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1. — GEÇEN 1 

Bu Birleşimde üç 'oturum yaparı Genel Ku
rulda ; 

1964 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerin
deki görüşmelere devam olunarak 'maddelere 
ec.ilm.-esi kabul edildi. 

'Birinci madde okundu. 
'Türkiye Büyük Millet M'eelisi Bütçesinin 

göraşülmesinin, diğer daireler bütçelerinin mü
zakeresinden sonraya bırakılması kabul edildi. 

A) üumUi'urbaşkanlığı, 
B) Sayıştay, 
C) Anayasa Mahkemesi, 
O) Başbakanlık, 
D) Devlet Plânlama. Teşkilâtı, 
E) Danıştay, 

36 ncı Birleşime katılmıyan üyeleri göste
rir Yoklama Tutanağı. 

1. — Sabahattin Adalı (Hatay) 
2. — Muallâ Akarca (Muğla) 
3. —• Talhsin Baııguoğlul (Edirne) 
4. — Şevket Buladoğlu (Trabzon) 
5. —ı Akif Eyidoğan (Zonguldak) 
6. — Zeki Kumrulu (Ordu) 
7. — Cahit Okrer (îamir) 
8. —- Nevzat özerdendi (İzmir) 
9. — Sırrı ITzunhasanoğiıı (©olu) 

ÜANAK ÖZETİ 

F) Devlet istatistik Enstitüsü, bütçeleri ka-
'bul edildi. 

Yoklama yapıldı ve yoklama tutanağında 
adları yazılı üyelerin bu (Birleşime katılmadık
ları tesbit edildi. (Yoklama tutanağı tutanak 
özeti sonundadır.) 

3 'Şubat 1964 Pazartesi günü saat 10,30 da 
toplanılmak üzere 'Birleşime saat 23,50 de son 
verildi. 

Başkan 'Kâtip 
Başkanvekiii UumHııırbaşkaııınca >S. Ü. 

İhsan II amit Tigrcl Nevzat S engel 

Kâtip 
Adana 

Kakıp Onul 

10. —< Veysi Yardnıiıcı (Ağrı) 
11. — Kâzım Yurdakul (Sakarya) 
Yukarda ad Lan yazılı (1.1) sayın üyenin 

3 Şubat 1964 Pazartesi günü 'bütçe müzakere
lerinde Genel Kurulda yapılan yoklamalarda 
bulunmadıkları tes'bit edilmiştir. 

Saat : 22,15 

Dilvan Kâtibi Divan Katibi 
Ahmet Naci Arı Neşet Çetintas 

2. - YOKLAMA TUTANAĞI 

http://ec.ilm.-esi


B Î R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER : Neşet Çetintaş (Yozgat), Ahmet Naci Arı (Tekirdağ) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defterin imzası suretiyle, yoklama yapılacaktır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe lıanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578; 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 836) (1) 

a) Diyanet îşleri Başkanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Bütçeye devam ediyoruz. Di
yanet îşleri Başkanlığı bütçesinin müzakeresine 
geçiyoruz. Hükümet 'burada mı?.. Burada. 'Ko
misyon?.. O da. burada. Bütçenin tümü hakkın
da söz istiyenlerin isimlerini okuyorum. Hüsnü 
Dikeçligil A. P. Grupu adına, Hulusi Söyle-
mezoğlu Y. T. P. Grupu adına, Kâmil Coşkun-
oğlu O. H. P. Grupu adına, Ali Rıza Ulusman 
M. P. Topluluğu adına, Rasim Hamcıoğlu 
C. K. M. P. Topluluğu adma. Şahısları adına 
söz istiyenler; M. Yılmaz İnceoğlu. Reşat Za-
loğlu, Hüsnü Dikeçligil. 

ÖMER LÛTFl BOZCALI (izmir) — Efen
dim bir yanlışlık olmuş, A. P. Grupu adma ben 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Düzeltiriz efendim, isimleri! 
okuyayım: Şahısları adma söz alan arkadaşla
rımız, Fethi Te'vetoğlu, Faruk Işık, Esat Çağa. 

Tümü hakkında görüşmelere başlıyoruz. Söz 
Şimdi Adalet Partisi 'Grupu adma Sayın Boz-
ealı'nm. 

