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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Üç oturum yapılan bu birleşimde :
1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/363) (S.
Sayısı : 235) üzerindeki görüşmelere devam oluna
rak :
Cumhuriyet Senatosu,
Millet Meclfeİ,
Cumhurbaşkanlığı,
Sayıştay Başkanlığı ve
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçeleri kabul
edildi.
Başbakanlık bütçesi üzerinde, bir süre görüşüldü.

19 Şubat 1976 Perşembe günü saat 10.00'da toplanrima'k üzere Birleşime (19 . 2 . 1976 Perşembe)
saat 02.23'te son verildi.
Başkan
Başkanvökili
MCmduh Ekşi

Divan Üyesi
Kastamonu
Mehdi Keskin

Divan Üyesi
Gaziantep
Mehmet Öznıen

Divan Üyesi
Malatya
Hüseyin Deniz

Üçüncü oturumun açılışında, Bütçe Karma Ko
misyonu yetkilisinlin Genel Kurulda hazır bulunma
ması nedeniyle :

Divan Üyesi
Sivas
Enver A kova

II. — GELEN KÂĞITLAR
19 . 2 . 1976 Perşembe
Tasarılar
1. — 357 sayılı As'kerî Hâkimler Kanununun 22nci
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir elk madde
ilâvesi ha'kkında kanun tasarısı (1/414) (Millî Sa
vunma ve Adalet komisyonlarına)
2. — Bursa Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğ
retim Yardımcıları Kadro Kanunu tasarısı (1/415)
(Bütçe Karma Komisyonuna)

Teklif
3. — istanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve
5 arkadaşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci
maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici madde ek
lenmesine dalir kanun teklifi (2/535) (Adalet ve Plan
komisyonlarına)
Yazılı sorular
4. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, Anka
ra Numune Hastanesine gönderilmek üzere Meclis
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Postahanesine verilen mektupların açıldığı iddiasına
ilişkin Ulaştırma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlarından yazılı soru önergesi (7/1054)
5. — Gaziantep MilletVdkül'i Mustafa Güneş'in,
Ankara Tandoğan Meydanında bir siyasî parti tara
fından düzenlenen açık hava toplantısında görev alan
emniyet mensuplarına , ikramiye verildiği iddiasına
iliş'kin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1055)
Meclis Araştırmaları
6. — Gaziantep MilIetveMIi Mustafa Güneş ve 11
arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sanayi
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takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorumlularını
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mecli
si İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/74)
7. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış per
soneli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle,
Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75)

« »

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvckili Ahmet Çakmak
DtVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağrı), Hasan Tosyalı (Kastamonu)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 nci Birleşimini açıyorum.
III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/. — 1976 Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu, ile 1976 yılı Bütçe
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367)
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı 515)

(D
A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ
BAŞKAN — 1976 Malî Yılı Bütçe kanunu ta
sarılarının görüşmelerine devam ediyoruz.
Dünkü birleşimde Başbakanlık Bütçesinin tümü
üzerindeki görüşmelerde gruplar adına yapılan ko
nuşmalar tamamlanmıştı.
Şimdi, şahısları adına söz alan sayın üyelere söz
vereceğim.
(1) 235 S. Sayılı Basmayan 16 . 2
57 nci Birleşim tutanağına eklidir.

1976 tarihli

Sayın Komisyon?.. Burada.
Sayın Hükümet?.. Mevcut.
Bütçe üzerinde şahsı adına sayın Kemal Önder,
buyurun.
A. KEMAL ÖNDER (tzmir)
Yüce Meclisin Sayın üyeleri;

Sayın Başkan,

1976 Bütçesi şişkin gelir tahminlerine dayalı olup,
samimî değildir. 1976 Bütçesi israfçıdır, 1976 Bütçe
si asgarî % 20 oranında enflasyon hızını arttıran
bir bütçe olacaktır. 1976 Bütçesi, 1970 yılında oldu
ğu gibi oranı değişik de olsa, devalüasyon getire
cektir. 1976 Bütçesi, bozuk olan ekonomik dengeyi
düzeltecek tedbirler getireceği yerde, bunu büsbü
tün bozacak nitelik taşımaktadır. 1976 Bütçesi, köy
lü, işçi, memur ve fukaranın gelirini daraltacak ya
da yerinde saydıracak, zengini daha zengin yapacak
nitelik taşımaktadır. 1976 Bütçesine Türk ekonomi
sinin genel dengesindeki bozukluğu giderici tedbir
leri koyma nitelik ve tedbirleri koyabilme cesaretini

— 435 —

M. Meclisi

B : 60

gösterecek bir ciddî siyasî kadronun Hükümette bu
lunmaması talihsizliğini yansıtmaktadır.
Bu böyledir; çünkü sağcı bir Hükümettir, çünkü
sermayeye ve onun çıkarlarına pre - kapitalist düze
nin kaba bir biçimde Türkiye'de uygulamasını sağ
layan bir siyasî hüviyet içerisinde olmasından ileri
gelmektedir.

10 £ 2 . 1976
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I makta devam edeceksiniz. O zaman bu suça ortak
sınız ve bu sorumluluğa ortaksınız, bu sorumluluğun
ortağı olarak kefaretini de ödersiniz.
I
Hesap sorulacaktır beyler. Siyaset şakisinin işleI diği her cinayetin hesabı sorulacaktır. Siyaset şakileI rini yönetenlerden hesap sorulacaktır. Can güvenli
ğinin göz göre göre sokakta ortadan kalkmasını sey
redenlerden, hesap hiç şüphe yokki sorulacaktır. Gö
revini yapmayan insanlardan hesap sorulacaktır. Bu
bir gerçektir. Gücümüz yeter bu dönem sorarız, gü
cümüz yetmez halktan yetki alır gelir, gene sorarız.
Af yoktur beyler. Af gelmeyecektir. «Yeni bir afla
her şey hallolur, gider» düşüncesi hayalidir. Hesap
sorulacaktır. Bu itibarla herkes aklını başına topla
malıdır. Ne Feyzioğlu kendini kurtaracaktır, ne Sayın
Erbakan. Bu itibarla tercihlerini herkes zamanında ve
yerinde yapmalıdır.

1976 Bütçesi Türkiye'ye huzur getirecek bir büt
çe değildir.
Başbakanlık hiç şüphe yok ki, Hükümetin başı ol
ması itibariyle, gerek alınacak ekonomik tedbirler
açısından, gerekse devletin ve milletin bütünlüğünü
sağlama açısından, can güvenliğini sağlama açısından,
Hükümet sorumluluğunu temsil eden baş organ ol
ması itibariyle hiç şüphe yokki, şu sırada büyük önem
taşıyan can güvenliği sorununun baş sorumlusu olmak
niteliğini taşır. Can güvenliğinin tehlikeye düştüğü
şu günlerde baş sorumlu hiç şüphe yokki Başbakan
Hem sokaktan iktidar olma, gayrimeşru kavgası
dır. Ancak, şunu açıklıkla ifade etmek isterim: Her
verilecek, hem siyaset şakileri cinayet işleyecek, hem
bakanlık kendi yetki ve sorumluluğu içindedir, doğ
polisin himayesinde üniversitede işlenecek, işçi kesirudur. Ancak, hükümetin bütünlüğü içerisinde bir I minde işlenecek, kırsal alanda işlenecek ve bunu sey
sorumluluk söz konusudur.
redeceğiz, seyredeceksiniz ve tırmanma süratle devam
edecek, görmezlikten geleceksiniz. Bu mümkün de
'«Can güvenliği Türkiye'de yoktur. Bunun sorum
ğildir. Bu itibarla herkes aklını başına toplamalıdır.
lusu Türkeş'tir» demekle ben bunun altından kalka
rım, bu bana bulaşmaz iddiası tutarlı değildir, huku
Sokakta cinayet işleniyorda bu tırmanma şu ankî değildir; Anayasaya ters düşen, kendi kendine bir ' da nereye gelmiştir, yeni bir örnek vereceğim arkaaldatmacadır.
I daşlarım, yeni bir örnek. Bu, devlet bürokrasisine
Türkiye'de millî güvenlik açısından, ulusun bü E sıçramıştır. Her kuruma, her bakanlığa komandolar
tünlüğü açısından, can güvenliği kişisel olarak vatan I yerleştirilmiştir. En son örneği şudur: Maliye Bakan
daş açısından giderildiğinde bunun sorumluluğu hü
lığına alınan sekiz komandodan biri şoför olarak, Sa
kümet olarak ortaktır, Erbakan da sorumludur ve ar
vaş Akbaba olarak, 31 Ocak 1976 günü akşamı Ma
kadaşları da sorumludur, Cumhuriyetçi Güven Par
liye Bakanlığı özel Kalem Müdürlüğünde çalışan bir
tisinden gelen arkadaşlarımız da sorumludur. Elbetarkadaşı ve levazım âmirini yaralamaya teşebbüs et
teki baş sorumlu Sayın Süleyman Demirel'dir. Bu iti
miş, bir arkadaşı da ustura ile doğramıştır, yüzünden
barla, Hükümet içerisinde görev alan hiç kimse bu
ve kafasından.
sorumluluktan kendini kurtaramaz.
Değerli arkadaşlarım, gönül ister ki bu olay adlî
İşin başında tercihini tutarlı bir biçimde, Hükü
met içerisinde görev alan arkadaşlar yapmak zorun
dadır. Bu zorunluluğu yerine getirir, sorumluluğu
nun gereğini yerine getirmiş olur. Bu sorumluluğun
gereğini yerine getirmezse, bu sorumluluğa ortak
olur.
Türkiye'de can güvenliği kalmamıştır, bunun ör
neklerini saymayacağım. Türkiye'de meşru yollardan
iktidar olma mücadelesi vardır, doğru, Tutarlı, ana
yasal. Ama sokaktan iktidar olma kavgası vardır, o
da bir gerçektir ve can güvenliğini ortadan kaldırmış
tır. Bunun bir ucu da Hükümettedir. Hem bunu bilecaksiniz, hem bunu göreceksiniz, hem Hükümet ol- j

bir zabıta vakası olarak kalsın. Ama değerli arkadaş
larım, sokakta gençleri öldüren, üniversiteyi basan,
işçileri birbirine düşüren, işçi öldüren insanlar şim
di elini devlet dairelerine uzatmış görünüyor. Bunun
arkası gelir mi değerli arkadaşlarım, bunun arkası
gelir mi?
Hitler'in Almanya'da uyguladığı usullerden, Mao'
nun Çin'de uyguladığı usullerden bunun ne farkı var?
O itibarla, yalnız devletin ve milletin bütünlü
ğü söz konusu olduğu zaman bu lafta kalmaz bey
ler. «Devletin gücü var», doğru. Sayın Süleyman Demirel burada öyle diyor; «Devletin gücü var.» Bugüne kadar niye kullanmadı? Kullanacağını söyledi
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ama bugüne kadar niye kullanmadı? Demek ki kullan
madı; kullanmamış olmak suretiyle işlediği suçu bura
da itiraf etti Süleyman Demirel.
O halde değerli arkadaşlarım, iş, tehlikeli bir tır
manma içine girmiştir. Bu tırmanmayı, sokaktan ik
tidarı ele geçirme gibi gayri meşru yollardan dene
yen grubun başı Hükümettedir. Bu grupun başının
sorumluluğuna Hükümet olarak ya katılırlar, ya da
katılmazlar. Tercih, kesin olarak birbirinden ayrıla
cak niteliktedir. Ya «Evet», ya «Hayır» dır bunun
cevabı. Devam ederler, ortaktırlar. Devam etmezler,
bu sorumluluğu terketmiş olurlar.
Bu itibarla değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin ge
leceğini, güvenliğini, millet olarak bütünlüğünü dü
şünmek, bunun tedbirlerini almak görevi- içerisinde
olan Hükümet, evvelâ anarşiyi yöneten gücü kendi
içinden temizlemek zorundadır, bir.
İkincisi, sokakta üzerine gitmek zorundadır.
Üçüncüsü, tehlikeli bir başlangıç olarak gördüğüm
Maliye Bakanlığındaki olay, devlet bürokrasisi, Dev
leti yöneten kadroya karşı başlatılan tecavüze son
derece ciddi tedbir almak zorundadır.
BAŞKAN — Sayın Önder, vaktiniz doldu efen
dim.
KEMAL ÖNDER (Devamla) — Bunun örnek
lerini çoğaltmak istemiyorum. Bir Pertol Ofisinde
mevcut dövme olaylarını buraya getirmek istemiyo
rum. Bir başka kurumda, bir Tariş'te 50 komando
nun yaptığı olayları buraya getirmek istemiyorum
ama, önemli saydığım bir Maliye Bakanlığı olayı, cid
den herkesi düşündürmek zorundadır. Yalnız hükü
met edenlerin ortak olarak sorumluluğunu düşünme
si yanında, Parlamentonun da bu sorun üzerinde cid
di olarak düşünme zorunluğu vardır. Devletin gele
ceğini tehlikeye atan böylesine bir maceracı tutuma
karşı Parlamentonun en kısa zamanda vaziyet alma
görevi vardır.
Hepinize saygılarımı sunarım; teşekkür ederim Sa
yın Başkanım.
(C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder.
Hükümet adına Sayın Erbakan, buyurun efen
dim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri;
1976 yılı Bütçesi münasebetiyle Başbakanlık büt
çesini .Yüce Mecliste görüşüyoruz. Başbakanlık Büt
çesi hakkında grupları ve şahıslan adına konuşan ar-

19 .1.

1976

0:1

kadaşlarımız kıymetli fikirlerini serdettiler. Bendeniz.
Cumhuriyet Hükümeti adına, sorulan sorulara, üze
rinde durulan konuları aydınlatmak ve malumat arzetmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Sözlerime başlarken Yüce Meclisin muhterem üye
lerini hürmetle selâmlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım,
Başbakanlık
Bütçesi
hakkında huzurlarınızda maruzatta bulunurken, çok
kısaca herşeyden- önce neyi konuştuğumuzu birkaç
cümleyle belirtmek istiyorum. Başbakanlık Bütçesi
Başbakanlığa bağlı olan müesseselerin 1976 yılı öde
neklerini ihtiva eden bir bütçe olarak huzurlarınızda
bulunuyor. Mevcut kanunlarımıza, devlet kuruluşu
muza göre; Başbakanlığa bağlı olan müesseseleri 4
ayrı grup içerisinde toplamak mümkündür.
Bunlardan bir tanesi; bizzat Başbakanlığın ken
di bünyesinde, kendi çalışma bürolarını ihtiva eden
Başbakanlık Merkez Teşkilâtıdır.
fkinci grup ise; kendileri özel kanunla kurulmuş
lardır. Ancak, bütçeleri Başbakanlık Bütçesi içerisin
de özel bir kurum kodu ile bulunan müesseseler
grupudur.
Üçüncü grup ise; özel kanunla kurulmuşlardır.
Bunlar, Başbakanlıktan ödenek almaktadırlar. Bütçe
leri ayrı olmakla beraber, Başbakanlıktan ödenek al
mış olmaları dolayısıyle, Başbakanlık grupu içerisin
de bulunan müesseselerdir,
Dördüncü grup ise; yine Başbakanlığa bağlıdır;
fakat bütçeleri müstakil olan müesseselerdir.
Bugün, burada Başbakanlık Bütçesi adı altında
ilk üç grupa taalluk eden müesselerin bütçesini gö
rüşmekteyiz.
Bunlardan birincisi; - demin arz ettiğim gibi Başbakanlığın kendi teşkilâtıdır. Burada, Başbakanlık
Müsteşarlığı, Özel Kalemi, Müşavirler, Kanunlar ve
Kararlar Tetkik Dairesi, Neşriyat Dairesi, Özlük İş
leri, Arşiv Genel Müdürlüğü, Levazım, Evrak ve
Basın Bürosundan müteşekkil 11 ayrı büro bulun
maktadır.
İkinci grupta ise; Başbakanlığa bağlı bir kuruluş
olup bütçesi ayrı bir kurum koduyla belirtilen kuru
luşlar 4 tanedir. Bunlardan bir tanesi; Millî Güven
lik Kurulu Sekreterliğidir. Diğeri; MİT Müsteşarlı
ğıdır. Diğeri; Devlet Personel Dairesidir. Bir diğeri
ise; Atom Enerjisi Komisyonudur.
Bundan başka, Başbakanlıktan tahsisat alan ve
Başbakanlık grupu içerisinde bulunan 3 tane kuru
luş vardır. Bunlardan bir tanesi, Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumudur. (TRT). Bir diğeri; Türkiye
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Hükümetimiz huzurlarınızda güveninize mazhar
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüdür. Bir üçün j
olmak için, geldiği zaman programını arz etti. Hükü
cü kuruluş ise; Türkiye Bilimsel ve Tekrik Araştırma
met programımızda çeşitli memleket
meselelerine
Kurumudur.
hangi önceliği verdiğimizi, bu memleket meseleleri
Böylece, Başbakanlık Bütçesi adı altında, sizlere
için çözüm tarzı olarak hangi çareleri düşündüğü
bölümlerini arz ettiğim bu 8 kuruluşun Bütçesini
müzü tafsilâtlı bir programla arz ettik. Programı
görüşmekteyiz. Bunlardan başka; ayrıca, ayrı bütçe
mızın teferruatına girecek değilim. Ancak bütün bu
si bulunan yine Başbakanlığa bağlı olan müesseseler
program içerisindeki maddeler ile Hükümetiniz olavardır. Devlet Planlama Teşkilâtı - bu bütçenin arka
sından inşallah görüşülecek - bütçesi görüşülecek I rak beş hedefe çalışacağımızı belirtmiş bulunuyoruz.
Bu hedeflerden birincisi, iç barışı sağlamaktır. İç
olan kuruluştur.
barışı sağlamakta Hükümet olarak programımızda
Bundan başka, Danıştay, Diyanet, Devlet İstatis
temel görüşlerimizi serdettik. Yurdumuzda iç barış
tik, Tapu ve Kadastro, Toprak Tarım, Vakıflar ve
her işin başında gelir. Biz 41 milyon memleket evlâdı
Yüksek Denetleme Kurulu da, ayrıca 8 tane kuru
birbirimizin kardeşiyiz. Aynı milletin, aynı tarihin
luştur. Bütçeleri ayrıdır ve Başbakanlığa bağlı kuru
çocuklarıyız. Yurdumuzun
iç barışa her zaluşlardır.
l mandan daha fazla ihtiyacı vardır. Ondan dolayıMuhterem arkadaşlarım, bu ilk 8 tane kuruluşu I dır ki kardeşliğimizi ön planda tutup hep beraber
yurdumuzun kalkınmasına çalışmalıyız.
Karamsar
teşkil eden müesseselerin bütçeleri
görüşülürken,
tablolar içerisinde boğulup, yurdu yanlış istikâmetlerhiç şüphesiz Yüce Meclisin muhterem üyeleri, Baş
bakanlık Bütçesi münasebetiyle, Hükümetin ana ic j de fayda getirmeyecek hususlarla meşgul edecek saraatı ve çalışmaları üzerinde tenkitlerini, fikirlerini I halara sürüklemekten kaçınmalıyız, iç barışı da hiç
serdettiler. Bundan başka, Başbakanlığa bağlı kuru I şüphesiz fiilen sağlamak için el birliği ile çalışmalı
yız.
luşların bütçeleri üzerinde konuşmalar yapılması çol
I
İç barışın birtakım temel şartları olduğu muhak
tabiî olarak yer aldı.
kak. İç barışta aslolan bu yurdu idare edecek olanla
Herşeyden önce, Hükümetimiz adına, bu konuş
rın, bu millete tahakküm zihniyeti ile yola çıkmış
maları yapan, kıymetli tenkitlerde bulunan arkadaş
olmamaları, bilakis kalplerindek: ve temeldeki hare
larımıza teşekkürlerimizi arz etmeyi bir vazife sayıyo
ket noktalarının hizmet olması gereklidir. Bundan
rum. Bu tenkitlerden faydalanmak, yararlanmak, Hü
başka, bir ülkede iç barışın teessüsü için idare eden
kümet olarak görevimizdir.
lerin, o millete, o milletin herşeyden önce inanışları
na; fikrine, kanaatine saygılı olması temel esası teş
Arkadaşlarımız çeşitli konuların üzerinde durdu
kil eder. Eğer bu olursa programımızın 2 nci hedefilar. Bendeniz, Hükümet çalışmaları hakkında kısa
ca malumat arz etmek ve böylece üzerinde duru j nin gerçekleşmesinin temel taşı konmuş olur.
lan konular hakkında derli toplu cevap arz etmek
Programımızda İkinci hedef; Devlet, millet kayve böylece üzerinde durulan konalar hakkında derli
naşmasıdır. Biz Devletin milletten kopuk olmasını
toplu cevap arz etmek üzere sizlere şu maruzatta bu
değil, Devletle milletin kaynaşmış olmasını istiyoruz.
lunmak istiyorum:
I Hükümet olarak önümüzdeki temel hedeflerden bir
Herşeyden önce Hükümet olarak, 10 ayı geçen bir I tanesi budur. Büyük milletimiz asırlar boyu bu kay
zamandan beri görev yapmaktayız. Bu devre esnasın
naşmanın en güzel örneklerini vermiş ve tarihin en
da Hükümet ne yapmıştır, ne yapmak istemektedir?
şerefli milleti olmak imkân ve fırsatını bulmuştur.
Neye gayret etmektedir? Bunu ana hatları ile belirt
I
Hükümetiniz olarak devlet, millet kaynaşmasına
mek istiyorum.
büyük bir ehemmiyet atfediyoruz.
Muhterem milletvekilleri, Hükümetimiz bildiğiniz
gibi dört partinin koalisyonu ile kurulmuş bir Hü
Programımızın bir üçüncü mühim hedefi ise; 41
kümettir. 31 Mart 1975 tarihinde kurulmuştur. Yü I milyon memleket evlâdı olarak yek vücut hepimiz
ce Meclisin, Bağımsız milletvekillerinin de desteği
aynı heyecanı duyarak çalışma hedefidir. Bunun için
ile 12 Nisan 1975 tarihinde Yüce Meclisten güvenoyu
de bu milletin lalettayin bir millet olmadığını, büalarak çalışmalarına başlamıştır. Bugüne kadar takri I tün fertlerine öğretmek görevimizdir. Yeniden büyük
ben onbuçuk aylık bir çalışma devresini Hükümeti
Türkiye meşalesini kalplerde yakmak hedefimizdir.
miz arkada bırakmıştır.
| 41 milyon, aynı heyecanı duyacağız, aynı hedefe var— 438 —
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lâtlarının hepsi huzursuzluk duymakta, üzülmekte
mada elbirliği ile çalışacağız. Bu meşalenin yakılma
dir.
sı Hükümet olarak ana hedeflerimizden birisidir.
tç barışt sağlamak, devlet, millet kaynaşmasını
Bu anarşik olayların, bir an evvel ortadan kalk
temin etmek, 41 milyonun kalbinde yeniden büyük
masını, iç barışın teessüsünü ve 41 milyonun iç hu
Türkiye meşalesini yaktıktan sonra, yurdumuzda ma
zur içerisinde, el birliği ile çalışmasını temin etmek,
nevî kalkınmayı başarmağa ve maddî kalkınmayı ba
Hükümet olarak, Parlamento olarak, siyasî partiler
şarmağa yönelmek, diğer iki mühim hedefimizdir.
olarak hepimizin üzerine düşen ana görevi teşkil et
Böylece Hükümet programımızda, -ıslında beş tane
mektedir.
ana hedef, orta yere koymuş olarak 10,5 aydan be
Biraz evvel, bendenizden önce burada konuşan
ri çalışmaktayız. «Bu hedefleri koydunuz, 10,5 ay
kıymetli arkadaşım, «Anarşik olaylar münasebetiyle
dan beri de Hükümetsiniz, ne yaptınız; memlekette
hesap sorulacağından» bahis buyurdular. Bendeniz,
bir çok asayişsizlikler var, bu saydığınız hedefler ba
acaba bu hesap sorulsa, bu anarşik olayların mesulikımından hatalar, kusurlar var, bunları düzeltmek '. yetleri sonunda kime raci olur. Sualini, hakikaten
için ne yapıyorsunuz» Bu suali sormak Yüce Mecli enine boyuna teşrih etmekte. Bu anarşik olayların
sin hakkıdır, bu sualler hakkında hesap vermek Hü
temelinde yatan sebeblerden tevakki etmek bakı
kümetin görevidir.
mından fayda görürüm. Ondan dolayı da, müsaade
nizle bu anarşik olaylarda şu kısa tahlili yapmak is
Bu itibarladır ki, bendeniz bu maruzatım esnasın
tiyorum.
da çok kısaca bu konulara birkaç kelimeyle değin
mek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, herşeyden önce Hükü
met olarak, demin arz etmiş olduğum 5 hedefe ça
lışırken, 3 mühim konu, Hükümetimizin bütün ça
lışmalarında ana konumuzu teşkil etmektedir. Bun
lardan bir tanesi; güvenlik ve asayiş konularıdır.
10,5 aydan beri Hükümetimizin geceli, gündüzlü ta
kip ettiği üzerinde ehemmiyetle durduğu çalışma sa
hasından bir tanesi, güvenlik ve asayiş konuları sa
hasıdır.
Bir ikinci mühim konumuz; sosyal konular. Yur
dumuzda, sosyal adeleti temin etmek, refahı yay
mak, 41 milyonun hepsine saadet ve huzur getirme
ye gayret etmek, bir ikinci ana hedefimizi teşkil et
mektedir.
Hükümet olarak, üçüncü bir çalışma sahamız ise;
yurdumuzun ekonomik kalkınmasıdır. Ekonomik sa
hadaki, çalışmalarımızdır. Bunların hepsi birbirin
den önemlidir, bir tanesinin noksan kalması, öbür sa
hadaki aksaklıklara da sebebiyet verir. Onun içindir
ki, Hükümetiniz olarak, geceli gündüzlü bütün bu
sahalara ait konuları yakınen takip etmenin gayreti
içerisinde bulunuyoruz.
Önce, bir defa, asayiş hususunda burada kıymetli
arkadaşlarımız, bütçe müzakerelerinin başından be
ri, uzun süreden beri birçok konuşmalar yaptılar.
Bu konuşmalardan müsaade buyurursanız, çok kısa
ca bir tahlile girmek istiyorum. Şurası bir vakıadır
ki, bugün yurdumuzda hakikaten birtakım anarşik
olaylar olmaktadır. Bundan dolayı, bu milletin ev
-

Muhterem arkadaşlarım, bu anarşik olaylarda iki
faktörün rolü inkâr edilemez. Bunlardan bir tanesi;
bu anarşik olaylar, birtakım mihraklar tarafından
tahrik edilerek meydana getirilmektedir. Bizleri, asır
lar boyu hudutlarda, cephelerde yenemeyenler, maa
lesef içimizde birtakım mihraklar teşkil etmişlerdir.
Bu mihrakların faaliyeti ile anarşik olaylar tanzim
edilmektedir, tahrik edilmektedir.
Ancak, konuyu bu mihraklardan ibaret olarak
telakki edersek, hataya düşeceğimiz kanaatindeyim.
Bu mihrakların tahrikleri nasıl oluyor da kendi mu
hitinde zemin buluyor. Meselâ; bir Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde, on tane, farz edelim ki, yetişti
rilmiş anarşist mevcut. Bunlar bir hareketi tanzim et
mek istiyorlar; ama, sonra bakıyoruz ki, binlerce
genç sol yumruklarını havaya kaldırmış, bu on tane
anarşistin hareketine bir nevi, kısmen de olsa, iştirak
etmektedir. Onun için, hadiseyi sadece anarşist mih
raklardan ibaret olarak telakki etmeyi yeterli görmü
yorum.
Neden bu çeşit hareketler zemin bulabiliyor? Bu
nun üzerinde durmaya mecburuz ve anarşik olayla
rı kökünden kaldırmak için çalışırken, sadece mih
rakları yok etmek yeterli değildir; bu anarşik olayla
rın zemin bulma şart ve faktörlerini de ortadan kal
dırmak mecburiyeti vardır, iç barış ve huzur ancak
bunlara dikkat etmek suretiyle tesis edilebilir.
Biz Hükümetiniz olarak, bu olayların ne yalnız
mihraklardan ibaret olduğunu kabul ediyoruz, ne de
bu olayların sadece mevziî birtakım mihrakların or
tadan kaldınlmasıyle meselenin halledileceğine inanı-»
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yoruz. Hem mihraklar ortadan kaldırılmalıdır, hem I
bu kabil mihrakların zemin bulma, tutunabilme şart
ları ortadan kaldırılmalıdır.
I
Bu mihrakların neler olduğu üzerinde tahlile gi
recek değilim. Bunlar cümlenin malumudur. Ancak
bu mihrakların zemin bulabilme şartlarının incelen
mesinde büyük yarar görüyorum. Yalnız bu zemin
bulabilme şartlarının kısa bir tahlilini yapmadan ön
ce* huzurlarınızda Hükümetiniz olarak bu konudaki
ana fikirlerimizi açıklıkla belirtmek isterim.
Hükümetimiz ararşıyle mücadeleyi Devletin ta
biî bir görevi saymaktadır. Bu mücadele yapılırken
bir anarşik olayın diğer bir anarşik olayla bastırıl
ması, önlenmesi diye herhangi bir yola tevessül edil
mesi söz konusu olamaz. Anarşik olayları önlemek
Devletin görevidir. Bir düşünce ve inanç sistemine
mensup kimselerin, diğerlerine kendi fikir, düşünce
ve inançlarını zor ve tahakküm kullanarak bombay- I
la, dinamitle, silâhla, taşla kabul ettirmesi hakkını
tanımamız mümkün değildir. Anarşik olaylar hangi
zihniyet sahiplerinden gelirse gelsin, karşılarında Dev-,
let kuvvetlerini bulması, Devleti bulmasını çok tabiî
saymaktayız. Biz, kardeşler arasında bombanın, di
namitin, taşın, sopanın yeri olmadığı kanaatindeyiz.
Bu itibarladır ki anarşik olayların, hangi yoldan I
gelirse gelsin, zorbalığın ve kaba kuvvetin Hüküme
tiniz olarak karşısındayız.
I
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olduğuna inanmıyoruz. Anarşik olayların önlenmesi
için mutlaka köklü tedbirlere ihtiyaç vardır, zaruret
vardır. Mihrakları polisiye tedbirlerle kısa bir zaman
için bertaraf edebilirsiniz, ama yarın başka mihrak
lar çıkabilir, Önemli olan bu konunun, bu hasta
lığın kökünden halledilmesidir, anarşik olayların ze
min bulmasına fırsat veren faktörlerin ortadan kal
dırılmasıdır.
Anarşik olayların zemin bulmasında iki mühim
temel faktör vardır. Bunları huzurlarınızda açıklama
yı bir vazife sayıyorum. Bunların başında Önce anar
şik olayların temelinde bu milletin evlâtlarının ma
teryalizme kayışı yatmaktadır.
Muhterem milletvekilleri, huzurlarınızda açıklık
la ve sarahetle belirtmeyi bir vazife sayarım ki,
eğer bu milletin evlatlarını materyalist görüşlere bağ
lı olarak yetiştirecek olursanız, bu anarşiyi önleye
mezsiniz. Çünkü, anarşi materyalizmin tabiî bir so
nucu olarak doğmaktadır.
Siz, yetiştirdiğimiz evlatlara şayet, helâl kazanç
la, temiz kazançla, kirli kazanç arasındaki farkı ço
cukluğundan itibaren öğretmezseniz, nereden geçilir
se geçilsin, sadece eline geçirmeyi kâr düşüncesiyle
öğretecek olursanız, siz bu milletin evlatlarına her
şeyin bu dünyadan ibaret olduğunu telkin ederek
yürütecek olursanız, arkasından bu anarşileri ve da
ha şiddetlilerini beklemeye mecbur kalırız.

Hemen şunu arz edeyim ki, anarşik olayların ön
Bir an düşününüz, her şeyi bu dünyadan ibaret
lenmesinde sadece polisiye tedbirlerin yeterli oldu- I tir "diye kabul edin, o takdirde her şey bu dünyada
ğuna da kani değiliz. Biraz evvel arz ettiğim gibi,
maddî menfaat temin etmekten ibarettir gibi bir
anarşik olaylarda mihraklar ve bunun zemin bulma
felsefeyle hareket eden bir kimse, niçin sen zengin
şartlarının ortadan kaldırılması mücadelesini yapar
olacaksın, niçin sen kuştüyü yatakta yatacaksın da
ken, polisiye tedbirler bunlar için yeterli değildir. Bu
ben samanlıkta, yolda, sokakta inleyeceğim noktasın
nu baştan belirtmek mecburiyetindeyim.
dan hareket eden, yarın akşam da o kuştüylü yatağı
Hemen şunu ifade edeyim ki, anarşik olayların
senin elinden ben alacağım» der ve bunu demekte
önlenmesinde yine bir ikinci temel prensibimiz in
de eğer, ilk kabulü çocuğa doğrudur diye öğretirse
san hak ve hürriyetlerini, bu münasebetle zedeleme- I niz, çocuk haklı olur.
meye dikkat etmek mecburiyettir. Anarşik olayları
Bundan dolayıdır ki, anarşizm materyalizmin ta
önleyeceğiz derken insan hak ve hürriyetleri zede
biî bir neticesidir. Biraz evvel * konuşan arkadaşım
lenecek olursa, bu sonradan başka anarşik olaylara
«Bu hareketlerin mesullerinden hesap sorulacaktır»
yol açar. Bundan dolayıdır ki, bu temel prensiplerin
dedi. Bu hareketin mesulleri bu milletin materyaliz
ışığı altında hareket etmek mecburiyetindeyiz. , I
me sürükleyen hangi hareket var ise, kim bu yolda
Yüce Parlamentodaki bütün üyelerin, lannediyo*
erneği geçmiş ise, hepsine kadar bu iş raci olur.
rum ki, şu arz etmiş olduğum prensipler etrafında
Çünkü, bu işin sonu gitmektedir, bu materyalizmde
bir asgarî müşterekler 'manzumesi olarak birleşme- I toplanmaktadır.
mesi için herhangi bir sebeb mevcut değildir. Bu
Bugün görmüş olduğumuz hadiseler
bugünün
prensipler etrafında hep beraber birleştiğimiz takdir
hadisesi değildir. Bu hadiseler; yıllardan beri meyda
de, yurdumuzda dç barışı elbirliğiyle tesis edebilirz.
na gelmiş olan bir birikimin önümüze gelen faturala
Bunun için yalnız geçici, palyatif tedbirlerin yeterli | rıdır. Burada günlerce izah edildi; hadise şu devirde,
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bu devirde değil, hangi değişikliği yaparsanız yapm
bu köklü tedbiri almazsanız, mutlaka bu hadiseler te
vali eder ve gelişir. Onun için, eğer temelinden ilâç
arıyorsak, gelin bu meselenin köküne inelim ve ev
latlarımızı materyalizmden kurtaralım.
Hangi çeşit materyalizm olursa olsun, neticede
aynı kapıya çıkar. Bu hadiselerin memlekete iç ba
rışı tesisin, yurdumuzda hakikaten kardeşlik havasını
doğurmasının temelde tek ilâcı vardır, o da, materya
lizmi terk edip, maneviyatcılığa dönmektir. Çocuk
larımıza biz, hocasına tabanca tutup alınacak not
tan hayır gelmeyeceğini, başkasının malını çalmak
tan hayır gelmeyeceğini, gasptan hayır gelmeyeceğini
küçük yaştan itibaren öğretmek ile yurdumuzda saa
deti temin edebiliriz.
Hemen şunu belirteyim ki; bu hususta, bu köklü
hususta anagörev Maarifin üzerine düşmektedir. Bir
noktaya dikkatlerinizi çekmek isterim: Bu anarşik
olaylar niçin köyde olmuyor - çok şükür -. de, bu
kadar büyük emekler verdiğimiz
yüksekokullarda
olmaktadır. Hatta, bu yüksekokulların içerisinde en
fazla kendisine madde temin ettiğimiz okullarda ol
maktadır. Bakınız huzurlarınıza getirmiş olduğumuz
Bütçe, geçen yıl Maarif Bütçesi 14,5 milyarken şimdi
21 milyar 661 milyona çıkartılmıştır. % 49,3 bir art
ma getiriyoruz. Bu 21 milyarın ,10 milyarı yüksek
okullara harcanıyor. Yüksekokullarda takriben 275
bin evladımız okuyor. İlkokullarda 5 milyon, orta
tedrisatta 3 milyon evladımız okuyor. Bir yandan 8
milyon evladımıza 10 milyar harcıyoruz, öbür yan
dan, sadece 275 bin evlâdımıza 10 milyar harcıyo
ruz.
Bir Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, bir Ha
cettepe'de bir tek öğrenci başına harcadığımız para
senede 135 - 140 bin lirayı bulmaktadır. Bu Orta
Anadolu'da 10 tane ailenin yıllık gelirine denk bir
masraftır. Bir çocuk için bu masrafları veriyoruz.
bunlara yurtlar yapıyoruz, her türlü konforu temin
ediyoruz; bakıyoruzki anarşik olayların önünde bun
lar koşuyor. Bunlardan, bu tahlillerden ibret alınma
sında fayda görüyorum.
Anarşizmi önlemek için mutlaka
materyalizmi
terketmeğe mecburuz. Bu hadiseleri üniversitede gö
rüşümüzün tek izahı vardır. Bu çocukları on beş sene
iyi bir eğitimle yetiştirmiyoruz. Ve bu meselenin
izahında on tane anarşist gelmişte, falanca yeri ka
rıştırmıştan ibaret bir izahla yetinemeyiz. O on kişi
nasıl oluyorda orada muhit buluyor, nasıl oluyorda
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8 bin genç o on kişinin arkasında elini kaldırıyor?.
Bu meseleyi halletmeden iç barış ve huzur temin ede
meyiz.
Kendimize bir dönüp bakacak olursak. Maarifi
miz bu bakımdan hakikaten yetersizdir, yanlış bir
mihrak üzerinde oturtulmaktadır. Çocuklarımıza bir
takım bilgiler vermeğe çalışıyoruz; fakat bu bilgiler
de yeterli değiliz ve yanlış bir zihniyetin üzerine
oturmuşuz. Çocuğumuza maneviyat adına ne veriyo
ruz? Bakınız çocuğun maneviyatının gelişmesi için
okuttuğumuz bir ders, meselâ, bir pisikoloji dersi.
Bu pisikoloji dersinde çocuğa, alın bakın liselerde
okuttuğumuz psikoloji kitabının içerisinde; dikkat,
zekâ, akıl gibi birtakım mefhumları, mihaniki mef
humları tarif ediyoruz. Çocuk bunları okuyor; fa
kat bu okudukları maalesef o çocuğa, bunla
rı kullandıktan sonra niçin bir kasayı soymaması
lâzım, niçin öğretmenine tabanca çekip de not alma
ya tevessül etmemesi lâzım, bunu öğretmeye yet
miyor. Çocukta eğer bu hareketlerin olmamasını, bu
kabil hareketleri teşvik etmemesini istiyorsak, bu tak
dirde çocuklarımıza sadece bu mekanik tabirleri de
ğil, mutlaka çocuklarımıza rahmet nedir, şefkat nedir,
iffet nedir, bu mefhumları öğretmeye mecburuz.
Bu mefhumları öğretmeden materyalist bir zih
niyet ile çocuklarımızı yetiştirmeye devam edecek
olursak, bu hadiseler gün geçtikçe artar, azalmaz.
Çünkü, bunları öğretmediğimiz takdirde, çocuk ak
lı, dikkati Öğreniyor; fakat bu ne işe yarıyor? Bu, o
çocuğun bir bankayı soyarken daha dikkatli olma
sını, daha akıllı plan yapmasını temin ediyor; fakat,
bankayı niçin soymaması lâzım geldiğini öğretmiyo
ruz.
Ondan dolayıdır ki, bu hadiseleri önlemek isti
yorsak, bu Yüce Parlamentonun bütün muhterem
üyelerine sesleniyorum; hep beraber önce materya
lizmi terketmeye mecburuz, maneviyatçılığı kabul et
meye mecburuz. (A. P. ve M. S. P. sıralarından al
kışlar)
Bundan dolayıdır ki, Hükümetimiz kendi Prog
ramında millî ve manevî değerlere bağlılığı temel
taşı yapmıştır.
Muhterem arkadaşlarım, bununla birlikte mem
leketimizde maneviyatçılığın gelişmesi için Maarife
görev düştüğü gibi, diğer bütün devlet kuruluşlarına
da görev düşmektedir. Hemen huzurlarınızda arz ede
yim ki, bugünkü sansür heyetlerimizin çalışma zih
niyetiyle görevlerimizi yaptığımızı kabul edemeyiz.
Anayasanın birçok maddelerinde daima yayım vası-
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si için köklü tedbirler yönünde ne yaptık, idarî ted
birler yönünden ne yaptık; birkaç cümle ile arz et
mek istiyorum.

talarının, milletin ahlâkını koruyucu mahiyette hare
ket etmeleri mecburiyeti orta yere konmuştur; basın
hürriyeti tanınmıştır, fikir hürriyeti tanınmıştır, Ana
yasada bütün insan hak ve hürriyetleri tanınmıştır.
Ancak, bu insan hak ve hürriyetlerinin umumî ah
lâkı tahrip etmemesi Anayasanın biçrok maddelerinde
sarih olarak tespit edilmiştir ve Hükümetlere, Dev
letlere görev olarak verilmiştir.

Demin söylediğim gibi biz; materyalizmin, anar
şizmin kökü olduğuna inandığımız için ve Hükü
metiniz olarak da millî ve manevî değerlere bağlılı
ğı esas aldığımız için, çocuklarımızı materlaylist ye
tiştirmekten uzaktaştırmak için, Maarifi millileştir
meyi Programımızda anahedef olarak aldığımız için
bu yolda şu adımları atmanın gayretinde bulunduk;
Bunların başında önce, bir süre önce de açıkladığı
mız gibi, din derslerini bugünkü tatbikattan kurtar
manın adımı atılmıştır. Bugün mekteplerimizdeki
din dersleri normal program saatleri içinde okutulmamaktadır. Okul saat 5'de bitiyor, çocuk saat 7'de
din dersine çağrılıyor. Bu çeşit bir tutum ile çocuk
larımıza maneviyat öğretmemiz mümkün değildir.
Hükümetiniz olarak bütün okullara din derslerinin
normal program saatleri içerisinde
okutulmasının
tamimi Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından çıkartıl
mıştır. Bundan başka bugün halen ortaokul ve lisele
rin son sınıfında din dersleri okutulmamaktadır. Hü
kümet olarak önümüzdeki yıldan itibaren ortaokul
ve liselerin son sınıflarına da din derslerinin konul
masının kararını almış bulunuyoruz. Zira aksi tak
dirde, sanki bu ders mektebi bitirecek noktaya gel
miş olan evlâtlarımıza lâzım değilmiş, sadece bir ara
öğrenilip geçilmesi lazımmış gibi bir konu olarak
gösterilmekten kurtarılmış olacaktır. Yine ortaokul
ve liselerin son sınıflarına da ahlâk derslerinin konul
masına karar almış bulunuyoruz. Bu derslerin müf
redat programlarında çocuklarımıza bu milletin milli
ahlâkının öğretilmesi için gereken tekâmülün yapıl
masını hedef almış bulunuyoruz. Bu derslerin ehil
hocalar tarafından okutulması için gereken tedbirle
rin alınması için lüzumlu adımlan atmış bulunuyo
ruz. Nitekim bütün okullara ahlâk derslerinin her
şeyden önce Yüksek İslâm ve İlahiyat Fakültesi me
zunu öğretmelerimiz tarafından öğretilmesine önce
lik tanınmasının tamimi yapılmıştır.

Halbuki, maalesef bugün, bu milletin bütün ev
lâtlarını üzen bir hadise cereyan etmektedir; sine
malarda çeşitli neşriyat organlarında müstehcen neş
riyat ve ahlâk bozucu neşriyat almış yürümüştür.
Bunları mutlaka önlemeye mecburuz; eğer yurdu
muzda iç barış istiyorsak, eğer yurdumuzda saadet
istiyorsak; çünkü bu yanlış gidişin faturaları gün
geçtikçe artar.
Bakınız, huzurunuzda Em-Re yani,
emniyetin
reorganizasyonu modernizasyonu için 10 milyar lira
lık bir talebimiz vardır. Bu, bugün 10 milyar liraya
çıkmıştır, Üçüncü Beş Yıllık Plan yapılırken bu
miktar yılda 500 milyon olarak görüşülüyordu bu
Meclisimizde. O zaman da aynı hususların üzerinde
durmuş idik. Manevî kalkınmaya ehemmiyet verme
yecek olursak; polisiye tedbirlerle bu milyarları gün
geçtikçe artırmaya mecbur kalırız, yine de netice
alamayız.
Bundan dolayıdır ki, aslolan temelde maneviyatçılığa yönelmektir.
Bunun yanında bir ikinci mühim hususu da be
lirtmek isterim. Bu asıl temel taşın yanında, yine
anarşik olayların önlenmesi bakımından iktisadî fak
törleri görmemezlikten gelmek mümkün
değildir.
Eğer yurdumuzda iç barış ve huzur istiyorsak mut
laka sömürüyü de orta yerden kaldırmak mecburi
yetindeyiz. Gerek coğrafî gerek zümrevî sömürünün
ortadan kaldırılması; millî, güçlü, süratli, yaygın
kalkınma dediğimiz prensibin tatbik edilmesi zaru
reti vardır. İşte bundan dolayıdır ki, anarşik olayları
orta yerden kaldırmak aslında temelde, kökde çok
mühim değişikliklerin yapılmasını gerektirmektedir
ve bu yöne yönelmek mecburiyetindeyiz.
Muhterem arkadaşlarım, sizlere bunları birer he
def olarak, birer prensip olarak arz ettim. Çok hak
lı olarak; «Bütün bunları söylüyorsunuz da, Hükü
met olarak 10,5 aydır ne yaptınız?» sualini sormak
Yüce Parlamentonun hakkıdır; bunun hesabını ver
mek de görevimizdir.
Müsaade buyurursanız çok kısa birkaç cümle ile
Hükümet olarak 10,5 aydan beri anarşinin önlenme
-
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Bundan başka ekonomik tedbirler olarak; yurdu
muzda sömürünün kaldırılması için Hükümet Prog- •
ramımız içindeki çalışmaları yapmaya gayret ediyo
ruz. Bu noktada hemen şunu belirteyim ki; biraz son
ra ekonomik konular hakkındaki kısa maruzatım için
de de ehemmiyetle üzerinde durmaya çalışacağım.
Bakınız ekonomik tedbirler derken, sömürünün orta
dan kalkması için her şeyden önce kapitalist nizam
taklitçiliğini terk etmek mecburiyetindeyiz, Sömürü,
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kapitalist sistemin bizzat içinde vardır. Kapitalist I fikir münakaşaları yapmak, bu ailenin evdeki huzur
suzluğunda olduğundan başka bir şey değildir.
sistemdelci koyu faizcilik, kapitalist sistemdeki vergi
Hepinizi millî iktisadî sistem etrafında birleşme
sistemi, kapitalist sistemdeki birikmiş paraların kre I
ye davet ediyorum. Bakınız burada yapılmış olan mü
dilerin tevcihi ndeki takip edilen yol; zengini daha
zakerelerde bilhassa Cumhuriyet Halk Partili arka
zengin, fakiri daha fakir .yapan yoldur. Bu sistemin
daşlarım memleketimizdeki sömürünün, dengesizlineticesi olarakdır ki insanlığın başına komünizm be
liğin üzerinde duruyor, fakat ilâç, ilâç dendiği zaman
lâsı çıkmıştır. Komünizmin doğmasının sebebi, ka
getirdiği fikirleri bizce ilâç olarak kabul etmenin im
pitalist sistemdir bizzat. Zira kapitalist sistem zaman
kânı yoktur. Siz hem faizci olacaksınız, hem bugün
içerisinde bu dengesizliği meydana getirmiştir; zen
kü kredilerin dağıtılmasında zengini daha zengin, fa
gini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu sisteme
kiri daha fakir eden sistemi kabul edeceksiniz. Hem
bir reaksiyon olarak komünizm çıkmıştır. Fakat, ko
vergiyi fakirden alan sistemi kabul edeceksiniz, hem de
münizm ve sosyalizm meselenin ilâcı değildir. Bir
sömürünün karşısında olacaksınız. Bu mümkün de
araba bir çukura yuvarlanırken arabayı kurtaralım
ğildir. (M. S. P. sıralarından alkışlar) Bu mümkün
derken direksiyonu fazla kırıp öbür tarafa yuvarla
değildir.
makta da hiç bir hayır yoktur.
Sosyalizm ve komünizm üzerinde durmaya değ
mez, zira her şeyden önce insan tabına aykırıdır ve
aynı zamanda yine birçok hastalıklarla maluldür. O
halde ne yapmak lâzım gelir sualinin cevabı çok açık
tır. Millî iktisadî sistemi tatbik etmek bu işin tek ilâ
cıdır, tek çıkar yoludur.
Bu milletin evlâtlarının Avrupadaki bu yanlış iki
zihniyete heves ederek; bir kısmının kapitalizm tak
litçisi ^îT.aya heveslenmeleri, bir kısmının komünizm
ve sosyalizm taklitçisi olmaya heveslenmeleri mille
timiz için acınacak bir haldir.
Her zaman ifadeye çalıştığımız gibi, asıl saadetin
anahtarı bu milletin evlâtlarının cebindedir. Kasanın
anahtarı cebindeyken para arayan insanların duru
muna düşmek acıklıdır. Asırlar boyu bizim milletimiz
millî iktisadî sistemi tatbik etmiş ve böylece yalnız
maneviyat yönünden değil, maddî yönden de yeryü
zünün en güçlü, en kuvvetli ülkesi olmuştur.

Eğer sömürüyü ortadan kaldıracaksak
geliniz.
Vergileri fakirden almayı ortadan kaldıralım. Geliniz
faizi, fakiri ezen.faizi ortadan kaldırmayı hedef edi
nelim. Geliniz bu memlekette birikmiş olan parala
n tevcih ederken zengini daha zengin, fakiri daha fa
kir yap~n sistemi terk edelim; bunun yerine faydalı
iş yapacak olana bu imkânları tevcih edecek sistemi
getirelim.
Muhterem arkadaşlarım, iç barışın kökleri bu
söylediğim noktalara kadar gider. Bir yandan sömü
rücü olduktan sonra, öbür yandan iç barışı temin
edemezsiniz. Bundan dolayıdır ki, biraz evvel burada
konuşan kıymetli arkadaşım «Bunun mesullerini ara
yalım» dedi. Bugün milletin içine düşmüş olduğu ha
lin mesullerini ararsak, sonunda bu memleketi gün
geçtikçe materyalizme iten, bu memleketi gün geçtik
çe yanlış bir sistemle sömürüye itenlerin hepsinin bi
lerek, bilmeyerek katkısı olduğunu görürüz.

Kendi sistemimize dönmek ilâcın kendisidir, kur
tuluşun kendisidir. Bu milletin evlâtları için millî
iktisadî sistemi kabul etmek adeta, bir misalle arz et
meme müsaadenizi rica edeceğim, bir evde bir ço
cuk olmuş, annesi; «Çocuğu küçük yazdıralım; baba
sı da büyük yazdıralım» diye evin bütün huzuru kaç
mış. Sulh olmak için mahallenin hocasına gittikleri
zaman; «Hanım böyle istiyor, biz de böyle istiyoruz,
huzurumuz kaçtı; bize bir yol bulun» dediklerinde,
hoca efendi «Niçin çocuğu olduğu yaşıyle yazdırmı
yorsunuz?» demiş.
O zaman evin hanımıyle efendisi birbirinin yüzü
ne bakmışlar; «Sahi yahu biz niye kavga ediyoruz?
Aslında çocuğu olduğu gibi yazdırıp kurtulalım» de
mişler. Bizim milletimiz için de kapitalizm ve sosya
lizm, bu yanlış iki batıl düşüncenin taklitçisi olarak I

Bugüne birdenbire gelmedik. Yıllarca bu mem
lekette yapılmış olan bir idarenin yavaş yavaş bizi sü
rüklediği bir nokta olarak geldik. Onun için bunun
mesuliyetini bir kişiye, iki kişiye vermek mümkün
değildir.. Yanlış zihniyetlerdeki tatbikata bu iş gider,
raçi olur ve kurtuluş bütün bunlardan hakikaten kur
tulmak istiyorsak; materyalizmden, manevi yatçılığa
dönmekle olur. Sömürüyü hakikaten lafla değil, fiilen
ortadan kaldırmakla olur.
Bunun için ne yaptınız sualinin cevabını arz et
mek istiyorum. Her şeyden önce belirteyim ki, hu
zurlarınızda Cumhuriyet Hükümeti adına konuşuyo
rum. Hükümetimiz partilerin koalisyonundan mey
dana gelmiştir. Bir program etrafında birleşmiştir.
Bu programın içindeki tatbikat yapılmaktadır. Yoksa huzurlarınızda Millî Selâmet Partisi olarak belir-
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teyim ki, biz bilhassa ekonomik tedbirlerde biraz ön
ce söylemiş olduğum hususlardan çok daha köklü
yeniliklerin yapılmasında fayda görürüz. Hükümeti
niz olarak, geri kalmış bölgelerin kalkınması husu
sunda Programımızda, buralar için ayrıca plan yapa
cağımızı sarahaten serdetmiş bulunuyoruz. Huzurla
rınıza getirmiş olduğumuz bütçede, bu bölgenin ya
tırımlarına ayrıca, hızlandırmak için 1 milyar liralık
bir fon koymuş bulunuyoruz. Bundan başka, asgarî
geçim indirimini yükselteceğimizi Hükümet Progra
mında belirtmiş bulunuyoruz. Bütçe müzakereleri
esnasında da huzurlarınızda bunun üzerinde tekrar
tekrar durmuş bulunuyoruz ve yine Hükümetiniz
olarak, millî, güçlü, süratli, yaygın kalkınmaya ehem
miyet vermekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım, bu yolda yapılacak olan
çalışmalar, netice itibariyle, anarşizmin zemin bul
masını ortadan kaldıracak köklü tedbirler mahiyetin
dedir. Hükümetiniz olarak idarî yolda da üzerimize
düşen görevi yapmanın gayreti içindeyiz. Herşeyden
önce hukukî boşlukların doldurulması için çalışmalar
yaptık. Kanunların bir kısmı çıkmıştır. Bir kısmı Yüce
Meclistedir, bir kısmı ise sevkedilmek üzeredir. Hemen
şunu belirteyim ki, anarşik olayları önlemek için, hu
kukî boşlukları doldurmak üzerinde hareket ederken,
en büyük dikkatle üzerinde durduğumuz husus, in
san haklan düşünce ve inanç hürriyetini zedeleme
mek hususudur. Bu kanunların Yüce Meclisteki mü
zakereleriyle, bu noktalara dikkat edilmek suretiyle,
anarşik olayları önleyecek, yeni imkânlar meydana
getirecek kanunlar halinde çıkacağı kanaati ve inan
cı içindeyiz.
İdarî tedbirler olarak, size dört hususu arz etmek
istiyorum: Hükümetiniz olarak huzurlarınızda be
lirtmek istiyorum ki, biz fikir ve zihniyetler karşı
sında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, bitara
fız ve biz kanundan yanayız. Hükümet olarak.
İkinci temel vasfımız, anarşik
olayları sadece
devlet güvenlik kuvvetleriyle önlemeyi prensip edin
in işizdir.
Üçüncü belirteceğim husus, bugüne kadar maale
sef hepimizi üzen anarşik olaylar olmuştur, fakat
bunlardan hiç birisi takipsiz kalmamıştır, hukuk dev
letinin hâkimiyeti Hükümetimizce esas alınmıştır.
Muhterem arkadaşlarım, sizlere birkaç kelime ile
de Hükümetiniz olarak 10,5 aydan beri, bilhassa sos
yal sahada yapılan bazı çalışmaları arz etmek istiyo
rum.
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Bu çalışmaları takip buyurdunuz. Bunların bir kıs
mı intaç olunmuştur. Bir kısmı ise huzurlarınızdadır.
Yüce Meclistedir, bunların da kısa zamanda kanun
laşmak suretiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz.
Herşeyden evvel, Hükümetiniz olarak, evlerde ça
lışanların sosyal, Sigortalar kapsamına alınması için,
tasarı Yüce Meclise sunulmuştur.
Tarım ve orman işçilerinin sigorta kapsamına
alınması hususundaki tasarı, Yüce Meclise sunul
muştur. Genei Sağlık Sigortası Tasarısı Yüce Mec
lise sunulmuştur. Genel Tarım Sigortası Yüce Mec
lise sunulmuştur. Felâketzedelere yardım için bir fon
kurulması hususundaki tasarı Yüce Meclise sunul*
muştur. İstiklâl Savaşı gazilerinin aylıklarını artıran
tasarı, bir süre önce tasviplerinize mazhar oldu.
'Elektrik için köylünün yüzde 30 katılma payını kaldı
ran tasarı Yüce Meclise de sunulmuş, bir süre önce
tasviplerinize mazhar olmuştur. Küçük esnaf ve sa
natkârı defter tutma külfetinden kurtaracak olan ta
sarı Yüce Meclise sunulmuş, bir süre önce tasvipleri
nize mazhar olmuştur. Küçük çiftçi ve balıkçıların
muafiyet sınırlarının düzeltilmesi tasarısı, yurt dışın
daki işçilerimizle ilgili 6 kanun tasarısı, 65 yaşını aş
mış olan yoksul vatandaşlara aylık bağlanması husu
sundaki tasarılar Yüce Meclise sunulmuş bulunmak
tadır. Bunlara ilaveten işçi emeklileri, dul ve yetim
leri ve malul işçilerin en düşük seviyesine aylık yüzde
85 nisbetinde zam getirecek olan tasarı, 9 milyon
lira bir ilave ödenek getirecek olan tasan Yüce Mec
lislere sunulmuştur. 1974'ten itibaren_bu zamların ge
çerli sayılması ayrıca öngörülmüştür. Donrnuşluktan
kurtarılıp, iki yılda bir işçi emeklilerinin aylıiklarının ve bu dul ve yetimlerin aylıklarının ayar
lanması yine huzurlarınıza
getirilmiştir. Emekli
işçilerin eş ve çocuklarının Sağlık Sigortası kap
samına girmesi hususundaki adım atılmıştır. İş
çilerin ana balbalarının kademeli olarak Sağlık Si
gortasına alınması adımı atılmıştır. İşçilerin değerlen
dirilmemiş yılları, borçlanmak suretiyle emekli ol-'
malan sağlanmıştır. Kıdem tazminatı 15 günden 30ı
güne çıkarılmıştır. Kıdem tazminatının önemli kısmı
vergiden muaf hale getirilmiştir. Çalışan hanımların
20 yılda emekliliği kanunu Hükümetimizce hazır
lanmıştır. İşçilerin, yeterli mesken kredisi için karar
name çıkartılmıştır. Bağ - Kur küçük esnaf ve sanat
kârlara konut kredisi sağlamıştır. Gecekondu önleme
bölgelerinde ev yaptıranların faizi yarıya indirilmiş
tir. Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası kurul
muştur. Yurt dışındak işçilerin askerliklerinin düzen-
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teranesi tasviplerinize ma: har olmuştur. Kararna J köklü aid'ismılaır atmakta bideşeeeğiz. Yoksa, «Sömürü
var» edeb'iyatıyle bir yerden bir yere gidemeyiz.
meyle de esasen Hükümetçe bu yıl için
gereken
Var gelin kalldıratom. Nasıl kaldıracağız? Faizle sö
tedbir alınmıştır.
mürü kalkar mı? Vergiyi fakirden alan sistemle sö
.Muhterem
arkadaşlarım, size birkaç
cümleyle
mürü kalkar mı? Krediyi zengine veren sistemle
Hükümetimiz olarak 10,5 ayda sosyal adalet sahasın
sömürü kalkar mı? Gelin bunları düzeltelim. (M. S. P.
da, sosyal devlet sahasında atılmış olan adımları kı
sıralarından alkışlar) Onun için bendeniz Hüküme
saca arz etmeye ça'nştım. Bunları kısaca arz ettiğim
tinizin tem&idsii olarak, bugünkü Hükümet Prog
şu noktada bir önemli hususu belirtmek istiyorum;
ramımızın içerisinde siosyal devlet ve sosyal adalet
bakınız bütün bunlarla yapmak istediğimiz iş, aslında
anlayışı içerisinde yaptığımız çalışmaları size kısaca
yanlış bir sistemin hatalarını düzeltme gayretidir. Ya
arz ettim; ama bunları söylerken, inancımı belirt
ni bugün biz, faizci bir sistemle, fakiri, işçiyi, memu
meyi de bir görev sayıyorum. Bu köklü bir tedibir
ru dar geY.riiiyi eziyoruz. Vergi sistemimizle daha çok
dsğ'Mr. Bu, önce hasta edip, sonra pansuman etme
fakirden, işçiden, dar gelirliden vergi alıyoruz. Kre
yoludur. Biz bunun yeterli olduğuna inanmıyoruz. Ge
di dağıtımımızla zengini daha zengin eden bir sis
lin sağlıklı, sıhhatli sisteme hep beraber geçelSm.
temin içinde bulunuyoruz. Bu sistemin meydana ge
tirmiş oMuğu tahribatı düzetmek, bu hastalığı pan
Aziz ve muhterem miM&Svek/JÎleri, müsaade busuman etmek için bu maddeleri getiriyoruz. Bizim
yu-jursanız, sosyal konulara
temas ettikten sonra,
burada, hemen belirteyim ki, Hükümetiniz
olarak
Hükümetimizin ekonomik çalışmalarına
geçerken,
anlaştığımız program içerisinde bu adımları atıyoruz;
kısaca biraz evvel konuştuğumuz Başbakanlık Büt
ancak, şu noktayı söz gelmişken, yüksek müsaadeleri
çesi ve ona bağlı müesseselerin yapılan ve faali
mizle arz etmek istiyorum ki, Millî Se'âmet Partisi
yetleri hakkında bilgi arz
etmekte yarar görüyo
olarak yürüdüğümüz yol bu değildir. Biz, önce bir
rum. Bu konular Yüce Meoliiısimizıde konuşulurken
insanı hasta edip, sonra o hastayı tedavî etme yolun
bunlara kısaca temas etmenin, müzakerelerin nok
dan hayır geleceğine inanıyoruz. Burada yapılmış iş
sanlarının tamamlanmaisı bakımından isabetine inaâdeta, bir memlekette gayet pahalı bir sistem kur
nıyoruim.
mak, sonra da «ihracat yaparken senin vergini iade
Muhterem aırkaidaşlarum, biraz evvel arz eitıtiım, şu
edeceğim». Bugünkü kapitalist sistemin hatası bura
anda gö üştüğümlüz Bütçe Baı-lkanlığa bağlı merkez
dadır, Önce insanı hasta et, sonra da pansuman et.
ıtejk'ilâtı, ona bağlı dört tane kuruluş ve yine Baş
Bu yolla hac talik tedavî edilmez. (Millî Selâmet Par
bakanlıktan tahsisat alan üç tane kuruluş yani se
tisi sıralarından alkışlar) Millî Se'iâmet Partisi olarak
kiz tane kuruluşun bütçeısidür.
biz yapının sıhhatli olmasını istiyoruz. Sonradan
Bu bütçeler içenisindii Başbakanlığın merkez teş
iade edeceğin vergiyi istiyoruz. Sonradan baştan niye
kilâtının kendi bütştoi 301 000 000 tutmaktadır.
alıyorsun be hey gafil kapitalist. (M. S. P. sıralarından
Millî Giüvetnllik Kurulu Genel Sekreterliği - yük
alkışlar) Yanlış bir yoldur. Bunları belirtmeyi bir görev
sek mücaaldenizle, küsuradanni
okumadan sadece
sayıyorum ve hepiniz gelin bu işleri kökünden düzelte
iff frk:r ve ım.'jk iç:n gejmrk istiyorum - 3 225 000
lim. Bu Millet asırlar boyu dünyaya örnek idi; yine, o
liradır; MİT Müsteşarlığının bütçesi 388 052 000
örnek mr'lct halinle gelelim. Bu hedefe davet ediyo
bıldır; AFcm Enerjisi Komiii/ıonunki 107 659 000
rum. Yol yanlıştır, önde hasta et, sonra pansuman
föradur; Devlet Peracnel Dairesininki ise 10 564 000
et hunidan hayır gelmez. ŞJmdi «Köylüye 65 yaşını
lira olmak üzere cem'an 810 563 800 liradır. Başba
doldurunca maaş bağlayacağız» diyor; sonra 15 ku
kanlık ve ena bağlı döit kuruluşun bütçsLeri.
ruşluk malı, vergiyi, faizi üzerine bindirip aynı
Başbakanlıktan tahsisat alan müstakil bütçeli di
'hastaya 45 kuruşa satıyoruz. Bu yanlış bir yoldur.
ğer
üç kuru'usun bütçeleri ise, Türkiye Ortadoğu
Bu kapitalist sistemin temelde yatan halasıdır. Bu
Amme İdaresinin bütçesi 15 720 000 liradır, bunun
sistemi tatbik etmeye mecbur değiliz. Daha köklü
tamamı Başbakanlıktan ödenek olarak verilmektedir.
tedıbirîbre hepinizi davet ediyorum.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun
Bunları inşallah
zaman
zaman
konuşacağız.
bütçesi.156 652 000 liradır; bunun tamamı Başbakan
Dördüncü Beş Yıllık Plan devresinde bunların enine
lık bütçesinden verilmektedir. Türkiye Radyo - Tele
boyuna münakaşalarını yapacağız. Berideniz inanıyo
vizyon Kurumunun bütçesi ise 1 174 442 000 lirarum ki, bu Milletin evlâtları olarak bunlarda temel, I dır; bunun bu yıl 42 400 000 lirası Başbakanlıktan,
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okul, halk ve yurt dışı yayınlar karşılığı olmak üzere I
verilmektedir. Aynı zamanda da TRT'nin kendi ser
mayesinin noksanlığı bulunan takriben 340 226 000
liralık bir kısmın da yine TRT'nin yatırımlarını kar
şılamak üzere kendilerine verilmesi öngörülmüş bulun
maktadır.
Bu yıl Başbakanlığın, kendisine bağlı dört tane
müesseseyle beraber 810 müyon lira olan bütçesi ge
I
çen yıla nazaran 103 milyon liralık bir artış göster
mektedir. Geçen yıl % 20 nispetinde bir artış olmuş
tu; bu yıl % 30 nispetinde bir artış olmaktadır. Top
lam bütçenin % 49 nispetinde bir artış içerisinde
olduğu dikkate alınacak olursa, Başbakanlığa bağlı
bütçelerin % 30 nispetindeki artışları, aslında müm
kün olduğu kadar tasarrufa riayet etme zihniyetinin
bir ifadesini göstermektedir.
'
Bu bütçenin içerisinde cari masraflar kısmı
373 988 000 liradır, geçen yıla nazaran % 33 bir
artış ifade etmektedir; bunun, personel giderlerinden
ileri geldiği yüksek malumlarınızdır. Yatırım kısmın
da ise 348 milyon liralık bir bölüm vardır; geçen yıla
nazaran % 34'lük bir artış olmuştur. Transfer kıs
mında ise 88 523 000 liralık bir fasıl, bir meblâğ
vardır; bu ise geçen yıla nazaran sadece % 7 nispe
tinde bir artışı ifade etmektedir.
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huzurlarınızdadır. Geçen yıla nazaran % 42 bir artış
•vardır. Bunun 108 milyon lirası yatırımdır. 7 milyon
lirası taşıt alımı, 28 milyon lirası makine ve teçhizat
alımı, 65 milyon lirası bina inşaatı, 8 milyon lirası
kamulaştırma olmak üzere, 10Ş milyon liralık bir
yatırım yapacaktır 1976 yılında MİT Müsteşarlığı.
Devlet Personel Dairesinde halen 120 kişi çalışmaktadır. 1976'da da aynı kadronun muhafazası ön
görülmüştür. 10 564 000 liralık bir bütçe huzurları
nızda bulunmaktadır. Sadece 100 bin liralık bir ma
kine teçhizat alımı, 133 bin liralık da bir transfer
vardır. 10 330 900 lirası Devlet Personel Dairesinin
cari masrafları için talep olunmaktadır.

Atom Enerjisi Komisyonu hususunda, 107 659 600
liralık bir bütçeyi huzurlarınıza takdim etmiş bulunuyoruz. Atom enerjisinde 254 kişilik bir kadro gözÖnünc alınarak bu bütçe huzurlarınıza getirilmiştir.
1976 yılında 1 milyon liralık taşıt alımı, 30 milyon
6Cû CiCO liralık makine teçhizat alımı, 500 bin liralık
kamulaştırma, 25 6CO GTı liralık bina inşaatı,
2 300 C~ü liralık da etüt ve proje yatırımları olmak
üzere bu meblâğ öngörülerek, huzurlarınıza takdim
edilmiş bulunmaktadır. Atom Enerjisi Komisyonuna
söz gelırAşken, Yüce Meclisin huzurunda,bilhassa
enerji konusuna bir kaç cümleyle temas etmek mec
Başbakanlığın kendi 310 milyon liralık bütçesinde
buriyetini duyuyorum :
179 952 000 liralık yatırım vardır. Bu yatırımlar ma I
Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimizin Bütçe
kine teçhizat ve taşıt alımı için 3 450 000, Başbakan
sinin tümü üzerinde yapılan konuşmalarda, kıymetli
lık binası etüt projesi için 4 milyon, Başbakanlık
konuşmacılar, haklı olarak Türkiye'nin enerji mese
büyük onarımı için 2,5 milyon, Devlet arşivi binası
leleri üzerinde durdular. Enerji meselesi kalkınmanın
inşaatı için 33 250 000, arşiv malzeme koruma ciha
temelini teşkil etmektedir. 1975 yılında Türkiye'de
zı için 1 100 000, Başbakanlık Matbaası etüt projesi
kurulu olan takatlerimiz, hidrolik ve termik olmak
için 1,5
milyon, TÜBİTAK yatırımları için
üzere yekûnen 3 874 megavat mertebesindedir. Yük
133 552 000, Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi
sek müsaadenizle bunu takriben 4 bin megavat ola
'Enstitüsü için ise 620 bin liralık bir yatırımdır.
rak, biraz sonra arz edeceğim hususların tasavvurları
nı kolaylaştırmak için, yuvarlak olarak ifade etmek
Transferler faslında ise, Başbakanlık Matbaası ser
istiyorum. 1975 yılında 1 6 - 1 7 milyar kilovatsaatlik
mayesine 500 bin liralık bir transfer, Başbakanlık
enerji istihsal imkânımız vardı. 15,5 milyar kilovatburs giderleri olarak 66 bin lira, memurların öğle
saati fiilen istihsal etmiş olduk. 1975 yılından 7 yıl
yemeğine yardım 157 800, borç ödemeleri 796 bin,
sonra, 1982 yılında, yani Dördüncü Beş Yıllık Pla
TÜBİTAK'a yapılan ödeme 23 100 000, Türkiye ve
nın sonunda, bu 4 bin megavatlık kurulu takatin, tak
Ortadoğu Amme İdaresi Enstisüne yapılan ödeme
riben
8 bin megavata çıkması gerekmektedir. Ve bu15 100 000, TRT'ye yapılan ödeme 42 400 000 olmak
üzere, 82 119 000 liralık da, bir transfer faslı bulun I günkü 16-17 milyar kilovatsaatlik ihtiyaç ise, o ta
rihte 35 milyar kilovatsaate erişme istidadındadır.
maktadır.
Bundan dolayıdır ki, önümüzdeki yıllarda, enerji sa
Mu'hterem arkadaşlarını, burada ayrıca Millî Gü
hasında çok mühim adımlar atmak mecburiyeti ile
venlik Kurulunun halen 45 kişilik bir kadrosu vardır.
karşı karşıya bulunmaktayız. Bu hususta elden gelen
3 125 800 liralık bir bütçeyi huzurlarınıza takdim
gayret gösterilmektedir. 1982'ye kadar, hidrolik olaettik. Herhangi bir yatırımı söz konusu değildir. MİT
Müsteşarlığında ise, 388 052 000 liralık bir tahsisat I rak 1 572 megavatlık yeni tesisin işletmeye açılması
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için çalışıyoruz^ Ayrıca 3 8ÛG megavatlık da, yeni
termik santralın açılması, işletmeye açılması için çalı
şıyoruz. Bunlar tamamlandığı takdirde 1982 yılında
enerji ihtiyacımızı kendi kaynaklarımızdan karşıla
mak imkânı hâsıl olacaktır. Fakato 1982'den ileriye
doğru bir bakış yaptığımız zaman, 1995 - 2CCO yılla
rına doğru Türkiye'nin 25 sene sonra enerji ihtiyacı
bugünkünün 10 misli artacaktır. Bugün 17 milyar
kilovatsaat olan ihtiyacımız, 25 yıl sonra 180 milyar
kilovatsaate çıkacaktır. Bunun 4Q ilâ 50 milyar kilovatsaatini hidrolik santrallardan, 40 ilâ 50 milyar kilovatsaatini de termik santrallardan karşılamak po
tansiyeli mevcuttur. Bu potansiyel tam manasıyle
devreye konulsa dahi, 25 sene sonraki enerji ihtiya
cımızı karşılayabilmek bakımından, 80 ilâ lCft mil
yar kilovatsaatlik bir açığımız olacağı aşikârdır. Ter
mik ve hidrolik santrallerle
karşılayamayacağımız
bu açığın, ya fuel - oil santrallarıyle veya atom1 santrallarıyle karşılanması imkânı mevcuttur. Bu bakım
dan atom santrallarının bir an evvel yapılması zaru
reti ile karşı karşıya bulunmaktayız. Onun için Atom
Enerjisi Komisyonuna ve TEK'e önemli görevler
düşmektedir. Yapılmış olan etütler 500 megavattan
daha büyük santralların atom santralı olarak yapıl
maları, termik santrallara nazaran - linyit sandalla
rından bilhassa- daha ekonomik olduklarını göster
miştir. Bunun için de atom santralı hususundaki çalış
maların bir an evvel intacı gerekmektedir.
Yüce Meclise şunu belirteyim ki, aslında atom
santrallarının kuruluşu hakkında Üçüncü Beş Yıllık
Plan hazırlanırken yapılması lâzım gelen bir temel
plan, bir makro plan hazırlanmamıştır. Bu devrede
bir atom santralının kurulması öngörülmüştür. Hal
buki Türkiye bu ihtiyacını uzun vadeli olarak plan
lamak mecburiyetindedir. 2000 yılına kadar enerji ih
tiyacımızı karşılayabilmek için Atom Enerjisi Komis
yonunda yapılmış olan bir çalışmaya göre, önümüz
deki 25 yılda 8 tane ünitenin kurulması gerekmekte
dir. Bunlardan iki tanesi 601, iki tanesi 750, iki tane
si 1 OTı, iki tanesi de 1 200 megavatlık santral ola
rak kurulması gerekmektedir. Bu santralların kurul
ması için bugün Atom Enerji Komisyonunda yapıl
mış olan takribi hesaplara göre, takriben 50 milyar
dolarlık bir yatırım gerekmektedir.
Bu rakamlar Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşı
lamak bakımından önümüzde ne büyük bir proble
min olduğunu açıkça göstermektedir. Bu sahada 1958
yılından itibaren çalışmalar yapılmaktadır. Halen
600 megavatlık bir santralın inşası için, bu santralın
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kurulması için çalışmalar sürdürülüyor. 4,2 milyar
kilovat saatlik enerji istihsal edilecektir. 6 ilâ 7 mil
yar liraya bu santralın maliyeti hesaplanmıştır
ve
1984 yılında işletmeye gireceği tahmin edilmektedir.
Santral konusunda bugüne kadar zaman kaybedildi;
bu zamanda bilhassa santralın kurulacağı yerin öne
mi olmuştur. Bu santral rastgele bir yere kurulmamak
tadır. Zelzele bölgesi olmaması, deniz kenarında olma
sı, arazi içerisinde fay olmaması ve diğer özellikleri,
meteoroloji özellikleri itibariyle dahi müsait bir bölge
de kurulması gerekmektedir. Bu santral hususunda bu
güne kadar Marmara Bölgesinde yapılan çalışmalar bir
kısmı teknik faktörler bakımından, bir kısmı da as
kerî faktörler bakımından uygun görülmediği için za
man kaybedilmiştir. En son çalışmalar Akdeniz'de
Silifke'nm 40 kilometre batısındaki Akkuyu mevkii
ne bu santralın kurulması noktasına teksif edilmiş
tir. Bu hususta Hükümetimizce elden gelen gayret
gösterilmektedir.
Türkiye'de atom santralları bakımından uranyum
mevcuttur. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar ba
kımından Manisa civarında, Kasar ve Taşharman'da
3 500 - 400 ton civarında uranyum
rezervi tespit
edilmiştir. Bu 1 500 kilovatlık bir santral için 30 sene
yetecek bir meblâğdır. Ancak eğer biz bu atom santrallarını kurarken yakıt elemanı imalâtı teknolojisini
de beraberce yurdumuza getirecek olursak, bu santrallarda kullanılmış olan uranyum bir asır boyu de
jenere edilmek suretiyle ayrıca bir yakıta ihtiyaç gös
termeden memleketimizin ihtiyacını karşılayabilecek
kabiliyet ve kapasitededir.
'Muhterem milletvekilleri, huzurlarınızı bazı teknik
bilgi ile daha fazla işgal etmek istemiyorum. Çok
kısaca Başbakanlık bütçesi içerisinde önemli bir yer
işgal eden Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu üzerinde durmak isterim. Bu kurum için
156 652 000 liralık bir bütçe huzurlarınıza
gelmiş
bulunmaktadır. Bu kurmun yurdumuza büyük kat
kıları olacaktır. Bunun için kurumun müspet ilimler
sa'hasında yapmış olduğu çalışmalara ilâveten, sosyal
ilimler sahasında da araştırma yapmasının temini ge
rekmektedir. Bundan başka bu kurumun nazari he
deflere yönelik araştırmalar yapmak yerine yurt kal
kınmasına yarayacak araştırmalar
yapmasına, yurt
kalkınmasının önünde gidecek araştırmalar yapması
na yön vermek mecburiyetimiz vardır.
Hükümetiniz olarak bu yolda elden gelen gayret
gösterilmektedir. Bu kurumun bugün GATÖ'M (Gü
dümlü Araçlar Teknolojisi ve Ölçme Merkezi) bilhas-
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sa harp sanayiimizin temelini teşkil eden araştırma
larda başarılar göstermektedir. Yine TÜBİTAK'a
bağlı olan Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştır
ma Enstitüsünde teknolojik araştırmalar, malzeme,
elektronik kimya sahasında araştırmalar yürütülmek
tedir. Yine Yapı Malzemeleri Araştırma Merkezin
de de yurdumuzun bünyesine uygun yapı projeleri,
yapı malzemeleri araştırmaları yürtülmektedir.
Kurum, bir yandan araştırmacıları teşvik etmek
te, kıymetli elemanları seçip onlara burs vermekte
dir, faydalı çalışma yapanları ödüller vermek sure
tiyle teşvik etmektedir. TÜBİTAK ve bunun ünite
lerini geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bugün bunlara
ödediğimiz rakamlar başka ülkelerle mukayese edil
diği zaman fevkalâde cüzidir. Yeniden büyük Türki
ye'nin kuruluşunda her şeyden önce araştırmanın kıy
metini önplana almamız gerekmektedir ve bu kurum
ları süratle geliştirmek mecburiyeti ile karşı karşıya
bulunduğumuzu huzurlarınızda belirtmek mecburi
yetindeyim.
Mu'hterem arkadaşlarım, Başbakanlığa bağlı mü
esseselerden birisi de Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumudur. Üçüncü Beş Yıllık Planın hedefleri TRT
sahasındaki çalışmalarda aşılmıştır. 1977 hedeflerinin,
1976'da erişilmesi hatta 1977'de plan hedeflerinin
ilerisine gidilmesi başarılacaktır.
Üçüncü Beş Yıllık Planda. Türkiye'deki radyo şe
bekesinin yüksek güçle takviye edilmesi, bundan baş
ka da'ha iki tane büyük güçlü verici ile yurt dışı ya
yınları yapılması, bundan başka radyonun toplam
yayın saatinin artırılması hedef alınmıştı. Yeni güç
ler ilâve edilmek suretiyle radyonun güçlendirilmesi
diğer hedeflerden birisi idi ve Üçüncü Beş Yıllık Plan
devresinin sonunda televizyon şebekesinin nüfusun
>% 80'inin yaşadığı bölgeye yayılması hedef olarak
almıyordu. Bu hedeflere erişmek için de 1 300 000 000
liralık televizyon sahasına yatırım yapılması öngörül
müştü.
Son yıllardaki gayretli çalışmalar ile bilhassa 1971,
1972 yıllarındaki büyük atılımlar neticesi olarak bu
gün yurdumuzda 1975 yılında nüfusumuzun % 99,8'
ini ihtiva eden bölgeye radyo yayınlarımız gitmekte
dir. Bu-alan itibariyle Türkiye'mizin % 94,4'üne te
kabül. etmektedir.
Bugün televizyon bakımından ise; 1975'de nüfu
sun % 60'ına hitabedecek noktaya gelmiştik, 1976'
da % 76'sına hitabedecek noktaya gelmeyi planla
dık ve huzurunuzdaki bütçe bunu öngörmektedir.
-
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1977'de ise % 80 hedef aşılıp % 86'ya çıkılması plan
lanmış bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, size Başbakanlığa bağlı
dairelerin faaliyetleri ve bütçeleri hakkında bıi ma
lumatı arz ettikten sonra izin verirseniz, Başbakan
lık Bütçesi üzerindeki maruzatımı tamamlamak ba
kımından, ekonomik konularla ilgili bazı noktaları
belirtmek istiyorum.
Biraz sonra Devlet Planlama Teşkilâtının Bütçe
sini görüşeceğiz. Ümit ediyorum ki, o bütçenin arka
sından ekonomik konular hakkında Yüce Meclise di
ğer önemli meselelerle birlikte bilgi arz etmek im
kânı hasıl olacaktır. 'Bu itibarla şimdi Başbakanlık
Bütçesi görüşülürken ekonomik konuların bazı önem
li noktalarını belirterek konuşmamı tamamlamakla ik
tifa etmek istiyorum.
Her şeyden önce 1975 yılında 10,5 aydan beri Hü
kümetimiz görev yapmıştır. Bugün Yüce Meclisin huzurundayız. Bu onbuçuk ayda ekonomik görevleri yap
mak bakımından, «Ne yaptınız?» sualini sormak Yü
ce Meclisin hakkıdır. Bunun hesabını vermek de Hü
kümet olarak görevim izdir.
Bilindiği gibi, geçirdiğimiz 1975 yılında her şey
den önce dünya ekonomisi birtakım krizler geçir
miştir. Bu krizlerde 1971, 1972 yıllarındaki petrol fi
yatının ayarlanmasının büyük rolü ve payı olmuş
tur. Avrupa uzun yıllardan beri görmediği şekilde iş
sizliğe düşmüştür; hatta kalkınma hızları, - Batı ül
kelerinde - sıfırdan aşağıya düşmüştür; paralar kıy
metini kaybetmiştir; dış ticaret hacimlerinde uzun
yıllardan beri görülmemiş şekilde, hatta yıldan yıla
artma yerine azalmaya rastlanmıştır.
Şunu arkadaşlarıma belirtmek istiyorum. Bütçe
nin tümü üzerindeki görüşmeler esnasında bilhassa
«Efendim, Hükümet birtakım konularda çalışmalar
yaptığını belirtiyor. Bunları tek başına belirtmek bir
şey ifade etmez. Diğer ülkelerin yapmış olduğu ça
lışmalarla birlikte bunları mukayese etmekle asıl ay
dınlanırız» sözü üzerinde haklı olarak durulmuştur.
Hemen şunu belirteyim ki; ekonomik sahadaki
çalışmalarda bütün milletler arasında bir yarışma için
deyiz. Bu yarışmada Türkiye'miz 41 milyon nüfusu
ile yeryüzünde, bugün mevcut olan 217 ülke içerisinde
yukarıdan 16 ncı sırada bulunmaktadır. Toprak bü
yüklüğümüz 780 bin kilometrekare olarak, yukarıdan
36 ncı sıradadır. Gayrisafi millî hâsılamız 1975 yı
lında 538,5 milyar Türk lirası; yani takriben 38 mil
yar dolan bulmuştur. Bu miktar, demirperde hariç
yeryüzünde yukarıdan 21, 23 ncü sıraya tekabül et448
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aneJctedir. Ve yine fert başına gelir 1975 yılında 13 460
Jlirayı yani, 913 doları bulmuştur. Bu ise demirperde
'hariç 217 ülke arasında yukardan 54 ncü; demirper
de dahil edilirse 54 ile 48 nci sıraya; demirperde ha
riç tutulacak olursa 40 ncı sıraya tekabül etmekte
dir.
Bu rakamlar on senelik, yirmi* senelik devreler
de geçirdiğimiz rakamlarla mukayese edildiği zaman
açıkça görülür ki, bugünkü milletlerarası ekonomik
yarışta bir ülkenin diğer bir ülkeyi geçmesi zanne
dildiği kadar kolay bir iş değildir. Son on yıllık devre
esnasında nihayet bir veya iki tane ülke arasında yer
değiştirme yapabildiğimiz görülmektedir.
Bu itibarla daha büyük gayretle çalışmak mecbu
riyetinde olduğumuzu görmek gerekmektedir. Yoksa
yaptıklarımızla yetinemeyiz; tarihin en şerefli bir mil
leti, bugün bakınız nüfus ve yüzölçümü itibariyle yer
yüzünde bulunduğu noktaya nazaran, refah itibariyle
çok daha geri bir seviyede bulunmaktadır. Güç iti
bariyle de geri bir noktada bulunuyoruz.
Bu nüfusla, bu coğrafî büyüklükle daha ileri, da
ha güçlü noktada bulunmamız gerekir. Hele bizim
milletimiz gibi çalışan bir milletin, şerefli bir tarihe
sa'hip milletin yerini tayin etmek gerektiği zaman bu
rakamların da önüne geçmek mecburiyetimiz açıkça
görülür.
Muhterem arkadaşlarım, size ekonomik konular
da çok kısaca bir hülâsa yaparak konuşmamı top
lamak istiyorum. Planlama hakkındaki konuşmalar
esnasında - biraz evvel de bahsettiğim gibi - ekonomik
konular hakkında tamamlayıcı bilgi arz edeceğim.
Hükümetiniz olarak, ekonomik sahada altı he
def için çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi; «Yoklarla
mücadeledir».
Ülkemizin evlâtlarının herhangi bir zaruri ihti
yaç maddesinin yokluğunu çekmemesi; Hükümetimi
zin oribuçuk aylık geçirdiğimiz devredeki çalışma
sının anahedeflerinden birisi olmuştur. Bu yolda bü
yük gayretler harcanmış ve 1975 yılında, 1974 yılın
daki ne nazaran milletimizin zarurî ihtiyaç madde
lerinin karşılanmasında başarılı bir tatbikat yapma im
kânı hâsıl olmuştur.
İkinci bir mücadelemiz «Pahalılıkla mücadeledir».
Bu konuda uzun konuşmalar yapıldı. Ben sadece
neticeyi arz etmekte fayda görüyorum :
(1975 yılında, bilindiği gibi pahalılığın milletler
arası ölçüsü olarak kabul edilen, ortalama fiyat ar
tışları endeksi itibariyle % 10,7'lik bir netice hasıl
edilmiştir. 1974 yılında aynı rakam % 29 civarında
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idi. Bu durum karşısında fiyat artışlarının 1975 yı
lında nasıl frenlenmiş olduğunu açıkça görmek müm
kündür.
Üçüncü bir hedefimiz, «İşsizlikle mücadele»dir. İş
sizlikle mücadelenin ilâcı ise, yatırımlara hız vermek
tir. 1974 yılında kamu yatırımlarında % 79,3'lük bir
gerçekleşme olduğu halde, 1975'de bu miktar % 89,6
nispetinde tahakkuk etmiştir.
Burada insafla bir noktayı belirtmeyi vazife gö
rürüm; her iki yıldaki hükümetlerde de görev almış
bir arkadaşınız olarak, 1974 yılında dünya konjonk
türünün aleyhimize çok daha büyük faktörler getirdi
ğini ve bilhassa «Kıbrıs Harekâtı»nın da ekonomik
bünyemizde önemli rol oynadığını belirtmeyi bir gö
rev sayıyorum. 1975 yılında dünya konjonktürü da
ha lehimize cereyan etmiştir ve aynı zamanda da
çok şükür bir Kıbrıs konusuna benzer, ekonomik bün
yemizi sarsıcı bir olayla karş/laşılmamıştır.
Bunların büyük payının neticesi olarak, 1975 yılın
da, bilhassa işsizlikle mücadelede zaruri ihtiyaç mad
delerinin yokluğu ile ve pahalılıkla mücadelede daha
başarılı bir tatbikat yapmak imkânı hâsıl olmuştur.
Bunlara ilâveten hükümet olarak üç büyük hede
fimiz vardır. Bunlardan bir tanesi, istikrar içinde eko
nomik büyümedir. Bir diğer hedefimiz, refahı yay
madır, bir diğer hedefimiz de, millî güçlü, süratli yay
gın kalkınmadır.
İstikrar içinde ekonomik büyüme bakımından 1975
yılında gayrisafi millî hâsılamız % 7,9 nispetinde
artarak 538,4 milyar Türk lirasına çıkmıştır. Bu,
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı devresinde en bü
yük artış nispetidir. Böylece 1975 yılında Üçüncü Beş
Yıllık Kalkınma Planının beş yılının ortalaması olan
hedefe erişmek imkânı hâsıl olmuştur.
Fert başına millî gelir bakımından, 1974 yılında
12 740, lira olan, yani fert başına 864 dolar olan mil
lî gelir, 1975 yılında 13 460 liraya, yani 913 dolara
çıkmıştır, % 5,6 artmıştır.
Başka ülkelerde, hatta fert başına gelir ve kalkın
ma hızı sıfırın altına düştüğü halde, Türkiye'mizde
bunun oldukça önemli, milletlerarası yarışta oldukça
büyük rakamlara erişmiş olması hepimizi memnun
eden bir husustur. Hele bu neticelerin yüzde 1Q,7 gibi
bir ortalama fiyat artışı ile gerçekleştirilmiş olması,
istikrar içerisinde ekonomik büyüme hedefimiz bakı
mından başarılı bir tatbikatı göstermektedir.
Refahı yaymak bakımından, Hükümetimizin sos
yal adalet sahasında attığı adımları 'biraz önce huzu
runuzda saydım, Türk köylüsünün refaha kavuşması
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için bilhassa, 17 tane taban fiyatı tatbikatı yaptığı
mız mahsulü korumaktayız. Biraz sonra Devlet Plan
lama Teşkilâtı Bütçesi görüşülürken bu hususta mü
temmim malumat arz etmek istiyorum; yalnız şunu
belirteyim ki, 28 milyar liradan fazla bir parayı 1975
yılında, bu 17 maddenin taban fiyatını karşılamak
üzere Türk köylüsüne ödemiş olmanın bahtiyarlığı
içindeyiz.
Bundan başla, gübreyi ucuzlatmış olmak, aynı
zamanda Hükümetimizin refahı yayma prensibinin
önemli bir tatbikatı olmuştur. Köylümüzün alacakla
rını vaktinde ve gününde ödemek, Hükümetimizin
yine ekonomik tatbikatta refahı yayma, Türk köylü
sünün ön planda düşünme zihniyetinin açık bir tat
bikatı olmuştur.
Ekonomik sahada millî, güçlü, süratli, yaygın
kalkınma bakımından Hükümetimiz önemli çalışma
larını yapmaktadır. Bunların temelini ağır sanayi teş
kil etmektedir, harp sanayii sahasındaki çalışmaları
mız teşkil etmektedir. Bu hususta da uygun görürse
niz, Devlet Planlama Teşkilâtı hakkındaki muhterem
üyelerin kıymetli tenkitlerini dinledikten sonra, ma
lumat arz etmekte yarar görüyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimizin 1975 yılı
çalışmaları hakkında size, asayiş ve güvenlik konu
larında, sosyal sahadaki çalışmalar hakkında ve eko
nomik sahadaki çalışmalar hakkında kısaca bilgi arz
etmiş bulunuyorum. Biraz sonra Devlet Planlama
Teşkilâtımızın bütçesi hakkında, arkadaşlarımızın
fikirlerini dinledikten sonra, konuşmamızın ikinci bö
lümünü, orada o fikirleri de dikkate almak suretiy
le tamamlamak üzere, şimdi burada konuşmalarımı
tamamlıyorum. Konuşmalarımın hitama erdiği şu
anda Yüce Me'clisi, Hükümetimiz adına tekrar hür
metle selâmlıyorum ve 1976 yılı bütçesinin milleti
mize hayırlı olmasını diliyorum. (M. S. P. ve A. P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür' ederim Sayın Erbakan.
Komisyon adına Sayın Sezgin. Buyurun efendim.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri, değerli arkadaşlarım;
Huzurunuzu Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
olarak kısaca işgal edeceğim.
Değerli arkadaşlarım, konuştuğumuz bütçe Başba
kanlık Bütçesidir. Başbakanlığın görev, yetki ve so
rumlulukları, bütün değerli üyelerin de bildikleri gibi,
birtakım kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere bağlı
dır ve bu kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre bütçe
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düzenlenir. Bu düzenlenen bütçe üzerinde de Bütçe
Karma Komisyonununda, Cumhuriyet Senatosunda
ve Millet Meclisinde gerekli konuşmalar yapılır.
Değerli arkadaşlarım, bu yıl nedense bütçe müza
kerelerinde Komisyondan başlayan bir eğilim, Cum
huriyet Senatomuzda ve Millet Meclisimizde de de
vam etmiş ve bütçelerde, bütçeyle ilgili olsun veya
olmasın pek çok konular dile getirilmiştir. Tabiî bu
bir politika meselesidir, 'bir üslup meselesidir, bir me
seleyi ele alış meselesidir, bunun üzerinde duracak de
ğiliz.
Başbakanlık Bütçesi görüşülürken, biraz evvel de
ifadeye gayret ettiğim gibi, bütçe Başbakanlık Büt
çesidir, Başbakanın bütçesi değildir. Hatta Başbaka
nın bütçesi hiç olmadığı gibi, Bütçe Komisyonu Baş
kanının da bütçesi değildir. Dün akşam Başbakanlık
Bütçesinin müzakerelerinde, Sayın Demokratik Parti
Grupunun değerli sözcüsü, değerli arkadaşımız Meh
met Altınsoy, Başbakanlık Bütçesi müzakerelerinde,
bizim kanaatimizce hiç yeri, yordamı olmadığı halde,
Başbakan Sayın Süleyman Demirel'in mason olduğu
na dair Michel'in kitabında bir 'bölüm bulunduğunu
ve aynı kitapta Bütçe Komisyonu Başkanı İsmet Sezgin'in de isminin bulunduğunu, yani İsmet Sezgin'in
de mason olduğunu, Sebati Ataman arkadaşımızın da
mason olduğunu belirtmek lüzumunu hissetmişlerdir.
Neden olduğunu bilmiyorum tabiatıyle.
Değerli arkadaşlarım, politikacının kaderidir, po
litikacılar hakkında pek çok şeyler söylenebiliyor, pek
çok şeyler yazılabiliyor.
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Komisyon
adına cevap veriyor Sayın Başkanım. Usulsüzlük ya
pılıyor.
BAŞKAN — Bir dakika bekliyorum efendim.
Nereye getireceğine bakacağım efendim.
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Getirinceye
kadar konuşacak ama.
BÜTÇO KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım,
bir parça dün arkadaşlarını dinlemek zahmetinde bu
lundukları gibi, bendenizi de dinlemek lütfunu esirge
mezlerse, her halde söleyeceklerim Sayın Bozbeyli'yi
de tatmin edecektir.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika.
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Erbakan
cevap verirdi Hükümet adına. Komisyonun vazifesi
değil ki. Erbakan sorumlu kişi olarak dile getirirdi.
Komisyonun vazifesi değil bu,
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BAŞKAN — Sayın Sezgin...
II de Süleyman Demirel'in mason olduğuna dair belge
BÜTÇO KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
ler dağıtılırken, Sayın merhum İsmet İnönü, Sayın
MET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım...
Süleyman Demirel için, «<Said-i Nursi'nin halifesi»1 de
di ve aynı şekilde...
Efendim, Komisyonun vazifesi sizler adına niyabeten Başkanlığını yürüten arkadaşınızın isminden
VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Teknik konuşma
mı bu Sayın Başkan?
bahsederek, Bütçe Komisyon Başkanının da mason
olduğunun söylenmesinin Başbakanlık Bütçesiyle olan
BAŞKAN — Efendim, ikaz ettim bu konuya ge
ilişkisini bulmaya gayret ediyorum.
tireceğini söylüyor, bir iki dakika bakıyorum efen
Değerli arkadaşlarım, politikacılar hakkında her
dim.
şey söylenebilir, bu politikacıların kaderidir; her şey
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Aynı şekilde «Bir aya
söylenebiliyor, her şey yazılabiliyor. Türkiye'de...
ğı Said'i Nursi'de, bir ayağı da milliyetçi dernekler
BAŞKAN — Yalnız Sayın Sezgin, teknik beyan
de» dedi.
da bulunun rica ediyorum efendim.
VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Erbakan ni
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
ye vermedi cevabını?
MET SEZGİN (Devamla) — Evet efendim, tabia
BAŞKAN — Rica ederim efendim.
tı yle efendim; her şey söylenebiliyor, her şey yazıla
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
biliyor. Bendenizin hakkında da böyle bir kitaptan
MET
SEZGİN (Devamla) — Demek ki değerli ar
bahseden bir gazete çıktığı zaman, bu gazetedeki ya
kadaşlarım, bunlar söylenebiliyor, bunlar yazılabili
zıyı tekzip etmiştim. Seçim bölgemde, bu kitaptan bu
yor; gerçek dışı şeyler ifade edilebiliyor.
kupürü alarak, bunlar teksir edilerek dağıtıldı ve
değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan hakkında da,
BAŞKAN — Sayın Sezgin, ricamı tekrar ediyo
Eskişehir'de...
rum efendim. Lütfen efendim.
BAŞKAN — Sayın Sezgin, bir dakikanızı rica
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
ediyorum.
MET SEZGİN (Devamla) — Evet efendim, bitiri
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
yorum Sayın Başkanım. Ben kendimle ilgili olan, Ko
MET SEZGİN (Devamla) — Efendim, yani...
misyon Başkanı olarak ilgili hususu ifade ediyorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurun 'bir dakika, bir
(C. H. P. sıralarından «Teknik konular mı bunlar»
şey arz edeceğim.
sesleri)
Şimdi dünkü birleşimde böyle bir konuşma olup
Değerli arkadaşlarım, sataşmadan söz isteme
olmadığını bilmiyorum.
dim efendim. Bütçe ile ilgili olarak ifade etmeye
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
gayret ediyorum.
MET SEZGİN (Devamla) — Oldu efendim oldu.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Altınsoy arkadaşımı
zın unuttuğu bir husus var. Aynı kitabın bir bölü
BAŞKAN — Yalnız böyle bir konuşma oldu ise,
münde Sayın Mehmet Turgut arkadaşımızın da ismi
o birleşim içerisinde değerlendirilmesi gerekirdi. Ko
var. Aynı kitap Sayın Mehmet Turgut arkadaşımızın
misyon Başkanı olarak, teknik izahatta bulunmanızı
da mason olduğunu söylüyor.
rica ediyorum.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
FERRUH BOZBEYLt (İstanbul) — Mehmet
MET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkanım, o bir
Turgut mahkemeye verdi karar aldı.
leşim içerisinde konuşma imkânını bulamadık. Çün
BAŞKAN —- Efendim, rica ediyorum.
Sayın
kü dağılmak zorunda kaldı Meclis.
Sezgin, Sayın Sezgin.
BAŞKAN — Ben orasım bilmiyorum, ben İçtü
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
züğe göre rica ediyorum, lütfen.
MET SEZGİN (Devamla) — Efendim, bendeniz de
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
tekzip ettim.
MET SEZGİN (Devamla) — Arz ettiğim hususlar
FERRUH BOZBEYLt (istanbul) — Turgut mah
çerçevesinde kalacağım.
kemeye verdi, kararı aldı.
Efendim, öyle şeyler söylenebiliyor ki, meselâ Sa
yın Başbakan hakkında 1966 senesinde Eskişehir'de
BAŞKAN — Sayın Sezgin, rica ediyorum1; tek
devrin muhalefet partisinin genel başkanı olan Allah
nik konuda efendim. Meclise niyafbeten Bütçe Ko
rahmet eylesin İsmet İnönü, aynı zamanda Eskişehir'
misyonu olarak, lütfen o konuda beyan buyurun.
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Müsaade ederlerse ko
nuşacağım efendim.
BAŞKAN — Sadede gelin de onu ifade edin,
rica ediyorum.
F E R R Ü H BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, masonluk meselesi konuşulacaksa, biz açık öner
ge verdik; getirilir buraya açık açık konuşulur. Büt
çe Karma Komisyonu Başkanının bu şekilde konuş
masına müsaade etmeniz, Başkanlık görevinizi yap
madığınızı gösterir.
BAŞKAN — Tamam efendim, ikaz ettim efendim.
Defaatle ikaz ettim, ettim efendim, gereğini yapı
yorum.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMSET SEZGİN (Devamla) — Masonluk meselesi
konuşulmuyor değerli arkadaşlarım. Hiç endişe bu
yurmayınız, Sayın Bozbeyli; istical buyurmanıza, si
nirlenmenize lüzum da yok efendim. Dinlerseniz gö
receksiniz efendim.
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Sezgin lütfen
efendim.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım,
demokrasinin temelinde insana,
insanın şeref ve
haysiyetine, insan haklarına saygı yatar,
hoşgörü
yatar, düşünceye saygı yatar. Siyasî hayatımızı bu
düzeye oturtmak zorundayız. Siyasî hayatımızı bu
düzeye oturtmadığımız takdirde, bu düzeyin dışın
daki çabaların hiç'bir kimseye, hiçbir kuruluşa, hiç
bir zihniyete bugüne kadar 'bir kuruşluk fayda getir
diği görülmemiştir değerli arkadaşlarım.
MEHMET İSMET A N G I (Eskişehir) — Nitekim
getirmiyor da yani.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN
(Devamla) — Milletin temsilcileri
olarak bizler, her şeyden önce demokrasinin bu
anakurallarına, bu ilkelerine, bu prensiplerine uymak
zorundayız; ondan sonra bunu milletten bekleyece
ğiz. Biz burada namuslara, şereflere insan hakkına,
insan düşüncesine saygı göstermediğimiz ve bunlara
karşı çıktığımız ve birtakım haksız ithamlar karşı
sında bulundurduğumuz zaman insanları, bunlardan
kimse yararlanmaz değerli arkadaşlarım.
F E R R U H BOZBEYLİ (İstanbul) — Bari bir de
«Mason değilim» de de anlayalım, madem ki Sayın
Başkan müsaade etti.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Efendim bakınız, «an
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lamadığınız için» ifade ediyorsunuz, «mason olma
dığımı» daha evvel ifade ettiğimi söyledim' ve tekzip
ettiğimi ifade ettim. Bütün bunlara rağmen defalarca
ısrar etmeniz dahi, kastınızı, niyetinizi gösteriyor Sa
yın Bozbeyli.
VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Demirel niye de
miyor?.
BAŞKAN — • Sayın Sezgin, Sayın
Sezgin rica
ediyorum.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım,
Adalet Partisi millî, manevî, ahlâkî değerlere saygılı
bir partidir. (D. P. sıralarından gürültüler)
VEDAT
ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Başkan,
Adalet Partisi sözcüsü mü bu?
BAŞKAN — Sayın Sezgin, ben size bu konuda
söz vermedim efendim. (Gürültüler)
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Bütün ko
misyon üyeleri sorumludur şu anda.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla) — Ben de onun bir üyesi
olarak millî, manevî ve ahlâkî değerlere saygılı bir
insanım; insan haklarına saygılı bir insanım. Tekrar
ifade ediyorum «Mason olmadığımı» ifade ettim,
ediyorum tekrar.
Değerli arkadaşlarım, sözlerimi..
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Şimdi Ko
misyon adına konuştu değil mi, Adalet Partisi usulü.
(Gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale et
meyiniz.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ İS
MET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım,
sözlerime büyük Yunus'un sözleriyle son vermek is
tiyorum. Büyük Yunus diyor ki: «Söyleme sözün
kemini, bilmeli sözün demini»1
Çok değerli arkadaşım, eski arkadaşım Sayın
Altınsoy, hem sözün kemini
söylemiştir, hem de
sözün demini bilememiştir.
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (A. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin.
FERRUH
BOZBEYLİ (İstanbul) — Adamlar
abdestsiz nazam kılıyorlar.
BAŞKAN — Şahsı adına...
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Başkan, Sayın Özçelik dün sırasını bana vardı, aynen şu
ibareyi yazdı:
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«Sayın Başkanlığa
Başbakanlık bütçesi üzerindeki söz hakkımı Memduh Erdemir'e devrediyorum, bunun gereğini, gerek
li şekilde yapılmasını arz ve rica ediyorum.» dedi ve
imza etti. Burada Divana verdik, dün sayın Ekşi
Başkanlık ediyordu, Divan 'bunu bulmak durumun
dadır.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bakıyoruz, otu
run lütfen.
SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, benim de «mason» olduğum söylendi, burada
şimdi tekrar edildi. Binaenaleyh, bu mevzuu tavzih
etmek için bana kısa bir söz vermenizi rica ederim-.
BAŞKAN — Efendim rica ederim.
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Şimdi bura
da söylendi, benim «mason» olduğum iddia edildi,
söylendi; bu bir sataşmadır, ben bu sataşmaya cevap
verme hakkımı istiyorum.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika,
siz oturun ben meseleyi düşüneceğim efendim; şu
meseleyi halledeyim daha evvel, sıra işini.
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mecburdur; kastı mahsusta kaybedilmiştir, lütfen bul
durun.
BAŞKAN — «Bulduruyorum» diye böyle bir
şey yok efendim. Onun da başka yolları vardır içtü
züğe göre, kanuna göre, nizama göre; şimdi ben öner
ge bulmakla mükellef değilim1; sordum arkadaşları
mıza, yok böyle bir önerge. Daha sonra meseleyi dü
şüneceğim, buyurun oturun efendim.
ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Oturuma ara
verelim, o belge kayıpsa araştırılsın.
BAŞKAN — Aman, rica ederim efendim; buyu
runuz, buyurunuz efendim. (C. H. P. sıralarından gü
lüşmeler)
Sayın Hasan Özçelik?.. Yok.
MEMDUH ERDEMtR (Kırşehir) — Bir dakika
efendim, arkadaş geliyor!..
BAŞKAN — Rica ederim efendim!.. (C. H, P. sı
ralarından gülüşmeler)

Sayın İbrahim Akdoğan?.. Yok.
Sayın Ali Sanlı?.. Yok.
Sayın Müfit Bayraktar?... Yok.
Sayın Osman Aykul?..
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aynı otu
OSMAN
AYKUL (Burdur) — Vazgeçtim.
rumda cevaplandırdı.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
BAŞKAN — ifade ettim efendim, az evvel ettim.
Sayın İlhami Çetin?.. Yok.
Hatta, Sayın Ataman daha evvel önerge ile de mü
Sayın Ömer Kahraman?..
racaat etti; kendilerine içtüzüğün 70 nci maddesini
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Vazgeçtim.
hatırlattım.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Sayın Başkan,
Sayın Hüseyin Erçelik?.. Yok.
izin verirseniz burada masonluk meselesini tartışma
Sayın Hasan Değer?..
konusu yapmayalım; çünkü, masonluk için zaten bir
HASAN DEĞER (Diyafbakır) — Vazgeçtim.
ödenek ayrılmış değil. (Gürültüler)
BAŞKAN — Vazgeçti.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen, te
Sayın Hasan Celâlettin Ezman?..
şekkür ederim ikazınıza.
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) —
Sayın Erdemir, Divanda böyle bir önerge, söz
Ben söz hakkımı, Grup Başkan vekilimize veriyo
hakkının devrine dair tezkere bulunamadı. Bu sebep
rum.
le, sıradaki arkadaşlarıma söz vereceğim.
BAŞKAN — Sayın Nejat Ölçeh'e veriyorsunuz.
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sayın Baş
Buyurun Sayın Ölçen. (C. H. P. sıralarından alkış
kan, izin verirmisiniz?
lar)
BAŞKAN — Sayın Ataman, lütfedin daha sonra
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan,
düşüneceğim, buyurun oturun.
saygı değer üyeler;
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Baş
Aslında hangi bütçeyi konuşuyoruz, neden o büt
kan, dün burada bizzat ben yazdım, Sayın Özçelik'de
çeyi konuşmuyoruz; huzurunuzda bunu anlamış de
imza etti.
ğilim. Ama, çok önemli gördüğüm ve bazı grup söz
BAŞKAN — Efendim Divanda böyle bir tezkere
cülerinin üzerinde ısrarla durdukları son derece kısa
ye rastlamadım.
ve basit bir konuyu huzurunuzda dile getirmek isti
MEMDUH ERDEMtR (Kırşehir) — Efendim,
yorum.
Başkanlık Divanında kaybedilmiş olmasının s o r u m 
Önce, kelimeler kavramları ifade ederler; ama her
luluğunu bize bağlayamazsınız. Divan araştırmaya
kelime zihinde uyanan kavramı ifade etmeyebilir,
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Örneğin : «Materyalizm»! kelimesi, «maddecilik» ke { dan eylem ortaya çıkar. Şu halde, aslında diyalektik
limesi, «maneviyat» kelimesi gibi...
| materyalizmin oluşma sürecinde önce reddin ret edil
İzin verirseniz, «maddecilik» le («maneviyat» ara
mesiyle ilkenin geliştirilmesi, inancın geliştirilmesi ve
1
sındaki farkı veya «materyalizm» le /«maneviyat» ara
nihayet eylem haline gelmek.
sındaki farkı burada kısaca kendi açımdan huzuru
Eylem deyince sokak kargaşasını kastetmiyorum.
nuzda arz etmek istiyorum.
Eylem deyince, kardeşin kardeşi vurmasını kastetmi
Aslında, maneviyatın aşın olanı materyalist dü
yorum. Eylem deyince, bir hareketin üzerine panzerle
şünceden farklı değildir. Zira, öyle maneviyat peşin
veya coplarla yürümeyi kastetmiyorum'. Eylem; in
de yürünebilir ki; o takdirde, o manevî düşünce ve
san durduğu yerde de eylem yapabilir, düşüncesini
duygu araç olmaya başlar. Örneğin : 5 vakit namaz
değiştirdiği zaman da eylem yapabilir. Eylem, mut
yerine 1Q vakit namaz kılan, maneviyatı kuvvetli bir
laka ayağa kalkmakla bir başkasına düşüncesini
kişi değildir; o, maneviyatı araç olarak kullanmıştır,
kuvvetle kabul ettirmek demek değildir.
yani maddeci olmuştur. (M. S. P. sıralarından gürül
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Ya neye
tüler)
denir?
MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Yapma
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şu halde, eydığın için bilemezsin.
I lem aşamasında, yani artık o inancın uygulama nokBAŞKAN — Bir dakika efendim.
I taya varması anma gelmek için katedilen bütün sü
reç, diyalektik materyalizmin özüdür. Bunun karşıALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — O halde...
I
sına maneviyatı çıkarttığımız zaman; maneviyat saSizleri sükûnetle dinledik efendim; izin verirse
niz, izin verirseniz konuşmama devam edeyim. I dece kişiseldir, kişisel olur, toplumsal hale getiremezI siniz maneviyatı.
(M. S, P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Ölçen, devam
edin.
(M. S. P. sıralarından «Daha evvel 2 vakte indir
mek istiyordunuz» sesi.)
BAŞKAN — Rica ederim, rica ediyorum efendim,
lütfen.
ALÎ. NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Nedir mad
decilik?
Aslında maddecilik, bilimsel açıdan sadece mad
denin değerini almak, maneviyata hiç değer verme
mek detmeik değtildir. Maiddiecilik, diyalelkltik maltetryalizm, tez-antitez çatışmasıdır, tez-antitez karşılaştırmasıdır. Bir tezin karşısında antitezi tesis ettiğiniz ve
antitez tezi redldeMği zamıam o tezimizi bir defa dalhai
gözden geçirirsiniz ve onu yeni bir tez haline getirir
siniz. Öyle ki, o tez, böylece ret edile edile gelişir,
kristalleşir, berraklaşır ve reddin reddi mümkün ol
maz. O halde, reddin reddinin mümkün olamayacağı
bir aşamaya geldiği zaman o tez, artık kabul edilmiş
olur; yani prensip haline gelir, ilke haline gelir. Şu
halde ilke, tezin, antitezlerle, geliştirilmesi; yani nihaî
aşamada reddin ret edilmemesi durumuna yaklaşma
sı demektir. O esnada ne olur? O esnada, eğer böyle
bir tez, reddin reddi mümkün olmayacak kadar ge
lişmiş ve arınmış ise inanç haline gelir ve inancın kar
şısında başka inançlar doğar. O inancı öyle gelişti
rirsiniz öyle kristalize edersiniz ki, eğer bütün başka
inançların üzerinde 'bir yer kazandığı zaman, ora-

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Sizin
I anlayışınız, o.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ama, topI lumsal hale getirdiğiniz zaman... (M. S. P. sıralarınI dan gürültüler)
MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Yanılgı,
I hem de tarihî yanılgı.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Siz getirebi
lirsiniz, siz getirebilirsiniz, getirebilenlere hitap etmiI yorum.
BAŞKAN — Rica ederim, devam edin efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ama siz eylemleri toplumsal maneviyat halinde bazı hedeflere
yönelttiğiniz zaman iki şeyi imha etmiş olursunuz :
1. Hukuk düzenini ortadan kaldırırsınız.
Ötekisi, gelişmeyi, reddin ret edilmesi sürecini.ortadan kaldırmış olursunuz. (M. S. P. sıralarından gürültüler)
ŞENER BATTAL (Konya) — Hegel Marka, <Jfc
I aynı fikirde Sayın Başkan.
I
I
I
I
I
I

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Önce, öhce^
I bir noktada... (M. S. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ricaı
ederim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Önce bir
noktada, sadece 'kendinizi manevî kuvvetlere değer
I veren, maneviyata yer veren, maneviyatçı olarak
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lanse etmeye hakkınız yoktur. Bunda ısrar ederseniz
maneviyatı siz inkâr etmiş olursunuz.
MEHMET BOZGEYÎK (Gaziantep) — Siz ne bi
lirsiniz?
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Çünkü, ma
neviyatın başkasına zorla «maneviyata değer verecek
sin» diye bir tazyiki söz konusu olamaz. Kişiyi ken
di düşüncelerine bıraktığınız zaman zaten hem kendi
maneviyatınıza, hem onun maneviyatına değer ver
miş olursunuz. Maneviyatın aslı, bir başkasının ma
neviyatına değer vermektir.
Maneviyatın karşısına bir başka maneviyatı çı
kartmak mümkün değildir. Maneviyat, apriyori bir
kabuldür, bir inançtır. O maneviyatın öncesinde dü
şünce vardır veya yoktur, o maneviyatın sonunda ey
lem vardır veya yoktur. O maneviyatın başında dü
şünce yoksa mazur görebilirim. O maneviyatın so
nunda eylem varsa, o eylem harekete dönüşmüş, o ha
reket, milliyetçi hareket adını almışsa ona maneviyat
denmez. Ona sadece maneviyatın araç olarak kulla
nılması denir.
MEHMET BOZGEYÎK (Gaziantep) — Sizin an
layışınız, batıl felsefeniz o.
BAŞKAN — Rica ederim, efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hareketin
aracı olarak kullanılması nedir sayın arkadaşım.
Şimdi, kısaca Başbakanlık Bütçesini konuşuyoruz
galiba değil mi? Masonluk meselesi burada konuşul
duktan sonra, maneviyat burada konuşulduktan son
ra maneviyata öyle ağırlık verdiniz ki,
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sizin nasıl yap
tığınızı gördük.
BAŞKAN — Rica ediyorum, bu konuya...
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Başbakan
Yardımcısı arkadaşımız, maneviyatı öyle biçimde
burada anlattı ki, maneviyat ben zannettim ki, Baş
bakan Yardımcısı arkadaşımızın inhisarnda. Ma
neviyat inhisara alınamaz. (C. H. P. sıralarından
«bravo» sesleri, alkışlar)
Maneviyat k'imsenün cebinde, kimsenin kalbinde
tekil ve bireysel bir duygu değildir. (C.H.P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar)
O halde maneviyatı, siz kendi kalbinize yerleşti
riniz; ama kalbinizi maneviyata lâyık olacak kadar
temiz tutunuz. (C.H.P. sıralarından «bravo» sesleri
alkışlar)
Şimdi sayın arkadaşlarım, bir noktada anlaşalım,
Başbakanlık maneviyatla yürütülmez. Başbakanlık,
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akılcılıkla yürütülür, Başbakanlık rasyonel ilkelerle
yürütülür.
Başbakan, maneviyata değer verebilir; ama Baş
bakanlık örgütü maneviyata değer veremez. Başba
kanlık örgütü, yasaların üstünlüğünü, Başbakanlık
örgütü hukuk devletinin üstünlüğünü.. (Gürültüler)
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Başbakanlık
örgütü eşitlik ilkesini, Başbakanlık örgütü uygarlığı
kullanmak zorundadır. Başbakanlık örgütünde takun
ya giyemezsiniz, takunya giyince maneviyatçı ola
mazsınız,
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Biz, kardeş ya
pıyoruz:
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bunu evvelâ
peşinen kabul edin.
Başbakanlık örgütünün bir dairesindeki yüz nu
maranın lavabo taşını kırıp, bir başka biçimde yerleş tirmekle siz maneviyatçı olamazsınız.
Maneviyat, kalptedir, manevüyat sizin kendi öz
meselenizdir. Maneviyatı, bir toplumun yarısını ma
neviyatçı, ötekisine maneviyatçı değil diye birbirinin
karşısına çıkaramazsınız.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Biz, onları kar
deş yapıyoruz.
BAŞKAN — Rica ediyorum.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Eğer karşı
sına çıkarırsanız siz bizzat materyalist olmuş olur
sunuz ve maneviyatı materyalizmin aracı halinde kul
lanmış bulunursunuz. Bunu ifade etmek istiyorum.
Dolayısıyle maneviyat yolu üzerinde o kadar gi
der, o kadar gidersiiniz ki, başladığımız noktaya;
yani materyalizme dönersiniz.
Şu halde, materyalizmle başlayıp, maneviyatta
çok ileri gittiğiniz zaman başladığınız noktaya dön
meniz mukadderdir ve bugün döndüğünüz nokta gibi.
Şimdi, Koalisyon Hükümetini...
BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Ölçen.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Kaç daki
kam var sayın Başkan?
BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, on dakikada; peki.
ŞENER BATTAL (Konya) — Engel, Marks,
bahsettikleriniiz diyalektik.
BAŞKAN — Rica ediyorum.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Efendim?,,
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
Lütfen
efendim.
A l İ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hayır efen
dim, daha bahsettiklerimi, bahsedeceklerimi 1C1 daki
kaya sığdırmak mümkün değil.
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayın. Sayın Battal rica ediyorum.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — l.QCl daki
kaya sığdırmak mümkün değil. O kadar mümkün değilki. sizin kafanıza sığdırmak mümkün değil.
(C.H.P. şualarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
YÂSlN HATÎPOĞLU (Çorum) — Hayır sayın
Ölçen, Kalbinize nasıl sığdırıyorsunuz?
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Maneviyatla
maddiyat arasındaki farkı, maddiyat mı maneviyata
üstündür, maneviyat mı maddiyata üstündür? Maneviyatsn kökünde ne yatar, sizin kökünüzde ne yatar?
Onların hepsini burada tartışmak lâzım. (C.H.P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlan M.S.P. sıraların
dan gürültüler.)
Hiç kimseyi maneviyatsızlıkla itham edemezsi
niz. İtham etmeye devam ederseniz, siz maneviyatı
çiğnemiş olursunuz. Belki onun maneviyatı sizin
maneviyatınızdan daha kuvvetli ise. Maneviyatı ölç
mek mümkün değildir. Terazisi yoktur, metresi
yoktur, arşını yoktur, kulacı yoktur. Siz milimetreyi
kullanıyorsunuz, maneviyat ölçmek için; olmaz böy
le şey. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.)
Hepinizi saygıyle selâmlarım.
Teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçen.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Efendim.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN(Kony a) — Biraz ev
vel Hükümet adına arz ettiğim bazı hususlar, oldu
ğundan başka türlü ifade edilmliştir. Müsaade buyururusanız tahrifatı düzeltmek istiyorum.
BAŞKAN
Hangi hususlar efendim?
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Manevi
yat hakkında söylediğim sözler... (Gürültüler)
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Peygambermidir bu adam, kalkmış söz istiyor?
BAŞKAN — Hangi konular, açıklayın da ona
göre.. (Gürültüler)
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DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Biraz ev
vel arkadaşımızın yapmış olduğu söz, bendenCzin
biraz önce yapmış olduğum konuşmayı tahrif ma
hiyetindedir. Bunu tashih etmek istiyorum. (Gürül
tüler.)
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — 8 defa na
maz kılan sen misin?
MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Kes be..
Başkanı dinle.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ne demek
bu?
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Rica ede
rim sayın Ölçen, oturun efendim. (C.H.P. sıraların
dan gürültüler.)
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ne demek
«Kes», bana değil ona söyle.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sayın Öl
çen, oturun efendim. Oturun. (Gürültüler.)
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan...
BAŞKAN — Oturun efendim, sükûnet bulun.
Oturun efendim. (Gürültüler) Sayın Ölçen oturun
rica ediyorum. Siz üstelik yardımcı olacaksınız, otu
run efendim.
(C.H.P. ve A.P. sıralarından gürültüler, karşılık
lı ayağa kalkmalar.)
Sayın Çıtırık, oturun efendim.. Sayın Çıtırık,..
İdareci arkadaşlarım, rica ediyorum. Oturunuz efen
dim. Sayın Tüzün. (Gürültüler.) Oturun
efendim,
rica ediyorum. Sayın Çıtırık, oturunuz efendim. Otu
runuz efendim, rica ediyorum. Rica ediyorum.
Sayın Erbakan, biraz sonra Planlama bütçesi
var. O arada bendenizde zaptı tetkik etme imkânını
bulurum. Rica ediyorum efendim.
Bütçe üzerindeki görüşmeler
tamamlanmıştır.
Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. (C.H.P. sı
ralarından «Reddoldu» sesleri.)
ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Anlaşılmadı
sayın Başkan, anlaşılmadı. (Gürültüler.)
BAŞKAN — Bir dakika efendim, oturun.
ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Ne olduğunu
anlayamadık.
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Ne anlaşıl
madı?
Başbakanlık Bütçesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır.
İRR —
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ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan,
BAŞKAN — Bir dakiika efendim, söylüyoruz.
Yardımcı olacaksınız, İdareci Üyesiniz, rica ediyorum
efendim.
ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Sükûneti teminetmeden ifade buyurdunuz, onun için anlaşılamadı.
BAŞKAN — Başbakanlık bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. Bütçenin bölümleriine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum:
Kabul
edenler....
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) —.Anlaşılmadığı
zaman dinlesinler.
BAŞKAN — Efendimi elektronik şeyim yokki,
aynı anda (ikisini de sayayım. Şimdi saydırıyorum.
Rlica ederim.
Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi hususu
kabul edilmiştir.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kaça kaç efen
dim?
BAŞKAN — Bölümlere geçilmesi hususu kabul
edilmiştir.
ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Kaça kaç efen
dim?
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, ihtülaf yok efen
dim.
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sır değilse söy
leyin.
BAŞKAN — Böyle bir usul yok, ihdas ederiz
sonra sıkıntıya düşeriz beyefendiler, rica ederim.
Bölümleri ayrı ayrı okutarak
cağım.
A)

oylarınıza

101

111

Bölüm
(Prog.)
900

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Bakanlıklararası İşbirliğini Sağ
lamak ve Hükümetin genel si
yasetini izlemek
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

215 771 8CC

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum.
111

Millî güvenlik
hizmetlerinin
yürütülmesi
31 125 800
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
9CıQ Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
İCG CCK)
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Başbakanlık Mit Müsteşarlığı Bütçesi
BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum.
111

Mit İstihbarat hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

900

Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler

suna

Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri

Lira

Başbakanlık Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ

Bölüm
(Prog.)
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386 484 6C0
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BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

36 496 ICO

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Bütçesi

48 794 3C0

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum.
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

-
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Bölüm
(Prog.)
111 Devlet personel rejiminin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

fii

: 60
Lira

3 557 OQQ

133 ICO

Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel
Sekreterliği Bütçesi
BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum.
Bölüm
(Prog.)
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Nükleer enerji alanında bilim
sel ve teknik araştırma ve uy
gulama
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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97 971 8G0

4 603 3CO

B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BÜTÇESİ
BAŞKAN — Şimdi Devlet Planlama Teşkilâtı büt
çesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.
Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesi üzerinde grup
ları adına söz alan sayın üyeleri bilgilerinize sunuyo
rum:

O:1

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu" adına Sayın
Hasan Tosyalı, Millî Selâmet Partisi Grupu adına
Sayın Reşat Aksoy, Adalet Paıtisi Grupu adına Sa
yın Faik Kırbaşlı, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
adına Sayın Abdülkerim Zilan, Demokratik Parti
Grupu adına Sayın Vedat Önsal.
Şahısları adına söz alan sayın üyeler :
Sayın Hasan Yıldırım, Sayın Osman Aykul, Sa
yın Etem Eken, Sayın Ali Sanlı, Sayın Müfit Bayrak
tar, Sayın Hasan Özçelik, Sayın Ömer Kahraman,
Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan Değer, Sayın
Abdi Özkök, Sayın Hasan Celâlettin Ezman, Sayın
Kemal Ataman, Sayın Enver Akova, Sayın Hüseyin
Deniz. Sayın Orhan Çaneri ve Sayın Mustafa Kemal
Gönül.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına ilk söz
Sayın Hasan Tosyalı'nın, buyurun efendim. (Gürül
tüler)
Lütfen oturalım efendim, rica ediyorum. (Gürül
tüler)
Lütfen oturalım efendim, ikinci defa ikaz ediyo
rum, rica ediyorum.
Buyurun Sayın Tosyalı.
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI
(Kastamonu) — Yüce Millet Meclisinin Sayın Baş
kanı ve değerli milletvekilleri;
Anayasamıza göre, milliyetçi partiler topluluğu
nun kurduğu, Milliyetçi Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin bir ortağı" olan Cumhuriyetçi Güven Partisi
Grupunun Devlet Planlama Teşkilâtı ve bütçesi üze
rinde görüşlerimizi arz etmeden evvel, Yüce Parla
mentoya grupum adına saygılarımı sunarım.
Devletimizin planlı kalkınmasında Anayasamıza,
kuruluş kanununa göre Cumhuriyet hükümetlerinin
istişarî bir makamı olarak çalışan, kurulduğu 1961'
den beri değerli ve sevindirici hizmetler yapmış olan
ve yapmaya devam eden Devlet Planlama Teşkilâtı
na da şükranlarımızı sunarız.
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yaşa
Tosyalı.
NURETTİN KARSU (Giresun) — Başka söz
cünüz yok zaten, bir o kaldı.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım;
Bir hususu, Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak
açıklamayı Devletimizin, millî menfaatlerimizin ge
reği sayıyoruz. Her kim olursa olsun ister muhalefet
partisi, ister muhalefet partisi lideri, ister başka her-
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hangi bir kimse, Devletimizi ayakta tutan, dokunul
ması sarsıntıya uğratılması, üzerinde şüphe yaratıl
masının milletimizi yıkacağına ve çok tehlikeli olaca
ğına inanması ve idrak içinde olması ve bu sebeple
siyasî maksatlarına ulaşabilmek için ve bilhassa mil
lete hizmet eden Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
yıkmak için, onu hedef alarak milletin ve Devletin
millî varlığının ve değerlerinin tahribine asla ve kat'â
yönelmemesi lâzımdır. (M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Üzerinde hassasiyetle duracağımız konulardan bi
risi de, Devletimizi temsil eden, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin başı olan Cumhurbaşkanlığı müessesesi ne
kadar kutsal ve ne kadar siyasî maksat ve çirkin
emellere alet edilmeyecek kadar bir dokunulmazlığa,
bir kutsallığa sahip ise; Devletimizin her devrinde bu
güne kadar ve bundan sonra da gelecek bütün hükü
metler zarfında Türkiye Cumhuriyetinin sosyal, kül
türel ve iktisadî alanda yüce Atatürk'ümüzün dünya
medeniyet seviyesine ulaştırmayı bize direktif olarak
veren bu emir ve direktifini fedakârlıkla, vatansever
likle ifa eden Devlet Planlama Teşkilâtına da dil
uzatmak; onun yaptıkları hayırlı, doğru işleri millet
nazarında siyasî, çirkin emeller uğruna, Hükümet
yıkmak pahasına Hükümet başını ve ilgililerini millet
nazarında şüpheye düşürme yoluna sapmak fevkalâ
de yanlış, fevkalâde vatanperverliğe sığmayan kötü
bir hareket olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bu kürsüsünde Cumhuriyetçi Güven Partisi adı
na belirtmeyi, her şeyi belirttiğimiz gibi, bunu da bir
vatanperverlik vazifesi sayıyoruz; bir millî vazife sa
yıyoruz.
Muhterem arkadaşlar, hepimiz bir şeyin idraki
içinde olmalıyız. Plan nedir, program nedir, bütçe
nedir; nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır bunları hepi
miz iyi bilirsek, bunlara hiç birimizin dil uzatmasına
imkân kalmaz. Ben kasıt ile yapılmaması inancı ile
yapıldığını düşünerek şu hususların bir defa daha
açıklığa kavuşturulmasında fayda görüyorum:
Muhterem arkadaşlarım, vatanımız ve milletimiz
Anayasamızın esasları dahilinde, karma ekonomi
prensipleri içerisinde planlı olarak kalkınmaktadır ve
kalkınmaya devam edecektir. Plan; milletimizin, va
tanımızın millî kaynakları dikkat nazarına alınarak,
ihtiyaçları dikkat nazara alınarak hükümetlerin bir
Genelkurmay başkanı gibi, başkanlığı müessesesi gibi
istişarî mahiyette çalışan Devlet Planlama Teşkilâtı
mızda memleketimizin bütün kalkınma meseleleri in
celenir, tartışılır, plan taslağı haline getirilir ve bu
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plan Yüksek Planlama Kuruluna arz edilir; orada
incelenir ondan sonra Bakanlar Kuruluna sevk edilir.
Bakanlar Kurulu görüşlerini ilâve eder ve Türkiye
Büyük Millet Meclisine gönderir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi, millî iradeyi temsil eden Türkiye Bü
yük Millet Meclisi vatan ve milletimizin ihtiyaçlarına
göre beş yıllık kalkınma planlarını hazırlar, onaylar;
uygulanmak için hükümetlere bir direktif olarak ve
rir. Bu bir kanun değildir, bir yönetmedir. Meclisin
bir kararıdır; fakat bir kanun değildir. Program ise,
her yıl bütçenin uygulanabilmesi için hükümetlerin
kendi siyasî tercihlerini, memleketin o yıl içindeki ih
tiyaçlarını, önceliklerini, hedeflerini, politikalarını
ihtiva eden bir dokümandır. Bunu da Devlet Planla
ma Teşkilâtı bir taslak olarak hazırlar. Yüksek Plan
lama Kurulu, Bakanlar Kurulu vasıtasıyle nihaî şek
le sokar.
Bütçe, yıllık plana, yıllık programa, eğer tek par
tiden müteşekkil bir hükümetse, millete vadettiği hu
susları kapsayan seçim beyannamelerine ve Yüce
Mecliste okuduğu Hükümet programına, Millet Mec
lisince onayı verilen Hükümet programına sadık
kalarak o yılın ihtiyaçları, dünya şartları, ekonomik
imkânlarımız dikkat nazara alınarak hazırlanır.
Şimdi, sevgili arkadaşlarım, bu kısa izahatı ver
dikten sonra, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Ecevit, günlerden beri bütün solcu, kendi
yandaş basın - yayın organlarını yanma alarak, güya
Hükümet başkanını, Hükümet üyelerini, Hükümeti
yıkmak için - bu işi, maalesef, hiç karıştırmaması
lâzım geldiği halde - Devlet Planlama Teşkilâtını da
karartmak, gölgelemek ve milletin ümidi, beyni olan
hürmeti ve saygısı olan bu müesseseyi çürütmek yo
luna gitmiştir.
ETEM EKEN (Çorum) — Sahtekârlığı...
HASAN TOSYALI (Devamla) — Çok yazık, çok
büyük yazık.
Hedefine ulaşabilmek için, bu türlü yollara sap
manın ne kendisine, ne partisine, ne Yüce Millet
Meclisine ve milletimize fayda getirmeyeceğini ken
disine hatırlatmak isterim. (C. G. P. sıralarından
«Bravo» sesleri)
Sayın Başkanım, planı, programı hazırlayan mü
esseseleri tekrar kısaca izah edeceğim.
Devlet Planlama Kurulu; demin arz ettim; burada
planlar, programlar hazırlanır. Devlet Planlama Ku
rulu, hazırladığı planı ve programı Yüksek Planla
ma Kuruluna taslak olarak gönderir. Yüksek Planla
ma Kurulu, burada başta. Sayın Başbakan, üç Baş-
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bakan Yardımcısı, bir toprak tarım işlerine bakan
Devlet Bakanımız, ve dört tane de teknisyen bulu
nur. Bu teknisyenlerin bir tanesi Devlet Planlama
Müsteşarı, üç tanesi de, üç daire Başkanı. Sosyal,
Ekonomik ve Koordinasyon Daire Başkanlarından
kuruludur.
Yüksek Planlama Kurulunda kararlar ekseriyetle
verilir, kanunlarımızın, Anayasamızın gereği. Burada
hazırlanan Hükümet programı bir taslak olarak,
Bakanlar Kuruluna sevk edilir. Bakanlar Kurulu, eni
ne boyuna, bu program taslağının Anayasamıza uy
gunluğunu, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına uy
gunluğunu, gözetip, Koalisyon Hükümeti ise ki, öy
le; bu Koalisyon Hükümetini teşkil eden koalisyon
protokolüne uygunluğunu, Hükümet programına uy
gunluğunu, Yüce Meclisin kabul ettiği Hükümet prog
ramına uygunluğunu, milletin ihtiyaç ve imkânlarına
uygunluğunu ve programın hazırlanmaya başladığı
andan itibaren - çünkü, Haziran ayında başlanır, da
ha evvel başlanır bir sonraki yılınkine - Bakanlar Ku
rulunda incelenmesine kadar geçen zaman içinde Tür
kiye'de ve dünyada değişen sosyal, iktisadî ve ticarî
meseleleri de dikkat nazara alarak elbette ki, Plan
lama Kurulunun, Planlama Teşkilâtının, Yüksek
Planlama Kurulu program taslağını değiştirebilir.
Kanunî hakkıdır; her devirde yapılmıştır ve yapıla
caktır da. Aksi takdirde Hükümet olunmaz.
Sevgili arkadaşlarım, bu girizgâhımı yaptıktan
sonra, bu işi oluşturmak için, bilhassa bu işi istismar
eden arkadaşlarımın kafasına iyice sokmak için, yaz
dığım şu proziseri (Proziser) tekrar okuyorum :
Yıllık program ve bütçenin hazırlanış prosedü
rü : Yıllık program hazırlanış ve kabulüne ait 91 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesi aynen şöyledir arkadaş
lar : «Madde 15. — Yıllık programların hazırlanma
sı ve kabulü, yıllık programlar Planlama Merkez Teş
kilâtınca hazırlanarak Yüksek Planlama Kuruluna
sevk edilir. Bu kurul programları inceleyerek bir ra
porla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda
kabul edilen yıllık programlar kesinleşmiş olur.»
Bunu, Devlet Planlama Teşkilâtının 91 sayılı Ku
ruluş Kanununun 15 nci maddesi böyle emretti de
mektedir. Bakanlar Kurulunun yaptığı iş kanuna uy
mak, kanunun gereğini yapmaktır. Kanunun gereği
yapılınca, bu işlerin iç yüzünü anlamayan milletin
huzuruna çıkıp da milleti her şeyde aldatmakta oldu
ğu gibi, «Hükümet planlamanın yaptığı programı
değiştirmiştir, tahrif etmiştir,» hele «tahrif ettirmiş
tir, belgeyi tahrif etmiştir» lafı, beyler bu memleketi,
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bu Devleti yıkmaya bedeldir. (A. P. ve C. G. P. sıra
larından «Bravo» sesleri)
İstatistikleri değiştirdi ithamı, İstatistik Enstitü
süne olan güveni sarsar. Devlet Planlamanın progra
mını değiştirdi demek Devleti yıkar. Kime güvenecek
bu millet. Ufacık hesaplar için büyük şeylerin yıkıl
ması doğru değildir. Evvelce Planlama Teşkilâtında
çalışmış çok değerli arkadaşlarım var; bunu çok iyi
bilirler. Bunu Genel Başkanlarına söyletmemeleri lâ
zım idi. Cumhuriyet Halk Partisinin içinde Planla
mada çalışmış çok değerli arkadaşlarımın olduğunu
biliyorum. Yapılan ufak tefek değişikliklerin, kanunî
hakkı olan değişikliklerin Bakanlar Kurulunda yapıl
masının bir kanunî gerek olduğunu kendi sözcülerine
ve kendi Genel Başkanlarına söylemiş olmaları ve bu
nu söyletmemeleri lâzım idi. Her halde bir imkân bu
lamadıkları kanaatindeyim.
Yıllık programlar,
dikkat edelim
arkadaşlar, t
bütçeler ile iş programlarından evvel hazırlanır. Zi
ra, bütçe ve iş programları yıllık programa göre ha
zırlanacaktır. Bütçeler, iş programlarının hazırlanma
sında, Planlama Teşkilâtının yıllık programlarıyle ka
bul edilmiş olan esaslara göre yapılır.
Buna göre, evvelâ Devlet Planlama Merkez Teş
kilâtınca yıllık program taslağı hazırlanır ve Yük
sek Planlama Kuruluna sevk edilir. Yüksek Planla
ma Kurulu programları inceler, gerekli gördüğü de
ğişiklikleri yaptıktan sonra Bakanlar Kuruluna su
nar. Bakanlar Kurulu da, nihaî merci Bakanlar Ku
rulu da Yüksek Planlama Kurulundan gelen yıllık
programı nihaî şekle koyar ve böylece program kesin
leşmiş olur. Bu programa göre de bütçe yapılır. Bu
bütçe de bu Mecliste müzakere edilir ve onaylanır.
Usul bu. Buna göre, Devlet Planlama Teşkilâtının ha
zırladığı taslak Yüksek Planlama Kurulunda değişe
bilir. Değişebilir, kanunî haktır.
Ayrıca, Yüksek Planlama Kurulunun kabul etti
ği yıllık program da Hükümetçe gerekli görüldüğü
şekilde re'sen değiştirilebilir. Yüksek Planlama Ku
rulunun program taslağını Hükümetin değiştirmesi,
Hükümet olmasının bir gereği ve icabıdır, kanunî
hakkıdır. Bunu, «Hükümet Yüksek Planlamanın tas
lağında değişiklik yapmıştır» diye Yüce Meclisin hu
zurunda, şu kürsünün önünde el kaldırarak, kâğıt
göstererek, güya bir tahrifat yapılmış gibi, değişiklik
yapılmış gibi göstermenin ne kadar aldatıcı, ne ka
dar bu Meclisi aptal yerine koyusu... Affedersiniz...
BAŞKAN — Estağfurullah...
HASAN TOSYALI (Devamla) — Geri aldım sö
zümü Sayın Başkanım, geri aldım.
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BAŞKAN — Geri aldınız, evet. Teşekkür ede
rim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sanki kendile
ri bu sözü söyleyenlerden gayri plan, program, büt
çe mefhumunu bu Mecliste bilmeyen varmışcasına,
bu Meclisi aldatmak, milleti aldatmak için...
BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın Tosyalı.
ETEM EKEN (Çorum) — Oraya,
öğren de öyle çık.

konuşmasını

BAŞKAN — Sayın Eken, rica ederim biz vazife
yi yapıyoruz, rica ediyorum efendim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım,
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, tamamlayın
efendim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Yasalara göre,
Bakanlar Kurulu yıllık programa, hiç bir diğer başka
organa danışmadan, son şeklini vermek salâhiyetini
haizdir. Bu duruma göre, Hükümetçe yapılan deği
şikliklerin tekrar Yüksek Planlama Kurulu veya baş
ka bir yerde görüşülmesi söz konusu değildir, dikkat
buyurun.
Özet olarak şunu belirtmek gerekir ki; Yüksek
Planlama Kurulu çalışmaları sonunda ortaya çıkan
nihaî metin, değildir. Bunun Bakanlar Kurulunda gö
rüşülmesi ile yıllık program son şeklini almış olur.
Yüksek Planlama Kurulunda üye olmayan bakanla
rın oylamasına ve müzakeresine katılmadıkları me
tinlerin altına imza koymaları istenebilir mi? Elbette.
Program Hükümetin imzasıyle yayınlanır. Hükümetse, istenildiği gibi programda değişikliği yapabilir.
Tekrar hatırlatıyorum.
Şimdi sayın arkadaşlarım, Sayın Başkanım biti
riyorum.
BAŞKAN — Lütfen, bitiriniz efendim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — 15 Kasım 1975
tarihinde, 1976 yılı program taslağını incelemek üze
re, Yüksek Planlama Kurulu toplantılarına başlanıl
mıştır. Bu amaçla, 15, 21, 27, 28, 29 Kasım 1975 ta
rihlerinde toplantılar yapılmıştır. Ayrıca, Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Planlama Teşkilâtı yetkilileri muh
telif toplantılarla, Yüksek Planlama Kuruluna yar
dımcı olmak ve Yüksek Planlama Kurulundaki mü
zakereleri kolaylaştırmak için müşterek çalışmaları
sürdürmüşlerdir,
BAŞKAN — Son cümle Sayın Tosyalı.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, bir dakikanızı istirham ediyorum,
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BAŞKAN — Hayır efendim, mümkün değil, son
cümlenizi lütfen.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım, bütçenin tümü üzerinde
yapılan görüşmelerde, Başbakanlık bütçesi üzerinde
«Bakanlar Kurulunda program taslağı değiştirildi»
- çok ayıp oluyor - «Tahrif edildi» diyenler ve bunu
diyen baş fail Sayın Ecevit...
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Ne faili?
Ecevit değiştirmemiştirki.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Yani, sözün
faili, bu sözün faili, bu iddianın faili, bu ithamın fa
ili, bu suçlamanın faili 1962 yılında aynı işleri yap
mış, yaptırmış ve bu sebeple Planlamanın Daire Baş
kanlarından üç beş tanesi istifa etmişti. Bunu bile bi
le..
BAŞKAN — Son cümleniz bitti, Sayın Tosyalı.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Son cümle Sa
yın Başkanım.
BAŞKAN — Bitti efendim, rica ediyorum efen
dim, lütfediniz efendim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti, son cüm
le.
Bunu bile bile, kasıt ve itham ile hakikata uyma
yacak şekilde Hükümeti yıpratmak için, Devlet Plan
lama Teşkilâtını halk nazarında şüpheye düşürmek
için, güvenirliğini saygınlığını yitirmek için bu ithan?
lan yapan sayın muhalefet lideri Ecevit'e sesleniyo
rum; ekonomistlerini iyi seçsin, kendine iyi müşavir
alsın. Burada yalan yanlış sözlerle Hükümeti yıprat
maya kalkmasın, Devleti yjkmaya kalkmasın.
Teşekkür ederim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Reşat
Aksoy, buyurun efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA REŞAT AKSOY
(Konya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekille
ri;
Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
Millî Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, önce konuştuğumuz mev
zuun ehemmiyetini birkaç i'elime ile özlüce tebarüz
ettirmeye ihtiyaç duyuyorum. Bilindiği ve plan içeri
sinde sarahatle ifade edildiği gibi plandan maksadı
mız, Anayasanın öngördüğü, milletimizin dünya mil
letleri ailesinin eşit haklara sahip, şerefli bir üyesi ol
ması, muasır medeniyete erişmesi ve hatta muasır
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medeniyetin üzerine çıkmak gayesi için hazırlanma
sıdır.
Yine, planın sadece iktisadî bir plan değil, iktisa
dî, içtimaî ve kültürel kalkınmayı ihtiva eden bir plan
olması gerekmektedir.
Soylu bir insanı, büyük bir tarih ve gayesi olan
necip bir milletin emrine tahsis edilen eşya ve hadi
selere hâkim olması şarttır.
Bize göre plan, milletimizin millî ruh, tarih ve si
yaset şuuruyla yogurduğu maddî ve manevi bütün
varlığına, imaretine, ticaretine, sanatına, ziraatine ve
insanına sahip çıkmasıdır.
Millî planlar, taklitçilikle asla barışmaz ve bağda
şamazlar. Kapitalist ve sosyalist temel düşüncelerine
dayalı materyalist bir kafa yapısından süzülen plan
lar memleketimizi ve menfaatlanmızı heder etmeye,
necip milletimizi aslî kıymetlerinden koparıp, eritme
ye matuf ruh ve muhtevasıyle taklitçi ve kopyacı
planlardır.
Plan ile milletimizi bir hedefe götürmek istiyoruz.
Bu hedef, milletimizin bütün, tarihte lâyık olduğu ye
niden büyük Türkiye hedefi olmalıdır. Yeniden bü
yük Türkiye'nin tahakkuku millî ruhun canlanmasıyle mümkündür.
Zamanımızın müsaadesi tahtında planımızın temel
stratejisini özlü çerçeveler içerisinde toplamaya çalı
şalım.
iş yapmak istiyorsak, millî ruhu canlandırmamız
lâzım. Bunun canlandırılması için en mühim iş, ah
lâk ve maneviyattır. Her işin başı budur. Bugün Tür
kiye bir komünizm tehlikesine yuvarlanmanın eşiği
ne gelmiş, biz hâlâ materyalist zihniyetlerle bunu ön
leyeceğimizi zannediyoruz. Komünizm zaten materya
lizmin ta kendisidir, kapitalizm gibi. Siz, ister kapi
talist, ister sosyalist olsun, materyalist donelerle mu
hakemeye başladığınız zaman komünizme varırsınız.
Materyalist donelerin en ideal çözümü komünizmdir.
Bu hakikati hiç bir zaman değiştiremezsiniz, ama
materyalist donelerin kendisi yanlıştır da, onun için
netice yanlıştır.
Bu bakımdan, planımızda maneviyatçı ve ahlâkçı
olmaya mecburuz. Ahlâk ve maneviyatı plan strate
jimizin bir numaralı belkemiği yapmaya mecburuz.
Plan stratejimizin ikinci esası olarak, sağlam bir
millî bünyeyi temin etmeye mecburuz. Bunun için iç
timaî sulhu, iç barışı sağlamalıyız. 41 milyon insa
nın inançta birbirinin kardeşi olması ve bu kardeşli
ği yürekten duyması esastır,
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Kalkınma hamlelerinin milletçe, gönül ve işbirliği
içerisinde, elele yürütülebilmesi için iç barışın bir an
evvel gerçekleşip, muhafaza ve geliştirilmesine bü
yük ehemmiyet vermeliyiz.
Aslında, asıl mühim olan planın milletçe benim
senmesidir. Planın milletçe benimsenerek topyekûn
seferberlik halinde kalkınmanın yapılabilmesi için
devlet - millet kaynaşmasının tekâmülü plan strateji
mizin özünü teşkil etmelidir. Kalkınmayı fiilen ger
çekleştirmek için bu milletin büyük potansiyelini ay
nı noktada toplamalıyız. Devlet ve millet yek vücut
olmadıkça hiç bir kalkınma olamaz. Fert başına ge
lir artışının, refah artışı ölçüsü olabilmesi için ve ce
miyette saadet, huzur, selâmet ve adaletin teessüsü
için fiyat istikrarının sağlanması, plan stratejimizin
başlıca gayelerinden olmalıdır. Bunun teessüsü için
de, her şeyden önce israfların önlenmesi, verimlili
ğin arttırılması, faizciliğin terk edilmesi, her türlü is
tismarcılığın ve tefeciliğin ortadan kaldırılması şart
tır. Plan stratejimizin bir diğer esası da, teşkilât, zih
niyet ve mevzuatta inkılaptır. Devlet kuruluşlarımız
dan başlayarak, teşkilâtımızı mutlaka yepyeni duru
ma getirmeye mecburuz. Bugünkü bünye ile muasır
milletler arasındaki yarışta mesafe almamız imkân
sızdır. Sanayide yeni ve büyük hamleler, mevzuat en
gellerini aştıktan sonra mümkün olacaktır. Plan stra
tejimizde bölgesel ve zümresel dengesizliğin kaldırıl
ması yaygın kalkınmamızda esastır. Bizim temel gö
rüşümüz millî görüşte, Anadoluda kalkınma ne dev
letle, ne de mutlu azınlıkla olmayacaktır; bölgesel kal
kınma şirketleriyle sağlanacaktır. Anadolu insanı da
kalkınmaya iştirak edecektir. Millî, güçlü, süratli ve
yaygın kalkınma, satıhsal kalkınmayla, topyekûn Anadolunun kalkınmaya iştirak etmesiyle mümkündür.
Değerli arkadaşlarım, mühim hususlardan biri de,
Üçüncü Beş Yıllık Planda köklü değişikliklerin zaru
ret haline gelmesidir. Birincisi, bütün dünyada yeni
fiyat düzeyleri hâsıl olmuştur. Üçüncü Beş Yıllık
Plan, fiyatlardaki bu büyük değişiklikler sebebiyle
kısa zamanda eskimiştir. Nitekim planda, 1972 yılın
da ihracat 750 milyon dolar olarak; 1977 yılında ise
1 175 000 000 olarak tespit edilmiş, bu şekilde öngö
rülmüştür.
Halbuki, ihracat daha 1974 yılında
1 532 000 000 dolara ulaşarak, nihaî hedef aşılmış
tır. Dolayısıyle planda, 1975, 1976 ve 1977 yılları için
kullanılan ihracat hedefleri geçersiz hale gelmiştir. İt
halât için de aynı şeyleri söyleyebiliriz.
Görülüyor ki, yeni fiyat düzeylerinden dolayı
Üçüncü Beş Yıllık Plan eskimiştir, değiştirilmesi za
rurettir.
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Bir Avrupa devleti olmak demek olan Ortak Pa
ikincisi : işsizlik ve enflasyon, plan tahminlerinin
katbekat üzerine çıkmıştır. Bunlarla mücadele, ziya- zar, millî varlığımız için en büyük tehlikedir.
Altıncı olarak: Muhterem arkadaşlarım, Müslü
deleşerek ehemmiyet kazanmıştır. Dolayısıyle bu he
deflerin de yeniden tespiti ve planın yeniden tanzimi man ülkelerle münasebetlerimiz geliştirilerek, planlı
gerekmektedir.
kalkınmamıza yeni bir dengenin getirilmesi zarureti
hâsıl olmuştur.
Üçüncüsü : Üçüncü Beş Yıllık Planda esasen mev
Planlama Teşkilâtımız, bu ülkelerin planlamaları
cut olmayan manevî kalkınmanın başlı başına yeni
bir konu olarak ele alınıp planlanması ve Üçüncü Beş nı, kalkınma planlarını yakinen takip etmeli ve bu
Yıllık Planda yer alması zarureti vardır. Doğmuş yeni ülkelerin planlama teşkilâtlarıyle sıkı bir işbirliği kur
şartlar dolayısıyle, Millî Selâmet Partisi olarak, bu malıdır.
Aslında, bu bir tercihtir. Pazar olarak mı kalaca
yıl, 1976 yılından başlayarak, süratle, 1980 yılına ka
dar yeni bir beş yıllık planlama yapılmasında büyük ğız, kendimize yeni pazarlar mı bulacağız? Bu karar
yarar görüyoruz. Bu yapıldığı takdirde, manevî kal lı tercihin yapılması şarttır.
kınmanın da gereken ağırlıkla plan içerisinde yer al
Birçok tesisleri Müslüman ülkelerle anlaşarak müş
ması sağlanmış ve önemi anlaşılmış olacaktır.
tereken veya mamullerin kendilerine satılacağı anlaş
Muhterem arkadaşlarım, her halükârda plan ve malar yapılarak, daha büyük kapasite ile kurulması,
Planlama Teşkilâtına aşağıdaki canlılığın getirilmesi
dolayısıyle daha rantabl işletmeler halinde tesis edil
ne yine zaruret görmekteyiz.
mesi mümkün olacaktır.
Bu canlılığın behemehal Dördüncü Beş Yıllık Plan
Bu ülkelerde komple tesisler kurmamız mümkün
döneminde tatbik bulmasında büyük yarar görmek
dür ve bu imkânlarla planlı kalkınmamıza yeni den
teyiz.
geler getirmek sağlanmış olacaktır.
Birinci olarak, cari fiyatlarla, 1975 yılı fert başı
Dünyanın bugünkü durumunda meydana gelen
na millî gelir 13 460 Türk lirasıdır. Zahiren iyi bir ge
şartlardan
faydalanarak kalkınmamıza yeni imkânlar
lişme olduğu, plan hedefine ulaştığı intibaını uyansağlamak
ve
hali hazır büyük avantajlardan fayda
dırsa da, % 30 enflasyon nazarı itibara alındığında
lanmak
zor
olmayacaktır.
Biz, «Ortak Pazar» denilin
refah artmıyor, aslında azalıyor demektir. Plan sü
ce, ticarî ikili anlaşmaları anlıyoruz. Yoksa, Avrupa'
ratle, bu gidişata bir hal çaresi getirmelidir.
nın
kapitalist ve sosyalist ülkelerinin arasına siyasî
İkinci olarak, planda kamu yatırımlarının sürat
bir
birleşme
şeklinde katılmaya kati surette karşıyız.
le artırılması öngörülmektedir. Halbuki, 1976 yılı büt
Bu
anlamda
ille siyasî katılmanın ağır basacağı
çesinde mevcut fiilî açık dolayısıyle bu yatırımların
bir ortak pazar aranıyorsa, hizmetçi olarak Avrupa
yapılması mümkün değildir. Esasen, kamu iktisadî
teşebbüslerine ait fabrikaların satışı gelir kaynakları Ortak Pazarı içinde erimektense; lider olarak Müslü
man ülkelerin ortak pazarında Orta - Doğu ülkelerini
arasında zikredilmektedir.
Toplam yatırımın gerçekleşmesi için bölgesel kal toparlamayı tercih etmeliyiz.
Şuna inanıyoruz ki, Türkiye, Ortak Pazar ile den
kınma şirketlerinin ciddî bir şekilde teşviki zaruret
gesiz münasebetlerini artırmaya zorlandıkça, kendisi
tir.
Üçüncü olarak: Devlet Planlama Teşkilâtının mü- için en emin ve garantili yerini Müslüman ülkelerle
kuracağı ortak pazar içinde bulacaktır.
essiriyetini mutlaka artırmalı, bölgelere yaymalıyız.
Müslüman ülkelerle münasebetler artırılır veya
Dördüncü olarak: israfı önleyici ciddî tedbirler
getirilmelidir, israf, bir bakıma, sömürünün kendisi bir ortak pazar şeklinde kurulursa, dünyanın en güç
lü sanılan devletlerinin bu ülkelerden talep ettiği ser
ni kabul ettirmesidir.
Beşinci olarak: Ortak Pazar ile imzalanmış olan maye bizim olacaktır. Orta Doğu ülkeleri içinde tek
Katma Protokol hali hazır durumuyle Türkiye'ye bir noloji ve personel açısından en güçlü olan Türkiye
fayda sağlamak şöyle dursun, sadece sanayileşmemizi bir sanayi merkezi olacak, Orta Doğu ülkelerinin sa
nayi liderliğini yapacaktır. Müslüman ülkelerle kuru
engelleyen tahditler getirmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, bu gidişle ekonomik fay lacak münasebetlerle Türkiye, Avrupa'nın ve batı ül
daların sağlanacağı yıllar boşuna geçirilip, ideolojik kelerinin pazarı olmaktan kurtulacaktır. Diğer millet
bakımdan Türkiye'yi Avrupa potasında eritme dev lerin gözünü diktiği Orta Doğudaki pazarı kendi emresi başlıyor ve daha rahat bir sömürme ortamına gi İrinde bulacaktır. Avrupa'ya işçi transferini yavaşla
tacak ve hatta durduracak, istihdam imkânını kendi
dilmiş oluyor.
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ülkesinde sağlamış olacaktır. Enflasyonu önleyici en
güçlü istihsal imkânlarına kavuşmuş olacaktır.
Müslüman ülkelerle kurulacak olan münasebetler
ve ortak pazar, birtakım müteşebbislerin özel teşeb
büsleriyle sağlanacak bir konu değildir. Müslüman
ülkelerle kurulmasında büyük yararlar bulduğumuz
ortak pazar konusu, önümüzdeki günlerde İstanbul'
da Müslüman ülkelerle yapılacak olan İslâm Ülkele
ri Kongresinin gündemine alınmış bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, girmekte olduğumuz Dör
düncü Beş Yıllık Plan devresinde, Planlama Teşkilâ
tımıza yeni üniteler getirilmesinde isabet buluyoruz.
Bunlardan bir tanesi, dünya ülkelerindeki ekonomik
konjonktürü takip edecek bir dairenin kurulmasıdır.
Halen bir ünite vardır, ancak bunun bir daire olarak
kurulması gereklidir. Bununla bütün dünya ülkelerin
deki gelişmeler yakinen takip edilebilecektir.
Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir ünite, mem
leketimizin Müslüman ülkelerle koordinasyonunun
sağlanması için bir daire kurulmasıdır. Bu ülkelerin
planlamalarıyle yakinen alâkadar olmalıyız. İhtiyaç
larını tespitlemeliyiz. Bu ihtiyaçlara paralel bir plan
lama. yapmalıyız. Aslında, «Bu kuruluş, Türkiye için
pazar olarak mı kalacak, yoksa kendisine yeni pa
zarlar mı bulacak?»! sorusunu cevaplayan ilk adım
olacaktır, buna mutlaka inanıyoruz. Böyle bir kurulu
şun Devlet Planlama Teşkilâtı içinde kurulmasını bek
liyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, üçüncü bir ünite olarak,
millî harp sanayii planlama dairesi vakit geçirilme
den kurulmalıdır. Bu daire, Planlama Teşkilâtıyle iyi
bir koordinasyon içerisinde bulunmalı, sınaî imkânlar
ve gelişmelere paralel olarak, harp silâh ve vasıtaları
nın yurdumuzda imali, bir plan ve program tahtında
gerçekleştirilmelidir.
Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesi münasebetiyle
Grupum adına yapmış olduğum konuşmayı tamamlar
ken, bu bütçenin Planlama Teşkilâtına ve aziz mil
letimize hayırlı olmasını temenni eder, bütün Planla
ma Teşkilâtı mensuplarına millet hizmetinde hayırlı
ve .başarılı çalışmalar diler, Yüce Meclisimize saygı
lar sunarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksu.
Sayın Sebatı Ataman, Sayın Sezgin'in, konuşma
sında, «Bir kitapta mason isimleri sayılırken, zatıâlinizin isminden de bahsedildi» şeklindeki beyanı üze
rine açıklama yapmak istiyorsunuz.
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Süreyi ve konuyu dikkate alarak, buyurun efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar).
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhterem
Başkan, değerli arkadaşlarım;
önce, sayın Başkanımıza çok teşekkür ederim,
bana bu açıklamayı yapmak fırsatını verdiği için.
Bu, masonluk iddiası,
memleketimizde siyasî
bir silâh olarak küllanılagelmiştir ve gelmektedir;
benim hakkımda bu ikinci defa. Şimdiye kadar, da ha eski devirlerde, siyasî hayata atıldığım zaman,
siyasî hayata atılmadan evvel idarî hayatta bulundu
ğum zamanda bu, 1975 seçimlerine gelinceye kadar,
benim mason olduğum hakkında hiç bir söz söylen
memiştir. 1975 seçimlerinde, seçim mücadelesi es
nasında benim mason olduğum söylenmiştir. O za
man ben, kendi memleketimde, kendi kasabamda
bir büyük açık hava toplantısında kürsüye çıktım
ve şu sözleri söyedim: «Ben mason değilim» dedim.
«Değilim, değilim. Hayatımın hiç bir devresinde
de mason olmadım. Masonlukla en küçük bir ilgim,
alâkam yoktur; bir temasım yoktur. Mason olmayı
• aklımın ucundan dahi geçirmiş değilim» dedim.
Şimdi huzurunuzda tekrar ediyorum, açıkça: Ben
Mason değilim, asla mason olmadım. Bundan sonra
zaten olmaya yaşım da müsait değil. (A. P. ve
M. S. P. sıralarından alkışlar)
Bir kitaptan bahsettiler; bakacağım. Bir kitao
yazılabilir. Ben de, bana «Bu masondur, kitapta
gördüm» diyen arkadaşımın, filan zat, «Türkiye'de
siyasî hayatta mevkî almış olan kıptiî müslimlerin
ismini ihtiva eden kitaptır» diye bir kitap bastırsam
da koysam, o muhterem arkadaşım kıptiî müslim
olmuş olmaz.
Masonluk benini bildiğime göre, dernek midir?
Bir teşkilâttır herhalde; mason olanların isimleri
orada yazılıdır. Benim ismimin orada yazılı olma
sına imkân ve ihtimal yoktur maddeten. Ben tekrar
ediyorum; Mason değilim, değilim, değilim.
Benim söyleyeceğim bundan ibarettir arkadaşla
rım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ataman.
Değerli arkadaşlarım, çalışma programımız gere
ğince, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara
veriyorum.
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak
DİVAN ÜYELER! : Hasan Tosyalı (Kastamonu), Cemil Erhan (Ağrı)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birleşimi
nin 2 nci Oturumunu açıyorum.
B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI BÜTÇESİ
(Devam)
BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilâtının büt
çesi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz.
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Faik
Kır'başlı'da.
Buyurunuz Sayın Kırbaşh. (A. P. sıralarından al
kışlar.)
A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI (Bur
dur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri...

severükle bağdaşır durum değildir. (C. H. P. sıra
larından gürültüler.)
KADİR ÖZPAK (Uşak) — «Namussuzca» de
mek Sayın Başkan bu.
BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin
efendim. Sayın Özpak, rica ediyorum.
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Hayır, hatalıdır efen
dim, hatalıdır.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.

Benden evvel bu kürsüde Başbakanlık Bütçesi mü
nasebetiyle ve gerekse genel görüşmeler sırasında,
Devlet Planlama Teşkiiâtını tenkit babında ve Hü
kümeti de ilgilendiren hususları içerisine alarak ya
pılmış bir konuşmanın bir parçasına cevap vermek
istiyorum:
Bu, Hükümetin bütçesi üzerinde yapılan konuş
malarda sayın Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı
Bülent Ecevit'in, Hükümetin, programlar üzerinde
tahrifat yaptığına dair beyanıdır.

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Programlar bi
rer taslaktır; taslak olarak sunulur. Bunlar Yüksek
Planlama Kurulunda görüşüldükten sonra, Bakanlar
Kurulu kararına iktiran eder. Muteber olan, bu Ba
kanlar Kurulu kararıdır.
Ortada, aslında bir tahrifat değil, belki bir anla
yışın tashihini ilgilendiren bir husus vardır. Şunu
tahrif olarak nitelendirmek, kanaatimizce, bu keli
menin ağırlığı ile kabili telif değildir. Kaldı ki, «Hü
kümet, programları tahrif etmiş» deniyor. Tahrif et
miş de, Hükümet bundan ne elde etmek istemiştir?
Bütünüyle programı değiştirmiş midir? Hedefîerindea
saptırmış mıdır? Program içerisinde - ben de plancı
ve programcıyım - bir cümleyi ele alıp, muteber ad
dedilen bir belgeyi efkârı umumiye nezdinde, kıya
meti koparırcasına, sanki Hükümet hu belgeyi bırak
mış, onun yerine kendi kafasından düzenlediği bir
belge ortaya koymuş veya onları tamamen çizmiş,
tahrif, etmiş, yepyeni bir şey ortaya koymuş gibi
skandalize edilmesi, hiç de bu Meclislerimizin kar
şısına getirilecek, yakışıklı, ŞIK bir hadise değildir.

Evvelâ şu hususu belirtmek isteriz ki, 15 yıla yak
laşan plan ve programlı devrenin içerisinde «Plan ne
dir ne değildir? Program nedir, ne c'eğlldir? Bunlar
rın nitelikleri nedir? Hassasiyetleri nedir? Ağırlıkları
nedir?» krtık bu, öğrenilmiş, bilinmiş bir husustur.
Onun için, herhangi bir hususu ele ahp, «Hükümet
bu plan, program belgeleri üzerinde tahrifat yapmış
tır» diyerek hadiselere büyüteçle bakıp, bunların is
tismar edilebilir hadiseler olarak efkân umumiye ya
yılmasını temin etmek, en azından samimî ve ciddî
devlet adamlığı ve hatta kanaatimizce, memleket

NURETTİN KARSU (Erzincan) — O sizin in
hisarınızda değil.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Kaldı ki, prog
ramları ciddiyeti, ağırlığı, öyle bir cümlenin, şu ve
ya bu tarzı ile değiştirilmesiyle ölçülecek nitelikte
değildir.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bir cümle
ile değiştirmeniz mümkün programı.
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Hiçbir şey yap
maz. Program, cümlelerden ibaret olsaydı, onun ağır-

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Kırbaşh'nın sesi kısılmış.
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Sesimizin bi
raz kısık olması münasebetiyle tahammülünüzü, tak
viyenizi istirham edeceğim.
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lığı olmazdı. Birkaç cümleyi şu veya bu tarzda an
lamak veya değiştirmiş olmak dahi ki, bu benim ka
naatimce bir tashihten ibarettir, tahrifle bunun hiç'bir ilgisi yoktur...
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Hakikati öğ
renebilir miyiz efendim? Nedir?
BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı görüşmü
yoruz efendim.
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — ...Planla progra
mı... Efendim, onun prosedürünü biz iyi biliyoruz:
«Bakanlar Kuruluna ne gelir? Bakanlar Kurulu
na nasıl gelir? Yüksek Planlama Kurulu nelerin üze
rinde anlaşarak götürür?» Bunu biz çok iyi biliyo
ruz. Hükümetin burada bir eksiği, geri dönüşünü ya
pıp da, «Şunlar değiştirilmiş» dememiş olmasıdır.
Böyle ufak bir prosedürden, kalkıp da kıyametler
koparmak, ciddiyetle kabili telif değildir.
Cümleler, - arkadaşlar biz de aynı yerden gel
dik - hiçbir zaman ne bir başarıyı yüzde yüz, ne bir ba
şarısızlığı da yüzde yüz tescil edecek şeyler değildir.
Korkarım ki, bu. türlü davranışlarla, bu türlü pro
sedürlerle, bir gün bu ithamı yapan ve hadiseye bü
yüteçle bakan ve bunlardan, başka şeyler ümit eden
kişilerin, aynı prosedürün altında kalmamış olma
larıdır; olmamaiarım temenni etmektir.
MEHMET EMEKLİ (Bursa) — Hepsini değiştir
diniz hepsini.
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Anayasamız, kalkınmanın hangi esaslar içe
risinde gerçekleştirileceğini açık seçik beyan etmiş
tir. 41 ve 129 ncu maddelerde üç önemli vasıf koy
muştur: Türkiye'nin kalkınması, iktisadî, sosyal ve
kültürel olacaktır; kalkınma demokratik usullerle ya
pılacaktır; kalkınma mutlaka bir planı bağlanacaktır.
13 yıllık cıönem, bunun hassasiyetle, Türkiye'ye, uy
gulandığını göstermiştir.
Şunu ifade etmek isterim ki, Anayasa bunları
saymak suretiyle, kalkınmayı bahane ederek, demok
ratik rejim dışında bir yolla kalkınmayı düşünenlere
mani olmak istemiştir.
Diğer taraftan plan ve programla ilgili en önem
li husus, üzerinde ciddiyetle durulması ve münakaşa
lara meydan verilmemesi lâzım gelen husus, model
olara'k benimsenen plan tatbikatının karma ekono
mi felsefesi içerisinde ele alınmış olmasıdır. Bu de
mek değildir ki,' plan ve programları karma ekono
mi içerisinde ele alan genel prensipler, kamu kesimi
için emredici oluşu, bu ilkenin kesinlikle esneklik
kavramlarıyle bağdaştırılmayacağı anlamına gelme
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yeceği gibi, şüphesiz özel kesim için de yol gösterici
oluşu da, bu ilkenin, Devletin özel kesime yön ver
meyeceği veya bunların ekonomik faaliyetlerini mem
leket menfaatleri yönünden hiçbir şekilde düzenleme
yeceği anlamına da gelmez.
Ancak, plan ve programların emredici, yol gös- •
terici, yön verici, düzenleyici hükümleri hiçbir za
man Anayasa düzenine ve serbest piyasada dayalı
karma ekonomi kurallarına aykırı olamaz veya da
ha açık ifadesiyle, demokrasinin veya piyasa ekono
misinin merkezî bir planlama anlayışıyle bağdaşa
bileceği gibi, örtülü ça!balarla, kurallar dışı bir reji
min ve kalkınmanın öncülüğü yapılamaz. Anayasa
bu bakımdan bunları • teminat ajltına almıştır; fakat
işte bu anlayış içerisinde şu hususu iyice belirtmek
isterim ki, bugün ekonominin, serbest piyasa düzeni
vo karma ekonomi kurallarına ne derece uygun düşeceği
belli olmayan ve Anayasa teminatı altına alınmış
olan bu kurallar muvacehesinde, çıkıp, «hu düzeni
değiştireceğiz» anlamına, araç olarak...
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Bu düzeni değiş
tireceğiz, üzülme.
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — ...halk sektörü
nü kabul etmek, kanaatimizce, Anayasanın teminat
aldığı prensiplere hiçbir zaman uygun düşmeyecek
tir. Şöyle ki, henüz belirli bir tarifi yapılmayan, na
sıl ve hangi yollarla gerçekleştirileceği, üretimden
tüketime i. adar, finansmanından pazarlamasına kadar,
kâr dağıtımına kadar hangi esasların uygulanacağı,
nasıl ve kimlerin idaresinde bunun başarılacağı, ka
ranlık olan halk sektörünün - Anayasamızın mevcut
düzeniyle ters düşeceği kanaatindeyiz. Eğer bu dü
şüncenin altında - gene şahsî kanaatimizdir - sosya
list bir düzen get'irme gibi bir fikir yatmıyorsa, bu
düşünce düpedüz ütopyayı projelendirmekten başka
bir şey değildir.
Kaldı ki, ekonomiye canlılık getireceği yerde kor
ku, endişe ve ağırlık getiren bu gibi kalkınma plan
larına, programlarına Anayasanın esprisine ters dü
şen ve zaman kaybına sebep olacak modelleri dene
meye Türkiye'nin tahammülü yoktur.
ETEM EKEN (Çorum) — Devam etmesi de yok
tur.
BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden müdahale
etmeyin.
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi de,
bölgelerarası dengesizlik sorunudur. Bu sorun yalnız
bizim memleketimizde değil, iktisaden geri kalmış
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veya iktisaden ilerleme yolunda olan bütün memle
ketlerin problemleridir. Bunun için, yeni olmakla be
raber, ciddî ölçüler ve prensipler içerisinde Devlet
Planlama Teşkilâtımızda, iktisaden geri kalmış yöre
lerin problemlerini ele alacak olan bir daire kurul
muştur. Bu önemli daire fevkalâde ciddî araştırma
lar yapmaktadır, birçoklarının neticesi de alınmıştır.
Bütün temennimiz, yapılan bu araştırmaların diğer
iki daire veya üç daire ile kendi dışındaki daireler
le sürtüşmeye mahal kalmadan, memleketin problem
lerine uygulanmasıdır.
Şu hususu da açıkça belirtelim ki, dengesizlik so
rununun bölgesel alanı olan Doğu ve Güneydoğu il
lerine, programlarıyle, bütçeleriyle en çok yatırım ge
tiren, en çok eser veren ve gerök birinci, gerek ikin
ci plan di neminde 10 milyarı aşan - Keban Barajı
hariç - yatırımları ile büyük hizmet götüren Adalet
Partisi oLnuştur. Yeni bütçemizde, bu yatırımları
desteklemek maksadıyle konmuş ok<n 1 milyarlık
fonu yeterli görmüyoruz. Kanımız odur ki, Doğu ve
Güneydoğu illerimizin kalkınması münasebetiyle ya
pılacak çıbalarm ve etütlerin dıştnda, bu bölgelere
has özel planlar hazıralnmalı ve bunların içinde o
bölgenin potansiyeli olan maden ve hayvancılık sa
hası ile, yine o bölgenin kalkınmasına büyük bir des
tek olacak olan Fırat Sulama Projesi gi'bi büyük pro
jeler ele alınmalı ve ciddiyetle takip edilmelidir.
Sayın milletvekilleri, Türikye planlamasının için
den ve dışından ilgilendiği birtakım problemleri var
dır. Bu problemlerin en önemlisi, Ortak Pazar ilişki
lerimizdir. Kanun odur ki, kısa zamanda gerekli, ke
sin ve köklü tedbirler alınmak suretiyle, Ortak Pa
zar ilişk:'erimiz mutlaka Türkiye'nin kısa ve uzun
vadede lehine tecelli edecek hükümlerle bağdaşabi
lir bir duruma getirilmelidir. Türkiye ekonomisinin
ı% 65'ine ya'kın kısmını teşkil eden iktisadî Devlet
Teşebbüsleri de bütçeden kendilerine fon aktarılan
ve devamlı kaynak yaratacak yefde, kaynak kulla
nan bir mahiyet aldıkları için, bunların, günün ve
'ekonomicin şartlarına uygun olarak kanunî ve ida
rî bünyeye biran evvel kavuşturulmalarında Türk
ekonomisi bakımından müstaceliyet vardır.
Ekonominin en önemli meselelerinden birisi de
enerjidir. Takip ve tespit edilecek millî bir enerji
politikasına ihtiyaç vardır. Ucuz, pahalı denmeden,
kayna'kların büyüklüğü münakaşa edilmeden, mutla
ka enerji bulunmalıdır ve enerji ihtiyacı ne pahası
na olursa olsun karşılanma yoluna gidilmelidir.
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Son hadiseler göstermiştir ki, Türkiye'nin bugün
kü dünya muvacehesindeki durumu kendisinin bir
harp sanayii kurması zorunluğu içinde olduğunu gös
termiştir. Şimdiye kadarki çalışmalar, biran evvel bu
konunun daha düzenli, daha a'kıllıca, daha realist
yollardan tahakkukuna çalışılmasıdır.
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, kalkınmamı
zın temel ve vazgeçilmez belgeleri olan plan ve prog
ramları sektörel ve ma'kro dengesi içinde hazırlayan
Devlet Planlama Teşkilâtınca her yıl yapılmakta olan
programlarda birtakım politikalar tespit edilmekte ve
tedbirler Önerilmektedir. Bir taraftan bu tedbirlerin
gerçekleşme oranı % 50 civarında seyrederken, di
ğer taraftan, sektörlerde elde edilen sonuçlar, Devlet
Planlama Teşkilâtının plan ve program hedeflerinin
tespitinde daha ciddî durmasını, hedef ve argüman
larını iyi değerlendirmesi gerektiğini ortaya koymuş
tur. Meselâ çimento, traktör, ihracat, ithalât ve dö
viz girdileri tahminlerinde büyük sapmalar olmuş
tur.
13 yıllık tecrübeden sonra, Devlet Planlama Teş
kilâtının memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına da
ha uygun, daha realist, daha ölçülü tahminler yap
masına artık ihtiyaç olduğu kanısındayız.
Yeni programın en önemli hususu, yatırım poli
tikasında geçmiş yılların tatbikatı gözönüne alınarak,
yatırımların sektörel dağılımında imalât sanayii baş
ta olmak üzere, tercihli projelere - uzun zamandan be
ri müdafaasını yaptığımız, şahsen - ağırlık verilerek
yeni düzenlemelere gitmiş olmasıdır.
Bu hususu büyük bir takdir ve tasviple karşılı
yoruz. Fakat, tarımsal üretim bakımından asgariden,
kendimize yeter hale gelmeliyiz. Temel gıda madde
lerinin üretimine ağırlık verilmeli, hatta iç talebi
karşılamanın ötesinde, ihraç edilebilir arz fazlası ya
ratılması yönünde ekonomimizin büyük bir gerçeği,
büyük bir dayanağı olan tarımda gerekli tedbirler
alınmalıdır.
Sayın milletvekilleri, kendisinin yapmadığı bir
plan, program ve bütçeyi büyük bir sorumluluk ve
hizmet şuuru içerisinde devralıp tatbik etmek duru
munda kalan Hükümetimiz, siyasî ve iktisadî her
türlü handikapa rağmen, aldığı olumlu ve ciddî ted
birlerle, 1975 yılını, mal sıkıntısından, kuyruklardan
uzak, fiyat yükselişleri ve enflasyon hızı durdurul
muş ve plan hedeflerini de aşan bir başarı ile sona
erdirmiştir.
BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim.
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Son cümleyi
söylüyorum.
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Fakat şu bir hakikattir ki, kalkınmanın en bü
yük teminatı, siyasal ve ekonomik istikrardır. Eğer
<bir ülkede siyasal çekişmeler, huzur bozucu, bıktı
rıcı, bedbinlik yaratıcı hatta, demokratik parlamen
ter rejimi tehlikeye düşürücü bir hal alma istikame
tinde ise, mükemmel. plan ve programların en iyi ni
yetlerle tatbikata konulması halinde dahi istenilen ne
ticeleri vermeyeceği aşikârdır.
Sözlerimi bitirirken, memleketimizde siyasal istik
rar ve huzurun bozulmasına asla meydan verilmeme
sini temenni eder, 1976 bütçesinin memleketimize,
milletimize hayırlı olması dileğiyle Yüce Meclisin
sayın üyelerine Adalet Partisi Grupu adına saygılar
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Abdülkerim Zilân. Buyurun Sayın Zilân (C. H. P. sıra
larından alkışlar.)
C . H. P. GRUPU ADINA ABDÜLKERİM
ZİLÂN (Siirt) — Sayın Başkan, değerli üyeler;
C. H. P. Grubu adına Devlet Planlama Teşkilâtı
bütçesi üzerinde görüşlerimi arz edeceğim.
Bilindiği gibi, Anayasamız 41 ve 129 ncu mad
deleriyle, iktisadî ve sosyal hayatın, herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağla
ması amacına göre düzenlenmesini öngörerek, iktisadî,
sosyal ve kültürel alandaki kalkınmanın da mutlaka
bir planla olmasını emretmektedir.
Bu amir hükümlere binaen ve 91 sayılı Yasa ile
kurulan Devlet Planlama Teşkilâtının görevi, eko
nomik ve sosyal palitikanın ve hedeflerin tayininde
hükümete yardımcı olmaktır. Oysa, hükümetler her
an düşme tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Sık sık
değişen hükümetlerin birbirlerinden farklı ekono
mik politikaları, planların
uygulanmasını sekteye
uğratabilmektedir. Devlet Planjlama
Teşkilatının
hazırladığı yıllık programlar ve uzun vadeli planla
rın politik etkilerden uzak kalması gereğine inanı
yoruz. Bu etkilerin bizi dar boğazlara sürüklediği bir
gereçktir,
Siyasî etkilerle pekçok konunun programa alın
dığını ve bu yüzden çok ağır projelerin ekonomiye
yüklendiğini görmekteyiz. Maliye Bakanlığının bu
teşkilâtı emri altında tutma temayülü ise üzüntü
vermektedir
Kısacası, 91 sayılı Yasa, Devlet Planlama Teş
kilâtına fazla bir yetki vermemiştir. Planların, he
deflerine uygun bir şekilde tatbiki hususunda daha
geniş bir yetkiyi bu Teşkilâta tanımak lâzımdır.

O:2

1

Planlama felsefesinde hükümetin siyasal görüşü,
ancak Yüksek Planlama Kurulunda ortaya konur.
Bunun dışındaki siyasî görüşler, ancak siyasî baskı
olarak yorumlanabilir. Demirel iktidarı, siyasî gö
rüşünü, Planlamanın her kademesinde ortaya koy
muştur. Bu, belgelerin, tahrifine kadar vardırılmaktadu\
Nitekim, daire başkanları, diğer Yüksek Plan
lama Kurulu üyelerine resmî bir yazı göndererek,
«1976 Programında Plana aykırı kanunsuz değişik
likler yapıldığı» nı belirtmişlerdir.
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Sayın Ecevit dönemindeki olumlu, sayın Demirel yönetimindeki olumsuz gelişmelerin proğramdan çıkarılması amacına matuf olan bu değişiklik, plan ilkelerine ve programın iç bütünlüğüne
ve yasaya aykırıdır. Yüksek Planlama Kurulundan
geçtikten sonra 1976 Programının değişikliğe uğraması hususu, ilgilileri zor durumda bırakmıştır.
Sayın Başbakan 91 sayılı Kanunun 15 nci maddesine göre, «Hükümetin programı değiştirme yetkisi
var» diyor. Doğru. Ve «Daire başkanları benim
emrimde, ben daire başkanlarının emrinde değilim^
diye beyanatta bulunuyor. Yalnız, unutulan bir husus var, oda şu: Kendileri de kanunların emrinde olmak zorundadırlar. 91 sayılı Yasanın 15 nci
maddesi, hükümete, programı değiştirme yetkisi vermistir vermesine ama, hükümet de yasal yetkisini
kötüye kullanamaz. Kanun size değişiklik hakkı tanıdı diye, gerçekleri gösteren gelişmeleri tahrif etmeye kalkışırsanız, yasal yetkinizi kötüye kullanmış
olursunuz. Kısacası; Yüksek Planlama Kurulunun
raporunu, hükümet değiştirebilir. Buna bir diyeceğimiz yok; ancak, hükümet, kendi raporunu, Yüksek Planlama Kurulunun raporuymuş gibi gösteremez,
Değerli üyeler, kalkınmamızı engelleyen nedenlerden biri olarak gördüğümüz ve plan tatbikatında aksamalara sebebiyet veren fiyat artışlarına da
değinmekte yarar vardır.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

Birinci Plan döneminde makul ölçüler içerisinde tutulabilen fiyat artışları, İkinci Plan döneminin ilk yıllarından sonra ekonomimizi çok sarsmıştır. Hele 1970 yılında yapılan devalüasyondan
sonra, fiyatların hızlı artışlarının önüne geçilememiştir. Siyasî iktidarların bu gerçek karşısında ileri
sürdükleri ve dünyadaki fiyat artışlarının ülkemize
yansıdığı yolundaki savunmaları ise, tatmin edici
deiğldir. Çünkü, fiyat artışları bakımından ülkemiz, dünya ülkeleri içinde en ön sırada yer almak-
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tadır. İşte, ülkemizde fiyat istikrarı ve enflasyon be
lirli bir düzeyde korunamadığı için, plan tatbikatında
büyük çapta aksamalar olmaktadır. Bu yüzden, enf
lasyonu durduran ve işsizliğe mani olan gerekli ted
birler alınmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, şimdi de Planlama ile çok
yakın bir ilgisi bulunan ve Türkiye gündeminin en
önemli sorununu tenkil eden geni kalmış yörelerini
durumuna değineceğim.
1920 yılından itibaren, kurulan
hükümetlerin
pnograırriları itncetenıd'iği'njde, 1961 dönemine kaklar
görev alan hükümetlerin Doğu'nun
kalkınmasına
gereği gibi önem vermedikleri, planlı döneme gir
dikten sonra da, geri kalmış yörelerin kalkınması
için bazı hükümet programlarında birtakım vaatle
rin yer aldığı, ancak bunların tatbik mevkiine konulamadığı görülecektir*
Planlı dönemde, planlarda hedef ve amaç ola
rak yer alan, bölgelerarası dengeli kalkınmayı sağ
lamak hususu sözde kalmış ve giderek sorunun
yoğun bir biçimde ağırlık kazanmasına yol açmış
tır.
Bu nedenle, 1972 de Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Dairesi kurulmuştur. Millî planın bütünlüğü
nü bozmayacak bir yaklaşımla çalışması istenen bu
dairenin bir kararname ile kurulması ,yani yasal bir
dayanağının mevcut olmaması, taşra teşkilâtından
yoksun bulunması, 53 000 000 liralık bütçe ve 20
kadar personeli ile kendi kaderine terk edilmiş ol
ması hususu, bu kionudalkıi samdımiıyetsiizliği açıflcça
ortaya koymaktadır. Yasal hiç bir yetkisi olmayan,
personel ve malî imkanları çok kıt olan bu daire
den hiç bir çalışma beklenemez.
Beş Yıllık Kalkınma Planının stratejisinde, böl
geler arası dengeli bir kalkınma esası hedef olarak
seçilmiştir. Seçilmiştir ama, hiç bir ciddî ve samimî
tedbir alınmadığından, planlı döneme
girdiğimiz
1963 yılından bugüne kadar, kamu yatırımlarının il
lere göre dağılımı tetkik edildiğinde görülecektir
ki doğu - batı arasındaki afrk, gittikçe artan bir
seyir takip etmiştir.
1973 yılında kamu yatırımlarının nüfus başına
Türkiye ortalaması 775 liradır. Bu ortalamanın al
tında yatırım alan 33 il mevcuttur. Bu illerden 11
tanesi Doğu, 10 tanesi Orta Anadolu, 3 tanesi Ege
ilidir. Diğer iller çeşitli bölgelerde yer almaktadır.
Devletin en az yatırım yaptığı iller, Türkiye'nin
diğer bölgelerinde de mevcut olmakla beraber, bu
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iller özellikle Doğu ve Güneydoğu
bölgelerinde
toplanmıştır. Biz bu görünümü kapitalist sistemin
doğal sonucu olarak görmekteyiz. Bu' sistem, serımaıye bMkimdnin gsllşmiiiş yörefeüde ofaıasıyle ve
özel sektör aracılığı ile daha hızlı kalkınacağını
öngörür; özel sektör ise gelişmiş bölgeleri tercih
eder. Nitekim, ülkemizde, Devlet bile, gelişmiş böl
geleri bugüne kadar tercih etmiş görünmektedir.
Kısacası, beş yıllık kalkınma planlarında Doğ;ı
için gdilkMen poffiOka ve sözidetieldlbinlerkağıt üze
rinde kalmış ve amaca ulaşmaktan aciz kalmış
tır*
Değerli milletvekilleri, demin arz ettiğim görüşü
kanıtlama bakımından, rakamlarla, kısaca, Doğu'
nun iç açıcı olmayan tablosunu izaha çalışacağım.
Kalkınmada öncelikli yöreler diye tespit edilmiş 22
il Bifinoi Bsş Yıllık Plan döneminde toplam yatı
rımların •% 23'ünü almıştır. Aslında, Devlet Planla
ma Teşkilâtının bazı raporlarında da belirtildiği gibi,
bu rakam gerçeği yansıtmamaktadır. Bu rapordan
edindiğimiz bilgiye göre, 1965 yılında Keban Proje
sinin programa alınması, Doğu'daki yatırımların mik
tarım yüksek göstermektedir. Oysa, bu yatırımdan
Doğu illerinden çok, gelişmiş yöreler istifade et
mektedir. Barajın ürettiği enerji önce Batı'ya akta
rılmış, Komşu vilayetlerin çoğu hâlâ bu enerjiden
yararlanmamıştır. Doğu Anadolu kalkınmaya yöne
lik ciddî sayılabilecek sanayi kuruluşlarına kavuşa
mamıştır. Sanayi tesisleri İstanbul, İzmir, Ankara
ve Bursa gibi birkaç ilde toplanmıştır.
Devlet
Planlama Teşkilâtının
yaptığı hesaplara göre,
1967 yılında 10 gelişmiş ile yapılan yatırım tutan,
2Q Doğu iliınıe yapılandan ç/ok daha fazlaldıır. Aynı
Teşkilâtın 1970 yılında yaptığı araştırmada, fert ba
şına Doğu illerinde
yapılan yatırım miktarının
Türkiye ortalamasından çok düşük olduğu görül
mektedir.,
Aslında, bu endeks değerleri de doğruları yan
sıtmaktadır. Çünkü, Devlet Planlama Teşkilâtının
bir raporunda da belirtildiği gibi, Doğu illerine
yapılan küçük bir yatırım, ilin gelişmişlik seviyesi
üzerinde, olduğundan daha büyük etki yapar ve
endekse, değerini sunî olarak yükseltir. Bu da, Do
ğunun geri kalmışlık derecesinin gizlenmesine sebe
biyet verir. Ayrıca, kamu yatırımlarının illere göre
dağılımı incelendiğinde, Doğu'daki yatırımları gös
teren rakamların önemli bir kısmının, kamu kuru
luşları, lojman, cezaevi inşaatı, karakol, kışla, res«

— 463 —

M. Meclisi

B : 60

mî daire inşaatı gibi, halkın sosyal ve ekonomik
refahı ile ilgisi oümıayan yaltırümlara ait olduğu gö
rülecektir.
Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından 1976 şubat
ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, 1975'te Tür
kiye'nin geri kalmış bölgeleriyle, Batı bölgeleri ara
sındaki fark daha da artmıştır. Yine bu araştırma
ya göre, kalkınmada öncelikli yörelerde kişi başına
düşen yatırım miktarı, Batı bölgelerine göre % 35
oranında düşmüştür. Ayrıca, gelişmemiş yörelerde
yatırımların gerçekleşme oranı Türkiye ortalaması
nın altında kalmaktadır. Yani, Devlet uygulamada
Doğu'ya, planların zorunlu kıldığı ölçülerin daha
da gerisinde eğilmektedir.
Yatırımların tamamına yakın kısmım Batı Anado
lu'da yapan özel sektörün, kârından vazgeçip Do
ğuya yönelmesi beklenemez. Fakat halkçı bir Ana
yasaya rağmen, çağ dışı yaşama koşulları içinde barınaksız, topraksız ve işsiz doğulu vatandaşlarımıza
!
karşı Devlet, biran önce görevini yerine getirmelidir.
Sosyal hükük devletinin en önemli görevi, bölgelerarası dengenin sağlanmasını temin etmektir.
Değerli milletvekilleri, ekonomideki bozuk yapının
yansıdığı en önemli faaliyet kolu, ban'kacılı'k ve kre
di mevduat sistemidir. Halkın bankalarda biriken
mevduatı, kredi olarak sadece özel sektör tarafından
'kullanılır, halk tarafından kullanılmaz. Durum bu
olunca, krediden - en büyük payı alan - gelişmiş yö
relerdeki girişimciler yararlanmaktadır. Marmara
bölgesindeki her bir kişiye ticaret bankalarınca Gü
neydoğu bölgesindeki kişiden 14 kat fazlasıyle kredi
olanağı tanınabilmektedir. Yine Marmara bölgesinde
yaşayan bir kişi, Güneydoğuda yaşayanlardan 12 kat
fazlasıyle tasarruf gücüne sahiptir.
Doğu bölgesi eğitim yönünden de son derece ih
male uğramıştır. Türkiye'de okur yazarlık oranı en
yüksek olan bölge Marmara, en düşük olanı da Doğu
Anadoludur. Okulsuz köy sayısı bakımından Doğu,
yine en geride kalmaktadır. Batı Anadoludaki 49 ilde
köy başına düşen okulsuz köy sayısı 29 olduğu halde,
18 Doğu ilinde bu rakam 143*üür. Öğretmen sıkıntı
sını en çok yine Doğu çökmektedir.
Sağlık sorunu da diğer sorunlarla aynı düzeyde
dir. Halkın sağlık hizmetlerinden yararlanma ola
nağı çok sınırlıdır. Devlet, yoksul ve dar ge
lirli kişilerin sağlık problemlerini yeterince halledememiş, insan sağlığı bir bakıma ticaret konusu haline
gelmiştir. Doğuda bu durum daha da vahimleşmektedir.
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1975 yılında ülkemizde mevcut mütehassıs dok
torların sayısı 6657, Doğuda 339; pratisyen doktorla
rın sayısı 4238, Doğuda 665'tir. 1970 yılında mütehas
sıs hekimlerin % 6'sı, pratisyenlerin % 11'i, diş he
kimlerimin % 5'i, hemşirelerin % 13'ü ve sağlık me
murlarının % 16'sı bu bölgede görev yapmaktaydı.
Sosyalleştirme sisteminde görülen bozukluklar yü
zünden doktorların Doğuya rağbeti olmamıştır. Müte
hassıs doktorlar ise, genellikle, teşkilâtlı devlet has
tanelerinin bulunduğu ve kazanç olanağı yüksek: olan
büyük şehirlerde toplanmışlardır. Sağlık ocaklarının
çoğunda personel bulunmamaktadır, zaten bir kısmı yı
kılmaya yüz tutmuştur. Sağlık hizmetlerinde atılmış
ileri bir adım olan sosyalizasyon, bazı aksaklıklar
yüzünden yürüyememiştir. Kapitalist düzenin gereği
olarak, yatırımlar gelişmiş yörelerde yoğunlaştığı gibi,
daha nitelikle personel de gelişmiş yörelerde birikir.
Bundan ötürü Doğu, daima kamu görevlileri için sür
gün yeri olarak nitelenmiştir.
Sayın milletvekilleri, kısaca izaha çalıştığım bu
karanlık tabloya neden olarak, siyasî iktidarların ba
ğışlanmaz ağır ihmalini gösterebiliriz. Ekonomik, sos
yal ve kültürel tedbirler yerine, baskı ve terör politikasıyle «Doğu sorununa çözüm getirilmek istenmiş
tir. Oysa, daha önce uygulanan, sürgün, gözdağı ver
me, baskı ve terör politikası sorunu çözememiştir.
Çünkü, bu dava her şeyden önce ekonomiktir; şiddet
rejimiyle ve yasaklarla halledilemez.
Devletin samimi ve öiddî müdahalesi olduğu tak
dirde, Doğunun kalkınması büyük bir sorun olmak
tan çıkar. Çünkü, yurdun su potansiyelinin 1/3'ü bu
bölgededir. Yeraltı servetleri ve petrol yönünden çok
zengindir. Demir rezervlerinin _% 22'si, bakırın
% 24'ü krom'un % 32'si, kurşun ve çinkonun % 18'i
buradan elde edilmektedir. Tabiatın bahşettiği bu zen
ginlik nasıl değerlendirilmeli? Kısacası, bu bölge na
sıl kalkmacaiktır? Bu konuda çok şey söylenmiştir
ama, yine özellikle, planlama ile ilgili önemli gördü
ğümüz noktalara değinelim :
1. Doğu Anadolu için özel bir plan şarttır. Bir
çok memleketlerde de görüldüğü gibi, geri kalmış yö
relere has, bölgesel kalkınma planları ile ancak ba
şarı sağlanabilir. Özel plan yapılmadıkça Doğunun
durumu da 5 yıllık kısa ve uzun vadeli planlar içinde
ele alındığı sürece, bu bölgenin kalkınması gerçek
leşemeyecektir.
Önemine binaen tekrar ediyorum: Ayrı plan, ayrı
fon ve ayrı kaynak şarttır. Zaten geçirdiğimiz son 13
yıllık tecrübe, 5 yıllık planlarla Doğu kalkınmasının
mümkün olamayacağını kanıtlamıştır.
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2. Kalkınma için, her şeyden önce ülkenin yö
reler itibariyle potansiyelinin doğal kaynaklar en
vanterinin belirlenmesi gerekir.
3. Bu tespitten sonra, altyapı stratejisi tayin edil
melidir. Yol, su, elektriğe öncelik verilmesini kalkın
manın ön şartı olarak görmekteyiz.
Özel yatırımları teşvik için faiz, kredi yatırımları,
yatırım indirimi bakımından Doğuya bazı kolaylıklar
sağlamak.bir şey ifade etmez. Verilen teşvik tedbirleri
listesine baktığımız zaman görülecektir ki, millî gelire
katkısı olan ve istihdam yaratan sanayi projeleri gibi
büyük yatırımları, özel sektör Batı Anadolu'ya yap
mıştır. Altyapı ve pazar imkânı olmayan bölgelerde,
özel sektör yatırım yapmaz. Sanayi tesislerinin yatı
rımlarının yapılması için altyapı tesislerinin acilen
kurulması şarttır. Bu konuda Doğuya öncelik veril
melidir.
4. Bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden
geliş'im gösterebilecek ve pazar olma niteliğini taşı
yacak belirli merkezlerin seçimi şarttır.
5. Altyapı ve bölgenin merkezî planlaması çalış
maları tamamlann'ken, maden ve tarıma dayalı sa
nayiin kurulmasına başlanmalıdır.
6. Bölgenin boşu boşuna akan akar suları değer
lendirilmeli, sulama projeleri uygulanmalıdır.
7. Tarım arazisinin ıslahı ve verimin artması ile
beraber, hayvancılık projeleri Devletçe desteklenme
lidir.
BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın Zilân.
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Kaldı ki, bu paranın nasıl ve nerede harcanacağı
bizce meçhuldür. Bu para altyapı hizmetleri veya is
tihdam yaratan yatırımlar için mi, yoksa, halkın eko
nomik ve sosyal refahı ile ilgisi bulunmayan hapis
hane, ikarakol, resmî daire gibi yatırımlara mı harca
nacaktır? Veya politik amaçlarla, Doğudaki çıkar
çevrelere örtülü ödenek gibi mi dağıtılacaktır? (C. H. P.
sıralarından «Bravo» sesleri)
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — En doğrusu, o,
son dedliğin.
ABDÜLKERÎM ZtLÂN (Devamla) — Doğunun
ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki çağ dışı tablosu
yetmiyormuş gibi, şoven duygularla Doğuya üvey ev
lat muamelesini reva görenler, bu tutumlarını giz
lemek için, her fırsatta Doğulu vatandaşları bölü
cülükle itham ederek, baskı ve terör politikasını Do
ğuda uygulamaya çalışmışlardır. Bizce asri bölücü
ler, Doğuyu planlı bir şekilde geri bırakanlardır;
bizce asıl bölücüler, milliyetçiliği bir kafatası hesabı
mesleği haline getirip, ülkemizi âdeta bir iç harb eşi
ğine getüren zavallı dengesizlerdir. Ve nihayet asıl bö
lücüler, Doğudaki vatandaşları hayvanlarıyle bir oda
da yatmaya mahkûm eden, bırakan, onları cehaletin
karanlığına iten, onları doktorsuz, susuz, yolsuz ve aç
hale getiren bazı kısır politikacılardır.

ABDÜLKERİM ZİLÂN (Devamla) — Teşekkür
ederim Sayın Başkanım.
Bilindiği gibi, bu bölgede toprak: dengesiz bir şe
'kilde dağılmıştır. Buna son vermek için köklü bir
toprak reformuna ihtiyaç vardır. Geri kalmışlıktan kur
tulmanın bir şartı olarak gördüğümüz bu reform, böl
gesel bir sanayileşme ve şehirleşme programı ile ta
mamlanmalıdır. Ve nihayet, ülke ihtiyaçlarını ve sos
yal adalet ilkesini dikkate alacak olan Devlet, ekono
miye yön vererek, Doğunun katmerleşmiş sorunların:
daha fazla vakit geçirmeden, çözüm getirmeli, yok
sul vatandaşlarımızın ıstırabına son vermelidir.

Grupum adına hepinize saygılar sunarım, teşekkür
ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşe'k'kür ederim Sayın Zilân.
Demokratik Parti Grupu adına Saym Vedat Önsal,
buyurun.
D. P. GRUPU ADINA M. VEDAT ÖNSAL (Sa
karya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Millet ve devlet hayatımız bakımından güç günler
geçirmeikteyiz. Ekonomik, sosyal ve politik meseleler
ıer gün biraz daha ağırlaşmaktadır. Anarşik hadise
ler bütün yurt sathını kaplamıştır. Artık, olaylar salece öğrenci olayları olmaktan çıkmış, işçi ve halk
ırasındaki çatışmalar da bütün yurt sathını kaplama
stidadı kazanmıştır.
Cephe Hükümeti, bütün olaylar karşısında tesirsiz
ve beceriksizdir.

Değerli arkadaşlarım, Geri Kalmış Bölgelerde Ya
tırımları Geliştirme Fonu adı altında, bir milyar lira
lık: fon ile, Doğu için özel olanaklar getirildiği ifade
edilmektedir. Bu ifade sevindirici gözükmekle beraber
153 milyar liralık bütçenin b'ir milyar lirası ile, yıllar
ca ihmal edilmiş ve sorunları katmerleşmiş Doğunur
dertlerinin ne oranda halledileceği ve bölgelerarası
dengesizliği ne derece gidereceği kuşkusu mevcuttur.

Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar misli görül
medik yoğunlukta suiistimal iddiaları ortalığı kap
lamıştır. Cephe Hükümetinin başı bu iddiaların üsJüne giderek açıklığa kavuşturacak yerde, türlü Meclis
oyunlarıyle, özellikle kendisine ait konularda tahkicatı sürüncemede bırakmaktadır.
Kendisiyle ilgili iddialar karşısında takınılan bu
tavır, diğer konuların da üzerine gidilmesine mani
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olmaktadır. Bu durum, vatandaşın, devlet adamına ve
devlet memuruna olan güvenini sarsmaktadır. En
fazla ıstırap içinde olan ise, namuslu devlet adamıdır,
namuslu devlet memurudur. Zira, olayların üzerinde
ki perde kaldırılmadığı için, şaibe genellik kazanmak
tadır. Bu durum ise, iç güvenliği ve huzuru sarsan olay
ların şiddetini artırmasında önemli bir faktör olmak
tadır.
Ekonomik hayatımız ise bir darboğaza doğru sü
ratle sürüklenmektedir: Dış ticaret açığı büyümekte,
fiyat artışları ve hayat pahalılığı günden güne artmak
ta, işsizlik yaygınlaşmaktadır.
Bütün bu ağır şartlar karşısında Cephe Hükümeti,
çok başlı hüviyeti ile, ayakta kalma mücadelesi ver
mekte, memleket meselelerini çözümlemek yerine,
kendi çıkarlarını ve hayatiyetini devam ettirme çaba
sını önplanda tutmaktadır. Millet Meclisinde Hü
kümetin dayandığı az farklı ve sun'i çoğunluk, daha
ne kadar zaman bu Hükümeti ayakta tutacaktır? Bu
h'iç belli değildir.
işte, böyle bir ortamda 1976 yılı programının tat
bikatına geçilmektedir. Ancak, bu program, çetin
ekonomik ve sosyal problemlere çare getirebilecek mi
dir, yoksa ekonomik ve sosyal şartların daha da ağır
hale gelmesine mi sebep olacaktır? Bu konudaki gö
rüşlerimizi arz edeceğim.
Peşinen, 1976 programının talihsiz bir program ol
duğunu ifade etmek isterim. Bu programda, iktidarı ba
şarılı gösterecek yönde tahrifat yapıldığı iddiaları
yaygındır. Hükümet Başkanının açıklamalarından an
laşıldığına göre, Yüksek Planlama Kurulunun kabul et
tiği metnin Hükümetçe değiştirildiği anlaşılmaktadır.
Elde mevcut belgeler de esasen bunu doğrulamaktadır.
Hükümet, elbette rakamları kendi görüş açısından
değerlendirme hakkına her zaman sahiptir. Ancak, iş
acaba sadece bu kadarla mı kalmıştır, yoksa rakamlar
üzerinde de birtakım değişiklikler yapılarak, gerçek
leri gizlemeye ve icrayı bu yoldan başarılı gösterme
çabalarına mı girişilmiştir? Maalesef bu nokta aydın
lanmış değildir ve tam olarak aydınlanamadığı müd
detçe, 1976 progrmı güvenilir bir belge olmak vasfını
kaybetmektedir.
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ise, sanayide artışın % 9,2 olduğu belirtilmektedir.
Gerçi, aynı tablo, 7,6'lık artış tahmininin Temmuz
ayma ait olduğunu, Kasım ayındaki tahminlerin ise,
9,2'ye yükseldiğini belirtmektedir. Ancak, plan hak
kında doğmuş olan tereddütler, 9,2 rakamının sıhhati
konusunda inandırıcı olamamaktadır. Temmuz ayın
daki 7,6'lık tahmin, Kasım ayında 9,2 rakamına bir
den bire nasıl fırlamıştır? 1975 yılma ait 9,2'lik tah
min, 1974 yılına ait 9,1 'lik gelişme hızının gerisinde
kalmamak niyetlerine mi bağlıdır? Bütün veriler eli
mizde olmadığı için, bu konuda kesin bir hüküm ver
me imkânından elbette mahrum bulunuyoruz. Ancak,
program hakmda ortaya atılan iddiaların inandırıcı ve
açık bir şekilde yalanlanmaması, programın güvenilir
olma vasfını büyük ölçüde zedelem'iş bulunmaktadır.
İşte, öncelikle bu bakımdan, 1976 yılı Programı
talihsiz bir programdır.
Ekonomimizin geleceğini tehdit eden ve üzerinde
ciddiyetle durulması icap eden en önemli problem dış
ekonomik ilişkilerimizde ortaya çıkmaktadır. Dış
ticaret açığımız son yıllarda tehlikeli bir şekilde yük
selmeye başlamıştır: 1973 yılında 769 milyon dolar
olan dış ticaret açığı, 1974 yılında 2 245 000 000 do
lara yükselmiştir. 1975 yılında dış ticaret açığı daha bü
yümüş, ekonomik hayatımız bakımından tehlikeli bir
düzeye yükselmiştir. 1975 yılında dış ticaret açığı
3 337 000 000 dolardır. 1974 yılına gelinceye kadar
dış ticaret açığı yurt dışında çalışan işçilerimizin
yurda getirdikleri dövizle karşılanabiliyordu; ancak,
1974 yıhndan itibaren dış ticaret açığı, işçi dövJzleriy3e de karşılanamaz hale gelmiştir. Bu yüzden, 1973
yılı sonunda. 2 039 000 000 dolar olan döviz rezerv
lerimizde düşme başlamıştır.
1976 yılı, dış ödemeler bakımından kritik bir
yıl olacaktır. Zira, 1975 yılında işçi dövizlerinde de düş
me olmuştur. Yurt dışına gönderilen işçi sayısının
çok düşük bir seviyede kalması ve yurt dışındaki iş
çilerimizin yurda dönüşlerinin başlaması, 1976 yılında
işçi dövizlerinin daha da düşeceğini göstermektedir.
İthalâtımız, 1975 yılında büyük bir artış göster
miştir.
İhracatımızda ise büyük bir durgunluk ve gerileme
görülmektedir. Nitekim, 1974 yılında 1 512 000 000
dolar olan ihracatımız, 1975 yılında 1 400 000 000 do
lar seviyesine düşmüştür.

Programın muhtelif kısımlarındaki çelişkili beyan
lar da, programın sıhhati hakkındaki tereddütleri artı
rıcı mahiyettedlir. Meselâ: Sektörlerin gayri safî yurt
içi hâsıla ve gayri safî millî hâsıladaki payları bölü
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Yani mobilyaya
münde, sanayi sektörü katma değerinin 1975 yılında
rağmen mi?
c
/o 7,6 oranında olacağı yazılmaktadır. Büyüme hızı
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Mobilyaya rağ
bölümünde, gayri safî millî hâsıla artışları tablosunda j men tabiî.
— 472
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1976 yılında itoacatı geliştirme çareleri üzerine
oidiyetie eğitmek gerekmektedir. Anca'k, programın
ihracat konusundaki hedeflerini gerçekçi bulmadığımı
zı ifade etmek isterim. Program, 1976 yılında
2 100 000 000 dolarlık ihracat öngörmektedir, 1975
yılında önemli bir düşme gösteren ihracatımızın %
50 g>M büyük bir artışla 2 100 000 000 dolara yük
selmesi beklenemez. O halde, bu tahmin nasıl yapıl
mıştır? Yoksa Hükümetin yalanlamalarına rağmen,
yüksek oranlı bir devalüasyon mu düşünülmektedir?
Yüksek oranlı bir devalüasyon yapılması halinde dahi,
ihracatın böylesine bir artış göstereceğini düşünmernek lâzımdır. Bu takdirde ise, ödemeler dengesi,
program tahminime nazaran daha büyük bir açıkla ka
panacaktır. Bu açık ne şekilde giderilecektir? Prog
ram, ithalâtın 5 milyar, ihracatın ise 2 100 000 000
dolar olması halinde; rezervlerde azalış olmadan 300
milyon dolarlık özel çekiş haklarının kullanılması ve
650 milyon dolarlık kısa vadeli sermaye hareketleriy
le açığın kapatılabileceğini öngörmüştür. Bu tespit
lerde isa'bet bulmaya imkân olmadığı kanaatindeyiz.
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•• durumda Türkiye'nin de bir şeyler yapması, ekonomik
i ve politik menfaatlerinin zedelenmesi karşısında ted[ birler alması gerekir. Ancak, bunun tersi olmakta,
AET'tye gümrüklerin indirilmesi, liberasyona tabi olan
mallar listesinin genişletilmesi, AET'ye ayrılan ithalât
kontenjanlarının yükseltilmesi gibi yeni avantajlar ta
nınmaktadır. Niçin böyle yapılıyor? Gelişmekfte olan
körpe sanayimizin istikbali, karşılığında bir şey alın
madan, neden tehlikeye atılıyor? Dış Ticaret açığı
mızın yandan fazlası, Ortak Pazarla olan ilişkilerimiz
den doğmasına rağmen, hareketsiz ve etkisiz kalmanın
sebebi nedir?

1
|

Dövize çevrilir mevduat yoluyle ödemeler dengesi
açığını kapamayı da sıhhatli ve güvenli bir yol olarak
görmüyoruz. Dövize çevrilir mevduat hesabı yoluyle
getirilen dövizler, kısa vadede ferahlık getirmektedir
I
ama, uzun vadede Türk ekonomisinin başına büyük
işler açacaktır. 1975 yılında bu yoldan temlin edilen
kısa vadeli kredilerin 1976 da geri alınması tehlikesi
vardır. Bu tehlike, 1976 yılında ekonomimizde bü
yük sarsıntılara sebebiyet verebilir.
Ödemeler dengesinin düzeltilmesi yolunda âcil
tedbirlere ihtiyaç yardır. 1976 programını ise, bu ko
nuda çak yetersiz buluyoruz.
AET ile olan ilişkilerimiz de, dış ticaretimizdeki
büyük dengesizliğin önde gelen sebeplerinden biri
sidir.
AET ile olan ilişkilerimiz, Türkyenin büyük ölçü
de aleyhine olmaktadır. Ankara Anlaşmasının öngör
düğü denge, Türkiye'nin zararına olmak üzere bo
zulmuştur. Ortak Pazar Ülkeleriyle olan ticaretimizde, j
bu yıl hızla büyümekte olan açık bunun delilidir. En I
ıbüyük açık da 1975 yılında vaki olmuştur.
I
Hiç bir yükümlülük altında olmayan Akdeniz ül I
keleri, TürMyeden daha avantajlı duruma geçmiştir. i
Anlaşmaların öngördüğü en haklı taleplerimiz dahi I
geri çevrilmektedir.
AET, Yunanistan'ın Ortak Pazar üyeliği talebini
şartsız olarak kabul etmek suretiyle, Türkiye'nin kar
şısında olma tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu !

AET ile olan ilişkilerimizde Türkiye'nin aleyhi
ne bütün bu şartlar,. 1976 yılı programında sıralanmış
tır. Ancak, programda, Türkiye aleyhüne bozulan den
geyi düzeltici yönde ciddî tedbirlere rastlamak müm
kün değildir. Gerçekleşme imkânı olmayan, yuvarlak
ifadeli tedbirlerle, yurt ekonomisinin geleceğini ipotek
altına alan bu çok ciddî konu, geliştirilmek istenilmek tedir. öyle anlaşılıyor ki, Hükümet, AET'den kopar
mayı tasarladığı 500 - 600 milyon dolarlık krediyi ka
çırmamak için ekonomimizin geleceğini tehliikeye at
makta mahzur görmemektedir. Millî menfaatlerimizle
taban tabana zıt, böyle bir düşünceden vazgeçilmeli
dir.
Ekonomik kalkınmamızı ve sosyal dengemizi olum
suz yönde etküleyen diğer önemli bir unsur da, fiyat
artışlarıdır. Birinci Beş Yıllık Plan döneminde, ma
kul sınırlar içinde tutuîalbilen fiyat artışları, İkinci
Plan döneminin ilk yıllarımdan sonra, sosyal ve eko
nomik istikrarı bozacak şekilde hızlanmıştır. Özellik
le, 1970 devalüasyonunu ta'kifbeden yıllarda fiyat artış
larını önlemek mümkün olamamıştır. 1974 yılında ise,
fiyat artışları rekor düzeye yükselmiştir. Hükümet,
1975 yılında fiyat artışlarını kontrol altına aldığı id
diasındadır. D. P. Grupu olarak Hükümetin bu görüşü
ne iştirak etrriiyoruz. 1975 yılında da fiyat artışları,
dkonomik ve sosyal istikrar yönünden tehlikeli olma
durumunu korumuştur. Özellikle tüketici endekslerindeki yükselme, rekor teşkil eden 1974 yılından aşağıda
kalmamıştır. Hükümet ne derse desin, çarşı - pazarla
ilişiği olan herkes bunun farkındaldır.
Tüketici endekslerindeki büyük yükselme, geçim
şartlarının daha da ağırlaşmış ve sosyal istikrarsızlığın
tehlükeli boyutlara ulaşmış olduğunu göstermektedir.
1976 yılında da füyat artışlarının önüne geçilebilece
ğini sanmıyoruz. Gelirleri şişirmek yoluyle dahî denk
liği sağlanamamış olan masrafçı 1976 bütçesiyle, enf
lasyonla etkili bir mücadeleyi sürdürmek imkânı yoktur.
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Ekonomik gelişmemizi sağlamak yolunda yeni kay
naklar bularak, bütçe imkânlarını gereğinden ziyade
zorlamaktan vazgeçilmelidir. . Bunun için ise, halkın
elindeki küçük tasarrufların bir araya getirilerek
yatırımlara sevkedilmesıi gereklidir. Ancak, her hü
kümetin programında olmasına rağmen, her ne hi'kmetise, bu hususu gerçekleştirecek, kanunî ve idarî ted
birler 'alınamamaktadır. Bir sermaye piyasası kanunu
çıkarmak bir türlü mümkün olamamaktadır. Her defasınlda gizli bir el, son anda çalışmaları engellemekte ve
son safhaya intikal etmiş kanun tasarı veya teklifinin
kadük olmasına sebebiyet vermektedir. Cephe Hükü
metinin kurulmasında, aynı gizli el büyük ölçüde mü
essir oîduğuna göre, bu defa da sonuç aynı olacaktır.
1976 yılı programı ve bütçesinin, Türkiye'nin içinde
bulunduğu ağır ekonomik ve sosyal problemleri hal
ledemeyeceği, aksine bu problemleri daha da ağır hale
getireceği endişelerini taşıyoruz.
Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin memleketimi
ze, milletimize ve teşkilât mensuplarına hayırlı olmasını
'diler, Yüce Meclisi Demokratik Parti Grupu adına
saygılarla selâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önsal.
Gruplar adına görüşmeler bitmiştir.
Şahısları adına söz alan sayın üyelere söz veriyo
rum.
Sayın Hasan Yıldırım, buyurun efendim.
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, çok
değerli milletvekii arkadaşlarım;
Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerinde kişi
sel görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış
bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, planlı döneme girerken, daha
1961 yılında şöyle düşünülmüştü: Türk toplumunun
seçtiği yaşayış şekli olan demokrasi düzeni içinde en
yüksek kalkınma hızını sağlayacak, devam ettirecek
ve sosyal adaleti gerçekleştirecek bir kalkınma planı
yapılacaktı. Böyle düşünülmüş ve işe böyle başlanmış
tı. Bugün, Üçüncü Beş Yıllık Planın da sonuna- yak
laşıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda, 15 yıllık süre
yi ve 15 yıl içinde 3 plan döneıh'ini yaşamış olduğu
muzu görürüz. Nedir başarımız? Çizilen strateji ve
plan hedefleri gerçekleşti mi? Bu konuda kim neyi sa
vunursa savunsun, biz bugünkü sonuçlara bakacağız:
13 yıldır plan uygulanıyor. Bu süre içinde planın
öngördüğü kalkınma hızına uygun kalkınma sağlandı
mı? Yana, kalkınma ortalama % 7 olduğuna göre, %
91 oranında kalkınma oldu mu? Ben sanmıyorum bu
nun gerçekleştiğini. Bu gerçekleşse idi, toplumun her
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kişisinin, 13 yıl öncesine göre, kendisini ortalama bu
oranda kalkınmış olarak hissetmesi gerekirdi.
Sayın parlamenterler, bırakınız çevrenizdeki sade
vatandaşları, sizler kendinizde böyle bir kalkınma
görüyor musunuz? 13 yılda % 91 oranında kalkınmı
şız. Diyelim ki, bunun % 41'ini nüfus artışı tüket
miştir. Bu hale göre, % 50 oranında net bir kalkın
ma olmuştur Ne demektir bu? 13 yıl öncesine göre,
her sade Türk vatandaşı % 50 daha zengindir, % 50
hayat seviyesini yükseltmiştir; daha iyi besleniyor, daha
iyi barınıyor ve de sağlığına, eğitimine eğlence ve se
yahatine % 50 oranında daha fazla harcayabiliyor.
Bunu söyleyebilir misiniz, buna inanabilir misiniz?
Bu 13 yıllık, planlanmış döneme başka bir açıdan
daha bakalım-: Gelirler ve servetler arasındaki büyük
ayrıcalıklar, haksızlık ve adaletsizlikler, planlı dönem
de azaltılacak ve adaletli bir duruma getirilecekti. Bu
sağlandı diyebilir misiniz? Tabiî ki, hayır. Bu dönem
de, gelir dağılımında adaletsizlik daha da arttı. Ger
çeklere bakın, bunu açık seçik görürsünüz, bu acı ger
çeği elle tutabilirsiniz; o kadar somuttur, o kadar gö
rülür haldedir. 2,5 milyon açık işsiz vatandaşı peri
şan olarak sokakta görmek, başka kanıt ister mi? Bunu
kanıtlamak için, rakamlara, detaylara inmeye gerek
yoktur.
İsterseniz bu konuya başka bir açıdan daha baka
lım: Planlı uygulamalar .ve politikalar dönemi, bölgelerarasındaki farklılığı da yok edecekti; öncelikle,
Doğu ve Batı dengesizliğini yok edecekti, yok etmek
ten vazgeçelim, azaltacaktı diyelim. 13 yıl sonunda du
rum nedir? Geri kalmış yörelerden Doğunun durumu
daha da belirgin biçimde ortadadır. Gelişmiş ve de
kalkınmış yörelerle aradaki fark daha da artmıştır:
Dengesizlik büyümüş ve Doğunun insanıma ayrıcalıklı
bir gözle bakılmıştır. Bu dönemde de neden böyle
olmuştur, pasta büyümemiş midir, millî gelir artma
mış mıdır? 13 yıllık planlı dönemde pasta % 91 ora
nında büyüdü, millî gelir bu oranda arttı; fakat du
rum halk için değişmedi, Doğu için değişmedi. Deni
lebilir kî, «Peki, bu pasta ne oldu?» Ona söyleyeyim:
Büyüyen pastanın büyük bir kısmı kapitalistlerin sof
rasına kondu, arkadaşlar; başka bir büyük parçası
emperyalist ülkelerin sofrasına konmak için ülkeyi terk
etti. Halkımıza sunulan parça ya saibit kaldı ya da çok
az arttı; o da, bilinen, pek adaletsiz bir dağılımla.
13 yıllık planlı dönemin sonunda genel durum bundan
farklı değildir.
Neden böyle oldu? Şimdi, onun üzerinde genel çiz
giler çizmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, plan-
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lann başarısı için, öngörülen şartlar gerçekleştirilmedi.
Bunlardan birisi, idarede reformdu, Bu, yapılamadı.
İkincisi, toprak reformunun kısa sürede gerçek
leşme koşulu idi, bu da yapılamadı. Ecevit Hüküme
tinin, mevcut yasaya göre bile olsa, başlattığı toprak
reformu iyi başladı, hızlı yürüyordu. MC Hükümeti
buna bile tahammül edemedi ve toprak reformunu
engelledi, durdurdu.
Üçüncüsü: Etkili ve toplum ihtiyaçlarına uygun bir
vergi reformu yapılaca'ktı, planın başarısı için. Bu da
yapılamadı; kapitalist buna da müsaade etmedi.
Bize göre dördüncü ve temel neden: Planın, kamu
kesimi için emredici, özel kes'im için özendirici bir
stratejiye sahip olmasıdır. Başarı için özel kesime özen
dirici değil, planın emredici olması lâzımdır. Millî ta
sarruflar, özel kesimi özendirme perdesi altında ka
pitalistlere yağma ettirilmiştir. Özel kesime de emredici
olarak bir planı bugünkü değer içinde ve de sağ ikti
darlardan beklemek boştur, hayaldir. Ben, bunu bili
yorum; bunu biz demokratik sol blir iktidardan bekle
yeceğiz. Siyasiil yöntemde demokratik, ekonomik kal
kınma modelinde sol olan, demokratik sol felsefe ikti
darı bunu ancak ve ancak gerçekleştirebilecektir. Bu
gün de, çok uzak değildir.
Üçüncü Beş Yıllık Plan ve yapımında, Cumhuriyet
Halk Partisinin görüşleri Sayın Genel Başkanımız tara
fından dile getirilmiş ve endişelerimiz, görüşlerimiz bir
anlatılmıştı. O gün söylenenlerin bugün gerçekleştiği
ni görüyoruz arkadaşlar. Aydın olan her kişi kolayca
biliyor ki, gerçe'k, sorumlulu, düzenin kendisidir. Dü
zen bozuktur; ekonomik sistemi ifade eden düzen de
ğişmedikçe, gerçek kalkınma, içte de, dışta da sömürülimeden kalkınma mümkün olmayacaktır. '
Sosyal adalet içinde, dengeli ve hızlı kalkınmayı
ancak ve ancak bugünkü düzeni değiştirince gerçekleş
tirebileceğiz. Bu yapılmadıkça toplumsal bunalımlar
sürecek, sağ iktidarlar ekonomik çıkmazlarını faşizan
tırmanmalara hız vererek gizlemeye çalışacaklardır ve
kanlar üzerinde vurgunun, talanın, yalanın iktidarını
sürdürmeye uğraşacaklardır. Bütün bunlar çıkar yol de
ğildir. Kısa süreler için faşiizan tırmanma ile ömürle
rini uzatabilirler ve fakat bir gün mutlak surette gi
deceklerdir.
Haîk iktidarını önlemeye, değerli arkadaşlarım, kim
senin gücü yetmeyecektir. Gerçe'k plan, işte o gün
halk iktidarında yapılacak ve uygulanacaktır. Yoksa
«Plan mı, pilav mı?» diyenlerin iktidarında halka, mut
luluk beklemelk boştur ve hayaldir.
Konuşmalarımı bitirmiş oluyorum.
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Beni dinlediğiniz için Sayın Başkana, Yüce Heye
tinize saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al'kışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım.
Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan. Buyurun efendim. (M. S. P. ve A. P. sıraların
dan alkışlar.)
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem
Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri;
Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesini görüşüyoruz.
Her şeyden evvel Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesi
nin müzakeresi esnasında, gerek grupları adına, ge
rekse şahsı adına kıymetli fikirler serdetmiş olan ar
kadaşlarımıza teşekkürlerimizi arz ederek sözlerime
başlıyorum.
Muhterem üyeler, görüşmekte olduğumuz Devlet
Planlama Teşkilâtı, huzurlarınıza 1976 yılı için
198 495 000 liralık bir bütçe talebi ile gelmektedir.
Devlet Planlama Teşkilâtının bu bütçesi, geçen yil
ki bütçesinin 198 772 200 Türk lirası olduğu dikkate
alınacak olursa, azamî tasarrufa riayet edilerek ha
zırlanmış bir bütçe olduğu açıkça görülür. Zira, büt
çedeki takriben % 49 umumî artışa rağmen, Devlet
Planlama Teşkilâtının bütçesinde, bu rakamların da
ifade ettiği gibi, bir artma değil, bilâkis % 01, 3 ka
dar hatta bir azalma söz konusu olmaktadır. Bu, Dev
let Planlama Teşkilâtının bizzat kendi yapmış olduğu
plan istikametlerine paralel olarak kendisinin tasarru
fa riayetkârlığını göstermek bakımından üzerinde
memnuniyetle duracağımız bir hususu teşkil etmek
tedir.
Devlet Planlama Teşkilâtının 198 495 000 liralık
1976 bütçesinin, 49 271 000 lirası carî masraflarına
gitmek üzere düşünülmüş bulunmaktadır. 20 925 000
Türk lirası ise, yatırımlarına gitmek üzere düşünül
müş bulunulmaktadır. 128 295 600 Türk lirası ise
transferler için öngörülmüş bulunmaktadır.
Devlet Planlama Teşkilâtında halen 594 tane per
sonel çalışmaktadır. Bu personel için 49 271 000 lira
lık gider, carî bir masraf olarak mütevazı bir gider
dir. Burada hemen şunu belirteyim ki, Devlet Planla
ma Teşkilâtımızda, bilindiği gibi, memleketimizin en
güzide yetişmiş evlâtları çalışmaktadır. Bu teşkilât
vaktiyle kurulurken, ölçüler o günün şartlarına göre
uygun tutulmuştu. Kıymetli evlâtları maddî bakım
dan da tatmin edebiliyorduk. Ancak, ara yerden za
manın geçmesi ile, bugün Devlet Planlama Teşkilatın
daki kıymetli uzmanlarımıza ödeyebildiğimiz miktar-
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lar mütevazı rakamlar haline gelmiştir. Devlet Plan i paraların maksadına uygun şekilde, geri kalmış böl
lama Teşkilâtında bu bütçenin içerisinde bu rakam gelerimizin kalkınması hususunda kullanıldığı hakkın
ları bu yıldan itibaren günün şartlarına uyduracak da bir fikir vermek için önümdeki listeden birkaç
şekilde hareket etmek mecburiyeti önümüzde dur I misali huzurlarınızda arz etmiş bulunmaktayım. Yüzmaktadır. Bu itibarladır ki, huzurlarınıza getirmiş ol j lerce projeye bu rakamların müsaadesi nispetinde yar
duğumuz bütçe hakikaten mütevazı bir bütçe mahi dımcı olunmuştur ve önümüzdeki yılda lütuf buyu
rup tasvip ettiğiniz takdirde yürürlüğe girecek olan
yeti taşımaktadır.
Devlet Planlama Teşkilâtının yatırımları, 20 925 000 yeni fonlarla da aynı istikamette gereken çalışmalar
liralık yatırımının 20 milyon liralık kısmı, bilindiği yürütülecektir.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Bu rakamla
gibi, il planları çerçevesinde öngörülen projelerin,
rı
kafi
görüyor musunuz Sayın Bakan?
millî kalkınma planları hedefleri yönetiminde hızlan
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
dırmak amacı ile kullanılan bir fondur. Bu fon ille
re yardım şeklinde kullanılmaktadır. Devlet Planla SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu rakamların fevkalâde müteva
ma Teşkilâtının bizatihi kendi bünyesindeki ihtiyaçlarıyle bir alâkası yoktur. Kendi bünyesiyle, ihtiyaç- zı rakamlar olduğunu daha takdim ederken söyledim.
larıyle alâkalı olan kısım, sadece 925 000 liralık bir Ancak, geri kalmış bölgelerin kalkınması hususunda
biraz önce konuşmacı arkadaşlarım önemli noktala
cüz'i, bir mütevazı kısımdan ibarettir.
rın üzerinde durdular, Hiç şüphesiz ki, ben de sizle
Devlet Planlama Teşkilâtının transferlerinde adı re cevap arz etmek üzere yapmakta olduğum bu ko
geçen meblağ ise iki önemli kalemden teşekkül etmek nuşma üzerinde, adı geçen konu üzerinde ehemmiyet
tedir : Bunlardan bir tanesi, 53 000 000 lira; kalkın le durmak mecburiyetini hissetmekteyim-. Biraz son
mada öncelikli yörelere ilişkin dengeleme ile tarım ra bu husustaki maruzatımızı arz edeceğim.
sal geliştirme ve çiftlikleri desteklemek amacıyle kul
Ancak, müsaade buyurursanız, Devlet Planlama
lanılmak üzere, daha ziyade geri kalmış bölgelere
yardım hususunda kullanılmakta olan bir fondur. Teşkilâtına ait bütçeyi görüşürken, arkadaşlarımız
75 000 000 lira ise, yine aynı paralel istikamette, il çok haklı olarak yurt kalkınması ve bilhassa ekono
planlamalarının teşviki için kullanılmakta olan bir mik kalkınmamız üzerinde biraz evvel kıymetli fikir
ler serdettiler. Bendeniz sizlere ilk önce 1975 yılın
fondur.
da Plan çerçevesi içerisinde yapılmış olan önemli
Bunlar transfer faslı içinde bulunmaktadır. Yıl içe
risinde çeşitli bölgelerden gelen talepler dikkate alın projeler hakkında çok kısaca bir malumat arz ettik
mak suretiyle, bilhassa geri kalmış bölgelerin proje ten sonra, 1976 bütçesini Yüce Meclis kabul buyurlerinin teşviki ve kalkınması için Planlama Teşkilâtı I makîa hangi hizmetlere imkân hazırlayacaktır, bunun
bu fonlarıyle yardımcı olmaktadır, öncülük yapmak program içerisindeki bazı önemli kalemlerini zikret
mek suretiyle kısaca fikir vermeye ve maruzatta bu
tadır.
Geçmiş olduğumuz yıllarda bu fonların nerelere lunmaya çalışacağım.
verildiğinin listeleri ortada mevcuttur. Bunlar, dikkat
Her şeyden evvel şunu belirteyim ki, 1975 yılın
edilecek olursa, birkaç tane isim okuyayım huzurla
da kamunun elinde, yıl başlarken 7 110 adet 292,2
rınızda, «Güneydoğu Anadolu'da Kuraklığa Karşı Du
milyar liralık proje var idi. Bu projelere 1975 yılı
yarlığı Azaltma Projesi»! için 26 . 2 . 1974 tarihinde
esnasında 2 697 adet daha proje ilâve edildi. Bu ilâ
40 000 000 lira verilmiştir.
ve edilen projeler 46,3 milyar tutmakta idi. Böylece,
1976 yılına girildiği zaman eldeki proje paketi 292
«Kars Hayvancılığı Özel Pilot Projesi» için
milyara, 46 milyarlık bir ilâve yapılmak suretiyle
26 . 2 . 1974 tarihinde 16 180 000 lira verilmiştir.
erişilen rakam mertebesinde oldu.
«Kars Hayvancılığı Özel Pilot Projesi»
için
Türkiye Süt Kurumuna tekrar 10 000 000 lira bir
Ancak, 1975 senesi esnasında da 27 milyar liralık
para verilmiştir.
yatırım tamamlanarak, işletmeye konmuş, istifadeye
Siirt ve Muş illerinde «Meyan Balı ve Kâğıt Lifi açılmıştır. 1975 yılında 80,7 milyar lira maliyetli, 896
Fabrikaları»! kurulması için 10 . 9 . 1975 tarihinde adet, teşvik belgesi almış, özel sektör projesi mevcut
idi. Yukarıda arz ettiğim rakamlar, kamu sektörüne
10 000 000 lira bir para verilmiştir.
Bu listeyi huzurlarınızda bir bir okuyarak kıy ait rakamlardır. Bunlardan 1975 yılı içerisinde 10,8
metli vakitlerinizi işgal edecek değilim., Sadece, bu I milyar lira maliyetli 176 tane proje tamamlanmıştır,
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özel sektör projesi. Aynı yıl 27,4 milyar lira maliyet
te 655 proje ise yeniden teşvik belgesi almıştır. Böy
lece, 1976 yılına, 77,3 milyar lira maliyetli, 1 375 teş
vik belgesi almış özel sektör projesi ile girilmiş ol
maktadır.
1975 yılında bitirilen önemli yatırımlar şunlardır:
iskenderun Demir - Çelik, 1975 yılının son gününde,
bilindiği gibi, işletmeye açılmıştır. Bu tesis, ödenme
si lâzım gelen faizlerle beraber 12 milyar liraya mal
olmuş bulunmaktadır. Takriben 1 milyon tonluk bi
rinci kademesini 2 milyon tona çıkartmak için gere
ken tevsiat çalışmaları başlamıtşır, 2 milyon tona çı
kıldıktan sonra da 4 milyon tona çıkartmak için ikin
ci tevsiat yapılacaktır.
Samsun'da dap gübre tevsii 220 bin tondur, yıl
lık kapasitesi. 260 milyon liralık bir yatırım, 1975 se
nesinde tamamlanmıştır. Seydişehir Alüminyum Tesi
sinin ikinci elektrolizhanesi 15 bin ton - yıl kapasite
ilâvesiyle, yine 1975 yılında tamamlanmıştır.
Eskişehir Kırka Sodyum Perborat Tesisleri: 20
bin ton - yü kapasite ile 115 milyon liralık bir tesis
olarak tamamlanıp, işletmeye açılmıştır. Petkim Klor
Alkali tesiri, 18 bin ton - yıl kapasite ile 90 milyon
liralık bir tesis olarak tamamlanıp işletmeye açılmış
tır.
Yine, Petkim Polistren: 15 bin ton - yıl kapasite
ile 138 milyon liralık bir tesis bitirilip işletmeye açıl
mıştır.
Mardin Çimento Fabrikası: 550 bin ton - yıl kapa
site ile 306 milyon lira değerindeki bu fabrika da bi
tirilip, işletmeye açılmıştır.
Şeker Fabrikalarının tevsii yapılmıştır.
Artvin Lif Fabrikası: 28 600 ton - yıl kapasite
ile 127 milyon liralık bir tesis olarak tamamlanıp iş
letmeye açılmıştır. Kırıkkale Çekme Boru Fabrikası
260 milyon lira ile tamamlanmıştır ve halen deneme
çalışmalarını bitirmek üzeredir.
Bunlar 1975 senesi içerisinde, geçen yıl kabul bu
yurduğunuz bütçe masraflarının yapılması suretiyle
tamamlanmış olan tesislerdir.
1975'de yine çok önemli tesislerin temelleri atıl
mıştır: Afşin - Elbistan Kömür İstihsali ve Termik
Santralı: 4 X 340 megavatlık tesis, 16 milyar liralık
tesisin 1975 yılında temeli atılmıştır.
Botaş: Irak - İskenderun boru hattı; 35 milyon
ton - yıllık tesisin, 6,4 milyar liralık maliyetli bu te
sisin temeli atılmıştır.
Antalya Ferro Krom Fabrikası: 30 bin ton - yıl
karpit üretmek üzere 143 milyon liralık tesisin teme
li atılmıştır.
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Ceyhan, Aslantaş Barajının temeli atılmıştır.
Dalaman Klor Alkali Tesisleri: 110 milyon lira
lık tesisin temeli atılmıştır.

Zigana geçidinde ilk tünelin geçen yıl temeli atıl
mıştır. Bunlar 1975 yılında programı içerisinde bu
lunup, atılmış olan önemli temellerden birkaç tanesi
ni teşkil etmektedir.
Şimdi, huzurlarınızdaki bütçeyle, 1976 yılının tatI bikatına geçilecektir. 1976 yılında bu bütçeyi kabul
buyurmakla neleri temin etmiş olacağımız hakkında
çok kısa maruzatta bulunmak istiyorum.
Bu bütçeyle, biraz önce arkadaşlarımız bazı tered
dütler izhar ettiler. Bu tereddütlere karşı olmak üze
re, cevaben arz etmek istiyomm ki, 1975 yılında ger
çekleşmiş bulunan 538 milyar liralık, yani, takriben
34 milyar dolarlık, gayri safî millî hâsılamız 1976 yı
lında i% 8,7 artarak 582 milyar Türk lirasına, yani,
takriben 39 milyar dolar mertebesine erişmiş olacak
tır.
Bu itibarla, 1976 yılında ülkemiz, kalkınma bakı
mından yeniden önemli bir adım atmış olacak. Bu
rakamlar hakkında şu malumatı arz etmek isterim:
Amerika Birleşik Devletlerinin gayri safi mütekabil
| millî hâsila değerleri 1,3 trilyon mertebesindedir. Biz,
Türkiye olarak henüz 34 milyar dolardan, 39 milyar
dolara çıkmanın gayreti içinde bulunmaktayız. Bir
italya'nın millî geliri takriben 140 milyar dolar mer
tebesindedir. Türkiye bu rakamlara erişmek için bü
yük gayretler sarfetmek mecburiyetindedir. Onun için
dir ki, bundan önceki konuşmamda arz ettiğim gibi,
bir an evvel iç barışı, kardeşliği tesis edip, hep be
raber asgarî müştereklerde birleşerek yurt kalkınma
sına yönelmek mecburiyetindeyiz. Zira, diğer millet
lerle mukayese edildiğimiz zaman, tarihimizle, millî
kabiliyetlerimizle, kıyas edilmeyecek derecede geri olI duğumuz apaçık gözükmektedir.
1975 yılında gerçekleşmiş olan yurt içi gayri safi
hâsılamız 472 milyar lira idi, 1976'da bunun, % 7,5
I artarak 507 milyar Türk lirasına ulaşmasını hedef al
mış bulunuyoruz. Fert başına gelir bakımından 1975
yılında 13 460 Türk lirası (913 dolar) bulunan duru
mumuz, % 5 artarak 1976 yılında 14 025 liraya, (935
dolara) yükselmiş olacak. Ümit ediyoruz ki, 1977'de
fert başına millî gelir 1 000 doları aşmış olacaktır.
Bu ise, esasen planın almış olduğu bir hedef idi. Yer
yüzündeki büyük fiyat değişiklikleri dolayısıyle, bir
bakıma başka yönden dolaşarak, plan hedefine ulaşI mış olmaktayız.
477 —
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Bütün bu rakamlarla, sabahki konuşmamda da arz
ettiğim gibi, yer yüzündeki 217 ülke arasında - demir
perde gerisi memleketleri hariç tutacak olursak - fert
başına gelir itibariyle hâlâ yukarıdan 40 ncı sırada
olduğumuzu unutmamak lâzım. Eski vilâyetimiz me
safesindeki komşularımıza nazaran, fert başına millî
gelir bakımından son derece geride bulunduğumuzu
dikkatten kaçırmamamız lâzım gelmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, bir ülkenin ekonomik gü
cünü gayri safi millî hâsıla gösterir; fert başına mil
lî gelir ise, o ülkede refah seviyesinin bir ölçüsü ola
rak kullanılmaktadır. Ancak, ülkelerin kalkınmasın
da, bu gayri safi millî hâsılanın elde edilişinde sek
törlerin, sektörel gelişmelerin büyük ehemmiyeti var
dır.
1975 yılında, tarımdan 135 milyar liralık - rakam
ları yuvarlatarak arz etmeme müsaadelerinizi rica
edeceğim - gayri safî millî hâsılaya bir gelir temin
edilmiş bulunmaktadır. Bu, bir evvelki yıla nazaran
% 10,7 kadar artış ifade ediyor idi ve millî gelirimi
zin içerisinde ;% 28,7'lik bir kısmı teşkil ediyor.
Yine, sanayiden, 1975'te 101,9 milyarlık bir gelir
elde edilmiştir. Bu, bir evvelki yıla nazaran % 7,7
kadar. bir artış ifade etmektedir ve millî gelirimizin
f/c 21,6'sına tekabül etmektedir.
Hizmetler sektöründen ise, 234,8 milyarlık bir ge
lir elde edilmiştir. Bu, millî gelirin % 49,7'sine teka
bül etmektedir ve bir evvelki seneye nazaran % 8,3
artışı ifade etmektedir.
Bu rakamlara dikkat buyurulacak olursa, açıkça
görülmektedir ki, Türkiye, gelişmekte olan ülkeler
arasında yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerde tarımın
millî gelire katkısı mutlak değer itibariyle yüksek ol
masına rağmen, % 4-6, azamî 10 mertebesindedir.
Sanayiin millî gelire katkısı ise f/0 40 mertebesindedir.
Türkiye'de ise tanm, bugün millî gelirin büyük bir
kısmını teşkil etmektedir, 1975'te % 28,7'sini teşkil
ediyordu. Sanayide ise, f/c 40 gibi bir rakama var
maya henüz çok uzakta bulunmaktayız. Ancak, mil
lî gelirin % 21'inde, yani varacağımız hedefin yarı
mesafesinde bulunmaktayız.
1976'da, işte, millî gelir bünyesindeki kalkınmanın
yeni hamlelerini yapmayı hedef almış bulunuyoruz ve
bünyemizi ancak bir yıllık çalışmayla şu kadarcık
değiştirmemiz mümkün olacaktır: Tarımı 28,7'den
27,7'ye düşürmeyi hedef almış bulunuyoruz. 135 mil
yarlık gelir yerine 140 milyar liralık gelir alınacağını
hedef almış bulunuyoruz. Sanayide ise, geçen yılki
101 milyara mukabil 113 milyarlık bir gelir olacağı
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nı ve sanayinin i% 21,6'dan % 22,3'e çıkacağını he
def almış bulunuyoruz. Bu, yıl sanayi hâsılasında
% ll'lik bir artışa tekabül etmektedir. Böylece, önü
müzdeki yıl toplam gayri safî yurt içi hâsılanın 507
milyar olacağını ümit etmekteyiz ve önümüzdeki
program, bu hedefleri kendisine hedef alarak huzur
larınızda takdim edilmiş bulunmaktadır.
Yatırımlar konusunda şu hususu belirtmek iste
rim: Bu yılki yatırımlar kesinlikle hesaplandığı za
man görülmektedir ki, 149 405 000 000'u bulmaktadır;
bu yatırımlar takriben 150 milyar lirayı ifade etmek
tedir. Bunun dökümü şudur: Genel ve katma bütçe
lerin yapacağı yatırımlar, 37,939 milyardır. Döner
sermayelerin yapacağı yatırım, 1,297 milyardır; ka
mu iktisadî teşebbüslerinin yapacağı yatırım 1976 yı
lında 38,450 milyardır; mahallî idarelerin yapacağı
1,6 milyardır; İller Bankasının yapacağı yatırımlar
3,618 milyardır. Böylece, toplam kamu yatırımı 82,905
milyarı bulmaktadır. Buna, 1 milyar.liralık, geri kal
mış bölgelerdeki yatırımları Doğu Anadolu yatırım
larını hızlandırma fonunu ve 2 milyar liralık da Ma
liye Bakanlığının transfer faslında bulunan ağır sa
nayi yatırımlarını ilâve edecek olursak, kamu yatı
rımları yekûnu yuvarlak olarak, 1976 yılında tam
86 milyar lirayı bulmaktadır. Özel kesim ise, makro
denge bakımından yapılan hesaplar çerçevesi içeri
sinde, 63,5 milyar liralık bir yatırım yapacak şekilde
hesaplarımıza intikal etmektedir. Bilindiği gibi, özel
sektör bütün bu hedefleri her zaman % 110 - ı% 115
mertebesinde aşmaktadır; 1976'da da bunun aştlacağmı ümit ediyoruz ve dolayısıyle 1976 yılında yurdu
muzda takriben 150 milyar liralık yatırım yapılmış
olacaktı r.
Bu yatırımlar, 150 milyar liralık bir yılda yatırım
yapmak, ülkemiz için eski yıllarda adeta astronomik
bir hedef idi. Bu yatırımları 1976 senesinde yaparak
ne elde edeceğiz? 1976 yılında, halen yürümekte olan
birtakım tesisleri bitireceğiz; yeni birtakım tesislerin,
inşallah, temelleri atılacaktır ve yurdumuz kalkınma
yoîunda çeşitli sahalarda önemli adımlar atmış ola
caktır. 1976 yılında bu bütçeyi kabul buyurmanız ve
silesiyle Petkim'in kaprolaktan projesi - 25 bin ton/
yıl kapasiteli bu proje 618 milyon lira maliyetlidir tamamlanmış olacaktır ve üretime geçecektir.
Volfram maden ve konsantrasyon projesi: 2 983
ton/yıl kapasiteli konsantre volfram üretecek olan bu
tesis 353 milyon liralık bir tesistir ve 1976'da üreti
me geçmesini bekliyoruz. Karataş Fosfat Projesi: 125
bin ton/yıl kapasitelidir, konsantre üretim olmak üze-
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Her sene bin adet derin kuyu tulumbalarının yer
re 250 milyon liralık bu yatırımın bu yıl gerçekleş I
leştirilmesini hedef almış bulunuyoruz. Bunun Orta
mesini bekliyoruz. Petkim PVC tevsii: 26 000 t o n /
Anadolu ve Güneydoğu Anadolumuz için
büyük
yıl kapasiteli bu yatırım 155 milyon liralıktır, 1976'
ehemmiyetini Yüce Meclisin müdrik olduğunu bili
da bunun işletmeye geçmesini bekliyoruz. Yine Petyoruz.
kim'in VCM tevsii: 27 000 ton/yıl kapasitelidir ve
Yine her yıl 100 tane gölet tesis edilmesi progra
109 milyon liralık yatırımın bu yıl üretime geçmesi
mımızın içerisinde yer almıştır ve 50 adet irili ufaklı
ni bekliyoruz. İskenderun Demir Çelik'in, çelikhane
ve haddehane kısımlarının bu yıl üretime geçmelerini
barajiiı yapılması, bunların etüt ve projelerinin ha
bekliyoruz ve bu yıl sonunda 1 milyon ton çelik üre
zırlanması, programımızın içerisinde yer almıştır.
tecek kapasitede yeni bir ünite yurt ekonomisine ek
Bu yıl enerji tesisleri için 12 800 000 000 lira pa
lenmiş olacaktır. Yine, Kars Çimento Fabrikası bu
ra harcanacaktır. Bu parayla Karakaya,
Elbistan,
yıl içerisinde 260 000 ton/yıl kapasitesi ile 219 mil
Oymapınar, Tunçbilek, Soma, Yatağan ve benzeri
yon liralık bir fabrika olarak üretime geçmektedir.
projelerde gereken adımların atılmasına çalışılacak
Van Havaalanı 30 milyon liralık inşaat ıile bu yıl
tır. Enerji nakil hatlarına önemli ilâveler yapılacak
tamamlanacaktır. Dört adet et kombinası bu yıl ta
tır.
mamlanarak üretime geçecektir. Divriği Maden iş
Bu yıl karayollarına,
huzurlarınızdaki bütçeyle,
letmeleri tevsii: 4,5 milyon ton/yıl tüvenan cevher
8 700 000 000 lira para harcanacaktır. Bu parayla
üretimi kapasitesi bulunan bu tevsi, 250 milyon lira
2 850 kilometre yolun sanat yapısı, 2 450 kilometre
lık tevsi bu yıl tamamlanmış olacaktır.
yolun toprak işleri, 4 175 kilometre üzerinde üst ya
pı işleri, 7 450 kilometre üzerinde asfalt kaplama,
Irak - İskenderun boru hattı: 35 milyon ton/yıl
3 620 kilometrelik yolun da köprü kısımlarının inşaa
petrol taşıma kapasiteli bu hat 6 400 000 000 lira ma
tı yapılmak imkânına sahip olunacaktır.
liyetli bu tesisin bu yıl içerisinde bitmesini bekliyo
Bundan başka, dört tane önemli sürat yolu, Ba
ruz.
yındırlık Bakanlığımızın üzerinde hassasiyetle durdu
Çıldır hidroelektrik santralı: 15 megawatlık ku
ğa bir konuyu teşkil etmektedir. Bunlar, bilindiği girulu gücü bulunan 126 milyon liralık bu tesisin bu
I bi, Edirne hududundan İran'a kadar uzanacak yol,
yıl üretime geçmesini bekliyoruz.
iskenderun'dan iran'a kadar uzanacak yol, Trabzon'
Antalya hava meydanına 232 milyon lira bu yıl
dan İran'a kadar uzanacak yol ve Rize'den iran'a
harcanacaktır.
kadar uzanacak yoldur.
Gaziantep Havaalanına 99 milyon lira; Adana Si
Bu yıl içerisinde 9 bin kilometre köy yolunun ya
gara Fabrikası: Yılda 3 472 ton kapasiteli 397 mil
pılması
programlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, buna
yon liralık bu tesisin bu yıl işletmeye geçmesini bekli
i
ilâveten,
Urfa toprak ve tarım reformu bölgesinde
yoruz.
de bin kilometrelik köy yolu yapılmış olacaktır.
Malatya Sigara Fabrikası: 8 140 ton/yıl kapasi
teli tevsiatmın, 376 milyon liralık bu tesisin bu yıl
işletmeye açılmasını bekliyoruz.

Haberleşmeye 3 milyar liralık yatırımı öngörmüş
bulunuyoruz. Otomatik telefon adedi bu yatırımlarla
684 600'e çıkacaktır. Manuel tipi santrallerin adedi
207 845'e çıkacaktır. 100 kişi başına düşen telefon
sayısı 1976 sonunda 2'ye varacak, ve 1977'de 2,24'e
yükselmiş olacaktır.

Bunlara ilâveten, 1976 yılında halen Yüce Mecli
se sunulmuş olan bütçenin sizler tarafından tasvibi
neticesi olarak maden aramada önemli faaliyetler gös
terilecektir. Türkiye, madenleri en zengin olan ülkele
Hava ulaşımına bu yıl 1 milyar liralık yatırımı
rin arasındadır. Mevcut madenlerinden en az istifade
eden ülke durumundadır. Madenciliğe büyük ehem
öngörmüş bulunuyoruz.
miyet vermek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla, bu yıl
Yeşilköy Havaalanı, Gaziantep, Van, Adana, Esenbu hususta elden gelen gayret gösterilecektir. Bun
boğa, Diyarbakır, Trabzon, İzmir, Erzincan, Erzudan başka, su ve toprak kaynaklarımızın geliştirilme [ rum, Erâzığ havaalanları üzerindeki çalışmalara de
si için bu yıl 5 700 000 000 lira harcamak üzere hu
vam edilecektir. Bunların elektronik araç ve gereçle
zurlarınızda bulunuyoruz. On adet yeni büyük sula
rinin iyileştirilmesi faaliyetleri yürütülecektir ve Kars
ma projesine bu yıl başlanacaktır. 120 bin hektarı bu
Havaalanı projesi de bu yıl başlatılacaktır.
şebekeyle sulayacak olan bir şebeke bu yıl içerisinde
Demiryollarına bu yıl 2 665 000 000 lira yatırımı
mevcut şebekelerimize ilâve edilecektir.
I öngörmüş bulunuyoruz. Bugünkü demiryollarımız es-
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kimiştir, Türk ekonomisine yetmemektedir. îstanbul Ankara arasının çifthat yapılması için gereken çalış
malara bu yıl devam edilecektir. Aynı zamanda demiryollanmızın altyapılarının değiştirilmesi hususun
da önemli proje çalışmalarına da bu yıl başlanacak
tır.
Denizyollarına 2 215 000 000 liralık yatırım yapı
lacaktır bu yıl. Bu yatırım ile, 20 bin tonluk 4 tane
tankerin etüdü, 60 500 tonluk 4 tane tankerin inşası,
4 adet yolcu gemisi, 2 adet cevher vapuru, 2 adet
tankerin inşasına başlanacaktır.
Kalkınmada öncelikli yörelerde 117 adet, muhte
lif ünitelerdeki yatırım projelerinde 1976 yılında 4,8
milyar liralık yatırım yapılacaktır.
Sanayi yatırımları olarak en büyük adım atılmak
tadır. Biraz sonra, üzerinde ayrıca kısaca durmak is
tediğim bu konu için şu rakamı hemen arzedeyim
ki, önünüzdeki bütçe ve ona bağlı olan programın
içerisinde, 3,5 milyar liralık ağır sanayi yatırımı ön
görülmüştür. 45 milyar liralık 26 tane projenin bu
yılki yatırım miktarı olan 3,5 milyar lira bu yıl har
candığı takdirde, Türkiye âdeta bir gömlek değiştir
me operasyonuna başlayacak, bugün bulunduğu nok
taya nazaran, çok daha ileri bir noktaya erişmenin
hamlesini yapmış olacaktır.
Bunlara ilâveten, bu yıl şeker, gübre ve çimento
fabrikalarında, da yine önemli tevsiatlar, yeni proje
ler ve yeni adımlar atılacaktır.
1976 yılın 315 bin memleket evlâdına yeniden
işyeri hazırlamayı öngörmüş bulunuyoruz. 1976 yı
lında fiyatların, 1975 yılındaki istikrar içerisinde tu
tulmasına çalışılacaktır. Bu noktada hemen açıklaya
yım ki, bazı konuşmacı muhterem arkadaşlarımız,
bütçe üzerinde fikirlerini serdederken, bütçenin belli
bir bakanlığa ait bir kaleminde yazılmış olan, «önü
müzdeki yıl bu kalemdeki fiyat artışı :% 20 kadar
olacaktır» sözüne dayanarak, önümüzdeki program
da bir yılda % 20 fiyat artışının kabul edileceği ze
habına kapılmışlardır. Bu noktayı huzurlarınızda
açıklamak ve ne düşünüldüğünü ifade etmek isterim
ki, huzurlannızdaki program ve bütçede 1976 yılında
fiyat artışları % 20 olarak öngörülmemiştir, 1975'teki gibi c/c 10-11 mertebesinde fiyat artışları olacağı
öngörülmüştün
Bundan başka, 1976 yılında 5 -milyar dolarlık it
halât, 2,1 milyar dolarlık da ihracat yapılacağı öngö
rülmüş bulunmaktadır.
Muhterem milletvekilleri, sizlere çok kısaca, 1976
yılında, bu bütçeyi kabul buyurmakla hangi adımla-
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rın atılacağı hakkında malumat arzetmeye çalıştım.
Müsaade ederseniz, söz buraya geldiğinde, önümüz
deki yıllarda ekonomimizin, planımızın en önemli
birkaç konusu hakkında kısaca maruzatta bulunmak
istiyorum.
- Bütçe üzerinde fikirlerini serdeden arkadaşlarımız
haklı olarak, Türkiye'nin tediye muvazenesi üzerinde
durdular. Türkiye'nin tediye muvazenesinde 1976 yı
lında 5 milyar dolarlık ithalât ve 2,1 milyar dolarlık
da ihracat öngörülmüştür. Buradan görüldüğü üzere,
ihracatımızın ithalâtı karşılama nispetleri maalesef
yıldan yıla düşmektedir. Türkiye'nin ithalât ve ihra
cat toplamlarının, gayri safî millî hasılalarına oran
ları, yer yüzünde bulunan ülkeler arasında en dar dış
ticaret yapan ülke olduğumuzu açıkça göstermekte
dir. «Bu 5 milyarlık ithalât çok değil mi efendim?
Bunu kısalım» demek mümkün değil. 5 milyarlık it
halât ve 2,1 milyarlık ihracatın toplamını alır, gayri
safî millî hâsılaya nispet kurarsak, dış ticaretimizin
% 15 mertebesinde olduğunu görürüz. Halbuki, bu
rakam bir Belçika'da % 97'dir; bir Libya'ya i%
110'un üzerindedir.
Dünya ülkeleri geniş iç ve dış ticaret içerisinde
dirler. Türkiye'nin, 5 milyar, 2 milyar gibi rakamlar,
kendi gayri safî millî hâsılasına nazaran, fevkalâde
dar olan rakamlardır. Bu rakamların süratle genişle
tilmesi mecburiyeti vardır, daraltılması değil. Kaldı
ki, bu 5 milyar dolarlık Türkiye'nin ithalâtında her
hangi bir kısıntı yapmanın imkânı bulunmamaktadır.
Zira, bu 5 milyar dolarlık ithalâta bir göz attığımız
zaman, bunun 984 milyon doları, yani 1 milyar dola
rı, makinelere tekabül etmektedir. 1975 yılındaki ra
kamlarla bu miktarları size arz ediyorum: Hampetrol
718 milyon dolar tutmaktadır. Demir çelik mamulle
ri 679 milyon dolardır. Kimyasal hammaddeler 530
milyon dolardır. Elektrikî cihazların maddeleri 272
milyon dolardır. 1975 yılında 100 milyon dolarlık
buğday ithal edilmiştir, 60 milyon dolarlık traktör
ithal edilmiştir, 59 milyon dolarlık şeker ithal edil
miştir, 49 milyon dolarlık soya yağı ithal edilmiştir,
48 milyon dolarlık gübre ithal edilmiştir, 36 milyon
dolarlık pirinç ithal edilmiştir, 32 milyon dolarlık
fuel - oil ithal edilmiştir, 24 milyon dolarlık makine
yağı ithal edilmiştir.
Şu arz ettiğim rakamlar sadece, 3 600 000 000
tutmaktadır ve 1975 yılındaki ithalâtın yekûnu
4 738 000 000 olmuştur. Tabiî bir inkişaf ile, bu ra
kamların bu yılki zarurî büyümelerini dikkate alacak
olursak, bu takdirde 1976 yılındaki ithalâtın 5 milyar
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dolar civarında olmasını önlemenin imkânı olmadığı
gözükmektedir. Bu ithalâtın 2,1 milyon dolarlık ihracaatla karşılanması mümkün değildir. 1975'te 1,4 mil
yar dolar işçi dövizi gelmiştir. İhracaatla, işçi döviz
lerinden sonra, daha 1,5 milyar liralık 1976 yılında
dış tediye muvazenemizde açık bulunmaktadır.
Bu
1,5 milyar liralık açığm bulunmasına rağmen, huzur
larınıza getirmiş olduğumuz program,
samimî bir
programdır, bunun karşılıkları düşünülmüştür, sami
mî bir şekilde bu karşılıkların bulunabileceğine itimat
edilerek getirilmiştir.
O itibarla, ümit ediyoruz ki, 1976 yılında herhan
gi bir döviz darlığı çekilmeyecektir. Bu karşılıklar,
proje kredilerinden ve biraz evvel bu kürsüde konu
şan arkadaşlarımın işaret ettikleri dövize çevrilebi
lir mevduattan gelmektedir. 1975 yılı esnasında, dö
vize çevrilebilir mevduat takriben 200 milyon dolar
mertebesinden başlamış, 10 ayın içerisinde 1 milyar
dolan aşmıştir. Bir yılda 1 milyar dolarlık dövize
çevrilebilir mevduat gelmiştir. 1976'da bunun, takri
ben aynı şekilde devam edeceğini ümit etmekte bir
hata görmüyoruz. Her ne kadar, dövize çevrilebilir
mevduatın bir kısmı geri ödenecekse de, bu birbirini
tamamlayan bir hesaptır, yenileri de açılacağı için,
bu 1 milyar dolarlık mevduat normal seyrini, 10 ay
lık seyrini takip edeceğinden dolayı, ithalât ve ihra
cat dengemin arasındaki farkın kapatılmasından 1976
yılında- da önemli bir rol oynayacaktır.
Ancak, arkadaşlarımız haklı olarak işaret ettiler
ki, bu dövize çevrilebilir mevduat sıhhatli bir tedavi
değildir.
Hiç şüphesiz, Hükümetiniz olarak aynı idrakin
içindeyiz. Dövize çevrilebilir mevduatla yapılmış olan
iş, âdeta bünyesinde gayri sıhhî durum bulunan bir
hastaya serum tedavisi yapmak manasındadır. Bu se
rum tedavisine zaruret olduğu için yapılmıştır. Yal
nız, bu noktada durulacak değildir. Bu hususta ge
reken köklü tedavinin yapılması, önümüzde millet
olarak, Parlamento olarak hepimizi
beklemektedir.
Türk dış tediye muvazenesini dengelemek hususunda
ne yapmamız lâzım geldiği hepimizin müşterek millî
meselemizdir. Ondan dolayıdır ki, gönlümüz çok ar
zu ederdi ki, çeşitli partileri temsil eden arkadaşları
mız bu hususta Hükümetimize fikir versinler, teklif
getirsinler ve tavsiyelerde bulunsunlar. Ancak, konuş
malarda bu açıklara işaret edilmekte, hangi yoldan
gidilerek bunların kapatılacağı hususunda teklifler
bakımından, konuşmalarda yeterli, tatmin edici neti
celer görememekteyiz. Müsaade ederseniz. Hüküme
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tiniz olarak biz ne düşünüyoruz, kısaca arz etmek is
terim.
Muhterem arkadaşlarım, bu dış ticaret açığının
kapatılması iç;n, dövize çevrilebilir mevduata bel bağ
lamak mümkün değildir. Bu, geçici bir devre için gö
revini yapmış telakki edilmelidir. Bu hususta köklü
tedbirlere başvurmak mecburiyetindeyiz. Köklü ted
birleri tarımda ve sanayide aramamız gerekir. Bugün
ülkeni iz tarım bakımından - adı bir büyük tarım ül
kesi olmakla beraber son derece geri bir tarımın için
dedir.
Huzurlarınızda haber veriyorum: 1976 senesinde
ki en önemli faaliyetimizden birisi, tarımda attığı
mız iki adım olmaktadır.
Dunlardan bir tanesi, buğday konusunda attığımız
adımdır. Buğday bizde bugüne kadar çeşitli idarelerin
elinde sahipsiz kalmış bir konudur. Halbuki ülkemiz
de tütün, şekerpancarı, bilindiği gibi, bir tek idarenin
altında entegre olarak ele alınmıştır ve belli bir di
siplinin altında yürütülmektedir,
başarıyla yürütül
mektedir.
Şimdi, ilk defa bu yıl buğdaya da aynı sistemin
tatbikatına geçmiş bulunuyoruz.
1976 yılında Orta
Anadolu'da 1,5 milyon dekarlık bir arazide yeni bir
tatbikata başladık. Bu tatbikat, tohumluk buğday ye
tiştirilmesi planı içerisinde bu bölgedeki köylülerimi
ze her türlü malî imkânların peşinen mevsimi geldi
ği zaman ödenmesini öngörmektedir.
, Köylümüz, gübre vakti gelir, gübre alamaz; to
hum vakti gelir, tohum alamaz; traktör gerektiği za
man traktör alamazsa, bugün olduğu gibi, dönüm
başına maalesef 90 kiloluk bir mahsulle iktifa etmek
mecburiyetinde kalır. Batı ülkelerinde bu rakam, bi
lindiği gibi, 300 - 400 kilodan aşağı düşmemektedir,
Biz bu tatbikatla bu yıl bu bölgede vaktinde to
humunu, vaktinde gübresini, vaktinde nakdî yardım
larım yapmak ve istihsal edecek olduğu buğdayı to
humluk buğday cinsi olarak tatminkâr bir fiyatla ala
cağımızı baştan taahhüt etmek üzere
yola çıktık.
Ümit ediyoruz ki, Orta Anadolu'muzda - Eskişehir'
den Sivas'a kadar olan bölgede - yapılmakta olan bu
tatbikat, buğday istihsalimizde önemli bir artış mey
dana getirecektir.
Bunu bilâhara Türkiye'nin bütün sathına teşmil
etmek istiyoruz. Bu, teşmil edildiği zaman, buğday
üretiminde, çok değil, sadece % 30 bir artım elde et
sek, bu, takriben 5 milyon ton buğday eder. 5 mil
yon ton buğdayın bugünkü dünya kıymeti 1 milyar
dolardır.
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İşte, Türkiye, dış ticaret açığını kapatmak için
kendi kaynaklarına yönelmek mecburiyetindedir. Bu
nun için, buğday ithalâtçısı olacak bir ülke olmak
tan çıkıp, buğday üretimimizi tanzim ederek, buğ
dayı ihraç edebilecek noktaya erişmek, sözünü ettiği
miz köklü tedavi, çare yollarından birisidir.
Bir diğer önemli adımı da tarım konusunda, hay
vancılık sahasında atmış bulunuyoruz.
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Türkiye'nin hayvancılıkta çok büyük bir potansi
yeli vardır. Birkaç gün önce Hükümetiniz olarak 1
milyar Türk lirasını, hatta faizsiz olarak, besicilere
vereceğimizi, ilân ettiğimizi, ümit ediyorum ki, bü
yük bir memnuniyetle duydunuz. Bu tatbikatla, ümit
ediyoruz ki, yılardan beri ciddî bir adım atamadığı
mız hayvancılığımızda ilk defa önemli adımların atıl
masına başlanmış olunmaktadır.
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Türkiye, hayvancılığını ıslâh ettiği zaman rahat i
lıkla yine d;ş tediye muvazenesinde önemli bir kay i
j
nağı harekete geçirmiş olur.

Muhterem milletvekilleri,
tarım sahasındaki bu
büyük potansiyele ilâveten, Hükümetiniz olarak sa
nayi sahasında da önemli atılımları yapmanın gay
reti içerisinde bulunuyoruz.
Dış ticaret açığını kapatmak için size üç önemli
çalışma istikametimizi duyurmaktan bahtiyarlık du
yuyorum:
Bunlardan bir tanesi, ağır sanayi çalışmalarımızdır. Huzurlarmızdaki programın
içerisinde 26 tane
ağır sanayi projesi bulunmaktadır. Bu ağır sanayi
projeleri 45 milyar liralık bir yatırıma tekabül edi
yor. Bunların önemli bir kısmının, bu yıl inşallah,
projeleri hazırlanıp, temelleri atılacaktır. 3 yıllık bir
müddet esnasında bunların üretime geçmeleri müm
kündür. Bir kısmının ise, bilhassa demir - çelik sana
yii ve uçak sanayii ve gemi sanayiine ait olan kısımla
rının ise, üretimlerini daha önümüzdeki yıllarda bekle
mek mecburiyetindeyiz.
Ağır sanayi projelerinin, takribi bir hesapla, yıl
da temin edecekleri ithalât ikamesi 3 milyar dolar
mertebesinde olmaktadır.
Bugün Türkiye'de durumumuz,
montaj sanayii
noktasındadır. Montaj sanayii olarak memleketimiz
de, maalesef asıl teknolojiyi getirebilmiş değiliz; çe
şitli sanayi kollarında, parçaları dışarıdan
getirip,
bunları monte etme yolunda hâlâ
emeklemekteyiz.
Elimizdeki montaj sanayii rakamlarına göre, takri
ben 30 bin kişi, Türkiye'deki 10 muhtelif çeşit mon
taj sanayii sahasında çalışmaktadır.
Bunlar, tarım
traktörü,. otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, mi
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nibüs, arazi binek arabası, biçer - döğer, televizyon,
radyo, pikap sahalarıdır. Bu 30 bin kişinin çalışmış
olduğu sahanın 300 milyon dolarlık parçasını, parça
olarak dışarıdan getiriyoruz. Bunlar son yıllarda %
50-60 mertebesinde, bazılarında % 70'e kadar çıkan nispette yerli imâlat yapmaktadırlar, değer üze
ri; fakat asıl teknolojik parçalar, yani elektronik sanayiinde devre elemanları, otomotiv sanayiinde ise,
motor ve bu motorun takip eden dişli, asıl teknolo
jik elemanlar, maalesef henüz dışarıdan gelmektedir.
İşte, bu 26 tane ağır sanayi projesi, Türkiye'yi montaj sanayiinden çıkartacak ve Türkiye'yi imalatçı bir
sanayii haline getirecektir. Bu sanayi için huzurlarınızda, 3,5 milyar dolarlık tahsisatı ihtiva eden programımız bulunmaktadır. Bu programın içerisinde, raotor sanayii - Üçüncü Beş Yıllık Planın öngördüğü iş makineleri sanayii, takım tezgahlan, dokuma makineleri, teçhizat fabrikaları, gemi, uçak sanayii yer
almış bulunmaktadır. Bu yıl inşallah 100 bin motor
imal edecek fabrikanın temelini atacağız (M. S. P. sı
ralarından alkışlar) ve bu fabrikanın temelini attığımız gün....
NURETTİN

KARSU (Erzincan) — Tanklar da

| dahil mi hocam?
I
I
J
j
|
I
•
j

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ... bu fabrikayı söyleye söyleye attığımızı ifade edeceğimiz
bahtiyar günlere çok kalmamıştır. İnşallah muhterem miUetvekilIerimizle, hep beraber o temelin başında, yeni devrin kapılarını açacağ;z. (M. S. P. sıralannd?.n alkışlar) Bu bütçeyi kabul buyurmakla bu yeni devri açmış oluyorsunuz. Türkiye kısa bir zaman
sonra, traktör ithal eden değil, traktör ihraç eden ül
ke olacak. Allah, inşallah sağlık verecek, bu kürsü
den, bugünkü bu ara yerde söylenen sözleri zabıtlar
dan alarak sizlere, yakın bir istikbalde, «Biz böyle
derken, bazı arkadaşlarımız şöyle diyordu», diyordu
diye, bugünleri tatlı hatıralar olarak anacağız. Bu,
işin şeref payını yükseltmeye yaramaktadır. Şu an
da bazı arkadaşlarımızın bu konu hakkındaki samimî
fikirlerimi, ters yönde ifade etmiş olmaları dahi, bize
şevk vermektedir, azim vermektedir, güç vermekte
dir. Çok şükür, uzun zamandan beri yapmış olduğu
muz çalışmalarla, bu noktalara yaklaşmış bulunuyo
ruz. Önümüzdeki bahar devresi, yeni temellerin atıla
cağı, yeni hamlelerin başlayacağı bir devre olarak, in
şallah yurdumuza yeni hizmetlerin katılmasına vesile
olacaktır.
İkinci önemli bir nokta : Bugün, yurdumuzun
muhtelif bölgelerinde takriben 35 milyar liralık yatı-
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rım var, 35 milyar liralık bir demet var. 5 milyar li
ra kadar para ödendiği takdirde, 1976 yılında bunlar
üretime geçeceklerdir. Hükümetiniz olarak, yurdumu
zun çeşitli vilâyetlerindeki bu yarım kalmış olan ya
tırımları tamamlamayı ana hedeflerimizden birisi sa
yıyoruz. Bunların büyük kısmı, meselâ, Kayseri'deki
Çin - Kur tesisinde olduğu gibi, önemli miktarda dö
viz ikamesi yapacaktır. Böylece dış ticaret açığımızın
kapanmasında, yeni bir kaynak harekete geçmiş ola
cak. Bütün bunlara ilâveten, yeni bir proje paketinin
hazırlanmasına da ehemmiyet veriyoruz. Bilhassa ta
rihî ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz komşu ül
kelere ihracat yapmak maksadına dönük, yeni sanayi
projelerinin, dış ticaret dengemizi temin hususunda
mühim hizmetler yapacağına inanmaktayız. Bu itibar
la, Türkjye, istikbaline ümitle bakmalıdır.
1976 yılında, herhangi bir döviz darlığı sıkıntısı
beklemiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da, bu hususta,
daha ferah devrelere erişmenin gayreti içinde bulun
duğumuzu huzurlarınızda bilhassa belirtmek isterim.
Söz, dış ticaret dengesine geldiği şu anda, bütçe üze
rinde konuşan arkadaşlarımın Ortak Pazarla münase
betlerimiz hakkında söyledikleri sözlere kısaca değin
mek isterim.
Muhterem arkadaşlarım, Ortak Pazar münasebet
lerimiz, bilindiği gibi, şu anda bir katma protokol ile
tanzim edilmiş bulunmaktadır. Ancak, bu münasebet
lerimiz millî menfaatlerimize uygun bir şekilde yürü
memektedir. Her şeyden evvel şu anda huzurlarınızda
bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin sözcüsü
olarak konuşuyorum. Bu Hükümetimiz bir protokol
yapmıştır; bu protokol, Hükümet Programı içinde.
Ortak Pazarla ticarî münasebetlerimizin geliştirilmesi
ni esas almıştır. Birtakım suali mukadderleri orta yer
den kaldırmak için huzurlarınızda açıklamak isterim
ki, biz aynı zamanda, Millî Selâmet Partisi olarak,
aslında Ortak Pazarın siyasî hedeflerine daima muha
lif kaldık. Ortak Pazarı iki sebepten dolayı, ticarî kıs
mını geliştirmekte fayda görmüşüz. Bir tanesi, Türk
ekonomisi sıhhatli gelişsin; dünya pazralarında Batı ül
kelerinin mamulâtı ile rekabet edebilelim. İkinci he
defsiz de, Türkiye'nin sanayileşmesi mümkün olsun
hedefidir. Bunun için, belli bir programa göre güm
rüklerin indirilmesinde yarar görmüşüzdür. Bunun için,
belli esaslar dahilinde işbirliği yapılmasında yarar gör
müşüz. Ancak, Batı ülkeleriyle siyasî bir birleşmeye
hiç bir zaman inanmadık; bunun mümkün olacağına
da kani değiliz.
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Bu noktada şunu açıklamak isterim ki, günün birin
de yer yüzünde bütün ülkeler tek bir devlet halinde
birleşebilir. Buna kanaat getirebiliriz; fakat böyle bir
güne giderken, bugünkü şartlar altında Türkiye'yi ken
di âleminden ayırarak, Batı ile siyasî birleştirmeye
götürmeyi ne mümkün görürüz, ne de mevcut şartlar
la bağdaşır görürüz. Bundan dolayıdır ki biz, Millî Se
lâmet Partisi olarak, Ortak Pazara bir ticarî münasebet
olarak bakımsızdır. Bugünkü Hükümet Programımız
da bu esaslara müstenittir. Bunları geliştirmek için el
den gelen gayreti göstermeyi, bu ölçüler içerisinde hiç
şüphesiz ki, bir vazife sayıyoruz. Tabiî, burada her
zaman ifade ettim, bir çok Halk Partili arkadaşlarımız
bu kürsüye gelip, Ortak Pazardan ş:kâyet etmektedir
ler. Halbuki, Halk Partili arkadaşlarımız vaktiyle, Or
tak Pazarın siyasî gayeleri dahil, buraya girilmesinin
tasvipkârı olmuşlardır ve esasen Halk Partisi bu ba
kımından da bir tezat ifade etmektedir : Bir yandan
kapitalist nizamın verimsizliğine işaret eder, öbür yan
dan temel sistem itibariyle kapitalist nizamın Türkiye'
de de tatbikatını öngören bir Ortak Pazara «evet» der.
Bu tezat, bir çok defa işaret ettiğimiz bir tezattır;
Halk Partisinin kendi bünyesinde halletmesi lâzı-n ge
len bir konudur. Millî Selâmet Partisi olarak yolumuz
açıktır. Biz, millî iktisadî sisteme bağlı bir düşünce sis
teminin mensuplarıyız. Ortak Pazarla münasebetlerimi
zi sadece bir ticarî münasebet olarak görüyoruz. Ba
tıdaki kapitalist sistemin Türkiye'ye tatbik edilmesi
hususuna hiç bir zaman taraftar olmadık.
Bugünkü Hükümet olarak da Ortak Pazarla olan
münasebetlerimizi ticarî münasebetler olarak geliştir
menin d=kkati içindeyiz. Ancak, bir hususu Yüce Mec
lis önünde tespit etmekte fayda görüyorum. Bu müna
sebetler hakikaten aleyhimize çalışmaktadır. Ortak Pa
zarla mevcut olan bugünkü protokol, Ortak Pazara
birtakım gümrük indirimlerini, Ortak Pazara ithalâtta
birtakım kontenjan tanınmasını, Ortak Pazara ithalât
ta b;rtakım liberasyon nispetlerinin tanınmasını şart
koşmaktadır. Bu, Türkiye'nin vecibeleri olarak anlaş
mada yer almıştır. Türkiye bu anlaşmalara uyarak,
dört yıldan beri, üzerindeki vecibeleri harfiyen yerine
get'rmiştir. Bunlar 12 yıllık listede bulunan ithalâtın
verg; oranları 1973'te bir defa % 10 indirilmiştir; bir
kere de 1976 yılında % 10 indirilmesi öngörülmüştür.
Yine 22 yıllık listelerde yer alanlar bir defa 1973'te
f/c 5 indirilmiştir; 1976'da bir % 5 daha indirilmesi ön
görülmüştür. Bundan başka, Ortak Pazardaki liberas
yon listeleri % 35 olarak 1973'te tespit edilmiş idi, bu
yıl da r/c 40'a çıkarılması öngörülmüştür. Yine, Ortak
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Pazardaki ithalât kontenjanlarının her yıl % 10 kadar
arttırılması taahhüt edilmiştir. Bunlar içinde, her şey
den önce Yüce Meclisin liberasyon listesine dikkatini
çekmek isterim. Liberasyon listesi ticarî bir liste de
ğildir. Bir malın bu listeye alınması demek, ithalâtın
her türlü kayıttan âzâde olarak serbest yapılması de
mektir. Bu ise, eğer Türkiye'de herhangi bir mal bu
rekabete hazır ise, bir mahzur teşkil etmez; fakat bu
rekabete sanayimiz hazır değilse, o sanayii yıkmak,
gelişmes:ni önlemek veya o sanayii kuramamak mana
sını taşır. Meselâ, bir rulmanlı yatağın bu listeye alın
ması, Türkiye'nin sanayileşmesine vurulacak en bü
yük darbe yerine geçer. Çünkü, Türkiye rulmanlı ya
tağını bugün kendisi imâl etmiyor, rulmanlı vatak ol
madan sanavi olmaz. Dünyanın her türlü hali var, ya
rın en ufak bir ambargoda Türkiye'nin yine eli kolu
bağlı kalır. Sanayileşmeyi kendi kalkınma programları
nın belkemiği yapmış olan bir Türkiye'nin, bu kabil
kurmaya rmebur olduğu temel sanayii henüz kurma
dan liberasyon listesine alması, Türkiye'deki sanayim n
kötürümleşmesini, Türkiye'nin sanayileşmemesini, Batınsn elinde yarın bir oyuncak haline gelmesini intaç
eder.
Misalleri arttırmak istemiyorum. Liberasyon liste
lerinin bir ticarî liste olmadığına. sanayileşme bakımın
dan önemli bir millî dava olduğuna muhterem millet
vekillerinin dikkatlerini çekmek istiyorum.
Bilesinizki, Hükümetiniz olarak bu noktalarda ge
reken hassasiystin içindeyiz. Biz, bugüne kadar veci
belerine sadık bir ülke o'arak geliyoruz. Vecibeleri
mize sadık olurken, Türkiye'nin sanayileşme davası
nın kötüriim kalmasına göz yummamız mümkün değil.
Demin size, Türkiye'nin bugüne kadar sadakatle
hareket, ettiğini ifade ettim. Fakat maalesef Ortak Pa
zar ülkeleri Türk : ye'ye karşı aynı tutum iç ; nde olma
mışlardır. Ortak Pazarla olan ithalâtımız yıldan yıla,
tahminlerin de üzerinde, gelişmiş, fakat ihracatımız
beklenen gelişmeyi göstermemiştir.
Demin söylediğim vecibelerimize mukabil, Ortak
Pazarın da vecibeleri vardır. Ortak Pazar, bizden ala
cağı ziraî ürünlerin kontenjanlarını her yıl artırmayı
taahhüt ettiği halde, bu taahhüdünü tutmamıştır. Or
tak Pazar, Türkiye'nin işçilerinin 1977 başından itiba
ren Batı ülkelerinde serbest dolaşmalarını taahhüt et
tiği halde, bu dolaşmanın yapılmaması için gerekli ted
birleri hatta almıştır. Türkiye'ye vermeyi taahhüt et
tiği kredileri bugüne kadar vermemiştir, Türkiye'ye
Ortak Pazara hazırlık devresinde bir üye gözüyle bak
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tığı halde, Türkiye'ye yapmış olduğu birtakım taviz
lerden çok daha büyüklerini Ortak Pazarla alakası ol
mayan başka ülkelere bu arada yapmıştır.
Bugün bu saydığım sebeplerden dolayı öyle bir ha
le düşmüş bulunuyoruz ki, Ortak Pazara karşı adeta
onların her istediklerini kabul eden, fakat en ufak
bir hakkını koruyup, kurtaramamış bir noktada gö
zükmekteyiz. Bu noktada mutlaka son derece gayretli
k'r çalışmanın içine girmek mecburiyetindeyiz. Ra
kamlar ortadadır. Haklarımızı almak hususunda bütün
milletvekillerini aynı uyanıklığa aynı gayreti teşvik ve
desteklemeye davet ediyorum.
Başlangıçta da işaret ettiğimiz gibi, bu gidişle Tür
kiye Batının sömürüsüne alet bir ülke haline doğru yu
varlanmak tehlikesinin önünde, bulunmaktadır. Bu se
bepten dolayı, bu kritik noktada kendimizi toparla
mak mecburiyetindeyiz, millî sanayimizi korumak mec
buriyetindeyiz, ziraî mahsullerimizin ihracında daha
büyük kontenjanlar temin etmek mecburiyetindeyiz.
Hükümetiniz o'arak bu yolda önümüzdeki günlerde
<*:rcken hamlelere girişeceğiz. Yüce Meclisin bu ko
nuda bize destek olacağından etrrniz. Böyle mlJt b ; r
meselede yekvücut olarak hareket edeceğimizin inancı
içindeyiz.
Muhterem milletvekilleri, .ş;mdi diğer önemli b'r
konu üzerinde maruzatta bulunmak istiyorum. Bu
n d a Devlet, Planlama bütçesi ve 1976 Programı mün.r;ebEt'yle fikirlerini serdeden kıymetli arkadaşlarım,
üzerinde durulacak önemli bir konu olarak, yurdu
muzdaki ka'k-nTnnm dengesizliğ'ni haklı olarak işa
ret ctt'br. H-v;:ta, bendenizle biraz önce konuşan Halk
Partisi Sözcüsü muhterem arkadaşımız, Türkiye'deki
çeşitli geri kalmış bölgedeki dengesizliklere bir bir işa
ret etti. Arkadaşımızın savdığı hususlarda - bilhassa
teşhis bakımından söylediklerinde - hiç şüphesiz ki
büyük hak'kat payı vardır.
Bugün Türkiye'mizde hakikaten,
kalkınmamızın
denedi olduğunu söylememiz mümkün değild-r. Türk'ye'de zünr-evî ve coğrafî dengesizlik vardır. Bütün
mesele bun'arı ort?dan kaldırmak için, nasıl hareket
edeceğirmz hususunda birb'iierimize fik ; r yolundan
yardımcı olmaktır.
Arkada-'mız bu hususta yapılmış oian yatırımların
yeters'zliğini, sağlık personelinin yetersizliğini ve çe
şitli bak'm'ardan geri kalmış bölgelerimizin dengesiz
liğine haklı olarak işaret etti.
Hükümetiniz olarak, huzurlarınızda, bunlarda bü
yük hakikat payı olduğunu itiraf ediyorum. Bu bir
memleket meselemizdir; bunu elbirliği ile düzeltmek
mecburiyetindeyiz.
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Arkadaşımızın konuşmalarını dikkatle takip ettim. J Meriç'ten Aras'a kadar bütün Türkiye'nin hizmetini görKendileri bunları düzeltmek için tekliflerde de bulun I meye mecburuz da onun için. Kimsenin hakkını kimseye
veremeyiz. M. S. P. sıralarından alkışlar.) Bundan do
dular. Bu tekliflerinde söyledikleri hfususlar neler ol
layı, ancak, elbette dengesizliği gidermek, Hükümet
du? Dediler ki, «Geri kalmış bölgelerimizin kalkındı
Programımızdaki umdelerden bir tanesidir. Özel fon,
rılması için özel bir plan yapılmalıdır.»
sadece, hızlandırmak için konulmuş bir fondur. Bu
Arkadaşımıza hemen hatırlatayım ki, bu hususta
hususta
herhangi bir şekilde, bu hakikat bilindiği halbir miktar zaman teehhürüne uğramışlardır. Çünkü
bu, Hükümetimizin Programında sarahaten yer almış I de, yanlış birtakım izahlara kalkışılmamalıdır.
Muhterem arkadaşımız, bundan başka, Doğu Ana
tır. Biz de aynı şeyi programımızda zaten yazmış bu I
dolu'nun kaynaklarının tespitinin bir an evvel yapıllunuyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu için özel plan
hazırlayacağımızı taahhüt ettik. Esasen, bunun küçük I masını teklif ettiler.

t

çapta çalışmaları içindeyiz. Bir Erzurum ilinin kalkın
dırılması için Dünya Bankası ile müşterek çalışma
yapıyoruz. Tokat - Çorum bölgesinin integral kalkın
ması için Dünya Bankası ile beraber müşterek çalış
malar yapıyoruz.

I
I
I
I
I

Doğrudur, yerindedir. Biraz önce 1976 çalışmalarımızı arz ederken, bilhassa madenler sahasında önemli adımların bu yıl atılmasını istediğimizi işaret ettim. Hiç şüphesiz, bundan, Doğu Anadolumuz büyük
mikyasta payını alacaktır.

Ş'mdi, bu yeni plan devresinde, Güneydoğu Anadclumuzun kalkındırılması için aynı şekilde bir plan
yapacağız. Bu, Hükümetimizin taahhüdüdür. Binaenaleyh, arkadaşımızın bu teklifine iştirak ediyor değiliz;
bu teklif ile b ; z'm görüşlerimizi teyit etmesinden do
layı kendisine teşekkür ediyorum.
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Yine, en büyük sulama projelerimiz elbette Fırat D ele üzerindedir. Bu projelerimizin önemli kısmını
inşallah bu sene proje olarak tamamlayacağız ve
önemli bir kısmının da temellerini inşallah atacağız.
Kaynakların tespitine bütün yurdumuzda hız verilmek ted : r. Bundan Doğu Anadolumuz büyük nispette pay
alacak.
«Yol, su hizmetlerine öncülük verilmelidir» buyurdular.
Bu hususta esasen elden gelen gayret gösterilmektedir. Huzurlarınızda, geçen yıl muhterem Bayındırlık
Bakanımızın, makineleri tevcih ederken, yeni gelen makmeleri ilk defa Doğu Anadolu bölgelerine sevketmiş
olduğunu söylemekten iftihar duyuyorum.

Yine, arkadaşımız diğer bir konu olarak, «Bu kal
kınmalarda özel bir fon kurulmalıdır» dediler. Önle
rindeki bütçede bu husus esasen daha önceden ön
görülmüştür. 1 milyar liralık fon, buradaki kalkın
maların yekûnu değildir. Bu noktayı iyice açıklığa ka
vuşturmak mecburiyetindeyiz. 1 milyar liralık fon Do
ğu Anadoluya yapılacak yatırımların yekûnu değildir.
Doğu Anadoluya yapılacak olan yatırımlardaki her
hangi bir gecikmeyi karşılamak için, hızlandırmak için
konulmuş özel bir fondur. Yoksa, Doğu Anadoludaki
yatırımlar meselesine göz atacak olursak, 1973 yılında,
geri kalmış bölgelerin tamamındaki yatırımlar bü
tün Türk ; ye'n ; n % 23'ü kadardır. Bu miktar l'974'te
c
/c 27'ye, 1975'te % 32,4'e çıktı. Bu itibarla...

j
Bundan başka, arkadaşımız, «Faiz - kredi ve yatıI rım indirimleri yetmez; daha büyük teşvikler yapılmaI lıdır» dediler.
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — 40 vilâyet I
I
için çok mu hocam?
I
DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Geri kal
mış bölgeler itibariyle bu miktarlar çok değildir. Da I
ha büyüğünü 1976'da getiriyoruz.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — O zaman ni
ye % 70 vermiyorsunuz?
I
DEVLET HAKANI — BAŞBAKAN YARDIMCI I
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Türkiye' I
nin 41 milyonunun tamamıyle yükümlü bir Hüküme I
tiz de onun için. Yalnız geri kalmış bölgenin değil; I

Ben muhterem arkadaşımı bu noktada tashih etmek isterim. Aslında siz, hem «sömürü kalksın» kastediyorsunuz; hem de «faizlerdeki bir miktar düşürme
yetmez> diyorsunuz. Niçin bu faizi kökünden kaldırmakta bizimle beraber olmuyorsunuz, neden (M. S. P.
sıralarından, alkışlar.) Siz...
ABDÜLKERÎM ZİLÂN (Siirt) — Altyapı olmayınca, teşvik belgeleri yeterli olmaz.
DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Siz faizci
olduğunuz müddetçe, tabiî, fikirleri
kastediyorum,
muhterem arkadaşımla ayrıca özel konuşmak isterim,
fikir olarak size açıkça söyleyeyim ki, sömürüden şikâyet etmeye hakkınız olmaz. (M. S. P. ve A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.)
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Onun için, temel felsefenizi düzeltmeye mecbur- II doğu Anadolu'da aynı buğdaya daha fazla ödeme ya
sunuz, tezat içindesiniz.
pıyoruz.
TEKİN İLERt DİKMEN (Muş) — Bizden daha
Yine huzurlarınızda müjdelemek isterim : Bu yıl
çok bu hitaba lâyık olanlar vardır.
ilk defa Doğu Anadolu tütünlerine, normal iktisadî
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Hocam, bize mi ya I ödemeye ilâveten, sosyal ödeme vereceğiz. İnşallah
kısa bir zaman sonra Doğu Anadolu tütün piyasasını
ni?...
BAŞKAN — Sayın Özpak, rica ederim efendim. I açtığımız zaman, bu yeni adımı göreceksiniz ve bununI la dengesizliğin giderilmesi hususunda Hükümetimizin
DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIMCI
I gayretlerinin, çalışmalarının yeni bir misalini görmüş
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Burada
I olacaksınız.
faizi bizzat kendisi, içinde sömürü ihtiva etmektedir. I
Ondan dolayı...
II
Bundan başka, yine biraz evvel işaret ettiğim giT A N K U T AKALIN (Kırklareli) — Hocam bu I bi, 26 önemli ağır sanayi projelerimizin büyük kısmısözlerin muhatabı sağ tarafta oturuyor.
II nm, mühim kısmının Doğu Anadolu illerimize, GüneyI doğu Anadolumuz illerine rastlamış olduğunu ilân etDEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIMCI
I tiğimiz zaman, yine, dengesizliği gidermek için atılmış
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ondan
I yeni adımlara şahit olacağız ve hayvancılık hakkında
dolayı, demin beklerdim ki, muhterem arkadaşım, bun- I
I şu anda yapmakta olduğumuz tatbikat, faizsiz kredi
ların kaldırılması lâzımdır hususundaki fikirlerimize I
de, Doğu ve Güneydoğu' Anadolu'muzun, geri kal
iştirak etsin.
mış bölgelerimizin kalkınmasında en önemli faktörlerBundan başka, arkadaşımız yine, «Buralarda pazar II den biri olarak hizmet görecektir.
yerleri kurulmalıdır» dedi.
I
I
Muhterem milletvekilleri, yüksek müsaadelerinizle,
şimdi bir konuyu daha açıklamak istiyorum. Bu da,
Hükümet olarak, bilhassa kaçakçılığı, polisiye ted
birlerle değil, ekonomik tedbirlerle önlemenin çalış- II huzurlarınıza getirilmiş olan program üzerinde günler ması üzerindeyiz. Muhtemelen Doğu Anadolumuzda, II den beri yapılmış olan çeşitli konuşmalar hususudur.
Güneydoğu Anadolumuzda serbest bölgeler ihdas ede- I Bu hususu yüksek müsaadelerinizle, vazıh bir şekilde
ceğiz; böylece, oralarda mayın tarlaları değil, herke- II huzurlarınızda açıklığa kavuşturmak için şu maruzatta
sin ticaretini rahatlıkla, serbestlikle yaptığı bölgeler II bulunmak istiyorum.
haüne getirmenin gayreti içindeyiz.
I
Muhterem milletvekilleri, her şeyden önce 91 saBundan başka, yine muhterem arkadaşımız, Doğu II yılı Kanunun 15 nci maddesi - burada görüşüldü Anadolu'da hayvancılığın geliştirilmesine işaret etti- I yıllık programların nasıl hazırlanacağını açıkça belirtler.
I mistir. Bütçeler de bu programların esaslarına uymak
Hiç şüphesiz, Hükümet olarak üzerinde ısrarla II üzere hazırlanmak mecburiyetindedir. Bu kürsüden
durduğumuz bir konudur ve hayvancılık için ilk defa I açıkça ifade edildi : Yıllık program 3 safha halinde
Uzun yıllardan beri ciddî adımları bu Hükümet at- I
I hazırlanmaktadır. Birincisi ki, yıllık program dendiği
mıştır. Geçen sene 1 milyar liralık bir fonu, Bakanlar I
I zaman bunu hacmen de göstermek isterim, işte 1975
Kurulu olarak karar almıştık, Halk Partili arkadaşları
I yılının program; şu kitaptır. Bu kitap ince bir dizgi
mızla beraberken tatbik mevkiine koymadık; bu sene I :
I le 370 sayfa tutmaktadır. Program dediğimiz budur.
çok şükür aynı kararı aldık ve tatbik mevkiine koy- I
I Bu 370 sayfalık program 3 kademede bu hale gelmek
duk. Şimdi, hayvancılıkta bu adımları atıyoruz, hem I
tedir.
de faizsiz olarak bunları dağıtıyoruz. (M. S. P. sırala- I
I
Birincisi O Devlet Planlama Teşkilâtının bu progrından alkışlar.)
I
I ram hakkında bir ön taslak hazırlama kademesidir.
Şimdi, bütün bunları ifade ettikten sonra, «Den- I
I
İkincisi; bu ön taslağın Yüksek Planlama Kurulungesizliği kaldırmak için ne yapıyorsunuz?» derseniz,
I da görüşülerek, Yüksek Planlama Kumlu kararı hakısaca arz edeyim : Bakınız, geri kalmış bölgeler ola- I
I line getirilmesi safhasıdır.
rak, yatırımlar yıldan yıla artmaktadır. Bundan başka, I
yine 1 milyar liralık fonu bütçemize koyduk; makine- I
Üçüncüsü de; Bu Yüksek Planlama Kurulu ka
lerin yenisini geçen yıl Doğu Anadolu'ya verdik. Ayrı
rarını Bakanlar Kurulunda görüşülerek, nihaî program
plan yapacağız. Bununla beraber, buğday alımlarında II haline getirilmesi, hükümetin bir kararnamesi haline
açıkça zihniyetimizi ifade ettik : Orta, Doğu ve Güney- 1| getirilmesi safhasıdır.
— 486 —
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Bu, şu elimdeki, 1975 yılında bu 3 safhayı, ge
çerek, nihaî şeklini almış olan 370 sayfalık programı
göstermektedir. (Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan kürsüden 370 sayfalık kitabı üyelere gösterdi.)
Bu 3 safha esnasında, bütün arkadaşlarım kabul bu
yuruyorlar ki, kanunun da açık ve sarih ifadesine uy
gun olarak, Planlamanın getirmiş olduğu taslak Yük
sek Planlama Kurulunda görüşülür, bu Yüksek Plan
lama Kurulu kararı olur; ama bu nihaî program de
ğildir. Bu Yüksek Planlama Kurulu kararı Bakanlar
Kuruluna gelir; Bakanlar Kurulu bunun, üzerinde is
tediği değişiklikleri yapar; nihaî programı hazırlar;
bu nihaî program, bir kararname halinde, Bakanlar
Kurulunun kararı halinde neşredilir.
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i ise, 1976'mn Mart ayında yapılır» diyor. Böylece, her
hangi bir yılın program tatbikatı, elde mevcut devlet
| protokolüne göre, üç ayrı tarihte yapılmış olan çahşj malarla tespit edilmektedir. Bu çalışmayı kim yapı• yor? Devlet İstatistik Enstitüsü yapıyor. Belli formülj 1er içerisinde Devlet İstatistik Enstitüsü, ilgili devlet
i kuruluşlarından malumatı topluyor; Temmuz ayının
| 15'inde o yılın birinci tahmini yapıyor, Kasım ayının
i 15'inde ikinci tahminini yapıyor, öbür senenin Mart
j ayında da kesin tahminini yapıyor.
j
İşte bu tarihlerden dolayıdır ki, devlet çarkı sıkışj makta ve güçlük çekmektedir. Şöyle ki, 1975 yılının
ikinci tahmini 15 Kasım tarihinde yapılması lâzım "gej lirken, bu tahminlerin bu yıl Devlet Planlama Teşkiİ lâtına intikal bir süre gecikmiş ve ancak Aralık ayının
i başında olmuştur. Şimdi normal olarak 15 Kasımda
i gelse dahi, muhterem milletvekillerinin takdirlerine arz
| ediyorum, hükümetlerin ve ilgili kuruluşlarımızın karı şılaştıkları müşkülâtı tasavvur buyurunuz. 15 Kasım
I tarihinde rakamları alacaksınız, 30 Kasıma kadar bu
i 370 sayfalık kitabı hazırlayacaksınız bütün hesap ve
dengeleriyle; buna dayanarak bütçeyi hesaplayacaksıİ n?z ve en geç 30 Kasım akşamı bütçe tasarısım geti| rip Yüce Meclise sunacaksınız. 15 günlük müddet bü
tün bir yılın planının bu hesaplarını, bu dengelerini
kurmak bakımından fiilen yetmemektedir. Bundan do
layı her yıl bu hususta güçlük.çekilmiştir. Konu ilk
i defa bu yıl orta yere gelmiyor. Bundan önceki yıllara
bakıldığı zaman, bundan önceki yıllarda şu program
I üç ayrı bölümde, iki ayrı kısımda ilân edilmişti. Buj nun ilk bir kararname kısmı vardı. Bu ilk kararname
kısmı, bakınız 1973'te 8 Aralıkta' ilân edilmiş, 1974'te
25 Ocakta ilân edilmiş, 1975'te 3 Ocakta ilân edilmiş,
1976'da 2 Ocakta ilân edildi. Son üç yılın içerisinde,
en erken tarihte, bunun içerisindeki kararname kısmı
nın ilânı bu yıl olmuştur.

Bu üç safha, şu içinde bulunduğumuz anda yürü
müş, gelmiş ve tatbik edilmiştir. Burada söz konusu
olan, münakaşa konusu olan hususların kaynağı, açık
ça belirteyim ki, bütün devlet mekanizmamızda bu
çeşit çalışmaların yapılması hususunda zaman ayarlan
masının isabetli bir şekilde yapılamamasından doğmak
tadır. Zira, 1976 yılının programı hazırlanırken, 1975
yılının ne nispette hangi sahalarda tahakkuk ettiğinin
bilinmesine ihtiyaç vardır. Bunlar bilinmelidirki, pla
nın anahedeflerine ulaşabilmek için, «1976'da hangi
yatırımları yapacağız? Hangi üretimlerle, hangi hâsı
laları elde edeceğiz?» hedefleri tespit edilsin. 1975 yı
lının neticeleri nedir, bu ne zaman bilinecektir? Da
ha hemen, ilk Birinci Beş Yıllık Plan tatbikatında bu
konu devlet idaremizde bir önemli problem olmuştur
ve 9 . 4 . 1963 tarihinde bir protokol tanzim edilmiş
tir. Bu protokol, o zamanki hükümetin temsilcisi ola
rak Sayın Feyzioğlu'nun iştirakiyle, Devlet Planlama
Teşkilâtının, Maliye Bakanlığının ve Devlet İstatistik
Enstitüsünün yetkilerinin iştirakiyle - şurada elimde
dir bu protokol - 9 - 10 kişilik bir heyet tarafından
tanzim edilmiştir. Bu protokole göre, 1963 yılında ya
pılan şu devlet protokolüne göre, her hangi bir yılın,
j
Bu kararname kısmına ilâveten arkada iki önemli
«Acaba, program tatbikatı ne şekildedir? Neticeler ne
kısım daha var. Bakınız bu kitabın içerisinde bir ka
olmuştur?», bunun tespiti için 3 tane tarih tespit edil
rarname vardır, bu kararname kısmı 2 Ocak tarihinmiştir.
I de ilân edilmişti. Ama bu kararname Bakanlar Kuru
Bu protokolde deniyor ki, 1975 yılı için arz ede
lunda 30 Kasımdan önce görüşülerek tespit edilmiştir.
yim, 1975 yılının tatbikatı ne olmuştur? «Bu hususta
Bir ikinci kısım vardır, bu programın esaslarını ih
ki ilk tahminler Temmuz ayında yapılır diyor.» «En
tiva ediyor. Yani 1975'te çeşitli üretimler hangi nokta
geç 15 Temmuz tarihine kadar 1975 yılının program
dır. Bunları bildikten sonra, 1976'da üretimler ne ola
gidişi tespit edilir» diyor bu protokol. Ondan sonra,
cak, makro dengelere ait yatırımlar hangi istikamette
«Sene sonu yaklaşırken, en geç Kasımın 15'ine kadar
olacaktır; bunları ihtiva eden «Programın Hedefleri
ikinci tespit yapılır» diyor. Bu tespit, hiç şüphesiz, ve Dengeleri» bölümü vardır. Bu progranaın hedefle1975 yıh hakkında daha yaklaşık fikir veren bir tes I ri ve dengeleri bölümü şöyle bir bölümdür ve bu progpittir. Yine aynı protokol, «1975 yılının kesin tespiti j ramın esasını teşkil etmektedir. Diğer kısım ise, bu
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esaslara dayanılarak yapılmış olan çeşitli değerlendir
meleri, taksimatı ihtiva ediyor.
Şimdi durum bu yıl ne olmuştur, huzurlarınızda
açık ve vazıh bir şekilde arz ediyorum.
Bu yıl Yüksek Planlama Kurulumuz, Hükümet ola
rak 1 Temmuz, 22 Temmuz ve 16 Ağustos tarihlerinde
üç toplantı yapılmıştır; 1975 yılının durumları Yüksek
Planlama Kurulu olarak gözden geçirilmiştir, 1976 yı
lı için anaistikametler bu toplantılarda önemli nokta
larla tespit edilmiştir. Bilâhara Kasım ayı gelince 15
Kasım, 21 Kasım, 27 Kasım, 28 Kasım, 29 Kasım ta
rihlerinde de Hükümetimiz çeşitli toplantılar yapmak
suretiyle, Yüksek Planlama Kurulu halinde toplanmak
suretiyle, bu programa nihaî şeklini vermenin çalışma
larını yürütmüştür. Bu çalışmaların neticesi olarak 30
Kasım tarihine geldiğimiz zaman her üç doküman da
hazırlanmıştır. Bu dokümandan bir tanesi Bakanlar
Kurulu kararnamesidir ve bu kararname açıklanmış
ilân edilmiş, 2 Ocak tarihinde de Resmi Gazetede
çıkmıştır.
İkinci kısım ise, programın esas kısmını teşkil eden
kısımdır ki, Programın Hedefleri ve Dengeleri adlı şu
dokümandır. Bu doküman, 1975'in neticelerini gözönüne alarak 1976'nın hedeflerini tayin etmektedir, iş
te bütçe, bunun içerisindeki makro büyüklüklere uy
mak mecburiyetindedir. Esasen mevcut Bütçe Kanu
numuz da bunu amirdir. «Programın esaslarına uyu
larak bütçe hazırlanır» demektedir, şu elimde göster
miş olduğum doküman hedefler ve dengeler doküma
nıdır. Buna dayanılarak bütçe hazırlanmak mecburi
yetindedir. Hükümetiniz olarak kararnamemiz ve bu
doküman, 30 Kasım tarihinden önce hazırlanmıştır.
Bütçenin Yüce Mecliste görüşülmesi esnasında, Bütçe
Komisyonu üyelerine programın esaslarını teşkil eden
bu doküman dağıtılmıştır. Bundan sonra, bunun içe
risindeki makro dengelerin teferruatını ihtiva eden
programın diğer kısmı ise, yine 30 Kasımda Yüksek
Planlama Kurulu kararı olarak tespit edilmiş; ancak,
Hükümet karan haline gelememiştir. Söylediğim se
beplerden dolayı müteakip kısımları, başka hükümet
ler zamanında Nisan ayında neşredilmiştir; bir çoğu
31 Ocak, Hatta İktisadî Devlet Teşekküllerinin prog
ramları ise, Nisan ayında neşredilebilmektedir. Bu Dev
let çarkının işleyişinde, zaman ayarlamasının dikkatli
yapılmasından meydana gelen tabiî bir neticedir. Sa
dece bu yıla mahsus değildir; Planın tatbikata konul
duğu günden beri, aynı aksaklıklar bu zaman ayarla
masından dolayı cereyan etmektedir. Biraz evvel arz
ettiğim, ilgili kuruluşlar arasındaki Devlet protokolü
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de, sırf bu aksaklığı gidermek için vaktiyle tespit edil
miş bir protokoldür. Fakat günümüze kadar maalesef
yine de bu aksaklık giderilememiştir. Çünkü, 15 gün
içerisinde 370 sayfalık bir programın ve Bütçenin ha
zırlanmasına, mevcut imkânlarımız fizikman
imkân
vermemektedir.
Burada huzurlarınızda bir noktayı daha açıklamak
istiyorum. «Yüksek Planlama Kurulu kararının tahri
fatı» şeklinde bir şey söz konusu değildir. Bu konunun
içyüzü şudur :
Yüksek Planlama Kurulu bir karar almıştır; bu
karar 30 Kasım tarihinden önce teşekkül etmiş, Hü
kümete sunulmuştur. Hükümet, Bakanlar Kurulu ola
rak bunun üzerinde değişiklikler yapmak ihtiyacını
duymuştur. Bu değişikliklerin sebebi şudur : Bu hazır
lanmış olan doküman, Temmuz tahnr'nlerine dayanı
larak getirilmiş bir doküman idi. Nitekim, geçen yıl
kı doküman da Temmuz tahminlerine dayanmakta idi.
Bir evvelki seneki doküman, Kasım tahminlerine dayandırılabilmiş idi. Şimdi burada yapılmış olan de
ğişiklikleri size arz edeyim. İfadelerin daha anlaşılır
hale getirilmesi, bir. Hükümet ne değişikliği yaptı Yük
sek Planlama kararı üzerinde. Kendi 91 sayılı Kanu
nun 15 nci maddesinin verdiği hakkı kullanarak.
İkincisi; Temmuz ayında çıkan geçici millî gelir
rakamlarına ilâveten, Kasım 1975 ayında tespit edilmiş
bulunan yeni geçici millî gelir rakamlarının programa
bilgi mahiyetinde ilâve edilmesi. Makro dengelerde
herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Çünkü, bu
belge Yüce Meclisin Bütçe Komisyonu üyelerine za
ten 30 Kasım tarihini takiben Bütçe Çalışmaları baş
larken dağıtıldı, programın esasları. Bundan başka,
birtakım uygulama değerlendirmelerinin ve politika
tedbirlerinin daha net ve anlaşılır hale sokulması, sos
yal sektörlerin bazı kısımlarında Hükümet Programın
da yer alan ilkelere uygunluk sağlanması. Hükümetin
yaptığı değişiklikler bunlardır. Bu değişiklikler Hümetin hakkıdır ve her yıl bu çeşit değişiklikler yapıl
mıştır.
Bu noktadan sonra şöylesine bir iddia da varittir :
«Efendim, Hükümet bu değişiklikleri yapmış olmakla
kalmıyor; Hükümet, Yüksek Planlama Kurulu evra
kında tahrifat yapıyor» deniyor. Bu noktayı açıklığa
kavuşturmayı bir görev sayıyoruz. Muhterem arkadaş
larım, yapılan iş şudur : Bu 370 sayfalık kitap, bu
nun gibi 6 cilt olarak Hükümete takdim edilmiş, Yük
sek Planlama Kurulu kararı olarak. Hükümet bunun
üzerinde arz ettiğim bu dört istikamette kendi görüşü
ne uygun değişiklikleri yapmış. Bu değişiklikleri yaptık-
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tan sonra, bu dokümanların süratle bastırılabilmesi
için; bu 370 sayfalık kitabın yeniden bastırılması ye
rine, kendi yaptığı değişiklikleri nüshalardan bir ta
nesini üzerine yapıştırarak, neticeye çabuk gitmek
yolunu seçmiş. Bu değiştirildikten sonra, bu nüshala
rın baskısını Yüksek Planlama Kurulu, Hükümetin bu
husustaki çalışmalarının sekreteryasıdır yani «Şimdi
bizim bu değişiklikleri yapmış olduğumuz nüshayı
matbaaya görürünüz, bastırınız» demiştir. Bu görev,
Yüksek Planlama Kurulunun bir sekreterya görevidir,
Yüksek Planlama Kurulu bu görevi yaparken, mat
baaya verilen sayfalarda herhangi bir değ-'şikl'k ol
masın diye, kendi mühürünü o nüshanın üzerine vur
muştur. Bu nüshanın üzerine vurmasının manası,
Yüksek Planlama Kurulu ile matbaa arasında bir de
ğişiklik olmamasıdır. Yoksa, Yüksek Planlama Kuru
lunun sekreterya görevini yaparken bir evrak üzerine
bir mühürü vurması, o evrakın Yüksek Planlama Ku
rulu kararı olduğu manasına gelmez. Bu bakımdan,
burada mühür, sadece Hükümetin yapmış olduğu de
ğişikliğin, bir yanlışlığa uğramadan matbaada basıl
masını temin maksadıyle vurulmuş b'r mühürdür.
Hükümetin kararnamesi ortadadır, Yüksek Plan
lama Kurulu ortadadır ve Hükümet;n kendi değ'"ş:kliklerini yaptıktan sonra Hükümet kararnamesi olan
şekil de ortadadır. Bunlar arasındaki değişiklikler,
resmî vesikalar olarak hqr zaman gözönündedir.
Yüksek Planlama Kurulu ne demiş, buna mukabil
Hükümet' hangi değişikliği yapmış... Bu, tartışmaya
açık; gelin bunu tartışalım. Ama, burada bir Yüksek
Planlama Kurulu kararı yok iken, «bir karar şeklinde
gösterilmiştir» iddiasının kabulüne imkân yoktur. Söy
lediğim gibi, Yüksek Plan'ama Kurulunun, sekreterya
görevini yapmak için kendisine tevdi edilmiş olan ev
raklara o mühürü vurmuş olmasından ibaret bir ha
disedir. Onun, Yüksek Planlama Kurulu kararı ol
ması diye bir şey yoktur.
Bildiğiniz gibi, Yüksek Planlama Kurulları, ilgili
dosyalarını arşivlerinde muhafaza eder. Yüksek Plan
lama Kurulu ortadadır, Hükümetin dokümanı Orta
'dadır; ıbunu ıher milletvekili, her ilgili alıp tartışabi
lir; Hükümet neyini değiştirmiş Yüksek Planlama
Kurulu kararıinım, 'diye.
Peşinen arz edeyim ki; 'bu tartışma yapıldığı za
man, planın, programın esası olan ıbu temel makro
dengede şu dokümanla hiç 'bir şey değişmemiştir. Çün
kü ıbu doküman, zaiten hamlen müteakiben Yüce Mec
lis üyelerine dağıtılmıştır. Değişen neidir? Söyledim.
Bu pnogram, 1975 Temmuzuna göre hazırlanmış idi,
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Temmuz tahminlerine göre harzırlanmiış idi; 1975. Ka
sım 'tataj&ntepiiie- gö;ie 'bu husustaki birtakım rakamlar, öbür politika tâspMeiıinlde ve bazı mütalaalar yü
rütülürken değiştirilmiştir, dalha taze malumata isti-»
•nad'ün fikir yürütmek için. Bu (balkımdan, bu (konula
rı, «Efendim, Yüksek Planlama Kurulunda böyle
'karar alınmış idi, s'iz Hükümet olarak şu noktayı şu
şekilde değiştirmişsiniz. Niçin ıbunu değiştirdiniz?»1
Bunu her zaman tartışırız, bu tartışmaya açığız. Bu
bir görevidir, Ibundan faydalar meydana gelir. Fakat,
«Yüksek Planlama Kurulu olmayan bir evrakı, Yük
sek Planlama Kurulu şelklüne soktunuz» ithamı, ka
bule şayan ıhir litham değildir; böyle bir şey varit de
ğildir. Bu 'kürsüden müteaddit defalar ifade edildiği
gilbi iböyle ibir şeye Hükümetin ihtiyacı da yoktur,
hükümetlerin (böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Çünkü
hükümetler, nıihaî doküman iolan programı kendi ka
rarnameleri 'olarak neşretmektedirler, burada istedikteri değişikliği yaparlar. Kaldı İki, Toprak Reformu
Kanunu ile Yüksek Planlama Kurulu üyelerindeki
denıge de, Yüce Meclisin tensibi ile değişmiştir. Çün
kü ıbu kurulda Hükümeti 5 üye, Yüksek Planlama
Kurulunu da 4 üye tem'sil etmektedir. Yani, Yüksek
Planlama Kurulunun içerisinde teknik ark'adaşlarım
oylarıyle herhangi 'bir kararı değiştirip de, bir Yüksek
Planlama Kurulu kararım şu veya bu şekilde değiş
tirmek de esaısien mümkün değildir. Çünkü, Toprak
ve Tarım Reformu Müsteşarının bağlı olduğu Devlet
Balkanı da Yüksek Planlamanın 'bir üyesidir. Hükü
metlerin Yüksek Planlama Heyetinin içerisinde 5 ta
ne üyesi, Yüksek Planlama uzmanlarının ise sadece
4 tane üyesi bulunmaktadır. Hükümetin 5 üyesinin
imzası 'bulunan herhangi ibir kararname; hiç şüphe
siz ki, .bir nihaî belge olarak /bir mana ifade etmek-'
tedir. Bunu, 1 - 5 - 4 hes'aibı yaıpımak için değil; Ibu
'kalbil değişikliklere hükümetlerin herhangi bir ihtiya
cının lolmıadığını açıklamak için arz ediyorum.
Tekrar açık ve vazıh ibir şekilde ifade ediyorum
ki; Yüksek Flaınlaıma Kuruluna Planlama Teşkilâtı
nın sunduğu taslak ortadadır, Yüksek Planlama Ku
rulu kararı haline gelen teklif ortadadır, Hükümettim
yapmış lolduğu değişikliklerle 1976 yılı Programı olan
nihaî evrak ortadadır. Bu hususa ilgi duyan larkaldaşlarıimızın hu üç ayrı 'dokumam incelemelerine yar
dımcı oluruz, incelesinler,. Aradaki farklar siyasî ter
cihlerdir; hükümetlerin en tabiî haklarıdır, o siyasî
tercihleri burada tartışmaktan sadece memnuniyet
duyarız.
Muhterem millötvekilleri, ümıidediyorum ki, en
ufak detayına girmek suretiyle yapmış olduğum bu
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açıklama, birkaç günden beri Yüce Meclisi işgal eden
ve uzun 'münakaşalara sebep olan konunun içyüzünün
ne olduğunu göstermek ibakılmımdan yeterli olmuştur.
Konu, hâdise burudan ibarettir. Bu hususa ilgi duyan
arkadaşlarıımız !bu dokümanları incelerler. Herhangi
bir şekiide şu yahut ıbu hükümet üyesini itham etme
den, hükümetin fcenldi haklarım kullanmaya gereken
saygıyı göstererek (bu konuyu burada münakaşa mev
zuu yaparlar ise; ıbunıdan HüJkaima^imiz ve onun bü
tün üyeleri sadece memnuniyet duyacaîklardir. Hu
zurlarınızda bu konuyu açıklamayı ıbir görev saydım.
(Muhterem miietvekileri; Devlet Planlaıma Teş
kilâtı Bütçesi üzeninde yapılan konuşmalarda kıymstli arkadaşlarılmızın ıtemas ettikleri hususlarda bu açık
lamaları yaptıktan sonra da, şimdi müsaade ederse
niz, en son temas etmeyi uygun gördüğüm noktaya,
ve konuya gelmiş bulunuyoruz.
Bu nokta nedir?
Muhterem milletvekilleri; simidi Üçüncü !Beş Yıl-'
lık Planın üçüncü yılını ark alda 'bıraktık, dördüncü
yılına .girdik. İnşallah 'bu bütçe, Yüce Meclisin tas
vibine mazbar olduktan sonra Mart ayından itiba
ren Dördüncü Beş Yıllık Planın çalışmalarına başla
nacaktır. Dördüncü Beş Yıllık Planın çeşitli 'vesileler
le Bütçe Komisyonunda, Senatomuzda ve Yüce Mec
liste arkadaşlarımızın çeşjitli fikirleri serdoldu bu
hususta.
Ümidediyorum ki, önümüzdeki Meclis çalışmala
rım ız'd a bütün partilerimizin hepsinin fikirlerinin katkısıyle Dördüncü 'Beş Yıllık Planı en sağlam temelle
re oturtmak imkânını buluruz. Bunu temenni ediyo
ruz.
Bu fırsatları ve bu vesileleri hazırlamaya Hükü
met lolarak (biz dıe gayret edeceğiz. MecMslerimizin ve
bütün partierimizlin fikirlerini almakta, Dördüncü
Beş Yıllık Plan hazırlanırken sa'deoe yarar görürüz.
Bunu hatta kenelerinden rica edeceğiz. Bu vesileleri
burada hâsıl edeceğiz. Çünkü plan ülkemizin bütü
nüne ait bir çalışmadır. Bütün partilerin bu hususta
fikirlerini serdetmeieri, burada sadece fayda getirir.
Dördüncü Beş Yıllık Planım temel prensipleri ne
olacaktır, meselesinde ümidediyorum ki; bugün Yü
ce Mecliste başlamış olan bir tartışmadan büyük fay
dalar hâsıl olacaktır. Bu tartışma, 'sabahleyin Yüce
Meolls'mizde bir ucundan yerini bulmuş bulunan ma
teryalizm ve maneviyatçılık meselesidir. Bu konuyu,
konuşmamızın en sonuna ayırmakta yarar göndüm
ve bunu Dördüncü Beş Yıllık Planın temel ilkelerinin
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tartışmasının bir başlangıcı sayarak şu anda ele al
makta fayda görüyorum.
Muhterem milletvekilleri; her şeyden önce be
lirteyim ki, Dördüncü Beş Yıllık Planda hiç şüphe
siz tekrar ağır sanayi ile İhracata dönük projelerimiz
esas olacak; harp sanayiimiz ise önemli yer tutacak
tır. Bunların ölçülerini, tercihlerini, m i ktadarını hep
bsraber tartışarak 'olgunlaştıracağız. Ancak, Dördün
cü Beş Yıllık Planın asıl en fazla münakaşa etmemiz
lâzırngelen konusu, materyalizm ve maneviyatçılık
meselesi olacağını şimdiden hissediyorum.
Her şeyden önce belirteyim ki; Üçüncü Beş Yıl
lık Planda bunların enine boyuna tartışması için ye
teri kadar vakit ayrılamamıştır. O zaman da işaret
ett'ik. Şimdi siz, bu yıl polis teçhizatına, toplum po
lisine 500 milyon ayırıyorsunuz, manevî kalkınmaya
'bir şey ayırmıyorsunuz. Geliniz manevî kalkınmaya
ayıralım ve bunu materyalist polisiye tedbirlerin artı
rılması mecburiyetini kökünden orta yerden kaldıra
lım. (A. P. sıralarından ı«ıBravö» sesleri, alkışlar)
Dördüncü Beş Yıllık Planda bu plana anaistikamett verirken, 'bu tartışmalarım açılmasının çok yarar
lı olacağına kanîlyim.
Muhterem milletvekilleri, 'bu önemli konuyu be
lirttikten sonra şimdi şu noktaya geçmek istiyorum :
Her şieydan önce Yüce Mecliste maneviyatçılık
ve materyalizm meselelerinim konuşma konusu ol
masından ibüyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü
bunları konuştuğumuz zaman sonunda faydalı yolu,
aydınlık yolu hep beraber bulacağımıza (baştan eminm. Ondan dolayı Yüce Meclisimizde 'bu meselenin
hakikaten bir tartışma konusu olmasından samimî
olarak bahtiyarlık duymaktayım.!
Bu noktayı da tespit ettikten sonra, müsaade buyurursajmz sabahki konuşmadan Dördüncü ıBeş Yıllık
Kalkınma Planına temel ilke olanak çıkartmak iste
diğim hususun, kısaca arzına geçmek işitiyorum.
Sabahleyin huzurlarınızda bendeniz geldim ve siz
lere ne arz etrim muhterem (milletvekilleri? Sizlere
geldim şunu söyledim, dedim ki, «(Biz millî ve mane
vî değerlere bağlı bir Hükümetin üyeleriyiz. Dört
parti bir araya geldik, millî ve manevî değerlere bağ
lılığımızı aramızda temel taş yaptık, bu temel taşa
dayanarak bugünkü Hükümetimiz kuruldu.»
Bu noktayı sizlere belirttikten sonra, millî ve ma
nevî değerlere bağlı bir Hükümetin sözcüsü olarak,
huzurlarınıza geldim, «Bugünkü anarşik olayları or
tadan kaldırmak (istiyorsak, polisiye tedbirler yetmez»
dedim. Evlâtlarımızı millî bir maarif içerisinde, ma-

M. Meclisi

B : 60

teryalİzmden uzaklaştırıp, maneviyatçı olarak yetiş
tirmek mecburiyetindeyiz. Hükümet programımı
zın içerisinde bir anamaddeyi ıgeldim, huzurlarınızda
ifade ettim ve bundan da ne kastettiğimi açıkladım.
Deidilm ki, «Balkınız bugünkü maarifimiz materyalist
tir. Bugün çoouklanimza maneviyat öğretelim diye
okuttuğumuz -bir psikoloji kitabımda çocuğa akıl öğ
reti yoruz, zekâ ve dikkati öğretiyoruz; ama «Niye
-bankayı soymaması lâzım» bunu çiocukfe'imıza öğ
retemiyoruz. Öğretemediğifmiz için de bu yanlış isti
kamete kaymakta olan maarif, çocuğumuzu yetiştir
diği zaiman bu çocuk üniıversıiıfceye 'geldiğinde, akıl bu
dur, dikkat budur, zekâ budur; bunu biliyor; onun
için daha dikkatli, daha zekî planlar hazırlıyor. Ne
için? Bankayı soıymdk için. Niye bankayı soymaması
lâzım, bunu çocuklarımıza öğretmiyoruz» (M. S. P.
sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri)
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının temelini
atarken, huzurlarınızda haykırıyoruz : Gelin vata
nımıza, milletimize en büyük iyiliği yapalım, çocuk
larımıza yalnız aklı, zekâyı değil; rahmet nedir, şef
kat nedir, iffet nedir, merhamet nedir? Bu milletin
çocuklarına ^bunları öğretmeye ağırlık verelim. Kur
tuluş buradadır, haberiniz olsun. (M. S. P., A. P.,
C. H. P. sıralarından alkışlar.)
Sizlere geldim, huzurlarınızda bunu söyledim.
Bendenizin bu sözü üzerine, kıymetli Cumhuriyet
Halk Partisi sözcüsü arkadaşımız kürsüye geldiler ve
bir konuşma yaptılar. Bu konuşmanın tahlilini yap
mak istiyorum. Bu konuşmanın tahlilinde, peşinen
belirteyim ki; şu konuşmayı yaparken dahi bende
niz, Cumhuriyet Halk Part'sini materyalist bir par
ti olarak asla kabul etmiyorum. Halk Partisi ma
neviyatçı bir partidir ve bizzat bu konuşmayı iemsibn yapmış olan arkadaşımızın da, materyalist dü
şünceli bir kimse olduğunu kabul etmiyorum. Sade
ce Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında temel
neticeyi orta yere şimdiden koyabilmek için, burada
serdtedilmiş olan mücerret fikirleri karşıma alarak, bu
fikirlerin bir tahlilini yapıp, bir neticeye gitmek is
tiyorum. Sözüm ne Cumhuriyet Halk Partisi hakkın
dadır, ne de bu fikirleri gelip burada serdeümiş olan
iiymetlıi sözcü arkadaşım hakkındadır. Sözüm sade
ce, (sabahleyin burada serdedilmiş olan fikirler hakkmdaJ'jlır.
Cnee, bir defa sabahleyin buraya gelindi ve şu
söz/er söylendi. Denildi ki, «Burada biraz evvel yapıl.nış olan konuşmada Hükümet sözcüsü Erbakan,
a /2ta maneviyatçılığı kendi inhisarına alarak bir ko
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nuşma yaptı» ithamı serdedildı. Hemen belirteyim ki
muhterem arkaldaşlarım; hakikî ve samimî manevi yatçılıkta, maneviyat inhisara alınmaz. Keşke herkes
maneviyatçı olsun, istenir. Ondan dolayı, ben hiç bir
zaman bu konuşmamızda herhangi bir şekilde şunu
veya bunu inhisarımıza almak değil, hatta şunu veya
bunu yaptık diye de konuşmadum. Hükümet olarak
hedeflerimize işaret ettim. «Bu hedeflerde geliniz hep
beraber toplanalım» dedim. Hiç bir şahsı, hiç bir
partiyi kastetmedim. Sadece bu milletin evlâtları ola
rak, bu milleti temsil eden muhterem miletvekülleri
olarak, geliniz bu hedefler etrafında asgarî müşterek
ler olarak hep beraber birleşelim, dedim. Hedef kim
senin malı değildir. Hedef, inşallah hepimizin müş
terek malı olacak. Bundan dolayıdır ki, «İnhisarına
alınarak bir konuşma yapıldı» ithamını kabul etmek
doğru değildir. Bunu, bir sürçilisan olarak kabul edi
yorum.
Kaldı ki, muhterem arkadaşımı şahsen yakinen
tanırım. Bu arkadaşım, kendisini «Şefkat, rahmet,
merhamet, iffet» sözüne bu kadar uzak mı hissediyor
ki, «Bizi yakınınıza almadan bunları kendi inhisarı
nızda topluyorsundz» ithamı aklından geçiyor. Bu
mefhumlara uzak olmayacağız. Bu mefhumlara çok
yakın olacağız. Bu mefhumları kalbimizin, gönlümü
zün meşalesi yapacağız. Çünkü saadet bundadır. Yap
mazsak ne olur? İşte bu faturaları öderiz; bu Meclis
te günde 10 saatin 9 saatinde anarşik olayları konu
şuruz, 1 saatimi yurt kalkınmaları meselelerine ayıra
mayız. Onun için, eğer yurt kalkınmasına yönelmek
istiyorsak; burada, bu mefhumlara sanlmak mecbu
riye!! indeyiz,'
Muhterem arkadaşlarım, bakınız sabahleyin ya
pılmış olan konuşmada bu noktaya işaret ettikten son
ra bir hususu açıklamak istiyorum. O husus ta şu
dur : Anayasamız ortadadır. Yüksek müsaadeleriniz
le anamızda şu anda konuştuğumuz konuyle ilgisi ol
mayan kelimeleri hasfederek arz ediyorum : Ana
yasamızın 10 ncu maddesi; «Devlet... insanın maddî
ye manevî varlığını geliştirmesi için gerekli şartları
hazırlar>> diyor.
Anayasanın 10 ncu maddesi Devlete bir görev ve
riyor. Bu milletin evlâtlarının maddî ve manevî var
lığının geliştirilmesi için gereken şartlan hazırlamak,
Devletin görevidir. Hükümetimiz, bu görevini müd
rik olduğu içindir ki, «millî ve manevî değerlere bağ
lıyız» diye ilân ederek yola çıkmıştır; Anayasanın em
rini tutuyor. Bu şartları hazırlamak görevimizdir. Bi
raz sonra geleceğim, sabahleyin serdedilen fikirde,
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« t e başbakan akılcı olur. maneviyatçı olamaz» den
di. Bu sözü (külliyen reddediyorum. Maneviyatçı ol
mak bu Anayasanın gereğidir. Hepimiz maneviyatçı
olmaya mecburuz. Maneviyatçı olmadan, bu mille
tin evlâtlarının manevî varlığının geliştirmenin şart
larını nazır'ayamayız. Halbuki bu, Anayasamızın
üzerimize verdiği bir görevdin
Anayasa yalnız toprak reformunu görev vermi
yor. Anayasa yalnız sosyal kelimesimden çıkartılan
çeşitli manaları görev vermiyor. Anayasa, Devlete,
millettin manevî varlığımı geliştirmeyi de görev veriyor.
(M. S. P. 'şuralarımdan alkışlar) Dördüncü Beş Yıllık
Planda, bu temel taşını hep beraber yerine koyup, öy
le y o k çıkacağız Allanın izniyle. Saadet ve selâmetin
yolu buradan geçiyor da omun için mep beraber bu
yolda yürüyeceğiz.
Anayasanın 14 ncü maddesi ine diyar? Anayasa
nın 14 ncü (maddesi, «Herkes, yaşama, maddî ve ma
nevî varlığını geliştirme hakkına ve kişi hürriyetine
saihiptir»! diyor.
Oridan dolayı, manevî varlığını geliştirme hakkı
na sahip, herkes, vicdan, dinî (inanç ve kanaat hürri
yetine ısaMp. Böyle olduktan s/onra, nasıl olur da her
hangi ıbir kimsenin namaz kılması hakkında söz söy
leriz, herhangi bir kimsenin abdest alması hakkında
söz söyleriz? Bunlar anayasal (halklardır, bunlar Ana
yasanın (bütün fertlere vermiş olduğu haklardır ve ma
nevî varlığın geliştirilmesi de devlete verilmiş bir gö
revdir,
Anayasanın bu saydığım maddelerinin dışında;
M, 19, 22, 26, 29 ve 46 ncı maddelerinin hepsinde,
bilhassa umumî ahlâkın kor'unmasuna 'büyük ehemmi
yet atfedilmişti'r. Anayasamız, maneviyatçı ve ahlâkçı
bir Anayasadır. Bu sebepten dolayı, Hükümetimizin
millî ve manevî değerlere bağlı olması, Anayasanın
emrine bağlı bir Hükümet olmasının tabiî bir gere
ğidir. -Biz, maneviyatçı olmaya mecburuz, Anayasanın
10 mcu maddesinin emretmiş olduğu hususu yerime
getirmek için.
Muhterem arkadaşlarım; bu noktayı huzurlarınız
da böylece (tespit 'ettikten sonra, şimdi müsaadenizle
yine sabahleyin burada serdediimiş olan fikirlere bir
kaç cümle ile dokunmak istiyorum.
Sabahleyin buraya gelindi; önce (bir defa felsefe
nin ibeılü bir 'bölümünde dahi, kanaatimce birbirine
karışan büyük (hatalar yapıldı. Zina, materyalizm baş
ka şeydir, diyalektik materyalizm başka şeyidir. Ma
teryalizm, taa eski asırlardan beri sürüp gelen bir dü
şünce tarzı; diyalektik materyalizm ise, sadece şu son
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bir iki asır esnasında gelişmiş 'bir düşünce tarzıdır.
Arkadaşımızın sabahleyin faunada serdatımüş olduğu
fikir, - arkadaşımızı kasdetmiyorum, tekrar ediyo
rum, fikrini kasdödiyorum - bu fikir aslımda bilindiği
gibi diyalektik materyalizme ait birtakımı mütalaala
rın serdinden ibaret lOİur.
Burada, âdeta inanç yerine, din yerine, maddenin
'metafiziğini ikâme edilmesine kalkışıldı. Bunlar, bu
noktalarda fikir yürütmüş insanlar için şok ıbüyük
birbirinden ayrı ayrı meselelerdir. Din başkadır, inanç
başkadır. Bunun yerine, maddenin metafiziğini din
zannetoek bambaşka bir iştir. Bundan dolayıdır iki,
dinin yerine reddin reddi felsefesi gibi diyalektik mateıyalizmle, komünizm felsefesinde temel taşı yapıl
mış olan birtakım fikirlere iltifat ötmenin iimkânı
yoktu;-. (M. S. P. ve A. P. sıralarımdan «Bravo» ses
lerit 'alkışlar)
Bunların hepsi ıboş laflardan ibarettir, hakikati
kimse değiştiremez; reddin reddini kendine inanç ya
pacaksın da ne geçecek eline? Söyleyeyim mi eline
ne göçecek? Ellime sadece bomba ve dinamit geçecek,
'bomba ve dinamit... (M. S. P. ve A. P. s ıraları ndam
«Bravo» sesleri, alkışlar)
İşte Dördüncü Beş Yıllık
Planın çalışmalarına
" böyle 'başlayacağız Allanın, izniyle, böyle de neticeye
gideceğiz. Dördüncü Beş Yıllık Plan maneviyatçı bir
plan olacak, Anayasamın emrine sarahatten uyan bir
plan olacaktır^
Muhterem arkadaşlarım, şunu hemen belirteyim
ki, yine sabahleyin burada bahsedilirken, aslında
bendeniz millî ve manevî delerlere bağlı bir Hükü
metin sözcüsü olarak arz ettim; evlâtlarımızı «şu,
şu fikirlere sahip evlâtlar olarak yetiştirelim» dedim.
Böyle bir konuşmanın üzerine, buraya gelinip de
birtakım, «Efendim, beş vakit namaz kılmak yerine,
on vakit kılmak şöyle ifrattır» şeklinde konuşmalar
yapılmanın, ondan önce yapılmış olan b ; r konuşma
ile alâkasını görmedim. Şu noktanın unutulmamasını
rica ederim; kötünün aşırısı daha kötüdür, iyinin aşı
rısı ise; sadece daha iyidir. Bu sözümü unutmayın,
(M.S.P. ve A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Onun için, beş vakit namaz kılmak, benim
şahsî kanaatime göre çok iyi bir şeydir, Allah hepi
mize nasip etsin. Ama bir insan iyi niyette, samimi
yetle on vakit kılıyorsa; kanaatim odur ki, o insan
daha iyi bir şey yapıyor, kötü bir şey yapmıyor.
(M.S.P. ve A.P. sıralarından «Bravo» seslen, alkışlar)
Bu bakımdan, birtakım mantık oyunlarına girip,
de, beş vakit yerine on vakit kılmak gibi, birtakım
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bahaneler koyarak; milletimizin bütünüyle bağlı ol
duğu mukaddes birtakım mefhumları herhangi bir
şekilde gölgelendirmeye tevessü! etmek, bu kürsünün
mehabetiyle bağdaşmıyor.
Yine, «takunya» sözü burada yapıldı. «Takunya»nın üzerinde bir dakika durmakta fayda var. Ne
dir bu takunya?
ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Nalın, nalın.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN
(Devamla) —
Muhterem arkadaşlarım; çok iyi biliyorsunuz ki ta
kunya - Müslümanlık dinine mensup insanlar abdest
aimak mecburiyetindedirler - abdest alınırken bir ra
hatlık ve kolaylık vasıtasıdır.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Dairede..
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN
ERBAKAN
(Devamla) —
Şimdi, takunyadan maksat; şayet böyle bir kolaylık
vasıtasından istifade etmemek ise; bunu fevkalâde
yersiz ve yanlış bir görüş olarak bulurum. Yok, eğer
bu söz konuşulmak suretiyle, abdest almayı; hiç bir
zaman arkadaşımız bunu kasdetmiştir demiyorum, her
hangi bir kimse çıkar da bu sözü bir vesile yaparak,
tezyif etmeye kalkarsa; o zaman onun karşısında
yıldırım oluruz, o zaman onun karşısında ateş olu
ru?:, bunu herkes bilsin. (M. S. P. ve A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sizin böyle
yorumlamaya hakkınız yoktur efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, müsaade buyurursanız yine sa
bahleyin...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, böyle konuşmalara daha izıin verecek misiniz?
Bu konuşmaların yeri burası değil.
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Rica ediyorum
efedim müdahale etmeyin.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem Başkan; yine sabahleyin bakınız burada. Dördün
cü Beş Yıllık Pianm temel ilkesini konuşuyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, yine sabahleyin burada
bakınız şöyle bir fikir serdedikli:
Muhterem arkadaşlarım, bir noktada anla
zabıttan okuyorum; «Başbakanlık maneviyatla yürü
tülmez; Başbakanlık akılcılıkla yürütülür, Başbakan
lık rasyonel ilimlerle yürütülür. Paşbakan maneviya
ta değer verebilir, ama Başbakanlık örgütü manovi-
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yata değer veremez. Başbakanlık örgütü yasaların
üstünlüğünü, Başbakanlık , örgütü hukuk devletinin
üstünlüğünü» demiş, bu esnada gürültüler olmuş. Ar
kadan, «Başbakanlık örgütü eşitlik ilkesini, Başba
kanlık örgütü
uygarlığı kullanmak
zorundadır»
Başbakanlık örgütünde takunya giymemiz, «takunya
giyince maneviyatçı olamazsınız» birtakım gürültü
ler olmuş.
Muhterem arkadaşlarım; önce bir defa burada
söylenmiş olan sözlerin içerisindeki temel yanlışlık;
sanki maneviyatçıhkla akıl birbiıinc zıtmış gib% bir
birine ters görüşler içerisinde aydınlığa kavuşmamış,
yeteri kadar mefhumlar, düşünülmeden söylenmiş
bir söz. Bunlar birbirlerini; nakzetmez. Yalnız arka
daşlarıma belirtmek isterim ki; akıl güzel bir şeydir,
iyi bir şeydir, iyi bir alettir; rolü, belli bir noktaya
kadardır. Akıldan çok daha kıymetli
mefhumlar
var. Akıl tek başına bir işe yaramaz, akı i çok faydalı
bir alettir; ama bir imanın emrinde olursa faydalı
dır. (M.S.P. ile A.P. sıralarından «Bravo» sesleri,,
alkışlar)
Şöyle ki, her zaman içki içmeye alışmış olan bir
kimse, o gün akşamleyin eve giderken, onun aklı o
kimseye, niye bu akşam da içmesi lâzımdır, bunun deİİHenni hazırlamaya meşgul olur ve burada işe ya
rar. Halbuki niye içmemesi lâz<.m,dır, meselesini akıl o
insana gösteremez. Onun için aıklm rolü nedir, inan
cın yeri nedir, bunları birbirlerine karıştırmamak
mecburiyetindeyiz. Akıl, güzel bir vasıtadır, ehlinin
elinde işe yarar. Yalnız o ehlin, ehil olmanın şartı,
iyi inançlara, doğru inançlara sahip olmakla müm
kündür.
Şimdi burada tabiî çok mühim bir hususun üze
rinde durmak istiyorum. Bakınız «maneviyatçı ola
maz» deniyor. Biraz önce Anayasanın sarih maddes"n.; okudum. Maneviyatçı olmak bir emirdir, Ana
yasanın bir emridir. Hem kaldı ki muhterem arka
daşlarım; daha üzerinden çok zaman geçmedi, daha
2 sene olmadı; bu kürsüde saatlerce tarihî yanılgı
dan bahsedildi. Ne diyordu o tarihî yanılgı? (M.S.P.
i!e A.P. sıra'armdan alkışlar) Tarihi yanılgı ne di
yordu? «Bu2;ün ispat ediyoruz ki» diyordu. «Bir in
san hem maneviyatçı olur hem de bu ülkenin yük
selmesi için en iyi gayretler içinde bulunabilir. Bugün
bunu görüyoruz» dendi ve tarihî yanılgı bu kürsü
den daha 2 sene geçmeden yakın bir mazide 'ilân
edildi. (M.S.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Hangisidir: Bugünkü sabahleyin işittiğimiz sözler
midir tarihî yanılgı, yoksa 2 sene önce işittiklerimiz
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midiir? Huzurlarınızda hatırlatayım ki, 2 sene önce
söylenen söz doğrudur. Bazı kimseler tarihî yanılgı
nın içine düşmüştür, herkes değil, milletimiz de değil,
sadece bazı kimseler, mahdut bazı kimseler tarihî
yanılgının içine düşmüştür. İnsanların maneviyatçı
olmasıyle, ileı'ci olmalarını, ülkeyi ileriye götürmek
istemelerini birbirlerine tezat zannetmişlerdir. Hal
buki bu ne büyük gaflettir; bir ülkeyi en ileriye gö
türmekte maneviyattan dahaüstün kuvvet mi olur?
(M.S.P. ile A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Aziz kardeşlerim; bundan dolayıdır ki, burada
serdedilmiş olan bu fikre iltifat etmemiz, bu fikri ka
bul etmemiz mümkün değildir.
Muhterem arkadaşlarım; sabaheyin burada ya
pılmış olan konuşmanın aslında, kanaatimce en
önemli bölümü şu kısmıdır. Bakınız aynen zabıttan
okuyorum. Burada söylenmliş olan söz şu; «Manevi
yatla maddiyat arasındaki farkı, maddiyat mı mane
viyata üstündür, maneviyat mı maddiyata üstündür?
Maneviyatın kökünde ne yatar, sizin kökünüzde ne
yatar. Onların hepsini burada tartışmak lâzımdır»
diyor. «Burada tartışmak lâzımdır» sözünden dolayı,
bu sözleri söyleyen arkadaşıma teşekkür ederim. Bu
tartışmanın açılmasında büyük fayda gördüğümü,
sözlerime başlarken de esasen ifade ettim.
BAŞKAN — BJİr dakkika sayın Erbakan, bir da
kika müsaade eder misiniz?
Görüşülen konu öğleden evveldi ve Başbakanlık
Bütçesi üzerindeydi. Rica ediyorum, biliyorsunuz ki,
1,5 gün kadar da geri kaldık, bu hususta yardımcı
olmanızı istirham ediyorum.
Buyurun efendim.
DEVLET BAKANİ BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem Başkan, esasen bu önemli konuya burada işaret
etmem zatıâlinizin tavsiyesiydi, bir.
İkincisi, şu anda konuşmuş olduğum konuyu han
gi baza oturttuğumu, sözlerime başlarken arz ettim.
(C.H.F. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) Dör
düncü Beş Yıllık Planın temel ilkesini konuştuk, Dev
let Planlama Teşkilâtının Bütçesi konuşulurken el
bette... (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) Bu
rada bu Dördüncü Beş Yıllık Planın temel ilkesini
tartışacağız. Esasen bu sözleri söyleyen arkadaşımız
da bunun tartışılmasına işaret etmişler. Zannediyo
rum ki, Yüce Mecliste hepimliz şu konunun tartışılmasnda ittifak içindeyiz. Bizim başkanımız olarak
zatıâlinizin de bu hususta müsamahakâr olacağınıza
inanıyoruz.
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Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyurursanız
konuşmanın bu kısmına da temas etmek suretiyle,
çok mühim gördüğümüz hususun üzerinde bu kadar
durmuş olalım.
Şimdi burada temas etmek istediğim husus şu
dur. Muhterem arkadaşlarım, bakınız sözleri tekrar
okuyorum: «Maneviyatla maddiyat arasındaki fark
ta, maddiyat mı üstündür, maneviyat mı üstündür;
maneviyat mı maddiyatın üstündedir? ' Maneviyatın
kökünde ne yatar, sizin kökünüzde ne yatar? Bunla
rın hepsini burada tartışmak lâzım.» Şimdi bendeniz
de bu tartışmayı kabul ederek, tartışmaya girişiyorum.
Bizim kökümüzde ne yatar, açıklayacağım; mad
diyat mi üstündür, maneviyat mı üstündür? Açıklayacağm. Varsa başkasının bir açıklaması, o da gel
sin, onu da zevkle dinlemek isterim.
Aziz kardeşlerim; bunların hangisinin üstün
olduğunu başka milletlerin çocukları birbirlerine so
rabilirler; ama bu milletin evlâtları olarak bu sual
leri biz birbirimize soramayız. Şanlı tarihimizin r,ayısız sayfalarına, geriye gidecek değilim. Sadece şu
yakında Çanakkale'den bir sahneyi hep b^iaber ha
tırlayalım. Bu suallerin cevaplarının hepsi onun için
de yatıyor.
Aziz arkadaşlarım, bu büyük milletin Çanakkale'
de bütün dünyanın birleşerek geldiği ordularına kar
şı kazanmış olduğu zaferi; bizim gemilerimiz daha
çok olduğu için mi kazandık, bizim topumuz daha
kuvvetli olduğu için mi kazandık? Topumuzun mu
adedi fazla idi, tüfeğimizin mi adedi fazla idi? Ça
nakkale zaferini ne ile kazandık? Çanakkale zaferini
Seyit çavuşun imam ile kazandık, M. S. P. ve
A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) O
Seyit Çavuş ki, 250 kiloluk mermiyi «Ya Allah» de
yip vinç çalışmayınca tek başına kaldırıp namlunun
içine yerleştirdi ve elimizde bir tek mermi olduğu
halde; o aşk, o azim, o imam ile düşmanın bel ke
miğini kırdı.
EROL ÇEVİKÇE (Adana) — Ben 30 kiloyu
kaldıramıyorum.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —
Bunun için...
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Mustafa Ke
mal dehasını ihmal etmeyelim.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunun
için tarihimizde sayısız misaller vardır. Sadece Se
yit çavuş misali....

— 494 —

M. Meclisi

B : 60

YUSUF ZİYA YAĞCİ (Ankara) — Kumandan
kimdi?
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ... bu
suallerin cevabını vermekle yeter.
Aziz kardeşlerim, Çanakkale'de, devirdiğimiz ge
milerin içerisinde ki düşman askerlerinin bazıları,
redd'n reddini kendisine din saymış olabilir. Bazıları
çeşitli materyalist düşünceleri kendisine inanç saymış
olablir. Ama unutmayın.:: ki, bizim Devletimiz Ana
yasanın 2 nci maddesinde yazd'gı gibi «millî.» dev
let. Biz düşman cemilerinin içerisindeki
Hans'ın,
düşman gemilerinin içerisindeki «Petro»nun kalbin
deki inançtan mükellef değiliz. (M.S.P. ve A.P. sıra
larından alkışlar.) Biz millî devletin içerisinde Seyit
çavuşun kalbindeki iman ve inançtan mükellefiz.
Onun liçin şu hangisi üstündür sorusu burada gözü
küyor.
Sonra «Sizin kökünüzde ne yatar» deniyor. İş
te bizim kökümüzde ne yattığının sarih cevabım veri
yorum. Bizim kökümüzde bu Cumhuriyetin kökün
de yatan yatıyor, biz'"m kökümüzde Seyit çavuşun
imanı yatıyor. (M.S.P. ve A.P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.) Bizim
kökümüzde
Sakarya'nın
imanı, bizim kökümüzde bin yıllık tarihi'n 50 mil
yon yehitin inancı yatıyor. (M.S.P. ve A.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar).
Dördüncü Beş Yıllık Planı Allanın izni ile bu
temele b'na edeceğiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ede
rim. (M.S.P. ve A.P. sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ölçen.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, izin verirseniz bazı hususları açıklığa kavuştur
mak istiyorum. Benim sabahki konuşmam aklımdan
geçmeyen bir biçimde burada tefsir edildi...
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ölçen, müsaade
ederseniz; Sayın Erbakan zabıtlardan okudu efendim.
Zaojtlardsn okuduğum için...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, bakı
nız zabıt kâfi değil. Beni dinleyiniz lütfen...
BAŞKAN — Efendim, anladım; «Başka türlü ifa
de etti» diyor. Sayın Erbakan da zabıttan okudu,
fikirlerini cevaben ifade buyurdu.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Okudu, ama
başka yorumladı.
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BAŞKAN — Zabıttan okudu efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir sual so
racağım. Bana söz vermemeye peşin kararlı mısınız?
BAŞKAN — Hayır,- öyle bir niyetim yok.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Dinleyecek
misiniz?
BAŞKAN — Efendim, anladım söylemek istedi
ğinizi.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır efen
dim, anlamadınız.
BAŞKAN — Ben size söz vermedim ki.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Dinleyin sö
zümü.
BAŞKAN — Efendim, ben size konuşmak için
söz vermiyorum. Bir hususatı ifade ediyorsunuz.
İfade etmek istediğinizi anladım ve Sayın Erbakan'ın
zabıtlardan okumak suretiyle cevaplandırdığını da
ifade ettim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bakınız bu
rada ifade edeyim. Ben not tuttum. Kendisinin de
zaptını getirtiniz lütfen. Beni bir saniye dinleyiniz,
vakit kaybetmezsiniz.
BAŞKAN — Efendim rica ederim, belli bir ko
nu, onun için diyorum... (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.)
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — «Reddin red
dini reddedeceksin de eline ne geçecek. Sadece bomma geçecek.» Bu herhalde benim tavzih etmem lâzım
gelen bir ithamdır, bir suçlamadır. 70 nci maddede
bana milletvekili olarak bu hak tanınmıştır. Ancak,
siz bu hakkı benim elimden Genel Kurulun...
BAŞKAN — Lütfen bana hitap ediniz efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — ... Genel Ku
rulun kararı olmaksızın alamazsınız. Direniyorum ve
söz istiyorum. (A. P. sıralarından «Vermiyoruz» ses
leri) Vermeyin, vermeyin... (Gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın arkadaşımla aramda bir ko
nudur... Müsaade buyurun efendim, bitirdiniz. Ben
ifade edeyim.
Sayın Erbakan konuşmalarını sizin zabıttan ak
tardığı sözlerine cevaben yaptı ve bu konuşmasını
«Yeni hazırlanacak planın temeli şu şekilde olma
lıdır» diye misaller vermek suretiyle ve hatta sık sık
sizin şahsınızla ilgili olmadığını da ifade ederek...
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Evet,
evet.
BAŞKAN — Aynı zamanda teyit ediyorlar beni,
sözlerini sürdürdü. Bu durumda size bir sataşma ol
madığı kanaatindeyim.
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Yorum var
Sayın Başkan. Direniyorum. (C. H. P. sıralarından
gürültüler.)
BAŞKAN — Rica ederim, dikkatle dinledim; ri
ca ediyorum efendim, dikkatle dinledim.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Bombadan
bahsetti mi sabah Sayın Başkan?
BAŞKAN — Eğer size sataşma olduğunda direniyorsanız içtüzüğü tatbik edeceğim. Başka bir yolu
yok bunun efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Direniyo
rum.
ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — Sayın Başkan,
sorum var.
BAŞKAN — Bir dakika bu muameleyi ikmal
edelim, müsaade edin Sayın Zilân.

i

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Peşin hü
küm.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... Sayın
Karsu rica ediyorum efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstaribul) — Efendim, ben
sadece direndiğiniz için size direniyorum. Bunu da
hatırlatmak isterim.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

BAŞKAN —• Çok rica ederim Sayın Ölçen. Biz
burada uzun yıllar görev yaptık. Bugün varız, yarın
I
yokuz; ama mühim olan bu kürsülerin baki kalma
sı, bu kubbenin' ayakta durmasıdır. Rica ediyorum,
I
çok rica ediyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Rica ediyorum, birbirimizi peşin itham
I
etmeyelim.
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BAŞKAN — Sözünüz yakışıksız oluyor Sayın
Karsu, rica ederim efendim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Çok yakıştığı için size...
BAŞKAN — Ben saygılı insanım...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Lâyıksınız
buna.
BAŞKAN — Ben saygılı bir insanım, bana da
saygı gösterilmesini isterim, İçtüzük de bu bakımdan
beni takviye ediyor. Rica ediyorum efendim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Peşin hükmünüze saygım yök.
BAŞKAN — Ben peşin hükümlü değilim efendim, Yüce Meclis hakem olacaktır, içtüzük böyle söylüyor. (Gürültüler.)
OSMAN AYKUL (Burdur) — Kim vermiş bombayı çocukların eline?
BAŞKAN — Rica ederim... Sayın Aykul rica ediyorum efendim...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Peşin hükmünüze saygım yok.
BAŞKAN — Rica ederim, o da sizin hükmünüz.
(Gürültüler) O da sizin hükmünüz, rica ediyorum,
lütfen...
Sataşılma olduğu kanaatinde bulunanlar lütfen
işaret buyursun...
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Erbakan da el kaldırır mı efendim? Sataşmayı yapan...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Haydi el kaldırsana Sayın Erbakan. «Tartışalım» dediniz, sözü
nüzü bekliyoruz.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstaribul) — İzin verirlerse konuşun, dinleyeceğim demiştiniz.

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, zabıttan okudu başka yorumladı, siz zabıttan I
okudu diyorsunuz.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstaribul) — Maneviyatın
BAŞKAN — Efendim, kendi fikirlerini ifade et gereği el kaldırmak değil midir?
ti. Böyle demiş, buraya gider falan demediki, rica
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Çanakkale'
ediyorum efendim.
I de Atatürk'ün emeği geçmedi mi Sayın Erbakan?
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Kendisine
BAŞKAN — Sataşma olmadığı kanaatinde bulu
göre yorumladı.
nanlar lütfen el, kaldırsınlar...
BAŞKAN — Sayın Öztunç, rica ediyorum.
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Hiç olmazsa
Değerli arkadaşlarım, müşahede ettiğiniz üzere I müstenkif kalın Sayın Bakan.
Sayın Nejat Ölçen Sayın Erba'kan'ın konuşmasında I
BAŞKAN — Sataşma iddiası kabul edilmemişkendisine sataşıldığını ve fikirlerinin başka türlü ifa I tir efendim.
de edildiğini söylüyor ve direniyor.
ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — Sayın Baş
Başkanlık bu konuda kendisiyle mutabık değil kan.
BAŞKAN — Efendim.
dir, sataşılmadığı ve fikirlerinin tahrif edilmediği ka
ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — Sayın Başbanaatindedir.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Peşin hü I kan Yardımcısı Erbakan kürsüde iken, ben iki sorum
I olduğunu söylemiştim. Siz duymadınız herhalde.
kümlüsünüz.
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BAŞKAN — Hayır, indikten sonra söylediniz
efendim.
ABDÜLKERİM ZİLÂN (Siirt) — Hayır efen
dim, daha önce söyledim. Herhalde bir milletveki
linin soru sorma hakkı vardır.
BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, gayet tabiî efen
dim, gayet tabii.
Nedir sorularınız efendim?
ABDÜLKERÎM ZİLÂN (Siirt) — Doğu için özel
plan, Hükümet programında yer aldığına göre, bu
konuda şimdiye kadar ciddî bir çalışma var mıdır?
Varsa, bu Beş Yıllık Kalkınma planları içinde mi
düşünüyorsunuz, yoksa özel bir kanun tasarısı ile mi
bu düşüncenizi gerçekleştireceksiniz. (Gürültüler.)
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, anlaşılmaz
sonra; rica ediyorum.
ABDÜLKERÎM ZİLÂN (Siirt) — İkinci sorum:
Grup adına yaptığım konuşma yanlış anlaşılmıştır.
Ben «Özel yatırımları teşvik için faiz ve kredi bakı
mından ı: Yaylıklar sağlamak Doğu'ya bir şey ifade
etmez» demiştim.
Ben ourada faizi övmedim. «Yatırımlar için alt
yapı hizmetlerinin yapılması şarttır» demiştim. Yan
lış anlamaya meydan vermemek için, bunu tavzih
ediyorum ve soruyorum.
Ben burada faizi övmedim; ama si/ Hükümet ola
rak, faizi kaldırmayı düşünüyor musunuz?
Doğuda altyapı tesislerinin yapımına öncelik ve
recek veya özel bir imtiyaz getirecek misiniz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Benim de
bir sorum var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim Sayın Zilân, kürsüden in
meden evvel sual sorduğunu ifade etti.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz, «so
ru soran var mı?» demediniz.
BAŞKAN — Bir de, bir diğer arkadaşım, daha
evvel yazih müracaat etmiş idi. Şimdiye kadar olan
tatbikatınız, konuşmalarla bera'ber soruların da ki
fayeti yönündedir. Şimdi, yalnız Sayın Zilân'ın işare
tini fark etmediğim ve Sayın Erbakan, kürsüden in
meden evvel sual sormak arzusunda olduğu için, ken
di sordukları hususlardan ancak birini Sayın Erbakan'a tevcih edeceğim.
İkincisi; konuşmanızın faizle ilgili kısmında, Sa
yın Erbakan, «Biz bir parti Genel Başkanı olarak,
Millî Selâmet Partisi Başkam olarak...
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ABDÜLKERÎM ZİLÂN (Siirt) — Hayır efen
dim.
BAŞKAN —-Müsâade buyurun efendim, sizi din
ledim, ben cevap veriyorum.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır Hükümet
olarak.
BAŞKAN — Rica ediyorum.
«Biz daha da ileri giderek, faizi kaldıracağız.»
dedi. Siz faizi övdünüz demediki. (Gürültüler) Mü
saade buyurun.
Şimdi Sayın Erbakan, Doğu ile ilgili çalışmalar
hakkında malûmat isterler. Bildiğiniz gibi ve İçtü
züğümüze göre, bu yazılı da olabilir, hemen cevap
da verebilirsiniz.^
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Arz ede
yim efendim.
BAŞKAN — Arz etmek istiyorsunuz, buyurunuz
Sayın Erbakan. (M. S. P. ve A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.)
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri;
Arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi, Hüküme
timizin programında, Doğu ve Güneydoğu Anadolumuz için özel kalkınma planları hazırlayacağımız
yazılıdır. Bu sarahat içerisinde, bu hususta Hükü
met olarak önce bir defa bunun lüzumuna işaret et
miş bulunuyoruz. Bu hiç şüphesiz, Beş Yıllık Planın
içerisinde, bu plana paralel bir özel çalışma mahiye
tindedir. Yoksaki, mevcut ve şu anda tatbikiyle yü
kümlü olduğumuz ve tatbik etmekte olduğumuz Beş
Yıllık Planı değiştirme manasında değildir.
Bu hususta Hükümet olarak her şeyden önce; - bi
raz evvel arz ettiğim gibi - Erzurum ilimiz için ve
Tokat, Amasya, Çorum illerimiz için özel projeler
ve çalışmaları yürütüyoruz. Doğu ve Güneydoğu
Anadolumuzda bu çapta bir programın yapılması,
- takdir buyurulacağı gibi - önemli masrafları ge
rektirir. Biraz evvel size arz etmiş olduğum, Devlet
Planlama Teşkilâtının bilhassa yatırım faslında gö
zükmüş bulunan 20 milyon liralık bedel, işte bu ka
bil çalışmalara da yardımcı olacak bir fasıldır. Bu
bütçeyi Yüce Meclisin kabul buyurmasını takiben,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bu bütçe içerisin
deki paraları harcamak suretiyle özel planların ha
zırlanmasına girişeceğiz. Bu, Hükümet olarak kararı
mızdır ve üzerinde durduğumuz bir konudur.
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Teşekkür ederim. (A. P. ve M. S. P. şualarından
alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan.
DENÎZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan,
izin verirseniz...
^
BAŞKAN — Bitti efendim.
Şimdi...
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, geçen
sene sormuştuk.:
BAŞKAN — Sayın Eken, arz edeceğim efendim.
ABDÜLKERlM ZİLÂN (Siirt) — Sayın Başkan,
iki tane scru sordum...
BAŞKAN — Bir değil, iki. tane yazılı olarak ce
vaplandırılması istenen soru sorulmuştur... (C. H. P.
sıralarından gürültüler.)
Müsaade buyurun efendim, müsaa'de bujurun.
Birincisi; Sayın Etem Eken, Çorum ili ile ilgili;
Sayın Hasan Celâlettin Ezman da, Bingöl ili ile ilgili
sorular sormuştur. Tatbikatımız, bölgesel soruların
bu şekilde sorulmaması merkezindedir. Geçen bütçe
lerde de bu şekilde tatbikat yürümüştür. Bu sebeple,
sorularınızı işleme koymuyorum efendim.
ABDÜLKERlM ZÎLÂN (Siirt) — Sayın Başkan,
ikinci sorumun cevabı... (C. H. P. sıralarından, «Ge
çen sene de sorduk» sesleri.)
BAŞKAN — Sizinle olan hususu hallettik Sayın
Zilân.
ETEM EKEN (Çorum) „— Geçen sene sorduk,
zabıtlarda vardır.
BAŞKAN — Tatbikatımız bu yöndedir efendim.
ORHAN BİRGİT (istanbul) — Sayın Başkan,
müsaade ederseniz; bütçe bir gensorudur. Bir millet
vekilinin oy kullanırken neye oy vereceğini, neye oy
vermeyeceğini iyice düşünüp karar vermesi gerekir.
Dünkü birleşimde, Millet Mecliii ve Cumhuriyet
Senatosu Bütçesi dolayısiyle de bütün gruplar itti
fakla ifade ettiler ki; içtüzük değişikliğinden sonra
zaman zaman yanlış uygulamalarla da milletvekilleri
nin denetleme hakkı giderek elinden alınmaktadır;
«Tatbikatımız şu şekilde olmaktadır, bu şekilde ol
maktadır» denilmekte, «Sorular filan saate kadar ve
rilecekti» cenilmekle - ki, ifade buyurmadınız - as
lında bütçe bugün başlamıştır, - gününden sonra,
- ifade etmeniz lâzımdı, Başkan olarak görevinizdi,
aslî görevinizdi. «Soru sormak isteyen arkadaşlar şu
zamana k?dar verecek» diye, eğer tatbik varsa ki,
içtüzüğümüzde tatbik yoktur... (A. P. sıralarından
gürültüler) Dinleyin be.
Milletvekilini oy makinesi haline getiriyorsunuz.
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BAŞKAN — Rica ederim efendim.
ORHAN BtRGlT (istanbul) — Temenni ederim
ki Cenabı Haktan, bir gün oraya seçilemeyip, bura
da sadece konuşmayarak oy vermek istirabını siz de
duyunuz.
Arkadaşımız soruyor, Sayın Başbakan Yardımcısı
burada Millî Selâmet Partisi Genel Başkanı olarak
konuşuyor ve aynen ifade ediyor...
BAŞKA N — Tamam, anladım efendim.
Bir konuşma yapıyorsunuz Sayın Birgit...
ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Müsaade buyu
run.
Hükümet Başkanı adına, Başbakan adına.
BAŞKAN — Konuşma yapıyorsunuz, rica edi
yorum efendim. İkazınızı anladım efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Gerede'de deği
liz, neyi anladınız?
BAŞKAN — Rica ederim efendim, ikazınızı an
ladım efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Arkadaşımız;
«Faizi kaldırmayı düşünüyor musunuz?» diyor. Bu,
Cumhuriyet Hükümetinin görüşü müdür, değil mi
dir? Bu soruyu cevaplandırmalarını istiyoruz; ama
. siz her şeyi daha evvel peşin olarak...
BAŞKAN —• Tasrih ederek söyledi, ben dikkat
le dinledim efendim. Siz belki yoktunuz, ben dinle
dim efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Altıncı hisse sa
hipsiniz. Buradaydım efendim.
BAŞKAN — «Belki» diyorum efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başbakan
Yardımcısını dikkatle izliyordum.
BAŞKAN — Ben dinledim efendim, lütfen otu
run.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sizin ne düşün
düğünüzü biliyorum ve onun için zabıtlara geçiriyo
rum.
BAŞKAN — Sayın Birgit anladım efendim,' lüt
fen oturunuz.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim otura
cağım, oturmazsam Gerede'de olduğu gibi tabanca
çekeceksiniz.,
BAŞKAN — Rica ederim efendim. Ben, şu an
da Başkanlık kürsüsündeyim; o dediğiniz konuda
bir şey söylemem münasip, onun konusunun ayrıca
hallederiz efendim, onu hallederiz.
ikinci hususu da söyleyeyim: 15 senelik millet
vekilliği hayatımda 13 sene bu salonda oturdum ve
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sizin gibi böyle bir şikâyette de bulunmadım efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar.)
ABDÜLKERÎM ZÎLÂN (Siirt) — tki cümle ile
Sayın Başkan....
BAŞKAN — Zayın Zilân oturun efendim. Sizinle
ilgili hususu hallettik.
ABDÜLKERÎM ZÎLÂN (Devamla) — Bir hu
susu...
BAŞKAN — Nedir efendim? Nedir efendim?
ABDÜLKERÎM ZİLÂN (Devam'a) — Sayın Erbakan kürsüde iken sormuştum.
BAŞKAN — Tamam efendim.
ABDÜLKERÎM ZÎLÂN (Devamla) — Müsaade
buyurun. İkinci sorum, birinci sorumdan daha
önemli.
BAŞKAN — Efendim sorunuzu sordunuz Sayın
Zilân, sorunuzu sordunuz.
ABDÜLKERÎM ZÎLÂN '. (Devamla) — Tahrif
edildi demiyorum eminim ama...
BAŞKAN — Bunun takdiri banı ait efendim.
ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Mensup olduğu
nuz parti «faizciliği» benimsediği için arkadaşımızın
sorusunu sordurmuyorsunuz.
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum efen
dim. Tasrih ederek: konuştu Sayın Erbakan. Kendi
ile ilgili hususu ayırdı, Hükümetle ilgili hususu ayır
dı; rica e derim efendim.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) - Sayın Başkan,
anlaşamadığımız.
BAŞKAN — Sayın Akalın, rica ediyorum efen
dim.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Çok kısa Sa
yın Başkan. Anlaşamadığımız nokta şu:...
BAŞKAN — Efendim... Ben ifade ettim efendim.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Bir noktayı
arz ediyorum. .
BAŞKAN — Buyurun.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Zi
lân'ın, Sayın Başbakan Yardımcısına kürsüde iken
soru sorduğunu; ancak bunun zühulen söylendiğini
kabul buyurarak, Sayın Başbakan Yardımcısına soru
sorma hakkını ifade ettiniz.
BAŞKAN — Evet.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Şimdi ne bi
liyordunuz ki, Sayın Zilân bir soru mu soracak, iki
soru mu soracak? îki soru tevcih etmiştir; bunlar-.
dan 'birisi.
BAŞKAN — Efendim «soru soracağım» dediği
an, soru hakkını ka'bul ettim. Ama iki sorusunu sor
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du, Sayın Akalın, iki sorusunun birisini sual kabul
etmedim başkan olarak; birisini de sordum; cevaplan
dırıldı. Mesele bundan ibarettir.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, böyle bir takdir hakkınız olmadığına göre...
BAŞKAN — Var efendim, var efendim. îçtüzük
veriyor bana. 95 nci maddeyi lütfen okuyun efendim;
95 nci madde sizi tatmin edecek efendim, okuyun lüt
fen.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Baş
bakan Yardımcısı, Hükümet adına faiz noktasından
bir açıklana yapmadı.
BAŞKAN — Rica ediyorum; o konuyu hallettim.
Sayın Akalın, oturun lütfen efendim.
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Sayın Eken, size de cevap arz et
tim efendim, oturunuz.
ETEM EKEN (Çorum) — Bir dakika dinleyin
beni.
BAŞKAN — Efendim arz ettim. Söylediniz, ce
vabını verdim. Bu bitmez ki. Bu şekil müzakere
yok. Rica ediyorum.
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, ben
Sayın Başbakan Yardımcısı kürsüden inmeden soru
sordum.
BAŞKAN — Ben dikkatle okudum soru önerge
nizi.
ETEM EKEN (Çorum) — Siz yöresel olarak va
sıflandırdınız. Halbuki ben millî ekonomiyi gerek
tiren...
BAŞKAN — Okudum efendim, ama «bölgesel»
dedim.
ETEM EKEN (Çorum) — Burada bütün millet
vekilleri yöresel sorularını sormuşlardır, îçtüzük böy
ledir.
BAŞKAN — Tatbikat benim söylediğim merkez
dedir efendim. Lütfen oturun. Müzakereye devam
edelim, lütfen oturun efendim.
ETEM EKEN (Çorum) — Siz okuyun anlarsınız.
Taraflı hareket ediyorsunuz.
BAŞKAN — Rica ederim, katiyen. (Ali Nejat
ölçen'in, ayağa kalkması) Sayın ölçen, oturunuz
efendim, rica ediyorum.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 95 nci madde
yi okumama izin veriniz lütfen.
BAŞKAN — Hayır, vermiyorum efendim. Bu
yurun oturun.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (îstanfcul) — Siz okuyu
nuz.
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BAŞKAN — Okudum da ben cevap verdim efen
dim.
.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O halde Ge
nel Kurula bilgi vermelisiniz.
BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstaribul) — O halde gö
rev yapmayalım.
BAŞKAN — Rica ederim efendim. Buyurun Sa
yın Aykul; kişisel olarak.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, ko
nuşma hakkımı Sayın Ali Nejat Ölçen Beye veriyo
rum.
BAŞKAN — Hay hay... Buyurun Sayın Ölçen.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çıkabilir mi
yim Sayın Başkan?
BAŞKAN — Çok rica ederim efendini; ciddî
olunuz Sayın Ölçen, lütfen ciddî olunuz.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bana söz vermediğiniz ve sonra da söz vermeyi
lütfettiğiniz için size ve saygı değer üyelere teşekkür
ederim.
Evvelâ, Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesini gö
rüşmekte olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bu neden
le ben, Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesine değin
mek istiyorum.
Plan, hangi ilkelere dayanılarak yapılır ve o il
keler açısından hangi ekonomi planlanır? Bu nokta
ya değinmekte özellikle yarar var. Türkiye'de kapi
talist düzenin doğal gereği olarak adı «Karma Eko
nomi» de olsa, pazar ekonomisi koşulları yürümekte
dir ve pazar ekonomisi koşullarında üç piyasa mev
cuttur. Bunlardan bir tanesi; mal piyasası, yani mal
lara olan talebin ve arzın dengelendiği piyasa. Bu
piyasada hakem rolünü fiyat oynar. Ötekisi; emek
piyasası, yani emekçiye olan arzın ve talebin denge
lendiği piyasa veya dengesiz olabilir bu piyasa. Bu
rada ücret, hakem rolü oynar. Bir diğeri; sermaye
piyasası, aynı nedenlerle faiz rol oynar. Demek ki
ekonomi, kapitalist düzende üç dengeye sahip eko
nomidir. O halde, karma ekonomi planı da olsa, kapita
list düzeni de plan yoluyle izleme metodunu kabul et
miş bulunsanız; bu nedenle her üç dengeyi mutlaka
tesis etmek, hiç olmazsa her üç dengeyi nazarı iti
bara almak gerekir.
Bunlardan bir tanesini yok farz ederseniz; yani
faize karşı olursanız, o takdirde hangi ekonomiyi özlüyorsunuz? Piyasada faizi ortadan kaldırmanız, an
cak sermayeyi ortadan kaldırmanızla
mümkündür.
Sermayeyi ortadan kaldırdığınız takdirde, sizin adı-
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niza ne denir? O zaman, bize yaptığınız suçlamaları
tasvip ediyorsunuz ve kabul ediyorsunuz denir. Çün
kü sermayenin fiyatı faizdir; emeğin fiyatı ücrettir;
malın fiyatı, fiyattır.
O halde siz sermayenin fiyatını, yani faizi kaldır
dığınız takdirde, faize değer vermiyorsunuz. Şu hal
de nasıl sermaye birikimi yapacaksınız? Hangi kay
nakları kullanarak sermaye birikimi yapacaksınız?
Sermayeyi ortadan kaldırdığınıza göre, sermaye düş
manısınız. O halde, siz nasıl maneviyattan bahseder
siniz?
'Bir başka noktaya daha değinmek isterim ve bu< nu tartışacağız Sayın Erbakan. Tabiî siz de bir gün
' bu sıralarda oturduğunuz zaman...
Dördüncü Beş Yıllık Planın ilkesi nasıl olur da
materyalizm ile maneviyatçılığın çarpıştığı veya na
zarı itibare alındığı bir ilke olabilir? Dördüncü Pla
nın ilkesi nedir ve bu ilke nasıl bir Başbakan Yar; dımcısı tarafından saptanır? Yüksek Planlama Kuru
lunun tasvibi var mıdır? Planlama Teşkilâtının görü
şü alınmış mıdır; yoksa, bu da bir tahrif midir?
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Şakadır bu.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — «Reddin red
dinin reddi...» Böyle bir şey demedim. Bir düşünce,
bir tez, antitez vasıtasıyle en mütekâmil noktaya ge
tirilir. Tez, tezi reddeder. Tez bir başka tezi redde
der, yeni bir tez ortaya konur, onun karşısına anti
tezi çıkartırsınız. Maneviyatta da çıkartabilirsiniz,
inançta da çıkartabilirsiniz, düşüncede de çıkartabilir
siniz. öyle ki artık o düşüncenin karşısına çıkaraca
ğınız yeni bir antitez kalmamıştır. Yani reddettiğiniz,
reddedilir hale gelmiştir.
O halde kabul edeceğiniz bir aşamaya, bir müte
kâmil noktaya varmışsınızdır. Ben bunu kasdettim,
bunun katiyen maddenin metafiziğiyle ilgisi yoktur.
Çünkü metafizik, «maddenin metafiziği» diye bugün
burada işittiğim ve hiçbir felsefe deyiminde, hiçbir
bilimde yeri olmayan bu uydurmaca kelimenin ne
anlama geldiğini de anlamadım.
Evvelâ metafizik nedir? Metafizik, aslında daha
evvel söylenmiş veya yazılmış unsurlara onu irdele
meden, onun deneyini ve gözlemini yapmadan inan
mak demektir. Metafizik budur. Yani örneğin bir
Hıristiyanın, İncil'e dayanarak ileri sürdüğü bir fikir,
metafiziktir. Çünkü o, onun aslının doğru olup ol
madığını bilmeden, anlamadan, düşünmeden «ıtncil
böyle yazmıştır» der; metafiziktir bu. Yani metafi
zikte gözlem yoktur. Metafizikte deney yoktur.' Meta-
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I
CELÂL ÜNVER (Malatya) — (Malatya MilletI vekili Celâl Ünver Adalet Partisi sıralarına yönelerek)
I Ne biliyorsunuz, neyi biliyorsunuz?
I
BAŞKAN — Sayın Ünver rica ediyorum, müdaI hale etmeyin efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — izin veriniz
CELÂL ÜNVER (Malatya) — İhtar etmiyorsu
vaktim on dakika, Başkan da müsamaha etmiyor, ne
nuz Sayın Başkan.
redeyse kolumdan tutup indirecek. Onun için...
BAŞKAN — Arkadaşlarıma da, hepiniz» ihtar
BAŞKAN — Sayın Ölçen rica ediyorum.
I ediyorum efendim. Rica ederim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ben manevi
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — «Reddin redyatçı deyimine, maneviyatçı sözüne karşıyım. Ben ne
I dini reddetmek», bomba imal etmeye yetmez. Bomba
maneviyatçıyım, ne materyalistim; ben insanım. (A. P.
I imal etmek için, demir, çelik lâzımdır ve maddedir
ve M. S. P. sıralarından «Ooo» sesleri)
I bunlar. Bombanın yıkacağı bir evi, manevi gücünüzle
Saat ne demektir, saatçi ne demektir? Saatçi, sa I yıkamazsınız. Bir motoru imal ettiğiniz zaman, ona
ati satandır. Tespih ne demektir, tespihçi ne demek I mazot veya benzin koymadan, onu maneviyatınızla
tir? Tespihçi, tespihi satan kişidir. Maneviyat nedir, I çalıştıramazsınız.
maneviyatçı nedir? Maneviyatı satandır, maneviyatçı. I
Bir noktayı daha hatırlatayım. Size Alay köyüne
Ben böyle bir maneviyatçının karşısındayım. Mane
gitmenizi salık veririm. Alay köyünde 100 metreye
viyat alınıp satılmaz ve kimsenin inhisarında değil
kadar açılmış derin su kuyuları vardır ve bu derin
dir. (C. H. P. sıralarından; «Bravo» sesleri, alkışlar) I su. kuyuları için yeraltı pompalan imal edilmiş ve
Eğer maneviyatçı deyiminden hoşlanmıyorsanız, onun
motorlarla teçhiz edilmiştir. İnşaat bittikten sonra, ilk
yerine hepimizin kabul edeceği bir kelime bulunuz.
denemede bu motorların hepsinin kırıldığı görülmüş
Maneviyatı satmaya hakkınız yoktur. Maneviyatı baş
tür ve bu motoru imal eden firma Devlet Su İşlerin
kalarından esirgemeye hakkınız yoktur. Başkalarına
den bu motorların parasını aldıktan sonra, o motor
bol bol maneviyat ihsan etmeye de hakkınız yoktur.
ları tamir etmemiştir ve tamir etmediği halde parası
Bunları arz ederim.
I kendi yedindedir ve hektarlarca arazi bugün sekiz se
neden beri sulanamaz haldedir. Maneviyatı kuvvetli
Şimdi soruyorum...
olan kişi, o pompaların kırılması karşısında gelir,
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Çok gülünç olu
devlete yani ulusa; ya parayı iade eder veyahut o pom
yorsunuz.
paları, o motorları yenisiyle değiştirir. Bu motorlar...
BAŞKAN —- Rica ediyorum, müdahale etmeyiniz.
BAŞKAN — Sayın Ölçen...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Şimdi soru
yorum ve Anayasaya dayanarak soruyorum :
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — ...Gümüş MoMalatya'da helikopterle bomba atılıp, bir bağ evin I tor tarafından Sayın Erbakan'ın imal ettiği motoriarde öldürülen üç kişi hakkında burada bir tartışma ce j dır ve maneviyatı bu denli kuvvetlidir kendisinin. Say
reyan etti ve bir Hükümet üyesi; «Bu sonucu kendileri
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
tercih etmiştiler» dedi. Doğru olabilir, yanlış olabi I alkışlar)
lir. Ama bu düşünce, materyalist bir düşünce midir; I
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen.
maneviyatçı bir düşünce midir? Burada endişedeyim,
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, Jçtüzüburada kuşkudayım. O halde, Anayasanın ve insan I ğün 95 nci maddesindeki hususlara benim sorum isahaklarının, yargılamadan, yargı karşısına çıkarmadan, j bet etmiyor.
doğru olup olmadığını bilmediğiniz bir kuşkuyle, dev
BAŞKAN — Ediyor efendim.
let kuvvetlerini kullanarak bir başkasının hayatını or
ETEM EKEN (Çorum) — Onun için, hayır efen
tadan kaldırmak, maneviyatçıların söz konusu edeme
dim.
yeceği bir husustur. (A. P. sıralarından «Hayır efen
BAŞKAN — Ben söyleyeceğim siz itiraz edecek
dim, hayır» sesleri, gürültüler)
siniz, ben söyleyecğim siz itiraz edeceksiniz, rica ede
fizikte gözlemsız, deneysiz, sadece... (M. S. P. ve A. P.
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Ölçen fikrini
söylüyor. Rica ediyorum Sayın Değerli.

BAŞKAN -^' Müdahale etmeyin efendim.
rim. efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Böylece, din
İşleme devam ediyorum efendim.
leyeceksiniz ve bizim kadar sabırlı olmaya er geç alı
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, maddeşacaksınız. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
j yi aynen okuyorum :
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«a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi
mümkün olan konular;»
Ben Sayın Erbakan'dan yalnızca soru sordum. Siz
sorumu yöresel kabul ediyorsunuz. Millî ekonomiye
ilişkin sorudur benim sorum, yöresel değil.
BAŞKAN — Devlet Planlama Bütçesi üzerinde
ki müzakereler tamamlanmıştır.
Lütfen oturun efendim, İçtüzükte ona dair mad
deler de var.
I
ETEM EKEN (Çorum) — Soru müessesesini ih
lâl ediyorsunuz Sayın Başkan, taraf tutuyorsunuz.
BAŞKAN — Dediğiniz husus doğru değildir Sa
yın Eken.
Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerindeki görüşmeler
tamamlanmıştır.
Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum •: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır, nere
den Sayın Başkan?
BAŞKAN — Rica ediyorum, buradan...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir daha oylayınız, sayınız efendim.
BAŞKAN — Hay hay sayalım efendim, ama usu
lüne uygun itiraz ediniz. Beş kişi rica edeyim efen
dim, zahmet ediniz.
(İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen, Sakarya
Milletvekili Hayrettin Uysal, Malatya Milletvekili Ce
lâl Ünver, İstanbul Milletvekili Orhan Birgit ve Er
zincan Milletvekili Nurettin Karsu ayağa kalktılar)
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Oylamanın
tekrarını talep ediyoruz.
BAŞKAN — Evet, şimdi usule uygun itiraz vaki
olmuştur, yeniden oylama yapılacaktır. Bölümlere ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum.
B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI BÜT
ÇESİ:
Öölüm
(Prog.)
101

Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
24 393 200
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

-
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Bölüm
(Prog.)
111

900
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Lira

Planlama hizmetleri
173 803 200
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
298 600
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir.

C) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ:
BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz.
Grupları adına söz alan sayın üyeleri, öncelikle
bilgilerinize sunuyorum.
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, tutumu
nuz hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim bir muamelenin ortasmdayım, rica ederim efendim.
ETEM EKEN (Çorum) — Muamelenin ortasında
olsun Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Bu hususta
ki fikrimi de söyledim efendim.
ETEM EKEN (Çorum) — Bir milletvekili olarak
tutumunuz hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Hasan Basri Akkiray, Demokratik Parti
Grupu adına Sayın İhsan Tombuş, Millî Selâmet Par
tisi Grupu adına Sayın Sabri Dörtkol, Cumhuriyetçi
Güven Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Altmışyedioğlu, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Memduh
Erdemir.
Şahısları adına söz alan sayın üyeler: Sayın Ne
cati Cebe, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Etem
Eken, Sayın Ali Sanlı, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın
Osman Aykul, Sayın Ömer Kahraman, Sayın Hüseyin
Erçelik, Sayın Hasan Değer, Sayın Enver Akova, Sayın
Hüseyin Deniz, Sayın Cahit Koçkar, Sayın Orhan Çaneri, Sayın Hasan Özçelik, Sayın Kemal Ataman, Sa
yın Doğan Öztunç ve Sayın Mustafa Kemal Gönül.
İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Sayın Hasan Basri Akkiray, buyurun
efendim.
(C. H. P. sıralarından alkışlar)
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Ç. H. P. GRUPU ADINA HASAN BASRİ AKKÎRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin
değerli üyeleri;
Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde Cumhuriyet
Halk Partisi Grupunun görüşlerini açıklamaya çalı
şacağım.
Değerli arkadaşlarım; bugüne değin yapılan bütçe
görüşmelerinde, Danıştayın bina durumu, kırtasiye,
mefruşat hatta görevlilerin özlük işleri gibi konular
defalarca tekrarlanmış, hepsi söylenmiş; bu nedenle
bu konular üzerinde yeniden söz etmeyi, değerli za
manınızı almaktan öte bir değeri olmadığı nedeniyle
doğru bulmuyorum.
Kaldı ki, bir kurumun saygınlığını sağlamak için,
ona saraylar yaptırmak, ya da en modern araç ve ge
reçlerle donatmak yeterli değildü. Eğer bir kuru
mun saygınlığı sağlanmak isteniyorsa; önce ve ke
sinlikle, onun kararlarına uymak, saygılı olmak ge
rekir. Aslında, bu kürsüde «Maneviyat, maneviyat»
diye bağırmak, Türkiye'ye ve benim halkıma bir şey
getirmez; ama bir yüce mahkemenin, bir hâkimin ka
rarını yerine getirmek kadar manevî zevk veren bir
değer var mıdır? Eğer «maneviyat» diyorsanız, önce
ve kesinlikle yüce mahkemelerin kararını yerine geti
riniz ve bu manevî zevki tadınız.
Değerli arkadaşlarım; unutmayalım ki, bu ülkede
şeker sandığı üzerinde kararlar verilmiştir, katır sır
tında dağ dağ hak aranmıştır. Ama, 50 yılı aşan bir
süre Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta kalmıştır o
sayede. Bu nedenle ve yeri gelmişken, başta Yargıtay
ve Anayasa Mahkemesi ve Yüce Danıştay olmak üze
re tüm yargı görevlilerine ve kurumlarına grupum
adına yürekten saygı göndermeyi bir borç bilirim.
(C. H. P. sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi
sol ilkeyi benimsemiş bir siyasî Partidir. Daha açık
bir deyimle, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de sol
bir düzen kurmayı amaçlar; ama bu amacına koşar
ken, bu amacını gerçeğe dönüştürmek isterken, üni
versite bahçelerini gençlere mezar yapmayı; sokağı
kana bulumayı aklından geçirmez ve hatta bunları şid
det ve nefretle reddeder.
Türkiye halkının, özellikle fakir fukaranın özlemi
ni çektiği bu sol düzeni kurmanın, bize göre, Cum
huriyet Halk Partisine göre tek yolu, tek doğru yolu:
Hukuk yolu, kanun yolu, demokrasi yoludur.
Bu nedenle Danıştay bütçesi görüşülürken çok
coşkulu ve çok duyarlı olmaktan kendimizi alamıyo
ruz.
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Sayın üyeler; bilindiği gibi, Anayasamız kuvvet
ler ayrılığı ilkesini benimsemiş ve devlet gücünü çe
şitli Anayasal kuruluşlar arasında dengeli biçimde
bölmüştür; ulus adına yargı erkinin önemli bir par
çası olan «Devlet - birey anlaşmazlığını çözme yet
kisi» ni de Danıştayımıza vermiştir.
Yüz yıllık bir geçmişi olan ve bugün daire adedi
13'e varan Danıştayımız, Anayasa ve yasalarımızın
verdiği bu güce dayanarak ve kanımızca yetki sı
nırlarını aşmayarak görevini büyük bir ağırbaşlılıkla
sürdürmekte; yürütmenin, haksız bulduğu işlem ve
eylemlerini ve kararlarını iptal etmektedir. Ama, ne
var ki, «Devlet benim» düşüncesinin tutsağı olan bir
bölüm yöneticidir, özellikle bugünkü MC iktidarı,
hukuk devleti olmanın en doğal sonucu olan bu ik
tidar bölüşümüne tahammül edememekte, yargı er
kinin ucundan kenarından kemirmekte ve fırsat bul
dukça yüreğinden parça almak suretiyle onu etkisiz
hale getirmek yolunu tutmaktadır.
Aslında 12 Mart döneminde oluşturulan Askerî
Yüksek idare Mahkemesi, Danıştayımıza tahammül
süzlüğün bir sonucudur. Yine, bu dönemde Anayasa
yı, hiç bir ülkede görülmemiş şekilde, bir yıl içeri
sinde iki kez üstüste değiştirmek suretiyle oluşturu
lan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, biraz evvel sö
zünü ettiğim cefakâr görevlilerden oluşan genel yar
gı erkine tahammülsüzlüğün sonucudur.
Ayrıca, Yargıtay kararlarının, inatla ve müstemirren yerine getirilmemesinin nedeni de bu çarpık dü
şüncenin bir ürünüdür,
Oysa arkadaşlar, Türkiye'de yargı denetimi, uy
gulanan şekliyle, bu denli yakınma konusu olacak
kadar keskin de değildir. Özellikle Milliyetçi Cephe
denen Hükümetin oluşmasından sonra, «Danıştay
idare yerine karar veriyor, iktidarı baltalıyor» şek
linde koparılan yaygaraların geçerli bir dayanağı da
yoktur.
Örneğin, 1975 yılında, memur atamaları işlemle
rini gören ve bu görevle görevlendirilen Danıştay Be
şinci Dairesine 1632 tasarruf için, yürütmenin dur
durulması kararı istenmiştir. Bu daire bunlardan an
cak, 296'smın yürütmesinin durdurulmasına karar
vermiş, geri kalanını reddetmiştir. Görüldüğü gibi,
ancak açılan davalardan, % 16'sı gibi pek az bir bö
lümü mahkemece kabul edilmiş, diğer % 86'ya va
ran bir bölümü için de, idare haklı görülmüştür. Bu
nun neresinde, «Danıştay, yürütmenin işine karışı
yor, idare yerine geçiyor» diye yakınmak. İşten midir
bu yakınmak? Asla değildir.
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Değerli arkadaşlarım; gerçekten Danıştayda işler
giderek artmakta ve bu artmaya orantılı olarak, ada
letin yerine getirilmesi de gecikmektedir. Örneğin;
1975 yılında Danıştaya 47 235 dava açılmış, bunlar
dan ancak 46 009'u karara bağlanmak suretiyle çıka
rılmıştır. Geçmiş yılların birikimi ile birlikte 1976 yı
lına 44 408 dava dosyası devredilmiştir. Başka bir
deyimle, 1976 yılına,.her daire ortalama 3 415 mev
cut dava ile girmiştir. Bu aslında büyük bir iştir, bü
yük bir yüktür. Bu iş çokluğu karşısında, adaletin
oluşması zorunlu olarak gecikmekte, vatandaşın hak
lı yakınmasına neden olmaktadır. Kaldı ki, hukuk
ta bir kural vardır: Geciken adalet, adaletsizliktir.
Bu uedenle, Danıştayın iş hacmini büyük oranda azal
tacak ve adaletin çabuk yerine getirilmesine önemli
katkısı olacak 2 nci derece bölge mahkemelerinin
kuruluş yasasının Meclise verildiğini muştulayan
Adalet Bakanlığının bu haberine candan teşekkür
ediyorum.
Sayın üyeler; Danıştayda işlerin çokluğundan ve
bu nedenle adaletin gecikmesinden söz ederken, bir
noktaya daha deyinmeyi zorunlu görüyorum MC
partilerinin sözcüleri, gerek komisyonda, gerek Se
natoda; Danıştaydan birçok vatandaş yıllardır karar
beklerken, bazı politik davaların, 2 - 3 ay gibi kısa
sürede sonuçlanmasını, Danıştayın politika yapması
olarak nitelemektedirler. Oysa arkadaşlarım; idare
nin aldığı bir karar, ya da yaptığı bir atama veya ey
lem, kamuoyunu fazla ilgilendiriyorsa, böyle bir
devlet - fert anlaşmazlığının biran önce çözüme bağ
lanmasında toplumsal yarar görülmüşse, ona öncelik
tanımak kadar doğal bir davranış var mıdır? Böyle
bir tutumdan, dövünmek yerine öğünmek gerekir.
Değerli milletvekilleri; Anayasamız 114 ncü mad
desinde, «idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı,
yargı yolu açıktır» hükmünü koymuş ve 132 nci mad
desiyle de «Yasama ve yürütme organları ile idare,
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organ
lar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle de
ğiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktire
mez» kuralı ile yargı kararlarının ne denli güçlü
olduğunu vurgulamıştır. Bundan başka, Danıştay Ka
nununun 94 ncü maddesi de; Danıştayın, idarî karar
larının yürütülmesinin durdurulmasına karar verebi
leceğini, açıkça göstermiştir.
Ama arkadaşlarım; gelin görün ki, günümüzün
4 başlı MC Hükümeti, Anayasa ve yasaların bu açık
ve kesin hükümlerine karşın inatla direnmekte ve bu
hukuk dışı tutum ve davranışına gerekçe olarak da,
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Danıştayın idarenin takdirine karışmak suretiyle yet
ki sınırlarını aştığını, ülkede bir hâkimler egemen
liği kurulma- tehlikesi olduğunu, rahatça söyleyebil
mektedir. Danıştay bütçesiyle ilgili Bütçe Komisyonu
ve Senato tutanaklarını incelerseniz, isimlerinin ba
şında «Prof.» sözcüğü bulunan iktidar sözcülerinin,
özellikle Fransa'dan örnekler vermek suretiyle ve bir
bilim adamı edası ile Danıştaydan yakınmalarını gö
rürsünüz.
Değerli arkadaşlarım; her ne zaman bu ülkede
sorunlarımız konusunda bir çözüme varmak için tar
tışma açsak; hemen Fransa'dan, Almanya'dan, bil
mem hangi Batı ülkesinden örnekler getiririz. Ka
nımca, böyle bir davranış çok yanlış sonuçlar doğur
maktadır. Çünkü arkadaşlarım; Fransa, ya da başka
bir Batılı toplum ile, Türk toplumunun yapısı, tarihî
gelişimi ve sosyal koşulları çok başka ve ayrıdır. Kra
lını ve devletini, ta 13 ncü Yüzyılda hukuka bağla
mayı başarmış İngiltere ile, yargı kurumlarının say
gınlığını 18 nci Yüzyılda sağlamış Fransa'yı, hâlâ
bir bölüm politikacılarının çağ dışı tutum ve davra
nışları yüzünden hukuk devleti olma kavgasını ver
mekte olan toplumumuzla kıyaslamak bence anlam
sızdır.
Fransa'da Danıştay, yürütmenin eylem ve karar
larını bizde olduğu gibi fazla iptal etmiyorsa; bu,
Danıştayın idareyi denetlemediği ya da yürütmenin
kararlarına karışmadığı anlamına gelmez. Bunun te
melinde Fransa'yı yönetenlerin politik eğitimini ta
mamlamış devlet adamlığı ağırbaşlılığı ile vatandaşına
güven veren kişiler olması vardır. Bu nedenle Fran
sız vatandaşı, hukuka bağlı olduğuna inandığı yö
neticilerinin her eylem ve işlemi aleyhine mahkeme
ye başvurmayı düşünmez.
tşte eğer Danıştayın işleri her yıl biraz daha artı
yorsa, ve eğer Yüksek Mahkeme yürütmenin karar
larını giderek daha çok etkiliyorsa, nedenini bu gü
ven duygusunda aramak gerekir. Kaldı ki, arkadaş
larım, Fransa Danıştayından gerçekten bizde oldu
ğu kadar yürütmenin kararlarına karşı kararlar çık
maz. Ama Fransa'da bölge idare mahkemeleri de ""
vardır. Evvelâ tüm anlaşmazlıklar, devletle olan an
laşmazlıklar bu bölge idare mahkemelerinin seleksiyonundan geçer, ondan sonra Danıştaya gelir. Bu
nedenle Danıştayda davalar daha azdır ve bu neden
le Danıştay idarenin kararlarına daha az etkili ol
maktadır.
Şimdi izin verirseniz, bizdeki uygulamanın ne
denli güven vermekten uzak bulunduğunu iki örnek
le somutlaştırmak isterim.
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolü) — Rüşvetle karar
çıkıyor, onu da söyle.
HASAN BASRİ AKKİRAY (Devamla) — MC
Hükümetinin Devlet kadrolarında uyguladığı kıyım
cümlesinden olarak, Toprak Reformu Müsteşarlığın
da da şoför, odacı ve bir çok fnemurun yeri değişti
rilmiştir. Bu arada, İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misi çıkışlı ve uzman olarak görev yapan, Turhan Cırık adındaki bir memur vatandaş, ilkokul öğretmeni
olarak, Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmiştir.
Ama ne var ki, devlet dairelerini babalarının çiftli
ği sananlar, Millî Eğitim Bakanlığında kendisine veri
len bu göreve de bir türlü «peki» dememişlerdir.
Turhan Cırık, uzmanlık görevinden alınması işle
mini, Danıştay kararı ile iptal ettirdiği halde, bu gö
reve de başlatılmamış. Böylece bu vatandaşımız, 5 ay
dır maaşından ve tüm haklarından yoksun, çoluk ço
cuğu ile yoksulluğua terk edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bana, Fransa'dan böyle bir
örnek verebilir misiniz? İzin verirseniz bir olaydan
daha bahsedip bu konuyu kapatacağım. Çalışma Ba
kanlığı Müsteşarı ve iki ^yardımcısının görevden alın
ma işlemi Danıştayca durdurulmuştur. Bu karar Ba
kanlıkça uygulanmadığı gibi, anılan görevliler müsta
fi sayılmış ve bu müstafi sayılma kararı da iptal edil
diği halde, Yüksek Mahkemenin bu kararı dahi uy
gulanmamak suretiyle, üç memur vatandaş maaş ve
ödeneklerinden yoksun bırakılmışlardır.
Şimdi sayın üyeler; bırakın Fransa ve İngiltere'yi
acaba bana Hotanto'dan, İdi Amin'in ülkesinden, böy
le bir örnek verebilir misiniz? Sonra kalkıyorsunuz,
Fransa ile Almanya ile bizi mukayese ediyorsunuz.
Olmaz böyle şey arkadaşlar.
Bir Fransa'dan örnek vereyim size. Kendi mes
leğimle alâkalı olarak başıma gelen, o zaman ince
lemiştim. Fransa'da hâkimler ve savcılar Adalet Ba
kanının denetimi ve gözetimi altındadır. Yani Adalet
'Bakanı bir savcıyı dilediği zaman bir yerden alıp bir
yere verebilir. Ama gelin görün ki, Fransa adalet
tarihinde bugüne değin bir tek savcının - isteğine
aykırı olarak - yerinin değiştiği görülmemiştir. İşte
ben oradaki yöneticinin kararına «peki» derim, bo
yun eğerim, Danıştaya gitmem. Niye Türkiye ile mu
kayese ediyorsunuz?
Ama arkadaşlarım, daha geçen gün gazetelerde
okuduğumuza göre, Sayın Demirel kalkıyor - hatta
geçen gün burada da söyledi - «parasal sonucuna
katlanırım, Danıştay kararım da uygulamam» diyor.
Olmaz böyle şey arkadaşlarım.
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BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın Akkiray.
HASAN BASRİ AKKİRAY (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan.
Eğer tüm haksız eylemlerin yıkıntısının para ile
giderileceği ilkesini kabul edersek, o zaman tüm ce
za yasalarını sadece fakirler için yapmak gerekirdi.
Böyle bir şey olamaz. Anayasamızın 114 ncü mad
desinin bu denli çarpık biçimde yorumlamaya olanak
bulunmadığı kuşkusuzdur. Tazminat ancak, Danıştay
kararlarının uygulanmasının maddeten imkânsız ol
duğu hallerde söz "konusudur. Örneğin; istimlâk edil
miş bir bina yeniden yapılamayacağına göre, para
sı verilmek suretiyle Jcarar yerine getirilebilir. Her
şeyi para ile ölçen kafa yapısına sahip kişilerle top
lumları demokratik yoldan yönetmeye olanak yoktur.
Değerli üyeler; C. H. P. olarak, Danıştay karar
larının mutlak surette uygulanmasını istiyoruz. «Sizin
hükümet olduğunuz zaman da uygulanmayan Danış
tay kararlan vardı» gerekçesi geçerli olamaz. Bize
göre suç, herkes için suçtur. Başkasının suçu, benim
haksız eylemime gerekçe olamaz ve onu mazur gös
teremez.
Aslında, gerçek devlet adamının, hukuksal dav
ranan yöneticilerin, Danıştayın sesine, yargının kut
sal uyarısına kulak vermesi gerekir. Danıştay karar
ları, yöneticilerin yol göstericisi olmalıdır. Böyle bir
davranış, yönetenleri sorumluluktan da kurtarmayı
sağlar.
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Danıştay kararla
rının uygulanmasını, C. H. P. olarak yalnız biz iste
miyoruz. Barolar istiyor, öteki meslek kuruluşları isti
yor, basın istiyor. Sokaktaki adamdan, üniversite ho
casına kadar, toplum tüm kesimleriyle, âdeta ayağa
kalkmış, yöneticilerini hukuksal olmaya çağırıyor.
Türk halkı, «seçim ile gelen kral istemediğini» haykı
rıyor. Sanırım, dünyanın hiçbir ülkesinde, bireylerin,
yönetenleri bu denli suçladığı ve bu toptan suçlamaya
karşın, yöneticilerinin bu denli vurdum duymaz ol
duğu bir toplum daha gösterilemez.
Eğer, okullar öğrenim yapamıyor, anarşinin ve
kanlı olayların önü alınamıyorsa; bunun temel ne
denlerinden biri, belki de en önemlisi yöneticilerin bu
çağrıya, bu haykırışa kulak vermemeleridir.
Değerli arkadaşlarım toplumları demokratik ku
rallarla yönetmek gerçekten zordur. Bu zorluğu an
cak insancıl bir yüreğe, işleyen bir beyne ve görkemli
bir erdeme sahip olan devlet adamları yenebilirler.
Bu niteliklerle donatılmamış olan yöneticilerin, yasa
ları ve kurumları değiştirmeye kalkacakları yerde, ken-
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dilerini ve kafalarını değiştirmeleri gerekir. Tersine
izlenecek bir tutumun, onlara acılı sonlar getirmesi
kaçınılmaz olur.
Biz, Danıştay kararlarını uygulamamak suretiyle
suç işlediği kanısında olduğumuz Sayın Demirel hak
kında, bir Meclis Soruşturması önergesi vermiş bu
lunuyoruz. Bugün belki 4 oyluk çoğunlukları ile bu
soruşturmadan kaçabilirler. Ama işlenen suçların he
sabı. biı gün mutlaka sorulacaktır.
Sayın milletvekilleri; Fransız'ların ünlü köylü kızı
Jeanne d'Arc'ın neden yakıldığını Bernard Shaw'dan
sormuşlar. Ünlü filozof, «Dünya erdemlileri istemi
yor da ondan» yanıtını vermiş.
Değerli arkadaşlarım; Bernard Shavv'ın dünyası,
belki erdemlileri istemiyordu ama, benim çileli hal
kımın gerçekten erdemli yöneticilere gereksinmesi
vardır.
Danıştayım izin 1976 Yılı Bütçesinin yüce milleti
mize ve Danıştayın yüce görevlilerine hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkiray.
Söz sırası D. P. Grupu adına Sayın İhsan Tombuş'unduı. Buyurunuz Sayın Tombuş.
D. P. GRUPU ADINA İHSAN TOMBUŞ (Ço
rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Huzurunuzda Demokratik Partinin, 1976 yılı Da
nıştay Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerini açık
lamaya çalışacağım,
Danıştay yüz yıldan daha uzun bir geçmişe sahip
tir. Bu kuruluş zaman içinde muhteva, fonksiyon,
isim bakımından gelişerek 1961 Anayasası ve sonra
dan değiştirilen 522 sayılı Kanunla bugünkü Anaya
sa kuruluşları içinde mümtaz mevkiini almıştır.
Danıştayın .tarihî seyri içindeki gelişmesini ve do
ğuş zaruretlerini burada uzun uzadıya izah etmenin
konumuz dışında bulunduğu kanaatindeyim.
Şu kadarını belirtmek isterim ki, fertler arasında
doğan ihtilâfları halleden adlî mahkemeler yanında
fertle devlet arasındaki hukukî ihtilâfların halli, dev
let karşısında daima zayıf durumda olan ferdin hak
larının korunması ve icra organının keyfî ve kanun
suz tasarruflarının önlenmesinin çareleri bütün dün
yada araştırılarak, idarî mahkemelerin ve Türkiye'
de Danıştayın doğması sağlanmıştır.
Yukarıda belirttiğim ihtiyaçlardan meydana ge
len bu kuruluşun Anayasa düzeni içindeki önemine
ayrıca temas etmeye ihtiyaç yoktur.
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Danıştayın İdarî Dairelerinin kanunlar çerçevesi
içindeki çalışmalarını bir tarafa bırakarak bu kurulu
şun idarî bir kaza organı olarak ifa ettiği icraat üze
rinde durmak daha yerinde olacaktır. İşte Danıştay
bu yöndeki faaliyetleri sırasında birtakım güçlüklerle
karşılaşmaktadır.
Gerek adlî ve gerekse idarî mahkemelerin politika
dışında ve her türlü hadise karşısında tarafsız kala
bilmesi gerektiğini söylemeye ihtiyaç yoktur.
Adlî mahkemeler için tarafsız kalabilme ve günlük
politika hadiselerinin üzerinde kalma imkânı idarî
mahkemelere nazaran çok daha kolaydır. İdarî mah
kemeler devletle fert arasındaki ihtilâfları halletmek
durumunda olduğundan, siyasî 'iktidarların tasarruflrına müessir olabilecek kararlar almak mecburiye
tinde bulunduğundan, ister istemez günlük politika
içine girmiş görünümünü uyandırmaktadırlar. Bu ba
kımdan Danıştay kararları daima siyasî mahfillerce
tartışma konusu yapılabilmektedir.
Danıştayın idarî dairelerinin kanunlar çerçevesi
içindeki çalışmalarını bir tarafa bırakarak, bu kurulu
şun idarî bir kaza organı olarak ifa ettiği icraat üze
rinde durmak daha yerinde olacaktır. İşte Danıştay
bu yöndeki faaliyetleri sırasında birtakım güçlüklerle
karşılaşmaktadır,
Gerek adlî ve gerekse idarî mahkemelerin politika
dışında ve her türlü hadise karşısında tarafsız kalabil
mesi gerçeğini söylemeye gerek görmüyorum.
Adlî mahkemeler için tarafsız kalabilme ve günlük
politika hadiselerinin üzerinde kalma imkânı, idarî
mahkemelere nazaran çok daha kolaydır. İdarî mah
kemeler, devletle fert arasındaki ihtilâfları halletmek
durumunda olduğundan; siyasî iktidarların tasarruf
larına müessir olabilecek kararlar almak mecburiye
tinde bulunduğundan, ister istemez günlük politika
'ç',ne girmiş görünümünü uyandırmaktadırlar. Bu ba
kımdan, Danıştay kararları daima siyasî mahfillerce
tartışma konusu yapılabilmektedir.
İşte bir hukukî düzen içinde vazife görmekte
olan bir müessesenin faaliyet ve kararlarının siyasî ha
diselere tesir edebilmesi, bu vazifenin ifasının- ne ka
dar güç ve bu yetkinin kullanılmasının ne kadar titiz
lik ve dikkat istediği ve siyasî iktidarların da, bu ka
rarlara uymak ve bunlara hürmet etmesinin ne ka
dar kaçınılmaz olduğu meydandadır.
Ancak üzüntüyle belirtmek isterim ki; tatbikatta
ne Danıştay faaliyetlerinde kendisinden beklenen bu
hassasiyeti göstermekte, ne de siyasî iktidarlar onun
kararlarına hürrhet etmektedirler. Bir müessese ancak
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kendi otoritesini kendisi tesis edebileceği gibi, kendi
itibarını da ancak kendisi kaybedebilir. Eğer böyle bir
yüce kuruluşun faaliyetleri bugün efkârı umumiye
nezdinde hafife alınıyorsa; şüphesiz ki bunun mesu
lü, çok hassas olan bu vazifenin ifasında bir politik
kuruluş görünümünü veren bizzat Danıştayın kendi
sidir.
Diğer taraftan da, bu müessese ne kadar taraf tutar
görünürse görünsün, kararları ne kadar indî ve gay
ri hukukî kabul edilirse edilsin, madem ki kanunları
mız siyasî iktidarları bu kararlara uymaya zorlamış,
o halde siyasî iktidarlar da bu kararlara uymak mec
buriyetindedirler. Bu takdirde ise, ancak kendi itibar
larını yükseltmiş ve hukuk devleti prensiplerini sars
mamış olurlar.
Diğer taraftan, tadil edilmesine rağmen 521 sa
yılı Kanunda Danıştayın kazaî fonksiyonunu güçleş
tiren hükümler bulunduğunu da zikretmek lâzımdır.
Hepimizin malûmu olduğu üzere, her meslek bir ih
tisas işidir. Bir kimsenin herhangi bir meslekte tema
yüz etmiş olması, diğer herhangi bir meslekte de mu
vaffak olabileceği manasını taşımaz. Binaenaleyh bir
yargı organı olan Danıştay üyeleri de, netice itiba
riyle birer hâkimdirler. Bu hâkimlerin de meslekten
olmalarından daha tabiî bir şey olamaz. Halbuki bu
günkü mevzuatımıza göre, Danıştay üyeliklerine hâ
kimlik mesleği ile alâkası olmayan meslek sahipleri
de seçilebilmektedirler. Asıl mesleği hâkimlik olma
yan Danıştay üyelerinden, mesleği hâkimlik olan bir
üyeden beklenen randımanı istemek insafsızlık olur.
Bu bakımdan; mahiyeti itibariyle hakikaten bü
yük titizlik ve ihtisas isteyen Danıştay daVa dairelerine
üye seçiminde daha başka kıstasları kabul etmek icabetmektedir. Maalesef, 521 sayılı Kanun tadil edilir
ken bu husus ihmal edilmiştir.
Danıştayın karşılaştığı güçlüklerden biri de, iş hac
minin büyüklüğüdür. Bugünkü kadro ve daire ade
di ile her sene çığ gibi büyüyen dosya adedinin altın
dan kolayca kalkmak mümkün değildir. Bu durum
ise, yüksek mahkemeyi iki bakımdan yıpratmakta ve
itibarına gölge düşürmektedir. Bir taraftan, iş hacmi
nin büyüklüğü yüzünden davalar senelerce sıra bek
lemekte ve iş sahiplerinin haklı şikâyetlerine sebep
olmakta, adalet müessir olabileceği bir zamanda tecel
li etmemektedir. Diğer taraftan, biriken işlerin zaman
unsuru bakımından arzu edildiği gibi enine boyuna
tetkik edilememesinden dolayı çıkan kararlar birta
kım münakaşalara sebep olmaktadır.
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Danıştayın karşılaştığı bu problemin halli ve bu
müesseseyi bugünkü sıkıntılı durumundan kurtarma
nın çaresi ise, ancak Bölge İdarî Mahkemelerinin ku
rulması ile bulunabilir. Üzüntüyle belirtmek isterim
ki, bundan tam sekiz sene önce, yani 1968 senesinde
hazırlanarak hükümete sunulan Bölge idarî Mahke
meleri kurulmasına dair kanun teklifi, bugüne kadar
Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmemiş;
521 sayılı Kanun tadil edilirken de bu husus nazarı
itibara alınmamıştır. Son günlerde bu kanun tasarısı
nın son şeklini aldığı ve yakında Meclislere sevkedileceği haberleri gazetelerde yer almaktadır, inşallah
bu haberler tahakkuk eder de, gerek Danıştay ve ge
rekse iş sahipleri rahata kavuşturulmuş olur.
Bugün kamuoyunu meşgul eden Danıştayla ilgili
bir mesele de, yürütmeyi durdurma kararlarıdır. Yü
rütmeyi durdurma, öteden beri hususi hukukta mev
cut olan, «tehiri icra» tabiri ile ifade edilen bir mües
sesedir. Bir hükmün infazı, ilerde bu hükmün bozul
ması halinde telâfisi imkânsız zararların doğması
muhtemelse, hususi hukukta tehiri icra yoluna gidile
bilmektedir. Ancak icranın tehirinden doğabilecek
zararların karşılanabilmesi için de, tehiri icra iste
yen taraftan münasip bir teminat talep edilmektedir.
Halbuki, 521 sayılı Kanunla, idarî kazada da tat?
bik edilmeye başlanan bu tehiri icra müessesesine, hu
susi hukukta olduğu gibi fazla hassasiyet gösterilme
miş olduğundan; Danıştayda suiistimal edilircesine
büyük bir tatbikat sahası bulmuştur. Elbette icranın
durdurulmadığı hallerde ileride telâfisi imkânsız du
rumlar gelebileceğinden, bu müessese kanuna isabetle
konulmuştur. Ancak yürütmenin durdurulmasına esas
olan dava bilâhara reddedildiği takdirde, doğacak za
rarların nasıl telâfi edileceği gerçi 90 ncı maddede
bir teminattan bahsedilmekte ise de, «icabı hale göre
teminata lüzum görülemeyeceği» ibaresi tatbikatta
esas kabul edilip, teminat talebi istisna durumuna geç
miştir. işte bu tatbikat karşısında devlete milyonlara
maledebilecek meselelerde çok cüzî bir harç ödemekle
yürütmenin durulmasına karar alınabilmektedir.
Diğer taraftan açılan bir davanın neticesiyle ilgili
bulunmayan, sadece o andaki durumu kurtarabilme
ye matuf olarak talep edilen yürütmenin durdurul
ması kararları alınıp matlup hasıl olduktan sonra,
bu davanın neticesi artık takip edilmemekte ve belki
de davadan vazgeçilebilmektedir.
Meselâ, bir gösteri yürüyüşüne izin vermeyen idarî
bir kararın iptali hakkında açılan bir dava ile birlik
te, yürütmenin durulması kararı verilmesi ile matlup
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olan gösteri yürüyüşü yapılmakta, ondan sonra idarî
kararın iptal edilmesi veya edilmesinin bir manası kal
mamaktadır. Başka bir ifade ile yürütmenin durdurul
ması kararı esas hakkındaki karar menfi de olsa, karar
müspet olcakmış gibi bir nevi peşin infazı sağlamakta,
dava reddedilse bile kabul edilmiş gibi bir netice hu
sule getirmektedir.
Danıştayda yürütmeyi durdurma kararlarının bü
yük yekûn tutması dava neticesinin menfi olması ha
linde de talepte bulunan kimseye herhangi bir mesu
liyet yüklememiş bulunması dolayısıyle, esas davanın
neticelenme müddetine tahammül edemeyen herkes
bir an önce netice alabilmek maksadıyîe dava açar
ken, yürütmenin durulması talebinde bulunmaktadır.
Bütün bu mahzurları ve endişeleri bertaraf edebi
lecek çareleri bulmak için, bir taraftan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 521 sayılı Kanunda, bu mües
sesenin arzu edildiği şekilde işleyebilmesini sağlayabi
lecek değişikliği bir an önce yapması; diğer taraftan
da yürütmenin durdurulması taleplerine Danıştay Da
va Dairelerinin çok hayatî ve ciddi sebepler bulunma
dıkça iltifat etmemeleri lâzımdır.
Muhterem milletvekilleri;1
1976 Bütçesinin Danıştay teşkilâtına ye memleke
timize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, De
mokratik Parti Grupu adma hepinize saygılarımı su
narım. (D. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Tofmibuş.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Salbri
Dörtkiol, buyurun efendim J
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET SABRİ
DÖRTKOL (Nevşehir) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri;
Danıştayın 1976 yılı Bütçesi üzerinde Milî Se
lâmet Partisi G?upumuzun görüşlerini arz etmek üze
re huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Yüksek He
yetinizi Grupum ve şaihsıım adına hürmetle selâmlarım.
Muhterem milletvekilleri; danışma yani istişare,
günlük hayatımızda ihmali tecviz edilemeyecek bir
prensiptir. Devlet idaresinde de, devletin yüksek ida
re makamlarında bulunan Bıaikanlar Kurulunun ta
sarruflarında devlet umuruna aışiina, tecrübeli bir kad
ronun fikir ve tecrübelerinden istifade etmesi, elbette
en isabetli bir yoldur. İşte Danıştayımız, 1868 tarihli
'bir fermanla ve sırf yukarıda arz 'ettiğimiz -gaye ile
kurulmuştur. O tarihten bugüne 'kadar, kanunların
da yapılan değişiklikler ve dLNğer kanunlarla tahmil
edilen vazifelerle Danıştay, devlet hayatında varlılk
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ve ehemmiyetini duyurmuş bir hukuk 'müessesesi ol
muştur. Hakkın, doğrunun ve adaletin bulunmasında
istişare en isabetli :bir yoldur. Bu itibarla, idarenin ih
tiyacı olan tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasın
da, bunların kanunlara uygun olarak tanziminde Da
nıştayın hizmetleri, şurada Ibiiikaç dakikalık zaman
içinde anlatılamayacak ehemmiyettedir.
Diğer taraftan Anayasanın 2 nci maddesindeki
prensiplere uygun olarak, Anayasa Mahkemesi, Yar
gıtay ve diğer adlî kuruluşlar meyanında, Danıştay
ın mevcudiyeti devletimizin hukukî vasfının temina
tı mahiyetinde görülmektedir. Ancak diğer bir kı
sım müesseselerimizde olduğu gibi, işlerin sürünce
mede kaldığı, davaların senelerce nöticelendidlemediği, buna rağmen aktüel bazı mevzularda efkârı umurniyenin dikkatlerini 'bir anda üzerine çekecek dere
cede seri ve umumiyetle hükümet tasarrufları aley
hinde kararlar vermekte olduğu şikâyetleri vardır.
Muhterem milletvekilleri, burada bazı noktalara
temas etmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. Millî Se
lâmet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sıra
sında, İçişleri Bakanlığının birayı alkollü içki sayan
kararının; biranın alkollü içki olmadığı gerekçesiyle
Danıştayca bozulduğu hatırlardadır.
VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Hepsi
kimyager de onldan; tahlil etmişler?
MEHMET SABRİ DÖRTKOL (Devamla) —
Biz IO zaman Türk Ceza Kanunumun tatbikatında,
sarhoşluk suolannm tekevvünıünde, biranın başlıca
mü'essir olduğunu iddia etmiştik. İşte bu iddiamızın
'bir delilini dalha, yüksek 'huzurlarınızda ifade etme
yi bir vazife telâikki etmekteyiz.
1976 Olimpiyat oyunlarının icra edildiği İnsiburg'
da, olimpiyat komitesi alkollü içkilerin, bu arada
biranın da alkollü içkiden sayıldığı için, oyunlar sü
resince kullanılmasını yasaklamıştır. (M. S. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Biradaki alkol miktarını
tospk ve sarhoşluk suçundaki müessiiriyeti tespit edil
meden alınan 'bu tarz bir kararda isalbet olmadığı
meydandadır. Kanaatimizce bir fende, ancak o sa
hada ihtisası olanların reyi muteberdir. ıBiranın için
de alkol olup olmadığının tetkiki, Danıştay azalarının
salâhiyeti dışındadır. Yukarıdaiki misalde arz etti
ğim giıbi, hayatı boyunca su yerine bira içen insanla
rın dalhi olimpiyat oyunları sıdbebiyle birayı yasak
etmesi, onun alkollü içkilerden sayıldığını ispat et
mektedir. Türk Ceza Kanununun yasak ettiği sarhoş
luk, Trafik Kanununun yasak ettiği alkollü içkileri
(kullanmak hükümleri karsısında, biranın ruhsatsız
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satılmasına icazet vermek, saf hoşluğu ve saı hoşluk
sebebiyle işlenen suçları bir balkıma kolaylaştırmak
değil mildir? (M. S. P. «ıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
Hole TRT Gem el Müdürlüğüne vaki tayinleri ip
tali mevzuu, maalesef efkârı umumiyemizi daha gün
lerce işgal edeceğe benzer. TRT eski Genel Müdü
rü İsmail Cem İpekçi'nin TRT'ye tayinini temin eden
kararname, Türkiye Büyük Millet Meclislinin tasar
rufu ile iptal edilmiştir. Hal böyle iken, iptali edilmiş
ıbir kararnameye istinaden görevden alınmanın ge
çersiz (sayılmasının, bilhassa Anayasanın 114 ncü maddesindeki «yangı yetkisi, yürütme görevinin kanun
larda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yeri
ne getirilmesini sınırlayacak tarzda kullamlaımaz. İda
rî eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez»
denildiği halde, sabık genel müdürü hâlâ' o makamın
sahibi sayan Danıştay kararlarının hukukî olduğu
nun müdafaası mümkün değildir. (M. S. P. sınaJarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Danıştayın yürütmeyi
durdurmuş olduğu şahsın yenine tayin edilmiş olan
şahıs hakkındaki tasarrufu iptal etmesi, üçüncü ıbir
şahsın hukukunu ihlâl eder mahiyettedir. Bilhassa
Anayasa Mahkemesinin yayınlanmamış ve mahiyeti
(ihtisas sahibi kimselerin bile meçhulü bulunan karar
larının mesnet ittihazı ile karar itası, hukukun objek
tifliği prensiibine aykırı <malhiydttedk\

lerimizin başörtüsüne uzanan elleri ve yine Danıştayın
TRT Genel Müdürünü o makama getiren hukukî
mesnet ortadan kaldırılmış ve Hükümetçe o makam
dan alındığı halde, onu hâlâ orada sayan ve boş bu
lunan hu makama yapılan tayinleri durdurması de
ğildir. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anayasa Mah
kemesi ve Danıştay gibi anayasal müesses eler imize
karşı (vicdanlarda yer etmiş hürmet ve itimadı sars
mak, millî ve manevî değerlerimize olan saygıyı bal
talayarak bilhassa Cumhuriyet Halk Partisinin «Bu
düzen değişmelidir» sloganına uygun bir görüntü mey
dana getirme hususudur.
Meclisler, Anayasa Mahkemesi, yargı mercileri mıiz ve bu arada Danıştayımız, elhetteki millî ve
manevî değerleri olan müesseselerinıizdir. Parlamento
kendisinin de güç kaynağı olan bu müesseselere sa
hip çıkmak, onun asli yetini bozmak İsteyen zararlı
her çıkışı tespit ve zararlı bu hareketlerle mücadele
etmsk mecburiyetindedir. Bu vazife sadece iktidarın
da değildir. Anayasal kuruluşlar ve Parlamento tü
müyle hu müesseselere sahip çıkmak mecburiyetinde
dir. Geçen 7 aylık iktidarı esnasında Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Ecevit'in «Bize
ayak uyduran memurlar kalır, ayak uyduramayanlar
gider» tarzındaki gazetelere intikal eden sözleri, bu
noktadan hayli düşündürücü olmalıdır.

Danıştaya başvurmuş kimselerin, -tehiri icra talep
leri aylarca neticelendirilmeden beklediği halde, ak
tüel bazı mevzuların hükümet kararnamesinin tarihi
ile aynı güne tesadüf edecek derecede hadiselere ya
kınlığı, şikâyetlerin haklılığı üzerinde tereddütler
uyandırmak tadır.

Diğer yandan Danıştay kararlarının uygulanma
dığı, muhalefetin hükümet aleyhindeki başlıca şikâ
yetlerini teşkil etmektedir. Danıştay Kanununun 95
nci maddesi son fıkrasındaki «Danıştay ilâmlarının,
icaplarına göre eylem ve işlem tesis etmeyen idare
aleyhine, Danıştayda maddî ve manevî tazminat da
vası açılalbilir denilmektedir. Danıştay kararlarının
'mutlaka infaz edilmesi gerekmediğine dair zamanı
idarelerindeki tutumları, muhalefetin şikâyetlerinin
haklılığını hafifletmektedir. Kaldı ki, görevin gerek
tirdiği nitelikler; haiz bulunmadığı Danıştay kararı
ile salbit Diyanet İsteri Başkanının hâlâ görevde bu
lunması da bu uygulamanın bir başka yönüyle iza
hını teşkil eder. (M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
Muhterem milletvekilleri, bir. müessesenin işleyi
şinde bazı kusurlar ve noksanlıklar varsa, o müesse
senin terk edilmesini gerektirmez. Nasıl ki, saaıti bo
zulan şaihıs heme/ı saatini kaldırıp atmaz, tamir im
kânlarını araştırırsa, koskoca bir hukuk müessesindefci noksanların ve arızaların giderilmesi vazifesinin
kanun koyucusu olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisine düşmekte olduğu açıktır.

Burada Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın
Akkiray'ın sözlerine temas etmek istiyorum. Sayın
Akkiray, «Danıştaydaki güncel bazı olaylar kamu
oyunu fazla 'ilgilendiriyorsa, Danıştay bunu öne al
mışsa, siyaset yapmış olmaz» buyuruyorlar. Halbuki,
adalet kişiler arasında fark gözetmemektir. Danış
tay ğilbi bir müessesenin günlük olayların akışına uy
ması mehabetiylis telifi mümkün müdür?
Muhterem milletvekilleri, 'burada üzerinde durul
ması gereken husus, Anayasadaki kanun koyma yet
kisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu
prensibine rağmen, Meclislerin irade ve ihtiyarı dı
şında Anayasa Mahkemesinin af çıkarması; yine Ana
yasadaki din ve vicdan hürriyeti prensiibine, kimse
dinî fiinanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz kaide
sine rağmen, Danıştayın, kadın avukat ve öğretmen
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(Muhterem milletvekilleri; Danıştaya intitkail öden
davaların yıllarca sîinünoeımıedıe kaldığı şikâyetleri,
önce Danıştayda görevli zabıt kâtibi ve büro mıemurlarının yetiştirilmesi mevzuu ile %'ilidir. Binaenaleyh,
Adliye Meslek Okuliarınrn Danıştayda görevli ,/ me
mullara teşimıili ve süratle uygulamaya geçilmesi tav
siyeye şayanıdır.
Samiıyen; Danıştay üyelerinin seçiminde kendileri
ne görev verilecek şahıslarım, evvelce işgal ettikleri
malkaim ve mevkilerden daha çoık, ilmî kifayet, ihti
sas ve çalışmalarındaki başarılarımın nazarı dikkate
alınmasının ve tercihin sübjektif kısıbaslardan ziyade,
objektif esaslara bağlanmasının isabetli bir yol olaca
ğı muhakkaktır. Anayasa Mahkemesinin nasıl diğer
yüksek mıalhlkemeler üzeninde bir fonksiyonu yoksa,
yinıs yüksek bir mahkeme olan Danıştay üzerimden
vesayetinin kaldırılarak, diğer yüksek yaırigı organla
rımda olduğu gibi, bir seçim usulümün tercihimin hiz
mete liyakatta olanların seçimimde müessir olacağı
görüş umdeyiz.
Muhteremi milletvekilleri, Danıştayın çalışma du
rumuna gelince; bilindiği gibi dış hacmli yıldan yıla
artmaktadır. 13 Daireden müteşekkili Danıştayın,
1975 yılından devrettiği dosya sayısı 40 binin üstün
dedir. Memleketimizdeki ticarî, iktisadî, malî ve iç
timaî sabadaki gelişmeler, bu gelişmelerin gerektirdi
ği zaruretleıfe alınan çeşitli idarî katar ve tasarruflar
dan doğan uyuşmazlıkların arıtması, Danıştay Dava
Dairelerimin işleri çok yüksek bir seviyeye getirmiş bu
lunmaktadır. Danıştayın bu ağır iş yükünün altın
dan kalkabilmesi ve Anayasanın kendisine tahmil
eylediği vazifeyi kemaliyle görebilmıesii için, her yıl
tekrarlama geldiği gibi, Bölge İdare Mahkemelerinin
bir an önce kurulmasında zaruret vardır. Bunun için
dir ki; Danıştayca hazırlanmış bulunan Bölge îdare
Mahkemeleri Kanunu Tasarısının, Meclislerimize bir
an önce intikal ettirilmesinde fayda mülâhaza et
mekteyiz. Bölge idare Mahkemelerinin kuruluş, ida
re hukuku sabasında ihtisaslaşmaya doğru bir adım,
Danıştay mensuplarımızın da meselelere daha vakıf
kimselerden seçilmesinin bir teminatı olacaktır.
Danıştay hizîmet binası inşaatınım, 1975 yılı içe
risinde 'ikmali gerekirken, hâlâ bitirilmemiş olması ger
çekten üzücüdür. Bunun sebeplerinin araştırılarak
manilerinin süratle ortadan kaıMırıliması, hem yıllık
kira masraflarından tasarruf imkânlarının doğmasını,
hem de Danıştay mensuplarımızın hizmetlerindi fe
rahlıkta yapmalarını temin edecektir.
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Her rnüeıssesem'izıde lölduğu gibi, muamelelerdeki
fuzulî kırtasiyeciliği kaldırmak, kalem mensupları
nın bilgili, liyakatli kimselerden alınması, ayrıca iş
lerde ferahlık doğuracaktır.,
1975 yılı Danıştay Bütçesi görüşülürken bazı ha
tiplerin, bu arada bendenizin de temas etmiş bu
lunduğumuz, Danıştayda hizmet veren personelin is
tifade edebilecekleri bir otobüs alımmasına ilişkin Büt
çeye tahsisat konulmuş olmasına rağmen, otobüsün
bugüne kadar alınmamış Olması üzüntü vericidir.
Muhterem imiHetvek'illeri; bir adalet müessesesi
olan Danıştay hakkındaki sözlerimize sıon verirken,
sözü yine «adale:» mevzuuna getirmek istiyorum.
Adalet, bir şeyi hakkı olan yere vaz etmektir. Adalet,
doğruluk, cebir ve zulümden berî olmak, istikametle
muttaJsıf yapılması lâzım gelen şeyleri yapmaya, de
vamlı olmak manasındadır. Âdil, insaf ve hakkanliyet
mefhumlarını tazammun eden bir denkleşjtirmedir.
Adalet, nizamı âlemdir; amel ve taaltte miktarı vacip
olan bir fazileti ahlâkiyedir. Adalet, zulüm, taşkın
lık, hakkı çiğneyen her çeşit'azgınlığın zıttııdır. Ada
let, her feridin her toplumun ve her milletin karşılık
lı muamelelerinde değişmez ölçü, istek ve heveslere
yön değiştirmeyen, sevgi ve nefretlere ayak uydurma
yan, akrabalık ve yakınlık bağlarıma göre ayarlanma
mış, zengin - fakir ayrımı gözetmeyen, kuvvetli - za
yıf farkını nazarı itibare almayan, adaleti tevzie me
mur kimselere huzurunda muhakeme olunan kimse
lere balkısında ve dinleyişimde bile ölçüyü taşımayacak
fazilet arayan prensipte 'in hepsidir. (M. S. P. sırala
rından «IBravo» sesleri, alkışlar)
VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Var
var, görülmüş,
MEHMET SABRI DÖRTKOL (Devamla) — Biz
şuna inanıyoruz ki; cemiyet hayatımızlda ve ferdî ba
yatımızda adalet -mefhumunu bu vüs'ati ile hâkim kıl
madıkça, anarşiyi önlemek mümkün lolmiayacaktır.
Adalet, ilâhî bir emirdir; biz Onu teslis ve kıarumıakla mükellefiz.
Danıştay Bütçesinin, Danıştay mensuplarına ve
milletimize hayırlı olmasını diler; muhterem Bıaşkan
ve Yüksek Meclisin muhterem üyelerimi Grupum ve
şahsım aldıına hürmetle selâmlarım. (A. P. ve M. S. P.
sıralarından «ıBravo» sesleri, sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dörtkol.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın
Mehmet Altmışyedioğlu, buyurun efenıdim.
C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım;
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Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi GRI- jI
punun, Danıştay Başkanlığı Bütçesi hakkındaki gö
rüş ve temennilerimi arz etmıek üzere huzurunuzda bulunıuyoruım,
Anayasamızın 114 ntfü maddesi, «idarenin her
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.»
şeklinde hüküm vazetaîiişttr. İdare, her türlü eylem
ve işlemlerinde sonsuz 'bir takdir hakkına sahip de
ğildik; kanun ve nizamnamelere uymak zorundadır. II
Buna karşılık yargı yestkiairii haiz olan Danıştay da,
(hiç bir suneftte idaren n yerine kaim olarak icraî ka
rar venemez ,icranın yerine geçemez, idareye verilmiş
olan takdıir hakkını (idareden alıp kendisi kullanamaz.
Anaiyalsamızın 114 ncü maldldeslinıin ikinci fıkrası,
1971 yılında bültün siyasî partilerin ittifaıkıyle değiş
tirilmiştir. Bu değişiklik teklifini yapanlar arasında,
bugünkü (muhalefetin yöneticileri de vardır. Bu Ana
I
yasa değişikliğine olumlu oy vermişlerdir. Anayasa- I
nın değişik şekli aynen şöyfedıir :
«Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda
gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine geitüri'limesiini sınırlayacak tarzda kullanılamaz.
İdarî eylem ve işlem niteliğimde yargı karan ve
rilemez.»
Anayasamızın bü maddesi tadil edilmeden önoe
de doktrin ve Danıştay içtihatları bu yönıde idi. Bu
ilmî ve hukukî gerçek, şimdi açık bir Anayaisa mietni
hallini almışıtır.
Sayın millelîıvekMleri; idarenin görevi ayrıdır, idarî yargının görevi ayrıdır. Danıştay, hiç bir zaman
idarenin karşısında bir kuruluş olmam allıdır. İdare
nin meşru takdir yetkisine müdahale.öden, idareyi ça
lışamaz hale getiren bir tutum izlemeden hukuka say
gıyı ıteımsdl etmelidir.
Takdir yetkisi, idarenin hareket yetkisinin açık
ça sınırkndırılimadığı hallerde, işin icabına uygun
çözüm yolunu seçmek hususundaki serbestidir.
Kamu hizmetlerinin gelişmesi nedeniyle idareye
takdir hakkı tanınmak zorunludur. Ancak, bunun
yanında idare edilenlerin hak ve menfaatlerinin ko
runması da şarltltır. İdareye tanınan takdir hakkı mut
lak değildir. Hukuk devletinde idafleye mutlak tak
dir hakkı tanınamaz. Takdir hakkı, daima temel hu
kuk kuralları ve kamu menfaaüi ile sınırlıdır. Tâıkdir
yetkisi, keyfîlik demek değildir. Takdir yetkisi poli
tik, partizan, şahsî menfaatleri kayırmaya matuf mülâhazalarla kullanılamaz,
Bir yetkinin kullanılışının kanunlara uygunluğu
ve fertlerin menfaatlerinin korunup korunmadığı,
yükisek idare mahkemesi olan Danıştaycâ denetlemıir.
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Sayın milletvekilleri, kısaca yürütmenin durdurul
ması karaılanna da değinmek istiyorum:
Tatbikatta «Pek çok dava dilekçesinde tehiri icra
talebi vardır» denilmektedir. Cumhuriyetçi Güven
Partisi Grupu olarak, bu müesseseye karşı değiliz;
ancak yürütmeyi durdurma yetkisinin gerçekten lüzu
mu, hatta zaruret alan hallerde kullanılması' lâzım
dır. Bir Danıştay mensubunun yaptığı inceleme, bu
yetkinin tatbikatta çok haksız ve mübalâğalı şekilde
kullanıldığını açıkça ispat etmiştir.
İlgili idarenin savunmasını bile almadan verilen
birçok hallerde, kamunun büyük menfaatlerinin kay
bına yol açan hiçbir hukukî temele dayanmadığı son
radan anlaşılan; fakat bu arada belli kişilere büyük
ölçüde haksız menfaatler sağlayan ve devleti telâfisi
zor zararlara uğratan tehiri icra kararları üzerinde
durmak ve düşünmek gerekir. Hiçbir ülkede, hiçbir
idari kaza merciinin bir haksızlık olsa bile bunun
nihaî kararla tamirinin mümkün olduğu hallerde, bu
kadar çok sayıda yürütmeyi durdurma kararı veritiği ve idarenin müdafaasını bile almadan âdeta dava
yı sonuçlandırdığı görülmemiştir.
Çok değerli bir Danıştay mensubunun bu konuda
yazdığı kitapta örneklerle ve istatiktiklerle mukayeseli olaıak ortaya konulan gerçekler karşısında, bu
«Yürütmeyi durdurma» adı verilen yararlı müesse
senin kötüye kullanılışını önleyici tedbirlerin kazaî
ve teşt iî kademelerde düşünülmesi zaruretine inanıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bu arada TRT Genel Mü
dürlüğüyle ilgili konuya da değinmek istiyorum:

Ortada bir Bakanlar Kurulu kararı vardır, bu kaI ıar iptal edilmiştir. Fakat bu konuda, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince kabul edilmiş iki kanun daha
vardır. Millet Meclisini temsil eden Yüce Meclis, bel
li bir şahsı kanunen ehil olmadığı bir makama geti
rebilmek kastiyle çıkarılmış olduğu zabıtlarla sabit
bulunan 11 sayılı Kararnameyi ve 12 sayılı Kararnarn:nin-buna paralel hükmünü iptal etnrştir. Türkiye
Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği bu iki kanuna
göre; TRT Genel Müdürü olabilmek için, belli bir
rüre devlet hizmetinde bulunmuş olmak şarttır. Bu
kanun emridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakan
lar Kuruluna «Bu kanunları uygulayacaksın» enirini
I vermiştir. İsmail Cem, bu kanunlara göre Genel
Müdür olamaz. Hiç kimse idareden kanunun açık emnne rağmen o makama gelmeye kanunen ehliyetli
ohr-Kİığı meydanda bulunan bir kişiyi, sanki bu iki
JI kanan Parlâmentodan geçmemiş gibi göreve tayin
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etmesini isteyemez. Bu iki kanun yok farzedilerek iş
lem yapılamaz.
Bu kanunlardan birinin, yalnız birinin aleyhine
Anayasa Mahkemeline gidilmiş, ikincisi için dava bile
açılmamıştır. Birincisinin iptal edildiği rivayeti var
dır; ama rivayet, hukukî gerçeklik ifade eder mi?
Ortada Resmî Gazetede yayınlanarak, Türkiye Büyük
Millet Meclisine bildirilerek açıklanmış ve yürürlüğe
girmiş bir iptal kararı dahi yoktur. Kaldı ki; bir ka
nun iptal edilse bile, iptal kararı geriye doğru işle
mez,
Nihayet 11 sayılı Kararnameyle ilgili kanun iptal
edilecek olsa bile, 12 sayılı Kararnameyle ilgili 1897
sayılı Kanun yürürlüktedir.
TRT Genel Müdürlüğüne ve Yardımcılığsna hiç
bir devlet hizmeti yapmamış kimselerin kayrılarak
tayini, yolu, bu kanunlarla kapatılmıştır.
Son Anayasa değişikliğinde Anayasa Mahkemesi
kararlarının özel ifşaat şeklinde, basına beyanat şek
linde ve daha karar metni yazılmadan açıklanması
nı önlemek amaciyle hep bitlikte bu Mecliste Anaya
sa tadil edilmiştir. Anayasa
Mahkemesi kararlan,
gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. İptal edilen hü
kümler, gerekçeli kararın Resmî Gazetede yayınlan
dığı tarihte yürürlükten kalkar. İptal karan geriye
yürümez.»
Şimdi, çok hazin, çok üzücü bir hususu arz et
mek istiyorum:
İsmail Cem ile ilgili olarak tebliğ edilen Danış
tay Kararında; gerek raportörün görüşünü belirten
bölümde, gerek kanun sözcüsünün
mütalâasında,
«11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal eden
Kanun 14 Ekim 1975 tarihli ve şu esas, şu karar sa
yılı Anayasa Mahkemesi karârı ile iptal edildiğin
den bahis ile idarenin savunması varit değildir» de
niliyor. Buna dayanılarak, ahkâm serdediliyor. Ekim
ayından bu yana dört ay geçiyor, bir Anayasa Mah
kemesi kararı, raportörden raportöre telefonla ko
nuşularak yürürlükte farzedilip, buna göre işlem ya
pılamaz. Anayasa Mahkemesi kararı, gerekçesi ya
zılmadan açıklanamaz. Bu bir Anayasa emridir. Ana
yasa Mahkemesi kararı Resmî Gazetede yayınlanma
dan yürürlüğe giremez, bu da bir Anayasa eniridir.
Gerekçesi~ortada olmayan, Meclise bile bildirilme
miş, yayınlanmak üzere Resmî Gazeteye Anayasa
Mahkemesince resmen gönderilmemiş, yani henüz
hukuken yürürlüğe girmemiş bir
karar nasıl var
farzedilir ve nasıl bunun üzerinde hüküm bina edi
lir?
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Kazaî merciler haricen elde edilmiş özel bilgi ile
işlem yapamazlar.
Yazılmadan ve yayınlanmadan,
Anayasaya aykırı olarak özel surette açıklama yapıla
maz. Bu durum gerçekten hazindir, elem vericidir,
düşündürücüdür ve ilgililerin tedbir alması zarureti
vardır.
Sayın milletvekilleri; Danıştay Bütçesi üzerinde
grup olarak bazı temennilerimizi de arz etmek isti
yorum:.
Danıştayda şu anda sıra bekleyen pek çok dava
dosyası mevcut olduğuna göre, İdare Mahkemeleri
Kanunu biran önce çıkarılmalıdır. Mevzuatın hazır
lanmasında Danıştay in ist'işarî rolünden daha çok ya
rarlanılmalıdır.
Danıştay yargı organı olduğu cihetle, Danıştay
üyelerinin hukuk formasyonuna sahip kimseler ol
masında fayda olduğu inancındayız. Danıştayın yüce
adına ve tarafsız, dürüst mahkeme hüviyetine inan
cın sarsılmaması çok büyük önem taşır.
VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — 1964
yılından beri sürüncemede olan dosyalar var.
MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Devamla) —
Sayın milletvekilleri; Danıştay Bütçesi üzerinde Cum
huriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupu olarak
görüş ve temennilerimizi arz etmiş bulunuyorum.
Bu bütçenin Yüce Milletimize, Danıştay mensup
larına hayırlı olması dileğiyle Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (C. G. P., M. S. P. ve A. P. sıralarından.
alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedioğlu.
-Adalet Partisi Grupu adına Sayın Memduh Erdemir, buyurunuz. (A. P. sıralarından alkışlar)
A. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDEMİR
(Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
1976 malî yılı Danıştay Bütçesi üzerinde Adalet
Partisi Millet Meclisi Grupu adına söz almış bulunu
yoruz.
Geçmiş yıllardaki bütçe müzakerelerinde konuş
macılar Danıştay bütçesi ile ilgili olarak
teferruat,
sayılabilecek konular üzerinde durmuşlar ve fakat
demokratik rejimi çıkmaza götürme istidadı gösteren
«Kuvvetler ayrılığı» prensibini kökünden zedeleyen,
Anayasamıza ve «Hukuk Devleti» mefhumuna ters
düşen Danıştayın bazı faaliyetleri üzerinde hemen
hemen hiç durmamışlardır.
Bugünkü müzakerelerde ise Cumhuriyet Halk Par
tisi hariç, diğer siyasî parti grupları Danıştayın vic
danları tırmalayan kararlarına şiddetle karşı çıkmış
lardır. Bu itibarla kendilerini tebrik ediyorum.
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Bu kere biz, son zamanlarda kamuya yansıyan
ağır münakaşaları da dikkate alarak; Danıştay faali
yetlerini, Anayasamızı, idare hukuku prensiplerini ve
politika esaslarını kapsayan yepyeni bir açıdan ele
alacağız; fikir ve kanaatlerimizi, tenkit ve temennile
rimizi samimiyetle ortaya koyacağız.
Bir yanlış anlamaya imkân vermemek için hemen
ifade edelim ki; Danıştay, bir Anayasa kuruluşu ola
rak Türkiye Cumhuriyetinin hayatı ve Hukuk Devle
ti oluşu bakımından elzem bir müessesedir. Tenkitle
rimiz Danıştayın varlığına karşı olmayacaktır. An
cak, bu müessesede yıllardan beri hâkim kılınmaya
çalışılan ve giderek dozu artırılan politizasyon tema
yülüne ve onun doğurduğu sakim sonuçlara karşı dü
şüncelerimizi objektif ölçülerle ifade edeceğiz.
Sayın milletvekilleri; bugünkü Anayasamızın 114
ncü maddesi «idarenin her türlü eylem ve işlemine
yargı yolu açıktır.» derken, hiç şüphesiz, daha baş
langıç maddelerinde kabul edip esaslarını koyduğu
(Kuvvetler ayrımı) nazariyesini cerh ve inkâr etmiş
ve idareyi - yani geniş anlamda yürütmeyi yargı orga
nının hiyerarşik amiriyetine sokmuş değildir. Yani
Danıştay amir; hükümetle idare de, Danıştayın emrin
de «Memur» değildir.
Kuvvetler ayırımı nazariyesi, devletin üç temel
organı arasında âmiriyet - memuriyet, emir alma emir verme münasebeti tesis etmez. Her organın faa
liyet ve yetki alanı ayrıdır. Her organ ancak kendi
yetkilerinde, diğer
organlardan üstünlük gösterir,
ve onları bağlı kılar. Meselâ, kanunları T. B. M. M.
yapar. Yargı kararını mahkemeler verir. Anayasanın
132 nci maddesi, hakimlerin, hüküm verirken uya
cakları esasları sıraya koymuştur: «Anayasa», sonra
«Kanun», sonra «Hukukun umumî esasları» ve daha
sonra da «vicdanî kanaat» demiştir.
T. B. M. M., yargı organının riayete mecbur ol
duğu kanunları yapar, ama kendisi bizzat yargılaya
maz. Anayasa Mahkemesi, kanunlar hakkında açılan
iptal davalarına bakar, ama kanun yapamaz. Dan'rjtay, Hükümet ve idareyi denetler, ama kendisi biz
zat veya bilvasıta icrayı hükümet edemez.
Yüksek mahkemelerin, verdiği kararlarla T. B.
M. M.'de bağlıdır. Bu bağlı oluş da, diğ:r organla
rın münasebetinde olduğu gibi altlık - üstlük yani
âmiriyet - memuriyet bağlılığı değildir. Bu karşılıklı
münasebetler, sözü edilen organlardan hiçbirisini,
diğerinin amiri mevkiine koymaz. Her organ kendi
tasarruflarını kendi iradeleriyle, hukuka uygun ola
rak ittihaz ederler.
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Hükümet ve idare ile İdarî Yargı arasındaki iliş
kiler de böyledir. İdare, yargının kanuna ve hukuka
uygun kararliuiyle bağlıdır, fakat yargı da idarenin
görev ve yetkilerine kesinlikle riayet mükellefiyetindedir. Bu konu, ister istemez bizi, idarî Yargının (Hü
kümet ve İdare) ye karşı mevkiinin ve bunların ey
lem ve işlemleri üzerindeki yetkilerinin tayini mese
lesine götürür. Bu iki organın mevkileri iyi tayin edil
mezse, kargaşadan kurtulmaya, kamu görevlerini sağ
lıklı bir biçimde ve zamanında yürütmeye imkân yok
tur.
Bildiği üzere yürütme yani (Hükümet ve idare)
aktif fonksiyon içindedirler. Mahkemelerden, sadece,
hukuka uygunluğun beklenmesine karşılık, Hükümet
ve idareden hukuk devleti çerçevesi içinde binbir ka
mu hizmetinin yürütülmesi ve türlü icaplarının yeri
ne getirilmesi beklenir. O halde, Yargının, Hükümet
ve idare faaliyetlerindeki denetimi; Hükümetin ve
idarenin bütün fonksiyonlarına hukuken ve madde^
ten şâmil olamaz. Hükümet ve idare, hukuka uygun
hareket etmişlerse, hukuka uygunluğun ortamı için
de, niçin şu veya bu şekilde hareket ettikleri, Yargı
nın araştıracağı ve karara bağlayacağı bir husus de
ğildir.
Diğer bir ifadeyle, yargının faaliyetinde sadece
hukukilik, kanunilik arandığı halde, Hükümet ve
idarenin faaliyetlerinde, aynı hukukiliğin ve kanuni
liğin yanı sıra ve bu . unsurla aynı zamanda bir de
«İcabı hale uygunluk», yerindelik, yani siyasal veya
idarî isabet aranır. İşte bu unsur veya lâzime, yargının
denetimi dışındadır.
Fakat, yargı, Hükümetin ve idarenin eylem ve iş
lemleri üzerindeki denetiminde, hukukiliği ve kanu
niliği aramakla yetinmez de, o işlemin veya eyle
min siyasî veya idarî isabetini de dolaylı bile olsa,
takdire kalkar ve hükme bağlarsa, o zaman kendi
fonksiyonunun ve yetkilerinin dışına çıkmış olur.
Hangisi olursa olsun, kendi fonksiyonunun ve yetki
lerinin alanından çıkan organın tasarrufları keenlemyekûn sayılır. İşte Türkiyemizde idarî yargı ile
Hükümet arasındaki sürtünmenin anasebebi, idari
yargı mekanizmasında görev yapanların bir kısmı
nın politizasyonun etkisi altında kendi görev ve yet
kilerinin dışına çıkmış olmaları keyfiyetidir.
Sayın milletvekilleri,
Memleketimizde, İdarî yargının bugünkü görev
ve yetkileriyle donatılarak faaliyete geçtiği, 1926 yı
lından beri gittikçe artan bir ölçüde idarî yargının,
Hükümet ve idare kararlarında, hukukilikten ve ka-
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nuniliktcn öteye geçerek, «İcabı hale uygunluk» de f ların, hüküm ifade edememeleri de tabiidir. Çünkü
bu türlü müdahalelerin, ne Anayasada, ne kanunla
netiminde bulunup bulunmadığı da durmadan tartırımızda, hatta ne de îdare Hukukumuzun doktrin ve
şılagelmiş bir konudur. Bu meselenin bu kadar uzun
içtihat kararlarında mesnetlerini
bulup göstermeye
bir süredenbsri, yani yarım asırdır, giderek daha da
imkân yoktur.
fazla tartışılmakta olması, bu yürütme - yargı müna
sebetlerinde bir rahatsızlığın varlığına, sürüp gitti
Sorumsuzluğa ve keyfîliğe varan
müdahalelerin
ğine ve attığına, ağırîaştığına işarettir. Bu rahatsız
sonucudur ki; 1961'den sonra ilk teşebbüs olarak, 1971
lığın yegâne sebebini, yürütme tarafında görmek
yılında, Yüksek Hâkimler Kurulu kararları ile aske
ve «Hükümet ve idare, hukuka uygun surette icra
rî mercilerin eylem ve işlemlerine ve asker kişilerin
edilen bir yargı denetiminden kurtulmanın yollarını
methaldar oldukları davalara bakma görevi Danışarıyorlar» demek haksızlık ve insafsızlık olur. Yü
taydan alınmıştır. Anayasanın 140 ncı maddesi değiş
rütmeyi ve idareyi oluşturan yöneticilerin ve karar
tirilerek bir Yüksek Askerî İdare Mahkemesi ku
mevkii sahiplerinin, ısrarla kanunsuzluğa teşne, fakat
rulması zarureti Devletçe
hissedilmiştir. Bu ikinci
idarî yargı mensuplarının, bunun aksine kanuna tapar
yüksek idare mahkemesinin sebebi hikmeti, Danış
olduklarını iddia ve kabul için hiçbir ciddî sebep
tayın, Hükümet ve idare fonksiyonuna, tamemen bir
gösterilemez. Onlar gökten inmiyor, bizler gibi aynı
hukukî murakabe dışına taşan ve takdir yetkisini hiçe
ortamdan yetişip geliyorlar.
sayan müdahalelerdir. Bunu hiç kimse bilmemezlikten gelemez.
Malûm olduğu üzere; siyaset demek; bir devle
Danıştay, hangi korgeneralin orgeneral, hangi tüm
tin ve memleketin en yüksek düzeyde yönetilmesi
generalin
korgeneral, hangi albayın tuğgeneral olma
demektir. Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek düzey
sı
gerektiğinin
tespitini dahi kendi yetkisi içinde gör
de yönetilmesi, devletin Anayasasını ve kanunlarını
müştür.
Bu
akım
devam edip gitseydi, hiç şüphesiz,
yapan, yani hukukunu tayin ile ortaya koyan Türki
bugün hangi valinin hangi vilâyette vali olması, vali
ye Büyük. Millet Meclisinin müzakere ve karar fonk
kalması
gerektiğini tespit ettiği gibi, hangi korgene
siyonunun içindedir.
ralin hangi kolorduya kumanda etmesi gerektiğini
Bu cümleden olmak üzere; tüm yargı mercilerinin
de tespit edecekti.
görev ve yetkileri de Anayasa hükümleri dairesinde
T. B. M. M. tarafından tayin ve tespit edilir. Yüksek
İşte idarî yargının, faal idarenin yani Hükümetin
Meclisiniz, görev ve yetkilerini ve yargı usullerini,
ve idarenin yerini alması, siyasî iktidarı kendisine ra
kendi yaptığı kanunlarla tayin ve tespit etmekte ol
kip görerek politizasyonun etkisiyle iktidar müca
duğu yargı organlarının da umumî tutumlarını bura
deleci yapması hali budur ve bundan başka bir şey
da müzakere etmek ve icabında Anayasal ve kanunî
değildir. Bu müşahedelerimize makûl cevap verilebi
tedbirleri almak salâhiyet ve mesuliyetini taşımak
leceğini sanmıyoruz. Belki, idarî yargının, idarenin
tadır. Tartışmakta
olduğumuz konu, herhangi bir
takdir yetkisini de denetlemekle görevli ve yetkili ol
yargı merciinin münferit ve müşahhas herhangi bir
duğu söylenecek, takdir yetkisinin keyfî hareket yet
kararındaki hukukî isabet veya isabetsizlik meselesi
kisi demek olmadığı ileri sürülecektir.
değildir.
Bugün, idarenin takdir yetkisinin bir hukuk dev
50 yıldır, idarî yargı, hükümetlerin ve idarele
letinde ne demek olduğunu artık bilmeyen yoktur;
rin tamamen kendilerine mahsus olan ve kendi tak
fakat aşikârdır ki, faal idare üzerinde idarî yargı- •
dirlerine bırakılmış bulunan siyasî ve idarî salâhi
nııı denetim sınırlarının ne olduğunu bilmeyenler ise
yetlerine müdahale etmekte kanunilik ve huku
pek çoktur. Bir yargı denetimi sonucunda, bir yük
kilik denetiminden
başka, (İcabı hale
uygunluk)
sek idare mahkemesinin, faal idarenin bizzat yerine
yani siyasî veya idarî takdir ve isabet denetimi de
geçme durumuna nasıl ve ne suretle gireceğini bilme
yapmaktadır. Danıştayın Hükümet ve idare aleyhi
yenler ise daha da çoktur.
ne verilmiş binlerce ve binlerce kararı, bu haksız
Sayın milletvekilleri; 1488 sayılı Kanunla, 1971
müdahalenin ifadesinden başka bir şey değildir.
yılında Anayasanın 114 ncü maddesinin ikinci fıkra
sında yapılan değişikliğin, tatbikattaki tesirlerinin ne
Oysa, Anayasamızda hâkim bulunan kuvvetler ay
olduğunu araştırmak zamanı artık gelmiştir. Hemen
rımı ilkesi dölayısiyle Danıştayın Hükümet ve idare
ifade edelim k'i en azından, hiçbir şey değişmemiş,
aleyhine böylesine sınırsız kararlar almaya hakkı yok
Hükümete ve idareye müdahale daha da artmıştır.
tur. Fonksiyon ve yetki dışı verilen bu türlü karar -
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114 ncü maddenin tadil edilmek zaruret ve mecbu
riyeti duyulan 2 nci fıkrasında:
«Yargı yetkisi, yürütme görevinin
kanunlarda
gösterilen, şekil ve esaslarına uygun olarak yerine ge
tirilmesini sınırlayacak tarzda
kullanılamaz. İdarî
eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez» der.
Buna rağmen, bir memurun, memuriyet mahal
li ve memuriyet. statüsü üzerinde, hatta memuriyet
unvanı üzerinde sübjektif hakları olmadığı, malî men
faatlerinin ötesinde müktesep haklarından bahse
dilmeyeceği halde; bir memurun Ankara içinde, bir
bakanlık
teşkilatındaki görevinden alınıp, Ankara
şehri içinde, il teşkilâtında bir göreve verilmesi; bir
genel müdürün kendi genel müdürlüğünden başka bir
genel müdürlüğe aktarılması, bir valinin, bir vilâyet
ten diğer bir vilâyete yine vali -olarak gönderilmesi;
Danıştayın, kamu hizmetinin yararına olmadığı yo
lundaki gerekçelere dayanarak verdiği kararla ar
tık imkânsız hale gelmiştir. Bu gidişle idare donup
kalacak, idarî hizmetleri ancak Danıştay yürütebi
lecektir.
Kamu hizmetinin yararı, hukuka aykırı, kanunlara
aykırı bir davranışta bulunmadığı sürece, ancak Hü
kümetin ve idarenin bileceği bir iştir. Çünkü, kamu
hizmetinin yararlı bir şekilde yürütmüş olmanın veya
olmamanın hesabını Hükümet ve Hükümet vasıtasiyle idare, Türkiye Büyük Millet Meclisine verir.
Kamu hizmetlerini yararlı, çok yararlı, az yararlı veya
yararsız bir şekilde yürütmüş olmak; Hükümetin ve
idarenin yargı mercii önünde değil, başka bir mer
cide hesabını verecekleri işlerdendir. Bir Hükümet,
ne yaparsa, nasıl yaparsa, bir kamu hizmetini daha
iyi çevirmiş sayılacağının takdirini Anayasaya göre,
verimlilik denetimiyle değil, ancak hukuka uygunluk
denetimiyle görevli olan Danıştay kendi üzerine alır
sa, o zaman bu yüksek idare mahkemesi, Hükümetin
de üzerinde memleketin en yüksek hiyararşik amiriyet mercii halini alır. Yargı organı ve yargı kuvveti
olmaktan çıkar, yürütme organının başı olarak yürüt
me kuvvetinin bünyesi içine girer. Binnetice Yüce
Meclisin huzuruna gelip hesap vermesi icap eder.
Şüphesiz ki, Anayasamız böyle bir yer ve fonksiyon
tebdiline müsaade etmemiştir.
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Hesaba yanaş
mıyorsunuz ki, hesaplar ortaya çıksın.
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin efen
dim.
MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — Sayın hu
kukçu, biraz otur yerinde.
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Yüksek idare mahkemesinin, hükümet ve idare
ye müdahaleleri, iptal kararları usulünü de aşmak
ta ve yürütmenin durdurulması kararlarıyle Hükü
met ve idare çalışamaz, kıpırdayamaz hale gelmiş
bulunmaktadır. Yürütmeyi durdurma yetkisinin, Ana
yasamızın bir icabı olmadığı yolunda Anayasa Mah
kemesinin çeşitli tarihlerde verilmiş beş ayrı kararı
da ortadadır.
Sayın milletvekilleri; bizde olduğu gibi, idare re
jimi tatbik eden hiçbir memlekette; idare mahke
meleri, bu derece bol yürütmeyi durdurma kararı ver
memektedirler. 100 küsur yıldan beri kendimize mo
del olarak aldığımız Fransa'da - ki, idare hukuku ve
idare rejimi bütün dünyaya bu memleketten yayıl
mıştır - Fransız Danıştayı, bazı yular bir tek dahi
yürütmenin durdurulması kararı vermez; bazı yıllar
bir yada iki kararın verildiğine ancak şahit olunur.
1880 yılından 1959 yılına kadar vâki binlerce müra
caata rağmen Fransız Danıştayı 80 senede 12 kez yü
rütmeyi durdurma
kararı vermiş
bulunmaktadır.
7 seneye bir karar isabet etmektedir. Orada hukuk
devleti ve orada adalet yok mu?
Biz de ise meselâ 1970 yılında memur işlerine ba
kan Danıştay 5 nci Dairesi 1 546 adet yürütmenin
Ujıdurulması talebinden 884'nü, yani % 57,1 'ni ka
bul etmiştir. Demek ki, açtığı davada
yürütmenin
durdurulmasını isteyen her iki memurdan birine, bi
rinden fazlasına mutlaka bu karar verilmiş bulun
maktadır. Aynı yıl 12 nci Daire de, aynen 5 nci Dai
re gibi, her iki davacıdan birine yürütmenin durdu
rulması kararını vermiştir. Bütün dava dairelerini
gözönüne alırsak, yine 1970 yılında yürütmeyi dur
durma isteklerinden kabul edilenlerin nispeti % 43,7'
d ir, yani yarı yarıya.
Diğer taraftan, yürütmeyi durdurma kararlarının
büyük bir çoğunluğunun, idare hukuku esaslarına
ve kanunun açık hükümlerine aykırı olarak verilmiş
olduğunu da burada belirtmekte zaruret vardır. Hele
memur işlerinde verilmiş olan kararların c/c 99'u hu
kuk ve kanun ilkelerine aykırı olarak ittihaz edilmiş
bulunmaktadır. İsmail Cem örneği kaç gündür bura
da konuşuluyor.
NEDİM K O R K M A Z . (Yozgat) — Keyfî tayin
ve tasarruflar yapılmasa, olmaz.
BAŞKAN — Rica ederim.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Malumdur
ki, yürütmenin durdurulması, bir iptal davası ile bir
likte istenebilir. Dava açmadan yürütmenin durdu
rulması istenemez. Dava açılmış ve yürütmenin de
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durdurulması istenmişse, yürütmeyi durdurmak için
iki şartın birlikte mevcut olması lâzımdır.
1. Dava dilekçesinin sathî tetkikinden olayda
pek vahim bir kanunsuzluğun bulunduğu aşikâr ol
malıdır. Eğer kanunsuzluk, sathi bir incelemeden
anlaşılmıyorsa; o takdirde,
kanunsuzluk bulunup
bulunmadığını anlamak için işin esasına girmek ge
rekir ki, esasa girildiği takdirde artık yürütmeyi dur
durmaya hacet kalmaz. Çünkü esasına girilmiş ve ka
nunsuzluğu tespit edilmiş bir davada, doğrudan doğru
ya iptal kararı verilir,
2. Açılmış bir davada, iptali istenen tasarrufun
sathî bir inceleme sonucu vahim bir kanunsuzlukla
malul bulunduğunu görmek de yetmez. İkinci bir
şartın, ilâve olarak aranması mecburiyeti vardır. O
da, yürütme durdurulmadığı takdirde, davacının te
lâfisi imkânsız bir zarara uğrayacağı keyfiyetinin tes
pit edilmiş olmasıdır, işte Fransız Danıştayı da an
cak böyle fevkalâde önemli hallerde yürütmeyi dur
durma kararı verebilmektedir.
BAŞKAN — Sayın Erdemir, 3 dakikanız var.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Acaba yük
sek idare mahkememiz Danıştay, yürütmeyi durdur
ma kararlarında bu şartları aramakta mıdır?
Milletçe şartları bilinen .müteaddit hadiselerde,
Damştayımızın, yürütmeyi durdurma kararlarını ne
derece bir rahatlık içinde vermekte olduğunu üzüle
rek ve hicranla görüyoruz.
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — O görüş
aittir.

size

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Meselâ, bir
valinin veya kaymakamın bir ilçe veya ilden baş
ka bir ilçe veya ile naklinde yayınlanan kararla
rında görüldüğü üzere; Yüksek İdare Mahkemesi Hü
kümetin kanaatine katiyen önem vermemekte, «Ob
jektif sebepler» adını verdiği mevhum bir şeyi ara
makta, yani Hükümetin, bir idarecinin bir başka
yerde daha iyi hizmet göreceği veya onun değerli
hizmetine bir başka hizmet yerinde daha fazla ihti
yaç duyulduğu yolundaki takdirinin objektif suret
te ispatını idareden istemektedir. Bu kanunsuz istek
nasıl ispat edilir? Kim bunu ispata muktedirdir. Bir
valinin muayyen bir vilâyette, o vilâyetin özel şart
ları karşısında, diğer bir validen daha başarılı ola
cağı yolundaki inanç nasıl ispat edilebilir?
Bizzat Danıştay bu türlü kararlarında, idarenin
ve Hükümetin takdir isabetsizliğinde
bulunduğunu
objektif surette ispat edebilmekte midir? O yüksek
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mahkeme ki, onun kararlarının Anayasaya ve ken
di kanunlarına göre behemahal gerekçeli olması icap
eder. İdarî kararlar için gerekçe mecburiyeti Ana
yasamızda şart değilken, yargı kararları için şarttır.
Falan zatın (A) vilâyeti valiliğinden (B) vilâyeti valili
ğine naklinde, idarenin takdirini yanlış kullandığı
na, Danıştay ne suretle ve hangi objektif gerekçe
lerle hükmedebilmcktedir? Hükümetin veya idarenin
s ı kararını beğenmedim, ben olsam böyle yapmaz
dan, diye iptal etmekle ve istediği oluncaya kadar
iptallerini sürdürmektedir.
Yargı kararlarının Anayasaya göre şart olan ge
rekçesinin «Biz mahkemeyiz, bunu böyle daha mü
nasip gördük»..
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Siz rahat mı
görüyorsunuz?
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — ... Şeklin
de olamayacağı, herhalde inkâr edilemez. O takdir
de, kamu hizmetlerindeki müteaddit aksaklığın hesab:ns da Danıştay Başkan ve üyelerinin gelip Türki
ye Büyük Millet Meclisi huzurunda vermeleri, vere
bilir olmaları lâzımdır.
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Danıştay in bu
raya gelip hesap vermesi hangi sistemle?
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Faal idare
nin mesuliyeti Hükümette, fakat şevki idaresi Tür
kiye Büyük Millet Meclisine karşı mesuliyeti bulun
mayan bir yargı merciinde olamaz. Böyle bir hali,
Anayasamız öngörmemiştir.
Anayasamızın öngör
mediği yetkileri de Türkiye'de, ister yargı organı ol
sun, ister olmasın hiç kimse kullanamaz. Kullanırsa
hüküm ifade etmez.
ETE M EKEN (Çorum) — Zamanı gelince ede
cektir.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sözü bura
ya getirmişken Danıştaym İsmail Cem hakkında ver
diği son k? f ann gerekçesinin daha vahim bir man
zara arz ettiğini söylemeye mecburuz. Resmî Gazete
de yayın1 anarak yürürlüğe girmemiş bulunan bir Ana
yasa Mahkemesi kararından, hem de tarih ve numara
verilerek karar ittihazı, Anayasaya ve devlet ilkesine
ters düşmekten de öteye İsmail Cem'e ve onun şah
sında hukuku ve gerçekleri çiğneyerek Marksitlere arka çıkılması anlamını taşır.
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Ne münasebet?
Yüce Mahkeme böyle mi eleştirilir?
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Üzülerek
söyleyelim ki, tevali eden bu kabil kararlar...
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NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başka
nım, Yüce Mahkemeye...
MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — ... Danıştay
gibi bir yüksek idare mahkemesine...
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Korkmaz,
lütfen. Rica ediyorum efendim.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — ... Göige
düşürmüş bulunmaktadır. Danıştay, idarenin bütün
tasarruflarına hâkim olarak, memleketi idare etmek,
kamu hizmetlerini mesuliyetsizce çevirmek tutkusu
içindedir. Bu durumu maksatlarına uygun bulan çev
relerin konuştuğu dille ifade etmek gerekirse, Danıştayın bu hali ile kamuoyu nezdinde saygınlığı ağır
bir şekilde zedelenmiştir.
BAŞKAN — Sayın Erdemir, tamamlayınız efen
dim.
MEMDUH ERDEMtR (Devamla) — Danıştayın
saygınlığını koruyacak, bu gidişi durduracak kanu
nî tedbirler almak Parlamentomuzun görevidir.
Bu durum karşısında bugün artık Cumhuriyet hü
kümetlerinde takdir yetkisi diye bir yetki kalmamış
tır. Geçmiş yıllarda, «Takdiryetkisi keyfi hareket yet
kisi değildir.» denile, denile nihayet öyle bir nokta
ya geîinmiştir ki, Hükümet ve idare takdir yetkisin
den tamamen yoksun kılınmıştır. Bunun yerine Danıştaym keyfi takdir yetkisi ikame edilmiştir. Bu
durum Anayasaya, kuvvetler ayrılığı ilkesine tama
men aykırıdır. Bu hale birkaç türlü çare düşünüle
bilir.
Şöyle ki; birinci şık...
BAŞKAN — Sayın Erdemir, bitirin lütfen süre
niz doldu. Rica ediyorum.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bitirece
ğim, şu sayfayı ifade edeyim, çok az kaldı Sayın Baş
kanım.
BAŞKAN — Yok efendim, az kaldısı beni alâka
dar etmez; rica ediyorum.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Bitirece
ğim Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Bitiriniz efendim.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sözümü
kesebilmek için müsaade ederseniz bağlayayım.
Mademkis çarelerden birkaç tanesi söylenilmedi,
birinci şıkkı geçiyorum.
Bu hale çare bulmanın bir diğer şıkkı, Anayasa
değiştirilir ve yüksek idare malıkemesine yeni bir sta
tü verilir ve katiyen bir kehanet gayreti içinde o'madan söyleyelim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi na
sıl Askerî fdarî Yargıyı Danıştaydan ayırıp almışsa,
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keza Yüksek Hâkimler Kurulu kararına karşı Danıştaya başvurmayı yasaklamışsa, günün birinde
Danıştaya yepyeni bir statü vermek mecburiyetin
de kalacaktır. Bunu burada hep. birlikte göreceğiz.
Çünkü Danıştayın bilerek ve isteyerek kuvvetler ara
sında yarattığı görüşme ve çekişmenin radikal ye te
melden çözümü ancak böyle olur.
REMZİ ÖZEN (îzm'ir) — Bohçaya mı saracak
sınız Danıştayı?
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Üçüncü
sü...
BAŞKAN — Rica ederim, son cümlenizi Sayın
Erdemir...
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Şunu ifade
edeyim de son cümlemi söyleyeyim.
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Son cümle
nizi rica ediyorum.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Üçüncü
sü....
BA.ŞKAN — Son cümlenizi rica ediyorum.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — İfade edeceğm müsaade ederseniz, Hükümete telkinimizi söy
leyeceğim.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Üçüncü
sü, Danıştay Kanunu Anayasanın 141 nci maddesin
deki esaslar dahilinde ve Anayasa kuralları çerçe
vesi içinde yeni baştan değiştirip bu Anayasa mües
sesesini korumak lâzımdır.
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Böyle mi ko
runur Anayasa müessesesi.
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, yukarıda arz ettiğ;miz çerçeve içerisin
de Parlamento ve Hükümet süratle bu konuları ele
almalı, teoride ve pratikte uzman kişilerden bir ko
misyon teşkil edip, söz konusu teklif ve tasarıları
acilen Yüksek Meclise sunmalıdır. Aksi halde, Ana
yasamızda öngörülen kuvvetler ayrılığı sistemi raf
ta kalır ve Devletimiz, kuvvetler ayrımı dengesini
kesinlikle kaybeder. Türkiye'de son Türk Devletinin
ortadan kaldırılması için uğraşan anarşist güçlerin
istediği de budur.
Sözümü bitirirken Danıştay bütçesinin milletimi
ze hayırlı- olmasını diler, Yüce Meclise grupumuz adı
na saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar)
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Danıştay yüce
mahkemedir, elektrik ihalesi değil.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdemir.
Gruplar adına görüşmeler ikmal edilmiştir.
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Şahıslan adına arkadaşlarıma söz veriyorum. İlk
olarak Sayın Necati Cebe, buyurun efendim. (C. H. P.
sıralarından alkışlar)
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan/sa
yın milletvekilleri;
Danıştay bütçesini görüşüyoruz. Danıştayın
bir
yığın önemli sorunu var: Malî sorunlar; çalışma ko
şullarının iyileştirilmesi; personelin özlük haklarının
genişletilmesi; giderek ağırlaşan iş yükü
vesaire...
Bunlar kuşkusuz önemli. Ne var ki başsorun bunlar
dan hiçbiri değil. Gerek toplum ve gerekse Danış
tay açısından başsorun, Türkiye'de her adım atışın
da Anayasaya ters düşen ve anayasal
kuruluşlara
açıkça meydan okuyan bir iktidarın işbaşında bu
lunmuş olmasıdır.

ters düşmektedir. Nedir çoğulcu demokrasinin özü?
Çoğulcu demokrasinin özü, düşünce özgürlüğüdür.
Düşünce özgürlüğü tanımayan, düşüncelerinden ötü
rü insanların aşı ile ekmeği ile oynayan, düşüncele
rinden ötürü insanlara zulmeden bir Hükümet, de
mokratik bir Hükümet olarak nitelendirilemez. Böy
le bir Hükümetle yönetilen bir topluma demokratik
toplum denemez,
Bu Hükümet, yalnızca demokratik hak ve özgür
lükleri çiğnemekle kalmamakta, aynı zamanda hu
kuk devleti ilkesini de çiğnemektedir. Bugün Türki
ye gerçekten ağır bir bunalımın içinde ise, bunun ne
deni, kuruluş felsefesi ve uygulamalariyle demokrasi
kurallarına ters düşen ve hukuk devleti ilkesini hiçe
sayan bir Hükümetin işbaşında bulunmasıdır.

Başsorun,
Anayasanın öngördüğü
demokratik
hukuk düzenini örtülü otoriter düzene dönüştür
me özlemi içinde yanıp tutuşan ve bu özlemini bir
ölçüde de olsa, şimdiden gerçekleştirmiş olan bir
iktidarın işbaşında olmasıdır. Yürürlükteki
siyasal
düzeni örtülü otoriter düzen olarak nitelendiren yal
nızca biz değiliz. Türk hukukçularının en üst düzey
deki meslekî örgütü olan Türkiye Barolar Birliği, bu
Anayasa dışı düzeni örtülü otoriter rejim olarak nite
lendirmektedir. Bu Hükümetin başında, ağzını her
açışta Anayasaya çatan ve her adım atışında Anaya
sanın temel ilkelerine ters düşen bir politikacı bu
lunmaktadır. Bu politikacı Sayın Demirel'dir.

Anayasa varsın, «Yasama ve yürütme organlariyle idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda
dır» diye dursun. Hükümet yüksek idarî mahkeme
nin, yani Danıştayın kararlarına uymamakta, uygu
lamak zorunda olduğu Danıştay kararlarını yok say
maktadır. Hukuken hoş olmayan önemli mevkilere
bile bile yapılan atamalar, hukuk devleti iikesine yö
nelik açık saldırılardır.
Hükümetin bu tutumu yüzünden, bugün TRT'nin
başında bir Genel Müdür değil, bir işgalci bulunmak
tadır.
Elimde bir kitap var değerli arkadaşlarım, Türk
Hukuk Kurumu yayınlarından bu kitap. Baskı tarihi
1966. Danıştayın yürütmeyi durdurma ve iptal ka
rarlarını uygulamayan bu Hükümetin Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı olan Sayın Fevzioğlu, bakı
nız o günlerde bir hukuk devletinde Danıştayın taşı
dığı önemi nasıl anlatıyor; aynen okuyorum:

Sayın Demirel, «Biz bu Anayasaya ta başından
beri karşıyız» demekte, bu Anayasa ile ülkenin yönetilemeyeceğini sık sık söylemekle, buna rağmen ülke
yi yönetmek iddiasından da vazgeçmemektedir.
Sayın Demirel'in başında bulunduğu bu Hükümet
için Anayasa hem bir nişan tahtasıdır, hem de dara
düşünce koşulacak bir sığınak.
Bu Hükümet, Anayasaya işine geldiği sürece ve
işine geldiği ölçüde uymaktadır. İşine gelmediğinde
ise, Anayasa yokmuş gibi davranmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, Anayasaya göre, Devleti
miz demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hu
kuk devleti, demokrasi kurallarına ve hukukun üstün
lüğü ilkesine dayanan bir devlettir. Demokratik dev
lette düşünceye sınır konulamaz. Hukuk devletinde
Cumhurbaşkanı dahil hiç kimse, Meclis dahil hiçbir
organ kendisini yasaların üstünde göremez arkadaş
lar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Sola karşı savaş sloganı ile kurulan ve her türlü
sol düşünceyi ezmeyi görev bilen bu Hükümet, Ana
yasamızın öngördüğü çoğulcu demokrasinin özüne

I

«İdarenin bir imtiyazı vardır. İdare kendisinin
verdiği kararı bizzat kendisi, gerekirse zor kullana
rak, icra ve infaz etmek imkânına da sahiptir. Bu çok
mühim bir imtiyazdır. Bunun karşısında takdir eder
siniz ki, fertlerin vatandaşların, toplumun bir savun
maya ihtiyacı vardır. Bu kadar büyük bir yetkiyi
idareye verirsiniz de, bunun karşılığında fertlere ken
dilerini etkili şekilde savunmak imkânını sağlamaz
sanız, devlet düpedüz bir zulüm devleti olur, hukuk
devleti olmaktan çıkar.»
/
Değerli arkadaşlarım, devam ederim, Danıştay ka
rarlarını uygulama zorunluğunu
Sayın Feyzioğlu,
nasıl dile getiriyor görelim.
Peki, Danıştay icrayı durdurma kararları verirken, bunları süs olsun diye mi, lâf olsun diye mi ve
rir? Bir yüce mahkeme bir karar verir; fakat bu ka-
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rarın hiçbir hukukî etkisi olmaz yolundaki görüş,
ister partili olsun ister olmasın, hukukçuyum diyen
herhangi bir insan tarafından nasıl
savunulabilir?
Hukuk bilgisini inkâr etmeden böyle bir hatalı görüş
nasıl savunulabilir?
Değerli arkadaşlarım, Feyzioğlu, «Egemenlik mil
letindir» millet de bize oy verdi düşüncesinden ha
reketle «Danıştay kararlarını uygulamak zorunda de
ğiliz» sonucuna varanlara, şöyle sesleniyor, 1966'da: .
«Egemenlik milletindir; ama egemenliğin yasama
ile ilgili kısmını Meclisler yapar. Aynı egemenliğin için
de yargı hakkı da vardır. Egemenlik yasama, yü
rütme, yargı gibi çeşitli hakları kapsar. Egemenliğin
içinde bulunan yargı hakkını da, Hükümet adına de
ğil, Meclis adına da değil, doğrudan doğruya Türk
Milleti adına mahkemeler kullanır. O halde, «Ege
menlik milletindir», ama bunun ancak bir kısmını
millet adtna siyasî iktidar kullanır, bir kısmını da
yine millet adına bağımsız mahkemeler kullanır. Ege
menliği kullanmak hususunda sınırlı bir yetkiye sa
hip olan bir organ, Hükümet veya Meclis egemenliği
başka bir alanda kullanma yetkisine sahip olari**mahkemenin karşısına dikilip; «Ben milleti temsil ediyo
rum, sen kimi temsil ediyorsun?» tartışması yapamaz.
1966'da bunları söylüyor Feyzioğlu.
D e ğ d i arkadaşlarım, Saym Feyzioğlu, Danıştay
kararlarını uygulamamak için öne sürülen çeşitli iti
razları sıralayıp, birer birer çürüttükten sonra, şu hük
me varıyor:.
«Şu halde, Danıştay kararlarını hasır altı etmek
için ileri sürülen bu itirazlar, hakikaten garip itiraz
lardır ve hiçbir şekilde hüküm ifade etmezler.»
Değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın
şurada sormamız gerekmektedir...

Feyzioğlu'na

BAŞKAN.— Bir dakikanız var Sayın Cebe.
NECATÎ CEBE (Devamla) — Hemen toparlıyo
rum.
Üyesi bulunduğunuz Hükümetin işbaşına geldi
ği günden bugüne, idarenin partizanlığına uğrayan
lardan Danıştaya başvuranlar kimlerdir? Bunlardan
hangileri yürütmeyi durdurma, ya da iptal kararı
almışlardır?
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DEVLET BAKANİ GIYASETTİN KARACA
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Uzun zamandan beridir arkadaşlarımız...
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, Sayın
Bakan konuşmasına başlamadan önce bir hususu öğ
renmek istiyorum.
BAŞKAN — Kürsüde konuşuyor efendim, biti
minde lütfen.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Ama. bittikten sonra
usul bakımından olmuyor,
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan konuşmasını
bitirinceye kadar suallerinizi gönderirsiniz.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sualimi şifahi olarak
soracağım.
BAŞKAN — Bitirdikten sonra soracağım efen
dim.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Ben sorumu yazılı ola
rak değil, şifahen soracağım.
BAŞKAN — Hay hay efendim; illâ yazılı olma
sı şart değil, şifahen de sorabilirsiniz.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Ben sorumu burada ken
dim okuyacağım.
BAŞKAN — «Sorumuz var» dediğiniz an, sayın
Bakana, «Bir dakika bekleyiniz» diye rica edeceğim
ve sorularınızı alacağım.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sorumu kendim okuya
cağım.
BAŞKAN — Anladım efendim.
Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANT GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Uzun saatlerden beri Mecliste arkadaşlarımız de
vamlı olarak 1976 yılının Bütçesini sürdürmektedir
ler. Arkadaşlarımın yoğunluğunu da nazarı itibara ala
rak, mümkün mertebe çok kısa bir konuşma ile mâ
ruzâtımı bitirmek isterim.

Danıştayla ilgili bütçeyi Bütçe Plan Komisyonu
ve Senatoda da Hükümet adına bendeniz takip et
miştim. Bütçe Plan Komisyonu ve Senatoda Danış
tay üzerinde yapılan eleştirilere vermiş olduğum
cevapların, ileri sürenler tarafından da dinlenerek,
bugün bu Mecliste o konuların tekrar dile getirilme
miş olduğunu görmekten memnuniyet duydum ve
Uyguladığınız Danıştay kararları
hangileridir;
Senato ve Bütçe Plan Komisyonunda arkadaşlarıma
hasır altı ettikleriniz hangileridir?
vermiş olduğum cevaplardan arkadaşlarımın tatmin
Saygılar sunarım.
edilmiş oldukları intibaını elde etmiş oldum. Bu se
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebe.
beple, bu bütçenin teknik konuları üzerinde birkaç
Hükümet adına Sayın Devlet Bakanı Gıyasettin
dakikalık
mâruzâtta bulunmak istiyorum.
Karaca, buyurun efendim.
I
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Danıştay müessesesi anayasal bir kuruluştur. Bu
anayasal kuruluşa, muhalefetiyle iktidariyle hepimiz
aynı ölçüde saygılıyız. Danıştayın gelinmesi, daha
iyi çalışması için elimizde olan bütün imkânlarımız
la yardımcı olmayı kendimize bir görev addediyo
ruz. Danıştay kurulduğundan bugüne kadar büyük
merhaleler geçirmiştir; devamlı olarak kira verilen
binalarda kalmıştır. 1968'de Sayın Başbakan Süley
man Demirel'in temelini atmış olduğu Danıştay bina
sının, 1976 yılının inşallah Nisan veya Mayıs ay
larında küşadını da açmak nasip olacaktır. Danış
tayın muhterem mensuplarının daha iyi bir bina içe
risinde, daha iyi şartlar içerisinde çalışmaları için
gerekli bütün imkânları da sağlamaya Hükümet ola
rak kararlıyız. Danıştayın bugün işi çoktur, yükü ağır
dır. 40 milyon nüfustan devlet idaresi ile ihtilâfı
olanlardan kararı beğenmeyenler Danıştaya müra
caat ediyorlar; bir tek Danıştay tarafından bu mü
racaatların karşılanması tabiatiyle müşkülât arz
ediyor; bu sebepledir ki, 1975 senesinden 1976 yılma
45 309 küsur dosya devir olmuştur. Yine aynı yıl içe
risinde 47 235 dosya gelmiştir. Bu sebeple 1975 yılın
da 91 241 dosyayı elden tetkik edip, bunları karara
bağlamak durumunda kalmıştır. 1975'te 46 009 dosya
karara bağlanmıştır; yine 1976 yılına 45 241 dosya da
devir edilmiştir. Danıştayın içinde bulunduğu iş hac
minin ağırlığını nazarı itibara alan bugünkü Hükü
metimiz, Bölge idare Mahkemelerinin kurulması ko
nusundaki; uzun yıllardan beridir bizim dışımızda
siyasal iktidar olan siyasî partiler muhalefet yılla
rında da bu temennide bulunmuş olmalarına rağ
men iktidara geldikleri zaman bu temennilerini ta
hakkuk ettirememişler, AUaha şükür olsun Bölge
İdare Mahkemelerinin kurulması hususundaki ha
zırlıklar da tarafımızdan yapılmıştır ve inşallah kısa
bir zaman içerisinde Yüce Meclisin el birliği ile, söz
birliği ile Bölge İdare Mahkemelerini de kurmak su
retiyle adaletin daha çabuk ve daha süratle halkın
ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamış olacağız.
Muhterem arkadaşlarım, genellikle bugün Danış
tay bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerin iyi bir
üslup içerisinde geçmesinden son derece memnun ol
dum; ümit ederim bundan sonraki görüşülecek büt
çelerde de aynı üslup ifade edilir. Ama buna rağmen
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü; bu Danıştay
bütçesi ile de ilgili olmamasına rağmen bazı konuş
malar ileri sürdü, yine bazı sert eleştirilerde bulun
du. Aynı ölçü içerisinde değil, ama cevapsız kalma
ması için karşılamak istiyorum. Sayın Cumhuriyet
Halk Partisi sözcüsü; «Bu Hükümet işbaşına geldiği
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andan itibaren şoförü, odacısı dahil büyük mikyas
ta memur kıyımı yaptı» demek suretiyle yanlış veya
hut da çok mübalâğalı bir ölçü içerisinde görüşle
rini ifade etti. Arkadaşıma ve Yüce Meclise cevap
olarak şunları ifade etmek isterim:
15 Haziran 1975 tarihinde Başbakan Sayın Sü
leyman Demir el, Başbakanlıkta yabancı ve yerli
bütün basının huzurunda büyük bir toplantı yaptı.
Bu basın toplantısında birçok gazeteciler Sayın Süley
man Demirel'e Başbakan olarak şu suali sordular:
«İşbaşına geldiğinizden şu ana kadar ne kadar tayin
yaptınız, ne kadar kıyım yaptınız?»
Sayın Başbakan, yerli yabancı tüm basın mensup
larının huzurunda şu cevabı verdi: «Biz 12 Nisan
1975 tarihinde güvenoyu aldık. Bu suali bana tevcih
ettiğiniz basın toplantısının tarihi 15 Haziran 1975.
12 Nisan i975 ve 15 Haziran 1975 tarihleri arasına
tekabül eden zaman içerisinde, Cumhuriyet Halk
Partisinin iktidarda olduğu, Sayın Ecevit'in Başba
kan olduğu zamanda, bu müddet içerisinde, kamu
görevj^leu arasında yapmış olduğu tayin adedi 1 120'
dir. Aynı müddete tekabül eden gün içerisinde Sa
yın Başbakan Irmak'ın yapmış olduğu tayin adedi
359'dur. Aynı müddet içerisinde Süleyman Demirel'
in Başbakanlığında teşkil edilmiş olan Hükümetin
yapmış olduğu tayinlerin tamamı 145'tir.»
Şimdi bu mukayeseyi vermiş olmakla...
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Bugüne kadar Sayın
Bakan?
DEVLET BAKANİ G1YASETTİN KARACA
(Devamla) — Arkadaşımızın ileri sürmüş olduğu gö
rüşe herhangi bir kıyımın olmadığı ortada ve 2,5 ay
lık zaman içerisinde Sayın Cumhuriyet Halk Partisi
İktidarının 1 120, Irmak Hükümetinin 359 tayinine
karşılık, sadece 145 tane tayin yapılmıştır.
Bütün bu düşünceleri, bu rakamları, ben bir tariz
olsun diye değil, arkadaşlarımın kıyım hakkında bes
lemiş oldukları düşüncenin yanlış olduğunu, bu konu
nun mübalâğalı ölçüler içerisinde dile getirilmemesi
ni veya içlerinde böyle bir üzüntü taşıyorlarsa bunun
bir üzüntü konusu haline gelmemesini temin zımnında
söylemiş bulunuyorum.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Danıştay bizim ken
di müessesem izdir, millî müessesemizdir. Biz Danışta
yın her zaman, her yerde, her devirde ve her hükü
met zamanında vermiş olduğu kararların tamamının
yerine getirilmesinden zevk duyarız. Bizi insafsızca
veya mübalâğalı ölçüler içerisinde tenkit eden ar-
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den son derecede memnuniyet duydum ve o sebeple
kadaşlarımız da bilmelidirler ki, en az kendilen ka
de bunları söylemeye lüzum yoktur.
dar hukuk devletinin ilkelerine bağlıyız. Bu görüşün
REMZÎ ÖZEN (İzmir) — Belki dinlememişsinizaksine bir iddia mümkün değildir. Gerçekçi bir ifade
, dir Sayın Bakan?
ile mümkün değildir.
BAŞKAN — Sayın Özen rica ediyorum efendim.
Şimdi arkadaşlarım, tarih tekerrürden ibaret
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
tir. Fakat üzülerek bunu ben söylüyorum; tarih te
(Devamla) — Şimdi burada bir isim söylemek surekerrürden ibarettir denince hep kötüyü göstermek zo
;
tiyle
bir arkadaşımın da kalkıp da «Efendim ismim
runda kalıyoruz. Yani tarih tekerrürden ibarettir de
den bahsetti, binaenaleyh bana savunma hakkı düş
yince, tekerrür eden tarihin iyi bir sayfasını ifade
tü. Ben de bunu söyleyeyim» demesine imkân veril
etmiş olsam daha çok memnun olacağımı söylemek
mesini arzu etmem.
isterim.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Çekiniyor musunuz
Şimdi arkadaşlarım, hangi hükümet iktidara gel
Saym Bakan?
mişse idarî tasarruflarından beğenilmeyeni İdarî Mah
BAŞKAN — Sayın Özen rica ediyorum, lütfedi
kemenin, Danıştayın huzuruna götürdükleri zaman
niz.
Danıştay bir kısmını kabul etmiştir, bir kısmını red
detmiştir.
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
Her iktidarın ' döneminde, Danıştay
tarafından
(Devamla) — Ama bu kararların, bu Danıştayın ver
kendi tasarrufu reddedilen siyasal iktidar, Danışta
miş olduğu kararların, Sayın Cumhuriyet Halk Parti
yın vermiş olduğu kararı maalesef yerine getirme
si İktidarı zamanında yerine getirilmediği bir ger
miştir arkadaşlarım. Bu bir gerçektir; bunu hiçbir
çektir arkadaşlarım; ama ayıp değildir. İdare takdir
kimsenin inkâr etmesi veya bunu tevil etmesi müm
hakkını kullanmıştır. Arkadaşlarım Danıştayla idare
kün değildir.
arasındaki, - yani bir başka kelime bulamıyorum,
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Meselâ?..
ama af buyurun, mazur görün, «Sürtüşme» mi diye
DEVLET BAKANI G1YASETTİN KARACA
(Devamla) — Şimdi, sayın Cumhuriyet Halk Partisi
nin Genel Başkanı Ecevit'in, Başbakan olduğu zaman
da, alınmış olan tasarruf " kararlarından, memur nak
liyle ilgili tasarruf kararlarından Damştaya götürü
lenlerin bir kısmı kabul edilmiştir, bir kısmı redde
dilmiştir.

yim, sürtüşme diyemeyeceğim, «İhtilâf» diyeyim mü
saade ederseniz, bunun menşei, idarenin, Danıştayın
kararına itimatsızlığından değildir; Danıştayın da
idareyi sevmemezliğinden değildir. Bunda, bizatihi
meselenin temelinde bir şanssızlık vardır.

Şimdi, umumî mahkemelerde; ceza mahkemele
rinde, hukuk mahkemelerinde, meselâ ceza mahke;
melerinde bir maznun için, işlemiş olduğu suçun ce
Kabul kararı alanlar veya tehiri icra kararı alan
zası,
iki aydan iki seneye kadardır diyor. Hâkim,
lar ilgili Hükümetin bakanlığına veya dairesine ge
«Maznunun
suçu şubata erdiğinden, takdiren, teşditirip o kararı ibraz ettiği zaman o karar yerine geti
den
18
ay
müddetle
mahkûmiyetine» diyor, veyahut
rilmemiştir arkadaşlarım,
bir başka yerinde; «Takdiren ve teşdi den, 51 nci mad
REMZÎ ÖZEN (İzmir) — Meselâ Sayın Bakan,
denin azamî haddinin uygulanmasına» diyor, veyahut •'
örnek verin?
takdiren ve teşdiden tazminatı şu kadar tatbik edi
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
yor.
(Devamla) — Şimdi sayın arkadaşım karşılıklı konuş
Umumî mahkemelerden verilen bu karar Yargımayalım. Ben bunların örneklerini Senatoda ve Büt
taya gittiği zaman, Yargıtaydaki hâkimler usul hu
çe Plan Komisyonunda söyledim. Buraya geldiğim
kukundaki mevzuatın sarahati karşısında hâkimin
zaman söyleyeceğim sözlerin ve kararların tarihini,
vermiş olduğu kararda, takdir hakkım kullanmış bu
numarasını, kararda imzası bulunan hâkimleri, teb
lunması sebebiyle, takdir hakkına taallûk eden azamî
ligatın yapıldığmı günü, kararı kimin yerine getirme
haddin üstündeki cezaya dokunmuyor. Neden do
diğini, ne cevap verdiğini, mukabilinin ne olduğunu,
kunmuyor? Diyor ki Yargıtay, maznun ile, davacı
belki meseleler dile getirilir de cevap veririm diye,
ile davalılar aracındaki duruşmanın cereyanını ve
getirdim.
safahatını bizatihi gözüyle, gönlüyle, vicdaniyle takip
Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, anamueden
hâkim, kanaati vicdaniyesini bu suretle temin
halefet sözcüsünün bu konuya temas etmemesin
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etmiştir. Binaenaleyh takdir hakkı dedi mi umumî
mahkeme dokunamıyor.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Ama idare, mahkeme
değildir Sayın Bakan.
BAŞKAN -— Sayın Özen rica ediyorum, alışkan
lık olmasın lütfedin.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hatırlatma
yapıyor Sayın Başkan, zapta yanlış geçmesin diye.
DEVLET BAKANI
GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — Şimdi, idarî merciler, takdir hakkını
kullanarak, bir memurun geçmiş hizmeti, dairede
ki durumu, tutumu, daire içerisindeki görevi, daire
dışındaki faaliyetlerini nazarı itibara alarak, takdir
hakkını kullanarak, müktesep
hakkını da mahfuz
tutmak kaydıyle başka bir tarafa gönderiyor.
Şimdi burada Danıştayın, yani Yüksek İdare Mah
kemesinin, takdir hakkına dokunmak yetkisi
var
dır. Takdir hakkına dokunma yetkisi olduğu zaman
ki, işte ihtilâf burada çıkıyor: İdare «Benim takdir
hakkım budur» diyor, ama Danıştay da diyor ki, «Siz:n takdir hakkınızı ben takdir etmiyorum; o ölçü
içinde takdir etmiyorum» diyor ve ihtilâf buradan
ileri geliyor arkadaşlarım. Yoksa, hiçbir sureîie Da
nıştayın kararlarını dinlememek, onu yerine getir
memek, bjr hukuk devletinin ilkelerini ihlâl etmek
şeklinde telâkki edilemez.
Şimdi arkadaşlarım, zamanı idarenizde uygulama
dığınız Danıştay kararları mevcut olduğuna göre, siz
den sonra gelen siyasal iktidarlar da bazı ahvalde
Danıştaydan çıkan idarî kararlan uygulamayabilir ve
uygulamadığı zaman acaba ne olur? Zamanı idareniz
de nasıl tazminat vermekle bu mesele geçiştirilmişse,
eğer gerekirse, bugün'kü iktidar tarafından da bir taz
minat verilmesi gerekiyorsa, gayet tabiî tazminat da
verilir, bu mesele bu şekilde kapanmış olur.
Her iki siyasal iktidarın durumunda ye tutumun
da aynı şey olduğuna göre, biz sizden sonra siyasal
iktidar olduğumuza göre ve sizin yapmış olduğunuz
tatbikatı biz de uyguladığımıza göre, sizin uygula
manızın da doğru olduğu inancına vardığımız için,
aynen siz nasıl Danıştayın vermiş olan kararını uygulamadmızsa, tazminat verdinizse, biz de aynen si
zin yürüttüğünüz tatbikatı, Devletin ve Hükümetin
devamlılığını, halkın, Hükümetin ve Devletin devam
lılığında herhangi bir şüphe ve endişenin de bahis
mevzuu olmaması için, sizin tatbikatınızın üzerinde
yürüdük. Binaenaleyh burada mucibi münakaşa ola
cak bir şey yoktur.
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CELÂL ÜNVER (Malatya) — Kötü. örnek olmaz,
Danıştayın sebebi kalmaz o zaman,
BAŞKAN — Sayın Ünver rica ediyorum efen
dim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kim verdi tazmi
natı zamanı idaremizde?
BAŞKAN — Sayın Birgit rica ediyorum.
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — Şimdi, muhterem arkadaşlarım, elde
ettiğimiz bilgiye göre, rakamlara müstenit bir şeyi
yüksek huzurlarınıza arz etmek: istiyorum; Bakanlar
Kurulu karafıyle yerleri değiştirilen veya başka yere
nakledilen memurların durumu ile ilgili, mukayese
yapabilmek için bir rakam tablosu arz edeceğim.
Cumhuriyet Halk Partisi 1974 yılında it'kidar ol
duğu zaman, Bakanlar Kurulunun almış olan karar
lardan, dolayı 61 vatandaş, yürütmenin durdurulma
sı için, - Sayın Ecevit'in Başbakan olduğu zamanda
61 memur diyelim, yürütmenin durdurulması için Danıştaya müracaat etmiştir. Hangi Danıştaya? Dava
Daireleri Genel Kuruluna. 61 kişi kararı benimsememiştir, gitmiştir, yürütmenin durdurulması kararı
istenmiştir. 61 tane yürütmenin durdurulması kararı
talebi kadısında Dava Daireleri Genel Kurulu, bu
61 talebin 52 tanesini reddetmiştir.
MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Kayseri) —
Kaç?
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — 52 tanesini reddetmiştir ve Sayın Ecevit zamanında verilen 9 karan, yürütmenin durdu
rulması kararını, Danıştay Dava Daireleri Genel Ku
rulu kabul etmiştir.
Şimdi arkadaşlarım, 1975 yılında - ki, süresi iti
bariyle Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda bulun
duğunun 1,5 misli iktidar olmuştur - Birisi bir yıla
yaklaşıyor, diğeri, yedi ayın içerisinde hitam bulmuş
tur - bir yıla yakın zaman içerisinde Süleyman De
mirci'm Başbakan olduğu Hükümette, Dava Dairele
rine, Bakanlar Kurulunun vermiş olduğu kararlardan
dolayı sadece 54 tanesi gitmiştir; «Biz yürütmenin
durdurulması kararını talep etmişiz» deyip, karan
benimsememişlerdir, Dava Daireleri Genel Kurulu
na gitmişlerdir. Bu 54 tane yürütmenin durdurulma
sı talebinden Dava Daireleri Genel Kurulu, 32 tane
sini reddetmiştir, 7 tanesini kabul etmiştir arkadaş
larım.
Şimdi Danıştay Beşinci Dairesine 1974 yılında da
aynı şekilde müracaat olmuştur. Danıştayın vermiş
olduğu dokümanlara göre, gerek Sayın Ecevit'in
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Başbakan olduğu zaman ve gerekse Sayın Demirel'in
Başbakan olduğu zamanda idarî tasarruflara karşı
Danıştaya gidip ve yürütmenin durdurulması husu
sunda alınan kararlarda nispet, her ikisinde de
% 16'dır arkadaşlar. Bundan şunu demek isterim ki;
gerek Irmak Hükümeti, gerek Sayın Ecevit Hüküme
ti, gerek Demirel Hükümetinin, Anayasa kuruluşu
olan Danıştaya karşı, hiçbir Hükümetin, her üç Hü
kümetin de, bundan evvelki Hükümetlerin ve bundan
sonraki hükümetlerin hiçbir ıstırarı yoktur, olamaz
da, Anayasal bir kuruluştur. Sizin zamanınızda da,
bizim zamanımızda da, bizden sonra gelen siyasal
iktidarlarda da, idarenin herhangi bir kararının, Da
nıştay tarafından takdire taallûku sebebiyle iptal edil
mesinde, kararın yerine getirilmemiş olması halin
de - geçmiş tatbikat ölçüsü içerisinde de değerlendi
rilmek suretiyle - hukuk devleti ilkelerini ihlâl et
miştir şeklinde konuşmaları yapmaz isek, hem Danıştayı zedelemez, hem Yüce Meclisi zedelemez; hem
siyasî partiler, siyasal iktidarlar ve muhalefet - ikti
dar arasındaki diyalogun daha muntazam, daha gü
zel, dahi iyi bir şekilde işlemesini ve işlerliğini de sağ
lamış oluruz arkadaşlarım.
Ne siz bizden çok hukuk devletine saygılısınız, ne
de biz sizden çok hukuk devletine saygılıyız. Hepi
miz aynı toprağın insanlarıyız. Bizi seçen insanlarin
nüfus cüzdanlarında hep aynı kayıtlar vardır. Ne
seni seçen seçmen, ne beni seçen seçmen Anayasa
nın karşısında veya yanında diye bir şey söylene
mez. Temelimiz birdir, toprağımız birdir, geleceği
miz birdir, gideceğimiz de birdir, iyi olursak millet de
iyi olur, kötü olursak millet de kötü olur; ama ümi
dim ve kanaatim odur ki; hepimiz iyiyiz. Millet de
iyi olacaktır. Adalet, Danıştay da dahil olmak üzere,
Türk Devleti var olduğu müddetçe Türk Milletinin
üzerinde, daima payidar olacaktır arkadaşlar.
Muhterem arkadaşlarım, tabiî insanlar etle ke
mikten yaratılmıştır. Etle kemikten yaratılan insanın
duygularına esir olmaması için hiçbir sebep yoktur.
Kıtaları fetheden kumandanlar da dahil olmak üze
re, bazen bu etle kemikten yapılmış bulunması se
bebiyle, duygularının, düşüncelerinin tesiri altında
daha başka türlü kararlar vermiş olabilirler. Bunları
misal almayalım. Bazı müesseseler vardır, tarafsız
olması lâzımdır. Tarafsız olmayan müesseseler, tu
tum ve davranışlariyle ilk önce kendilerine zarar ve
rirler. Ondan sonra o müesseseye dayanan, o mües
seseyi sevon, ona gönül veren kimseleri incitmiş olur
lar.
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Şimdi bir arkadaşımız, konuşmasının bir bölü
münde; «Efendim, işte görüyorsunuz, Danıştay da
bu kararları kınadı» diyorlar.
Şimdi, benim muhterem kardeşlerim, demin an
lattım, bizden evvel Hükümet olan siyasî partinin de
yetkili organları tarafından verilmiş olan kararları
Danıştayca iptal edildiği halde yerine getirilmedi.
Baro, yerine getirilmeyen bu kararlar için hiçbir şey
söylemedi, hiçbir demeç vermedi. Ama, bir başka ki
şi için verilen bir kararın yerine getirilmemesinin bir
çok kanunî, haklı, mukni sebepleri bulunduğu hal
de, - ki, bunu Senatoda da çok büyük delilleriyle,
mevzuatı yle ifade ettim - bunun hakkında Barolar
Birliği demeç vermez; ama bir başka kişinin bir du
rum ve tutumundan dolayı demeç verir, falan kişiyi
eleştirir. Bu doğru değildir.
Benim kanaatime göre, Baroların bu demeci, ken
di hukuk anlayışlarına göre değil, siyasal inanışlarına
göre verilmiş demeçtir. Bunlar, evvelâ kendilerini ya
ralar, ondan sonra onlara inanan müesseseleri zede
lemiş olur.
Bu konuşmanın bütünlüğü içerisinde Yüce Heye
tinize en derin saygılarımı sunarken, Danıştaya bu
bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.
Tekrar saygılarımı sunarım arkadaşlarım. (A. P.
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca.
Lütfen ayrılmayın efendim.
Sayın Birgît, yazılı olarak soru soracağınızı söyle
diniz.
ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Sözlü olarak so
racağım.
BAŞKAN — Yazılı olarak sormak
istediğinizi
bildirmiştiniz.
ORHAN BİRGlT (İstanbul) — Sözlü olarak so
racağım.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, demin aynı şeyi uygulamadınız; onun için soru
sormuyorum, sizi protesto etmek amacıyle bu sorum
dan vazgeçiyorum.
BAŞKAN — Efendim?...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bir, evvelki
örneğe göre çelişkiye düşmüş oluyorsunuz.
BAŞKAN — Efendim, tatbikat bu şekilde...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizi protesto
ediyorum.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Ben, du
rup dururken, «Soru soracak var mı?» demem. Soru
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sormak isteyenler ifade buyururlar, ben gereğini ye
rine getiririm.
• ' ' . - ' '
Teşekkür ederim.
Sayın Bakandan başka soru sormak : stey enler?...
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Ben de soru soraca
ğım.
BAŞKAN — Başka efendim?... Yok.
Şu- halde soru istemine dair talepler bitmiş olu
yor.
Sayın Birgit, buyurun efendim.
ORHAN BÎRGÎT (İstanbul) — Sayın Başkan,
izin verirseniz Sayın Bakanın, Cumhuriyet Halk Par
tisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyon Hükümeti sı
rasında, Danıştay kararları yerine getirilmediği için
tazminat alanların kimler olduğunu belirtmesini is
tirham ediyorum.
BAŞKAN — «İki sual» demiştiniz; öbürü efen
dim?.,.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İkinci sorum:
Sayın Bakan gerek Bütçe - Plan Komisyonunda ge
rek Cumhuriyet Senatosunda gıyahımda bazı iddia
larda bulunmuştur. Bu iddiaların doğru olup olma
dığını öğrenmek için şunu arz etmek istiyorum.
Turizm ve . Tanıtma Bakanı olduğum sırada
25 . 6 . 1974 tarihinde iki müsteşar yardımcısını ye
rinden almış, 25 . 7 . 1974 ve 31 . 7 . 1974 tarihinde
yerlerine ;ki atama yapmıştım.
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Danıştayla il
gili mi efendim?
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Danıştayla ilgili.
BAŞKAN — Bekleyelim o halde.
Buyurun.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Bakanın
da belirttiği şekilde, yerlerinden aldığım bu iki müs
teşar muavini, yürütmeyi durdurma kararı için Danıştaya başvurmuşlardır. Danıştay, 7 . 8 . 1974'te yü
rütmeyi durdurma kararı vermiş; karar, Bakanlığa
13 . 8 . 1974'te tebliğ edilmişti.
İki davacının, yerlerine yapılan tayinlerin durdu
rulması için Danıştaya başvurduklarını ve Beşinci
Dairenin, 21 . 1 . 1975 tarih ve 74/6468 esas karariyle
bu talebi reddettiğini Sayın Bakan, Cumhuriyet Se
natosunda yaptıkları açıklama sırasında biliyorlar
mıydı? Ve keza, bu izahatları sırasında benim Bakan
olarak bu iki şahıs için Maliye Bakanlığından kad
ro almak üzere 27 . 8 . 1974 tarihinde Bakanlığa yazı
yazdığımı; fakat bu kadroları, Bakanlıktan ayrılın
caya kadar alamadığımı da biliyorlar mıydı?
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Bunu öğrenmek istiyorum; ellerinde resmi belge
ler var.
BAŞKAN — Teşekkür ederim,
Sayın Bakan, yazılı da cevap verebilirsiniz; der
hal ifade etmeniz de mümkündür. Takdir sizin.
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — Efendim, Sayın Orhan Birgit'in sordu
ğu sualler tabiatiyle detaylı.
Bakanlıktan kadro istediği veya istemediği konusu
beni entetese etmediği için bunu sormak...
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır... Danıştayın, yürütmeyi durdurma kararını reddettiğini Sa
yın Bakan...
BAŞKAN — Anladım efendim, zapta geçti efen
dim.
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — Cevap veriyorum; kabul edersiniz, et
mezsiniz. Bilebildiğim kadar cevap vereceğim. Zor
lamak mümkün olmaz.
Siz yürütmenin durdurulması kararınız muvacehe
sinde Maliye Bakanlığından kadro istemişsiniz, kadro
gelmemiş; ne zaman istediniz, niye cevap gelmedi?
Bunları bilmem benim için mümkün değil. Benimle
ilgisi yok, alâkası yok. Beni ilgilendirmez. Tazmi
nat konusunda, ki tazminatla yükümlü bir karar ve
rilip verilmediğini herhalde sordunuz. Öyle mi?
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Evet, bunlar kim
lerdi?
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — Efendim, benim söyleyeceğim şey, şu
rada elimizde Tercüman Gazetesi vardır. Bu Tercü
man Gazetesinin tarihi de, tahmin ederim ki, 1.6. ve
ya muhtelif tarihler olacaktır. Bazı basında, (C. H. .P
sıralarından gürültüler) - arkadaşımın ismini söyle
miyorum tabiatiyle - bazı üyelerin, bazı yetkili bakan
ların, bu kararları yerine getirmediği için, karardan
mutazarrır olduğunu söyleyen kimselerin, tazminat
kararı aldıkları Türk basınında söylenmiştir. Bu ba
kımdan la isim ifade etmeme lüzum yoktur, mahal
yoktur efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Siz resmî belge
lere göre konuşmanız gerekirken, gazeteye göre ko
nuştunuz.
BAŞKAN — Ben ifade edeceğim efendim.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan,
müsaade edin...
BAŞKAN — Şimdi siz suali sordunuz. Bakan...
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — O şahıs benim
sayın Başkan.
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BAŞKAN — Efendim müsaade edin. Belki ceva
bım sizi de tatmin edecek.
ORHAN BÎRGİT (istanbul) — Mahkemede iken
etki yapmak istediler. Hükümet,
gazetelerin tercü
manı. ,<
BAŞKAN — Sayın Birgit, suali bana tevcih et
tiniz. Ben sayın Bakana sordum. Şimdi sayın Ba
kandan Cumhuriyet Halk Partisi devrinde, tazmi
nat alan olup olmadığının
cevabını yazılı olarak
vermesini rica ediyorum.
DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA
(Devamla) — Efendim, elimde resmî belge de var
dır. Elimde Danıştayın kararı da vardır. Resmî karar
da var, ama vermek mümkün...
BAŞKAN — Sayın Özen buyurun efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bakanın tutu
mu anlaşıldı. Durumu anlaşıldı.
BAŞKAN —• Sayın Ölçen, sonra ben size mü
dahale ettiğimden tarafgir olduğumdan, peşin hare
ketimden bahsediyorsunuz. Ama, siz de hiç durmu
yorsunuz. Ne yapayım efendim. Lütfediniz efendim.
Burada muhataplar var. Aramızda görüşüyoruz.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) —. Sayın Baş
kan, Tercüman Gazetesi herhalde Resmî Gazete de
ğildir.
BAŞKAN — Efendim ifade ettim. Cevap veril
mesi gerektiğini rica ettim efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Tercüman Ga
zetesin': dayanılarak...
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — Mahkeme kararı da var elimizde. Mah
kemenin kararı da var, hepsi de var elimizde.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN
(İstanbul) — Tercüman
Gazetesinden mi aldınız kararı?
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — Hayır, bizzat Danıştaydan aldım. İlgi
liden aldım. İlgili kişi bana Danıştay...
Kararlar elimde bakınız, kararlar elimde.
BAŞKAN — Tamam sayın Bakan. Sayın özen
buyurun sualinizi sorun efendim.
REMZİ ÖZEN (İzmir) Efendim sayın Bakan bi
raz önceki beyanlarında Danıştayın idarî organların
takdir hakkına taalluk eden bazı konularda karar
verdiğini ve idarenin bu nedenle Danıştayın karar
larını uygulayamama durumunda kaldığını belirttiler.
Şimdi müşahhas bir Örnek olarak, bir yıldan beri ak
tüel -bir konu olan TRT Genel Müdürlüğünden sa
yın İsmail Cem'in alınması ve o zamandan bu yana,

O : 2

önce sayın Nevzat Yalçıntaş'ın ve bugün de Şaban
Karatav'ın Genel Müdürlüğe alınması ile ilgili her
türlü kararın, gerek İsmail Cem'in alınması kararı
nın durdurulması yolundaki karar, gerek sayın Nev
zat Yalçıntaş'ın tayini ile ilgili durdurma kararı, ge
rek bugünkü Genel Müdür sayın Şaban Karaiaş'ın ta
yininin durdurulması ile ilgili kararlar, Danıştayca
idarenin takdir hakkına taalluk eden bir konunun in
celenmesi şeklinde mi kararlaştırılmıştır? Yoksa, hu
kukun kendisine tanıdığı düzen içinde bir inceleme
mi yapılmıştır ve bu duruma göre Danıştay kararla
rını uygulamayan Hükümet, takdir hakkına taalluk
eden bir çıkmazdan dolayı mı uygulamamıştır bu
karan? Yoksa, Danıştay kararlarına saygı duymanın
sonucu olarak mı kullanmamıştır? Bunu öğrenmek is
tiyorum.
BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan.
DEVLET BAKANI
GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — A r ka.daşıma cevap verirken, ilk önce,
en son söylediği sözden başlamak istiyorum; biz
Hükümet olarak, milletvekili olarak, Danıştayın her
türlü kararlarına ve Danıştay müessesesine son dere
ce saygılıyız. Bu bir.
İkincisi; biz TRT'nin eski Genel Müdürü sayın
ismail Cem'i, 359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
gereğince, millî güvenlik ve maddede tasrih edilen,
takdire taalluk eden sebeplerden dolayı görevinden
aldık.
Danıştay, bizim takdir ölçülerimize iştirak etme
miş olsa gerek ki, bu ihtilâf zuhur etmiştir. Fakat
biz, İsmail Cem'i göreve yeniden
başlatmamakla
Danıştayın kararına karşı direnmek maksadını güt
medik. Kanuna uygun bir davranışı yürütmek istedik.
O da şudur: İsmail Cem îpekçi'yi görevinden aldı
ğımız zaman müktesep hakları mahfuz kalmak kay
dı yi o Başbakanlık müşavirliğine atadık; müktesep
hakları mahfuz kalmak kaydıyle Başbakanlıktaki
atandığı yeni görevine, tebliğ edilmesine rağmen, ara
dan 10 aya yakın bir zaman geçmiştir - bir tek gün
dahi gelmemiştir, uğramamıştır, vazifeye başlamamış
tır. Şimdi Personel Kanununun 94 ncü maddesi di
yor ki; «Mezuniyetsiz ve kurumlarınca kabul edilen
mazereti olmaksızın herhangi bir memur tayin edildiği
bir yere 10 gün müddetle gitmezse, yeniden dilekçe
vermesine dahi mahal kalmaksızın kendiliğinden ve
otomatikman bu vazifeden istifa etmiş sayılır» Ne di
yor bunu? 657 sayılı Personel Kanunu diyor.
Aynı Kanunun 98 nci maddesi, memurluğun sona
ermesi hallerini söylüyor. 98 nci maddenin (c) bendi
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de, »memurluktan çekilmesi, yani göreve gelmemesi
halinde memuriyeti son. bulur» diyor. Aynı Kanunun
28 ve 31 nci maddeleri diyor ki; «,Bir Devlet memu
ru ticarî bir müesseseye girerse, ticaretle uğraşırsa,
serbest bir işe geçerse serbest bir işte çalışırsa Türk
Ceza Kanunun 208 nci maddesi gereğince hem hak
kında kanunî kovuşturmaya geçilir ve hem de memu
riyet sıfatı sona erer.»
Sayın İsmail Cem, Başbakanlık
müşavirliğine
atandıktan sonra, radyolarda, televziyonda, basında
duyduğumuz gibi, Politika Gazetesinin yönetmeni ve
yürütücüsü olarak çalışıyor, kendisi bunu
idare
ediyor, bunun kazancından istifade ediyor. Hem Ti
caret edeceksin, hem aktif politikanın içerisine gire
ceksin, faaliyet göstereceksin ve 10 küsur aydan be
ri bir tek gün devlet dairesine gelip hizmet etmeye
ceksin.. E, ondan sonra, «Ben kararı aldım, gel be
ni göreve başlat» diyeceksin. Hukuk devleti işte o za
man inkâr edilmiş olur. Sen devlet memuru değilsin
ki, ben seni göreve başlatayım. Eğer İsmail Cem, 10
aylık müddet içerisinde atandığı göreve gelmiş olsay
dı veya izin alsaydı, rapor alsaydı; Danıştay kararı
nı da getirip ibraz etmiş olsaydı, elbette Bakanlar
Kurulu bunun üzerinde düşünürdü. Kararı yerine ge
tirip getirmemek üzerinde düşünürdü. Belki getirile
bilirdi, kati bir şey demiyorum. Ama mutlaka dü
şünürdü. Bugün düşünemez. Neden? Devlet memu
ru değildir, bu sıfatını kaybetmiştir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Su
aller bitmiştir.
Değerli arkadaşlarım..
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan,
bir sualim var.
BAŞKAN — Sualler bitti efendim.
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, tutu
munuz hakkında söz istiyorum.
M Ü F İ T BAYRAKTAR (Bolu) — İsmail Cem'e
bir ceza
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, oturunuz.
Kişisel görüşme yapacak bir arkadaşımız
kal
mıştır. Bütçenin bitirilebilmesi için, süre kısaldığı
için, onayınızı almak istiyorum. Bütçenin
bitimine
kadar bu kısmının uzatılmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Şahsı adına sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, buyu
run efendim. (Alkışlar)
İSMAİL H A K K I KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Sayın. Başkan, Sayın arkadaşlar, hepinize saygıla
rımı, sevgilerimi arz ederim.
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Bu Danıştay bir Anayasa kuruluşudur, ve Ana
yasanın 140 nci maddesine göre üst derece
idare
mahkemesi ve bağımsızdır. Aşağı yukarı yüz küsur
seneden beri bu memlekette üst mahkeme olarak va
zife görmektedir. Danıştay, Anayasanın yüksek mah
keme hâkimlerine sağladığı teminat altında hizmet
görür. Anayasanın 114/ncü maddesine göre: «İdare
nin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu
açıktır.»
Millet bu idarî mahkemeden doğru ve çabuk ada
let beklemektedir. Danıştay idarî uyuşmazlıkları ve
davaları görmek ve çözümlemekle görevlidir. Arzu
muz bu mahkemenin bir içtihat mahkemesi olması
dır. Danıştayın içtihat mahkemesi olması için alt de
rece idare mahkemelerinin kurulması lâzımdır. Ha
zırlanan Bölge İdare Mahkemeleri Kanun Tasarısı
henüz Meclise sevk edilmemiştir. Bir an evvel sevk
edilmesini arz ediyoruz.
Bölge idare mahkemeleri kurulduğu
takdirde
Danıştayın iş yükü hafifleyecek ve şikâyet konusu
olan Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonları ile idare
heyetleri kalkacaktır. Danıştaya her yıl seri mahke
meler adı ile aynı konuda ve aynı hukukî sebeplerle
dayanılarak belirli meslek grupları tarafından bin
lerce dava açılmaktadır. Belirli konularda Danıştayın
müstakar içtihatları olduğu halde, idare bunlara uy
mamakta ve binlerce idarî davanın açılmasına sebep
olmaktadır. Bunun sonucu dava sayısı artmakta ve
idare, dava masrafı olarak büyük meblâğlar öde
mektedir. Bu durumun önlenmesi için idarî ve kanu
nî tedbirler alınmalıdır.
İnşaatı 8 senedir süren Danıştay binası bir an ev
vel tamamlanmalıdır ve böylece Danıştay mensupla
rına ferah ve rahat çalışma imkânı sağlanmalıdır.
Bu idarî mahkemeden milletin istediği, doğru ve
çabuk adalettir. Danıştay mensuplarının bunu bildik
leri ve bunun gayreti içerisinde olduklarını biliyorum.
Vaziyet çabuk, doğru ve ucuz adalet bakımından tat
min edici değildir. Şikâyetler mevcuttur. Bu husus
ta yetkililerin gayret göstermesi
lâzımdır. Bu üst
idare mahkemesine, bütçe imkânlarına göre, Türk
milleti adına sağlanan maddî imkânın Danıştay men
supları tarafından takdir göreceğini umarım. Takti
rin ölçüsü millete hizmettir.
Bu Anayasa kuruluşlarının görev, yetki ve yerle
ri Anayasada gösterilmiştir. Genç demokrasimiz Ana
yasada yazılı müesseseler üzerine kurulmuştur.
• Bence tatsız ve müesseseleri yıpratıcı tenkitlerin
sebebi, bu organların görev ve yetkilerindeki sını-
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rın tespitindeki ters ve yanlış yorumlardır. Anayasa
da bu yönden istenilen açıklık mevcuttur.
Bu sene bütçe müzakerelerinde, hangi vekâletin
veyahut da müessesenin kuruluşun bütçesi görüşülüp
konuşulurken, Bütçe üzerinde ve verdiğimiz parala
rın sarfiyatı üzerinde konuşmak, fikir yürütmek lâ
zımken; % 90 sözcülerimiz siyasî konuşmalar yapı
yorlar. Tabiî yapılırrmş; biz bu müesseseye, bu Bü
yük Meclise yeni geldik, bilmiyoruz, böyle imiş; ama
Sayın Bölükbaşı bana bir gün dedi ki: «Köylüoğlu,
bu kürsü çok zordur, kolay değildir. Orada 10 da
kika konuşmak için 10 gün çalışmak lâzımdır» de
di. Yani ben öyle görüyorum ki, arkadaşlar geliyor
lar, uzun uzadıya konuşuyorlar. Acaba bu kadar ça
lışma zamanını nereden buluyorlar- Buna
şaşıyo
rum.
,
"~
Tabiî biz bu yargı organlarından, bu müesseseler
den ne bekliyoruz? Hepimizin istediği şu: Vatandaş
şikâyet ediyor, diyor ki: «Davalarımız bitmiyor, ge
cikiyor, pahalı oluyor, masraflı oluyor.». Geciktik
çe tabiî avukat masrafı, sair masraf.. F... bunlar için
çareler ne?
Şu Danıştay Bütçesinde beş-altı arkadaş konuş
tu, gruplar adına konuşuldu; bu hususta ne fikir
söyleyen oldu, ne de yürüten. Şimdi bizim bunun
üzerinde durmamız lâzım. Ben bunları Anayasa Mah
kemesinde de söyledim. Yarm Adalet Bakanlığı Büt
çesinde de, Yargıtay Bütçesinde de bunları söyleye
ceğim. Hakikaten gittiğimiz yerlerde hepimiz bun
larla karşılaşıyoruz. Davalar, davalar; mahkemeler
uzayıp gidiyor. Vatandaşlar
memnuniyetsizliklerini
bize açıkça ifade ediyorlar. Bizim de vazifemiz bu
aksaklıkları duyurmak. Dün de söyledim,
evvelki
gün de söyledim, acaba bu söylediğimiz aksaklıklar
ilgililer tarafından duyulur mu? Bilmiyorum, zannet
miyorum. Şimdi radyo falan dinleyemiyoruz. P^adyo
dinlesen ne olacak, zaten beş dakika veriyor. Beş da
kikada ne anlatacak, ne verecek? Televizyon çıkalı
radyo da dinleyen yok.
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sana bir dakika
verecek.
ÎSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞL'J (Devamla) —
Bir dakikaya kalsa.
Peki bizim bu söylediklerimiz zapta
geçiyor.
Bunları ilgililer duyuyor mu? Ben zannetmiyorum.
Grup sözcüleri ve şahsı adına konuşan arkadaşların
konuştukları sözler acaba bu ilgililere iletilebilir mi?
Nasıl iletilir? Bunu bilmiyorum.
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Buraya Türkoğlu geldi. O da dinliyor, o dinledi
tamam; bütçeyi aldı gitti, para tamam. Ondan son
ra ne olacak?
Sonra, bu Danıştay meselesi biliyorsunuz
bir
Cem, bir Yalçıntaş ve bir Karataş meselesi, bir sürü..
Biz hukukçu arkadaşlarımızla görüştük, konuştuk ye
ni bir fikir, bir görüş ileri atıyoruz. Onu şimdi oku
yacağım. Bunun üzerinde herhalde hukukçu arkadaş
ların ve diğer arkadaşların duracaklarını zannediyo
rum.
Sayın Başkan daha vaktim var herhalde?
BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın Köylüoğlu.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Efendim biz şunu diyoruz:
Anayasanınm 132 nci maddesi genel bir madde
dir. Tüm yargı teşkilâtı için hüküm ifade eder. 114
ncü madde, diğer yargı teşkilâtlarının yetkilerini sı
nırlayan hüküm olmadığı halde, idarî kaza için bir
sınırlama getirmiştir. Bu sınır da idarî yargının, idarî
eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı vermemesi
hususudur.
Anayasada bu sınır açılırsa, idarî yargı kararları
hakkında ne muamele yapılacağı ve 132 nci maddede
mahkeme kararlarını yerine getirilmesi geciktirilemeyeceğine göre, hükümet karşısında ne yapılacağı hu
susu tasrih edilmemiştir. 132 nci maddeye göre, hâ. kimlerin Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdanî ka
naatlerine göre hüküm vermeleri tasrih
edilmiştir.
İdarî işlem ve eylem niteliğinde karar vermiş olan
idarî yargının kararları Anayasanın 132 nci maddesi
delaletiyle 114 ncü maddesine aykırı düşmektedir.
Biz bunu böyle diyoruz, böyle görüyoruz. Siz ar
tık düşüneceksiniz.
Aaıayasanın 8 nci maddesinde ise, Anayasa hü
kümlerinin yargı organlarını da bağlayıcı olduğu be
lirtilmiş bulunduğu halde, Danıştayın eylem ve iş
lem niteliğindeki kararının Anayasaya aykırı bulun
ması dolayısıyle 8 nci maddenin yürütmeye de ver
diği Anayasaya saygı görevi, harekete geçebilecek ve
idarî yargı kararı vasfında bulunmayan karar kar
şısında onu icra etmeyebilecektir ve böylece yürüt
menin Anayasaya aykırı olan idarî yargı kararını
icra etmediğinden sorumluluğu mevzubahis midir?
Bunun üzerinde düşünmek, görüşmek, münakaşa
etmek gerekir kanaatindeyim.
Bu organların kararında, Anayasanın
getirdiği
ilkeler, Anayasanın istediği düzeyde nazara alındı
ğı takdirde tatsız ve kırıcı tenkitlerin kalkacağı kanaa
tindeyim.
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Bütün bir miletin ve hepimizin arzusu ye karan
hürriyetçi demokrasinin bütün müesseseleriyle ilele
bet yaşamasıdır. Vatanın ve milletin geleceği de bu
na bağlıdır.
Hâkimiyet ve ondan doğan devlet güç ve kuvveti
nin millete ait olduğu esasını, her organın, her şeyin
üstünde, gözde tutması lâzımdır ve bu Anayasa emri
dir. Bu emir yerine getirildiğinde yetki çatışması olma
yacaktır.
Bilhassa bu kısa zamanda, biliyorsunuz şahsı adı
na konuşmalar mahdut, belirli düşüncelerimizi, fi
kirlerimizi acaba, en kısa, en özetle nasıl yapabiliriz
diye düşünüyoruz. İste ben Danıştayın ve
Adalet
mensuplarının ve Yargıtayın; yani yüksek mahke
me ve adlî mahkemeler hâkimlerine karşı şöyle bir
hitapta bulunmak istiyorum.
BAŞKAN — Lütfen tamamlayın sayın Köylüoğlu.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Adalet duygusu ve millî hâkimiyet prensibi, bütün
kaza organlarının ilkesi ve ideali olmalıdır.

19 . 2 . 1976

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) —
Danıştay Bütçesinin, millete ve bütün mensuplarına
hayırlı ve uğurlu olmasını Allahtah diler, hepinize
saygılarımı arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu.
Bu suretle Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyoyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum:
C) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ
Dölüm
(Pro S .

101

Tekrar ediyorum: Adalet duygusu, millî hâki
miyet prensibi bütün kaza organlarının ilkesi ve ide
ali olmalıdır. Hak ve hürriyetlerimizin asıl teminatı,
bu duygu ve anlayıştır. Bunu sağladığımız
ölçüde
başarılıyız demektir.
Bütün yargı organlarına her şeyi veriyoruz, vere
ceğiz de. Helâl olsun. Çünkü mademki,
«Mülkün
temeli adalettir» demişiz, mademki hürriyetçi demomokrasiye inanmışız, Anayasamızın ve hürriyetçi de
mokrasinin esası hukuk üstünlüğüdür. Kanun hâki
miyetidir; o halde kanunun hâkimiyetinde adaleti
yerine getirecek baş unsur, hâkimdir.
Binaenalah, bütün bunİara rağmen, kanunlar ge
tiriyorsunuz, binalar yapıyorsunuz, mükemmel ka
nunlar çıkartıyorsunuz.. Ee, peki bunları tatbik ede
cek kimdir? işte hepimizin arzu ettiği hâkimdir. Hâ
kim bu esaslar içerisinde, bu idealle, bu duygu ile
hareket ettiği takdirde istediğimiz hedefe varabiliriz;
bunun başka türlü çaresi yoktur ve olamaz da.
BAŞKAN — Sayın Köylüoğıu, rica
ediyorum
efendim.
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Lira

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri
17 645 400
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul
edil
miştir.

111

Yargı
51 930 50
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler:. Kabul
edil
miştir.
111 Danışma ve İnceleme
6 261 500

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul
edil
miştir.
900 H.zmet Programlarına dağıtıla
mayan
285 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum Kabul edenler.. Kab.J etmeyenler.. Kabul
edilır.ştir.
Çalışma programımız gereğince saat
21.00'de
toplanılmam üzere Birleşime ara veriyorum.

V»<ffü*«-

— 528 —

Kapanma saati : 20.13

M. Meclisi

B : 60

19 , 2 . 1976

O:3

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 21.00
BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Çakmak
DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), tlhjımi Çetin (Yozgat)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birleşimi
nin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, geçmiş »rabıt hakkında birkaç dakikalık söz rica
ediyorum.
BAŞKAN--Nedir?
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) - Efendim. Sa
yın Aksu bana söz sırasını verdiği zaman, zabıtta da

yer almış olduğu üzere, ben, «Kürsüye çıkabilir mi
yim?» diye size bir ifadede bulundum. Siz buna kar
şı, «Ciddî olunuz* demişsiniz bana. Ben duymadım.
Başkan olarak bir milîetvekıyline böyle yargı ile hitap
etmeye hakkınız yok. «Ciddî olunuz» demeniz, be
nim gayri ciddî olduğumu söylemeniz demektir. Bu
nun ya zabıttan çıkarılmasını, ya tavzih etmenizi, ya
da geri almanızı diliyorum.
BAŞKAN — Zaptı getirteyim efendim, o husus
ta gerekeni yapacağım.

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
C) DEVLET İSTATİSTİK
BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ

ENİSTİTÜSÜ

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan
lığı Bütçesi üzerindeki
görüşmelere
başlıyoruz.
Grupları adına söz alan sayın arkadaşlarımı bilgile
rinize sunuyorum.
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Özer Ölç
men, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Mehmet Altmışyedioğlu, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Zekâi Altınay, Adalet Parti
si Grupu adına Sayın Memduh Erdemir, Millî Selâ
met Partisi Grupu adına Sayın Vahdettin Karaçorlu.
Şahısları adına, Sayın Mustafa Güneş, Sayın-Hüseyin Erçelik, Sayın Etem Eken, Sayın Ali Sanlı, Sa
yın Müfit Bayraktar, Sayın Osman Aykul, Sayın
Ömer Kahraman, Sayın Hasan Özçelik, Sayın Hasan
Değer. Sayın Enver Akova, Sayın Hüseyin Deniz,
Sayın Orhan Çaneri, Sayın Kemal Ataman ve Sa
yın Mustafa Kemal Gönül.
İlk söz Demokratik Parti Grupu adına Sayın
Özer Ölçmen'in.
Sayın Ölçmen?.. Yok.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın
Mehmet Altmışyedioğlu, buyurun efendim.
C. G. P. GRUPU ADİNA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Sayın mil
letvekilleri;

1976 malî yılı Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi
üzerinde, Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Mecli
si Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek üzere
huzurunuzda bulunuyorum.
Planlı kalkınma dönemlerinde istatistik, pozitif
ilimler kadar önem kazanmış bulunmaktadır. 1962
yılında gerçekleştirilen Kuruluş Kanunu ile, İstatis
tik Enstitüsüne son derece güç hizmetler verilmiştir.
Her geçen gün kendini yenileme durumunda olan
ve her türlü tesirden uzak, tarafsız bilgi sunmuş olan
bu müessesenin 53 sayılı Kuruluş Kanunu ile vazife
lerini şöyle sayabiliriz:
Nüfus hareketleri, sağlık, eğitim, kültür, imalât,
inşaat ve mali muhasebe, dış ticaret ve hizmet, in
san gücü, iş ve işçi ve ücret, iç ve dış nakliyat, maliye
ve malî kurumlar, genel nüfus, genel tarım, genel
sanayi ve işyerleri sayımlarını muayyen zamanlar
da icra etmek, ayrıca hükümet tarafından ihtiyaç gö
rülen diğer konularda ve kalkınma planlarının lü
zum gördüğü hususlarda her türlü sayım ve anket
leri en kısa zamanda yayınlamak ve ilgililerin istifa
desine sunmakla görevli olan Devlet İstatistik Ens
titüsünün, ülkemizin ekonimik, sosyal bünyesini ger
çek bir, şekilde ortaya çıkarmak görevini lâyıkıyle
görebilmesi için, bu müessesenin her türlü malî ola
naklarının tam manasıyle yerine getirilmesi lâzımdır.
Sayın milletvekilleri, iktisaden geri kalmış ülke
lerde devlet idaresinde, günlük hayatta, iktisadî ko-
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nularda çok söz söylenir. Bu konuda en fazla, en
lüzumlu olan doğru istatistiktir. Rakamlara ve - ger
çeklere eğilmek, iktisaden geri kalmış ülkelerde eh çok
ihtiyaç duyulan bir ilim dalıdır. Devlet adamları ve
politikacılar görüşlerini, eleştirilerini, raporlarını is
tatistik! bilgilerden güç alarak yapmalı ve hazırla
malıdır.
Kalkınma planlarının hazırlanması, plan hedef
lerinin başarı derecesinin tespiti, hep sağlam ve gü
venilir istatistik bilgilerle mümkün olmaktadır.
Devlet İstatistik Enstitüsü çok güç şartlar altında
görev yapmaktadır. Yetişkin eleman kadrosu çok
. mühim bir konudur. Doğru bilgi derlemek çok önem
lidir. Bu husus, dikkatli mesai ve yetişmiş eleman
ister. Ayrıca makine ve teçhizat ister. Devlet İsta
tistik Enstitüsü Devletin gözü ve kulağıdır. İstatis
tik!' bilgileri derleyerek, bunları kamu kuruluşlarıyle
özel sektörün istifadesine veren bu müessesenin hertürlü imkânları artırılmalıdır.
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| dır. Bu bakımdan da Devlet İstatistik Enstitüsünün po
litika ile en az alâkası olması gerektiği kanaatini taşı
yoruz. Buna rağmen bu kuruluşumuz üzerinde po
litik bazı rivayetlerin ve dedikoduların yoğunlaştığını
da üzüntü ile müşahade etmekteyiz. Birkaç idareci
kadrosu hariç, bu Enstitünün tüm kadrolarının tek
nisyenlerden mücehez olması gerekmektedir.
Buna rağmen, burada particiliğin ve partizanlığın
yapıldığı dedikodularının mevcut olması bizleri üzmek
tedir. Devlet İstatistik Enstitüsü, partizanlığın en az
1 yapılabileceği bir kuruluştur kanaatindeyiz. Bu sebep
le, bu rivayetlerin asılsız olmasını, yapılmış iseler tas
hihini Hükümetten temenni ediyoruz.
I

Bu yıl 50 nci kuruluş yılını idrak edecek olan Ens
titü, bu dönem içerisinde muhakak ki, olumlu aşa
malar kaydetmiş, Devlet ve ekonomik hayatımızda ya
rarlı dokümanlar vücuda getirmiştir. Ekonomik ve sosI yal bir gelişim içerisinde olan ülkeler için, istatistik
verileri temel hareket noktaları olurlar.

İstatistik bir ilimdir. Bunda
kimsenin şüphesi
Bu bakımdan Türkiye'nin maddî ve manevî kalkalmamıştır. İstatistik! bilgilerin tek kaynağı İstatis
kırimasında,
etiddî ve doğru hazırlanmış istâtistfk veri
tik Enstitüsü olmalı ve bu konudaki kanun hüküm
lerinin
önemi
büyüktür. Bu doğruluk ve ciddiyette şüp
leri ciddiyetle tatbik edilmelidir.
heye
düşülmemesi
gereklidir. Bu çok önemli bir huDevlet İstatistik Enstitüsü 15 yıl içinde mütevazi
bütçesiyle büyük gelişmeler göstermiştir. Bilgi top I sustur.
Bu konuda kendi başımdan geçmiş bir örnek ver
lama alanı genişlemiştir. Personel eğitimi ön planda
mek
işitiyorum ve bu örneğin, bir istisna örnek olmuş
tutulmuştur.
olmasını
temenni ederek, bundan sonraki çalışmalarda
Düşüncelerimizi şöylece özetlemek istiyorum:
hassasiyet derecesinin yükseltilmesini temine matuf
Devlet İstatistik Enstitüsünün görevleri yıldan
olması niyetiyle bu örneği veriyorum. Son, genel nü
yıla artan bir gelişme göstermektedir. Enstitü menfus sayımı için, geçen yıl bütçesinden 40 milyon Türk
. supları güç şartlar ve sınırlı olanaklar içinde ken
Lirası ek ödenek vermiştik ve önceden ilân edip ha
dilerine tevdi edilen hizmeti başarı ile. yürütmektedir.
zırlanarak genel nüfus sayımı yapılmıştır. Ben Ankara'
Devlet İstatistik Enstitüsünün artan hizmetle birlikte
da Kavaklıdere'de, Şili Meydanında bir apartman
çoğalan ihtiyaçları vardır. Devlet İstatistik Enstitü
. dairesinde ikâmet etmekteyim. Evim de gayet kolay
sünün tarrf bir tasarruf zihniyeti içinde . hazırlanmış
bulunaibil'ir,. merkezli bir yerdedir. Sayım günü, sayım
olduğunu müşahede ettiğimiz bütçesinin memleketi
| gününü eVimde geçirecek misafirlerimle birlikte, çoluk
mize ve müessesemize yararlı olmasını diler, Yüce
çocuk 16 kişi hanemde sabırla sayım memurunun gel
Meclise saygılar sunarım.
mesini bekledik; gelerek bizi kaydetmesini bekledik.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın AltmışyediZamanın ilerlemesi üzerine, unutulmayalım endişeoğlu.
I siyle, gazetelerde ve radyolarda ilân edilen telefon
Demokratik Parti Grupu adına sayın Özer Ölç
numaralarını aramaya karar verdik. Telefonlar uzun
men, buyurun efendim.
süre meşgul çıktıktan sonra, 45 dakika bir saat arasın
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
da bir süreden sonra, irtibat kurarak adresimizi ver
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;
dik ve memur gelmediğini, vaktin kısaldığını, memur
Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi hakkında De
yollanılmasını rica ettik. Bu arada, yoldan geçen gömokratik Parti Grupunun görüşlerini arz etmek üzere I revülere dahi pencereden durumumuzu anlatmaya ça
huzurunuzda bulunuyorum.
lıştığımız halde, ne telefonla müracaatımızdan, ne de
Bu kuruluş, görüştüğümüz bütçeler içerisinde belki
yoldan geçen memurlara işaretlerimizden bir netice
de en fazla matematiğe ve pozitif ilime dayalı olanı- 1 alamadık. Saat 17.00 oldu ve sayım bitmediği halde,
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- sayımın biteceği ve ilân edileceği bir işaretle, sirenle
daha önce belirtildiği halde saat 17.00'de - herkes, bü
tün Ankara kendini sokaklara attı ve bize de bir me
mur gelmeden sayım gününü kapadık. Du suretle, ben,
kendi hanemden 16 kişi misafirlerimle birlikte sayıl
mamış olduk sayım günü.
Ne hazindir ki, hemen akabinde ilgili Hükümet
üyeleri o gün radyo ve televizyonlarda genel nüfus
sayımının bütün yurtta başarı ile ikmal edildiğini ve
neticelerin kısa zamanda alınacağını ilân ettiler. Tab
ben, misafirlerim hariç, ertesi gün müracaatla eksik
kalan işlemi tamamlattırdım, kendi müracaatım üzeri
ne; ama acaba kaç aile, kaç semt, ki sayılmayan birçok
semtin, birçok apartmanın ve hanenin olduğunu
üzüntü ile, sohbetler arasında müşafoade ettik; benim
gibi davranarak, eretesi günü müracaatla eksiği ta
mamlattılar!.. Şüphe götürür bir nokta.
Birkaç gün sonra da devlet radyolarından ve tele
vizyonlarından yetkililerin, hatta Hükümet üyelerinin;
değil yüzler ve onlar hanesi, birler hanesine kadar
Türkîyem'izin nüfusunun, kırk milyon bilmem kaç
yüz bin bilmem kaç olduğuna muttali olduk. Şimdi
ben kendi hanemdeki 16 kişiyi bilirim.
Muhterem üyeler, bu büyük şehirlerde böyle olursa,
Başkent Ankara'da böyle olursa, Anadolu'daki dağ
başındaki vatandaşlarımızın sayımındaki hassasiyet ve
ciddiyet ne derecede olacaktır? Ya bunu, birler hane
sine kadar kesinlikle ilân etmezsiniz, bir marj koyar
sınız araya; dersiniz ki şu kadar yanılma payımız var
dır; ya bu anketörleri, or-ganizatörleri daha önceden
eğitirsiniz. Yani, Ankara'nın göbeğindeki bir evi bul
maktan hem de telefonla müracaata rağmen bulmak
tan âciz olunursa, Anadolumuzun ücra köşelerindeki
vatandaşlarımızın sayımındaki rakam ciddiyetine nasıl
inanacağız; soruyorum?
Bu iyi organize edilmemiştir. Enstitünün buna, bun
dan sonra daha dikkatle eğilmesi gerekmektedir. Bu,
vatandaşın gözüne ilk batan ve bizzat yaşadığı bir
meseledir. Tarım sayımı idi, sanayi sayımı idi, tica
ret sayımı idi; bunlarda bu şekilde müşahhas yaşama
larına imkân yok. O zaman da Devlet İstatistik Ensti
tüsünün verdiği rakamlara itibar ve itimat kalmaya
caktır.
Bu durum ister istemez bir istifham doğuruyor;
Ankara böyle olursa Anadoludaki dağ başı ne ola
caktır diye hepimiz kara kara düşünmeye başladık.
Madem bu derece gayri sıhhidir, ne diye bir tolerans
ölçüsüyle ilân edilmez diye de düşünüyoruz.
Sayın milletvekilleri, politikada rakam cambazlığı
yapmak bir marifet değildir. Bir süre için belki bazı
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kişiler kandırılabilir; ama sonunda ipten düşen yine*
carnsbazm kendisi olacaktır.
Evvelsi gün Sayın Başbakan, Bütçenin tümü üzerin
deki tenkitleri cevaplarken, fiyat artışları hakkındaki
iddia ve ithamları reddetti. Halbuki, Devlet İstatistik
Enstiaüsünün tüketici fiyat endeksleri, son yılların en
büyük fiyat artışlarını göo'termdkted'ir.
1975 yılında 11 ilimiz için yapılan istatistiklerin
ortalaması, takrıibî olarak % 19 civarında bir sonuç
vermektedir ki, bu son yılların en yüksek fiyat artışı
nı göstermektedir.
Muhterem arkadaşlarım, ulaşmaya çalıştığımız eko
nomik seviye, batı demokrasilerinin ekonomik seviye
si olmak gerekiyor. Batı demokrasilerinde bu endeks
% 5'i aştığı zaman yer yerinden oynar, hükümetler sar
sılır veya devrilir; bizde İse % 20'ler 25'ler umuru adiyeden telâkki edilmeye başlandı.
Atatürk Orman Çiftliğinin mamullerine zam ya
pıldı diye tenkit ettik; Devletin ürettiği süte, peynire
zam yapıldı dedik. Sayın Başbakan bu kürsüden,
«Ayrana da. zam yapılmış.» diye alay etti. Muhalefetin
tenkitlerini «Ayran zammı» diye alayla karşıladı. Ta
biî ki biz ayran demedik; ama Atatürk Orman Çift
liğinin ürünleri demiştik.. Sayın Başbakanın ne içtik
lerini bilmiyoruz; ama küçük çocuklar için, meselâ süt,
vazgeçilmez bir gıda madd^ıikfir. Buna yapılan zam,
fakiri, orta hallisi birçok aileyi etkileyecektir.
Muhterem milletvekilleri, 67 Vilâyetli bir Türikye'de, - bu konuya değinmişken - sadece 11 ilin endeksle
ri ile tüm Türkiye hakkında bir bilgiye sahip olmaya
imkân olmadığını kabul buyurursunuz. Türkiye'nin
tümünün erfkesitini alabilmek bakımından, bunların
sayısını artırmak gerekmektedir; Demokratik Parti
olarak buna işaret etmek istiyoruz.
Öte yandan; temeli çok eski yıllara dayanan ve çok
az madeyi ihtiva eden toptan eşya endeksinin de ıslah
edilmesi gereğine işaret etmek istiyoruz ve bu konuda
Devlet İstatistik Enstitüsü ile Ticaret Bakanlığı ve
Ticaret Odalarının koordinasyon haline sokulması ve
müşterek çalışarak bir işbirliği içine girmelerini temen*
niye şayan bulduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Sanayi ve işyerleri sayımının da 10 yılda bir değil
de, 5 yılda bir yapılmasının-, Türkiye'nin ekonomik ge
lişmesini izlemek yönünden daha yararlı olacağı ka
naatini taşıyoruz.
Bunun yanı sıra, Enstitümüzün çalışmalarında ta
rım istatistikleri konusuna daha fazla ağırlık verilme
sini ve yoğunlaştırılmasını temenni etmek istiyoruz.
Halen sanayileşmekte olduğumuz idiamıza rağmen,
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ihraç mamullerimiz ve millî gelirimizdeki payı bacı
mından bir tarım ülkesi olduğumuzu kabul etmek zo
rundayız ve bu ba'kımdan da tarım envanterlerimizin,
tarım istatistiklerimizin en mükemmel şökilde olması
gereği vardır.
Hadi sayımlarda memurlar evlere gelip sayım ya
pıyor; ama duyduğumuza göre tarım sayımlarında
köyün kahvesinde istihbarat şeklinde yapılan, tarlayı
bizzait yerinde tespit etmeden, ürünü bizzat yerinde
görmeden köy kahvesinde verilen bilgilerle yapılan is
tatistiklerin sıhhatli olmayacağı kanaatini taşıyoruz.
Bu konuya hem ciddiyet, hem de çalışmalara ve istatiıstiki bilgilere daha ağırlık verilmesi - tarım ko
nusunda - Demokratik Partinin temennCsJdir.
Bugüne kadar Enstitünün yaptığı çalışmalar ara
sında bulunan, kara ve deniz ulaşım araçları konusunda'ki ve su ürünleri konusundaki yapılan çalışmaları,
olumlu birer adım olara'k telâkki ettiğimizi belirtmek
isliyoruz.
Bunun yanında, Sayın Bakandan öğrendiğimiz üze
re, Orta Doğu ülkeleri için istatistik konusunda yar
dımcı olacak bir program taslağı hazırlandığını mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu Orta Doğu İk
tisadî ve Sosyal Araştırma Merkezi, «ODÎSAM» adlı
ıbir proje taslağı oluyor ve Türküye dahil 22 Orta Doğu
ülkesini kapsayacak bir proje için Sayın Bakanın ve
Enstitünün çalışmaları olduğunu memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz.
Demdkral'Jk Partinin görüşü, Orta Doğu ülkele
riyle her alanda işbirliğinin yapılması ve ilerletilmesi
meselesidir. Bizim inanışımıza göre, sadece hissî bağ
larla değil, ancak böyle elle tutulur teknik konularla
bu bağlar ancak teessüs ettirilebilir. Bu konuda pro
jenin gerçekleşmesi samimî dileğimizdir. Diğer teş
kilâtlarımıza da bu şekilde elle tutulur projelerle,
Oi'ta Doğu ile bağlar kurmalarını temenni ederken,
EnisC-tünün değerli mensuplarına, Meclisimize ve ül
kemize Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek
saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Zökâi
Altınay, buyurunuz efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA ZEKÂ! ALTINAY
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünün 1976
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde C. H. P.
Millet Meclisi Grupu adına görüşlerimi arz etmek
üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
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C. H. P. Grupu adına hepinizi saygıyle selâmla
rım.
Dünyamızın, teknolojide olduğu gibi, ekonomik
ve sosyal alanda da hızlı bir gelişmenin içinde ya
şadığı bir gerçektir. Bu süratli gelişme ve ilerleme
içinde, Türkiye olarak yerimizi bilmek için, kesin de
ğer ölçülerine ve rakamlara ihtiyaç vardır.
Devlet ve millet hayatında, ekonomik, sosyal ve
siyasal amaçlara ulaşabilmek için, dünya uluslarınca
kullanılan ve yararlanılan bir araçtır istatistik.
Planlı kalkınmayı kabul etmiş memleketlerde çok
mühim yeri ve rolü olan istatistik, pozitif ilimler
kadar kendini kabul ettirmiş bir bilim dalıdır.
Türkiye'de Cumhuriyet ilân edildikten
sonra,
1926 yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan is
tatistik Umum Müdürlüğü gelişmeler kaydetmiş ve
1962 yılında 53 sayılı Kanunla «İstatistik Enstitüsü»
adını alarak araştırma merkezi hüviyetine kavuşmuş
tur.
O tarihten bu yana çeşitli dallarda araştırmaları
nı geliştiren Enstitü, Devleti yönetenlere ışık tutmuş,
planlı kalkınmada en büyük katkıda bulunmuştur.
Devlet İstatistik Enstitüsünün, geçmişte olduğu gi
bi, zamanımızda ve gelecekteki görevi, dış etkiler
den uzak, tümüyle tarafsız, bilimsel bir kuruluş ola
rak planlı ekonomi ve sosyal kalkınmanın gerektirdi
ği istatistik bilgileri doğru kaynaklardan alarak, doğ
ru rakamlaşürmak ve zamanlar arasında doğru oran
tılar kurarak, zamanında kullanıcılara sunmaktır.
Bir memleketin idaresinde ekonomik, sosyal me
selelerin hallinde takip edilecek yolda gerçeklere ay
kırı hareket edilirse, istatistik dokümanlara' dayanıl
mazca, alınacak kararlarda isabet kaydedilmesine im
kân yoktur.
Devlet istatistik Enstitüsü, kuruluşundan
MC.
Hükümetinin idareyi ele aldığı tarihe kadar bu an
layışlar içerisinde hizmetlerini sürdürmeye çalışmış
tır.
Ancak, MC Hükümeti kurulduktan ve Enstitünün
bağlı olduğu Devlet Bakanlığına M. H. P.'li M. Ke
mal Erkovan getirildikten sonra bu müessese gaye
sinden uzaklaştırılmış, yüksek kadrolar istenerek ko
mando yuvası haline getirilmiştir. Bu suretle, bilim
sel çalışma bitmiş, Türkiye'nin gerçeklerini yansıt
ma görevi maalesef unutulmuştur.
Müessesenin kadrosu bin küsur iken, Sayın Ba
kan 1-4 dereceden 250 kadro almış; ayrıca, 4-15
dereceden 200 kadro istemiş ve komandoların % 50
nispetinde barınağını sağlamıştır.
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Sayın Bakan, Müessese Müdürlüğüne, Personel
Dairesi Müdürlüğüne, Genel Hizmetler Dâiresi Mü
dürlüğüne Ülkü Ocaklarına bağlı üyeleri atayarak
Türkeş'in gayesini tahakkuk ettirmiş ve Enstitüyü
işgali başarmıştır. Bu işgal o kadar başarılı olmuş
tur ki, Sayın Bakan bizzat kendisi de binaya otura
rak ilk işgalin zafer kumandanı edasıyle cakasını
. satabilme imkânını bulmuştur. Devleti işgal zihniye
tinin ilk başarısı maalesef Devlet İstatistik Enstitü
sünden başlamıştır.
Değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitü
sü gibi teknik bir kuruluşun politikanın içine, ra
kamlarla ne denli bir şekilde sokulduğunu gözleri
nizin önüne koymak isterim.
1976 yılı bütçesinin takdiminde, Bütçe Karma
Komisyonunda, Bütçenin Meclislerde görüşülmesin
de âdeta beyin yıkarcasına sayın Başbakan Demirel
ve onun bakanları hakikat olmayan birçok şeyler
den ve rakamlardan bahsedip durdular.
Ne diyorlar? 1975 yılında fiyat istikrarı sağlan
mış, bu istikrar 1976 yılında da devam ettirilecekmiş.
Ya hakikaten sayın iktidar ekonomi bilgisinden,
basit matematik hesaplardan yoksun
uzmanlarla
çalışıyor veya bu işin doğrusunu bile bile işlerine
öyle geldiği için «Fiyat istikrarı vardır» deyip duru
yorlar.
Diğer bir yanlış görüş de, enflasyonun ne de
mek olduğunun anîaşılamamasından ileri gelmekte
dir. Bir ülkedeki enflasyon, o ülkedeki geçinme en
deksleriyle ölçülür.
Bizde ise sayın iktidar, işine öyle geldiği için,
1975 yılındaki büyük enflasyonu toptan eşya fiyat
ları endeksiyle. ölçmeye gitmişlerdir. Tüketiciyi top
tan eşya endeksine konu .olan hammadde, yarı ma
mul fiyatları ilgilendirmez. Tüketiciyi hergün bakkal
dan aldığı peynir, zeytin; kasaptan aldığı et fiyatla
rındaki artışlar ilgilendirir. İşte, tüketiciyi ilgilendi
ren, bu tüketim mallarındaki fiyat artışlarını bize
gösteren endeksler; tüketici, perakende fiyatlar ve
geçinme endeksleridir. Bir ülkedeki enflasyonu da
bu endeksler göstermektedirler. Sayın Hükümet niye
bu endekslerden hiç söz etmemektedir. Söz edemez,
çünkü bu endeksler son yılların en büyük fiyat ar
tışlarını 1975 yılı için göstermektedirler.
Ticaret Bakanlığı Konjonktür Servisinin hazır
ladığı geçinme endekslerine göre 1975 yılında Anka
ra geçimnme endeksi % 19,2, İstanbul geçinme en
deksi de % 21,7 fiyat artışı göstermektedir.
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Devlet İstatistik Enstitüsünün 11 il için hazırla*
dığı tüketici fiyat endeksine göre Aralık ayı hariç ;
19.8
İstanbul tüketici fiyat endeksi
Ankara tüketici fiyat endeksi
19.9
•%
<% 21.2
İzmir tüketici fiyat endeksi
Adana tüketici fiyat endeksi
'% 18.7
Antalya tüketici fiyat endeksi
f/c 19.5
;
Bursa tüketici fiyat endeksi
% 48.5
Diyarbakır tüketici fiyat endeksi
18.9
Erzurum tüketici fiyat endeksi
% 20.0
Eskişehir tüketici fiyat endeksi
% 21.7
„ Samsun tüketici fiyat endeksi
fc 22.0
Ordu tüketici fiyat endeksi
'% 18.6
• %

•

%

fiyat artışı göstermişlerdir. Bu iller Türkiye'nin çe
şitli yörelerinden seçilmiş olup, nüfus büyüklüğü ola
rak da Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak % 40'ını
kapsamış olmaktadır.
Diğer başka bir husus da, bu endekslerin temel
yıl olarak en yeni endeksler olmalarıdır. Bu nedenle,
11 ile ait tüketici fiyat endeksleri ortalaması Türki
ye'yi temsil eden fiyat endeksleri ortalaması olarak
rahatlıkla kullanılabilir.
Şimdi soruyorum; 1975'de fiyatlar artmış mıdır,
artmamış mıdır? 1976'da hayat bir misli daha pahalılaşacak mıdır, pahalılaşmayacak mıdır?
Sayın milletvekilleri, bütün bu açıklamalarımı
za rağmen Devlet İstatistik Enstitüsü Başkam, 12
Şubat günü gazetelerin, OECD teşkilâtına göre 1974
Eylülünden 1975 Eylülüne kadar Türkiye'de enflas
yon hızının ı% 18,1 olup, Avrupa'da 3 ncü sırada ol
duğumuzu yazmaları karşısında, Devlet
İstatistik
Enstitüsünden hiç bahis edilmemesine rağmen, şim
diye kadar bu makamı işgal edenlerin yapmamış ol
duğu bir biçimde Devlet İstatistik Enstitüsü Başka
nı, TRT'ye verdiği bir açıklama ile, gazetelerde sö
zü edilen enflasyon hızının yalnız bir şehre ait oldu
ğunu, bunun Türkiye'yi temsil edemeyeceğini, bu
nun yerine toptan eşya fiyatları endeksinin kullanı
lacağını, bunun yerine toptan eşya fiyatları
endeksinin kullanılacağını söylemesi, kendi Enstitü
sünün yayınladığı tüketici fiyatlar endekslerinden da
hi haberi olmadığını veyahut kendisinin bir devlet
memuru olduğunu unutarak, bir politikacı gibi ağa
larına şirin gözükmek için bunu yaptığını ortaya koy
maktadır.
Yukarıdaki açıklamamızla böylesine teknik ve
memleket ekonomisinde verdiği bilgilerle etkin bir
müessesesnin başkanının böyle politik ve sorumsuz
davranışlarda bulunmasının, bundan sonra Enstitü-
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nün yayınlayacağı istatistiklere de gölge düşürece
ğinden hiç şüphemiz kalmamıştır.
Gelelim, Sayın Hükümet yetkililerinin ve Enstitü
Başkanının sarıldıkları toptan eşya fiyatı endeksine:
Bu endeks, Ticaret Bakanlığı tarafından hazır
lanmaktadır. Herne kadar son verilerde temel yıl
1963 veya 1968 olarak gösterilirsede, endeksin esas
baş .yılı, en az 30 yıl gerilere gitmektedir. Bu endeks
çok az mal ihtiva ettiği gibi, sanayi malları bölümü
de, bazı sanayi hammaddeleri ve yarı mamullerini
kapsamaktadır.
Endeksin bu yılki gösterdiği c/c 10 ilâ % 11 ara
sındaki fiyat artışına neden olan hadise, endeksin sa
nayi bölümü kesiminden gelmektedir. Sırası gelmiş
ken yine ilginç bir noktaya temas etmek isterim.
Toptan eşya fiyat endekslerinin genel gelişiminden
bahsedilmektedir. İlgililer yine toptan eşya fiyatları
endeksinin gıda maddeleri bölümüne bakacak olur
sa, yıllık fiyat artışının bu kesimde de % 18-19 ara
sında olduğunu göstereceklerdir. Endeksin
sanayi
kesiminden bahsederken fiyatların 1974 yılının altında
kaldığı görülmektedir. Bu endeksi kullanmakta ısrar
edenler bile bu işe şaşacaklardır. Nedeni şudur: Bu
bölümde alt büyük bölümlerden biri olan mensucat
alt sektöründe fiyatlar bir evvelki yıla göre % 15 dü
şüş göstermektedir. Bu da pamuk fiyatlarından ileri
gelmektedir. Bu nedenle, toptan eşya fiyatları endek
si, geçinme endekslerinin altında kalmış olup, sayın
iktidarın işine yaramış olmaktadır.
Gönül arzu eder ki, bu endekslerin üzerine eğiliri
sin Türkiye'yi temsil eden sıhhatli endeksler hazır
lansın, Enstitü politik baskıdan kurtulsun, bilimsel
faydalar sağlasın. Fakat bu düzeyde, bu iktidardan
bunu beklememiz safdillik olacaktır.
Şimdi sayın yetkililere soruyorum: Şimdiye ka
dar yapılan toplu sözleşmelerde enflasyonu gösteren
geçinme endeksleri yerine, toptan eşya fiyatları en
deksleri kullanılmış mıdır? 1976 yılı toplu sözleşme
ler yılıdır. Enstitüye baş vuracak sendika yetkilile
rine, «Bizim geçinme endeksleri Türkiye'yi temsil
etmez; siz gidin toptan eşya endekslerindeki artışı
enflasyonist artış olarak kullanın,» diyebilecek misi
niz? Hayır, diyemeyeceksiniz. Çünkü, en ufak ekono
mi bilgisi olan bunun böyle olmadığını bilir. Siz de
bunu bildiğiniz için müracaatçılara işin doğrusunu
söylemek mecburiyetinde kalacaktınız.
1975 yılında dünya fiyat konjonktürü, bir evvel
ki yıla göre gerilerken, tarım kesiminde de bir önce
ki yıl gibi, yüksek taban fiyatları getirilmemesine
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karşılık, geçinme endekslerinde planlı dönemlerin en
büyük fiyat artışının gözükmesi, bozuk olan gelir
dağılımının daha da bozulmasını sağlamıştır. 1976'
nın ilk ayında da hızlanan fiyat artışları 1976 yılında
tüketicilerin büyük fiyat artışları altında, yani paha
lılık altında ezileceklerini göstermektedir. Sayın Ma
liye Bakanının iki yıl evvel, 11 katsayısından bah
setmesinden bu yana geçinme endeksleri % 35 artmış
olup, 1976'da da en iyimser bir tahminle •% 15 arta
cağı varsayılırsa, böylece toplam olarak % 50'lilik
bir fiyat artışına karşılık, o gün 11 diyen görüşün, bu
gün 9da kalmasında ısrar etmesi, istatistik rakam
ların iktidarları tarafından ne kadar ciddî kullanıl
dığına güzel bir örnektir.
Bilindiği gibi, enflasyonun hüküm sürdüğü dö
nemlerde ekonominin diğer sektörleri; tarım sektö
rünün aleyhine, fiyat artışlarından büyük pay aldık
ları gibi, ücretlilerin de malî gelirden aldıkları pay
azalmaktadır. 1975 yılında bu husus aynen vuku
bulmuş, 1976'da da devam edecektir.
Yani tüketiciler, 1975'te % 20 fiyat artışı nede
niyle daha az mal ve hizmet satın alabilmişlerse,
1976'da da fiyat artışları nedeniyle, yani pahalılık
dolayısıyle 1975 yılından daha az mal ve hizmet ala
caklardır. Hele maaşlarında hiç bir artış sağlanama
yan memur kesimi, iktidar tarafından kemerlerini bi
raz daha sıkmaya, fiyatlar altında ezilmeye terk edi
lip, sermaye kesiminin enflasyondan doğan artan ge
lir paylarından biraz daha zengin olması sağlanacak
tır. Yani, fakir daha fakir, zengin daha zengin ola
caktır.
1976 Bütçesinin takdiminde, «Bu bütçe sosyal
adaletin sağlanmasında yararlı olacaktır.» denirken,
söylenen sözlerin ne kadar afakî ve havaya söylen
miş olduğu ortaya çıkmaktadır.
İşte, yukarıda sıraladığımız olayları bize daha iyi
olarak kanıtlayacak istatistik verilere ne kadar ihti
yacımız olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır.
Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında müm
kün olduğu kadar teknik konudan ayrılmamaya ça
lıştım; Enstitünün politikaya alet edildiğini örnekle
riyle göstermiş oldum.
Şimdi bir devlet dairesi olma niteliğinden sürat
le uzaklaşan, belirli bir partinin merkezî olma nite
liğine bürünen, bütün bilimselliği yitirilme yolunda
olan Enstitünün içinde ve çok yakın tarihlerde olan
hadiselerden de bahsetmek istiyorum.
Yüce Senatoda partimiz senatörlerinin sorularına
Sayın Bakan tarafından bazı konularda hiç cevap
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verilemediğinden, aynı konulara girmek istemiyorum.
Daha ziyade yakın günlerde, Enstitüde olan hadise
lerden bahsetmek istiyorum ve Sayın Bakan'a soru
yorum:
12 Şubat 1976 saat 17,30'da 6 kişi Devlet İstatis
tik. Enstitüsü önünde dövüldü mü, dövülmedi mi?
Bir-iki saat sonra Bakanlık binası olarak kullandı
ğınız Enstitünün bodrum ve zemin katlarında silâh
lar patladı mı, patlamadı mı?
Ülkü Ocaklarının bir parti merkezi gibi, kullan
dıkları Enstitüye, matbaanızda basılan «Açlık Grevi
ne Davet» pankartları 13 Şubat 1976 günü asıldı mı,
asılmadı mı? Bu pankartlarda; «Rusya'da kampta
ölen Mustafa Cemiloğlu için açlık grevine davet» ya
zıları vardı. Buna uymayanlar Enstitü içerisinde tar
taklandı mı, tartaklanmadı mı? Enstitünün çayhane
ve yemekhanesi kapatıldı mı, kapatılmadı mı? Ensti
tü önünde simit alan memurlar, sigara içenler, koman
dolar tarafından ikaz edilerek, uymayanlar tartaklan
mıştır. Hattâ dişlerinin geçemiyecsklerini tespit ede
rek gelecekleri için neler düşündüklerini biliyor mu
sunuz? Siz nereden bilirsiniz ki, Çay içen, kahve
içen, sigara içen, yemek yiyen bir memur veya memurenizin komandolardan daha fazla Mustafa Ce
miloğlu için üzülmediğini.
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Grtıpum adına sayın milletvekillerini
saygıyle
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınay.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Memduh Erdemir, buyurun efendim.
A. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDEMtR
(Kırşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
1976 Malî Yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçe
si üzerinde ^Adalet Partisi Meclis Grupu adına söz
almış bulunuyorum.
Devlet İstatistik Enstitüsünün faaliyetleriyle ilgi
li çeşitli konulardaki görüşlerimizi belirtmeden ön
ce; istatistiğin önemi, istatistik hizmetlerini ifa eden
kuruluşun bugüne kadar geçirdiği aşamalar, yaptığı
çalışmalar, karşılaştığı sorunlar hakkında kısaca bil
gi arz edeceğim.
Istatistiksiz düşünmenin, konuşmanın, karar al
manın, alınan kararları uygulama ve sonuçlarını ölç
menin mümkün olmadığı bir çağda yaşıyoruz. Mil
letlerin sürdürdüğü var olma yarışında ülke kaynak
larının tespit edilmesi, bunların tutarlı ye planlı ola
rak kullanılması; ekonomik ve sosyal alanda alına
cak tedbirlerin ve sonuçlarının önceden kestirilmesini
mümkün kılar. Ülkemizde bu amaçla sayısal bilgi
leri toplayan tek kuruluş Devlet İstatistik Enstitüsü
dür.

Şimdi Sayın Demirel size sesleniyorum: Layik
Türkiye Cumhuriyetinde devlet müesseselerini bu tür
faşist baskılarla çalışamaz hale getiren» bir esir kam
pı havasına büründüren koalisyon ortaklarınızın bu
yaptıklarını kabul ediyor musunuz? Ulusumuzun
kıymetli müesseselerinin 3 kişilik desteğini bulduğu
nuz kişilerin elinde tahribine ne zamana kadar göz
yumacaksınız?
Yukarıda kısaca verdiğimiz hadiseler daha da
çoğaltılabilir, ama buna gerek duymamaktayız.
Sözlerime son verirken, Sayın Başbakana tekrar
sesleniyorum:

1926 yılında Başbakanlığa bağlı bir genel müdür
lük olarak oluşturulan bu kuruluş, 1927 yılında peşpeşe gerçekleştirdiği nüfus^ sanayi ve tanm sayım
lan ile memleketin ve Devletin en önemli bilgi kay
nağı olmuştur. Ancak ilk yıllarda gerek bilgilerin
toplanmasında kullanılacak metodlar, gerekse bunla
rın yorumu ve sunulması yönünden çeşitli güçlükler
ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşına kadar bu
Umum Müdürlük sayısal bilgi toplama gayretleri ya
nında sistem çalışmalarını da başarı ile yürütmüştür.

Millî Kuruluşlarımız ve dairelerimizde bu tür fa
şist idarelere son veriniz. 50 yıllık Cumhuriyet döne
minde fakir memleketimizin fedakârlıklarıyle bugün
kü boyutlara getirmiş olduğu bu müesseseleri çok
kısa zamanda tahrip etmek, kimseye bir yarar sağ
lamadığı gibi, memleketimizde kapanması güç yara
lar verecektir. İş işten geçmemişken, vakit henüz er
ken iken bu gidişe «Dur» deme cesaretini kendinizde
bulunuz. Yarın çok geç kalmış olacaksınız.
Enstitünün yakasından ve binasından Bakanınızı
çekiniz ki bu değerli müessese sizlere bilimsel yön
den daha iyi ışık tutabilsin.

Ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeler ve planlı
döneme girilmesi, müessese bünyesinde bir reorganizasyon zaruretini doğurmuş ve 1962 yılında 53 sayılı
Kanunla Devlet İstatistik Enstitüsü kurulmuştur.
53 sayılı Kanunla, bir araştırma merkezi hüviye
tine kavuşturulan Enstitüye son derece ağır görevler
verilirken, bazı imkânlar da sağlanmış bulunmakta
dır.
Devlet İstatistik Enstitüsü, kuruluşundan bu yana
kendisine verilen görevleri yerine getirmek, her, alan
daki istatistikleri düzenlemek bakımından büyük ça
lışma ve çabalar içinde olmuştur.
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Zaman zaman yakı tenkit ve temennileri gözönünde bulunduran bu, kuruluş, işaret edilen konulara
hassasiyetle eğilmiş; faaliyetlerini yokluğu ve eksik
liği hissedilen alanlara kaydırmış; bugüne değin Dev
letin, DPT'nin, kamu ve özel kesimin ihtiyaç duydu
ğu istatistik! verileri temin eden yegâne kaynak ol
ma niteliğine ulaşmıştır. Halen yetersiz görülen hu
suslar yok değildir. Çok kere bütçe müzakerelerinde
tartışma konusu edilen bu noksanlıkların değerlendiril
mesi yapılırken, münferit meseleler üzerinde durul
ması, bütçe imkânlarının, bilgi toplamadaki uygula
ma güçlüklerinin, kaynaktan gelen eksikliklerin, hat
tâ imkânların ötesinde kanunî mevzuatın doğurduğu
çeşitli müşküllerin de gözönünde bulundurulmasında
zaruret vardır. Sayısal bilgilerin, toplama hazırlığın
dan yayın safhasına ulaşıncaya kadar geçirdiği iş
lemler son derece güç ve pahalıdır. Çalışmalarını bü
tün ülke çapında sürdürmekle görevli bulunan Dev
let istatistik Enstitisünün, başarısı; idareci, uzman ve
tüm personelinin mesai saatlerini aşan çalışmalarına
olduğu kadar; diğer kamu kuruluşları ile Yüce Mec
lislerin de gösterecekleri yardım ve müzaharete bağlı
dır.
Enstitü 53 sayılı Kanunla kendisine tanınan im
kânlardan yararlanma yönünden de ilerlemeler kay
detmiş, teçhizatlanma ve teşkilâtlanmada
dinamik.
durumunu sürdürmüştür. Aşağıda kısaca belirteceği
miz hususlar bu görüşümüzü kanıtlamaktadır.
Devlet İstatistik Enstitüsü, halen 1142 personelin
ve 95 Matbaa işçisinin hizmet verdiği bir müessese
dir. Bu personel, merkez ve taşra teşkilatındaki hiz
metleri yürütmektedir.
Müessese, personel eğitimini ön planda tutmuş
tur. 150 personelini yurt dışında eğitmiş, istatistik
alanında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamıştır.
Yüksekokul mezunları, Enstitü bünyesinde mevcut
Eğitim Merkezinde bir yıl süre ile lisans üstü nitelik
taşıyan bir eğitime tabi tutulmaktadır. Eğitim Mer
kezinin bu faaliyetleri diğer kuruluş elemanlarına,
hatta. özel teşebbüs personeline de açık bırakılmış
tır. Ülkemizde istatistik bilgilerinin yaygın hale ge
tirilmesinde ve bu alanda kuruluşlar arasında yakın
ilişkiler kurulmasında son derece yararlı olduğuna
inandığımız bu teşebbüsün geliştirilmesinde zaruret
görmekteyiz. Bu hususta ilgili kuruluşların Enstitüye
yardımcı olacaklarından emin bulunuyoruz.
Enstitünün 53 sayılı Kanunun yürürlük tarihin
den sonra üzerinde titizlikle durduğu konulardan en
önemlisi metot çalışmaları olmuştur. Toplanan bilgi
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lerin nicelik ve nitelik bakımından memleket gerçek
lerini en iyi biçimde aksettirmesi yönünden, uluslar
arası prensip ve standardlara uygunluk sağlanmış, bu
alandaki gelişmeler yakından izlenmiştir.
Devlet İstatistik Enstitüsü, geniş kapasiteli bir
bilgi işlem merkezine sahip olan birkaç müessesemiz
den birisidir. 64 000 karakterle 90 000 karakter ara
sında hafızası olan bilgisayar sistemini ve çevre üni
telerini kapsayan bu birimin geliştirilmesi, yatırım
programlan içinde gerçekleşmektedir. Ancak siste
min tam kapasite ile çalıştırılması, korunması, bek
lenen randımana ulaştırılması bu alanda yetişmiş
elemana ihtiyaç göstermektedir.
Toplanan bilgilerin süratle değerlendirildiği bir
sistemin varlığı aynı sürat ve düzen içinde yayın iş
lerinin de yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu
amaçla Enstitü kendi bünyesi içinde bir matbaa te
sis etmiş bulunmaktadır.
Her kuruluşa yöneltilen tenkit ve temennilerin
gerçek cevabını, o müessesenin yetki ve sorumluluk
ları çerçevesinde yaptığı hizmetlerin teşkil edece
ğinde şüphe yoktur. Bu itibarla; Devlet İstatistik
Enstitüsünün 1975 Malî yılı içinde yaptığı çalışma
larla 1976 yılında planladığı hizmetleri kısaca orta
ya koymakta yarar görmekteyiz.
Enstitü, 1975 yılında eğitim, sağlık, nüfus hare
ketleri, tarım, sanayi, inşaat, dış ticaret, fiat, insangücü, iç ve dış nakliyat, maliye ve adalet istatistikle
ri gibi cari istatistik hizmetlerinden başka, sayım
ve anket çalışmalarını da yerine getirmiştir.
Nitekim, hepinizin malumu olduğu üzere 1975 yı
lında Devlet İstatistik Enstitüsü 10 ncu Genel Nüfus
Sayımını yurt çapında başarı ile uygulamış ve sayım
sonuçlarını sayımın ilk haftası içinde yayınlamıştır.
Kesin ve ayrıntılı sonuçların istifadeye sunulması
için her türlü tedbir alınmış, çalışmalara başlanmış
tır. 400 000 sayım memurunun görev aldığı, malî
külfeti 40 milyon TL.'nı aşan bu sayımın güçlükleri
ve ağırlığı gözden uzak tutulmamalıdır.
Diğer taraftan; daha önceki yıllarda yapılan sa
yım ve anketlerin kesin sonuçları, bu yıl içinde isti
fadeye sunulmuştur. Ayrıca, aynı yıl içinde sanayi,
su ürünleri, işçi ücretleri, ticaret, hizmet, ulaştırma
konuları ile ilgili anketlerin uygulanması tamamlan
mıştır.
Bu çalışmalar sonunda, elde edilen bilgiler Ensti
tü matbaasında 40 değişik konuda 33 milyon sayfa
tutarında 130 bin adet yayın halinde ilgili sektör ve
şahısların istifadesine sunulmuştur.
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1976 Malî yılında ise Enstitü,-genel nüfus sayı
mının kesin sonuçlarını alma çalışmalarına devam
edecek; cari anketlere ilâveten, dış, ülkelerdeki işçi
lerimizin sosyo - ekonomik durumları ile ilgili ola
rak bir anket uygulayacak, yurt içinde ise; konakla
ma tesisleri, yüksek öğrenci yurtları, inşaat, ticaret,
elektrik, gaz, su konularında çeşitli anketler uygu
layacaktır.
Saym milletvekilleri, günden güne gelişen ve kul
lanma alam genişleyen istatistik hizmetlerinin tam
ve başarılı olarak yerine getirilmesi 53 sayılı Kanun
la getirilen imkânlara rağmen, zaman içinde husule
gelen bazı dar boğazların giderilmesine ve Enstitü
nün yeni imkânlarla takviye edilmesine bağlı bulun
maktadır.
Bu cümleden olarak;
1. — 1962 yılında kabul edilen 53 sayılı Devlet
İstatistik Enstitüsünün Görev Yetki ve Kuruluşu
Hakkındaki Kanun, değişen ve gelişen şartlar içinde
Enstitünün hizmetlerini eksiksiz yerine getirmesine
imkân vermemektedir.
Bu amaçla hazırlandığını öğrendiğimiz
kanun
değişikliği tasarısının süratle Yüce Meclise getirilme
sini Hükümetimizden istiyoruz.
Kanun değişikliğinin gerçekleşmesi halinde; ge
lişen istatistik teknolojisinin Enstitü çalışmalarına
aktarılması sağlanacak; beynelmilel kuruluşlar nezdinde İstatistik Enstitüsü temsilcileri bulundurulacak;
istatistik! bilgilerin süratli ve sıhhatli bir şekilde der
lenmesi amacı ile yurt içi merkez ve taşra teşkilâtı
geliştirilecektir.
2. — Enstitü, 1962 tarihinden bu yana artan ve
gelişen hizmetlerine rağmen, halen yukarıda arz olun
duğu veçhile 1 142 kadrolu personel ile hizmet gör
mektedir. Enstitü kadrosunun her derecede takviye
sinde zaruret vardır. Bu konuda da yapılan teşebbüs
lerin intacını Hükümetten talep ediyoruz.
3. — Devlet İstatistik Enstitüsü bünyesinde «Eloktronik beyin» adiyle anılan bir bilgisayar sistemi
geliştirilmiştir. Sistemden en iyi bir şekilde yararla
nabilmek için ihtisas sahibi elemanlara ihtiyaç duyul
maktadır. Uzun sürede ve güç şartlar altında yetişen
bu elemanların sayısı Türkiye'de mahduttur. Bu se
beple müessesede yetiştirilen elemanlar, yüksek üc
retle başka kuruluşlarda kolaylıkla görev bulmakta
dırlar. Bu durumu önlemek için, diğer kamu kuruluş
larında olduğu gibi Enstitünün sözleşmeli personel
istihdamına imkân verilmelidu.
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. 4..— Büyüyen Türkiye ve gelişen hizmetler ne
deni ile bugün Enstitü binası, Matbaası ve diğer te
sisleri ihtiyacı karşılayamamaktadır. Gelecek yıllar
bütçelerinde bu hususta gerekli malî
imkânların
sağlamasına müzahir olunmalıdır.
Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışmaları ve ih
tiyaçları hususunda kısaca bilgi arz etmiş bulunuyo
rum. Her türlü politik etkenler dışında görev yapan
bu kuruluşa yardımcı olunmasında milletimiz için
büyük yarar vardır.
Bu düşünce, bu duygularla Bütçenin milletimi
ze hayırlı olmasını diler, Adalet Partisi Meclis Grupu
adına Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (A. Past
ralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdemir.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdurrahman Unsal buyurun efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN
UNSAL (Adıyaman) — Sayın Başkan,, değerli mil
letvekilleri;
1976 Malî yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi
üzerinde Millî Selâmet Partisinin görüş ve temenni
lerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum.
Medeniyetin her sahada baş döndürücü süratle
ilerlediği günümüzde ekonomik ve sosyal alanlarda
da bugün hızlı bir gelişmenin içinde yaşadığımız bir
gerçektir. Bu süratli ilerleme şartlan içerisinde ter
cihte isabetli, idarede sıhhatli, çalışmada verimli ve
tatbikatta uygun hamleler yapabilmek, millî kaynak
larımızı ve imkânlarımızı en uygun, şekilde kullan
mamıza bağlıdır. Bunu temin etmek için de her sa
hada. elde edilmiş doğru ve iyi değerlendirilmiş bir
takım bilgilere ihtiyaç vardır.
Büyük milletimiz, her ilmî mevzuda olduğu gibi
bu mevzularda da diğer milletlere geçmişte rehber
lik etmiştir. İstatistik! çalışmalarımız asırlar önce
sine dayanmaktadır. Osmanlı Devletinin hayatı bo
yunca bu mevzularda büyük gelişmeler olmuş ve
1918 senelerinde devlet idaresinde istatistik hizmet
leri bir umum müdürlük haline getirilmiştir. Cumhu
riyet devrinde, 1926 yılında yeniden teşkilatlandırıl
mıştır ve nihayet, bu tarihten sonraki gelişmeler de
dikkate alınarak 1962 yılında 53 sayılı Kanunla bu
teşkilâtın yetki ve sorumlulukları genişletilmiş ve
Devlet İstatistik Enstitüsü âdı altında bir araştırma
merkezi hüviyetine kavuşturulmuştur. Bu değişiklik,
kalifiye eleman yetiştirme, teşkilâtlanma ve teçhizatlanma yönünden müessese için faydalı olduğu ka
dar, kalkınma planlarının hazırlanma, uygulanma
ve sonuçlarının tespitinde kullanılacak istatistik bil-
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gilerin vukufla temin edilmesi, cihetinden memleket
i£in sön derece faydalı olmuştur.
Yeni kuruluşu ile birlikte Devlet İstatistik Ensti
tüsüne son derece güç ve çeşitli hizmetler yüklen
miştir. Enstitü, 53 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nci
maddesi hükmüne göre; nüfus hareketleri ve sağ
lık, eğitim ve kültür, tarım, imalât, inşaat ve istirhaç
sanayii, millî muhasebe, dış ticaret, fiyat, ticaret ve
hizmet, insan gücü, iş, işçi ve ücret, iç ve dış nakli
yat, maliye ve malî kurumlar, adalet istatistiklerini
ve bunlar dışında kalan diğer her çeşit faaliyetlere
ait istatistikleri düzenlemek; isteatistiklerle ilgili ola
rak, amme müesseseleri arasında koordinasyonu sağ
lamak ve istatistik standartlarını tespit etmek, her
türlü istatistik analizleri ve etütleri yapmak; genel
nüfus, genel tarım, genel sanayi, işyerleri sayımları
nı muayyen zamanlarda icra etmek, ayrıca hükümet
tarafından ihtiyaç görülen diğer konularda ve hal
kın ve kalkınma planlarının lüzum gördüğü husus
larda her türlü sayım ve anketleri yürütmek; bütün
bu faaliyeti sonunda elde edilen bilgileri en kısa za
manda yayınlamak ve ilgililerin istifadesine arz et
mekle vazifelendirilmiştir.
Devlet İstatistik Enstitüsü, 1962 yılından beri bu
vazifeleri en iyi şekilde ifaya çalışmış, yeni kurulu
şu içinde kendisine sağlanan imkânları son haddi
ne kadar zorlayarak eleman yetiştirme, teçhizatlanma ve teşkilâtlanma gayretlerini sürdürmüştür. Bu
meyanda, istatistik alanında yetişmiş personel sa
yısını yükseltmiş; araştırıcı, anketör ve istatistik me
muru olarak hizmetin icaplarına göre hazırlamıştır.
İstatistik muta işlemi konusunda modern elektro
nik sisteme geçiş, yurt içinde ve yurt dışında yetişti
rilen sistem analizci, ve programcılarıyle birlikte bel
li bir seviyeye çıkarılmıştır. Güçlü bir matbaa kurul
muş, Eğitim Merkezi, Enstitü dışı kuruluşlar perso
neline daha çok hizmet edecek bir seviyeye getiril
miştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet İs
tatistik Enstitüsünün 1976 Malî Yılı Bütçesi 1975
yılı Bütçesiyle mukayese edilirse şu neticeler görüle
cektir:
Cari harcamalar; 1975 yılında takriben 65 milyon,
1976 yılında 102,5 milyon lira. Arada 38 milyon ci
varında bir artış görülür ki, % 25 artışa tekabül et
mektedir.
Yatırım harcamaları; 3 700 000 lira 1975 tahsisa
tı. 1976 yılında 11,5 milyon lira ayrılmıştır. 7 800 000
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liralık bir ilâve getirilmiştir ki, bu yatırım, kalemine
% 211'lik bir zam, bir artış getirilmiş durumdadır,
Transfer harcamaları da 293 binden 597 bin lira
ya çıkarılmakta, takriben % 100'lük bir artışa teka
bül etmekte. 68 678 058 liralık 1975 yılı Bütçe ra
kamına karşılık, 1976 rakamı 114 597 100'dür. Takri
ben 46 milyonluk bir artış ve % 67'ye tekabül eden
bir artış oranı mevcuttur.
Devlet İstatistik Enstitüsünün 1976 Bütçesinin,
1975 yılına nazaran % 67 nispetinde artırılmış olma
sını Enstitünün daha iyi çalışma imkânlarına kavuş
turulması anlamına geldiği için memnuniyetle karşı
lamaktayız; fakat şunu ifade etmek isteriz ki, bu teş
kilâtın son derece önemli dar boğazları da vardır.
Yüksek Heyetinizce malum olduğu üzere, bu
Enstitü teknik bir kuruluştur. Bu kuruluşun kalbi
mesabesindeki sistem analizcisi, programcı, proje yö
netmeni, operatör ve teknisyen gibi mütehassıs tek
nik personelin yetiştrilmesi uzun mesai ve büyük
tecrübeler neticesinde mümkün olabilmektedir; fa
kat bu değerli uzmanların son derece önemli geçim
sıkıntısı içinde olduklarını unutmamak gerekir.
En kısa zamanda bu değerli elemanların, hiç bir
zaman lâyık görmediğimiz mevcut ücret sisteminden
kurtarılıp, esasen hakları olan, daha âdil bir ücret
sistemine kavuşturulması lâzımdır. Meselâ; Devlet
Planlama Teşkilâtı, Sanayi Bakanlığı ve Toprak ve
Tarım Reformu Müsteşarlığına, Bakanlar Kurulu
kararıyle sözleşmeli personel çalıştırma imkânı ta
nındığı gibi, Devlet istatistik Enstitüsüne de, Sayın
Hükümetin, gerekli kararname ile sözleşmeli perso
nel çalıştırma imkânını getirmesini en samimî dile
ğimiz olarak burada ifade etmek isterim.
Devlet İstatistik Enstitüsü, geniş kapasiteli 64 bin
karekterle 90 bin kareketer arasında hafızaya sahip
bir bilgisayar sistemini, büyük masraflarla kurmuş
bulunmaktadır. Bu hassas ve pahalı aracın teknik ve
idarî alanda en verimli şekilde kullanılması Enstitü
nün çalışmalarına hız verecek önemli bir unsurdur.
Bu sistemin tam kapasite ile çalıştırılması, korunma
sı, beklenen randımanın alınması ise, her şeyden önce
yetişmiş elemana ihtiyaç göstermektedir. Bu mevzu
da duyulan kabiliyetli eleman noksanlığı bir yana,
uzun sürede, güç şartlar altında yurt içi ve yurt dışı
eğitimlerle yetiştirilen operatör, programcı, sistem
analizcisi, proje yönetmeni, teknisyen gibi personelin
Enstitü bünyesinde muhafazası, ancak, yukarda arz
ettiğim sözleşmeli personel çalıştırmakla
mümkün
hale gelebilir.
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Muhterem Başkan, bu görüşlerimizin ışığı altında
Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesinin milletimize ve
müessese mensuplarına hayırlı olmasını Cenabı Hak
tan diler, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Yüce
Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal.
Sayın Ölçen, talebinizde ısrar ediyor musunuz
efendim?
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O ifadenin
zabıttan çıkmasını teklif ediyorum.
BAŞKAN — Zabıttan çıkma imkânı yok.. Yal
nız şöyle ifade edeyim. Geçen Tutanak hakkında söz
istediniz. İki sebebten 59'a uymaz bu talebiniz;
Birincisi; geçen ı birleşim, diyorsunuz, halbuki bu
birleşim devam ediyor,
İkincisi; sizin beyanınızla ilgili değil, benimle ilgi
li.
Şimdi zabtı getirttim, Sayın Aykul sözü size ve
riyor. Bende, «Hay hay, buyurun Sayın Ölçen» di
yorum. Siz, «Çıkabilir miyim Sayın Başkan?» diyor
sunuz. Ben de bunun üzerine, «Çok rica ederim efen
dim, ciddî olunuz Sayın Ölçen, lütfen ciddî olunuz».
diyorum ve devamında da görüyorum ki, «Bana söz
vermeyi lütfettiğiniz için evvelâ çıkarmadınız» diyor
sunuz. Anlıyorum ki bu beyanınızda bir istihza gö
rüyorum, onun üzerine bu sözünüze hasren «Lütfen
ciddî Olunuz» diyorum. Samimiyetle ifade edeyim
ki, zatı âliniz hakkında «Gayri ciddisiniz» şeklinde
bir şeyi hiç aklımdan geçirmedim. Bunu, buna mün
hasır olarak söylüyorum. Bununla beraber bu beya
nınıza ve davranışınıza karşı eğer bu söylediğim söz
sizi yaralamış ve fazla gelmişse, samimiyetle bu sözü
mü geri alıyorum.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim.
-Kişisel görüşmelere geçiyoruz. Sayın
Mustafa
Güneş, buyurun efendim.
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri;
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 1976 malî
yılı Bütçe kanun tasarısı hakkında kişisel görüş
lerimi belirtmek için huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum.
Bütçesini görüşmekte olduğumuz Devlet İstatis
tik Enstitüsünün 50 yıllık bir geçmişi vardır. Ülke
mizin ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojisi yö
nünden hangi ölçüler içerisinde, ne kadar geliştiğini
dokümanter olarak rakamlarla, sayısal verileri elde
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edip, planlı kalkınmamıza ışık tutucu amacı taşıyan
Devlet İstatistik Enstitüsü 1926 yılında İstatistik Ge
nel Müdürlüğü olarak kurulmuştur. 1962 tarihinden
sonra araç, gereç ve personel bakımından teçhiz edil
miş, çalışma sahaları da genişletilerek sosyo - ekono
mik yönde • daha objektif bilgiler toplamak, iptidai
çalışmalarla bilgi toplama yerine, daha modern ve
bilimsel çalışma sistemini getiren enstitü şekline dö
nüştürülmüştür. İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, doğ
rudan doğruya Başbakanlığa bağlıdır. Şu anda ise,
Devlet İstatistik Enstitüsünün yönetimi, Cephe or
taklarından Millî Hareket Partili bir Bakanın yöne
timine verilmiştir.
Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında da ifa
de ettiğim gibi, İstatistik Enstitüsü memleketimizin
ekonomik, sosyal, kültürel ve tüm yaşamımızı ilgi
lendiren gelişmemiz yönünde vardığımız sınırı, bel
li rakamlarla saptayarak gelecekteki kalkınmamıza
ışık tutacak olan çok iyi amaçlarla kurulmuştur. Ens
titü, Cephe Hükümeti kuruluncaya kadar ellerinde
ki kısır imkânlarla gerçekten büyük hizmetler vermiş
tir; bu inkâr edilemez. Ancak, Cephe Hükümeti ku
rulduktan sonra ülkemizin asayiş işleri, Başbakan
Yardımcılarından Millî Hareket Partisinin ihtilâlci
albayına verilince, ülke asayişsizliğe sürüklenerek,
bir iç savaşın eşiğine gelmiştir. Devlet İstatistik Ens
titüsü de yine Millî Hareket Partili bir Devlet Ba
kanına bağlanmakla 53 sayılı Kanunla kurulmuş ve
çalışma alanları, amaçlan saptanmış olan bu mües
sese, üzülerek söyleyeyim ki, bugün için amacından
saptırılarak Millî Hareket Partisine komando yetiş
tiren Ülkü Ocaklarını besleme merkezi haline geti
rilmiştir. Enstitünün 1142 kadrolu personeli, ayrıca
700 kişiyi aşkın geçici personel, 100 kişi civarında iş
çi statüsünde çalışan işçi ve bir hayli de sözleşmeli
personel ile Devlet Hazinesinden bugün için karşı
lıksız olarak en çok para dağıtılan, fakat en ağır ça
lışan, yapılması istenilen dokümanların istatistiksel
rakamlar sonucunu en geç veren müessese durumu
na sokulmuştur. Cephe Hükümeti güvenoyu alıp bu
müesseseyi Millî Hareket Partili Devlet Bakanının
yönetimine bırakınca, eskiden bu yana çalıştırılan ye
tişkin personelin birçoğu işinden atılmış veya yerleri
değiştirilmek suretiyle kendiliklerinden istifaya zor
lanmışlardır. Böylece Millî Hareket Partili Koman
dolara Devlet İstatistik Enstitüsünde geniş çapta iş
yeri açılmıştır. Bu ortam yaratıldıktan sonra ehliyet,
tahsil vesaire aranmadan Ülkü. Ocaklarına kayıtli
yüzlerce kişi buraya alınmıştır. Hatta sınavla alınan
87 kişinin en azından c/c 95'i Ülkü Ocaklarına kayıt-
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I cek; kurs ve şorcunerteafle komando «ğiitiraa verm'ek ve
sonra da onları okul, dernek ve çeşitli işyerlerine saldırtmak, olay çıkarmak amacını taşımaktaidır.
Sayın milletvekilleri, 13 .-2 . 1976 Ouma günü,
I Daire Başkanından bazı bilgiler almak için Devlet
I İstatistik Enstitüsüne gitoıişSim.. Enstitünün salon
•ve koridorları, gözleri dönmüş, ürkek bakışlı yüzler
ce delikanlı ile doluydu. Bu gençler, komünist, fa•ş'i'fcs ülkelerde yaşayan insanlar giibi bkbklenine sami
mî olmayan, şüpheci bakışlarla bakıyor ve birbirle
rini kuşku içinde izıl'iyorlandı,
ıBAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Güneş.
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın BaşI kanım, biraz önce Danıştay Bütçesi görüşülürken
j Adalet Partisi Sayın Sözcüsüne beş dakika..
BAŞKAN — Anladım efendim, ben size ikazıI mı yapıyorum...
IMUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim* Beş dakika müsamaha göstermişti
niz. Bu beş dakikalık müsaırnalhayı bana göstermeni
1975 yuh cari harcamaları 64 684 207; 1976 Yılı
zi de 'istiriham ediiıyorum. Olmadığı talkdfird'e, otur
Bütçesi 102'500 100 Türk Lirası. 1975'e nazaran
duğunuz kürsüye saygı duyanım; ama Baışkanımız
fark 37 810 893 lira.,
olarak taraf tuttuğunuzu da Yüce M'edisimize du
Yatırını harcamaları : 1975 yılı için 3 700 0Û0;
yurmak isterim.! Saygılarımla,
1976 malî yılı için M 500 000 lira. Anadaki fark,
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Bir dakika doldu Sa7 800 000 lira,
j ym Başkan.
Transfer harcamaları : 1975 yılı için 293 bin lira;
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Mesai saatli
1976 yılı için 697 bin; aradaki tarik 303 149 İka.
çoktan başlamış* öğle yemeği yaklaşmak üzer© idi.
Toplam olarak, 1975 yılında 68 678 058 lira iken,
Daire Başkanı başıta olmaik üzere, Enstitünün bü
1976 yuh için 114 597 100 lira; fark geçen seneye
tün yöneticileri orada, güya görevleri başında ildi..
nazaran 45 919 042 liradır.
Ama iş yapan, çalışan yoktu. Yöneticilerden birine;
Tablonun tetkikinden anlaşıldığına göre, 1976
yüzlerce personelin salon vefconiıdlorlandaniçin top
Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısında 1975 Malî Yılı
landıklarımı, işlerinin başında okmadıklarını sordum.
Bana verdiği cevap şu alldu: «Bugün Enstitümüzde
Bütçesine nazaran cari harcamalarda 37 815 893 lira
grev varıdır. Enstitü personelimiz, Rusya'da Kazan
lık fazlalık olduğu görülmektedir. Ancak, cari harcamallardaki artışın, esas itibariyle masraf kalem I Türklerine yapılan mezalimi, -ki protesto için açlik
lerindeki yükselmeden değil; bunun 24 238 773 lira I grevime ginip ve ölen M. Gemiloğlu'dan doliaıyı tel'in
sının 1976 yılma eklenecek personel giderlerirtden
maksadıyla açlık grevine gindiler, biraz sonca da bir
dleri geldiği ifade edilmektedir. 1975 malî yılında I toplantıya katılmak üzere buradan ayrılacaklar.»
personel giıderi 41 806 727 lira iken, 1976 malî yılı j idemiştin
için bu meblâğ 66 045 500 lira olarak önerilmekle I
Gerçekten, biraz sonra, binlerce personeli olan
1976 Malî Yılı Bütçesine l24 238 770 İka tutarında
İstatistik Enstitüsünde, yönetiioitenden başka kimse ,
!
bk külfet yüklenmiştik. Bu durum, hali hazır per
kalmamıştı. İsteyen ve istemeyen bütün pertsiond,
sonel sayısı, ihtiyacın çak üzerinde olan Davflıet IsEnstitünün dışında düzenlenen bir siyasal toplantı
tatiaîıik Enstitüsüne yeniden personel alınacağının
ya katılmak üzere işyedeani terk etmişlerdi.
ıbk ifadesi! demektir.)
Şimdi soruyorum Sayın Başbakana: Devlet İstatisMilliyetçi Hareket Partisi Devlet Bakanı, Ü]kix
tik Enstitüsü personelinin mesai saati içinde işlerini
Ocaklarına kayıtlı kişilere bu müessesede iş temin öt
bırakıp Yüksek Öğretmen Okulunda Milliyetçi Hareket
mek, bedava maaş ödemek, aldıkları ve alacakları kişi j Partili gençlerin düzenlediği bir toplantıya gitmeleri
lere enstitünün geniş imkânlı salonlarında düzenlenedoğru mudur?

h. öğrencilerdir. Bunların dışında, mecburiyet karşı
sında işinden ayrılmayı göze alamayan bazı personel
ise, işinden olmamak için, baskılar sonucu dağıtılan
Ülkü Ocaklarına giriş beyannamelerini imza ederek
yerlerini korumuşlardır.
Sayın Milletvekilleri, 114 597 100 Türk Lirası
bütçesi bulunan İstatistik Enstitüsü, geniş personel
kadrosu ile 1970 - 1971 yılında uygulanmış; genel
tarım, genel sanayi ve işyerleri sayımının sonuçları
nı, ayrıntılı olarak halen sonuçlandıramarnıştır. Böy
lesi ağır ve yetersiz bir çalışma ile Devlet İstatistik
Enstitümüzün planlı kalkınma
döneminde "Devlet
Planlama Teşkilâtımıza istatistiksel bilgileri zama
nında vermediği kanaatinde olduğumu ifade etmek
isterim. Bunun nedeni de amaçtan saptırılmış olması
dır. Harcama kalemleri gözönünde bulundurularak
1975 yılı Bütçe Kanunu ile 1976 Malî yılı -Bütçe Ka
nunu tasarısı arasında bir mukayese yaparsak, şöy
le bir tablonun ortaya çıktığını görürüz:

-
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BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Güneş:
MUSTAFA GÜNEŞ (Davamla) — Böylesi amaca
dönüştürülen îsitaltMık Enstitüsü için .1976 Malî Yılı
Bütçesine konan 114 597 100 Türk Lirasına yazık
olmuyor mu? Müreffeh Türkiye'yi, bu anlayış içerisrnde, böylesi düşünen Hükümet ortaklarınızla mı
yaratacaksınız? Daire Balkanı ve Devlet Bakanı ay
nı binada bulunmalarınla rağmen, personellin görev
lerini bırakıp gitmelerine n'için göz yummuşlardır?
Ycksa bu bir istatistiksel çalışıma mildir?
İşte Sayın Başbakan, Başbak anlığınıza bağlı
Devlet istatistik Enstitüsü, yanlış bir politika izle
yerek, ortağınız .bulunan cılız bir siyasî partinin
amaçlarına hizmet ettiği için gerçek fonksiyonunu
yitirfmişiir. Bugünkü koşullar içerisinde bu dalireden
yurt ekonomisinin gelişimi yönümde ışık tutucu veri
leri ve istatisitıilkferi beklemek, kendi kendimizi aldat
mak olduğu gilbi, Dördüncü Beş Yıllık Plan hazır
lığı döneminde Devlet Planlama Teşkilâtını da yanılt
mak olur sanırım.
Sayın milletvekilleri, bir olayı daha anlatarak
konuşmama son vereceğim,
-BAŞKAN — Sayım Güneş, sıon cümlenizi rica edi
yorum efendim, üç dakika geçtiniz,,
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Devlet is
tatistik Enstitüsü Daire Başkanı, her nereye giderse
gitsin* daireye ait makam araibaisında bir komando
genci, muhafız olarak baraibeninıde bulundurmak ta
dır. Bu kişi, bilen herkesin dikkatini çektiği giibi
'benim de nazarımdan kaiçmamışıtır. Bu nedenle
Daire B;aşkanına; «Makam acabanızda birlikte ol
duğunuz genç kimdir? Özel muhafızınız mıdır? Özel
mulhafız bulundurmanız yasal hakkınız mildir? Bu
genç, dairenizin hangi iş bölümünden maaş alıyor
ve buna- neden gerek duyuyorsunuz?» diye sondum.
Daire Başkanı soruma cevap olarak bana aynen şu
cevabı vermişi'.1;r:
«Beyefendi," müsaade ediniz de bu sorunuzu ce
vaplandırmayayım.» demiş, cevaplamaktan kaçın
mıştır.
Enstitü...
BAŞKAN "— Sözünüzü kesiyorum Sayın Güneş,
son cümlenizi söyleyin efendim. Dört dakikayı da
geçtiniz efendim,
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bir dakika
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hayır artık bir dakika vermiyo
rum efendim.
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Yine...
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BAŞKAN ~- Kestim sözünüzü efendim. (Başka
nın mikrofonu kapatması)
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Verin veya
vermeyin...
BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim,
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — ...Bir şey söy
lemek işitiyorum.
BAŞKAN — Hayır sözünüzü kestim efendim.
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) .— Danıştay
Bütçesi görüşülürken....
BAŞKAN—Sözünüzü kestim efendim. Yeni bir
usul icat etmeyin,
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Kesemezsi
niz. Sayın Balkana soru yönieUtmek isteyen miUetveküeri va di, murakabe görevlerini yapıyorlardı.
BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın Güneş. Lüt
fen kürsüyü terk eldiniz efendim.
/MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Ama siz iç
tüzüğün 94 ve 95 nci maddesini Mâl ettiniz. Söz
vermediniz, Şu halde ban de sizin bu kararınıza'
uymuyorum; ama oturduğunuz makama saygı duy
duğumdan bu konuşmamı bitiriyorum.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen kür
süyü terk ediniz. Yeni bir usul ihdas etmeyiniz.
SELÇUK IMAMOĞLU (Kayseri) — Meclisi
işgal etmeye hakkınız yok. (A. P. sıralarından «Mec
lise saygılı ol», «Ayıp» sesleri, şiddetli gürültüler ve
sıra kapaklarına vurmalar)
BAŞKAN — Sayın Güneş sözünüzü kestim efen
dim. Rica ediyorum oturunuz efendim. (Adalet Par
tisi sıralarımdan ayağa kalkmalar ve şiddetli gürültübr)
Sözünüzü kestim zapta geçmez efendim.
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sözümü bi
tireyim efendim.
BAŞKAN — Sürenizi dört dakika da aştınız ve
keı^im.
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başkan,
tekrar ediyorum, oturduğunuz makama saygı du
yarım. iltimaslı hareket ediyorsunuz.
BAŞKAN — Yüce Heyetin takdirine bırakıyorum
Sayın Güneş, Yüce Heyettin takdirine bırakıyorum,
teşekkür öderim,
Hükümidt adına, Devlet Bakanı Sayın Mustafa
Kemal Erkovan, buyurun efendim. (A. P. ve
M. S. P. sıralarımdan gürültüler)
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Ama Sayın Baş
kan...
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — İltimaslı
davranıyorsunuz.
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BAŞKAN — Başkanla sayın üye arasımda, rica
ediyorum. Sayın Saltık rica ©diyorum efendim. Baş
kanlığa uygun bir dille bitap âdiniz^ Yüce Heyetin
gözü öraüınıde cereyan etmiişîJİr. Rica ediyorum lüt
fen.
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Orayı da ikaz eldin.
. BAŞKAN — Efenfdim arlcadaışılaınıma da ikaz et
tim Sayın SaltıkJ Kaç sefer söyledim «Sayım üyeyle
Başkan arasındadır» dedim, «Siz müdahale etmeyin»
dedim. Simidi de siz çıkımayun lütfen.
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Ban çıkmıyorum
'beyefendi. Orayı susturmaya çalışıyorum.

Devam buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Şimdi. muhterem arkadaşlarım,
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri... (Gürültü
ler)

!BAŞKAN — Görüyorsunuz kd zaman
müncer oluyor bu harfelkıeüiriiz,
Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) —• Efendim, Cumhuriyet Halk Par
tisinin gerek Grup adına, gerek kişisel görüşlerini ifa
de eden sayın konuşmacıları, peşinen bir hükme var
maktadırlar. Bu hükümle sunî bir hedef yaratmakta
dırlar ve ondan sonra bu hedefe kendi düşüncelerine
göre atış yapmaktadırlar.

kaybına

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara) — Millet Meclisinin muhterem üye
leri?
Huzurunuza Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi ile
ilgili tenkitlere cevap vermek üzere çıkmış bulunu
yorum. Bir tenkidin geçerli olabilmesi için, peşin hü
kümlerden, hissî arzulardan ve evvelce edindiğimiz ka
naatlerden uzaklaşılmış olması gerekir ve bunlardan
mahkumu olmamak şartryle bir mana ifade eder ten
kit. Tenkitlerin de bu ölçüde olması Yüce Heyetimize
yakışan bir usuldür.
Bendeniz bir günlük politikacı değilim. Yüksek
huzurunuzda bu Yüksek Meclisin üyelerini bütün
özellikleriyle birer birer tanıyan ve herkese insanca
davranan ve bütün partilerin kurulduğu günden bu
güne kadar getirdiği meseleleri bilen ve belirli seviye
de politika yapmaya karar vermiş bir kişi olarak bu
lunuyorum.
Sayın Zekâi Altınay'ın konuşmasındaki, maalesef
çok tehlikeli ve bu Meclisin bugünkü ölçülerde bir di
yalog kurma şansını vermeyecek bir başlangıcına şah
sen üzüldüm. Devletin işgali ile başlanma sözü, cid
den ne o arkadaşımıza, ne de bu Meclisin bu kürsü
süne yakışan bir beyandır. Fakat ne yazık ki, aynı
İstatistik Enstitüsü binasında, bir zamanlar Cumhu
riyet Halk Partisinin Devlet Bakanı Nüvit Yetkin de
oturmuştur. Bu bir imkân meselesidir. Bunu bu sevi
yede, bu ölçüde düşünmek lâzımdır. Bunun tenkide
gelen bir tarafı yoktur. Bunu bir talihsizlik olarak
mütalaa etmekteyim. (İsparta Milletvekili Yusuf Uy
sal ile, Zonguldak Milletvekili Zekâi Altınay arasın
da, anlaşılamayan karşılıklı sataşmalar ve gürültüler)
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum...

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal, yeriniz
den görüşmeyin. Rica ederim efendim. Lütfen efen
dim oturunuz. Sayın Altınay, rica ediyorum efendim.
Müzakereleri takip edelim, rica ediyorum efendim.
Lütfen, lütfen efendim.
Devam buyurun Sayın Bakan.

Bu bana bir hadiseyi hatırlattı; Türk siyasî ha
yatında Millet- Partisi adı ile bir parti vardı. Bu parti
o zaman Cumhuriyet Halk Partisinin sayın mensupla
rı tarafından, «gerici, çağ dışı» diye itham edilirdi ve
siyasî hayatta böyle bir diyalog kurulmuştu. Fakat
maalesef, bu. partiden, meselâ; başkanlığını yapmış
olan Saym Mustafa Kentli, ki Cumhuriyet Halk Par
tisinin İzmir İl Başkanlığını yapmış ve kendi sineleri
ne almışlardı. «Gerici, mürteci» diye diyalog kurulan
partinin genel başkanlığını yapmıştır. Çünkü sunî ola
rak bir hedef yaratılacak, Sayın Cumhuriyet Halk
Partililer yaratılan bu hedefe istedikleri gibi nişan ala
caklar. Böyle bir parti, böyle bir diyalog, böyle bir po
litika, ancak, Türk siyasî hayatında, Cumhuriyet Halk
Partili arkadaşlarınızda görüldü. Bu yoldan geçmedi
ğiniz müddetçe, Türkiye'de bu diyalogu kuramadığı
mız müddetçe, siyasî faaliyet olarak, birbirimizi an
lamamız mümkün değildir. Aynı partinin diğer bir ku
rucusu Nurettin Arıcıoğlu yine sizlerin içerisine gir
miştir...
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, bir şey
istirham edeceğim; isim bahsetmeseniz. Burada olma
yan kişilerin isminden bahsederseniz, kendilerini ica
bında müdafaa imkânından mahrumdurlar, onun için
isim bahsetmeyin lütfen.
DEVLET
BAKANI
MUSTAFA
KEMAL
ERKOVAN (Devamla) — Ben şahıslarla ilgili kötü
bir şey söylemiyorum.
BAŞKAN — Anladım, olsun efendim. İsim bah
setmemenizi rica ediyorum.
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DEVLET
BAKANI
MUSTAFA
KEMAL
ERKOVAN (Devamla) — Meselâ; Sayın Ahmet Tahtakılıç'ın sizde senatör olması gibi. Bunlar bu parti
nin beyin takımı olduğuna göre, bu partinin men
suplarını, sizler sinenize aldığınıza göre, demek ki, si
zin sunî olarak hitap ettiğiniz Millet Partisi, gerici,
mürteci parti değilmiş. Yani böyle bir sunî düzen ya
ratmak suretiyle, mücadeleden bir fayda gelmeyece
ğini söylemek istiyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi için de, Türk siyasî
hayatında, faşist bir parti olarak kafanızda böyle bir
imaj yaratıyorsunuz; bir hedef ihdas ediyorsunuz.
Ondan sonra, faşist olan bir insana ne söylenmesi ge
rekiyorsa, bunu alabildiğine söylüyorsunuz. Bunun bir
faydası yoktur. Bu, ne Türk milletine, ne de siyasî
hayatımıza ve bunu yapan Cumhuriyet Halk Partisine
bir fayda getirmez arkadaşlar.
Meselâ; bir hatıramı anlatayım. Sayın Cumhuriyet
Halk Partisinin büyük kurultayına davetli olarak git
tik. Adalet Partisinin temsilcisi de vardı. Diğer "partile
rin temsilcileri de vardı. Maalesef, üzülerek ifade ede
yim, o partinin kongresinde bizim nasibimiz yuhalan
mak oldu. Yalnız benim değil, Adalet Partisinin tem
silcisi ve diğer partilerin temsilcileri arkadaşların, be
raber, bizim nasibimiz yuhalanmak oldu. Hollanda'
dan gelmiş olduğunu zannettiğim bir sosyalist millet
vekili alkışlandı: Bu memleketin çocuğuyuz. Bu top
raklarda oturuyoruz. DaVet ediyorsunuz, geliyoruz.
Topyekûn partilileriniz yuhalıyorlar bizi. Buna mu
kabil bir başka ülkenin sosyalist temsilcisi sizin ora
da, normalin üstünde alkışa muhatap oluyor. Ondan
sonra partiler arasında münasebet kuralım, partiler
arasında diyalog kuralım...
Muhterem arkadaşlarım, bu yoldan çıkmadığımız
müddetçe, Türk demokratik hayatına faydalı olma
yofünu bulmamız mümkün değildir. Ayrıca, gerek
sözcüleri olarak, gerek kişisel görüşlerini ifade eden
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın, bir mesele
de, hangi meseleyi müzakere edersek edelim, bir me
selede, bir öneri ile karşımıza çıkmaları gerekir. Bir it
hamla, bir iftira ile karşımıza çıktıkları zaman, her
hangi bir noktada anlaşmamız mümkün değildir. Be
nim icraatımı, bir başka iktidarın icraatını beğenmeye
bilirsiniz. Bu en tabiî hakkınızdır, ama bunun yerine
ne yapacağınızı söylemek, ne gibi bir sistemle bunun
karşısında, Türk milletine daha faydalı hizmet gö
türeceğinizi tespit etmeniz, söylemeniz gerekir ve bu
şekilde diyalog kurmak mecburiyetindeyiz.
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Allende'den, Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan, İs
kandinavya'ya ve enternasyonal sosyalizme kadar, ha
vada gezerek, hangisinde karar kılacağınızı tespit ede
mediğiniz müddetçe, diyalog kurmamız, mümkün de
ğildir. (A. P. sıralarından «ıBravo» sesleri ve alkış
lar)
HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Bakan,
çok saygısızca bir hareket. Bakan olmakla böyle söz
söylenmez.
BAŞKAN — Bir dakika efendim. (Gürültüler)
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Kossigin'le
siz kucaklaştınız.
HALİL DERE (Muğla) — Parti olarak ne yapa
cağımızı biliriz.
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — Ailende ile
ne ilgisi var Sayın Başkan?
BAŞKAN — Bir dakika efendim, oturun. Beya
nını tamamlasın efendim. Gerekirse icabeden açıkla
mayı, tavzihi yaptırırız efendim.
DEVLET
BAKANİ
MUSTAFA
KEMAL
EKOVAN (Devamla) — Tamam efendim. Onun fik
ri de var, benim fikrim de var. Ben size bir öneri
getirin diyorum.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Hitler'i mi,
Mussoİini'yi mi tercih edersiniz? Biz de bunu soruyo
ruz.
BAŞKAN — Efendim, oturunuz lütfen. Rica edi
yorum efendim. Müsâade edin. Daha bir cümle söy
ledi. Gerisi ne gelecek belli değil. Müsaade edin ca
nım,
Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER
KOVAN (Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşla
rım, ben şunu söylemek istiyorum; bütçe İstatistik
Bütçesi. İstatistik Bütçesinin sorumlusu olarak Yük
sek Heyetinize hesap vermekle mükellefim. Fakat,
İstatistik Bütçesini bir kenara atıp, tamamen şahsı
mızla ilgili veyahut parti ile ilgili sözler söyleniyor. Bu
İstatistik Bütçesinin içerisinde mütalaa ediliyor. On
dan sonra biz, bir öneri ile gelinmesi gerektiğini, ten
kidin bir esasa, br öneriye dayanması gerektiğini söyledğimiz zaman, gündem dışı mütalaa ediliyor. Bu
akıl...
HASAN SEVER (Çanakkale) — Öneri ile gel
sek sanki dinliyor musunuz?
BAŞKAN — Sayın Sever rica. ediyorum efen
dim. Niçin yerinizden müdahale ediyorsunuz Sa
yın Sever? Rica ediyorum.
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DEVLET
BAKANI
MUSTAFA
KEMAL
'ERKOVAN (Devamla) — Bu genel girişi yaptıktan
sonra sayın arkadaşlarım, İstatistik Bütçesi üzerinde
bazı tenkitlere kısa kısa cevap vermek istiyorum.
'İstatistik Bütçesi üzerinde Sayın Zekâi Altınay ar
kadaşımızın tenkitlerine cevap vermek istiyorum. Zan
nederim kadro tenkidinde bulunmuşlar. Sayın Güneş
de kadro tenkidinde bulundular. Devlet istatistik Ensti
tüsü için kadro istemeye gelince : Devlet istatistik Ens
titüsünün 1976 nisanında 50 nci yılı kutlanacaktır. 53
sayılı Kanunla yönetilen bu müessesenin Kanunu 1962'
de çıkmıştır. Ekonomik tedbirlerin uygulanabilmesi,
yıllık programların belirli rakamlara doğaı rakamlara
istinat edebilmesi, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'
de de istatistiğe dayanır. O halde, 1962 senesinde 53
sayılı Kanuna göre istatistik Enstitüsü Başkanlığı adı
nı alan müessesenin o günden bugüne kadar aynı kad
rosu ile, bugünün gelişen Türkiye'sine hizmet götür
mesi zordur, mümkün değildir. Hadise huzurunuzda
cereyan etmektedir, rakamlar üzerinde burada müna
kaşalar yapılmakta, ihtilâflar çıkmaktadır. O halde
rakamlar üzerindeki ihtilâfları önlemek ve istatistik
Enstitüsünün derlediği rakamları toplumun müesse
selerine zamanında götürebilmek, hizmetine verebil
mek için kadro talebinde bulunulmuştur. Fakat sayın
sözcülerin dediği gibi bu kadro talebi neticelenme
miş ve teklif ettiğimiz kadro talepleri çıkmamış ve bu
kadrolara da kimse tayin edilmemiştir. Kadro çıkma
dığına göre, dediğiniz gibi tayin olmamıştır ve bu ta
mamen yanlış ve yalandır.
Ayrıca 1 ilâ 4 ncü derecede bir kimsenin memur
olabilmesi için Devletin herhangi bir kademesinde,
belirli bir zamanı geçirmesi gerektir. Peki 1 ilâ 4
ncü kadrolara 7 ve 10 senelik devlet hizmeti olma
yan bir kişiyi alamayacağınıza göre, istatistik Enstitü
sünün % 50'sinin, sizin deyiminizle «komandolarla
doldurulduğu» sözünün doğrulukla, gerçekle bir alâ
kası var mıdır? Bir kere kadro çıkmamıştır. İkincisi;
kadro çıksa bile 1 ilâ 4'e Türkiye'de belirli bir hizmet
seviyesinden sonra memur tayin edileceğine göre, si
zin komando diye tabir ettiğiniz genç çocukları bura
ya tayin etmek imkân dahilinde olmadığına göre, ta
mamen sözleriniz hilafı hakikattir, yanlıştır. Tashihi
ni rica ederim. Kadro da çıkmamıştır Sayın Altınay.
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Devlet istatistik Enstitüsündeki 1142 kadro çok
olarak ifade edildi. Bunun mukabilinde de, «Son dere
ce ağır ve hantal işleyen bir müessese» tabirinde bu
lundular. Yani bir müessese son derece rasyonel ça
lışıyor; fakat Milliyetçi Hareket Partisine mensup bir
kişi bunun başına geldiği zaman 8 ayda tamamen du
ruyor. Bu maksatla söyleniyorsa da yanlıştır, öbür
maksatla söyleniyorsa da yanlıştır. Bunun da sayın
sözcüler tarafından tashih edilmesini rica ederim. 1142
kadro îstatistik Enstitüsüne azdır. 1968 senesinden be
ri istatistikler yapılmış ve milletin hizmetine sünulamayan araştırmalar vardır. Peki, 1968 senesinde ista
tistik Enstitüsüne bütçeden para vererek bir araştır
ma yaptırıyorsunuz, bir istatistik yaptırıyorsunuz; bu
gün Türk Milletine hemen zamanında süremezseniz,
arz edemezseniz, o andaki verdiğiniz paraya günah
tır, yazıktır. Bunları önlemek için bu kadrolar isten
miştir. Bu kadroları şu veya bu şahıs, şu veya bu mak
satla kullanacak gibi alışageldiğimiz iftiralardan arka
daşlarımın, sözcülerin vazgeçmelerini rica ederim, is
tatistik. Enstitüsüne alınacak kişi sınavla alınır. Bugü
ne kadar sınavla aldığımız şahıslar şunlardır : 3 ilk
okul mezunu, 14 ortaokul mezunu, 58 lise mezunu ve
12 de üniversite mezunu alınmıştır.
Endeks meselesine gelince; bu endeks meselesi
cidden üzerinde durulması lâzım gelen bir konudur.
Fakat bu da Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcü
sünün dediği gibi değildir. Biz endeksi 11 ilde yapmak
tayız ve yaptığımız 11 ilde de köy düzeyinde yapama
makta, şehir düzeyinde yapmaktayız. Fakat, maale
sef rakamları yanlış tespit etmişsiniz. Türkiye nüfu
sunun % 40'ını değil, % 15'ini temsil eder. Toplamı
6 milyondur. 6 milyon için yapılan bir endeksi bütün
Türkiye için geçerli saymak yanlıştır. Fakat bütün
Türkiye düzeyinde ve köylere inecek şekilde endeks
yapılarak rakam kargaşalığına son verilmesinde fay
da varda. Meseleye yaklaşmak bu şekilde değil, be
nim dediğim şekilde olursa daha verimli ve geçerli bir
tenkit olur.

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Kanu
nî şartlar altında tayin edilmişse ne olur? Hakkıdır.

Ayrıca, bu 11 ilde standartlar da aynı değildir.
Ankara ilinde aldığınız 150 adet malzeme karşısında,
diğer illerde 87'ye inmektedir. Bir başka ilde 110'a
inmektedir. Standart bir ölçü de yoktur. Onun için
bunları tam manası ile geçerli ve işler bir rakam ola
rak mütalaa etmek, bugünün şartlarına göre doğru
değildir.

DEVLET
BAKANI
MUSTAFA
KEMAL
ERKOVAN (Devamla) — Onu da arz edeceğim efen
dim.

Ayrıca matbaa ile ilgili olarak, Zannediyorum bir
arkadaşımız konuştular, istatistik Enstitüsünün yayın
ları kendi matbaasında basılmaktadır; fakat bu mat-
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baâ İstatistik Enstitüsü için kifayetli değildir. Ben
İstatistik Enstitüsüne bakmaya başladığım zaman, zan
nediyorum 27 adet kitap basılmamış veyahut basıma ve
rilmemiş durumda idi. Sayın Güneş'in dediği gibi
«iHantal işler duruma» değil, daha aktif, daha rasyo
nel işler duruma getirmek için hemen bu kitaplar
matbaaya, basıma verilmiştir ve 1976 Bütçesiyle bu
matbaanın tevsi edilmesine çalışılacaktır.
Ayrıca, İstatistik Enstitüsü Başkanlığında bugüne
kadar çalıştırılamayan veyahut çalıştırılıp da vazge
çilen Eğitim Merkezi yeniden faaliyete geçmiştir. Çün
kü istatistikçi yetiştirmek son derece zordur ve yal
nız İstatistik Enstitüsünde çalışan kişileri değil; Tür
kiye'deki diğer kamu kuruluşunda da çalışan birta
kım kişileri de İstatistik Enstitüsünün açtığı Eğitim
Merkezinde yetiştirerek istatistikçi yapmakta fayda
vardır. Bunun için de faaliyetimiz devam etmekte
dir.
Ayrıca, Devlet İstatistik Enstitüsü bünyesinde bu
güne kadar, benim anladığım manada işlerlik kaza
namayan Toplu Sözleşmeler Şubesinin işlerlik kazan
ması ve tekrar çalıştırılarak, hizmete, en kısa şekilde
arz edilmesi sağlanmıştır. Çünkü, toplu sözleşmelerin
Türkiye'de başladığı tarihten bugüne kadar, ne ka
dar yapıldığının toplanması, değerlendirilmesi bu mü
essese tarafından yapılacak ve Çalışma Bakanlığı
na ve işçi sendikalarına en iyi şekilde hizmet arz
edebilir hale gelecektir.
Demokratik Parti Grup Sözcüsü Sayın Özer Ölçmen'in tenkitlerine gelince; kendilerine çok teşekkür
ederim, müesseseyi derininden ve bütün imkânlarıyle tetkik etmişler. Yalnız sayımda kendilerinin unu
tulması İstatistik Enstitüsü ile ilgili bir şey değildir.
Bunun, parası bizden, yani İstatistik Enstitüsünden
çıkmaktadır; fakat il ve ilçeler düzeyinde sayım ko
miteleri kurulmuştur ve hane sayımları bu il ve ilçe
lerde mülkî amirlikler tarafından yapılmıştır. Bu mül
kî amirlikler tarafından verilen hane kayıtlarına göre,
şahıslar sayılmıştır. Eğer Ankara'da böyle bir nok
sanlık olmuşsa, bunun muhatabı Ankara Belediyesidir ve mülkî amirliktir. Fakat bu tip yanlışlıkları, ne
rede olursa olsun, mümkün olduğu kadar aza indir
mekte fayda vardır. Bunun için müessesece birtakım
yeni yaklaşımlar düşünülmektedir. Biz nüfus sayımı
nın 5 senede değil, 1.0 senede bir yapılması gibi bir
- fikir içerisindeyiz. 53 sayılı Kanunu da bu ölçüde de
ğerlendirerek, diğer işlemeyen yahut bugünün şartla
rına uymayan maddelerini de değiştirerek Başbakan
lığa sunmuş bulunuyoruz.
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Ayrıca Sayın Ölçmen'in de ifade ettiği gibi Orta
Doğu İktisadî ve Sosyal Araştırmalar Merkezi adı ile,
Türkiye'de İstatistik Enstitüsünde bir merkez kurma
ya teşebbüs ettik. Türk Devleti birtakım beynelmilel
kuruluşlara üyedir. Biz merkezi Türkiye'de olan ve 22
devleti içine alacak olan beynelmilel bir kuruluşa
gitmek istiyoruz. Zannediyorum bu kuruluş son dere
ce geçerli ve faydalı bir kuruluş olacak ve bizim Or
ta Doğu devletleri ile olan münasebetlerimizi en iyi
şekilde bir araya getirmeyi sağlayacaktır.
Ayrıca bugüne kadar toplanmayan İstatistik Şûra
sını 1976 yılında toplayacağız. Bu İstatistik Şûrası ile
Türkiye'nin ve diğer ülkelerdeki istatistikle ilgili ve
yetkili kişilerin bir araya gelmesi sağlanacak ve böy
lelikle faydalı bir hareketde Enstitü öncülük yapacak
tır.
Genel olarak, İstatistik Enstitüsü Bütçesi ile ilgili,
İstatistik Enstitüsü Bütçesine yöneltilen tenkitlere kı
sa da olsa cevap verdiğimi zannediyorum. Beni dinle
diğinizden dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. (A. P., M. S. P., C. G. P. ve D. P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Ayrıl
mayınız, bir soru var. Başka soru soracak üye var
'mı efendim?.. Yok.
Sayın Bakan, Sayın Köylüoğlu iki sual tevcih edi
yor,
1. ^- Devlet İstatistik Enstitüsünün gelişmesine
paralel olarak Planda öngörülen tedbirler nelerdir?
Yazılı da cevap verebilirsiniz, derhal de cevapla
yabilirsiniz.
DEVLET BAKANİ MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Yazılı cevap vereyim.
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz.
«2. — Böyle bir tedbir mevcut değilse geliştirici
hangi çareler aranmıştır?»
Bu da sualin mütemmimi mahiyetindedir.
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Ona da yazılı cevap vereyim.
BAŞKAN — Ona da yazılı cevap vereceksiniz.
Teşekkür ederim Sayın Bakan. (A. P., M. S. P.,
C. G. P. ve D. P. sıralarından alkışlar)
Son söz olarak Sayın Hüseyin Erçelik?.. Yök.
Sayın Etem Eken?..
ETHM EKEN (Çorum) — Sayın Güneş'e devredi
yorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Güneş'e veriyorsunuz.
Buyurunuz Sayın Güneş.
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MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş j işten çıkarılmış, bunların yerlerine ise Ülkü Ocakla
kan, değerli milletvekilleri;
rına kayıtlı site ve benzeri yurtlarda barınan öğren
ciler alınmıştır, istatistik Enstitüsü, âdeta Ülkü Ocak
Biraz önce şahsım adına Devlet istatistik Ensti
larının bir kalesi, bir eğitim merkezi ve vurucu güç
tüsü 1976 Malî Yılı Bütçesi hakkında kişisel görüş
karargâhı haline getirilmiştir.
lerimi arz ederken konuşmamı tamamlayamamıştım.
Bu imkânı verdikleri için arkadaşım Etem Eken'e ve
Görülüyor ki, ErkoVan'ın planlı uygulaması kısa
Sayın Başkanımıza şükranlarımı bildirir, teşekkür.ede
zamanda meyvesini vermiştir. Hatırlayacağınız gibi
rim.
bundan bir süre önce Orta Doğu Amme idaresi Ens
BAŞKAN — Teşekkür ederim,
titüsünün idarecilik Yüksek Okuluna silâhlı olarak sal
'MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Konuşmama
dırılmış, Orta Doğu Teknik Üniversitesi otobüsü kur
deminki kaldığım yerden başlamak istiyorum.
şunlanmış ve hatta Semih Erbil isimli bir öğrencinin
de ölümüne sebep olunmuştur.
Devlet istatistik Enstitüsü istatistik Daire Başka
Baskını yapan kişiler, baskından sonra tekrar Ens
nına gittiğimde, özel arabasında daimî olarak bir ki
titüye
dönmüşlerdir. Amme idaresi Enstitüsüne yapı
şiyi taşıdığını, bu kişinin acaba sayın başkanın özel
lan
baskının
elebaşlarmı, esefle belirteyim ki, şerefli
muhafızı mı olduğunu bizzat kendisine sordum. Bana
Türk Ordusunun bir havacı albayı da görmüştür.
cevaben, «iMüsaade ediniz bu sorunuzu cevaplandır
mayayım» demişti,
istatistik Enstitüsünde çalışan memurlar, sonra
Konuşmama devam ediyorum; Enstitü ne Sayın
dan işe alınan komandoların baskısı ve kendilerini de
Başbakanın ne Devlet Bakanı Sayın ErkoVan'ın ve ne
netlemelerinin tedirginliği içindedirler. 1976 Malî Yılı
de daire başkanının keyfî kullandığı bir alan değil
Bütçesiyle, taşrada bazı bölge müdürlüklerinin kurul
dir. Her memur ve personelin, kendi kadrosundaki be
ması öngörülmüştür. Kanuna göre bu, bugün için ta
lirtilen işleri yapmakla yükümlü oldukları bilinmeli
mamen yersiz bir tasarruftur. Devlet istatistik Ensti
dir,
tüsünün personel kadrosu hali hazırda ihtiyaçtan çok
Sayın Başbakan bunun cevabım vermelidir. Daire
fazladır. Çok fazla deyişimin nedeni şudur :
başkanı enstitüsü bugün için bir çiftlik gibi kullana
Sayın Bakanın biraz önce belirttiği gibi, «bugün
bilir, ama bir gün konu hakkında bunun hesabını ve
kü 1142 kadro az bile» diyor. Ben de buna inanıyo
receğini de bilmesi gerekir.
rum, azdır, gerçekten azdır. Çünkü, Enstitünün çağın
Enstitü ilmî ve tarafsız kamu kuruluşu niteliğin
bilimsel tekniğine göre kendisini geliştirmesi, güçlen
den saptırılmıştır. Devletin ve' Hükümetin gören gö
dirmesi lâzımdır; ama biraz önce arz ettiğim gibi,
zü, işiten kulağı olması gerekirken, Millî Hareket Par
amacından
saptırılmış, tamamen Milliyetçi Hareket
tisine bağlı Ülkü Ocaklarının vurucu gücü haline ge
Partisinin Ülkü Ocaklarına kayıtlı komandolara hiz
tirilmiştir, hem de planlı bir biçimde getirilmiştir. Dev
met ettiği için, bu kadroya alınacak kişileri ben faz
let Bakanı Mustafa Kemal Erkovan, sanki Başbakan
la
olarak görüyorum.
lıkta yer yokmuş gibi Enstitüye yerleşmiş ve Enstitü
nün ilmî çalışmalarını aynı çatı altında yürütmeyi ter
cih etmiştir. Halbuki asıl planı; Ülkü Ocaklarına ka
yıtlı gençleri bu çatı altına toplamak, devletin im
kânlarından yararlanarak burada örgütlenmek, bura
sını bir karargâh durumuna getirmektir. Şu anda bu
nu da başarmıştır.
Sayın Demirel ile Sayın Erbakan'ın kulakları çın
lasın. Devlet istatistik Enstitüsüne yerleştirilen ülkücü
gençlerin, ne Sayın Demirel'in partisine, ne de Sa
yın Erbakan'ın partisine ileride siyasî amaç açısından
bir fayda getirmeyeceğini de şimdiden kendilerine
müjdeleriz.
Geçici olarak çalıştırılan elemanların çoğu, Cum
huriyet, Milliyet, Yeni Ortam, Politika ve Günaydın
gibi gazeteleri, «sol basını okuyorlar» gerekçesi ile

Devlet istatistik Enstitüsünün personel kadrosu
hali hazırda ihtiyaçtan çok fazladır. Sayın Erkovan'
in önerisi olarak, şayet bu bölge müdürlüklerinin taş
ra illerimizde kurulmasına muvaffak olursa, Ülkü
Ocaklarının karargâhı durumuna getirdiği Devlet is
tatistik Enstitüsünün, birer karargâh şubelerini de bu
bölge müdürlüklerine yöneltmekle, Ülkü Ocaklarını
Anadolu illerimizde, teklif edilen bölge müdürlüklerin
de örgütlemek olacaktır amacı,
Sayın milletvekilleri, durumunu sizlere arz etmeye
çalıştığım Devlet İstatistik Enstitüsünün, bugünkü gö
rünümü ile ülkeye yararlı olamayacağı kanısındayım;
ama Enstitüden parti politikasını bırakır, ellerini çe
kerlerse, gerçekten yetiştirilmiş olan personeli ile bu
memleketin çok büyük ihtiyacının olduğu o hizmeti,
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Enstitü yerinde ve zamanında verebilir kanaatindeyîm<
Sayın Bakan konuşmasında, «Bütçe rakamları üze
rinde durulmadı» demişti. Hatırlayacağınız gibi, önce
ki konuşmamda yeteri kadar ben bütçe rakamları üze
rinde durdum; ama bugünkü bütçeye konan miktarın
10 mislini de koysanız para olarak, bu konan para
nın bugünkü amaçlar içerisinde çalıştırıldıktan sonra,
bir değerinin olmayacağına da inanıyorum.
Böylece kişisel görüşlerimi belirttikten sonra, Dev
let istatistik Enstitümüzün çalışmaları için bütçemi
ze konan para, Enstitümüze, Enstitü personelimize ve
memleketimize hayırlı olması dileğiyle sözlerimi biti
rir, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş.
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bir hususu arz et
mek istiyorum.
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, sizden evvel ben
bir hususu arz edeyim efendim.
Efendim geç farkettim; içtüzüğün 73 ncü madde
sine göre, kişisel olarak şahıslar bir defa görüşebilir.
Başkasının söz hakkını da almış olsa, ikinci defa gö
rüşme yapamaz. Geç farkettim.
(Bu ikazı mı yapacaktınız?
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Evet efendim.
-BAŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Kazan.
Fakat Sayın Güneş, Danışma Kurulunun önerisi
üzerine sayın Meclisin aldığı karar gereğince, 10 da
kikalık süreyi aştığı halde Başkanlığa karşı büyük
titizlik gösterdi. Halbuki bizim yetkimizde değil.
Sayın Erdemir'in konuşmasında, dediğiniz kadar
tolerans gösterildi; ama Sayın Erdemir «illâ bitirece
ğim» demedi, bir kaç sayfayı atladı son cümlesini söy
ledi ve anlayış gösterdi. Bunun üzerine tekrar so
nunda fark ettim ama, kürsüden indirme durumun
da, Sayın Güneş'in telâfisi mümkün olmayan zararla
ra duçar olacağını düşünerek, sözünü tamamlaması
nı bekledim. «Emsal olmamak üzere» diye kaydı bil
hassa düşmek istiyorum efendim.
Teşekkür ederim.
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan:
YÜCEL DÎRÎK (izmir) — Hakkı olmadığı hal
de konuşturdunuz.
BAŞKAN — Geç farkettik efendim. Hata her zanan için mümkündür. Teşekkür ederim.
Efendim bu suretle Devlet istatistik Enstitüsü
Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır.
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Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜTÇESİ
Bölüm
(Program)

Lira

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri
54 846 800
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 istatistik verilerin derlenmesi ve
değerlendirilmesi hizmetleri
59 153 300
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.

597 000

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976
malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı: 517) (1)
BAŞKAN — Şimdi, Toprak ve Tarım Reformu
Müsteşarlığı Katma Bütçesi tasarısının görüşmelerine
başlıyoruz.
Bu bütçe üzerinde söz alan arkadaşlarımızı, önce
grupları adına söz alan sayın üyeleri, sonra şahısları
adına söz alan sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum:
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Do
ğan Öztunç, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na sayın Talât Oğuz, Millî Selâmet Partisi Grupu
adına sayın Abdülkadir Öncel, Demokratik Parti
Grupu adına sayın Mehmet Altınsoy, Adalet Parti
si Grupu adına sayın Yusuf Uysal.
Şahısları adına söz alan sayın üyeler:
Sayın Mehdi Keskin, sayın Abdi Özkök, sayın
Etem Eken, sayın Ali Sanlı, sayın Müfit Bayraktar,
sayın Osman Aykul, sayın Ömer Kahraman, sayın
(/) 236 S, Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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Hüseyin Erçelik, sayın Hasan Değer, sayın Hasan Özçelik, sayın Enver Akova, sayın Hüseyin Deniz, sayın
Cahit Koçkar, sayın Orhan Çaneri, sayın Kemal Ata
man, sayın Hüseyin Cavit Erdemir, sayın Mustafa Ke
mal Gönül ve Sayın Nihan îlgün.
ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
sayın Doğan Öztunç, buyurun efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA A. DOÖAN ÖZTUNÇ
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Büt
çe Kanunu Tasarısı üzerinde C. H. P. Millet Meclisi
Grupunun görüşlerini belirtmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum.
Az gelişmiş ve geri bıraktırılmış ülkemizde toprak
reformu sorunu uzun yıllardan beri tartışılmaktadır.
Ülkemizde toprak dağılımındaki dengesizlik açıktır.
Toprak sosyal, ekonomik ve siyasal yönlerden önemli
bir sorun olarak toplumu etkilemektedir. Toprak so
runu, köklü bir reformla dengesizliği ortadan kaldıra
cak biçimde topraksız ve az topraklı köylü yararına
çözümlenmelidir.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, toprak ve ta
rım reformuyle yaşama düzeyinin yükseltilmesi, gelir
dağılımının iyileştirilmesi ve verimlilik amaçlarına uy
gun olarak ve az topraklı çiftçi ailelerinin topraklan
dırılması, uzun dönemde çiftçilerimizin örgütlendiri
lip donatılması, insan toprak ilişiklerinin geliştirilmesi
yoluyle üretimin sürekü olarak artırılmasını amaçla
mıştı.
Bu amaçla, yöresel koşullara göre belirli büyüklü
ğün üstünde kalanlar ile sahipleri tarafından verimli
olarak işletilemeyen toprakların kamulaştırılarak, dev
lete ait ihtiyaç dışı araziler ile birlikte topraksız ve az
topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması öngörülmüştür.
Anayasamızın 37 nci maddesi de toprak reformu
na gerekli değer vermiştir.
Sayın milletvekilleri; toprak reformunun insan toprak ilişkilerini düzenlemede etkinliği büyüktür. Bu
açıdan toprak reformunun 3 amacı vardır:
1. Siyasal amaç,
2. Sosyal amaç,
3. Ekonomik amaç.
1. Siyasal amaç :
Toprak reformu ile tarım nüfusu arasındaki gelir
ve geçim farklarını gidermek suretiyle siyasî huzursuz
luk ve patlamaları demorkatik yöntemlerde engellemek,
Tarım nüfusunu ve kırsal alanları feodal kalıntıla
rın etkisinden kurtarmak.
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Sosyal amaç : Toplumda ve tarım kesiminde eko
nomik ve sosyal eşitliği sağlamak.
Ekonomik amaç : Toprak dengesizliğini ortadan
kaldırarak verimliliği artırmak, ekonomik kalkınmayı
sağlamak, sanayileşme yollarını bulmak.
Cumhuriyet Halk Partisine göre toprak reformu
nun genel amacı, yalnızca toprak dağıtmak değildir.
Reformun etkili olabilmesi için bu reformun, tarımsal
nüfusların yaşama ve çalışma koşullarının düzeltil
mesine neden olması gerekir. Toprak reformunun
köylüye çalışma güvencesi sağlayarak, üretim gücünü
yükseltme olanağı vermesi şarttır. Bunun için de,
her şeyden önce sosyal adaletsizliği, toprak dağılımın
daki dengesizliği, tarım işçilerinin ve topraksız köylü
lerin sömürülmelerini amaçlayan feodal baskıları kal
dırması esastır.
Sayın milletvekilleri, binlerce yıl toprağın mülkiyet
sistemi, o toplumun ekonomik ve siyasî sistemini tayin
etmiştir. Batı Avrupa'da feodal rejimden kapitalizme
geçiş, burjuva devrimleri yolu ile olmuştur. Az geliş
miş ülkelerde ve Türkiye'de ekonomi galip şekilde ta
rıma dayandığı için, toprak mülkiyetinin i ellerinde tu
tanlar, toplumda başlıca egemen sınıflardan birini
oluşturmuşlardır. Bu tip ülkelerde toprakların en ge
niş ve en verimli kısımları, çok az sayılan büyük top
rak sahiplerinin elinde bulunmaktadır. Bunlar eko
nomik egemenliklerini siyasî nüfuz ile de perçinleştir
mektedirler. Ülkemizde büyük toprak sahipleri ülke
ekonomisi ve siyasî iktidarlar üzerinde daima söz sa
hibi olmuşlardır.
Az gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde feodal* kalıntı
bir tarım sistemi egemendir. Bundan dolayı burjuva
sınıfı büyük toprak sahipleriyle anlaşarak, yabancı
sermaye ve onun yerli işbirlikçilerinin aracılığını yap
mayı ve paylarına düşen komisyonu almamayı yeğ tut
maktadır. Bunlar tıpkı büyük toprak sahipleri gibi,
ülkede köklü bir toprak reformunun gerçekleştirilme
sine karşı çıkmaktadırlar.
Sayın milletvekilleri, ülkemizde toprak dağılımında
ki dengesizlik kendini o kadar ağır şekilde hissettirmiştirki, toprak ağalarının ve büyük sermayenin etkisin
deki sağ güçler ve sağ siyasal partiler, yozlaştırılmış
bir biçimde de olsa, 1557 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu Yasasını çıkarmak zorunda kalmıştır. Cumhu
riyet Halk Partisi olarak, o yasaya inanmadığımız,
halk yararına bulmadığımız ve toprak reformu ama
cına uygun görmediğimiz için karşı çıkmıştık. Ama
dün o yasaya sahip çıkanlar, bugün onu yozlaştırmak
için yarış etmektedirler,
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Sayın milletvekilleri,. ülkemizde dengesiz, adaletsiz
bir toprak dağılımı vardır. İşlenen toprağın ;% 66,5'u,
çiftçinin % 96'sının elindedir. Buna karşın, işlenen
toprağın % 34'ü nüfusun % 4 'ünün elinde bulun
maktadır. Bir genelleme ile denilebilir ki, ülkemizde
işlenen toprakların yaklaşık olarak üçtebirden fazlası
nüfusun % 3'ünü, yani Demirel Hükümetine destek
olan ve Hükümetçe toprak reformunun yozlaştırılması suretiyle korunan ağaların elindedir. Bir başka ra
kamla, 100 dekarın altında toprağa sahip işletmeler,
mevcut işletmelerin % 90'ını teşkil etmektedir. Bu
gerçek tablo, feodal bir düzenin bulunduğu Güney
doğu Anadolu'da acımasız olarak ortaya çıkmakta
dır.
Köy İşleri Bakanlığının resmî yayınlarına göre,
Erzincan'da toplam ailelerin ;% 38'i, Mardin'de
% 41'i, Siirt'te % 42'si, Diyarbakır'da % 47'si, Urfa'da |% 53'ü topraksızdır.
Türkiye'de genelikle toprak kullananın elinde de
ğildir. Üretici köylülerin 1 268 000'i mülkiyeti baş
kasına ait topraklarda çalışmaktadırlar. Bu toprak
ların işlenmesinde toprak sahibinin emeği ve katkısı
yok gibidir. Az topraklı aileler ise, ancak 2,5 mil
yon dolaylarındadır.
Ote yandan Hazine topraklarına, sırtını siyasal ik
tidara dayayan güçlü kişiler sahip çıkmaktadırlar. Ha
zine topraklarının 16 milyon dönümü, bu varlıklı ve
güçlü kişilerce kullanılmaktadır.
Şimdi soruyoruz sayın Demirel'e ve onun yandaşı
yöneticilere : Hükümet olarak, Devlet olarak hiç bir
şey vermediğiniz yoksul ve çaresiz köylü, birkaç dö
nüm Hazine arazisi kullanınca «toprak işgalcisi»ı di
yorsunuz. Devletin 16 milyon dönüm arazisini ekip
biçen, yağmalayan, iktidar olabilmeniz için kurduğu
nuz milletvekili borsalarına pey akçesi süren, açık ar
tırmaya katılarak sizi ayakta tutan toprak ağalarına
ne isim takıyorsunuz?
Soruyoruz sayın Demirel'e: Belgeleriyle tescil edi
len Devlet soygunlarından, kardeş ve yeğen vurgun
larına kadar, sizden hesap sorulduğunda; bağımsız
mahkemelere, Millet Meclisine ve Türk Milletine he
sap vermekten kaçıyorsunuz; «Ben hesabımı Allah'a
veririm»ı diyorsunuz. Siz Allah'ın gerçek kulu iseniz,
Anayasa güvencesi altındaki topraksız köylünün, ağa
nın kapısında kul olmasına, köle olmasına nasıl razı
oluyorsunuz?
Sayın miletvekilleri, yürürlükteki Toprak Reformu
Yasasını yeterli bulmadığımız halde, Cumhuriyet Halk

19 s 2 . 1976

O:3

Partisi olarak Hükümetimiz döneminde reformu hızlı
uygulayabilmek için tedbirler aldık. Reform bölgesi
ilân edilen Urfa'da, reformu destekleyecek altyapı te
sislerini gerçekleştirecek yatırımcı kamu kuruluşlarını
seferber ettik. Urfa'da 3 yılda 1 300 000 000'luk ya
tırım projeye bağlandı. 1974 yılında bunun 470 mil
yonluk bölümü gerçekleştirildi. 1 Ekim 1974 yılında
kamulaştırma çalışmalarına başlandı. Görevlendirilen
inançlı kadroların yoğun çalışmaları sonunda, Şubat
1975'te kamulaştırmalar başladı. 20 kişilik bir kad
ro ile Urfa'da 3 ayda 200 bin dönüm arazi kamulaştırıldı. Kamulaştırmaların hızlanarak sürdürülmesi ve
1975'te toprak dağıtımına başlanması planlanmıştı.
İlk dağıtımdan yararlanacak 2 500 çiftçi ailesinin ku
racakları toprak ve tarım reformu kooperatiflerine
devredilmek üzere 63 adet traktör, her türlü ekiple
riyle 1974 bütçe yılında hazırlanarak Urfa'ya gön
derildi. Kamulaştırma ve dağıtımın aynı hızla sürdürülmesiyle 1975 yılı sonuna kadar 11 500 toprak
sız ve az topraklı çiftçi ailesi topraklandırılacak, ko
operatifler örgütlendirilecek ve donatılacaklardı.
Toprak reformu bölgesi olarak ilân edilen Urfs.'
da, 32 bin ailenin topraklandırılmasına yetecek kadar
arazi rezervi bulunduğu saptanmıştı.
Sayın milletvekilleri, Demirel Hükümeti işbaşına
gelir gelmez, Toprak ve Tarım Reformu Merkez ve
Urfa örgütündeki inançlı kadroları dağıttı. Kıyıma
uğrayan uzmanlardan bazıları Danıştay'a dava açıp
yürütmeyi durdurma kararları aldıkları halde, karat
uygulanmadı.
Ayrıca, Bölge Başkanlığında yardımcı personel ih
tiyacı 50 - 60 iken, şu anda Milliyetçi Hareket Partisi
eğitimli 300 civarında yardımcı personel çalıştırılmak
ta; fakat bunların 3/4 kadarı, sırf maaş almak için
Bölge Başkanlığına gelmektedirler. Urfa Bölge Baş
kanlığı binası, resmî bir daireden ziyade Milliyetçi
Hareket Paîti binası haline getirilmiştir. Duvarlara
Türkeş'in resimleri asılmış, bina bozkurt resimleriyle
süslenmiştir. Bu, bir partizanlık ve kamu kuruluş
larının siyasal amaçlarla kullanılmasının somut bir
örneğidir.
Bir ayrı örnek daha vermek isterim .
Toprak ve Tarım Reformu Genel Sekreterliğine,
Milliyetçi Hareket Partisinden, Nevşehir'den 1973'te
milletvekili adayı olan sayın Metin Kunal isminde bir
partili getirilmiştir. Bu arkadaş atanmadan önce Ak
saray Koçaş Devlet Üretme Çiftliğinde Avukat ola
rak görev yapmakta idi.
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Görüyoruz ki, toprak reformunu yozlaştırmak için
diğer sağ siyasal partilerle birlikte Milliyetçi Hareket
Partisi de her türlü eyleme, partizanca eyleme başvur
maktadır.
Milliyetçi Cephe İktidarı zamanında bölge baş
kanlığına alınmış olan uzman ve yardımcı personel,
köylüler arasında reformu savunmak ve onlara bunu
benimsetmek yerine; reformun komünistlik olduğu
nu, toprak reformunun köylüye zarar vereceğini yay
makta ve böylece toprak reformunu baltalamaktadır
lar. Demirel Hükümeti, toprak reformunu yozlaştır
mak için giriştiği eylemlerinden başka, kamulaştırma
işlemlerini güçleştirecek, toprak rezervlerini büyük öl
çüde azaltacak değişiklikler yapmıştır.
Daha önce büyük toprak sahiplerine verilen söz
yerine getirilerek, kamulaştırma durdurulmuş ve ya
vaşlatılmıştır. İnançlı kadroların 3 ayda 200 bin dö
nüm arazi kamulaştırmalarına karşı, Cephe Hüküme
ti 9 aylık döneminde sadece 25 bin dönüm arazi kamulaştırmıştır. Böylece kamulaştırılan arazi 225 bin
dönümde kalmıştır.
Yanılmıyorsam, birkaç gün önce TRT'de, Demi
rel Hükümetinin işbasına getirdiği Toprak ve Tarım
Reformu Müsteşarı da 225 bin dönümün kamulaştı
rdığını ifade etmişti. Oysaki dün Sayın Başbakan
Meclis kürsüsünden, 320 bin dönüm toprağın karar
laştırıldığını söylediler. Bu da Sayın Demirel'in ger
çekleri halktan saklamak ve toprak reformu çalışma
larının yozlaştırıldığını gizlemek için, rakamları ne
denli abarttığının somut bir örneğidir.
Urfa'da kamulaştırılacak arazi miktarı 2 milyon
dönümün üzerindedir. Bu arazilerden, 1 Kasım 1976
tarihine kadar kamulaştırılmayan bölümünün, bu ta
rihten sonra kamulaştırılmasına olanak yoktur. Çün
kü, yürürlükteki yasaya göre, reform bölgesi ilân
edilen yerde arazi alım satımı en son 3 yıl için dur
durulabilir. Urfa 1 Kasım 1973 tarihinde reform
bölgesi ilân edildiğinden,, arazi alım satımı 1 Kasım
1976 tarihinde serbest bırakılacaktır.
1 Haziran 1975 tarihinde yapılması planlanan
toprak dağıtımını 24 Haziran 1975'te Devlet Bakanı
Ülkücü Başbuğ Türkeş, büyük törenlerle başlatmış;
1975 yılı sonuna kadar 11 500 aileye toprak dağıtıl
ması planlanmışken, ancak 1 köy halkı kadar sayıla
bilecek ve sadece 161 aileye toprak dağıtılmıştır. Oy
sa ki Urfa'da 161 aileye toprak dağıtılmasına karşı
lık, 76 bin toraksız vatandaş, toprak isteminde bu
lunmuştur.
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Demek ki, Cephe Hükümeti bile bile, toprak ağa
larını gücendirmemek için, toprak reformu uygula
masını yavaşlatmıştır. Demirel Hükümetinin amacı,
topraksız köylüye toprak dağıtmak değil, büyük top
rakları parçalamamak ve feodal düzeni bozmamak ve
toprak ağasını korumaktır. Onun amacı, tarımda
yarı feodal ilişkilerden kapitalist ilişkilere geçmeyi
sağlamaktır.
Sayın milletvekilleri, A. P. ve Cephe Hükümeti
toprak refomu uygulamasını yozlaştırmakla büyük
toprak sahiplerine soluk aldırmış, nefes vermiştir;
ama ağanın kapısına kul ettiği, ezdirdiği, somurttuğu
Türk köylüsü öylesine bilinçlenmekte, öylesine uyan
maktadır ki, yakında ilk seçimde Adalet Partisinin ne
fesini kesecektir.
Değerli arkadaşlarım, 1 Kasım 1976 tarihine ka
dar, toprak reformu çalışmaları tamamlanamayacaktır.
Çünkü, 1975 sonuna kadar 11 500 ailenin topraklan
dırılması planlanmış ve bu mümkün iken, 161 aileye
toprak dağıtılmış, 225 bin dönüm arazi kamulaştırıl
mış, onun da ancak 31 bin dönümü dağıtılmış. Ka
nı ulaştırıldığı halde dağıtımı yapılamayan
araziler
toprak ağaları tarafından ekilip biçilmekte ve kulla
nılmaktadır.
Ayrıca Urfa'da 76 bin kişi toprak isteminde bu
lunmuş ancak bunun % 1,5'u dağıtımdan yararlan
mıştır. Toprak reformu tamamlanamayınca, Urfa'da
toprak alım satımı serbest kalacağı için toprak re
formu yapılması imkansızlaşacak ve böylece Devletin
toprağa kavuşturulacak köylüler için yaptığı yatırım
lardan, toprak ağaları yararlanacaktır.
Şimdi Hükümetten ve ilgili bakandan soruyoruz :
Urfa'da bugüne dek sürdürülen ve dejenere edilerek
uygulaması aksatılan toprak reformu yasa ve çalış
maları, yozlaştırılmış değil midir?
Urfa'da, 1975 yılı için planlanan toprak dağıtımı
nın, sadece % 1,5'unu gerçekleştiren bir uygulama
toprak reformu olabilir mi?
Demirel Hükümeti, temliki tasarraufların serbest
kalacağı 1 Kasım 1976 tarihine kadar 1 490 000 dö
nüm arazi kamulaştıracağını ve 8 419 kişiye toprak
dağıtılacağını söylemektedir.
Yine Meclisin dikkatine sunmak isterim; 1975 malî
yılı Bütçesinde 11 500 çiftçi ailesine toprak dağıtı
lacağını söylemiş ve bunun için 1 milyar liralık bütçe
istemişlerdi; ama- gelin görün ki, 1976 yılına kadar
aradan geçen süre içerisinde, ancak 161 aileye toprak
dağıtılmıştır. Bu topraklar da, sulak olmayan kıraç
arazilerden verilmiştir. Kıraç araziden topraksız köy-
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lü ne verim sağlar? Kıraç arazi dağıtmak reform sa
yılır mı?
Bu tablo, Demirel Hükümetinin ve onun yandaşı
milliyetçilerin utanç belgesidir, Demirel Hükümetinin
topraksız köylüye vurduğu zulüm darbesidir.
Sayın milletvekilleri, 1975 yılında yaptıklarına ba
kılacak olursa, Cephe Hükümetinin toprak reformu
konusunda nasıl hareket edeceğini kestirmek müm
kündür.
Bu Hükümet eğer iktidarda kalacak olursa, (M.S.P.
sıralarından «Kaldı, kaldı» sesleri) 1976 yılında toprap reformu uygulamasını sabote etmeye devam ede
cektir ve hatta uygulamayı ortadan kaldıracaktır. Çün
kü siyasal iktidarının feodal desteği toprak ağaları ve
gerici güçler böyle istemektedirler.
Sayın milletvekilleri, toprak reformu geniş kitle
lerle, gerici güçler arasındaki çelişkiyi gizlenemeyecek
ölçüde ortaya çıkarmıştır. Ülkede bugün Harran köy
lüleri, kendilerini tehdit eden ağalara, çeşitli ekono
mik ve feodal baskılara rağmen, toprak isteklerini bi
linçle açığa vuruyorlar. Buna rağmen, yürürlükte bir
yasa olduğu halde, Sayın Demirel topraksız köylünün
isteklerinin tersine ve büyük toprak sahiplerinin çı
karları doğrultusunda konuşarak «Tapuyu deldirmeyeceğiz» diyor.
Sayın Demirel'in bütçenin tümü üzerinde yaptığı
konuşmasından birkaç cümlesine de takılmak isterim.
Sayın Demirel, «Bir vatandaşın malını gasbederek, başka bir vatandaaş vermek hak ve adalet değil»
diyor.
Yine iki gün önce Sayın Demirel, «Benim tapum
yok, benim toprağım yok diyeni teşvik ettiniz mi
anaışi olur.» diyor. Toprak reformunu toprak gasbı
olarak düşünen, toprak istemini anarşi olarak nitele
yen bir düşünceyi,, çağdaş bir düşünce olarak tanı
mıyor ve burada kınıyorum arkadaşlar.
BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Öztunç.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Topluyorum
efendim.
Sayın Demirel, «Tapuyu deldirmeyeceğiz» diyor.
Yani büyük işletmeleri, büyük toprakları parçalama
yacağız, ağanın elindeki toprakları kamulaştırmayacağız, köylüye dağıtmayacağız, demek istiyor. Biz de
diyoruz ki, gayretiniz boşunadır Sayın Demirel. Gayri
millî ve gayri meşru unsurlarla birleşip, özgürlükçü
demokrasinin çatısını deldiniz. Halk düşmanı unsur
larla birleşip, her gün bir devrimcinin göğsünü del
diniz. Soyguncularla, vurguncularla, karaborsacılarla,
yabancı şirketlerle, Mıgırdıç Şellefyanlarla birleşip
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Devletin Hazinesini deldiniz de, neden ağanın tapu
sunu delmek istemiyorsunu? Buna gücünüz yetmeye
cek... Çünkü, uyanan kütlelerle halk bütünleşip, halk
iktidarını Cumhuriyet Halk Partisinin şahsında kura
caktır ve o zaman halkla birlikte biz tapuyu delece
ğiz.
Sayın milletvekilleri, sonuç olarak diyoruz ki, bu
gün gerici çevreler ve tutucu iktidar, toprak reformu
nu sabote etmek için ne yaparsa yapsın, hangi tertibe
başvurursa vursun, halkımızın yasal ve demokratik
doğrultudaki toprak uğraşı devam edecektir. Çünkü
toprak gereksinmesi, demokrasi ve özgürlük uğraşının
bir parçasıdır.
Amacımız, egemen güçlerin kendi çıkarlarına göre
yozlaştırdıkları bir reform karikatürü değil, gerçek
bir toprak reformudur. Çünkü, ekonomik özgürlüğü
nü kazanmamış halkımızın, artık ağa zulmü, hapisane
ve mayın tarlası istemiyor; toprak istiyor, iş istiyor,
özgürlük istiyor, Anayasanın öngördüğü insan onu
runa yaraşır bir yaşam istiyor. Emeğinin korunması
nı, her türlü sömürünün, baskının ve zulmün sona er
mesini istiyor.
Bu isteği ile genel seçimde, ağanın, yabancı şir
ketlerin ve büyük sermayenin değil, halkın oylarıyle
kurulacak demokratik soldaki Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarının yerine getireceği inancıyla, Toprak ve
Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesinin milletimize
hayırlı olmasını diler, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına hepinizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztunç.
Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu
adına Sayın Talât Oğuz'da.
Buyurunuz Sayın Oğuz.
C. G. P. GRUPU ADINA TALAT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
1976 malî yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçesi üzerinde Cumhuriyetç'i Güven Partisi
Millet Meclisli Grupunun görüş, ve düşüncelerini arz
etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce Par
lamentoyu saygı ile selâmlarım.
Değerli arkadaşlarını,
II nci Dünya Savaşından sonra hemen hemen bütün
ülkelerde toprak veya tarım refomu önemli ekonomik
ve sosyal bir tedbir olarak ele alınmış, her ülkenin
politik ve bünyesel şartlarına göre değişik şekillerde
uygulamalara yer verilmiştir. Tarihten önceki za
manlarda Grek ve Romalıların, Orta Çağda Fransa'
nın, 1 nci Dünya Savaşından sonra Meksika'nın, Rus
ya ve Macaristan'ın, 2 nci Dünya Savaşından sonra

551 —

M. Meclisi

B : 60

Brezilya, Küba, yeni kurulan Afrika devletleri ve
İran'ın ele aldığı reformlar ekonomik ve sosyal sebep
lerden ortaya çıkmış, ülkelerin bünyelerine ve rejim
lerine göre değişik şekillerle uygulama alanı bulmuş
tur.
Bunlarda hâkim olan durum, bir taraftan yüzbinlerce topraksız ve fakir halkın sefalet içinde yaşaması,
diğer taraftan da az sayıdaki binlerce hektar arazisi
olan çiftçilerin refah, saadet ve israf içinde yaşama
ları, topraksız fakir halkın hiç bir surette sosyal ve ik
tisadî yönden kalkınmalarına imkân vereceik şartların
bulunmamasından meydana gelmişitür.
Komünist, sosyalist çağdaş ülkeler, kendi bünyele
rine ve rejimlerine uygun toprak ve tarım reformunu
*
benimseyerek uygulama alanına koymuşlardır.
Sanayileşme çabalarına rağmen, Türkiye tarımsal
yönü ağır basan bir ülkedir. % 70'e yakın nüfusun kır
sal alanlarda veya diğer bir ifadeyle, her 5 kişiden
3'ünün kırsal alanda yaşadığını ve çalışır göründüğünü
gözönünde tutarsak, toprağın ehemmiyetinin kendili
ğinden ortaya çıktığını müşaıhade etmiş oluruz.
Türkiye genel nüfusunun % 72'sinin köylü, % 67
sinin çiftçi olduğu, 24 veya 27 milyon hektar arazi
nin, 25 milyon insanın geçimini sağladığı toplam ihra
catın % 60'mın tarım ürünlerine dayandığını belirt
mekte yarar görmekteyiz,
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, memleketimiz
de, Anayasamızın 37 nci maddesinin ışığı altında
1757 sayılı Yasanın hazırlanmasına tarım nüfusunun
fazlalığı ve çoğunluğun az topraklı veya topraksız
olması, tarım bünyesinin çağdaş üretim tekniğine uy
gun olmaması ve hukukî ihtilâfların doğurduğu huzur
suzluğun mevcudiyetü, hayvan başına ve birim alanına
isabet eden verimin düşüklüğü gibi nedenler sebep
olmuştur.
İnsanlar, yaradılıştan beri tabiata karşı daima ya
kınlık ve hayranlık beslerler. Atatürk, değeri asırlarca
anlaşılamamış bir cevheri ortaya çıkaran bir dehadır.
«Bu memleketin gerçek sahibi ve toplumun ana un
suru köylüdür» diyor. Buna ilâveten «Türk milletinin
çoğunluğu çiftçi olmasaydı, bugün belki yeryüzünde
'bulunmayacaktık» diye sözünü tamamlıyor.
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ğe kavuşamaz; toplum her bakımdan güçsüz ve daya'
naksız olur.
Türkiye'de toplam olarak 80 502 009 hektar arazii
mevcuttur. Türkiye'riin tanımsal alanı 58 317 533 hek
tardır. Tarımsal alanın toplam içindeki yeri % 72,5'
tur. Tarıma elverişli olmayan arazi 22 184 565 hektar
dır. Tarıma elverişsiz alanın genel alana oranı % 27,5'
tur.
Yukarıdaki rakamlardan anlaşılacağı veçhile, millet
lerin yaşaması ve gelişmesi için tarım faaliyetleriinin
önemi çok büyüktür. Bunun ihmali milletleri çöküntü
ye uğratır. Türkiye'nin bugün eriştiği ekonomik yajM,
tarımsal niteliğini korumaktadır. Tarım sektörü Cum
huriyetin kuruluşundan bu yana üretim sektörleri
içindeki tek başına en büyük paya sahip olmuştur.
Tarımsal bünyede meydana gelen bu gelişmeler ya
nında sanayii en hızlı büyüyen sektör- olarak görül
müş ve bu nedenlerle gayrî safî millî hâsıla payının ar
tırılması, plânlı dönemlerde esas alınmıştır.
Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de toprak mülkiyeti
ve kullanma sistemindeki bozukluk, modern üretıim
araç ve teknolojinin eksikliği dolayısıyle verimliliğin
düşüklüğü, kredi yetersizliği ve tarım mekanizma
sının bozukluğu, pazarlama kolaylıklarının yetersizliği
ve pazar yapısının memleketin gerçeklerine elverişli ol
maması, tarım sektöründe görülen belli başlı ak
saklıklar olduğunu ifade etmek isteriz.
Toprak ve tarım reformu, verimin ve üretimin ar
tırılması, ülkede sosyal, politik ve iktisadî dengenin
kurulması amacına yönelm'iştir. Türkiye'de genellikle
şimdiye kadar toprak reformu, arazi dağıtımı şeklin
de mütalâa edilmiiş, Hazine arazilerinim vatandaşlara
tevzi edilmesi anlamında anlaşılmış ve bu yolda uygu
lanmıştır. Toprak ve tarım reformu geniş anlamıyle
toprağın parçalanması olmayıp, kredi, pazarlama, eği
tim, araştırma, toprağın kullanıması ve işletilmesi,
toprak - işçi ilişkisi, vergi konuları, altyapı hizmet
lerini içline- alacak şekilde geniş kapsamlı olarak mü
talâa edilmesi zaruretine ve fikrine inanmaktayız.

Değerli arkadaşlarım; sosyal adalet ve sosyal gü
venliğe açık bulunan, sosyal hukuk devletini benimsieyen Anayaısaimız, vatandaşın müreffeh bir hale gel
mesini temin için gerekli tedbirlerin alınmasını âmir
Atatürk «Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi
bir hüküm olarak devlete yüklemiş bulunmaktadır.
ikincisine daima mağlup olmuştur» demiştir. Dünyayı
Anayasamızın bu esprisi altında, 37 nci maddesin
idare eden siyasî ve askerî tarihte yer alan insanlardan
hamgisü, bugüne kadar toplumları etkisi altında bıra de: «Devlet; toprağın verimli olarak işletilmesini ger
çekleştirmek, topraksız olan veya yeter toprağı bu
kan bu sözleri ortaya atmak imkânını haiz oldu?
Ekonömimizliin temelli ziraattir. Çiftçiler olmasa lunmayan çiftçiye toprak sağlamak» amacını gütmemleketin hayat cevheri tükenir, ekonomik özgürlü ı müştür. Türk köylüsünün ve çiftçisinin huzur ve
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mutluluğa kavuşması, müreffeh bir hayat düzeyine
ulaşması, insanca yaşama düzenine getirilmesi için
her şeyden evvel hayat varlığını temin edebilecek im
kânlara kavuşturulması zaruretine Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Millet Meclisi Grupu olarak inanmakta
yız.
Değerli milletvekilleri, Türkiye'de ilk toprak
1930 - 1945 tarihleri arasında Arazi Tevzi Talimatna
mesi gereğince 7 milyon dönüm olarak tevzie tabi
tutulmuştur.
İkinci toprak dağıtımı 4753 sayılı Yasayla başla
mış, bu yasayla 22 milyon dönüm arazi tevzie tabi
tutulmuştur. Toprak tevziine dair bu iki uygulama,
Türk köylüsünün siyasî, iktisadî ve sosyal yapısını
değiştirmemiştir. 1961 Anayasası've 1757 sayılı Yasa
Türk köylüsünün siyasî, iktisadî ve sosyal yapısını
değiştirmeye matuf tedbirler getirdiğini görmekle,
grup olarak memnuniyetimizi belirtmekte yarar gör
mekteyiz.
Türkiye'de toprak ve tarım reformunun demokra
tik kurallar içerisinde, mülkiyet hakkına saygılı ola
rak uygulandığını görmekle memnuniyetimizi belirt
mek isteriz. Bu suretle mülkiyet hukukuna karşı va
ki tecavüzler, özlemli işgaller, teşvik ve tahrike da
yanan haksız ve kanun dışı müdahale ve tecavüzler
nihayet bulacak, memleket toprak dağılımı ve tarım
reformu yönünden istikrar ve huzura kavuşacak,
adaletli ve dengeli bir ziraî sistem Türkiye'nin ziraî
hayatına hâkim olacaktır.
Toprak ve tarım reformunun demokratik ülke
lerde uygulanan şekliyle verim artışını sağlayacak,
istihdamı çoğaltacak; âdil gelir dağılımı, tasarruf ar
tışı ve bunun kanalize ediliş şeklini ihata eden eko
nomik yapısını, sağlık koşullarını, eğitim ve öğretim
hizmetlerini sosyal adalete uygun, sosyal yapısını
değiştirmeye matuf, ve böylece müreffeh ve insanca
yaşama düzeyine çıkabilmesini temin gayesine yöne
lik olduğuna işaret etmek isteriz.
Cumhuriyetçi Güven Partisi, Anayasa ve hukuk
dışı zorbalıklarına, toprak işgallerine, yasalara uyma
yan fiilî tecavüz ve hareketlere, memleketi kana boyayabilecek sorumsuz kışkırtmaların tamamen karşısındadır. Başarılı reform; özel mülkiyet ve tapu tanı
mayan bir yağma teşvikçiliği değil, hukuk devletinde
yerini alan özel mülkiyetin saygı prensibine dayanı
larak, esaslar dairesinde yapılması zaruretine inan
maktayız.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
«Toprak işleyenindir, su kullananındır» sloganı
bir çok yasa dışı eylemlerin zuhuruna sebebiyet ver
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miş, özel şahıslara ait araziler, tapulu gayri men
kuller ve özel mülkiyet toplu işgallere sahne olmuş,
hatta ve hatta apartmanların, bahçelerin dahi pay
laşılması ümidi belirmişti.
«Toprak işleyenindir» diye başlayıp, sonunda
«toprak devletindir» diye biten sosyalist ve kollektivist rejimler, tarım sahasında özel mülkiyete saygılı
rejimlerin sağladığı başarıya ulaşamamışlardır.
Suriye'de Baas Partisinin uyguladığı toprak ve
tarım reformunun getirdiği; esaret, darlık, açlık., se
falet ve yokluktur.
Toprak ve tarım reformunun, memleketin ziraî
gerçeklerine ve sosyal bünyesine ve memleketin özel
likleri gözönünde bulundurularak, uygulama alanı
na girdiğini görmekle memnuniyetimizi belirtmekte
fayda mülâhaza etmekteyiz. Toprağın en verimli bir
şekilde kullanılmasına imkân verecek verimli işlet
meciliği koruyacak bir şekilde yapılması, hem mem
leketin ziraî teamülünün bir gereği ve hem de Ana
yasa icabıdır. Toprak ve Tarım Reformu Yasası,
Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven
Partisinin
oluşturduğu Hükümetin bir eseri olduğunu belirt
mekte yarar görmekteyiz.
Türkiye'de yalnız kamulaştırma ve topraklandırma
yapmak amacı ile değil, çok bozulmuş ve huzursuz
luklar kaynağı haline gelmiş tarımsal bünyeyi ıslah
etmek, hem teknik ve de sosyal yönden bu sektörü
sağlam bir üretim ve yağam ortamı haline getirmek
amacını taşıması gerektiğine inanmaktayız.
(Değerli milletvekilleri, tarımsal bünyenin ıslah
edilmesi, ziraî üretime elverişli bir haile getirilmesi
zaruretine inanmaflcta ve bunu toprak ve tarım re
formu için birinci hedef olarak almaktayız.
Arazi tevhidi yapılarak paırseier munıtıaızaım ve sı
nırlan belli parçalar halimde düzeltilmeli, tapulama1
işlemi hızlı bir hale getirilmeli, köy mera, yaylak
sınırları ihtiyaca göre tespit edilerek belirli halle ko
nulmak suretiyle tarla, köy yolları yapılarak arazi
min işletilmesi kolaylaştırılmalı ve geçit ihtilâfları sü
ratle halledilmelidir.
Türkiye'nin yerüstü ve yeraltı kaymakları yönün
den çok zengin bir ülke olduğu üzerdınıde herkes itti
fak etmektedir. Türkiye'de temel gıîda maddelerinin
istihsalini artırıcı tedbirler almak ve bu arada sulama
faaliyetlerine hız verilmesi gerektiğine grup olarak'
inanmakltayız. Selama sahalarının artırılması, top
rak sıkıntısının en büyük çaresidir. Bugün mevcut
arazilerin ancak ve ancak % 10 - 15'i sulanabil
mektedir.
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Sulama ile kutru ziraate nazaran verim; 4 misli,
'bazan 8 misli gelir sağlanafaitoektediir. Büyük ba
rajlar, geniş kanallar sulama teslisleri çok uzun va
deli ve yüksek yatırım gidenlerime ihtiyaç gösterdiğin
den, kısa zamanda bunlardan faıydıa sağlamak mlümn
kün lolmamaktadır.
Toprak ve tarım reformu sahasındaki çiftçiler©
kredi vermek süratliyle, motopıomp aldırmak, küçük
su tesisleri kurdurtmak, borularla su nakli yapmak
suretiyle kısa zamanda arazilerin sulama imkânı sağ
lanmalı ve bu hizmeti yürütecek Toprak ve Tarım
Reformu Müsteşarlığına bağlı bir müessesenin kurul
ması zaruretine inanmakıtayız.
Sayın miHetvelküieri, toprak ve tarım reformu
mun uygulanması ile ilgili 1757 sayılı Yasanın uygu
lamış şekli, tatbikatı üzerimde arazileri kamulaştı
rılan mülk sahipleri ile, arazi tevzi edilen muhtaç
çiftçiler arasımda ihtilâflar çıktığından ve bu ihtilâf-1
lar uygulamayı geciktirdiğinden toprak ve tarım re
formumun süratli, âdil mülkiyet hakkının esaslarına
saygılı bir sekide uygulanmasını temiın yönümden,
toprak ve tarım reformu memurlarının eğitim ve öğ
retimi ile meşgul olacak ve bunları hukukî ve ziraî
alamda yetiştirecek, ameli bilgiler verecek kurslarım
açılmasını zaruri addetmekteyiz.
~ Toprak ve tarım reformunun beraberce uygulan
masına taraftanız./ Bu yasanın Millet Meclisinde mü
zakere edildiği zaman grup adına yapmış olduğumuz
konuşmada da ifade ettiğimiz giibi, verimliliği arttı
racak, Türk köylüsünü ve çiftçisini refaha ve mut
luluğa kavuşturacak, insanca yaşama düzeyine ge
tirecek bir uygulamanın taraftarı ve savunucusuyuz.
Topraik ve Tarım Reformu Kanununun Urfa ilinin
Akçalkalle kazasının pilot bölge olarak seçilmesi ve
uygulamanın burada başlattırılarak, bu bölgemin
özellikleri, toprağın bünyesi ve arazinin durumu iti
bariyle uygun bulunduğunu ifade etmek isteriz. Pi
lot bölgede toprak ve tarım reformunun başarılı uy
gulaması ancak ve ancak bu bölgede verimi artıra
bilecek sosyal ve iktisadî şartların tahakkukuna, alt
yapı hizmetlerimin tamamlanmasına bağlıdır.* Topra
ğı tabiatın koşularına bağlı tuttuğumuz taikdirde, ba
şarılı bir netice elde edilmesi mümkün değildir. Top
rak ve tarım reformu uygulama alanı bulsa dahi,
kuraklığın hüküm sürmesi hallerinde telâfisi gayri
mümkün maddî ve manevî zararlara müeddî olma
İhtimali kuvvetidir.
Yukarıda izah ettiğimiz giibi, toprak ve tarım re
formu uygulamasına paralel olarak, sulama faaliyet
lerine hız verilmesi zaruretine de inanmaktayız.
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Değerli arkadaşlarım, bölgedeki yeraltı ve yer
üstü sularından devamlı istifade etme imkânlarım
araştırmamız yanımda, sulu ziraate önem verme eği
limimde bulunmamız gerektiği inancım muhafaza et
memizin ve bunu sağlamamızın zorunlukları vardır.
Toprağın can noktası yağmur ve sulama faaliyetidir.
Sulu ziraatte elde edilen gelirin seviyesi yüksektir.
Toprak ve tarım reformumun uygulamasına, yani
muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına, 24 Haziran 1975
tarihinde Milliyetçi Partiler Topluluğu Hükümeti ku
rulup güvenoyu aldıktan sonra başlattırtmasımı
memnuniyetle karşılamaktayız.' Bugüne kadar, 320
bin dönüm arazimin kamulaştırılması yapılmış, 420
bin dönüm arazimin kamulaştırılmak üzere hazır
landığı ve projelerinin tanzim edildiğimi müşahede et
mekle memnuniyetimizi burada ifade etmekte yarar
görmekteyiz.
Toprak ve tarım reformu bölgesinde bugüne kah
dar 1 386 000 000 lira sarfiyle 2 254 Km. köy yolu
yapıldığım, 225 köye elektrik götürüldüğümü, 333'
Km. lilk il yıolu yapıldığını, 2 adet bölge yatılı okul
inşaatının tamamlanmış bulunduğunu, 4 bölge yatılı
okulunun inşaatının devam etmekte olduğunu, Har^
ran ovasında 210 000 dönümlük arazinin sulanma
sının öngörülerek projesinin yapıldığım, Toprak Su'yun 122 000 000 lira sarfiyle 76 000 dekar saha
ya su verildiğini müşahede etmekle, Topraik ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı, ıbaşta Müsteşar olmak:
üzere tüm mensuplarını ve bu bölgemin altyapı hiz
metleri ile meşgul olan tüm kamu kuruluşu yetkilile
rini vazifelerini memleketsever ve vatansever duy
gular içinde yapmaları sebebiyle kutlamayı grupum
adına bir borç telâkki ederim.,
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de tahminen 13 mil
yon hektara yaklaşık Hazine arazisi mevcuttur. Hazine arazilerinin icara verilmesi, kira akidlerinin
yapılması, vatandaşlar arasımda huzursuzluğa, ihti
lâflara ve birçok ihtilâıtlara sebebiyet vermektedir.
Toprak ve tarım reformu bünyesinde Hazine araziılerinin icara verilmesinden ziyade, mülkiıyeti esas
olmak üzere, kamulaşıtırılarak muhtaç çiftçilere,
toprağı olmayanlara tevzi edilmesi zaruretine imanmakltayızj Haziime arazilerinin icara verilmesi halin
de, idarî ve malî merciler ve vatandaşlar arsında ih j
'tiiâfiar yarattığı objektif kıstaslara riayet edilmediği-'
ni belirtmekte yarar görmekteyiz. Hazine arazileri
nin icardan ziyade çiftçilere mülkiyet esaslarına gö-1
re dağıulması toprağın verimli bir hale getirilmesi
bakımımdan, çiftçilerin sosyal ve iktisadî hayatlarının

M. Meclisi

B : 60

düzenleneceği ve yaşamlarının değişeceği gerektiğine
inanmaktayız.
Sözlerimi bitirirken, Toprak ve Tarım Reformu
Müsteşarlığı Bütçesinin Türk Milletine ve bu ara
da Türk çiftçisine, Müsteşarlığın değerli mensup'larına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Gru
ptum adına Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına
Sayın Abldülkadir Öncel, 'buyurunuz/
M. S. P. GRUPU ADINA ABDÜLKADÎR ÖN
CEL (Urfa) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri;
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yık
Bütçesi üzerinde Millî Selârnelt Partisi Meclis Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek, üzere söz al
mış bulunuyorum.
Anayasanın öngördüğü toprak ve tarım reformu,
1757 sayılı Kanuna göre kurulmuş katma bütçeli
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafımdan,
1757 sayılı Kanun tatbik edilmek suretiyle gerçekleştirilmektiedir.
Toprak ve tanım reformu uygulaması ve mezkûr
kanun hakkındaki göriişlerimizi arz etmieden evvel
meseleye genıel bir bakış yapmak işitiyoruz.
Ifctisalden kalkınmış ülkelerin hiçbirinde toprak
la uğraşan nüfus, genel nüfusun % 15'ini aşmamak
tadır. Meselâ Amerika'da tarımla uğraşan nüfus,
genel nüfusun % 7'si civarındadır. Bu nüfusla biz!den çak daha büyük olan ziraat sahaları işlenmekte,
200 milyonun üstündeki nüfusa yetecek kadar üre
tim temin edildiği gibi, büyük çaplta ihracat da
yapılmaktadır.
Bu ölçüye göre, bizim ziraatla uğraşan nüfusumuz
5 - 6 milyonu geçmemelidir; Bu durum, üzerinde
ehemmiyetle durulması gereken bir husustur. Şayet
bundan daha fazla nüfusu tarıma bağlarsak, büyük
(bir kitleyi iktisaden birçok imkânlardan mahrum et
miş oluruz.
Halbuki reform için harcanan milyarlarla, hali
hazırda lüzumsuz bir şekilde ziraatla uğraşan 30 mil
yon nüfusumuzun büyük kısmını ziraattan çekip, mec
bur olduğumuz sanayi sahalarına aktarmalıyız.. Bu
takdirde, büyük ve verimli işletmeler cüce
işletme haline dönüşmediği için hem zirai istihsal
azaltılmamış, hem de bir ilâve finansman gerekme
den büyük sanayi hamleleri gerçekleşmiş olacaktır.
Bulgun Türkiye'de 32 milyon dönüm dağıtılabile
cek arazi olduğu kabul edilmektedir. Topraksız veya
az topraklı çiftçi ailesi ise yuvarlak hesap 3,5 mil
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yondur. Toprağın dağılımını âdil bir şekilde yapabil
mek için, hailen tarımla uğraşan nüfusun tamâmına
arazi vermek gereklidir. Yukarıda belirttiğimiz ara
zi miktarını bütün topraksızlara dağıttığımız takdir
de, fevakalâde küçük ve ekonomik olmayan cüce
birimler ortaya çıkacaktın
Bütün açıklığı ile hal böyle iken, toprak ve tarmı feromunu âdeta tek çıkar yol ve bağlanacak
ümiit olarak reklâm eltmek, en azından göz boyamaoadır . Tek çıkar yol Millî Selâmetin millî görü
şünü benimseyip, biran dahi gecikmeden millî sa j
nayiî kurmak ve her geçen gün artan işsizliği radikal
tedbirlerle önlemektir.
Modern ziraat fazla işgücü gerektirmez. Toprak
sız ve az topraklı kardeşlerimizi bugünkü perişan du-'
rumldan kurtarmak için el ele verip, sanayi hamle
lerini gerçekleştirmek, işsizleri kurulacak fabrikala
ra ortak etmek gerekmektedir.
Değerli milletvekilleri, 1757 sayılı Toprak ve
Tarım Reformu Kanunu çıkarıldığı zaman, Millî
Selâmet Partisi Mecis Grupu bulunmadığı için, gö
rüşlerimizi
açıklama imkânım bulamamıştık. Bu
kısa zaman zarfında kanunun tamamım eleştirmek
mümkün de değildir. Bu kanun hakkında lehte ve
aleyhte görüşler 'ileri sürülmüştür. Zaman bu gö
rüşlerin hangisinin haklı olduğunu ispat edecektir.
Her kanun gibi bu kanunun da birçok eksiklik
leri, yanlışları vardır, tatbikat başlayınca boşlukla
rı ortaya çıkmıştırv Bir müddet sonra Yüce Mecl
isin, diğer kanunlar gibi bunun da eksikliklerini ta
mamlama ve yanlışlarını doğrultma yoluna gideceği
ne inanıyoruz. Zira, Meclislerimiz hemen her gün!
tadil teklif ve tasarıları çalışmaları yapmaktadır. Biz
bunu tabiî karşılıyoruz. Zira, insanoğlu birçok
eksikliklerle maluldür. Mükemmellik ancak Allah'a^
mahsustur. Beşerin yaptığı her işlte olduğu gilbi, ka
nunlarda da eksiklik ve yanlışlıklar vardır. Yalnız
ilahî kanunlarda eksiklik ve yanlışlık yoktur. (M.S.P.
sıralarından «'Bravo» sesleri)
İnsanoğlu iyiyi ve doğruyu arayıp bulmakla mü
kelleftir. Yaptığımız kanun ne kadar mükemmel
olursa olsun* onu tatbik edecek olan insandır; is
terse iyi tatbik eder, isterse tahrif veya tahrik eder.
Bu sebeple, tatbikatçıyı ahlâk ve maneviyatla teçhiz
etmek lâzımdır.
Mezkûr Kanunun hatalı yönlerinden biri, toprak
sahibine bırakılacak miktar ile topraksız çiftçiye ve
rilecek miktarların ekolojik şartlara ve ilmî gerçek
lere uygun olmadan tespit edilmiş olmasıdır.
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Meselâ; Urfa'nın Akçakale ilçesine bağlı köyler
aynı kategoride mütalâa edillmûştir. Oysa arazi, bir
ilçede daihi farklılık arz etmektedir. Endeksler bile
araldaki farkı kapataımamalkitaidır. Harran ovasınidaki 1 030 dönüm ile Akçakale'nin dağ köyleri ve Urfa merkezine bağlı dağlık araziler eşdeğer de değil
dir.
Muhterem miletvekilleri, Türkiye'nin temel me
selelerinden biri, kamaatimizıce sulaınalbiJıecdk arazi
ni nsulammasııdır. Gönül isteridi ki, Urfa'nın Harran,
Suruç, Viranşehir ovaları, Mardin, Adıyaman ve
buna benzer ovalar sulama imkânına kaa^şturuılmuş
olisun ve böylece, tıafaıi ithal etmekten kurtulup, ih
raç edecek duruma geMim^
Mezkûr Kanunun memleket gerçeklerine uyma
dığımı iddia ediyoruz; akibetinim 4753 sayılı Top
raksız Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi olacağı
kanaatkıldeıyiz. 4753 sayılı Kanuna göre, topraksız
çiftçiye verilen toprakların 25 yıl içinde satış, devir
ve temliki yasaklatılmış ildi, Verilen toprak realiteye
uygun olmadığı için, daha doğru bir talbirlie çiftçinin
geçimini sağlamadığı için, dava konusu olmuş, tek
rar araziler Hazineye intikal etmiştir.! Simidi de bir
topraksız çiftçi alesime verilecek miktar, geçimini
sağlamaktan uzaktır. Bu sebeple, zamanla toprak
alan topraksız çiftçi dalhi aldığı kıraç araziyi terk ede
cektir.! Bu kanunla topraksız vatandaşı da, toprak sahilbim'i de memnun etmek mümkün değildir; zaman
iddiamızı teyit edecektir.!
Uygullamaıya geçmeden evvel, mezkûr kanunun
ruhuna ve lâfzıma uygun hareket etmekle vatandaşın
mağduriyetini önleyen Sayın Bakana, mevcut Müste
şar ve tüm Müsteşarlık personelime teşekkürü borç
biliyoruz.
Tatbikatçı ile ilgili görüşümüzü teyit eden müşah
has misale geçiıyorum^
1757 sayılı Kanunun iki türlü tatbikatına Urfalılar ve kamulaştırma belgeleri şahittir. Urfa'nın
pilot bölge ilan edilişi isabetsizdir. Ancak, bu vesi
leyle de olsa, altyapı yatırımlarının ikmali cihetine
gidilmesi bizi memnun etmiştir.
Doğu ve Güneydoğu'ya örnek olarak Urfa'nın
durumunu arz etmek istiyorum. Halen
Urfa'nın
birçok köyleri yolsuz, susuz, elektriksiz, sağlık ocak
sız, okulsuz, öğretmensiz ve camisizdir. İşsizlik had
safhadadır. Urfalı işçi kardeşlerimiz iş için, yatak
ları sutlarında kamyonlar üzerinde Adanaya, Mer
sin'e gitmektedir. Her türlü sanayi kuruluşuna mü
sait olan Urfa'ya gerekli yatırımların yapılması için
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bütün yatırımcı kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz.
Harran ovasının susuzluğa daha fazla tahammülü
yoktur. Karakaya barajının ilkbaharda temeli atıla
cağını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. En kısa
zamanda Karababa barajının ve tüm Aşağı Fırat
Projesinin gerçekleşmesini, temellerin atılmasını bü
yük ümitlerle Hükümetimizden bekliyoruz.
Sayın Ecevit, Meclis konuşmalarında Urfa"da
25 - 30 bin aileye toprak dağıtılabileceğini beyanla,
1975 yılı sonunda tapulamanın bittiğini ilâve ettiler.
Hukuk devletinde her türlü tasarruf hukuka uy
gun olarak yapılır. Kanunsuzluk, hukuk devleti il
kesiyle bağdaşmaz. Kaput bezi dağıtılır gibi toprak
dağıtılmaz. Tapulaması yapılmayan bir yerde top
rak rezervi bilinmeyeceğine göre peşinen; «25 - 30
bin aileye toprak dağıtılacaktır» demek yanlıştır.
Sayın Ecevit'in getirdiğ Müsteşar daha Urfa'
nın bir ilçesinde (yalnız Akçakale'de) tapulama işle
mi bitirilmediği halde, peşinen 25 - 30 bin aileye
toprak dağıtılacağını beyan etmiştir. Bilahara, 1975
Yılı Bütçesinin tümü üzerinde konuşurken, 1975
yılı sonunda tapulamanın bittiğini ifade etmiştir.
Oysa, halen Urfa'da tapulama işlemleri devam et
mektedir, hukukî ihtilâflar adlî mercilerce henüz
halledilmemiştir.
Bizim hukuk mantığımıza göre, adlî merciler ni
haî karar vermeden tapulama bitmiş sayılmaz. Şu
anda dahi dağıtılacak arazi rezervi katiyetle bilin
memektedir. Toprak endeksleri yapılmamıştır. Bu
sebeble, kamulaştırma işlemi yapılamaz; hukukî
mesnetten de uzaktır.
Mevcut kanuna göre, hisseli arazi ifraz edilme
den, iştirak halinde mülkiyet müşterek mülkiyete
kalbedilmeden dağıtılamaz.
Kanunsuz dağıtım bir nevi gasptır. Ferdin gasbına karşı devlete başvurulur. Devlet, gasp fiilini
ika ederse, devleti vatandaş kime şikâyet edecektir?
Maalesef, eski müsteşar zmanında büyük hak
sızlıklar ve kanunsuzluklar yapılmıştır. Kanun boş
luğundan dolayı bugün düzeltme imkânı da yok
tur. Mezkûr kanunun 128 nci maddesi sureti ,katiyede işletilmemiştir. Vatandaşın tek geçim kaynağı
olan küçük topraklar dahi keyfî bir tutumla, ideolo
jik bir anlayışla kamulaştırılmıştır. Bu bir zulüm
dür, zulme rıza zulümdür. Bu sebeble, eski Müste
şarın tatbikatını tasvip değil, tamir etmek istiyoruz.
Bu yönde çaba gösteren Müsteşarlık yetkililerine
teşekkür ediyoruz.

—m—

M. Meclisi

B : 60

19 Î 2 . 1976

O:3

Anayasamızın teminatı altında bulunan ve de I vergi değeri usulü getirildi, haksızlıkları önlemek
mokrasi sisteminin vazgeçilmez temel ve mukaddes I için 5 yılı beklemeden beyannameleri tekrarlamak
imkânını vatandaşa vermek hakkaniyete en uygun
haklarından biri, hatta en önemlisinin mülkiyet hak
olan şekildir. Zira emlâk beyannamesi verildiği za
kı olduğu hakikati, demokrasiye inanmış herkesçe
man buğdayın kilosu 70 kuruş idi, bugün 300 - 350
bilinmekte ve kabul olunmaktadır.
kuruştur. Bu sebeple en azından, toprağın değerinin
Mülkiyet ve miras hakkını teminata bağlayamade aynı nispette arttığı her türlü izahtan varestedir.
mış bir demokrasi düşünülemez ve düşünüldüğü
Hal böyle olunca; büyük bir haksızlığı önlemek
an, o rejime başka bir isim yakıştırmak lâzımdır.
için bu hususta Hükümetimizden gerekli teşebbü
Anayasa ve mevcut mevzuat bir tarafa itilerek
sü yapmasını, meseleye çözüm yolu bulmasını te
25 - 30 bin dönüm değil, Türkye'nin bütün arazi
menni ediyoruz. Ezcümle; Konya m'illetvöMli Şener
leri bir anda dağıtılabilir; ama bunun adına «Top
Battal'ın bu konu ile alâkalı kanun teklifi Yüce Mec
rak ve tarım reformu» demek mümkün değildir.
lisçe tasvip edildiği takdirde, haksızlık önlenmiş ola
Buna ne deneceğini, Yüce Meclisimiz ve aziz mil
caktır.
letimiz takdir edecek anlayıştadır.
Paranın değer düşüşü nazara alınmak suretiyle
Muhterem milletvekilleri, Millî Selâmet Parti
kamulaştırma bedellerinin 20 yıl taksitle ödenmesi
sinin toprak mülkiyeti, toprağın işletilmesi ve ziraat
de âdil bir sistem olmayıp haksızlıktır. Anayasa
politikası seçim beyannamemizde ve çeşitli vesileler
değişikliğini de gerektirse, Meclislerinizden ve Hü
le yapılan konuşmalarla beyan edilmiş ve aziz mil
kümetten meseleyi ele almalarım istiyoruz.
letimizce bilinmektedir. Zamanın müsaadesi nispe
«Kamulaştırma
bedelinin
aktarılacağı sanayi
tinde kısaca bazı hususları arza çalışacağım.
dalları üzerinde araştırmalar yapılmalı, vatandaş
Meşru her türlü kazanç mukaddes olup, gayri
meşru kazancın menşei ne olursa olsun yasaktır.
Alın teriyle kazanılan şeyler kutsaldır, işçinin alın
teri kurumdan emeğinin karşılığı verilmelidir.
Onun istismar edilmesi doğru değildir. İstismarın
her türlüsünün karşısındayız. Bu karşı oluş, bazıla
rınınki gibi sadece dille olmayıp, fiilen ispat edil
miştir^
Önemle belirtmek istediğimiz bir husus da şu
dur:
Toprak sahibinin, bugünkü vergi sistemi ile kı
yaslanamayacak kadar büyük mükellefiyeti vardır.
Mükellefiyetini eda etmeyen kişi maddî ve manevî
yönden tecziye edilir. Varlıklı kimseden sembolik
olarak değil, gerçek mal varlığı ile mütenasip vergi
alınır. Basit ve âdil vergi sistemini tatbik etmek
gerekir. 38 çeşit vergi almak, karmaşık yollara baş
vurmak ve büyük masraflar yapmak suretiyle vergi
almak iyi bir sistem olmasa gerek. Devlet - millet
kaynaşmasını temin edip, vatandaşı kendiliğinden,
mal varlığını gizlemeden vergisini verecek seviye
ye getirip, az masrafla çok büyük çapta gelir sağ
lamak lâzımdır*
Konuşmamın son bölümünde temennilerimizi ar
za çalışacağım.
Anayasa tadilinden evvel, yani
referandumla
kabul edilmiş haliyle, toprağın gerçek değeri üze
rinden kamulaştırılmasını emrediyordu. Bilâhara

I para yerine devletçe kurulacak rantabl sanayi tesis
lerine ortak edilmelidir.» şeklindeki 1975 yılındaki
I temennimize uyulmuş olması memnuniyetimizi muI cip olmuştur. Bunun başarılı olması için de, devlet millet kaynaşmasını sağlamak, vatandaşın devlete
I itimat etmesini temin etmek gerekir. Aksi halde
kamulaştırma bedelleri heba olacaktır, bu hal millî
ekonomimize büyük bir darbedir.
I
istihsali artırıcı her çareye baş vurmalı, istihsali
I artırmanın devamlılığı sağlanmalıdır.
I
Devlet sulama şebekeleri alanında ürün planlaI ması ve toprağın suya kavuşturulması mutlaka öne
I alınmalıdır*
I
Suruç, Viranşehir ve Harran ovalarında, «Aşağı
I Fırat Projesi»
gerçekleşinceye kadar sondaj ve
I pompaj işlemelerine hız verilmelidir.
I
Toplulaştırma işlemleri Hazine arazisi olan veI ya kamulaştırılan topraklar
üzerinde olmalı, bu
I iki çeşidin dışında kalan arazilerde zorunlu topluI laştırma yapılmamalıdır. Kıraç aıaziler tarım dışı
I bırakılıp, norm hesabında nazara alınmamalıdır.
I
I
I
I
I
I
j

Yine önemli bir husus : Örnek işletme ile ilgili
yönetmelik, gerçeklere uygun hale getirilmelidir. Şu
anda Devletin hüküm ve tasarrufunda olan Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinde dahi örnek işletme yönetmeliğinin aradığı hususlar mevcut değildir. Evet, tekrar ediyorum; Devletin hüküm ve
tasarrufunda olan bütün imkânlara sahip olan Cey-
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lanpınar Devlet Üretme Çiftliğini dahi mevcut yo
netmeliğe göre örnek işletme olarak kabul etmek
mümkün değildir. Devletin kuramadığı örnek işlet
meyi vatandaştan beklemek de en azından haksızlıktıf«
Yol, su, elektrik gibi zarurî ihtiyaçların karşılan
masına hız verilmiş olmasını memnuniyetle kayde
diyoruz.
İnsanca yaşama şartlarının hazırlanması içia
gösterilen ve gösterilecek olan gayretlere peşinen.
teşekkür ediyoruz*
Yukarıdan beri arz ettiiğmiz hususların nazara
alınması ümidiyle Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçesinin memleketimize, milletimize ve
Müsteşarlık mensuplarına hayırlı olmasını Cenabı
Haktan niyaz eder, Millî Selâmet Partisi Grupu
adına Yüce Meclisi hürmetle selamlarım. (A. P.,
M. S. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Öncel.
Demokratik Parti Grupu adına sayın Mehmet
Altınsoy, buyurun efendim.
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY
(Niğde) — Muhterem Baş'kan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri;
Demokratik Parti Grupu adına Toprak ve Tarım
Reformu Bütçesi hakkında'ki görüşlerimizi arz etmek
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, Toprak ve Tarım Reformu
Bütçesi müzakeresi vesilesiyle gerek Senatoda, gerek
se burada ilk defa uygulanan tporak ve tarım reformun
dan bahsediliyor. Bu hususta bir küçük açıklama ya
parak sözüme başlamak istiyorum.
Arkadaşlar, bu kanun Türkiye'de ilk Toprak Re
formu Kanunu değildir. Eğer reformun lügat manası
nı doğru tespit etmiş olıuisa'k; mevcut forma yeni bir
form, yani reform vermek manasına geliyorsa, Türki
ye'de Cumhuriyet devrinde ilk defa 1945 yılında çı
kan 4153 sayılı Kanunla da Türkiye'deki toprak re
formuna yeni bir form, bir reform vermek mevzuubahis idi. O zamanın şartlarına göre de hayli mükem
mel hazırlanmış ve ona göre çıkmış bir kanundu;
fakat tatbikatı sadece arazi dağıtımından ibaret kalmış
olup, asıl reformun ân ve şâmil manasında tevzi edilen
arazinin verimini artıracak diğer hizmetler yapılama
dığı için talihsiz bir kanun haline gelmiş, talihsiz bir
tatbikat haline gelmiştir. Temenni ederiz ki, mevcut
yeni kanun bu akıbete duçar olmaz. Ancak, bu kanu
nun da eksikliklerini aksaklıklarını, memlekette top
rak rejimine getireceği zararları, daha kanunun Yüce
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Meclislerde müzakeresi sırasında gördüğümüz için,
Demokratik Parti olarak evvelâ bu kanunun bu ha
liyle çıkmamasına bütün gücümüzle parti olarak gay
ret ettik; kanun bu haliyle çıktıktan sonra da, kanu
nun bize verdiği haklarla Anayasa Mahkemesine mü
racaat ettik. Bu yüksek mahkeme - bilemeyiz, takdir
o yüksek mahkemeye ait - bazı meseleleri aylardan da
önce, haftalar içerisinde hallettiği halde, üç yıla ya
kın zamandan beri bu müracaatımız hakkında müs
pet, menfi henüz cevabını Ve kararını vermiş değil.
Onun için, derdest olduğu için de bu hususta bir şey
söylemek istemiyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, toprak reformunun Urfa
ilinin bazı ilçelerinde başlamış olması dolayısıyle uy
gulama hakında bugün münakaşa konusu olan iki ayrı
görüş var. Aslında bu iki ayrı görüş, çok yeni olan
uygulamanın iki ayrı Hükümet zamanında ikiye bö
lünmüş oimsından çıkıyor. Herkes gibi bendeniz de
televizyonda yapılan münazarayı dikkatle dinlemeye
çalıştım. İddialardan birisi - ki esM uygulamacıların
iddiaları - kısa bir dönem içerisinde 200 000 dönüm
arazinin kamulaştırmasını yaptıkları, eğer kendileri
ne az bir zaman daha im'kân verilmiş olsa idi bu
200 000 dönüm kamülaşimış arazi ile beraber, kata
cakları bir miktarı da dahil olmak üzere 30 000 kişiye
arazi tevziatı yapacakları istikametindedir ve bu ne
denle de demek isterler ki; Yeni uygulayıcılar bu
işi savsaklamaktadır, alargaya almaktadır, iş yürüme
mektedir. Bundan da maksat ve murat, 1976 Kasım
ayında arazi alım satımının Urfa ilinde serbest ola
cağı için o zamanı beklemek içindir ve netice iti
bariyle de tevziat bir taraftan devam etse dahi, alım satım serbest olacağı için arazi sahip değiştirecektir.
mülkiyet nakli suretiyle toprak reformu önlenecektir;
neticede, şayet yapılmışsa, altyapı tesisleri ve diğer yar
dımlar, toprağa muhtaç olan kişilere verilmiş toprak
lara değil, eski malik ağalara hizmet olacaktır.
Tam olarak sıhhatinden emin olamadığımız ve
bazı yerlerden aldığım rakamları burada arz etmek
isterim.
Sayın Başbakan burada üç yüz küsur bin dönüm
den bahis buyurdular. Televizyonda bu işin müte
hassısları (hafızam beni yanıltmıyorsa) birbirinin üze
rine ilâve etmek suretiyle 500 bin dönüme yakın çı
kardılar. Yine yanılma payı bana ait, yahut hafızamın
beni yanıltmasını kabul edeceğim; Sayın Bakanla özel
bir görüşmemizde, hatırladığıma göre 700 bin dönüm
arazinin hazır vaziyette olduğunu bahis buyurdular.
Tabiî, rakam ne kadar yükseik olursa o kadar mem-
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nuniyet vericidir; ama bu kadar çok fark sanıyorum
şundan çıkıyor: Kamulaştırılmış arazi, kamulaştırılma
ya hazır arazi, tevzlie hazır arazi olarak ayrı ayrı ra
kamlar olsa gerek bu. Çünkü, yine televizyonda mü
tehassıslardan işittiğimize göre, asıl iki yüz küsur bin
dönüm arazi kamulaştırılmış; fakat henüz endeksleri
tamamlanmamış olduğu için tevzi edilemeyen arazi var.
Endeksler elde edilir edilmez de, derhal bunların ka
mulaştırılmasına geçilecek. Fa'kat bir kısmı var ki, ka
mulaştırması tamamlanmış olmasına rağmen, endeksin
de hışında beklenen bazı hususlar var. Her halde bu
rakam farkları budan gelse gerek. Yoksa, mesul ve bu
işi bilen yetkili kişilerin bu kadar açık rakam farkı
vermeleri isabetli olmazdı. Bendenliz yanılmış olmayı
kabul etmek isterim.
Şimdıi, bu iki iddia arasında, elbette ki hakem ola
rak bir şey söylemek durumunda değiliz. Yalnız, «ya
şayan görür» diyeceğiz; 1976 Kasımı gelecek, ölmez
sağ olursak her iki iddianın hangisinin doğru çıka
cağını beraber göreceğiz. Halen bu işin başında bu
lunan uygulayıcı arkadaşları mesuliyetini müdrik in
sanlar olarak kabul ve temennli ediyoruz, onlara gü
veniyoruz. İnşallah yaptikları vaadi yerine getirirler,
biz de memleket namı hesabına memnun oluruz. An
cak, şu andaki münakaşa, bu ve bütün bu münakaşa
lar, neticesinin ne olacağı atiye talik edilmiş durumda,
bekleme durumundayız, bugünden bir şey söylemek
belki insafsı'zlık olur diye kaydı ihtiyatiyle konuşmayı
tercih ediyoruz.
Yalnız, yine televizyondan aldığımız (tabiri marufu
ile) izlenime göre, bazı görüntüler gösterdiler. Orada,
Urfa ovasında bazı sulama çalışmaları, yol hazırlık
ları, bazı atelyeler yapılmış onların hazırlıkları ve bir
miktar da bir yerde park edilmiş traktörler.. Bunları
gördük. Bendeniz bu sıralarda Urfa civarına gitmedim,
yalnız televizonda gördüklerim'izle iktifa ettik; ama
bilebildiğim kadar, Urfa Ovasında iki milyon dönüme
yakın tevztie müsait arazi var. Tevzi edilen yerlerin
sulanacağından, oralarda sulu ziraat yapılacağından
bahsediliyor. Ancak yine de bilebildiğimize göre, eğer
Fırat üzerinde milyarı aşan bir sulama barajı düşünülmüyorsa, (ki bunu kimseden duymadık) o takdir
de orada sulamadan bahsetmenin fantaziden ileri git
meyeceğine işaret etmek isteriz, «tki milyon dönüm
arazi tevzi edilecek, Toprak - Su çalışmalarıyle 76 bin
dönümünü sulama imkânına sahibiz» demek, bu böl
gede, Urfa Ovasında, Harran Ovasında ve diğer ova
larda sulama yapıyoruz demek için çok iyimser olmak
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lâzım geldiği kanaatindeyiz. Bu vaatleri ihtiyatla kar
şılıyoruz.
Muhterem arkadaşlar, yine bu uygulamada dikka
timizi çeken ve bize biraz garip görünen bir başka
husus daha var. Birinci iddiacılar, 60 küsur trak
törü ilk parti olarak oraya gönderdiklerini ve der
hal, tevzi edilen arazide, bu traktörlerin yardımıyle
verimin artırılmasına geçileceğirii söylerler, yeni uygu
lamacılar da, «Elbette bu tevziat bittikten sonra biz
de verim artırıcı, gelir artırıcı diğer yardımları yapa
cağız derler. Ancak, hep 60 traktörün üzerinde dö
ner, dolaşır bu iş. Eğer bu merhalede kalacaksa;
60 küsur traktörü iki milyon küsur dönüme taksim
ederseniz, traktör başına 30 bin küsur yer düşer. Böyle
verimi artırmak düşünülüyor ise, çok hafif olur bu;
ama bunu da ben, şahsen yanılgım, yahut yanlış an
lamam kabul ediyorum. Mer halde burada verim ar
tırıcı faaliyet, 60 traktörün tevziinden ibret olmaya
caktır inşallah.
Elbette, uygulma bazı aksaklıkları ve eksikleri de
giderecektir. Yalnız, yine bu münazara da gördüğü
müz, işittiğimiz bir şey var; reform uygulaması bölge
bölge mi yapılmalıdır, yoksa, bütün Türkiye'de birden
mi yapılmalıdır? Ben bu akademik münakaşaya kendi
tercihlerimi koyarak burada girmek istemiyorum. An
cak, iki yıla yakın bir tatbikatın Urfa'nın, bazı ka
zalarında olması (Urfa'nın seçilmiş olmasının isabetli
olup olmaması bir yana) bu tempo ile gittiği takdir
de, Türkiye'de bu reform uygulamasının çok uzak is
tikballere kalacağı işaretini ve izlenimini vermekte
dir. Yalnız şayanı şükran olan bir şey var; Vekil be
yefendi şahsi dostum olduğu için, ara sıra sohbetle
rinde istifade ettiğimde öğrendim; köy düzeyinde
bazı tecrübe kabilinden yeni uygulama merkezleri
açılmış, aslında bu yol isabetli bir yoldur. Hele köy
düzeyinde olması isabetli yoldur. Çünkü, Vilâyet ve
ya kazaları aldığınız takdirde; Türkiye'de, ne kadar
olursa olsun vilâyetlerin mesahası, vilâyetlerin ve ka
zaların çok değişik toprak sistemleri, çok değişik top
rak durumlarıyle karşı karşıya kalmak mümkündür.
Bir ilde, bir kazada uygulamaya başlayacağım dedi
ğimiz zaman, çoğu ahvalde fuzuli sizi işgal edecek bazı
bölgelerle karşı karşıya kalırsınız; ama köy düzeyine
indirdliğuniz takdirde (hatta bazen bunu çiftlik düzeyine
dahi indirmek mümkündür) tam tevzi edilecek, refor
ma tabi tutulacak arazinin üstüne konmak bakımın
dan, büyük isabet olur. Yalnız, kanımızca bunun da
bir mahzuru var. Bu istikamette gittiğiniz takdirde,
küçük küçük üniteler halinde Türkiye'ye bir dağıl-
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maya başladınız mı, bunu da toparlamak mümkün
olmaz. Bu küçük ünitelerin birbirine iltisakını, irti
batını temin etmek için kuracağınız organizasyon, bir
bakarsınız toprak reformunu astarı yüzünden pahalıya
da getirebilir. Bu noktaya dikat edilerek hareket edilir
se, 'sanıyorum bu verimli bir tecrübe olur, kanaatin
deyim.
Muhterem arkadaşlarım, biz toprak reformunu
münhasıran toprak reformu olarak: kabul etmiyoruz.
Gerçi Kanunun adında da, kurulan müsteşarlığın adın
da da «Toprak ve Tarım Reformu» deniyor; ama uy
gulamadan ve izahlardan anladığımıza göre iş münhası
ran toprak reformuna, yani daha başka bir deyimle,
dilim varmıyor söylemeye, ama bir arazi tevziatı is
tikametinde gelişme istidadı gösteriyor. Buna bilhassa
safın görevlilerin, yetkililerin dikkatini çekmeyi isteriz.
Aslında, reformu tarım istikametimde geliştirmek, ge
nişletmek zarureti vardır. Çünkü, münhasıran araziyi
dağıtmanın 4753 sayılı Kanunla pek isabetli olmadığı,
Türkiye'de çök acı tecrübeleriyle anlaşılmıştır. Ayrıca
sadece tarıma münhasır yani tevzi edilen arazinin, ge
lirlinin artırılmasında, işletmesinin daha verimli hale
getirilmesinde 'kalmakla da, bir ülkede reformun gaye
sine ulaşabileceğine inanmıyoruz. Çünkü, bu arada
toprakla uğraşan, toprakla iştigal eden, geçimini top
raktan temin eden nüfusun azalması istikametinde, bu
na bağlı diğer reformların yapılması zarureti, yani
sanayi reformunun bununla paralel yürümesi zarureti
vardır. Aksi halde, toprak üzerinde çalışan nüfusun
mütemadiyen artması, reformun geride kalmasını te
min eder. Aslolan, bir taraftan da sanayi reformunu
geliştirerek, toprakla iştigal eden nüfusun yüzde nis
petini azaltmak istikametinde olmalıdır. Türkiye'nin
bunda biraz da acele etmek zarureti vardır; bütün im
kânlarını forse ederek. Çünkü, kalkınmış ve kalkın
makta olan memleketlerle mukayese yaptığımız za
man, Türkiye'nin durumu daha açık ortaya çıkıyor.
Zâten vaktimiz de yok, bir akademik tartışmaya gir
mek istemiyorum; fakat ezberimde kalan küçük bir iki misali vermek islterim.
Bugün kalkınmış ülke olarak bilinen Birleşik Ame
rika'da toprakla iştigal eden nüfusun genel nüfusa
nispeti ı% 11, Batı Almanya'da % 9, Fransa'da, (ha
fızam beni yanıltmıyorsa) % 23 veya 24 olacak. Türki
ye'de pek sıhhatli rakamlar yok. Çünkü 64 dönüyor,
69 dönüyor, 70 dönüyor; Ama her halükârda 60 ilâ
70 arasında bir rakam olduğu da nazarı itibara alınır
sa, toprak reformunun devamında, sanayi reformu
kendisi ile muvazi gitmezse, toprakla iştigal eden nü-

-

O :3

füsun artışında toprak reformunu ne kadar forse
ederseniz edin, geride kalmaya mahkûm olunacağı
aşikârdır gibi gelir bize.
Mubterem arkadaşlarını, Türkiye için bir başka
talihsizlikten daha bahsedeceğim, toprak reformunun
müşkülâtı yönünden. Bilhassa toprak hukuku, mül
kiyet hukuku ile, mülkiyet rejimi ile sıkı sıkıya ilgi
lidir. Biz Cumhuriyet döneminde, mülkiyetin inti'kalindeki ananevi gelişmeyi nazarı itibara almadan, Ba
tının, Avrupa'nın feodal mülkiyet rejimi esasından
doğmuş olan mülkiyet rejimini, yan/i Medeni Kanunu
aldık. Biz kendi sosyal bünyemiz içinde, gelişen mül
kiyet sistemimizi, bu sisteme uydurmaya çalıştık. Onun
işin, bugünkü toprak reformunun çıktığı zamana ka
dar gelen 50 küsur yıl, hatta ondan evvelki bir 100
yıl, Osmanlı Devrindeki bir 100 yılla, aşağı - yukarı
150 yıldır, tersine yapılan tatbikatı ıslâh etmek için
bir toprak reformu yapmak zorundayız. Toprak re
formu uygulaması yapmış bazı memleketlerin bize na
zaran şanslı oldukları, talihli oldukları taraflar var.
Bizim de bu şanssızlığımız var. Aslında gönül ister
di ki, Toprak Reformu Kanunu mevzuubahİs oldu
ğu zaman, evvelemirde Osmanlı mülkiyet rejiminin ve
Osmanlı toprak rejiminin çok iyi tetkik edilmesi lâzım
gelirdi. Osmanlı mülkiyet rejimi, toprak rejimi derken,
Arazi Nizamnamesi ve Arazi Kanunnamesini kasdetmiyorum. Çünkü, Arazi Nizamnamesi ve Afazi Ka
nunnamesi de, Batının feodal sistemi örnek alınarak
tedvin edilmiş kanunlar ve nizamnameler idi. Asıl on
dan evvel.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Altınsoy.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Sayın Baş
kan, çok özür dilerim; galiba mevzuu dağıttık. Ama
tabiî ne söylesek, gök kubbenin altında bir hoş sadâ
olarak kalacak. Onun için ihtarınıza teşekkür ede
rim.
Efendim, başka şeylerden bahsedecektik; burada
kesmeye mecburum. Çünkü bunu toparlamak da zor
olacak, bu kadar dağıtırsak. Bir iki küçük hususa de
ğinmek istiyordum; toprak reformunun uygulama dı
şında kalan bölgelerde, bir sıkıntı vardır. Ben bu böl
gelerin çocuğu olduğum için, bizzat yaşadığım bazı
hadiseler var. Bunları bu veslile ile muhterem ilgililere
ve yetkililere duyurmak istiyordum. Affınıza sığınarak
bu mevzuu burada kesip, onu söylemek mecburiyetin
deyim, az kalan vaktim içinde.
Efendim, kiraya verme bir yönetmelikle tanzim
edilmişti ve bu yönetmeDİ'k çok kötü işliyordu. Çünkü,
biraz da sanıyorum uygulamada yeni olmanın, tecrü-
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değişen siyasî ve ideolojik tartışmalar yapılmakta
besizliğin verdiği bazı şeyler olacak bunlar. 60 ya
şından aşağı, (ihtiyar olmamak) okur - yazar olmak, as
dır.
kerliğini bitirmiş olmak vesaire vesaire birtakım kayıt
Anayasamız, toprak - fert ilişkisiyle, devlettin bu
larla anca'k, toprağı kiraya alabiliyordunuz, Hazineye
ilişkileri ne şekilde düzenleyeceğirii açıklıkla tanzim
intikal etmiş araztiyi. Halbuki, bunun şâgilleri vardı,
etmiştir. Anayasa ve onun doğrultusunda Adalet Par
zflyetleri vardı. Evvelce toprağın kendisinin olduğunu
tisi Gruplarının Meclislerde çoğunlukta bulunduğu bir
dddia eden kişiler, ananevi olarak, örf - âdet olarak,
sırada çıkarılmış bulunan Toprak ve Tarım Reformu
pek de haksız değillerdi ama, modern hukukun icabı
Kanunu ile -reformun gaye ve hedefi belirlenmiştir.
haksız hale gelmişlerdi, Bunların, 50 - 80 yıldır ba
Toprak ve tarım reformu uygulaması sonucunda;
badan dededen kalma kendi işlettikleri toprağı baş
topraksız ve yeter toprağı olmayan çiftçi, yeter mik
kaları kiraya aldığı zaman, büyük çatışmalar, büyük
tarda toprağa kavuşturulacak, toprak verimli şekilde
krozmanlar oluyordu. Öğrendiğimize göre, bu yönet
işletilecek, tarımda üretim sürekli olarak artırılacak
melik bazı ıslaha tabii tutulmuş, bu arz ettiğimiz mad
ve verimliliğin artışı sürdürülecektir.. Sağlanacak yeni
deler bertaraf edilmıiş. Bunu memnuniyetle kaydet
istihdam imkânları sayesinde, işsizlik giderilmeye ça
mek ve bu değişikliği yapmış olan yetkililere de te
lışılacak, bu çalışmaların sonucunda, normal gelir
şekkür etmek isiteriz. Ancak, yine uygulamada bazı ak
saklıklar ve hatalar var, bunların ıslahını da istirham'. grupları seviyesine ulaştırılmış bulunan fertlerin siyasî
faaliyetlere etkili bir şekilde girmeleri imkân içine so
edeceğiz. Ezcümle, hemen vaktimin darlığında aklıma
kulacaktır.
gelen bir, iki şeyi söyliyeykn; mahallinde kiralar için
endeks norm tespit ediliyor. Bunlar çoğu zaman çok
Toprak ve tarım reformunun; yukarıda kısaca özet
yüksek tespit ediliyor ve o köyde, o arazinin mıntıka
lediğimiz sosyal, ekonomfik ve siyasî hedeflerinin ehem
sında, o fiyatlarla kiraya alan bulunmuyor; yahut da
miyeti karşısında, reformun yapılıp yapılmaması hu
köylüler bu fiyatlara kiraya almak istemiyor. O zaman
susunda, tartışmaların zaman israfından başka bir
yakın köylerde ilânat yapılmak suretiyle kiraya veril
şeye yaramayacağı aşikârdır. Esasen, üç yıldan beri
mek isteniyor. Bu arazi meselesii Türkiye'de çok has
devam eden tatbikat karşısında, görüş ve tenkitlerin
sastır, .zilyetlik dolayısıyle. 2 köy arasında çatışmalara
nazarî meseleler yerine, tatbikat üzerine teksif edil
varan bazı hadiseler oluyor. Bunları önlemek bakı
mesi zarureti açıktır.
mından da bu hususun ıslahında sayın yetkililer yar
dımcı olurlarsa, sanıyorum ki, hayırlı bir iş yapmış
Konunun ehemmiyetli oluşu sebebiyle, toplumu
olurlar.
muzda toprak ve tarım reformu ile ilgili faaliyetlerin
geçmişine kısaca göz atmayı zarurî görmekteyiz. Yıllar
Saym Başkan, sanıyorum, müsamahanızı da suiisti
ca topraksızlar için ağıtlar düzülmüştür. Dağıtılmaya
mal etmeye başladım. Teşekkür eder, muhterem arka
müsait topraklar dağıtıldığı takdirde, Türkiye'nin bü
daşlarıma hürmetler sunarım. Toprak ve Tarım Refor
tün dertlerinin ortadan kalkacağı yolunda iddialar ileri
mu görevlilerine, bütçelerinin hayırlı olmasını dilerim.
sürülmüştür ve bu iddialar devamlı sürdürülmüştür.
Hürmetlerimle (C. H. P. ve D. P. sıralarından alkış
Hakikati anlayabilmek için, geçmiş tatbikatı gözden
lar).
geçirmek lâzımdır. Türkiye'de 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu ile, yaklaşık olarak 450 000 aile
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Altmsoy.
ye 23 milyon ve 1930 tarihli Tevziî Arazi Talimatna
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yusuf Uysal.
mesine göre de 6 milyon dönüm tarım toprağı dağı
Buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar).
tılmıştır. Üzülerek itiraf etmek gerekir ki, toprak ve
A. P. GRUPU ADINA YUSUF UYSAL (İsparta)
tarım reformu üzerinde iddialı görüşler ileri süren ze
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
vat, bu dağıtılan toprakların, Türk tarım hayatına ge
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 büt
tirdiği katkıyı hiçbir şekilde tetkik gereğimi duyma
çesi üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz
mıştır. Dağıtılan bu toprakların, dağıtımın mesnedi kaetmek istiyorum.
nunlarca konulan yasaklara rağmen el değiştirdliğini
ve bu topraklarda, toprak verilen şahısların çok cüzî
Toprak - insan ilişkileri, beşer tarihinin en tabiî,
bir kısmının çiftçilOk yaptığını görmekteyiz. Reformun
en eski ve en kopmaz ilişkileridir. Toprak mülkiyeti,
sadece toprak dağıtmakla gerçekleştirileceğini ileri sü
toprağın işlenmesi, toprağın hududu ve genişliği üze
renlerin yanılgıları için bu hakikat yetse gerektir.
rinde Türkiyemizde uzun süredir, zaman zaman dozu
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Toprak ve tarım reformu tatbikatı üzerindeki gö
rüşlerimize gelince :
1. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, büt
çelerin takati nisbet'Jnde gerekli para ve imkân, reform
çalışmalarına ayrılmıştır. Bu cümleden olarak, 1976
'bütçesine reform müsteşarlığı için 1 143 777 700 lira
ödenek konulmuştur.
2. Dikkat ve itina ile çalışan ve gün geçtikçe ka
zandığı tecrübelerden istifade etmesini bilen iyi niyetle
dolu bir teşkilât işin başında bulunmaktadır.
3. Reform çalışmalarına yardımı gereken diğer
Devlet kuruluşları, bu yardımı yapmaya devamlı su
rette hazırdırlar ve yardıma devam etmektedirler.
Bu imkânlara rağmen, reform çalışmaları sonuç
larının yeterli bulunmadığı yolunda zaman zaman it
ham seviyesine varan tenkitler ileri sürülmektedir. Bu
tenkitlerin sahipleri, Urfa'nın, reform bölgesi olarak
yanlış seçilmiş olduğunu ve reform çalışmalarının, top
rak dağıtımı yönünden yeters'iz bulunduğunu ileri sür
mektedirler.
Urfa'nın reform bölgesi olarak seçilmesinin isabeti
üzerinde kısaca durmak istiyoruz :
1. Ur'fa ilimizde, diğer illere nazaran nüfusun
büyük bir kesimi, geçiml'ni topraktan elde etmekte
dir.
2. Toprakta çalışanların çok büyük bir kesirriinıin toprağı ya hiç yoktur veya yok denecek kadar
azdır.
3. Toprakta çalışan grupların gelir seviyesi ara
sında büyük bir açıklık mevcuttur.
4. Dağıtılması mümkün toprak rezervi, diğer böl
gelere nazaran daha fazla görülmektedir.
Saydığımız bu sebepler, Urfa'nın, reform bölgesi
olarak seçilm'iş bulunmasının isabetini, tartışmaya mey
dan vermeyecek şekilde ortaya koymaktadır. Buna
ilâveten, toprak yerilmesi! için müracat eden aile sa
yısının 76 bene ulaşmış bulunması da, bu ilimiz insa
nının, toprak reformunun tatbikatını iştiyak ile bek
lediğini göstermeye yeter.
Reform çalışmalarının, toprak dağıtımı yönünden
yetersiz bulunduğu ve sulu toprakların, dağıtıma tabi
tutulmamış olduğu yönünden yapılan tenkitler üzerin
de de kanaatlerimizi söylemek istiyoruz. Başlangıçta
yapılan kamulaştırmalar, endeksler nazara alınmadan
' yapılmıştır. Endeks çalışmaları, gerek kamulaştırma, ge
reCcse toprak dağıtımı yönünden tatbikatın esasını teş
kil etmektedıjr. Endeksler hazırlanmadan alelacele ya
pılan kamulaştırmalar sonunda, elde edıilen toprakların
dağıtılma imkânları yoktur. Ayrıca, toprağı kamulaş
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tınlan şahıslar, elinde kalan fazla topraklar ilerde kamulaştırıldığı takdirde, Hazine elinde kopuk kopuk,
işe yaramaz toprak parçaları kalmış olacaktır, ilk ka
mulaştırılan arazileriin, yapılan tespitlere göre 60 bin
dönümü, ıslahen tarıma alınabilecek taşlık arazilerdir.
İlk kamulaştırmalar sırasında kamulaştırılan toprakla
rın büyük bir kısmının hisseli olduğu ve ifrazlarının
yapılmamış bulunduğu meydana çıkmıştır. Ayrıca, çok
sayıda toprak istekleriniin, istek sahipleri yönünden tet
kik ve tasnifi, zaman kaybına yol açmıştır. Kamulaş
tırılan arazinin büyük bir bölümü, tamamlanmasına
çalışılan sulama şebekeleri içindedir. Sulama imkânı
sağlanarak sulu arazi normuna göre yapılacak dağıtım-.
dan daha çok ailenin toprak sahibi kılınması, sulana
nken arazilerin dağıtılması işleminin tehiirine sebep
olmuştur-. Bu problemlerin haliedıilmerniş olması, ümit
edilen miiktarda çiftçi ailesinin topraklandırılmasını
geçidi olarak engellemiştir.
Reform çalışmaları, kooperatifler kurulması ve
çalıştırılması yönünden başarılı geçmiş görülmektedir.
Kurulan 6 adet Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifi,
her türlü imkân ile teçhiz edilerek, ekim yapılması ge
rekli alanlarda elcim yapm'a imkânları bulunmuştur.
Toprak dağıtılanlardan, evi olmayanlara kredi sağ
lanmak suretiyle eve kavuşturulmuş bulunmalarını
memnuniyetle ifade etmek işeriz. Toprak verilen aile
ler için fıstık ve bağ tesisleri kurulmuş, hab ve kilim
dokunması gibi el sanatlarının bölgeye yerleştirilmesi
içıin müessir gayretler sarfedilmiştiir.
Bütün reform bölgesinde kadastro işlemlerinin ta
mamlanmış bulunması ve 1976 yılı Haziran sonuna ka
dar endeks çalışmalarının Toprak - Su teşkilâtınca
b'Jîüî'ileoe&rnin b'il dirilmesi; reform tatbikatının gele
ceği! için teminat olarak görülmelidir. Sulanması müm
kün araziler üzerinde yapılacak teslisler tamamlanma
dan arazi dağıtımı zararlı olacağına göre, sulama tesis
leri üzerindeki çalışmaların yeter ölçüye, çıkarılmasının
zaruretini belirtmek isliyoruz.
Çekilen emek ve harcanan paraların karşılığının
kısa sürede alınması dileğiyle, bu bütçenin büyük Türk
Milletine hayırlı olmasını Cenab-ı Allahtan diler, saygı
larımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal.
Gruplar adına görüşmeler bitmiştir. Şahısları adı
na söz alan sayın arkadaşlarıma sıra'siyle söz veriyo
rum.
Sayın Mehdi Keskin, buyurunuz efendim.
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;
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1976 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
Bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum.
Anayasamızın 37 nci maddesine göre: «Devlet,
toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek
ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan
çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyle gereken tedbir
leri alır. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sahip ol
masını kolaylaştırır.
Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya di
ğer toprak servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.»
Anayasanın bu hükmüne göre, 1757 sayılı Top
rak ve Tarım Reformu Kanunu çıkarılmış bulunmak
tadır. Bu kanuna uygun olarak tatbikata Urfa ilinden
başlanmış olup, bu tatbikat halen devam etmekte
dir.
Toprak ve tarım reformunun temel hizmetleri olan
tapulama, kamulaştırma, dağıtım, tarımsal yerleşim
kooperatifler, yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri,
yol, su, elektrik, ziraî sulama gibi altyapı yatırımlarıyle, reform bölgelerinde sağlık, eğitim, kültür, ha
berleşme gibi hizmetler gittikçe artan bir hızla ge
liştir ilme'kted ir. Toprak ve tarım reformu, toprak ve
mülkiyet dağılımının tasarruf ve işletme şeklinin ve
işletmelerle ilgili yapının verimlilik ve sosyal adalet
ilkelerine uygun olarak düzenlenmesini öngörmekte
dir.
Milliyetçi Partiler Hükümetince, bu hizmet, kanun
ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, eskisi ile kı
yaslanamayacak derecede yoğun bir şekilde yürütül
mektedir. Birkaç başlıkla bunlara göz atmak gerekir
se, diyebiliriz ki; reform uygulamasının devam ettiği
Urfa ilinin tamamında tapu ve kadastro işlemleri bi
tirilmiştir. Geçmişin hataları da tashih edilerek kar
şılıklı anlayış havası yaratılarak vatandaş - devlet
ilişkisi kurulmuştur. Kamulaştırma işlemleri, prob
lemler çözülerek hızla devam ettirilmektedir. Hazine
arazilerinin durumu ilk defa bu dönemde son 8 ay
içinde ele alınmıştır ve tespit edilmiştir. Bu Hazine
arazileri teker teker paftalarına işlenmekte. Hisseli
olanların ifrazı için gerekli işlemler yapılmaktadır.
Kamulaştırılan toprakların bedelleri de kanun ve yö
netmeliklere göre sahiplerine zamanında ödenmekte
dir.
Urfa'da kamulaştırılan toprakların bedelleri sahip
lerine zamanında ödenmek suretiyle mülkiyet ha'kkına karşı Hükümetin ne öderece saygıh olduğu açıkça
anlaşılmaktadır.
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Toprak ve tarım reformunun başarıya ulaşmasın
da kullanılan önemli etkenlerden biri de altyapı yatırımlariyle, bölgenin sosyo - ekonomik kalkınması
nı sağlayacak üstyapı yatırımlarıdır. Uygulama böl
gesi Urfa'da, kamulaştırma bedellerinin sanayi yatı
rımlarına transferi, yeni iş sahalarının açılması ihti
yaçlarının karşılanması için çeşitli kuruluşlarla işbir
liği halinde yatırım projeleri geliştirilmiş, bu konu ile
ilgili gerekli Bakanlar Kurulu kararı da çıkarılmıştır.
Kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra toprak dağı
tılmasına başlanmıştır.
Reformun ekonomik amacını gerçekleştirmek için
kooperatifler en etkili araçlardır. Eski iktidar zama
nında bir tek kooperatif kurulmamışken, son altı ay
da 6 adet kooperatif kurulmuş, kooperatif müdürle
ri tayin edilerek faaliyete geçirilmiştir. Kooperatif
ler, kanun ve yönetmelikte yer aldığı şekilde kurula
rak, politik ve ideolojik gelişmeye fırsat verilmeye
cek şekilde teşkilatlandırılmıştır.
Tespit ettiğimiz bu güzel icraatından dolayı Hü
kümeti, ilgili Bakanlığı ve müsteşarlığı tebrik ediyo
ruz.
Sayın milletvekilleri, gerçekten toprak ve tarım
reformu, topraksız, az topraklı fukara Türk çiftçisi
nin kalkındırılması için çok önemli bir hizmettir.
Adalet Partisi bugüne kadar bu işin edebiyatını de
ğil, fikriyatını, fiiliyatını, tatbikatını yapmıştır. Top
rak ve Tarım Reformu Kanununun Yüce Meclisten
çıkması Adalet Partili milletvekillerinin çoğunlukta
ki oylarıyle mümkün olmuştur. Sonra da, bu Kanu
nu uygulamak yine Adalet Partisinin başında bulun
duğu Hükümete nasip oldu. tik toprak dağıtımını
da bizim Hükümetimiz yaptı ve bu dağıtma devam
etmenin hazzı, gayreti içindedir. Cumhuriyet Halk
Partisi ise bu işin daima edebiyatını yapmıştır. Elin
de bizim çıkardığımız kanun olmasına rağmen, 10
aylık iktidarları döneminde topraksız köylüye 10 san
tim toprak dağıtmadan iktidardan kaçıp gitmişler
dir.
Ülkemizde topraksız, kendilerine ve ailelerine ye
terli olmayacak kadar az topraklı çiftçiler vardır. 41
milyonu bulan nüfusumuz içinde bunların büyük bir
yekûn tuttuğu gerçektir; fakat bu durumdaki bütün
vatandaşlarımızı toprak dağıtımı suretiyle yeterli
toprağa kavuşturmanın mümkün olmadığı da bir ger
çektir. O halde bir yandan ülkemizin verimli toprak
kaynaklarını tarım ve toprak reformu ile değerlendi
rirken, ülke kalkınmasını sadece ziraî politikaya, dolayısıyle bu reforma dayandırma imkânının bulun-
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madiğini gözden uzak tutamayız. Tarım politikası
yanında, sınaî yönden süratle kalkınma politikasına
ve özellikle bütün sektörlere dağılmış bir sanayi po
litikasına dayanma'k zarureti vardır. Başka türlü ne
geri kalmışlığı yenebiliriz, ne muasır medeniyet sevi
yesine yükselebiliriz, ne de istihdam ve işsizlik me
selesini halledebiliriz.
İşte Adalet Partisi, iktidarda bulunduğu dönem
lerde bu politikayı uygulamıştır. Bugün de Adalet
Partisinin başında bulunduğu Hükümet, bu istikamet
te bir gayret ve çalışmanın içindedir. Toprak ve ta
rım reformu sırasında çiftçilerimize sadece toprağı
teslim ederek bir toprak dağıtımı ile reform yapıl
mış olamaz. Bunun yanında fukara köylünün sosyal
ve iktisadî imkânlara kavuşturulması şarttır. iyi to
hum, ucuz gübre, sulama, haşarat ve zararlı otlarla
mücadele, ucuz ziraî alet ve makinelerin temini, ucuz
ve yeterli ziraî kredi, pazarlama imkân ve sahaları,
altyapı hizmetleri, toprak ve tarım reformunun ger
çek anlamda tahakkuku ve millî kalkınma için zi
raî unsurlardır,
Sayın milletvekilleri, Adalet Partisinin başında bu
lunduğu Hükümet, daha Koalisyon Protokolü görüş
meleri sırasında toprak ve tarım reformu konusunu
ele almış ve Hükümet Programında da, buna gerek
li yer verilmiştir. Bu işin sadece yaygarasını yapan
Cumhuriyet Halk Partisi ise, kurduğu Hükümetin
programında toprak ve tarım reformundan bir keli
me ile dahi bahsetmiş değildir. Bu davanın da sahi
bi Adalet Partisi ve milliyetçilerin kurduğu Hükü
mettir.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, Devletin en
büyük patron olduğu bir devlet kapitalizminin hâ'kim olmasını, mülkiyet hakkının kaldırılmasını iste
yen çarpık bir zihniyetin varlığını inkâr etmek müm
kün değildir. Bu sakat zihniyet Anayasanın 37 nci
maddesini ve diğer hükümlerini görmezlikten gelerek
ve doğa kanunundan hareket ederek, «Toprak işle
yenin, su kullananın» sloganına varana kadar, boy
kot ve işgal, bu arada toprak işgaline varana kadar
her türlü tahribin içine girmiştir. Böylece, topraklı
ile topraksızı, varlıklı ile yoksulu, işçi ile işvereni,
esnaf ile memuru, memur ile köylüyü, hatta baba ile
evlâdı karşı karşıya getirip birbirine düşman etme
nin, netice olarak, büyük Türk Milletinin huzurunu
•kaçırmanın yollarını aramışlardır.
Bu zihniyet için tarımın geliştirilmesi, verimin ar
tırılması, üretimin çoğaltılması, topraksızın toprağa
kavuşması hedef değildir. Türkiye'deki rejimin, hür-
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riyetçi demokratik bir rejim olmaktan çıkarılması
ve Marksist bir ilkeye dönüştürülmesi anagayeleridir.
Adalet Partisi, hem parti olarak, hem de Adalet
Partisinin içinde ve başında bulunduğu Hükümet, ik
tidar olarak, bu sapık ve çarpık zihniyetin, yukarıda
kısaca arz ettiğimiz gayesinin tahakkukuna kesinlik
le engel olacaktır. Anayasa hâkimiyeti devam ettirile
cektir,
Başarılı bir topj'ak ve tarım reformu, özel mülki
yet ve tapu tanımayan, Anayasaya aykırı bir yağma
cılık ile değil, hukuk devletinde, Anayasanın koyduğu
bir nizam içinde, özel mülkiyete saygı prensibine
dayanan ve fakat özel mülkiyetin ancak kanunlar
gereğince kamu yararı olan hallerde yine kanuna da
yanılarak İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında mü
talaa edilebileceği hukukî esaslar dairesinde yapılabi
lir. Başka türlüsünü demokratik bir rejim içinde dü
şünmek bile insana ürperti verir.
Demokratik olmayan sosyalist ve komünist
jimlerde, antidemokratik şekilde, tapuyu delerek
pılmış bulunan ve adına toprak reformu denilen
gulamalar, o ülkelere refah değil sadece açlık,
falet ve rezalet getirmiştir.
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Türkiye'de ise demokratik yoldan, Anayasa ve
kanunlar çerçevesinde yapılmakta olan toprak ve ta
rım reformu, ülkemize inşallah refah ve saadet ge
tirecek, Anayasanın emrettiği sosyal adaleti, hak ve
mülkiyet duygulan zedelenmeden fukara çiftçileri
mize daha iyi yaşama imkânlarını sağlayacaktır.
Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, 1976
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesinin
memleketimize ve müsteşarlık mensuplarına hayırlar
getirmesini Tann'dan diler, Yüce Meclise saygılar
sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından, alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin.
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Mustafa Ke
mal Erk ovan, buyurunuz efendim.
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri;
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının Büt
çesi ile ilgili tenkitler ve Toprak ve Tarım Reformu
Müsteşarlığmın genel olarak toprak reformu hakkın
daki çalışmalarını kısaca arz etmek istiyorum.
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı; 1757 sa
yılı Kanun, Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbir
ler Kanunu ve 30'u aşkın yönetmeliklerle idare edil
mektedir. 1757 sayılı Kanun, 237 madde, 17 bölüm-
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den meydana gelmiştir ve Türkiye'de uygulama ük
olarak Urfa'da yapılmaktadır.
Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak ilân edi
len Urfa'nın dışında, genel olarak Türkiye çapında
da toprak ve tarım reformu uygulamaları vardır. Ya
ni toprak ve tarım reformu dendiği zaman, yalnız
Urfa ili akla gelmemelidir ve bu sahada da toprak
ve tarım reformunun Türkiye çapında geniş faaliyet
leri vardır.
Toprak reformu uygulama bölgesindeki hizmet
ler kademe olarak şöyle sıralanabilir: Harita, tapu
ve kadastro hizmetleri, toprak etütleri ve toprak
endeksleri, harita hizmetleri, kamulaştırma çalışmala
rı, toprak dağıtımı çalışmaları, kooperatif tarımsal
gelişme, yerleşme çalışmaları, yatırım hizmetleri ça
lışmaları olarak Urfa İli bölgesi çalışmaları sıralana
bilir. Ayrıca bütün Türkiye'yi kapsayan çahşmaları
vardır ki, bunlar hem kanunda, hem yönetmeliklerde
tespit edilmiştir.
Genel olarak bu şekilde izah ettikten sonra, sayın
sözcülerin Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının
uygulamaları hakkındaki eleştirilerine kısaca cevap
vermek istiyorum.
Bunlardan, Sayın Bülent Ecevit'in ve Cumhuriyet
Halk Partisinin sözcüsü diğer sayın arkadaşın eleşti
rilerine sıra ile cevap vermek istiyorum.
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığındaki de
ğişiklikten sonra, 9 ayda 25 bin dönüm arazi kamulaştırıldığı beyan edilmiştir. Bu, yanlış bir beyandır.
«Üç ayda 200 000 dönüm arazi kamulaştırılmıştır»
tabiri de yanlıştır. Bugünkü Hükümet kuruluncaya
kadar Urfa. İlinde kamulaştırılan
arazi miktarı
200 000 dönüm değil, 148 000 dönümdür. Müsteşar
lıktaki değişikliğe kadar ise yine, 200 000 dönüm de
ğil 160 030 dönümdür. Kamulaştırılan 148 000 dönüm
araziden yaklaşık olarak 60 000 dönümü taşlık, kaya
lık, tarım dış; problemli arazilerdir.
Teknik ve hukukî gereklere uyulmadan geçmişte
yapılmış ve problemlere boğulmuş kamulaştırma hiz
metlerinin düzeltilmesi, bugünkü Toprak ve Tarım
Reformu Müsteşarlığının işini zorlaştırmıştır. Yani
148 000 dönüm araziyi biz ikinci bir defa daha kamu
laştırma gibi bir görevle karşı karşıya kaldık.
Bu, şu sebeplerden ileri gelmiştir:
1757 saylı Kanunun âmir hükümlerine rağmen,
toprak endeksi olmadan kamulaştırma yapılmasından,
ifraz muamsîesi gibi hukukî b'r muameleye imkân
vermeden kamulaştırma yapılmasından doğmuştur.
Gerek endeks çalışması yapmadan, gerek ifraz mua-
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melçsi \yapmadan kamulaştırdığınız zaman, o şahsa
vereceğiniz arazinin miktarı belli değildir. Miktarı
belli olmayan bir araziyi, ayrıca dağıtmak da mümkün
değildir. En alt kademeden bir endeks dahi tut
turmuş olsanız, ikinci bir endeks tespitinde, ora
nın endeksinin ölçüsü değişince, tekrar dönüp b.'r
daha dağıtma ve kamulaştırma gibi bir görevle Müs
teşarlık karşı karşıya kalacaktı. Biz böyle iki defa, hem
masraf, hem huzursuzluk doğuran bir problemden vaz
geçerek; kanuna uygun olarak hem endeks, hem ifraz
muamelelerini yapmak suretiyle kamulaştırma mua
melesine hız verdik.
Şu güne kadar kamulaştırmaya hazır arazi miktarı
şu şekildedir:
371 000 dönüm arazi kamulaştırılmış, 400 küsur
bin dönüm arazi dosyası da kamulaştırmaya hazır
lanmıştır.
Sayın Başvekil 320 000 dönümden bahsettiler. Bu
da, o zaman kendilerine verilen bilgiye göre doğruy
du. O günden, (kendine verilen malumattan) bugüne
kadar zannederim 20 günü aşkın bir zaman geçmiştir.
20 gün içerisinde kamulaştırılan arazi m'ktarı
320 000 dönümden 371 000 dönüme çıkmıştır. Bu
rakamlardaki değişiklik, bundan ileri gelmektedir,
farklı farklı zamanlarda alınan bilgilerden ileri gel
mektedir.
«1975 yılı sonuna kadar Urfa'da 11 500 topraksız,
ya da az topraklı çiftçi ailesi topraklandırılacaktır» ta
biri, sözcüler tarafından devamlı tekrarlanmaktadır.
Bu da şu şekilde bir çözümle halledilebilir:
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 malî
yılı Bütçe kanun tasarısındaki hizmet gerekçesinde,
yıl içinde nerelerin yapılacağı ayrıntılı olarak belirtil
memiştir. Böyle bir tabir söylenmiştir; fakat bunun
yıl içerisinde bir programı yapılmamıştır. Böyle genel
bir hüküm verilmemiştir, bu genel hükmün bir prog
ramı yapılmadığına göre, bunun iddiası mümkün de
ğildir. Ayrıca, meselâ biz 1976 malî yılı Bütçe kanu
nu tasarısında ayrıntılı olarak bunları göstermiş bu
lunmaktayız.
Diğer bir husus, zannederim Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanı tarafından söylenmiştir; 12 Şubat
1976 günü televizyonda yayınlanan bir programa
atıfta bulunarak, reform uygulamasında toprak en
deksi konusuna değindi ve' 1757 sayılı Kanunun ince
lendiği görülerek dendi ki, «Gerek kamulaştırma, ge
rek arazi toplulaştırılmasmda, gerekse toprak dağıtı
mında toprağın yapısının verimliliğine göre derecelendirileceğ'ni ifade eden toprak endeksi haritasının
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hazırlanması, uygulanması, buna göre yapılması ka
nunun öngördüğü bir zorunluluktur. C. H. P. döne
minde Türkiye'de 600 bin dönüm Hazine arazisi ki
raya verilmiştir. O günden bugüne kadar hiçbir Hazi
ne arazisi kiraya verilmemiştir.» beyanı eklenmiştir.
Halbuki Türkiye'de 13 bin dönüm Hazine arazisi var
dır.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — 13 bin dö
nüm olur mu sayın Bakan? Milyonla ifade edeceksi
niz...
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — 13 bir şey ifade edecekmişim
de...
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (tstanbul) — 13 bin dö
nümün çok çok üstünde sayın Bakan. 13 bin dönüm
denizde katredir.
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Anlatacağım beyefendi, bir
dakika..
BAŞKAN — Notlarını arıyorlar efendim, müsaa
de buyurun.
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) >— Siz 16 milyon dönüm dediniz.
Onu şöyle tashih ediyorum ben; 13 milyon dönüm
(küsuru var onu söylemiyorum) Hazine arazisi var
dır.
Ayrıca 10 milyon dönüm Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında vardır, onları söylemiyorum. Yalnız,
siz 16 milyon dönüm dediniz.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Evet.

muamelesinin biteceği şeklinde meseleyi planlamış
bulunuyoruz.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Temennimiz
o; inşallah o gün tutanaklarla çıkıp da «gerçekleştirmediniz» demeyiz.

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — O, 16 milyon değil, 13 mil
yon dönümdür. Bu zannediyorum 12 bin küsur aileye
kira olarak verilmiştir ve kira muamelesine de Top
rak ve İskân Umum Müdürlüğü tarafından devam
edilmektedir. Yani, «o günden bugüne kadar hiç Ha
zine arazisi kiraya verilmemiştir» diye bir tabir tama
men yanlıştır. 12 822 aileye kiraya verilmiştir ve kira
muamelesi devam etmektedir.

Ayrıca, vilâyet, ilçe ve köy düzeyinde de bütün
Türkiye'de illere, ilçelere yazılmak suretiyle, Hazine
arazilerinin rezervlerinin tespitine gidilmiştir ve köy
düzeyinde uygulamada daha verimli ve birtakım ih
tilâfları veya siyasî münakaşa ve dillendirmelere sebep
olacak yönlerin, ağır basan yerlere öncelik verilmek
suretiyle, Urfa'nın dışında toprak reformu uygulama
sına başlanmıştır. Resmî Gazete'de zannederim Anka
ra'nın Polatlı, Yozgat'ın bir kazasında bu muameleye
başlanmıştır. Şu anda elimizde 30 - 40 adet toprak ve
tarım reformu uygulamasını yapabileceğimiz köyler
ve Hazine arazisinin bulunduğu yerler tespit edilmiş
tir. Bunlar bir plana bağlanmıştır.

Bir diğer husus olarak, toprak ve tarım reformu
nun yozlaştırıldığı- ve zamanında bitmeyeceği, yani
1 Kasım 1976'da bitmesinin mümkün olamayacağını
ve o halde ne olacağı soruldu. Biz 1976 yılı Kasımın
da Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının Urfa'
daki uygulamasının biteceği şekilde durumu planla
mış ve programı ona göre. yapmış durumdayız. Bit
mediği zaman bu dedikleriniz düşünülebilir ve çaresi
aranabiilr; ama biz 1 Kasım 1976 tarihinde, yani ka
nunun öngördüğü tarihte, Urfa'da kamulaştırma

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Ayrıca, 1 Haziran 1975'te
mutlaka toprak dağıtılması gerekli, diye bir hüküm
de devamlı olarak kamuoyunu işgal etmektedir. Böy
le bir kaide yoktur. Kanunun âmir hükmü, mahsûl
tarladan kalktıktan sonra toprağın dağıtılacağı şeklin
dedir ve 24 Haziran'da mahsûl topraktan kalktığı za
man dağıtılmaya başlanmıştır. Zannediyorum dağıtma
mevsimi başladığı zaman veyahut dağıtma mevsimi
imkânı geldiği zaman, bu kamulaştırılan bütün yerle
rin dağıtımı yapılacaktır.
Toprak ve Tarım Reformu Kanununu beğenme
mek başkadır, o ayrı bir prosedürdür, bsğenilmezse
kanunu beğenmeyen milletvekili veya bir iktidar de
ğiştirir; biz mevcut kanunu uygulamakla mükellefiz
Ve mevcut kanunun maddelerini, ruhuna ve felsefe
sine uygun olarak uygulamaktayız. Yozlaştırma veya
geciktirme diye bir tabir yoktur ve Hükümetimizin
böyle bir kastı da yoktur. Yani Cumhuriyet Halk
Partisinin iktidarda kaldığı veyahut ondan evvelki dö
nemlerin hükümetlerininde müddetiyle kıyaslarsanız,
biz;m iktidardaki kalma müddetimiz veya bugün 8
aylık müddet içerisinde mevcudun üç - dört misli ka
mulaştırma ve toplulaştırma muamelesi yapılmıştır.

Ayrıca bunun dışında, toprak ve tarım reformu
nun uygulanabileceği şöyle bir saha da tespit edil
miştir: Meselâ, Akdeniz'in makilik sahillerinin, makiliğin ıslâh edilerek tarıma elverişli hale getirilmesi hu
susu, ayrıca bir proje olarak Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığında geliştirilmektedir.
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Genel olarak- söylemek gerekirse, gerek Bütçe Ko
misyonunda, gerek Senatoda, gerekse Meclisimizde
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarınım söyledikleri
sözlerin hepsine, doğru, yerinde ve faaliyetleri ifade
eden gerçek cevaplar verilmiştir.
Bir sayın arkadaşımız kamulaştırma kararnamesi
nin çıkmadığını söylemiştir. Kamulaştırma Kararna
mesinin çıktığını beyan etmişizdir.
Bir başka arkadaşımız, «Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı neden yatırımlarla uğraşıyor ve
yahut neden bütçesinde bu yatırımlar gözüküyor, bu
nun toprak ve tarım reformu ile ne ilgisi vardır?»
Demiştir. Halbuki yapmış olduğumuz planda yatırım
ların da beraber, yani alt yatırımlarla beraber Toprak
ve Toprak Reformu Müsteşarlığının beraber yürütül
mesi gerektiği önerisi plana geçmiştir ve planın icabı
yerine getirilmiştir. Ayrıca, yeni bir yöntem geliştiri
lerek, yatırımları en fazla sulama sahasına aktarmak
suretiyle, bu konuya öncelik verilerek bu iş yürütül
mektedir. Bu da hem Cumhuriyet Halk Partisin, hem
ondan evvelki hükümetlerin ve mevcut Hükümetin in
tibak edeceği veya uygulayacağı plana istinaden ya
pılmaktadır.
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına ayrılmış
fonların harcanması meselesi belirli bir yönetmelikle
yürütülmektedir. Bundan evvel, bu yönetmelikle yürü
tülme meselesi, bizden evvelki Müsteşarlıkça nazarı
itibara alınmamış ve zannediyorum kendisi toprak ve
tarım reformuna veya topraksız köylüye, topraklan
dırılacak köylüye hizmet götürme yerine, zannediyo
rum mahallî bölgedeki turistik bir tesise de, toprak ve
tarım reformu bütçesinden para vermiştir. Bu, toprak
ve tarım reformu uygulaması ile ilgili bir mesele de
ğildir. Bunu inceleyen murakabe heyeti, bu paranın
yatırılan yerden tahsil edilmesine karar vermiştir. Bu
radan şunu demek istiyorum: Bu Müsteşarı ben değiş
tirdim. Birtakım, «Neden değiştirildi... Partizanca ha
reketler....» falan gibi tenkitlere maruz kaldık. Sayın
Müsteşar, meslek itibariyle veteriner idi. Toprak • ve
Tarım Reformu Müsteşarlığında, hem hukuktan, hem
tarımla ilgili bir meslekten olmasında fayda vardı ve
bugünkü Müsteşarımız hem hukuk mezunudur, hem
ziraat mezunudur, hem bu sahada dışarıda ihtisas
yapmıştır ve Afganistan'ın da, hem sulama hem ta
rım bakımından planlamasına gitmiş bir arkadaştır.
yani bu işin ehli bir arkadaştır. Buraya getirilmesinin
ölçüsü, hizmete ehil olmasındandır. Yoksa, herhang''
bir particilik veyahut başka bir şahıs meselesi olarak
mütalaa edilmemelidir. Zaten bundan evvelki arka
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daşımızın • Toprak ve Tarım Reformu Kanununu uy
gulamaya yaklaşımı, Devlet - vatandaş tesanüdünü
bozucu nitelikte görülmüştür; Devlet ve vatandaş di
yalogunu tahrip etmiştir. Ben Bakanlığa geldiğim za
man, Başbakanlıktan günde 40 - 50, Cumhurbaşkanlı
ğından da bir o kadar şikâyet telgrafları almakta idim.
Bugün bu şikâyet telgraflarının hiç birisi kalmamış
tır. Hem topraksız vatandaş, hem topraklı vatandaş
aynı şikâyetleri yapıyordu. Artık bu bölgede, Devlete
ve mevcut iktidara olan itimattan dolayı işlerimiz son
derece düzgün, kanuna uygun olarak yürütülmekte
dir. Bu tempo ile gidildiği taktirde de 1 Kasım 1976'
da Urfa İlinde toprak ve tarım reformu uygulaması
bitecektir.
Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (A. P.,
C. G. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Bir dakika yerinizi muhafaza ediniz
sayın Bakan, sorular var.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan soru sormak istiyorum.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Benim de sorum var
efendim.
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan..
BAŞKAN — Sayın Öztunç, Sayın Özkök ve Sa
vın Keskin; ayrıca, Sayın Hasan Sever'in yazılı ola
rak cevaplandırılması isteğinde olduğu sorulan var.
Evvelâ, geliş sırasına göre Sayın Hasan Sever'in
sorularını ' okuyorum; yazılı olarak cevaplandırılması
talep edilmektedir, zapta geçirmek üzere okuyorum:
«1. Basında
çok kez resimleri yer alan Urfa
Bölge Başkanlığındaki araçların, Milliyetçi Hareket
Partisine bağlı ve kayıtlı birtakım kimselerin emrin
de, hizmetinde ve tekelinde bulunmasını nasıl karşılı
yorsunuz?
2. Ulu Önder Atatürk'ün, topraksız köylünün
toprağa kavuşturulması konusundaki vasiyetine saygılı
mısınız? Saygılı iseniz, bir yılda ancak Urfa'da 161
aileye toprak verilmesini nasıl açıklıyorsunuz?
3. Bu tutum ve zihniyetle, ülkemizde yeter de
recede toprağı olmayan, yaklaşık 2,5 milyon ailenin
'.oprağa kavuşturulması kaç yılda başarıîır? Çabuklaş
tırmak için ne g ; bi çalışmalar öngörüyorsunuz?
4. Kamulaştırma ile toprak ağalarına sağlanan
büyük maddî olanakların, ülkenin ağır sanayi alanın
da kullanılması konusunda neler düşünüyorsunuz? Ça
kışmalar varsa ne aşamadadır?
5. Yüce Peygamberimizin;
«Toprakta yarıcılık,
aracılık olmaz; toprağa emeği geçen, toprağa teri
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damlayan o toprağın sahibidir» anlamlı derin hadîsine
inanıyor musunuz?»
Bunu sual kabul etmiyorum, bu bir inanç mesele
sidir.
ABDÜLKADİR ÖNCEL (Urfa) — Öyle bir
sûre yok Sayın Başkan.
BAŞKAN — Rica ederim efendim.
«6, lleriki yıllardaki uygulamada Çanakkale tün
de çalışma hazırlıkları var mıdır?»
Bu da bölgesel ve bütçe ile ilgili bir sual olmadı
ğı için, bu 5 nci ve 6 ncı soruları işleme koymuyo
rum. Diğer 4 sual zapta geçti. Sayın Bakan bunları
yazılı olarak cevaplandırmanızı rica ediyorum.
Sayın Öztunç, sualinizi sorunuz efendim.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Ba
kan, Urfa'da 76 bin kişi...
BAŞKAN — Lütfen, Başkanlığa hitap ediniz.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, Urfa'da 76 bin kişi toprak isteminde bulun
muştur, buna mukabil ancak 161 aileye toprak dağı
tılmıştır. Sayın Bakan, bütçe çalışmaları sırasında
Komisyonda bir soru üzerine; «İfrazı yapılmış ve da
ğıtılmaya hazır arazi yoktur» demişlerdi. Zabıtlar
dan aynen aldım.
İki gün önce Sayın Demirel, konuşmasında (za
bıtlardan okuyorum) «Kamulaştırma durumu şöyle :
Halen 320 bin dönüm arazinin, her türlü kamulaş
tırma işlemleri tamamlanmıştır» diyor.
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3. -—Toprak dağıtımından yararlanan 161 aile
nin yerleşim durumu nedir? Yerleşim üniteleri plan
lanmış mıdır ve tespit edilmiş midir?
4. — Sayın Başbakan Demirel'in ifadelerine da
yanarak şunu soruyorum: Kamulaştırıldığı halde da
ğıtılmayan topraklar kimin zilyetliğindedir ve bu top
rakları kimler kullanmaktadır?
Bu sorularımın cevabını rica ediyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Bakan, hemen de cevaplaya
bilirsiniz, yazılı da cevap verebilirsiniz.
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Cevaplayabilirim.
Birinci soru : 76 bin kişi toprak istem bildirgesi
vermiştir. Bunlardan 11 bin adedi Akçakale ilçesine
ait olup, bunun 1 000. kadarı mükerrerdir, 3 bin ka
darı kanuna göre hak sahibi olamayacak nitelikte
dir. Yaklaşık olarak 7 bin kişi topraklandırmada hak
sahibi olma şartı taşımaktadır. Akçakale ilçesinde bu
kadar tespit edilmiştir.
Mevcut toprak varsa dağıtırsınız, mevcut toprak
yoksa yaratma, baş"ka yerden toprak- getirme şansı
nız yoktur.
İSMAİL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Hayır, ol
maz olur mu?
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Hayır, o şu demektir:
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben aradaki çelişkiyi öğrenmek istiyorum.

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Doğru söylemişler efendim.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Şimdi Sa
yın Bakana göre kamulaştırılan bütün topraklar da
ğıtılmıştır; Sayın Demirel'e göre de, 320 bin dönüm
toprak kamulaştırılmıştır. Sayın Demirel'in konuşma
larının bir yerinde «İ975 yılında 8 köyde 165 çiftçi
ailesine 25 938 dönüm arazi dağıtılmıştır» deniyor. 320
bin dönüm kamulaştırılmış, 25 bin dönümü dağıtıl
mış. Sayın Bakanın Bütçe Karma Komisyonundaki
ifadeleriyle Sayın Başbakan Demirel'in Meclisteki ifa
deleri arasında dönüm olarak, aşağı yukarı, 195 bin
dönümlük çelişkili bir rakam ifadesi vardır. Sayın
Bakan bunu nasıl izah edecekler?

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Bunu yazdınız değil mi efen
dim?
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Evet efen
dim.
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Diğeri, 320 bin dönüm: 25
bin dönüm dağıtılmış, 320 bin dönüm kamulaştırma
muamelesi bitmiş, şu anda da 370 bin dönümünün
kamulaştırma muamelesi bitmiştir. Meselâ, bundan
10 gün sonra bana sorarsanız 400 bin dönüm kamu
laştırma bitmiş hadisesiyle karşı karşıya kalırız. Bu,
devam eden bir muameledir.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Dağıtımı?

2. — Urfa Bölge Başkanlığında, (benim iddiama
göre) 3 ayda 200 bin dönüm arazi kamulaştırılmış
ken, kaç kişi çalışıyordu; bugün kamulaştırma işi, 10
gün öncesine kadar durduğu ve henüz hiç toprak da
ğıtımı yapılmadığı halde, Urfa Bölge Başkanlığında
özellikle yevmiyeli olarak kaç kişi çalışıyor?

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) —• Hasat zamanından sonra da
ğıtılacaktır.
Kamulaştırma muamelesi :
Siz şunu çıkartamıyorsunuz: Yani kamulaştırdı
mı halen dağıtılır zannediyorsunuz. Kamulaştırmadan
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sonra toplulaştırma var, ifraz var, birtakım, diğer hu
kukî muameleler var. Bunlar bittikten sonra ve hasat
mevsimi geçtikten sonra dağıtılıı. Yoksa, Sayın Baş
bakan 320 bin dönüm kamulaştırılan toprak demiş
tir. Ben şu anda 371 bin dönüm diyorum. Bundan
10 gün sonra daha fazla olabilir.
Bir de kamulaştırma muamelesi devam eden, yani
dosyası devam eden 400 bin dönüm arazi vardır.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan; 24 Haziran 1975 tarihinde dağıtım başladığı
halde aradan 8 ay geçmiş, hiç bir şey dağıtılmamış.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Efendim?
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Aradan 8
ay geçtiği halde, kamulaştırmadan itibaren bir karış
toprak dağıtılmadı.
BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin efendim, sual
sordunuz cevabı verdi.
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Şimdi siz şöyle düşünüyor
sunuz : Ali'nin toprağı var, gideriz, kamulaştırırız ve
hemen dağıtırız. Bunun endeks muamelesi var, ifraz
muamelesi var. Bunların hepsini de Toprak ve Tarım
Reformu Müsteşarlığı yapmaz; endeks muamelesi
Toprak - Su'dan gelir. İfraz muamelesi mahkeme ile
ilgili bir iştir. Bir başka diğeri, başka bir iştir. Bütün
bunlar bittikten sonra, dağıtılmaya başlanır. Yoksa,
ceffelkalem, Senatoda da beyan ettiğim gibi, kaput
bezi dağıtır gibi toprak dağıtmak mümkün değildir.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Aradan 8
ay geçmiş, kamulaştırmadan itibaren bir karış top
rak dağıtılmamış.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Karşılıklı konuş
ma var mı?
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Sonra, toprak dağıtma diye
bir şey yoktur. Bu, 1 Kasını 1976'da bitecektir. Ge
nel şey... Bu arada ben bunu bitireceğimi beyan edi
yorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Şimdi, Sayın Abdi Özkök'ün...
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Bir de, 161 aileden 89 aileye
ev yapılmıştır, iskân edilmiştir, içinde oturmaktadır
lar. Kendine dağıtılan topraklar, kooperatifler yoluylo ekilmiştir ve dağıtılan topraklardan ekilmeyen hiç
bir şey de kalmamıştır. Bizzat mercimek, buğday
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ekilmiştir, şu anda ekilir. (A. P. sıralarından, alkış
lar)
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, geriye kalan sorularıma Sayın Bakan yazılı ola
rak mı cevap verecekler?
BAŞKAN — Yazılı mı cevap vereceksiniz?
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Peki, yazılı cevap vereyim.
BAŞKAN — Evet efendim, o sualler detaylı.
Sayın Abdi Özkök'ün suallerini okuyacağım.
Yalnız değerli arkadaşlarım, bir hususu arz ede
yim; bundan sonraki bütçeler bakımından dikkatini
ze sunayım. İçtüzüğümüze göre sorular gerekçesiz ve
kısa olacak. Yani sayın hemşehrim de burada uzun...
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Gerekçesiz ve kısa.
BAŞKAN — Şimdi okuyacağım efendim; okuya
cağım ve takdir Umumî Heyetin olacak.
Sorular :
«1. — Kalkınma Planının 1975 yılı programında,
yurt düzeyine yaygınlaştırılarak gerçekleştirileceği
öngörülen toprak reformu uygulaması 1976 yılında
kaç yeni bölge ilân edilerek sürdürülecektir? Bu, böl
geler köy düzeyinde mi, ilçe düzeyinde mi, ya da il
düzeyinde mi olacaktır?
2. — Toprak ve Tarım Reformu Yasasının 26 ncı
maddesinin (b) fıkrasında, toprağını ortağa, kiraya
verenlerle, verimli işletmeyenlerin arazilerinin tümü
nün kamulaştırılacağı öngörülmektedir. Cephe iktidarınca bu fıkra uygulanmakta mıdır? Uygulanmakta
ise, buna göre kamulaştırılan arazi miktarı nedir? Ta
mamı kamulaştırılan veya kamulaştırılacak olan bu gi
bi arazilerde de toprak endeksi aranmakta mıdır?
3. — Uygulama bölgesinde tapu kayıtlarının be
lirtilip alınmasında, bu işlerin ehli olmayan, sorum
suz, geçici işçi statüsündeki ortaokul, ya da lise çı
kışlı gençler kullanılmaktadır. Bu elemanlarca, Ön
Tedbirler Kanununa aykırı muvazaalı satışların ince
lenerek saptanması mümkün müdüı ve de doğru mu
dur?
Özellikle Hilvan'da muvazaalı satış yapılmasına
rağmen, son tapu kayıtlarına göre işlem gören arazi
ler var mıdır?
4. — Akçakale'de kararlaştırılan arazilerden yüz
bin dönümünün eski sahiplerince ekilmesine neden
olanak sağlanmıştır? Müsteşarlık emrine geçen bu
arazileri ekenlerden kira, ya da başka bir bedel alın
makta mıdır?
5. — Yasaya göre, Urfa ilinde Müsteşarlıkça şim-i
diye değin...»
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Yazılı ver de
dağıtsın.
BAŞKAN — Rica ederim efendim.
a) Ne kadar mera, yaylak ve kışlaka belirlenerek
köylüye tahsis işlemi bitirilmiştir?
b) Kaç köyde arazi toplulaştırılması ele alınmış,
kaç köyde bitirilmiştir?
6. — Topraklandırma toplulaştırma ve mera tah
sisi ile hiç ilgilenilmemiş olan Urfa ili köylerinde, ya
saya göre toprak reformu kooperatifi kurulmuş mu
dur? Kurulmuşsa, bu örneğe göre başka illerde iste
yen köylerde, Müsteşarlıkça aynı şekilde kooperatif
kurulacak mıdır?
7. — Reform yasası, bölge olarak ilân edilmişse
de Türkiye çapında Hazine topraklarına el konulup
dağıtılıncaya değin, kiraya verilmemesi, kiracılık ve
ortakçılık işlerinin düzenlenmesi ve mera, yaylak ve
kışlakların tespit, tahsis ve ıslah işlemlerinin yapıl
masını hükme bağlamıştır. Bu konularda Müsteşar
lık ne yapmıştır?
8. — Uygulama bölgesi olarak ele alınan Urfa'
da, yasada öngörülen toprak dağıtımı, arazi toplulaş
tırılması, kooperatif kurma ile mera, kışlak ve yay
lakların tahsis işlemleri bölge düzeyinde tam olarak
ne zaman bitirilecektir?» diyor.
Bu sualler uzun ve teferruatlı olduğu için sanıyo
rum yazılı olarak cevaplandıracaksınız Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Devamla) — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Son söz olarak, kişisel görüşlerini açıklamak üze
re Sayın Abdi Özkök, buyurun efendim.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım;
Toprak reformu konusunda 1946'dan bu yana
çalışan bir arkadaşınızım. Geçen sene de burada ko
nuştum. Şimdi anlıyorum ki, toprak reformu hâlâ
anlaşılamamış bir konudur. Eğer vaktim olsaydı, is
terdim ki size, çok samimî olarak, anlayabileceğiniz
şekilde uzun uzun anlatayım ve fakat vaktim yok.
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riğine alan toprak reformunun yıllardır sürdürülen
hazin macerasını, geçen yıl yaptığım konuşmada
özetleyip, ibret olmak üzere gözler önüne sermiştim.
Hazinleşen bu toprak reformu sorununu da ağa
ların, beylerin, çıkarcı ve tutucu çevrelerin oluştur
duğu bir siyasal iktidarın halkı avutmak, oyalamak
ve yapıyor görünmek için yozlaştırarak çıkardığı bir
yasa ile çözümlemenin bir olanak dışı olduğunu belirt
miştim.
Bugün de sözlerime başlarken soruyorum :
1. Türkiye'de topraklar dolayısıyle elde edilen
ulusal gelir dengeli bir şekilde dağılmış mıdır? Köy
lerimizde topraklılar, topraksızlar, kiracılar, ortakçı
lar, marabalar yok mudur?
2. Yurdumuzda toprağın hukuk açısından bir
top Nazilli basmasından, bir gömlek veya bir ceket
ten farkı var mıdır? Yıllarca keyfe göre boş bırakıl
sa, işe yamaz hale getirilse ne olur?
3. Topraklarımız, meralarıyla, tarlalarıyla, bağ
ları ve bahçeleri ile çağ düzeyinde verimli bir şekilde
istetilebilmekte midir?
4. Çoğu yerde toprağı olmayanlar, toprak sahip
lerinin boyunduruğunda değiller midir? Rızkları, ya
şamları ağanın, beyin iki dudağının arasında değil
midir?
5. Bu durum, nüfusumuzun üçte ikisini oluşturan
Türk köylüsünü, Türk halkını, daha doğrusu tüm
toplumumuzu tedirginlik içinde tuttuğuna göre, buna
çare aramak durumunda değil miyiz?
İşte bunun çaresi; avutucu, uyutucu, aldatıcı, savsaklayıcı ve yarım asırlık umutları kırıcı koca Türk
yurdunun olanakları çabuk ve iyi uygulamaya elve
rişli olmayan bir iline ve de iki köyüne sıkışarak gös
termenin ninni haline sokulan bir toprak ve tarım
-reformu oyunu oyalamacası değildir. Bunun çaresi;
yurt çapında, topraklara el koyan, hukuk kurallarına,
bağlayan; topraksızlara, tüm köylü - çiftçilere umut
veren, uydurma tapuları delip, hatta yırtıp, gerçek bir
reform yaparak toprağı benimseten, sevdiren bir sa
hiplenme düzeni kurarak, üç yılda devede pire kabi
linden 26 COCı dönümcük toprağı dağıtarak 161 aile
yi değil, tüm toplumu en kısa sürede huzura kavuş
turacak gerçek bir toprak reformunu yapmaktır.

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Şimdi suçlu
bulundu Sayın Başkan: 1946'dan beri bu dava halle
dilememiş.
İSMAİL TAŞLI (İzmir) — Sonra tapuları iptal
BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim efendim.
etmeli, tedavüldeki paraları kaldırmalı...
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Memleketimiz için
özellikle toplumsal ve tarımsal yönlerden çok Önem
ABDİ ÖZKÖK (Devamla) — Tarihte kanlı olay
li bir konu olan, nüfusumuzun yarısından çoğunu
ların çıkmasına, hatta rejimlerin alabora olmasına
doğrudan doğruya ilgilendiren, geride kalanı da içe- | neden olan bu reformu savsakladığımız sürece, kor57G —
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laşan ateşin yangın çıkarmsaından, ayaklanmalardan,
saldırılardan kurtulamayız.
Dünya çapındaki uzmanların da söylediğine göre;
engelleyici bir niyetin ürünü olarak çıkarılan yozlaş
mış yasa ve bu inançsız tutumla, reformu 200 yılda
bile bitirmek mümkün olmayacaktır. Hele; bir de bu
uygulamalar, toprak dağıtımına, arazi toplulaştırma
ve meraları ıslaha, kooperatifler kurarak köylüyü yo
ğun üretime yöneltecek yerde; komando kampları
halinde, komando yetiştirmeye yönelik olursa, iş da
ha da yozlaşır ve de korkutucu, ürkütücü duruma
girer.
Yüce Meclisin sayın üyeleri; hemen bütün geliş
miş, hatta gelişmekte olan ülkelerde yapılmış olan,
bizde de Atatürk zamanında ele alınıp yapılamayan,
bugüne değin de için için irinleşen bir çıban halin
de sürdürülen toprak reformu kanser haline getiril
memelidir. .
Kaldı ki, eskiden reformdan korkup bu girişimi
engelleyenlerin de artık görüşleri değişmektedir. Türk
sanayicileri ve iş adamları çıkardıkları aylık görüş
dergisinde aynen; «Tarım ve toprak reformunun ge
cikmesi, sadece sosyal sorunların artması değil, ta
rımsal ve sınaî üretimin gelişmesini de engellemekte
dir. Toprak reformunun geniş bir uygulama alanına
kavuşturulması ve etkin biçimde gerçekleştirilmesi,
sosyal gelişmelerin ortaya koyduğu zorunlu değişme
nin bir gereği olduğu kadar, yurt içi sanayinin geliş
mesi açısından da önem taşımaktadır.» diye yazmak
tadırlar.
Kısaca özetlemeye çalıştığım ve yıllardır söylenip
gelen nedenlerle, konu artık böyle yarım yamalak bir
tutum içinde değil, yasası da süratle uygulanacak şek
le getirilip, kesinlikle ele alınmalı, yurt çapında yay
gın olarak en kısa sürede uygulanmalıdır. Bazıları
için bir umut, kimileri için bir korku ve sivri uçlar
için de bir anarşi kaynağı olmaktan kurtarılmalıdır.
Sayın milletvekilleri, ele alındığı halde normal bir
süre içinde gerçekleştirilemeyen, yarım tedbirlerle
uygulanarak uzun zamanlara bırakılan toprak re
formları, başarısız kalmaya mahkûmdurlar.
Demokratik rejimi tam anlamıyle kurup sürdür
mek, işler hale getirmek istiyorsak; bunun baş çaresi,
gerçek bir toprak reformunu sağlamaktır.
Üzülerek görüyoruz ki, M. C. iktidar olur olmaz
ve müsteşarlık kuruluşuna alınan elemanların acemi
likleri, bu nedenle işlerin çabuk yürütülemediği ileri
sürülürken, hem kıyım listeleri çıkarılmış, dağıtım bı
rakılmış; kadrolar, işlerden anlamayan daha acemi
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ve fakat sömürü düzeninin militanlığını yapan ko
mando ya da taraflısı olanların eline verilmiştir. Re
form bölgesi komando haline getirilmiştir. Müsteşar
yardımcısı, genel müdürler, yardımcıları, başkanlar
uzmanlar görevlerinden alınmış; gereksiz işler ve. ge
çici görevlerle oyalanma durumuna sokulmuşlardır.
Çiftçiyi Topraklandırma Yasasıyle kurulan ve yıl
lardır bu işte çalışarak yetişmiş çok elemana sahip,
70 adet toprak dağıtım1 komisyonu görev dışı bırakıl
mıştır. Toprak - Su kuruluşu, reform yasasındaki top
lulaştırma işlerine başlatılmamıştır.;
Tarım Bakanlığı tarımsal yönde işe sahip çıkma
sı gerekirken, yaklaştırılması şöyle dursun; üretim,
mer'alar ve yabanî zeytinlikler yönünü bile benimsememiştir.
Altyapı yatırımlarını sağlayan diğer kuruluşlar
kadar bu kuruluşlar ve Tapu Kadastronun daha çok
ekibi, Urfa ilinde yoğunlaştırılsaydı, oradaki uygula
ma şimdiye değin bitirilöbilirdi. Yeter ki niyet, avut
ma ve oyalama olmasın.
Evet, yurt çapında değil de, bir ilde ya da birkaç
köyde uygulamaya gidilerek 3 yılda ancak 161 aile
topraklandırılafoilirse bu reform değil, avutma olur.
70 komisyon, Toprak - Su, Tapu Kadastro, Devlet
Su İşleri, tüm tarım kuruluşları ve ilgili diğer kuru
luşlar, Başbakanlık yetkisini kullanarak iş görebilen
Müsteşarlığın emrine verildiği halde, bu kuruluşlar
reform için seferber edilmezlerse, uyduruk tapuları
deldirmeyeceğiz derlerse, bu da oyalama ve savsak
lama olur.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Özkök.
ABDI ÖZKÖK (Devamla) — Müsteşarlıkça ve
rilen bilgiye göre, reforma ilk başlanan, sadece Ak
çakale ve Viranşehir ilçelerinde nizasız, itirazsız Ha
zine emrine 350 bin dönüm arazi geçmiştir ki, bu
nunla en azından 1 700 ailenin bir hamlede toprak
landırılması olanağı vardır.
Sayın arkadaşlarım, baş görevi topraklandırma
olan Toprak Reformu Müsteşarlığına geçen yılki
bütçede 904 milyon lira ayrılmıştı. Bunun 631 milyo
nunun yol, su, elektrik, okul ve sağlık ocağı gibi,
toprak mülkiyet düzeni ve üretimle doğrudan doğru
ya ilgili olmayan diğer yatırımlara, diğer bakanlıklar
ca harcandığını görüyoruz. Bu yılki bütçeye konan
1 1431-777 000 liralık ödenek de aym şekilde kamu
laştırma ve topraklandırma işleri dışında diğer kuru
luşlarla ilgili yatırımlara harcanırsa; toprak reformu,
daha doğrusu topraklandırma, kişi başına ya da her
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dönüme milyonlara mal oluyor denilerek, reformun
yurt çapında olasılığı engellenecek, böylece de umut
lar yeniden suya düşürülecektir.
Görülüyor ki, Türkiye'de inançla ve isteyerek bir
toprak reformuna girişilmemekte, sürdürülüp yürütülmemektedir. Çünkü, toprak reformunun sosyal ada
leti sağlayan demokratik sol görüşlü düzen değişikli
ğine bir temel yaklaşım olduğu tutucu çevrelerce se
zilmekte ve bilinmektedir. Bu durumda çağ dışı, köhneleşmiş ve halk diliyle «altta kalanın canı çıksın»1
diye tanımlayabileceğimiz şimdiki düzende yurt ça
pında olumlu bir reform olasılığı da yoktur. Ama hal
kın tüm umudunu bağladığı Cumhuriyet Halk Parti
si iktidarı bu olasılığı sağlayacak; yasayı değiştirerek
yüzlere değil, yüzbinlere toprak dağıtıp kooperatifleştirdiği yeni tarım düzeni ile üretimi artırarak Tür
kiye'yi ve Türk toplumunu akgünlere kavuşturacak
tır.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök.
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Bu işin baka
nı oldun.
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Tarih bunları yazacak.
(A. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
I
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Toprak ve Tarım
Reformu Müsteşarlığı 1976 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
1 nci maddeyi okutuyorum.
I
Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı 1976 yılı }
Bütçe kanunu tasarısı
I
Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müste I
şarlığına, 1976 Malî yılında yapacağı hizmetler için I
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 milyar I
143 milyon 777 70CI lira olarak ödenek verilmiştir. I
BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cetveli
okutuyorum : Ayrı ayrı onaylarınıza sunacağım.
I
Bölüm
(Prog.)
Lira
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Gelir
türü

Lira

111 Toprak ve tarım reformu uy
gulamaları
861 383 4C0
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
90(0 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
269 998 500
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kabul ettiğiniz cetvellerle birlikte 1 nci maddeyi
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 1 143 777 700 lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli
okutuyorum :

cetveli

2

Vergi dışı gelirler
100 CCCl
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 Özel gelirler
1 143 677 7CO
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmistir.
Kabul edilen (B) cetveliyle birlikte 2 nci maddeyi
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

Madde 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca 1976 malî yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline, 1976 malî yılında da
devam olunur.
12 395 SCO
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum :
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Harcamalara ait formül bağlı (R)
i işaretli cetvelde gösterilmiştir.
572 —
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — 1757 sayılı Kanunun 201 nci. madde
si gereğince T. C. Ziraat Bankası nezdinde açılan
«Toprak ve Tarım Reformu Fonu» na Genel Bütçe
den ödenmesi gereken meblâğ 1976 malî yılı için
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesine
bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 7. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye Ba
kanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Açık oylarınıza tabidir; oylama işlemi gelecek
birleşimlerden birinde yapılacaktır.
Değerli arkadaşlarım; vaktin gecikmesi sebebiyle
programda yer alan diğer bütçe maddelerini görüş
mek üzere, 20 Şubat 1976 tarihini karşılayan, bugün
saat lG.CO'da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum.
Kapanma Saati : 01,37

*3«3»

IV — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER
Sayın Başkan,
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Millet
Meclisinin geçen defa yaptığı toplantı sırasında, Ru
men Devletinin milletlerarası politikasını tartışıp itti
fakla onayladığını size bildirmekle şeref
duyarım.
Meclis, bu münasebetle, Avrupa'da güvenlik ve işbir
liğinin kurulması yolunda yeni ve önemli başarılar
gerçekleştirmek için izlenecek yolları ve hareket tarz
larını tahlil etmiştir.
Bu hedefin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ar
zusunda olan Büyük Millet Meclisi, Parlâmentonuzun
mümtaz üyelerinin bilgisine sunmak lütfunda bulun
manız ricasiyle ilişikte size takdim etmekle şeref duy
duğum «Avrupa'da güvenlik ve İşbirliği Konferansına
katılan ülkelerin parlâmentolarına hitaben çağrı» yi
kabul etmiş bulunmaktadıı.
Sayın Başkan, ihtiramatı faikamm teminatını lütten kabul ediniz.
Nicolae Giosan
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti
Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Ekselans Kemal Güven
Millet Meclisi Başkanı
ANKARA.

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Millet Mccisi
israfından Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferan
sına Katdan Ülkelerin Parlâmentolarına Yapılan
Çağrı
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Milet Mec
lisi Romen Devletinin milletlerarası politikasını ve Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtına ülkemiz tarafından takdim
edilmiş olan dış politika belgelerini müzakere edip it
tifakla onayladıktan sonra Avrupa'da güvenlik ve iş
birliğinin gerçekleşmesinde, Helsinki Konferansında
imzalanan belgelerin uygulanmasında yeni ve önemli
başarılar elde etmek için gerekli hareket yolları ve
şekillerini tahlil etmiştir.
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Millet
Meclisi, Genel Avrupa Konferansının başarıyle nihayetlenmesinin kıt'a üzerinde yeni ilişkilerin yaratılma
sında pek önemli bir devre teşkil ettiğini ve konferan
sın belgelerinde kayıtlı prensiplerin ve taahhütlerin
somut uygulanması safhasına tekabül etmek üzere
Avrupa'da güvenlik ve işbirliği ile bir yumuşama
ikliminin gerçekleşmesi için kesin bir yeni safha aç
tığını takdir etmektedir.
Bu anlamda, Büyük Millet Meclisi, Avrupa güven
liğinin her millete kendi içişlerinde her türlü tecavüz
ve müdahaleden masun olarak özgür ve bağımsız bir
gelişme teminatını verecek şekilde canlı bir gerçek
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haline gelmesi için hali hazırda askerî sözleşmelere
girmemek ve silâhsızlanmak gibi amelî tedbirlerle yu
muşama hareketinin kuvvetlenmesi ve gelişmesi üze
rinde bütün gayretlerin yoğunlaştırılmasını esaslı bir
unsur telâkki etmektedir.
Büyük Millet Meclisi, Devlet ve Hükümet Başkan
larının Helsinki'de kararlaştırdıkları her hususun ger
çekleşmesi için her şeyi uygulayıp kıt'amız üzerindeki
güvenliğin ve işbirliği takviyesinin kurulması için tu
tarlı bir anlayış içinde metanetle hareket etmek husu
sunda Romanya'nın kararını resmen yeniden tasdik et
mek suretiyle, şu kanaattadır ki, Avrupa halklarının
bu hayatî isteklerinin gerçekleşmesi bütün Avrupa
Devlet ve Hükümetlerinin ve kıt'adaki milletlerin bir
likte çabalarını, bütün ilerici demokratik kuvvetlerin
güç birliğini ve tüm ileri kamu oyunun beraberliği
ni gerektirmektedir. Bu geniş siyasî hareket, felsefî
kanaatleri ve dinî inançları ne olursa olsun, geniş halk
kitleleri ile barışı ve işbirliğini arzulayan bütün insan
ların taahhütte bulunmalarını icap ettirmektedir.
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Millet
Meclisi, Avrupa'da güvenlik ve işbirliği meselelerinin
çözümlenmesinde parlâmentoların birinci derecere bir
rol oynayabilecekleri ve oynamaları gerektiği kanısın
dadır; zira halkların isteklerine tercüman olmak su
retiyle kıt'amız üzerinde yumuşamayı ve barışı amaç
edinen somut tedbirlerin alınmasına hükümetleri azmettirebilen organlar parlamentolardır, Tüm ülkele
rin parlamentolarının işbirliğinin takviyesine katkıda
bulunmakla görevli parlamentolararası birliği bu me
selelerin pratik çözümlenmesine mühim bir katkıda
bulunabilir.
Uygarlığın ve ilerlemenin eski beşiği olan Avrupa
Kıt'ası yüzyılımızın birinci yarısında muazzam insan
kayıplarına, maddî ve manevî zararlara sebebiyet ver
miş iki dünya savaşı felâketinin dehşetini idrak et
miştir. Şimdi, öylesine hareket edelim ki, artık bu gi
bi felâketler tekerrür etmesin her halkın ve her mil
letin bilimsel ve teknik fetihler ile çağdaş uygarlıktan
tam manâsı ile yararlanması için Avrupa'da devamlı
bir barış ve gerçek bir güvenlik tesis etmek üzere ha
rekete geçelim.
Bu iştiyakı tatmin etmek .üzere kıt'a üzerinde as
kerî sözleşmeye girmemek gibi amelî tedbirlerin uy
gulanması, silahlanmaya matuf bütçelerin indirilmesi,
yabancı askerî üslerin tasfiyesi, millî sınırlar içindeki
bütün birliklerin çekilmesi ve askerî blokların kaldı
rılması için işbirliği yapalım. Arvupa halkları bilmelidirlerki tarihte misli görülmemiş en büyük silâhlı
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kuvvet ve silâhlanma yoğunlaşması Avrupa'da mev
cut bulunduğu sürece, silâhlanma yarışı devam edip
asKen tersaneler gelişecek ve kıt'a üzerinde gerçek bir
güvenlik mevcut olmayacaktır.
Helsinki Anlaşmalarının gerçekleşmesi için iki ta
raflı ve çok taraflı planlar üzerinde sözleşmeler çer
çevesi içinde ekonomik, bilimsel, teknik ve diğer alan
lardaki işbirliğinin gelişmesini hedef alan çabalan
yoğunlaştıralım. Ekonomik, bilimsel ve teknik işbirli
ği alanında Avrupa'yı genel olarak ilgilendiren geniş
çaptaki hareketlerin gerçekleşmesi için bazı tasarıların
hassas ve yapıcı bir anlayış içinde incelenmesi her za
man daha aktüel ve gerekli olmaktadır.
Genel Avrupa Konferansının nihaî kararının esp
risi içinde yeni bir insancıl tutumdan hareket ederek,
geniş işçi kitlelerinin çalışma, hayat, eğitim ve kültür
şartlarına ait sosyal meseleleri çözümlemek amacıyle
ve kıt'anın bütün sakinlerine ilerlemenin ve modern
uygarlığın nimetlerini sağlamak için kıt'anın bütün
devletleri arasında işbirliğini geliştirelim, insanların
ve evvelemirde genç kuşağın ahlaken çökmesine mün
cer olan ve halklar arasında fesat eken uyuşturucu
maddeler, ırza tecavüz, müstehcen neşriyat, ırkçılık
gösterileri gibi insanî koşulları ağır şekilde etkileyen
zararlı olaylarla savaşmak üzere işbirliğinin genişle
tilmesi büyük bir önem kazanmaktadır.
Dünyanın bütün miîctleri insanı, onun refahını,
haysiyetini ve mutluluğunu birinci plana koymak su
retiyle, günümüzün insanlık kapsamının, temel pren
siplerini ve bunları tasdik yollarının açıklığa kavuşma
sı için katkıda bulunmakla yükümlü ilim ve kültür
adamları ile kamuoyunun bu olaylar ve eğilimler kar
şısında metin ve savaşçı bir tutum içine girmelerine
derin bir ilgi duymaktadırlar.
Kıt'a üzerinde güvenliğin ve yumuşamanın gerçek
leşmesi ameliyesini derinleştirmek için ve Genel Avru
pa Konferansı belgelerinde öngörülen tedbirlerin uy
gulanma yolu istikametinde mümkün olduğu kadar
verimli sonuçlar elde etmek ve Avrupa'daki diğer me
seleleri çözümlemek üzere, teşkilâtlı ve demokratik bir
kadro dahilinde tüm devletlerin iştirakiyle temasları
ve müzakereleri yoğunlaştıralım.
Avrupa'da barış bölgeleri ihdas edilmesinin ve iş
birliği yapılmasının öneminden hareket ederek Balkan
Parlamentolarına, devletlerine ve halklarına hitap edi
yoruz : Bu bölgede iki taraflı ve çok taraflı ilişkilerin
gelişmesini ve Balkanların nükleer silâhlardan arınmış
bir iyi komşuluk ve verimli işbirliği bölgesi haline gel
mesini amaçlayan çabalarımızı ve hareketlerimizi yo-
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ğunlaştıralım. Halen mevcut Balkanlararası işbirliği
teşekkül ve teşkilâtlarının
faaliyetlerini
genişlet
meye çalışalım. Ayrıca, nakliyatın gelişmesi, tica
ret odaları arasındaki işbirliği ve bu bölgenin devlet
leri arasındaki güven ve işbirliğinin takviyesine katkı
da bulunacak başka çareler gibi müşterek menfaat
arz eden meseleleri inceleyecek yeni kuruluşların ih
das edilmesine çaba sarf edelim. Balkanların bir barış
bölgesi haline getirilmesi Avrupa Kafasında ve bütün
dünyada yumuşamanın ve güvenin pekişmesine kat
kıda bulunmaktadır.

ve özgürlük içinde yaşayabilmelerine gerekli bütün
şartları sağlaması için hiçbir gayreti esirgememeleri
hususunda çağrıda bulunmaktadır.

Büyük Millet Meclisi Kıbrıs Devletinin bağımsızlık
ve bütünlüğüne saygı, her iki Kıbrıs Cemaatinin barış
içinde bir arada yaşamalarının garanti edilmesi esa,sına
dayanmak üzere Kıbrıs'taki ihtilâfın çözümlenmesine
ve bu bölgede mevcut bütün ülkeler arasındaki ilişkile
rin düzelmesine mümkün olan en kısa zamanda eriş
menin Avrupa'daki güvenliğin yararına olduğunu mü
talaa etmektedir.

Bütün devletlerin, hükümetlerin ve parlâmentoların
çabalarının birleşmesiyle, kıt'a üzerinde devamlı bir
barış ve güvenliğin gerçekleşmesinin, her halkın refa
hının, insanlığın ilerlemesinin ve uygarlaşmasının yara
rına olarak bütün Avrupa milletleri arasındaki çok
taraflı işbirliğinin geniş ve özgür bir şekilde gelişmesi
nin sağlanabileceği inancındayız.

Akdeniz'i, heyeti mecmuası içinde milletlerarası ik
limin sağlığa kavuşması üzerinde olumlu bir etki ya
pan bir barış ve işbirliği denizi haline getirmek için
çabaları iki misline çıkaralım.
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Millet
Meclisi Avrupa parlamentolarına, hükümetlerine ve
halklarına, yumuşama işleminin her zaman yeni hare
ketlerle takviye ve gelişmesi için, bunun tersine dön
mez nitelik kazanması için ve Avrupa halklarının banş

Büyük Millet Meclisi Romen halkının barış ve
işbirliği iradesini ifade ederek, kendine taalluk eden
hususlarda Sosyalist Romanya'nın kıt'amızın büyük
meselelerinin çözümlenmesi için her türlü gayreti sarfedeceği ve yapıcı bir anlayış içinde hareket edeceği
hususunu Avrupa Parlamentolarına ve halklarına temin
ede/.

Avrupa'nın milletlerarasında bir barış, işbirliği ve
dostluk kıt'ası haline gelmesi için elimizden gelen her
şeyi yapalım.
Avrupa'daki güvenlik sisteminin milletlerarası si
yasî iklim üzerine her zaman daha güçlü bir olumlu
etki yapması için, dünya çapında barış ve güvenliğin
tesisine, daha iyi ve daha âdil bir dünyanın kurulmasna katkıda bulunulması için bütün gayretleri sarf
edelim.

V — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

VE

CEVAPLARI

/. — istanbul Milletvekili
Mehmet Emin Sun- II kurumun adı nedir, ne kadar traktör ithal etmişgur'un, memleketimizin traktör ihtiyacı ile ithalâtına
mişlerdir?
ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Basol'un yazılı
Soru 2. — M'î'mCoketimizde traktör
ihtiyacının
ce\abı(7/818)
karşılanması için alınan tedbirler neleridir? Ortalama
10 . 11 . 1975
I her yıl kaçar adıeıt traktör üretilirse ihtiyacımız kar)j şılanır? Karaibarsa traktör fiyatları karşısında alı
Mi!,! et Mec.'iisi Bakanlığına
nan tedbider nsfeı'ıdir?
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı tara
Soru 3. —! Büyük traktör tafeblnin bir kısmını karfından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla ii
korumak
arz ederim.
II şılama'k, ortaklarını karaborsaya karşı
maksadıyla
Romanya'dan
traktör
itihal
etmek
üzere,
İstanbul MaMefcve&ila
Mehmet Emin Sungur
I! Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımdan ithal izSoru 1. —'• Çağımızda tarımsal üretimin en önem- >j ni alan Köy - Koıop'a aylardır, bugün - yarın diye
li mekanik araçlarından biri olan traktörün memle- j) oyalayıp döviz tahsis belgesi vermeyişinizıin sebebi
ke'imizdeki sayısı ne kadardır? Her yıl kaç trak
töre ihtiyacımız olmaktadır? Yerli üretim veya mon
Bu belge Büyük Millet Meclisinin 19 Aralık 1975
taj ihtiyacı karşılıyor mu? 1974 ve 1975'te ithal i
edüien traktör sayısı nedir? Belld başlı firma veya j tarihli Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
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nedir? Kooperatif artağanının borç harç bulup ya
tırdığı traktör paraları bankalarda yatarken, tarlası
traktör bekleyen köylüleri düşünmek işinize gelmi
yor mu? Perde arkasında talimat beklediğiniz yerler
mi var?
T. C,
Ticaret Bakanlığı
Iç&careıt Genel Müdürlüğü
Dosya No. : 14 (335.7)
îçpiıyasakıu

18 . 2 . 1976

Konu : İstanbul Milfotivekili Mehmet
Enlin Sungur'un yazılı soru önergesi Kk.
Millet Meclisli Başkanlığına
ligi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü
ifadeli, 29 . 12.. 1975 tarihli 7/818-3148/25641 sayılı
yazıları.
Yukarıda tarihi ve sayısı kayını yazıları eki, İs
tanbul Milletvekili Metaıeıt Emin Sungur'un trak
tör hakkındaki yazılı soru önergesinde;
«1< Çağımızda tanımsal üretimin en önemli me
kanik araçlardan biri olan traktörün memleketimizde
ki sayısı ne kadardır? Her yıl kaç traktöre iıhüıyacı
mız olmaktadır; Yerli üretim veya mıontaj ihtiyacı
karşılıyor mu? 1974 ve 1975'te ithal edilen traktör
sayıısı nedir? Belli başlı firma veya kurumun adı
ntdir? Ne kadar traktör ithal etmişlerdir.
2i Memleketimizde traktör ihtiyacının karşılan
ması için alınan teıdltorler nelerdir? Ortaklarına her
yıl kaçar adat traktör üretil irs e ihtiyacımız karşıla
nır? Karaborsa traktör satışları karşısında alman
(tedbirler nelerdir?
3- Büyük traktör talebinin bir kısmını karşılamak,
ortaklarını karaborsaya karşı korumak maksadiyle
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Romanya'dan traktör ithal etmek üzerte, Gıda • Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığından Mıal izni alan
Köy - Koop'a aylardır, bugün yarın dliıye oyalanıp
döviz tahsis belgesi vernıeylşinizin sebebi nedir?
Kooperatif ortaklarının borç harç bulup yatırdığı
•traktör paraları bankalarda yatarken, tarlası trak
tör bekleyen köyleri düşıünmıak işinize gelmiyor mu?
Perde arkasında talimat beklediğimiz yerler mi var?»
Soruları yer almakta olup, cevapları aşağıda belirtütaiştir.
Cevap : Son yıllarda, traktör piyasasında darlık
görülmekte olup, talepler yeterince karşılanamamaktadır. İstatistiklere göre, memleketimizdeki faal trak
tör sayısı : 1973 yılında 156 139 adet, 1974 yılında
200 466 adet olarak tespit olunmuştur.
Memleketimizdeki tarıma elverişli arazi durumu
ve tarım ekonomisinin şartları dikkate alınarak, Dev
let Planlama Teşkilâtı tarafından yapılan tahminlere
göre, Türkiye'nin 1975 yılı ti aktör ihtiyacı 41 500
adettir. (Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1975 yılı
programı; Tablo : 167) Ancak, satıcı firmalarda sı
raya giren talep sahipleri 95 000 kişi civarındadır.
1975 yılındaki 95 000 talebe karşılık :
— 6 montaj fabrikasının toplam kapasitesi 44 440
— Ticarî maksatla yapılan ithalât için Tica
ret Bakanlığınca verilen ithal müsaadesi 40 910
— Bedelsiz ithalât ile ferdî ithalâttan ithal
edilmesi beklenen
10 000
Toplam

95 350

Adetlik arz imkânı mevcut olmasına rağmen, 1975
yılında fiilî üretim 32 661 adet, toplam ithalât 18 329
adet olarak gerçekleşmiştir. 1974 yılında ise fiilî ima
lât 25 614 ve fiilî ithalât 4 426 adet olmuştur.
Yurt dışından getirilecek traktörler için ithal mü
saadesi verilen firmalar aşağıda gösterilmiştir.
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Unvanı

0:3
Traktör markası

Pancar Ekicileri Birliği A, Ş.
Tarmasan Tarım Makine Sanayii ve Ticaret A. Ş.
Motorlu Araçlar Ticaret A. Ş.
Mafer Massey Ferguson Mamulleri Pazarlama Hizmetleri A. Ş.
Egemak - Ege Makine ve Ticaret A. Ş.
Çukurova Ziraat Endüstrisi ve Ticaret A. Ş.
Enver Ticaret Bilgin ilkin
Mehmet Arif Demirer Müesseseleri
Tomisas - Tarım Makineleri İmalât Sanayii A. Ş.
Zırmak - Ziraat Makineleri Ticaret ve Sanayii A. Ş.
S. S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birlik
leri Merkez Birliği (Köy Koop.)
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu
Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Birliği Vakiı
Devlet Üretme Çiftlikleri

Köy Koop'a 1 000 adet Romanya menşeli univer
sal marka traktör için ithal müsaadesi verilmiştir.
Bundan başka, yurt dışında
çalışanlar bedelsiz
olarak ithalât yolu ile traktör getirebildikleri gibi,
6 . 6 . 1974 tarihli ve 14 907 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe konulan 7/8302 sayılı Karar
nameye göre çiftçiler de münferiden traktör ithal
edebilmektedirler.
Yukarıda açıklanan hususlar muvacehesinde yıl
lık traktör açığı 40 - 45 000 adet civarındadır.
Gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen ihtiya
cın gideri lememesinin başlıca nedenleri;
— Avrupa'daki anafabrikalarda, enerji kısıtlaması
ve grevler yüzünden, üretimin yeterli seviyede olma
ması sebebiyle istenilen miktarda traktör verememe
leri ve aynı zamanda Türkiye'deki montaj fabrikala
rının malzeme ihtiyacını tam olarak karşılayamama
ğın,
— Kalkınmakta olan Asya, Afrika ve Güney
Amerika ülkelerinin gittikçe artan traktör talepleri,
— Yan sanayideki üretim
yetersizlikleri, (Akü,
lastik gibi)
— ithal malı traktörlerin fiyatının yerli traktör
lerden daha yüksek olması,
dır.

Massey - Ferguson
Fendt - Fermen ve Ferrari 75
International
Massey Ferguson
Fiat 540 - 780
John Deere
Goldoni Universal
Steyr - 760
Deutz - D. 5206 - 6206
Eicher - Puma 3705
Universal
»
»
»

Darlığın giderilmesi için, fabrikaların tevsii pro
jelerinin uygulamaya konulması ve motor fabrikası
kurulması çalışmalarının yanısıra, dağıtım sistemin
deki aksaklıkların giderilmesini teminen, Bakanlığı
mızca hazırlanan ve 15 . 11 . 1975 tarihli 15413 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan
1975/5 sayılı sirküler
yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.
Bilgilerine saygı ile arz ederim.
Halil Başol
Ticaret Bakanı
2. — Burdur Milletvekii Ali Sanlı'nın, Gülyağı
üretim, tüketim ve ihracatına, ilişkin sorusu ve Tica
ret Bakanı Halil Basol'un yazılı cevabı (7/821)
Millet Meclıisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakam
tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
10 . 11 . 1975
Burdur Milletvekili
Ali Sanlı
1. 1970 tarihinden itibaren yıllara göre toplam
gülyağı ve konkret üretiminin, firma ve kooperatif
lere göre miktarı nedir?
2* 1970 tarihinden itibaren yıllara göre ülke içi
gülyağı ve konkret tüketimi nedir?
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3. — 1970 tarihinden itibaren yıllara göre gülyağı
ve konkret ihraç eden firmalarla, ihraç birim fiyatları
ve ihraç edilen miktarlar ve alıcı firmaların birlikte
bilıdirilımesıi?
4. Çinef A. Ş. gülyağı - konkret ve yasemin esan
sı üretmek için kurulmuş bir yabancı ortaklıktır.
A) 1970'den bu yana kararnamede gösterilen
oran ve miktarlar üzerinden gülyağı - konkret ve
yasemin esansı üretmekte midir?
ıB) Sermaye artırımı için Bakanlığınızdan izin
alınmış mıdır?
C) Kuruluş kararnamesine ve yasalara aykırı
faaliyeti var mıdır?
D) Bakanîııkça şirket hakkinda şimdiye dek bir
soruşturma açılmış mıdır? Kuruluş kararnamesine
ve yasalara aykırı faal yeti bulunduğu takdirde ne iş
lem yapılacaktır?

Kooperatif
vs firmalar
Kooperatifler
Firmalar
Yekûn
Kooperatifler
Firmalar
Yekûn

1970
köylü konkret
tipi
(Kg.)
490
1 750
2 240
1973
368
450
606
2 563
974
3 013
228
666
894

2. — Yurt içindeki ince ve köylü tipi Gülyağı
tüketimi yıllık üretimin ancak % 3 - 5 oranında olup,
konkret Gülyağının tamamı ihraç olunmaktadır.
3. — Yurdumuzda çeşitli türlerde imal edilen gül
yağının ihracatı Ekrem Erçetin Firması, Koteks Tica
ret Evi, Çinef A. §., Mustafa Gürkan Firması, Gülbirlik, S. S. Gülcüler Satış Kooperatifi, Gülsan Kom.
Şt., Süleyman Konur Firması, P. Robertet S. Konur
Firması, Sıtkı Üstün Firması, Yalçın Ticaret Türk A.
Ş. tarafından yapılmaktadır.
Yurt içinde gülyağı tüketimi ikinci maddede de
açıklandığı üzere üretimin' ancak % 3 - 5'i oranında
olup bunun dışındaki miktar ihraç edilmektedir.
İhracatımız Fransa, İngiltere, Amerika, İsviçre,
Japonya, Kuveyt, Kanada, Batı Almanya ve Kıta Çini'
ne yapılmaktadır.
Konkret gülyağının hemen hemen tamamı Fran
sa'ya ihraç olunmaktadır. 1970 yılında 12 500.- lira
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T. C.
Ticaret Bakanlığı
Teşkilâtlandırma Genel Md.
Dosya No. : 15 - 2/57 - 50

1 8 . 2 . 1976

Konu : Gülyağı ve Konkret üretimi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 29 . 12 . 1975 tarih ve 7/821 - 3151/25613 sa
yılı yazınız.
Burdur Milletvekili Ali Sanlı tarafından Gülyağı
ve Konkret üretim, tüketim ve ihracına ilişkin yazılı
soru önergesi incelenmiş ve önergede yer alan soru
lar aşağıda cevaplandırılmıştır.
1. — 1970 yılından itibaren toplam Gülyağı ve
Konkret üretiminin firma, kooperatif ve yıllara göre
miktarları aşağıda gösterilmiştir.

1971
köylü konkret
tipi
(Kg.')
368
636
1 004

440
2 241
2 681

276
614
890

501
3 079
3 580
1975

1974
317
707
1 024

1972
köylü konkret
tipi
(Kg.)

416
2 600
3 016

505
1 027
1 532

628
2 372
3 000

civarında; 1971 yılında 18 000.- lira civarında; 1972
yılında 17 000.- lira civarında; 1973 yılında 16 000.lira civarında; 1974 yılında 33 000.- lira civarında
fiyatlarla ihraç edilmiş, fakat kalitesine göre 50 000.liranın üzerinde fiyatlarla da satışlar olmuştur. 1975
yılında 2 300 dolar civarında fiyatlar teşekkül etmek
tedir. Konkret ise 1970 - 1975 yılları arasında 1 000.lira ile 5 000.- lira arasında değişen fiyatlarla işlem
görmüştür.
4. — A) Çinef (Çiçek ve Nebatat Esansları Fab
rikası) A. §. 1970 yılından beri gülyağı, ince gülyağı ve
konkret üretmektedir.
B) Bahis konusu şirketin 2 000 000.- lira olan
sermayesi Bakanlar Kurulunun 22.8.1966 tarih ve
6/6916 sayılı kararnamesiyle 2 320 000.- liraya çıka
rılmıştır.
C, D) 6224 sayılı Kanuna göre kurulan şirketin
faaliyeti hakkındaki iddialar dolayısıyle Bakanlığımız
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müfettişlerince teftiş yaptırılmış; tenkidi mucip husus
ların gereğine tevessül edilmiştir.
Bilgilerinize arz olunur.
Halil Başol Ticaret Bakanı
3. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin. Tür
kiye'nin yıllık traktör ihtiyacı ile Köy - Koop.'un,
traktör ithal iznine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı
Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/841)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya
zılı olarak yanıtlanmasına ön olmanızı arz ederim.
Üretimimizi artıracak, tarımımızı modern ve ça
ğa uygun işleyecek, tefecinin, aracının çiftçinin,sırtın
dan traktör başında 40 bin lira, yılda 3 milyarlık
emeksiz kazancı önleyecek Köy - Kalkınma Koope
ratif Birlikleri Merkez Birliğinin Romanya'dan Trak
tör ithâl etme istemlerinin
Başbakanın kardesince
siyasal baskı sonucu önlendiği 13 . 11 . 1975 tarihli
gazetelerde yer almıştır.
1. — Türkiye'nin yıllık traktör ihtiyacı
nedir?
Bu ihtiyaçlar nasıl karşılanmaktadır?
2. — Yurt dışından ithal edilen traktörleri kişi
ve kuruluşlar olarak kimler yapmaktadır?
3. — Bir traktörün ithâl bedeli nedir? Yurt için
deki satış fiyatı nedir, yasal kâr marjı nedir?
4. — Yurdumuzun yıllık traktör açığı ne kadardır?
5. — Köy - Koop.'un traktör ithaline niçin izin
verilmemiştir? Başbakanın kardeşinin bu konuyle iliş
kisi nedir? Başbakanın kardeşine doğrudan ya da
ilişkisi bulunduğu kişi ve kuruluşlara traktör ithâl iz
ni verilmiş midir?

19 . 2 . 1976
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«Üretimimizi artıracak, tarımımızı modern ve ça
ğa uygun işleyecek, tefecinin, aracının, çiftçinin sırtın
dan traktör başında 40 bin lira, yılda 3 milyarlık emek
siz kazancı önleyecek Köy Kalkınma Kooperatif Bir
likleri Merkez Birliğinin Romanya'dan traktör ithal
etme istemlerinin Başbakanın kardesince siyasal baskı
sonucu önlendiği 13 . 11 . 1975 tarihli gazetelerde yer
almıştır.
1. — Türkiye'nin yıllık traktör ihtiyacı nedir. Bu
ihtiyaçlar nasıl karşılanmaktadır?
2. — Yurt dışından ithal edilen traktörleri kişi ve
kuruluşlar olarak kimler yapmaktadır?
3. — Bir traktörün ithal bedeli nedir? Yurt içindeki
satış fiyatı nedir? Yasal kâr marjı nedir?
4. — Yurdumuzun yıllık traktör açığı ne kadardır?
5. — Köy Koop.'un traktör ithaline niçin izin ve
rilmemiştir? Başbakanın kardeşinin bu konuyle iliş
kisi nedir? Başbakanın kardeşine doğrudan ya da iliş
kisi bulunduğu kişi ve kuruluşlara traktör ithal izni
verilmiş midir?»
.Soruları
yer almakta olup, cevapları
belirtilmiştir.

aşağıda

Cevap 1. — Son yılanda traktör piyasasında
darlık görülmekte olup, talepler yeterince karşılan amamakıtadır.
Memleketimizdeki tarıma elverişli arazi durumu
ve tarım ekonıomsisiinün şartları dikkate alınarak, Dev
let Planlama Teşkilâtı tarafımdan yapılan tahminlere
göre, Türkiye'nin 1975 yılı traktör ihtiyacı 41 500
adettir. (Üçüncü Beş Yıilrk Kalkınma Planı, 1975
yılı programı; Ta'blıo : 167) Ancak satıcı firmalarda
sıraya giren talep sahipleri 95 000 kişi civarındadır.
1975 yılındaki 95 000 talebe karşılık :

T. C.
Ticaret Bakanlığı
Dosya No. : 14 (335.7) - 4669
îçpiyasalar

1 8 . 2 . 1976

6 montaj fabrikasının toplam kapasitesi : 44 440
Ticarî maksatla yapılan ithal için Tica
ret Bakanlığınca verilen ithal müsaadesi
40 910
Bedelsiz ithalât ile ferdi ithalâttan ithal
edilmesi beklenen
10 000

Konu : Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in yazılı soru önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli, 29 . 12 . 1975 tarihli, 7/841 - 3182 - 2578 T sayılı
yazıları.
Yukarıda tarihi ve sayısı kayıtlı yazıları eki, Hatay
Milletvekili Mehmet Sönmez'in traktör hakkındaki ya
zılı soru önergesinde,

Toplaım

95 350

adetlik arz imkânı mevcut olrrfasına rağmen, 1975
yılında fiilî üretim 32 661 adet, toplam ithalât 18 329
adet olarak gerçekleşmiştir.' 1974 yılında ise fiilî
imalât 25 644 ve fiilî ithalât 4 426 adet olmuştur.
Cevap 2. — Yurt dışından getirilecek traktörler
için ithal müsaadesi verilen firmalar aşağıda gösteril
miştir.
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Traktör markası

U n v a n ı
Pancar Ekiciler Birliği A. Ş.
Tarmasan Tanırı Makine Sanayii ve Ticaret A. Ş.
Motorlu Araçlar Ticarat A. Ş.
Mafer - Ma&sey Fengaıson Mamulleri Pazarlama Hiz
metlileri A. Ş.
Bgemak Ege Mafcina ve Tioardt A. Ş.
Çukurova Ziraat Endüstrisi ve Ticaret A. Ş.
Evren Ticaret Bilgin İlkin
Mehmet Arif Demirer Müessesesi
Tomisas Tarım M akmaları İmal Sanayii A. Ş.
Zırtnaz Zirai Makinaları Ticaret ve Snayi A. Ş.
S. S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Koo
peratifler Birilikleri Merkez Birliği (Köy Koop.)
T. Zirai Donatım Kurumu
Devfet Üretme Çiftlikleri
Tanm Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Biriliği Vakfı

Köy - Koop'a, 1 000 adet Romanya
menşeli
Üniversal marka traktör için ithal müsaadesi veril
miştir.
Bundan başka, yurt dışında çalışanlar
bedelsiz
olarak ithalât yolu ile traktör getirebildikleri gibi
6.6.1974 tarihli ve 14907 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanarak yürürlüğe konulan 7/83022 sayılı Karar
nameye göre çiftçiler de (münferiden traktör
ithal
eddbiltoefctedirkr.
Cevap 3. — İthal malı traktörlerin çiftçiye satış
fiyatları 6.6.1974 tarihli ve 14907 sayılı Resmî Gaze
temde yayımlanan 7/8302 sayılı Kararname hükümle
rine göre Maliye Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta
rafından müştereken tespit olunmaktadır. Bu tespit
çalışmalarında selkreterya görevi Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca yürüttütoekitedir.
Mezkûr Bakanlıktan alınan bilgilere göre ithal
malı traktörlerin ithalâtçı firmanın bulunduğu yer
deki perakende satış fiyatları aşağıda
gösteriılmiştir. (Yurt içinde sevk edilen traktör fiyatlarına ayrı
ca nakliye ve sigorta ücreti ilâve edilmektedir.)

Traktörün marka ve modeli
Massey - Ferguson-165
Massey - Ferguson-185
Jonh - Deere-1120

Perakende
satış fiyatı
TL,
137 200
167 860
129 000

O : 3

Tespit
tarihi
5.5.1975
17.7.1975
3.11.1975

Maasey - Ferguson
Fenıdt - Farmer ve ' Ferrari - 75
[nternauJona'l
Massey - Ferguson
Fiaıie 54a - 780
Jonh Delere
OoLdoni Üriiversal.
Stoyr - 760
Deultz. D.5206 - 6206
lEiöhev - Puma 3705
Üniıversaj.
öniıvsrsai
Ünıiversal
Üniversa)

Traktörün marka ve modeli
Jonh - Deere-2130 i
Jonh - Deere-2020 ;
Fendi Fanmer-103.
"FjnJdt Farmer-106-S
Ferrari-75
Dsuit-52.06
Deutz-62.06
Fiat-540
Fıiat-750 S
Volvo - BMT-650
Same Manitora-620 WD
Goldıoni Unıiversal-224
Artiğlio - E (Bahçe tipi)
Go'iJıoni Universal-230
Unimıog-406
MC. Oormick - tnt.-444
P. G. S. Roma-30672
Eioher Puma-3709
Umiversal-U-650 M
Un:iv3nsaıl-651 M

Perakende
satış fiyatı
TL,
169
150
127
171
72
127
139
112
132
137
100
59
17
75
274
98
59
103
87
7.6

000
000
200
000
900
500
400
500
450
000
000
650
450
000
600
600
200
500
000
000

Tespit
tarihi
10. 9 .1975
3,lıl .-1975
18.6.1975
5. 5 .1975
10.9.1975
10.10.1975
10.10.1975
25.12.1975
18.6.1975
7.4.1975
10.9.1975
17.7.1975
19.12.1975
10.10.1975
19.12.1974
3.11.1975
1.8.1975
23.9.1974
7. 1 ,1976
23.9.1974

Traktörlerin ithal maliyetler ine % 5 oranında
«teknik hizmetler ve satış sonrası servis hizmetleri
masrafı dahil edilmek suretiyle teşekkül eden meblâğ
% 10 oranında (İthalâtçı + başbayi + bayi) kârı
ilâve edilmektedir. Sonuç olarak, yukarıda belirfci-

— 580 —

M. Meclisi

C : 60

len «anadepo» perakende satış fiyatlarının bünyesin
deki toplam «teknik hizmetler ve servis masrafları +
kâr» oranı % 15 olmaktadır.
Cevap 4. — Yukarıda açıklanan hususlar muva
cehesinde yıllık traktör açığı 40 - 45 000 adet civa
rındadır.
Gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen ihtiya
cın giderilememesinin başlıca nedenleri;
Avrupa'daki ana fabrikalarda, enerji kısıtlaması
ve grevler yüzünden üretimin yeterli seviyede olma
ması "sebebiyle istenilen miktarda traktör verememe
leri ve aynı zamanda Türkiye'deki montaj fabrika
larının malzeme ihtiyacının tam olarak karşılanamamaları,
Kalkınmakta olan Asya, Afrika ve Güney Ameri
ka ülkelerimin gittikçe artan traktör talepleri,
Yan sanayiindeki üretim yeters/izlkleri, (atkü, lâs
tik gibi)
ithal malı traktörlerin fiyatının yerli traktörler
den daha yüksek olmasıdır..
Darlığın
giderilmesi için, fabrikaların
tevsii
projelerinin uygulamaya konulması ve motor fab
rikası kurulması çalışmalarının yanı sıra,
dağıtım
sistemiindefci aksaklıkların giderilmesini teminen Ba
kanlığımızca hazırlanan ve 15.11.1975 tarihle, 15413
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1975/5 sayılı sir
küler yürürlüğe konulmuş bulunlmaktadır.
Gevap 5. — Köy - Koop'a traktör ithali içlin izin
verilmeme diye bir husus söz konusu olamaz. Zira
cevap 2 de de belirtildiği üzere Köy - Koop'un Ro
manya'dan ithal edeceği 1 000 adet Üniversal mar
ka traktör için gerekli ithal müsaadesi verilm!iştir.
Başbakanın kardeşinin bu konu ile ilgili olduğu
na ve traktör ithali ile iştigal eden veya ithal mü
saadesi verilen kişi ve kuruluşlarla ilişkisi bulundu
ğuna dair Bakanlığımızda bir bilgi mevcut değildir.
Bilgilerine saygı ile arz ederim.
Hah! Basol
Ticaret 'Bakanı
4. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, vergi iade
sinden yararlanan firmalara ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan adına Gümrük \e Tekel Bakanı
Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı (7/857)

11. 2 . 1976 tarihli 54 ncü Birleşimde
yazılı soru cevabına ek cevaptır. (7/857)

yayınlanan

!9 . 2 . 1976
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Millet Meclisi Başkanlığına
Ankara
Aşağıdaki soru önergemdeki soruların Başbakan
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere
ken işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
îzmir Milletvekili
Alev Coşkun
1. 1973, 1974 ve 1975 yıllarında kaç firma ver
gi iadesinden yararlanmış ve her birine Devlet Ha
zinesinden ne miktar para ödenmiştir?
2. Vergi iadesinden yararlanan bu firmalar yurt
dışına ne giibd mallar ihraç etmişlerdir?
3J Vergi iadesinden yararlanan firmalar malla
rını hangi ülkelere ne miktarda satmışlardır?
4. Bu firmalar mallarını hangi limandan ihraç
'etmişlerdir?
5. Karadeniz Ereğfoi limanında 1973 - 1974 ve
1975 yılları arasında gümrük memuru ve gümrük
le ilgili her türlü muameleleri yürüten görevliler, bu
görevden almanlar, buradan başka yerlere atananlar
kimlerdir? Bunlar hakkında kovuşturma
açılanlar
var mıdır?
T. C,
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Ekonomik İşler Md.
5835

12.2.1976

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İzmir Milletvekili Sayın Alev Coşkun tarafından
Sayın Başbakana yöneltilen ve Başbakan adına tara
fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru öner
gesinin 5 nci maddesinde belirtilen husus aynen aşa
ğıda sunulmuştur.
HaÜen Karadeniz Ereğlisi Gümrük
Başmemûrluğu ile Muhafaza Bölge Amirliğinde görevli 1973 1974 ve 1975 yılları arasında gümrükle ilgili her
türlü muameleleri yürüten memullar; Başmemur
Mehmet Çağlı (4Q7Q), Veznedar Aid Kılıç (5622),
Kolcu Osman Güçlü (5584), Kolcu Öklkeş Yükseliri
(5025), Kısım Amiri M. Ali Keleş (5163), Muhafaza
Memuru Kaya Osman (908Q), Muhafaza
Memuru
Enver Orkumoğlu (5451), Muhafaza Memuru Celâl
Günel (5639), Muhafaza Memuru Mehmet Öz (5950),
Muhafaza Memuru Lütfi Yılmaz (4963),
Kaptan
Ahmet Remzi Deniz (5911), Makinist Fahri Deniz
(5912), Usta Gemici Mustafa Kavi (5913),
Buradan başka yerlere atananlar.
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Bölge Amin (5645) Ali Ereytaş Esienboğa Güm- | yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirme
lere dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak
rük Muhafaza Bölge Amirliğine, Muhafaza Memusunulmuştur.
ru (5187) Hasan Taş İskenderun'a, Muhafaza Me
Saygıyle arz ederim.
muru (5875) Ömer Atılgan Çofoambey'e, Muhafaza
Süleyman Demirel
Memuru (5916) Remzi Bezanıi Çolbanbey'e, Muhafa
Başbakan
za Memuru (4751) Mehmet Recai Şeneren izmir'e,
Muhafaza Memuru (5187) Karkaımış'a, Muhafaza ı
Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın yazılı soru öner
Memuru (5879) Fevzi Sarıbay İskenderun'a, Muha
gesinin cevabıdır :
faza Memuru (5706) Ayhan Güçlü Marmara AdaBaşbakanlıkta 31 . 3 . 1975 tarihinden bu güne
sı'na, Mamur (7207) Mehmet Arslan Gilvegazü Güm
kadar;
rük Müdürlüğü emrine atanmışlardır. Odacı Emin
a) 20 memur bulundukları kadrolardan,
mer
Kılıç ise emekli olmuştur.
kez ünitelerinde başka kadrolara naklen ve terfian,
Bütün bu memurlar hakkında 1973 - 1974 ve
14 memur da kendi
istekleriyle başka Jcurumlara
1975 yıllarımda Karadeniz Ereğlisi'nde herhangi bir
naklen
atanmışlardır.
kovuşturma açılmamıştır.
b) Bakanlık emrine ve açığa alınan olmamıştır.
Saygılarıımla arz ederim.
Orhan Öztrak
Gümrük ve Tekel Bakanı
5. —• Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 31.3.1975
tarihinden bugüne
kadar Başbakanlık
örgütünde
yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el çektirme
lere ilişkin sorusu ve Başbakan Süleyman Demire!'
in yazılı cevabı. (7/934)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yazılı sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı saygıyle
dilerim.
Aydın Milletvekili
İsa Ayhan
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakan
lığınız örgütünde :
a) Kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir?
b) Kaç kişi Bakanlık emrine ve açıca alınmış
tır?
c) Kaç personel işten el çektirilmiştir?
d) Bu işlemlerin gerekçesi nedir?
e) Bu işlemlerin yüklediği yolluk tutarı nedir?
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi Başkanlığı
Sayı : 106-101/05012
Millet Meclisi Başkanlığına

16 . 2 . 1976 f

c)

İşten el çektirilen personel

bulunmamakta

dır.
d) Naklen ve terfian yapılan atamalarda; hiz
metin rasyonel bir şekilde yürütülebilmesi için kişi
nin atanacağı görevin gerektirdiği nitelikleri
haiz
olması esas alınmıştır.
c) Yapılan atamalarda,
herhangi bir
yolluk
ödemesi de yapılmamıştır.
Süleyman Demirel
Başbakan
6. — Bursa
Milletvekili Mehmet
Emekli'nin,
Marmara havalisi çeltik üreticisinin durumu ve pi
rinç ithaline ilişkin T kan t Bakanından sorusu ve
Ticaret Bakanı Halil Başol ile Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özal'm yazılı cevabı. (7/963)
Millet Meclisli Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı
rica eder, saygılar sunarım. 30 , 12 . 1975
Bursa Milletvekili
Mehmet Emekli
Soru ;
1. — Marmara havalisi çeltik üreticisinin elinde
bulunan mahsulün büyük bir kısmı tespit edilen ta
ban fyiattan hâlâ (T.M.O.) alınmamıştır. Bilhassa
küçük müstahsil müşkül durumdadır. Bu üretici va
tandaşın ürünü ne zaman alınacaktır?

İlgi : 12 . 1 . 1976 tarih ve 7/934-3422/26884 sa
2. — Her yıl çeltik ekim sahaları gelişmektedir.
yılı yazınız.
Tüketim ihtiyacımızı
karşılayacak kadar üretimin
Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın;'31' : 3 . 1975
sağlanması için hükümet olarak ne gibi tedbirler dü
tarihinden bu güne kadar
Başbakanlık örgütünde I şünmektesiniz?
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3. — Bugün, "üreticiye 9 liradan tohumluk çeltik I
Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Emekli'nin
verilmektedir. Müstahsile daha ucuz tohumluk
te
çeltik üreticilerine ilişkin yazılı soru
mini hususunda Bakanlık olarak ne düşünülmekte
önergesi cevabı
dir?
1. Toprak Mahsulleri Ofisi İnegöl ve Yenişehir
4. — 1975 yılı Pakistan'dan 20. CCCı ton pirinç
ekipleri çeltik alımları ile görevlendirilmiş, Yenişehir
ithali için yapılan bağlantıdan başka pirinç ithali
ekibi ayrıca çeltik eksperi ve gerekli malzeme ile
düşünülüyor mu?
takviye edilmiştir. Karacabey'de de bu maksatla bir
ekip açılmış ise de, bu işyerlerimize çeltik arzı olma
T. C.
mıştır.
Ticaret Bakanlığı
30 . 1 . 1976
Bu nedenle, Karacabey ve Yenişehir ekipleri ka
Özel Kalem Müdürlüğü
patılmış, İnegöl ekibi ise halen faaliyetine devam et
Dosya No. : 1/113
mektedir.
Millet Meclisi Başkanlığına
I
Ek'pler faaliyette iken alım olmayışı sebepleri üzeI rinde yapılan araştırmada küçük üretici elinde çeltik
İlgi : Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü
bulunmaması, tüccar ve büyük üreticilerin topladıkla
13 . 1 . 1976 ve 7/963-3459/27C45 sayılı yazıları.
rı çeltiği muhtemel fiyat yükselmeleri umarak stoklaBursa Milletvekili Mehmet Emekli'nin, Marma
dıkîarı ve kararname ile tespit edilen başfiyatmı dahi
ra bölgesi çeltik üreticisinin durumu ve pirinç itha I düşük bulduklarından çeltiklerini Ofise satışa arz et
line dair yazılı soru önergesi, evvelce Bakanlığımıza
medikleri anlaşılmaktadır.
bağlı olarak faaliyet gösteren, pirinç ve çeltikle işti
Diğer taraftan iyi vasıflı çeltiklerin piyasada da : ma
gal konuları arasında bulunan Toprak
Mahsulleri
J baş fiyatlar üzerinde muamele gördüğü, düşük vasıflı
Ofisi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına
I çeltiklerin ise, satın alınabilme şartlarımızın dışında
bağlanmış bulunduğundan,
mezkûr soru önergesi
I kaldığı tespit edilerek, üreticilerin mutazarrır olma
22 . 1 . 1976 tarih ve 1085 sayılı yazı ile sözü geçen
masını teminen bu kabil çeltikler için tespit edilen kriBakanlığa intlikal ettirilmiş bulunmaktadır.
I terle göre alınmasını sağlamak amacıyle bölge müdürSaygılarımla arz ederim.
I haklerine gerekli talimat verilmiştir.
Halil Başol
Ticaret Bakanı
I
2. — Artan nüfusumuzun tüketim ihtiyacı da art
maktadır. Üretimin artması ekiliş alanının genişletilI mesi veya birim alandan alınan verimin artırılması
12 . 2 . 1976
ile mümkündür. Çeltik ek-'lebilecek alanlar diğer huI bubat ekiliş alanlarına nazaran ekolojik istekler bakıI mından kısıtlıdır. Bu itibarla, çeltik ekiliş alanlarının
I genişletilmesi suretiyle üretim m artırılması düşünül
memektedir. Zira çeltik yetişebilecek alanlar esasen
Konu: Bursa Milletvekili Sayın
Mehmet Emekli'nin yazılı soru I ekilmektedir.
I
Bu bakımdan birim alandan alman verimin alınaönergesi hakkında.
I cak kültürel ve teknik tedbirlerle artırılması cihetine
Millet Meclisi Başkanlığına
I gidilmektedir.
x
ilgi : 13 . 1 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü I
Çeltik üretiminin artırılarak tüketiminin memle7/963-3459/27045 sayılı yazı.
I ket dahilinden karşılanması için Bakanlığımızca haI zırlanan ve Devlet Planlama Teşkilâtınca da kabul
Bursa Milletvekili Mehmet
Emekli tarafından;
I edilen çeltik üretimini geliştirme projesi 1973 yıMarmara Bölgesi çeltik üreticisinin, durumu ve pirinç
I lından itibaren uygulamaya konmuştur.
ithaline ilişkin olarak Bakanlığımıza yöneltilen yazılı
soru önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunul I
Bu proje Marmara Bölgesini de kapsamına almak
muş olduğunu saygılarımla arz ederim.
I üzere 2 000 hektar alanda uygulanmaktadır. Projeye
I giren çiftçilerin tarlaları daima teşkilâtımız yetişkin
Korkut Özal
teknik elemanları tarafından kontrol edilerek bu çiftGıda - Tarım ve
I çilere yetiştirme tekniği uygulattırılmakta, yüksek veHayvancılık Bakanı
T. C.
Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Sayı: 147
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rımli tohumluk ve gübre kullanmaları sağlanmakta ve
yabancı ot mücadelesi yaptırılmaktadır.
3. Türkiye'de ancak Edirne Ziraî Araştırma Ens
titüsünde yılda 80 - 90 ton civarında orjinal çeltik to
humluğu üretilmektedir. Sertifikalı tohumluk üreten
bir kuruluşumuz yoktur. Bu müessesemizden orijinal
tohumluk alan meraklı çiftçiler kendi tohumluklarını
ürettikleri gibi komşu çiftçilerine de tohumluk vermek
tedirler. Sertifikalı tohumluk üreten bir kuruluş olma
dığı için bazı yıllar İtalya'dan muhtelif çeşitlerden
çeltik tohumluğu ithali zorunluğunda kalınmaktadır.
Ziraî Donatım Kurumu tarafından ithal edilerek çift
çilere dağıtılmaktadır, ithal edilen çeltik tohumlukla
rının ithal masraflarıda maliyete eklenerek buna göre
fiyat tespit edilmektedir. 1975 yılında ithal edilen çel
tik tohumluklarının kilosu 925 kuruştan çiftçiye in
tikal ettirilmiştir. İthal etmek suretiyle tedarik edilen
çeltik tohumluklarının daha düşük fiyata çiftçiye ve
rilmesi mümkün değildir.
4. İhtiyaç belirir, dahilî fiyatlar tüketiciyi tazyik
edecek seviyeye yükseldiği taktirde, fiyat istikrarını
temin bakımından gerekli tedbirlere tevessül edilir.
7. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, Mers:n Belediyesi ve Y. S. E. Müdürlüğünün TUR - YAP
şirketine yaptırdığı iddia edilen inşaatlara ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan A sil türk'ün yazılı ce
vabı. (7/969)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların, İçişleri Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini arz ederim.
Saygılarımla. 5 . 1 . i 976
tçel Milletvekili
İbrahim Göktepe
C. H. P. İktidarı devrinde, TUR - YAP adındaki
bir özel şirketin Mersin Belediyesi, Mersin Soda Sa
nayii, İçel Y. S. E. Müdürlüğünden muvazaalı birta
kım yollarla gayrî meşru menfaat sağladığı iddiaları
yaygındır. Mersin'de yayınlanan Kurtuluş Gazetesi de,
26 Aralık 1975 tarihli nüshasında bu yolsuzlukları kıs
men açıklamıştır. Ayrıca, Soda Fabrikası - Y. S. E.
Müdürlüğü - TUR - YAP şirketinin adları karışan
bir yolsuzluk iddiasına Köy İşleri Bakanlığı Müfettiş
lerinin el koyduğu da öğrenilmiştir. Bu iddialarla il
gili olarak :
1. — Mersin Belediyesi, 1974 - 1975 yılları içinde
TUR - YAP adındaki şirkete doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak herhangi bir yol ve sair inşaat işi yap
tırmış mıdır?
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2. — Aynı devrede, Mersin Y. S. E. Teşkilâtının
protokolle ve bizzat yapmak üzere Mersin Belediye
sinden aldığı yol işi var mıdır?
3. — Varsa, Y. S. E. Belediyeden aldığı işleri ken
disi mi yapmıştır? Yoksa işi aldıktan kısa bir süre son
ra TUR - YAP şirketine mi devretmiştir? Bu devir
kanunî midir?
4. — Belediyece TUR - YAP şirketine menfaat
sağlamak üzere Y. S. E.'nin vasıta olarak kullanıl
dığı ve bu suretle 2490 sayılı artırma - eksiltme ka
nununun mecburi hükümlerinden sıyrılmak yoluna gi
dildiği doğru mudur?
5. — TUR - YAP Şirketinin Mersin Belediyesine
yaptığı söylenen işlerin hepsi bu şekilde Y. S. E. aracıîığıyle mi intikâl etmiştir? Yoksa Belediyece TUR YAP şirketine, ihale suretiyle verilen herhangi bir in
şaat da var mıdır?
6. — Yapılan işler için doğrudan doğruya Y. S. E.'
ye yapılan ödeme ne kadardır? TUR - YAP şirketine
yapılan ödeme ne kadardır? Bu şirkete Belediyece ya
pılan ödemeler hangi tarihlerde ve ne şekilde yapılmış
tır?
7. — Gerçekten, şirketin Belediyeye yaptığı herhan
gi bir iş var mıdır? Yoksa Mezkûr şirkete iş yaptırıl
mış gibi sahte ödeme mi yapılmıştır?
8. — TUR - YAP Şirketine yaptırıldığı söylenen
işlerde Mersin Belediyesine veya Y. S. E.'ye ait ma
kine ve araçlar çalıştırılmış mıdır?
9. — Çalıştırılmış ise, bunun karşılığı TUR - YAP
şirketine ödenen istihkaklardan düşülmüş
müdür?
Yoksa resmi araçlar da TUR - YAP adına mı çalış
tırılmıştır?
10. — İşlerin yapıldığı tarihlerde TUR - YAP şir
ketinin makine parkı veya kiraladığı araçlar aldığı bu
işleri yapmaya yeterli nvdir?
11. — Mersin Belediyesi ve Y. S. E. Müdürlüğü
hu işleri yaptırmak üzere neden özellikle TUR - YAP
şirketini seçmiştir?
12. — TUR - YAP şirketinin kurucuları kimler
dir? C. H. P. İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun ba
bası İlhan Mavioğlu, C. H. P. İçel eski il kâtibi Şerif
Erkân, İçel Y. S. E. eski Müdürü 'İrfan Savtekın'le
birlikte yaşadığı söylenen Nursan Doğanycr adlı ka
dın bu şirketin kurucuları mıdır?
13. — Şirketin aldığı işlerde siyasî nüfuz suiistimali
var mıdır?
14. — Şirket hangi tarihte kuruluş işlemini tamam
lamıştır? Hükmî şahsiyet kazanmadan Belediyeye ait
işleri aldığı ve istihkak çektiği doğru mudur?
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T. C,
İçişleri Bakanlığı
17.2.1976
Mahalli İd. Gh. Md.
Şb. Md. : 2.D.Î.523.76.502.1/6132
K o n u : İbrahim Göktepe'nin
yazıtı soru önergesi hakkında.
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: 13 . 1 . 1976 gün ve Mil. Mec. Gn. Sek.
Kanunlar Md. 7/969, 3481/27154 sayılı yazınız.
içel Milletvekili Sayın İbrahim Göktepe'nin, tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılması isteği ile Baş
kanlığınıza sunduğu TUR - YAP Şirketi ile ilgili soru.
önergesi incelendi:
1. Önergenin 2, 3, 6, 8, 9, 10 ve 11 nci maddele
rinde belirtilen konularda Köy İşleri Bakanlığınca ge
rekli inceleme ve soruşturmanın yapıldığı ve düzenle
nen soruşturma dosyasının da mahallî Cumhuriyet sav
cılığına intikal ettirilmek üzere olduğu Köy İşleri Ba
kanlığından alınan yazıdan anlaşılmıştır.
2. önergenin diğer maddeleri ile ilgili cevapları
mız ise, mahallinden alınan bilgilere göre aşağıda açık
lanmıştır :
T U R - YAP Turizm ve Yapı İşleri Limited Şirke
ti 1 1 . 7 . 1974 tarihinde Ticaret Siciline tescil edil
miştir. Şirketin kurucuları Vefa Çetin, Şerif Erkan
Karcıoğlu, M. İlhan M av i oğlu ve Nursan Doğanyer'
dir.
Mersin Belediyesinin 1974 - 1975 yılları içinde
TUR - YAP Şirketine doğrudan doğruya yaptırdığı
herhangi bir iş bulunmamaktadır. Ancak belediyece
YSE'ye verilen iki yol işi. YSE'ce sözü geçen şirke
te yaptırılmıştır.
TUR - YAP Şirketine menfaat sağlamak üzere
YSE'nin vasıta olarak kullanılıp kullanılmadığı, siyasî
nüfuz suiistimali bulunup bulunmadığı ve şirketin hük
mi şahsiyet kazanmadan istihkak çekip çekmediği ko
nularındaki inceleme ve soruşturma 1 nci maddede
açıklandığı üzere Köy İşleri Bakanlığınca yürütülmüş
tür.
Arz ederim.
Oğuzhan Asiltürk
İçişleri Bakanı
<S. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Türk - Al
man örnek ve tatbikat çiftliklerine ilişkin sorusu ve
Gıda - Tarım ve Havvannlık Bakanı Korkut Özal'm
yazılı cevabı, (7 V7S)
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Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
saygılarımla arz ederim.
6 . 1 . 1976
Bolu Milletvekili
Abdi Özkjk
Soru :
1. Federal Almanya ile Türkiye arasında mevcut
dostluk, kültürel ve sosyal münasebetleri ilerletmek,
Türkiye'de tarımsal üretimin gelişmesine yardım et
mek, Alman ilmî araştırma sonuçlarının ve Almanya'
da geliştirilmiş teknik ve işletmecilik metotlarının yurt
çiftliklerinden şimdiye değin kaç adet işletme ve neKanunla Türk topraklarında Alman örneklerine göre
kurulması öngörülen Türk - Alman örnek ve tatbikat
çiftliklerinden şimdiye değin kaç adet işletme ve ne
relerde kurulmuştur?
2. 1957'de arazisi Türk Hükümetince halktan kamulaştırılarak kurulan Gönen - Türk, Alman Örnek
ve Tatbikat Çiftliği taşınır ve taşınmaz mallar, alım
satım ve de Almanya'dan getirilecek her çeşit mallar
yönünden gümrük de dahil, her nevi vergi ve resim
lerden ve Hazine hissesinden muaf olarak, kurulduğu
günden bu yana amacı içinde :
a) Ne kadar gelir sağlamış ve bu gelir1 nerelere
harcanarak bununla ne gibi işler yapılmıştır? Çiftçiye
intikal ettirilmesi gereken tohumluk, damızlık ve diğer
üretim araç, gereç, makine ve aletleri neler olmuş ve
miktarları nedir?
b) Türkiye'de tarımsal üretimin gelişmesine ne de
recede; yardımı olmuş ve bunun sonuçları nerelerde ne
şekilde görülmüştür?
• c) Kanuna göre hazırlanıp Bakanlar Kurulunca
onaylanan (Türk - Alman Örnek ve Tatbikat Çiftlik
leri işletmesi tesis esasları)' nda açıkça belirtilen hangi
Alman ilmi araştırma sonuçlan ve hangi teknik iş
letmecilik metotları yurt çiftçilerine iLetilmiştir?
ç) Devlet üretme çiftliklerimizle bu Türk - Al
man örnek işletmesinin yaptıkları arasında araştırma,
yayma, gelir ve sonuç olarak örneklik yönlerinden gö
ze çarpan bir fark var mıdır? Varsa nelerdir?
3. Ekolojik şartlarımıza uyarlığı saptanarak mem
leketimize ithali öngörülen sığır cinsleri yerine bu çift
liğe, çiftçilerce tutulmayan ve şartlarımıza uymayan
Angler tipi sığırların damızlık olarak getirildiği ve bun
ların üretildiği doğru mudur?
4. Çiftliğin yönetim ve denetiminde fahri olarak
görevlendirilen idare ve murakabe heyeti üyelerine za-
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me miktarı nedir?
5. Amacına uygun bir sonuç vermeyerek çalışan
Gönen Çiftliğinin 20 yıllık işletme süresinin kısaltılma
sını zamanının doldurulması mı, ya da uzatılması mı
öngörülmektedir? Buna göre de yeni işletme esasları
belirlenmiş midir?
T. C.
Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
Özel Kalem Müd.
Sayı : 122/15691

1 7 . 2 . 1976

Konu : Bolu Milletvekili
Sayın Abdi Özkök'ün ya
zılı soru önergesi.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 26 . 1 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/978
- 3504/27255 sayılı yazı.
Bolu Milletvekili Sayın Abdi Özkök tarafından;
Türk - Alman örnek ve tatbikat çiftliklerine ilişkin ola
rak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi ce
vabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu
saygılarımla ar/, ederim.
Korkut Özal
Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanı
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Bolu Milletvekili Sayın Abdı Özkök tarafından.
Türk - Alman çiftliğine ilişkin olarak; Bakanlığımı
za yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı.
1. — Federal Almanya ile Türkiye arasında mev
cut dostluk, kültürel ve sosyal münasebetleri ilerlet
mek, Türkiye'de tarımsal üretimin gelişmesine yar
dım etmek. Alman İlmî Araştırma sonuçlarının ve
Almanya'da geliştirilmiş teknik ve işletmecilik metot
larının yurt çiftçilerine yayılmasını sağlamak amacıyle 6963 sayılı Kanunla şimdiye kadar sadece bir
adet işletme, Gönen - Tahirova'da kurulmuştur.
2. — a) 6963 sayılı Kanunla kurulmuş olan Tahirova Türk - Alman Örnek ve Tatbikat Çiftliği bu
güne kadar;
800 dekar üzerinde faaliyet göstererek bu arazi
ıslah etmenin yanında (arazi taşkına maruz, çalılık,
çorak halde teslim alınmıştır.) 31 . 12 . 1975 tarihine
kadar 71 438 448,14 TL. gayri safi hâsıla elde edil
miştir. Halen üzerinde faaliyet
gösterdiği
bakiye
5 000 dekar arazinin (toplamı 13 000 Dk.) meliyorasyon çalışmaları devam ettirilmektedir.
Çiftlik, yukarıdaki gayri safi hâsılaya karşılık ku
ruluş tarihi olan 1957 yılında 31 . 12 . 1975 tarihine
kadar cem'an 53 646 377,23 TL. gider kaydetmiştir.
Başlangıçtan 31 . 12 . 1975 tarihine kadar gerçek
leşen Alman yardımı 11 254 000 DM olup, 28 583 000
TL. değerindedir. (Kur değerlendirilmeleri yardımın
yapıldığı yıllar kuruna göre yapılmıştır.)
Temin olunan 11 254 000 DM aşağıdaki taksim
şekline göre işletmeye intikal etmiştir.
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Yatırımlar .

19 . 2 . 1976
Bin D M .

Nakliye, sigorta ve tedarik giderleri
Nakden çiftliğe gönderilen
Almanya'dan ödenen personel vs. giderleri
Antalya'da yapılan çilek tecrübesi için
31.12.1975 tarihinde DTG merkezindeki nakit.
Alman Hazinesinden yapılan yardım tutarı

Tahirova İşletmesinde 31 . 12 1975 sonuna ka
dar Köylü ve çiftçilere aşağıdaki tohumluk ve damız
lık dağıtımları yapılmıştır.
Buğday tohumluğu
5 000 Ton
Arpa tohumluğu
1 000 Ton
Ayçiçeği tohumluğu
600 Ton
Yonca, sudan otu. fiğ gibi muhtelif
tohumluklar
50 Ton
Sığır damızlığı
600 Baş
Koyun damızlığı
3 000 Baş
2. — b) Tahirova Atölyesinde ucuz bedelle ger
çekleştirilen köylü ve çiftçilere ait ziraat alet ve ma
kineleri tamir sayısı 1 450'dir. işletme sellöktörü
köylü ve çiftçinin 4 bin ton tohumluğunu ucuz bedel
le selekte etmiştir.

%

'-

2 201

Gübre ilâç tohum
Makine yedekleri
Sair malzeme
Diğer ödemeler :

Kuruluşundan bugüne kadar 13 000 dekar Hazi
ne arazisinin kullanma hakkının tesis emrine veril
mesi dışında Türkiye tarafından herhangi bir yardım
da bulunulmamıştır,
(halen
istihdam
olunan iki
D. Ü. Ç. teknik personelinin maaşları dahi çiftlik
bütçelinden D. Ü. Ç. ye ödenmektedir.)

Bin ]DM.

649
398
631

Toprak şedde
Sulama tesisatı
Bina ve tesisat malzemesi
Makine alet ve demirbaş
Damızlık hayvan
İşletme malzemesi :

Görüldüğü üzere Alman yardımı daha çok Tür
kiye'de bulunmayan makine ve malzemelere inhisar
etmiş olup Türkiye'ye sadece kuruluş devresinde ol
mak üzere nakit olarak 1 204 000 DM. intikal etmiştir.
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370

4 249

38

661
928
134

1 723

15

1 177
1 204
1 864

14
23

10
11
25
—
1

11 254

100

Kan tazeleme maksadı ile işletme damızlıkları
özellikle Merinos ve Ostfiriz damızlığı komşu hara
lara, D. Ü. Çiftliklerine, İzmir Ziraat
Fakültesine
tevzi olunmuştur.
Üniversiteler, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı Araştırma İstasyonları, bazı özel sektör ku
ruluşları işletme arazilerinde deneme ekilişlerini sür
dürmüşlerdir.
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının turfan
da kuzu kesimini önleme çalışmalarında aktif görev
olarak 1974 yılında 23 290 baş besi kuzusunun bes
leme ve kredi imkânları sağlanmıştır.
İşletme bünyesinde Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Teknik Tarım Okulu faaliyet göstere
rek, okulun öğretmen ve öğrencileri tatbik alanı ola
rak işletme ünitelerini kullanmak suretiyle bilgilerini
artırmışlardır.
Okul mezunları ve ayrıca staja tabi tutulan tarım
teknisyenleri yurdun dört bir tarafına dağılarak Tahirova'daki tarımsal teknikleri götürmüşlerdir.
Gerek komşu köylü ve çiftçilerin ve gerekse uzak
tan müracaat eden meraklıların ve ziraat odalarının
her türlü tarımsal sorunlarına yazılı ve sözlü olarak
cevp verilmiştir.
İşletmelerde düzenlenen tarla günlerinde geniş
çiftçi topluluklarına gerekli bilgiler aktarılmıştır.
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Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sözleş
meli hububat tohumluğu programlarına iştirak oluna
rak Meksika, Rus ve İtalyan menşeli tohumların Ça
nakkale, Bursa, Balıkesir, Adapazarı illerine dağıtı
mı sağlanmıştır.

1. — Sanayiciler Kol. Şirketi Edremit

2.
3
4
'5
6
7
8
9
10
11
12

Azim Demirci Atölyesi Biga
Aitınbaşak Tarım Makieleri Balıkesir
Şeker Ens. Araştırma Müdürlüğü Ankara
Mustafa Erol Sanayi Çarşısı
Balıkesir
Yüksel Atçı Teknik iş atölyesi Bandırma
Mehmet Yılmaz Atölyesi Karacabey
Acıpayam D. Ü. Çiftliğine
Polatlı D. Ü. Çiftliğine
Ersin Eken Çiftliği Gelibolu
Murat Menteşe Çiftliği Gelibolu
Efe Tarım Makineleri İzmir
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Kopya edilebilir nitelikteki Alman menşeli bir kı
sım makine ve malzemelerin yerli olarak üretimlerini
sağlamak maksadıyle muhit fabrika ve atölyelerine
intikal ettirilerek üretimleri
sağlanmış ve çiftçinin
hizmetine verilmiştir. (Bazılarının listesi)

Yükünü sağa ve sola boşaltan damperli römork, trak
töre üç nokta takılan çapa, traktöre üç nokta takılan
tırmık, hayvanlarla çekilen çapa çeşitleri.
Otomatik sullük (Hayvanlar için)
Biçer - döver sap kıyıcı düzeni.
Traktörler için ilâve demir tekerlek.
Traktör önüne takılan namluya biçme makinesi.
Traktöre üç nokta hidrolikten takılan tırmık.
Traktör tırmığı, kürümler.
Hayvan pancarı kıyma makinesi.
Hayvan yakalama, aşılama, sıkıştırma kanalı.
Çeşitli çapa ve ot makineleri.
Mibzer ekim düzeni ve ekim ayağı.
Çeşitli ziraat alet ve makineleri.

Tavukçuluk, sığırcılık,
besicilik, kuzu besiciliği,
süt koyunculuğu, buzağı büyütme, yemleme, yem ne
batları, kuşkonmaz, hububat, sanayi sebzeleri, ayçi
çeği, çiftlik muhasebesi, tarımsal ekonomi, ortak pa
zar, toprak reformu, şeker pancarı ziraati, makine
kullanımı, atölye hizmetleri, ilaçlama ve diğer konu
larda yapılan geniş kapsamlı seminerler büyük ilgi
uyandırmış, bu seminerlere seminerin durumuna gö
re Atatürk Üniversitesi de dahil olmak üzere Türki
ye'deki bir çok kamu ve özel kuruluş temsilcilerinin
katılmaları sağlanmıştır. (Bazılarının tarihleri .şöyle
dir.)

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13

Hayvancılık semineri
Traktör Eğit. ehliyet kursu
Traktör bakım ve tamir kursu
Tahirova süt koyunculuğu Yet.
Ziraî Ekonomi semineri
Süt koyunculuğu semineri
Hayvancılık ve sağımcılık semineri
Pancar hasat makinesi kursu
Pancar haşhaş ekim makinesi kursu
Ayçiçeği ziraati semineri
Tavuk yetiştiriciliği semineri
Pancar hasat Mak. kullanma semineri
Domates çeşitleri bahçe günü

30. 6.1975
1.12.1974
15.11.1975
27.11.1975
15. 8.1974
25. 2.1974
4 - 14. 2.1974
13-14. 8.1974
15. 8.1973
5. 3.1973
12.12.1972
20-24. 8.1972
18. 9.1972
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Tarla günü
Hububat ziraatı semineri
Sığır ahırı inşa semineri
Ostfries Kıvırcık melezleme semineri
Sığırcılık semineri
Tarla günü
Kuşkonmaz günü semineri
Ortak Pazarla ilgili konferans
Muhasebe semineri
Hayvancılık semineri

19 . 2 . 1976
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24. 5.1972
18- 19. 4.1972
7.10.1972
30.11.1971
1.10.1971
6. 6.1971
2. 5.1972
31. 3.1971
12- 17. 4.1971
8- 12.12.1970

2. — c) Gerek Almanya'dan transfer olunan ta
rımsal teknoloji, gerek Ege ve Marmara'daki tarım
sal kuruluşlardan edinilen bilgiler ve gerekse Tahirova'daki çabaların sonucu edinilen tecrübeler neti
cesinde aşağ:daki müşahhas sonuçlar elde edilmiştir :
Tahirova İşletmesinin 1960 yıllarında 21.9 olan
hektar prodüktivitesi 1974 yılında 48,7'ye ulaşmış
tır ki, artış hızı % 222'dir.
Türkiye topraklarında (K) gübresinin de kısmen
kullanılması lâzım geldiği ispatlanmıştır.
Diğer gübre dozlarında yeterli dozlara çıkışın ge
rekliliği gösterilmiş ve çıkışlar sağlanmıştır.
Türk çiftçisi için traktör güç ve sayısının yeter
sizliği özellikle çeki aletlerinin yok sayılabilecek ka
dar az olduğu gerçeği ortaya konulmuştur.
Tahirova sermaye imkânları gözönünde bulundu
rulduğunda Türk çiftçisinin krediden ne kadar yok
sun bırakıldığı gerçeği sergilendirilmiştir.
Personel giderlerinin makul hadlere düşürülebil
mesi için tarımsal işletmedeki makine sayısının yük
sek olması ispatlanmıştır.
Randımanı düşük
makineler yerine randımanı
yüksek makinelerin ikamesinin gerektiği gösterilmiş
tir.
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Mekanizasyona ve otomasyona yer veren bir ta
rımsal işletmenin kârlılık oranının yüksek olacağı öğ
retilmiştir.
Tarımsal girdilerin zamanında temin ve stok usul
leri ve stoklardan çalışma alanlarına intikallerdeki
dar boğazların kaldırılması lâzım geldiğinin, yani
malzeme akış hızının tarımsal verime etki oranı gös
terilmiştir.
Her türlü bürokratik çark ve engellerin işletme
verimliliğinde fren vazifesi gördüğü gösterilmiştir.
Gerek yönetim kademesi ve çiftlik idaresi kade
mesi arasındaki ve gerekse çiftlik idaresi kademesi
ile çiftlik teknik ve idarî elemanları kademesi ara
sındaki serbesti, insiyatif,
koordinasyon, vazife ve
sorumluluk anlayışındaki müspet uygulamalar iyi bir
idare biçimi olarak ortaya konulmuştur.
Marmara'da açık ahır sistemi yerleştirilmiştir.
fzmir Ziraat Fakültesi Zootekni Profesörü Raşit Sönmez ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu ile işbirliği yapılarak Tahirova koyunu adı
altında yeni bir süt koyunu türü elde olunmuştur. Tu
ristik önemi haiz olan bölge için Doğu Alman Koyu
nu ile Kıvırcık koyununun melezinden elde olunan
bu süt tipi koyun büyük istikbal vadetmektedir. Ha
len projeli çalışmaları köylere intikal ettirilmiş olan
bu süt koyunu ile ilgili adresler aşağıdadır :

-
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— Hasan Güneş
— İzzet Özen
— Mehmet Çakıroğlu
— Kâmil Turan
— Turgut Turan
— M. Ali Şahin
— Mustafa Kurt
— Şerafettin Kargı
—. Hüseyin Kurt
— İbrahim Çınar
— Mehmet Karaman
— Hüsnü Aslan
— Halil Aydemir

Şeker pancarı ziraatinde makineli ziraatin ikame
si, işçi giderlerinin düşürülmesi, monogerm tohumun
yerleştirilmesi konuları gerçekleştirilmiştir. Türkiye'
deki bütün şeker fabrikaları ilgilileri davet olunarak
bu yeni konuların da müesseselerine intikaline çaba
sarf edilmiştir.
Bu cümleden olarak aracıhğınuzla şeker fabrika
sı kooperatiflerine söküm mak'neleri ithali sağlan
mış, hazırlık ve bakım aletleri Edremit sanayiciler
Kollektif Şirketine verilmek suretiyle geniş çapta yer
li üretim sağlanmıştır.
Hastalıklara dayanıklı ve yüksek yağ değerli ayçi
çeği tohumluğu üretimi çok başarılı olmuş, özellikle
dekara 250 Kg. verime ulaşma tekniği (erken ekim,
iyi tohumluk, makine kullanımı) muhit çiftçisine kıs
men olsun ulaştırılmıştır. (Tohumluğumuzun kalitesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1975 yılı
sonunda Ankara'da yapmış olduğu Ayçiçeği Toplan
tısında Yeşilköy Ziraî Araştırma Enstitüsü ve Eren
köy Ziraî Mücadele Müdürlüğü yetkililerince yazılı
olarak belirtilmiştir)
Hemen hemen muhitte hiç bulunmayan yonca ye
mi çiftliğin dağıttığı peru yoncası tohumları ile geniş
çapta üretilmeye başlanmıştır.
Marmara'da tarımsal sanayinin gelişmekte olması
nedeniyle bahis konusu fabrikaların ihtiyacını karşı
lamak maksadıyle sanayi tipi domates denemeleri ve
domates üretimi (işbirliği kurulan müesseseler; Yalo
va Bahçe Kültürleri İstasyonu, Konserve ve salça
fabrikaları) taze bezelye ve fasulye üretimi (işbirliği
kurulan müesseseler; Vatan, Amel, Ümit, Can, Gö
nen Gıda Sanayii fabrikaları) yapılıp çiftçiye ör
neklik edilmiştir.
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Cepni Köyü - Bandırma
Boğazpınar Köyü - Manyas
Merkez - Gönen
Karaağaçalan --- Gönen
»
»
Çeşmealtı - Biga
»
»
»
»
»
»
Kınalar - Gönen
Ulukır - Gönen
»
»
»
»

Taşkın ve erozyona karşı seddelemeler, pere kap
lamalar, agropirum ekimleri, çorağa karşı yıkama
drenaj çalışmaları bir taraftan çiftlik bünyesini dü
zeltme diğer taraftan eğitim maksadıyle sürdürülmek
tedir.
İşletmenin, bir taraftan sigorta unsuru olması di
ğer taraftan yağış rejimine hizmeti dolayısıyle ağaç
landırma ve orman sahaları tesis edilmiştir. (Kültür
arazisinin % 6,7'si)
İşletme bünyesinde kuruluş amacına uygun olarak
«kâr fazlasından» bir «Tarımsal yayım» ünitesi ku
rulmuştur. Bu projenin amacı her türlü tarımsal tek
nikleri Türk çiftçisine ulaştırmaktır. Bu amaçla çev
rede şimdilik 8 köy proje alanı içine alınmıştır. Bu
köylere bilgi ulaştırılması yanında çeşitli tarımsal
girdiler de (Demonstratif sınırı aşmamak kaydiyle)
bedelsiz olarak götürülmektedir. Bu yolla gözüne,
kulağına ve sonuçta kesesine daha iyi hitap edilmiş
olan çiftçi kesimi ileri tarım tekniğini daha kolaylık
la benimsemekte; dolayısıyle köy kalkınması hız ka
zanmaktadır.
Hayvan pancarı yem ziraatine getirilmiş, gerek
üretimi gerekse kullanılması komşu işletmelere inti
kal ettirilmiştir.
Sap ve samanın tarlaya iadesi prensipleri konu
olarak işlenmiş ve çiftçilere benimsettirilmiştir.
İşletme işçi yem haazırlama usullerinin daha eko
nomik ve daha verimli olduğu Alman yardımı mik
serlerle gösterilmiştir.
Yeşil gübre ve münavebe usullerinde uygulama
lı çalışmalar gösterilmiştir.
Muhitteki ziraat odaları ile ,Gönen, Manyas) iş
birliği halinde traktör ve ayçiçeği kursu düzenlen
miştir.
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Almanya'da olduğu gibi Ziraat Odalarının taban
dan örgütlenmesini sağlama bakımından Gönen, Ka
racabey, Bandırma, Manyas, Biga, Balıkesir Ziraat
Odaları ile işbirliği kurulmuş ve başta Gönen Ziraat
Odası olmak üzere bugüne kadar 100 000 TL öde
mede bulunulmuştur.
Alman makine yardım fazlaları veya ekonomik
ömrünü dolduran makineler Maliye ve Gümrük ve
Tekel Bakanlığının müsaadeleri
alınmak kaydı ile
cüz'i bedellerle ihtiyaç sahiplerine intikal ettirilmiş
tir. Bu intikal ettirilen ihtiyaç sahipleri genellikle
belediyeler, hastaneler, D. Ü. Ç. ve ihale sonucu satınalan özel işletmelerdir.
Meselâ :
Traktör --• Sarıköy Belediyesine
Kamyon - Gönen Belediyesine,
Oto - Devlet Hastanesine
Muhtelif makine - D. Ü. Çiftliklerine.
Bunların dışında çiftlikte Wirjinya tipi tütünler
den Barley tütünü denemeleri (bu denemeler Gümrük
ve Tekel Bakanlığı ve Tütünteks Firması He yürütül
müş, üretim tekniği belirlenerek üretim politikası saf
hasına getirilmiştir) yap'lmıştır.
Alman Profesör Boguslavski'nin çeşitli münavebe
denemeleri (bu denemeler izmir Ziraat Fakültesi ve
Giessen Üniversitesi ile işbirliği halinde yürütülmek
te olup, Marmara'da pamuk,
hububat, mısır, fiğ,
gübre münavebe ve sorunlarını çözecek niteliktedir.)
halen devam etmektedir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.5.
16.
17.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Yeni çiftlik köyü - Biga
Çifteler, Turplu, Dişbudak Köy.
Denizkent ve Kınalar Köyü
Kepekli Köyü
Güvemalan, İlyasalan, Kavakalan
Musakça Köyü
Ulukır Köyü
Gebe Çınar Köyü
Ayvalıdere Köyü
Sarıköy nahiyesi çeşitli yol ve tesv
Gelgeç, Armutlu, Geyikli köyleri
Hodul Köyü
Hafız Hüseyin Bey Köyü
Dere Köy
Gündoğan Köyü
Hasanbey Köyü
Gönen Gıda Sanayii yeri tesviyesi
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Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı
İzmir fntirodiksiyon Merkezi ile işbirliği kurularak
özellikle Prof. Dr. Borloc'un metotlarına paralel me
totlarla çalışmak suretiyle bölgenin hububat tohum
luğu tipinin ortaya konulması denemeleri sürdürül
mektedir. Bu çalışmalar sonucunda bölgemiz için
ekmeklik buğday türü olarak Cumhuriyet - 75 tes
pit olunmuştur. Bundan sonra her iki üç senelik pe
riyotlar içerisinde yeni çeşitler çıkarılabilecektir. Bu
çalışmalar işbirliğimizle ileri çiftçi tarlalarına da ak
tarılmıştır. (Bandırma Cepnı köyünden Fahri Eken,
Edincik'ten Cemil Batu, Biga'dan çiftçi Hasan Al
san, Güvemayan'dan Halim Karadal)
Muhtelif eğitim seviyesindeki ziraat teknisyeni ve
ziraat mühendisleri Federal Almanya'ya eğitime gön
derilmişlerdir.
Yukarıdaki işlerle ilgili olarak bundan sonra ta
sarlanan konular :
Tarımsal yayım projesinin kapsam ve etkinliğini
artırmak,
Gerektiğinde bu proje modelinin
yurdun diğer
yerlerine gönderilmesini sağlamak.
Halen, mevcut olan personel eğitim
merkezinin
eğitim ve öğretim hizmetlerini daha da genişletmek.
Tahirova'da bir makine parkı ihdas ederek bölge
çiftçisinin geçici makine edinme isteklerini kolaylaş
tırmak.
Bu konuda şimdiye kadar yapılan bazı hizmetle
rin listesi :

:
:
:
:

:
:

Göl
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol

kurutma çalışması
yapımı
yapımı
yapımı
yapımı
yapımı
yapımı
yapımı
yapımı

:
:
:
:
:
:

Yol
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol

yapımı
yapımı
yapımı
yapımı
yapımı
yapımı

çalışmaları
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— Gönen Belediyesinde reşitü tesviye ve yol açma
— Mites dinlenme ve eğitim kampı yeri tesviye ve yol açma
— Çifteçeşmeler Köyü Cami yeri tesviyesi
— Gebeçınar Köyü »
»
»
»
— Dişbudak Köyü köprüsü yapımı
— Birçok çiftçi ve köylüye cüzi bedelle çeşitli ziıaat makinesi kullandırılmıştır, (biçerdöver, mibzer,
kültüvatör, burgu, testere, traktör, diskaro, römork, su tankı, silaj makinesi, pancar ekipmanları vs.

Bölgeye hitaben bir sunî

tohumlama istasyonu
Yıllar

kurmak,
Halen çiftlikte uygulanan tarımsal muhasebe sis
temini diğer D. Ü. Çiftliklerine de teşmil edebilmek
(bu konuda D. Ü. Çiftlikleri müdürleri, saymanları,
şefleri Tahirova'da eğitime tabi tutulmuş ve gerekli
fikrî, hazırlık sağlanarak

kanunî çalışma safhasına

gelinmiştir.)
Arazinin diğer kısımlarının ıslahatının tamamlan
ması ve 4 000 dekarlık yağmurlama.sulama şebekesi
nin geliştirilmesi.
Üniversite ve diğer deneme organlarına biraz da
ha fazla yer ve imkân ayrılması,
Bankalarda mevcut kâr fazlası birikmiş paraların
daha faydalı alanlara yatırımının sağlanması (Halen
15 milyon TL kâr fazlası mevcuttur)

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
196^
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
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Tesisin yıllık Genel
Durumu Bin TL. olarak
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

238
352
607
487
706
1.057
848
1.028
1.088
1.041
135
185

+
16
+ 383
+ 792
+ 1.216
+ 4.466
Bilanço henüz

M . Meclisi
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Bir D. Ü. Çiftliği ile Türk - Alman Çiftliği arasındaki farklar;
D. Ü. Çiftliğinde

Türk » Alman Çiftliğinde

idare üst organlar
Çiftlik idarî taksimatı
însiyatif
Parasal harcama limitleri
Teknik karar organı
Personel kullanımı sayısı
Makine kullanımı sayısı
Standardizasyon
Kâr gözetimi

Genel Müdürlük
Benzer
Sınırlı
Sınırlı .
Daha yukarlarda
Çok
Az
Fena
Az

Saymanlık işlemleri

Tipik Devlet Muhasebesi niteliğinde çok kişiye ve bürokrat işlemlere
dayalı

Tarımsal girdilerin temin usulleri
Bilanço rakamlarının çıkarılmasın
daki kullanılan esaslar

Güç

Kolay

Saymanlığa dayalı

Teknik servislerin günlük tutulan puvantajlarına dayalı.

İdare ve Murakabe Meclisi
Benzer
Daha geniş
Daha geniş
Daha tabanda
Daha az
Daha çok
iyi
Daha fazla (Çiftçilere ekonomik bir
işletme modelini de gösterme iddiası
olduğundan kârlılık da aranmakta
dır.)
Az kişi ile basite icra edilmiş Almanya'daki işletmeler paralelinde.

Çiftlik idaresine yükletilmiş ekstra
yükler
Çiftlikteki geniş iskân dolayısıyle
birçok sosyal problem.
Daha az sosyal problem
Yönetimde karar organlarının ça
lışma şekli
Daha seyrek toplantılar.
Belirlenmiş daha sık toplantılar.
Mahsûl değerlendirilmeleri
İcra organlarının istekleri istikame
tinde.
Ekonomik sonuç istikametinde
Eğitim ve yayım çalışmalarına har
cama
Muğlak
Bütçeli ve açık.

3. — Angler ırkının getirilişi ve teknik özellikleri
hakkında bilgiler;
Angler ırkı aşağıdaki esbabı mucibelerle Türki
ye'ye getirilmiştir:
Türkiye'de yem sorunu olduğundan eksterm ve
rimli süt ineğine ihtiyaç olmayıp yıllık 4 ton süt ve
rimli Angler ineğinin uygun düşeceği.
Türkiye'de hayvan sağlığı hizmetleri yeterli çö
züme bağlanmamış olduğundan
hassas kültür ırkı
yerine daha az hassas Anglerin getirilmesi,
Anglerin rengi ve bazı özellikleri dolayısıyle Tür
kiye iklimine daha uygun oluşu,
Zaten Angler veya Angler'in akrabaları Rusya'
nın güneyinden sarkmak suretiyle Doğu Anadolu'ya
.-gelmiş olmalarından,

Anglerin Doğu Anadolu'daki bu kırmızı ırk ve
ya Güney sarısıyle melezlemede de kullanılabileceği,
Alman yardımı daha çok aynî yardım olarak ya
pılınca; o sırada Alman ihraç ürünü olarak gözüken
Anglerin ihracının daha pratik olarak gerçekleştiril
diği,
Angler ile ilgili gelişmeler ve sonuç;
Anglerin yukarıda zikredilen getiriliş esbabı mucibelerine uygun bir nitelik gösterdiği geçen bu süre
içerisinde tespit olunmuştur. Hakikaten Angler .va
sat süt vermektedir, sütteki yağ oranı yüksektir, er
ken döl verebilmektedir, hastalıklara tahammülü iyi
dir. (Bu tespitler çiftlikteki rakamlardan, halka uy
gulanan anketbrden, Prof. Dr. Reşit Sönmez ve Prof.
Turgut Gönül tarafından yapılan çalışmalardan elde
olunmuştur.)
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Anglerin yukarıda sayılan vasıfları optimal işlet
me sahipleri tarafından kabullenip benimsenmiştir.
Buna mukabil entansitesi yüksek olan işletmeler ta
rafından Angler reddedilmiştir. Binaenaleyh Angler
bir çeşit metaryelidir. Bu niteliği gözönünde bulun
durularak iki yıl içerisinde Angler sayısında azaltma
ya, siyah alaca sayısında da çoğaltmaya doğru bir
çalışmanın içine girilmiştir.
4. — Tesisin yönetim ve denetiminde görev alan
üst düzeydeki üyelere Tahirova, Ankara, Federal
Almanya'da yapılan toplantılardan dolayı ödenen
zarurî harcırahlar dışında herhangi bir nam altında
hiçbir suretle ödeme yapılmamıştır. Toplantılar ge
nellikle yılda iki defa olup şimdiye kadar 10 toplantı
Almanya'da 25 toplantı da Türkiye'de yapılmıştır.
Almanya'da yapılan 10 toplantıdan 2 toplantının za
rurî yol giderleri olan 92 000 TL Türkiye'de çiftlik
bütçesinden, aynı orandaki bakiye ödemede Almanya'daki cemiyet merkezi tarafından ödenmiştir.
Halihazırdaki menkul, gayrimenkul varlıkları ka
yıt esasına göre 32 671 428.57 TL. ya, cari piyasa
üzerinden değeri 90 milyon TL. na ulaşmıştır. (Ara
zi kıymeti hariç)
5. — Yukarıdaki izahatların ışığında, işletmenin
tarımsal bir işletme olduğu, tarımsal işletmelerde so
nuca, uzun süreleri müteakip ulaşılabileceği, proje
nin iki devlet arasında oluşunun gerektirdiği munzam
harcamalar, aşılması lâzım gelen formalitelerin mev
cudiyeti, teslim edilmiş olan arazinin kötü bir arazi
oluşu, iki ayrı ülke adamının yan yana çalışma mec
buriyeti, Türkiye tarım ikliminin elverişsizliği deza
vantajları da nazarı itibara alındığında Tahirova
Türk - Alman Örnek ve Tatbikat Çiftliğinin ama
cına vardığı veya hiç olmazsa amacına varma yolun
da olduğu söylenebilir.
Bu çiftlik 1977 yılında tamamen T. C. Hazinesi
ne devredilecektir.
9. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'
ün, Ankara Numune Hastanesi Başhekimine ilişkin
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal
Demirin yazılı cevabı (7/1045)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi
saygı ile arz ederim.
Ordu Milletvekili
Mustafa Kemal Gönül
Sağlık hizmetleri yönünden Türkiye'nin büyük
bir bölümüne hitap eden Ankara Numune Hasta

19 ? 2 . 1976

O :3

nesi içinde çok değerli hekim ve sağlık personelle
rini barındırmakla beraber büyük bir talihsizlik ese
ri başında da personeliyle ters düşen dengesiz bir
başhekim bulunmaktadır.
Hastane 1 700 yataklı olup 2 servise bir geçici
hemşire düşmektedir. Her serviste 35 yatak yardır.
70 yataklı servisteki hastalara bir gecelik, tek hem
şirenin bakma olanağı yoktur. Halbuki bu hastanede
aydan, aya maaş alan dengesiz başhekimin özel işle
rinde kullanılan 70 tane fedaisi bulunmaktadır.
Başhekim Anadolu Kulübünde eşinden ayrılma
nın verdiği büyük üzüntü içinde viskisini yudumla yıp purosunu tüttürürken hastanenin genel durumun
dan bihaberdir.
Geceleri "görevini yapma durumunda olan değer
li doktor ve hemşireleri akşam yudumladığı viskile
rin tesiri altında ertesi gün sadistçe hırpalamaktan
da zevk almaktadır. Milletin gözü önünde Başhem
şireyi dövdüğü gibi, yine aynı başhekim, hanımın
dan ayrılmış olmanın verdiği üzüntü ile olacak ki,
Ankaralılarca bilinen kadınların kendi odası ve has
tane karargâhı haline gelmiştir. Özel hayatına müda
hale hakkımız değildir. Ancak, Devlet malının böyle
hovardaca gerçek hasta olmayanlara da peşkeş çe
kilmesine razı değiliz.
Konunun buraya kadar olan yönü hastanenin
idaresi ile ilgilidir. Ancak, bundan daha vahimi, or
talıkta ^ayyuka çıkan suiistimal iddialarıdır.
Tıbbî alet ve malzeme alışlarındaki suiistimal de
dikoduları, inşaatlardaki müteahhit Baştabip ortak
lıkları hakkındaki söylentiler konuya ciddî bir veçhe
vermektedir.
Öte yandan sağda, solda «Senato Başkanı olaca
ğım» diyerek özel bir propaganda yürüterek, politik
baskı aracını hastanede zinde tutmaya çalışmaktadır.
Tabiî bu husus Millet iradesine bağlıdır. Bundan
yoksun olanların böyle konuşmaları kendilerine ne
kazandırır. Ama kendi mantığı içinde ne kadar den
gesiz olduğunu ortaya koymaktadır.
Yukardaki izahatımdan sonra,
1. — Bakana şifahen arz ettiğim gibi Bakan bu
müessese hakkında tahkikat açtırmış mıdır?
2. — Hâlâ böyle bir Baştabibin bu hastanenin ba
şında kalmasına müsaade edecek misiniz?
3. — Milletin gözü önünde kıymetli bir ortopedi
asistanı ile başhemşireleri döverek istifaya mecbur
bırakan bir baştabip hakkında bir doktor olarak ne
düşünürsünüz?
4. — Diyabet Servisinde şifa bulmak için yatan
bir hastaya tıp kurallarının dışına çıkıp eşkiya zor5®4 —
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balığı içinde dayak atan bu baştabibin doktorluk
diplomasının gereği içinde bu hareketin yer alıp al
madığının bildirilmesini arz ve rica ederim.
T. C.
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
Bakan
255
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Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Gönül'
ün Ankara Numune Hastanesi Başhekimine ilişkin
yazılı soru önergesine cevabım ektedir.
Arz ederim.
Saygılarımla.

1976

Dr. Kemal Demir
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı
Konu : Ordu Milletveki
li Sayın Mustafa Kemal
Gönül'ün yazılı soru öner
gesi Hk.

Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Gönül'ün
Numune Hastanesi Başhekimi hakkındaki yazılı soru
önergesine cevabım
Soru önergenizde belirtilen hususlar inceleme ko
nusu yapılmıştır.

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 17 . 2 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü
7/1045 = 3701/28517 sayılı yazınız.

Sonucundan ayrıca" bilgi arz edilecektir.

»G<t
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Millet Meclisi
GÜNDEMİ
60 NCI BİRLEŞİM
19 . 2 . 1976 Perşembe
Saat : 10.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
X 1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C, Senatosu : 1/367)
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı' :
515) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı : 517) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1976)
X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364;
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. Se
natosu S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976)
X 4. — Ankara Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se
natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Sena
tosu S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 5. - Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S, Sayısı : 239; C. Sena
tosu S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 6. — İstanbul Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile i 976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu-.

nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet
Senatosu : 1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 257) (Dağıtma ta
rihi : 13 , 2 . 1976)
X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 528) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976)
X 8. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi :
1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) (Millet Mecli-;
si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S, Sayısı :
526) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976)
X 9. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976
Malı Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri.
(Millet Meclisi : 1/378; Cumhuriyet Senatosu :
1/382) (Millet Meclisi S. Sayısı : 243; Cumhuriyet
Senatosu S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976)
X 10. — Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclis
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet
MecM S. Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu S. Sa«
yısı : 522) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976)
X 11. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec-.
lisi S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Saı
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)

X 12. - - Cumhuriyet Üniversitesi 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369;
C. Senatosu : 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 246; C.
Senatosu : S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976)
X 13. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/377; C. Senato
su : 1/381) (M. Mecüsi : S. Sayısı : 247; C. Senato
su : S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi: 1 3 . 2 . 1976)

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M.
Meclisi: 1/380; C. Senatosu: 1/384) (M. Meclisi S.
Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı : 532) (Dağıtma
tarihi: 13 . 2 . 1976)
X 20. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/384; C. Se
natosu: 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C. Sena
tosu S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)

X 14. — Bursa Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu. tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C. Senato
su : 1/372) (M. Meclisi : S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)

X 21. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Malî
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi:
1/385; C. Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı :
255; C. Senatosu S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi :
13.2.1976)

X 15. — Fırat Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato
su : 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu
S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)

X 22. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karina Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/381; C. Se
natosu: 1/385) (M. Meclisi S. Sayısı: 256; C. Senato
su: S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976)

X 23. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
X 16. — Anadolu Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri.
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/366; C. Sena
(M. Meclisi: 1/382; C. Senatosu: 1/386) (M. Meclisi
tosu ; 1 /370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250; C. Senatosu
S. Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : 534) (Dağıtma
S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
tarihi: 13 . 2 .1976)
X 24. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yık
X 17. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/386;
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/379;
C. Senatosu : 1/383) (M. Meclisi S. Sayısı : 251; C. C. Senatosu : 1/390) (M. Meclisi S. Sayısı : 258;
C. Senatosu S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi :
Senatosu S. Sayısı: 531) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 .1976)
13 . 2 . 1976)
X 18. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
X 25. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976•
Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı
Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi :
kereleri. (M. Meclisi: 1/383; C. Senatosu: 1/387) (M.
1/387; 'C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı :
Meclisi S. Sayısı : 252; C. Senatosu S. Sayısı : 535)
259; C. Senatosu S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi :
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1976)
13 . 2 . 1976)
X 19. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe
(X) Açık oylanacak işleri gösterir.
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1976 yılı Toprak ve Tarmı Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe K a r m a Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu
ve Bütçe K a r m a Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi :
1/365; C. Senatosu : 1/369
(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 517)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 14 . 1 , 1976 gün ve 1/365-85 sayılı yazınıza karşılıktır:
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1976 tarihli 33 noü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul
'olunan, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarım!! aTekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
NOT :
Açık oy neticesi

? (143)
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/365, C. S. 1/369
No. : 237

12 . 2 . 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1976 tarihli ve 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen
«Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarhgı 1976 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu ilişikte sumufenu!ştua\
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olumur,
Bütçe Karana Komıisyonu Başkam
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