(1) 336 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1964 
rihli 34 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

ta-

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ÖMEB 
LÛTFl BOZCALI (izmir) — Sayın Başkan ve 
C. Senatosunun Sayın Üyeleri; 

Diyanet işleri Başkanlığının 1964 yılı bütçe
si üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüş ve 
tenkidlerini arza çalışacağım. 

Diyanet işleri Başkanlığının bütçesi her yıl 
olduğu gibi, talep ve temennilere ve yapılan va-
itlere mukabele edildiği halde, bu yıl da âzami 
tasarruflara riayet ve hattâ hak sahiplerinin hak
larını vermemek direnmesiyle ihzar edilmiş ve ge
çen yıla nazaran ancak 1 793 220 liralık bir faz
lalıkla 59 792 168 lira olarak getirilmiştir. Görü
len fark da geçen yıl serbest bırakılan 300 aded 
imam hatip kadrosu ödeneğinin bu yıl bütçesi
ne konulması ve 5634 sayılı Kanun gereğince 
mülhak vakıflardan mazbut vakıflar arasına alı
nan camiler personel kadrosunun (S) cetveline 
ilâvesinden ileri gelmiştir. 

Diyanet Teşkilât Kanuniyle terfihleri sağlana
cağı yıllardan beri Hükümetçe tekrarlanan, 
imam, hatip, müezzin ve diğer hayrat hademesi
nin, ıstırabına bu yıl bütçesinde de yer veril
memiş olduğunu üzülerek görmüş bulunuyoruz. 
Bu zevatın, yeni kadrolarla kısmen de olsa üc
retlerinin artırılması kabil olduğu halde, bu yo
la gidilmemiş ve hattâ elli imam ve hatip kad
rosu serbest bırakılmamıştır. 

Halen 10 313 hayrat hademesinden 9 913 üne 
müktesep hakları verilmemekte ve senelerce ter-
fisiz bırakılmaktadır. Esasen çok cüzi olan maaş 
ve ücretlerinde hiçbir artırılma da olmayınca 
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O. Senatosu B : 36 
cidden mağdur duruma sokulmuşlardır. Misal 
olarak arz edeyim ki, bunlardan onüç yıldan 
beri zam görmiyenler ve terfi ettirilmiyenler 
vardır. 7244 sayılı Kanun, aynı kadroda üç üst 
dereceye kadar ücret verilmesine cevaz verdiği 
halde, bu zevattan birçokları istifade ettirilme
miş ve bugün hiçbir daire ve müessesede emsali 
olmıyan 200 lira gibi çok cüzi olan ücretlerde bı
rakılmak suretiyle teadül ve hakkaniyet esasla
rından da ayrılmmıştır. Bu zevatın umumi bütçe 
içindeki bu kadar düşük ücretlerle tutulmaları
nın müşahedesi, insanı üzücü düşüncelere sürük
lüyor. Hele teşkilât kanununun bugün yarın der
ken geciktirilmesi esef vericidir. 

Muhterem arkadaşlar; Diyanet îşleri Baş
kanlığı bütçesinin, Bütçe Komisyonundaki gö
rüşmesi sırasında, salahiyetli bâzı arkadaşlarımız 
tarafından da, misallerle izah olunduğu üzere, 
iktisadi, içtimai ve kültürel yönlerden kalkın
mak isteniyorsa - ki muhakkak isteniyor - din 
mevzuunun muhakkak ve samimiyetle ele alın
ması lâzımdır. Hangi memlekette din adamı reh
berliğini yapmış ise, o memleket muvaffak olmuş
tur. Köylü ve vatandaş, din adamlarına olan 
sonsuz itimatları ve onlara ananevi bağlılıkları 
sebebiyle daima rehber ittihaz etmişlerdir. Bu
nun ufak ve mahallî de olsa, halen birçok mi
sallerini gazetelerden hepimiz okuyarak memnun 
olmaktayız. Esefle kayıt ve irşat etmekten geçe-
miyeceğimiz bir husus da, bu memleketin plânlı 
kalkınma devrine girdiğini övünerek söylediğimiz 
şu sırada, kalkınmanın temel ve istinatgahı olan 
mânevi kuvvete, dinî, ahlâki hizmetlere yer ve
rilmemiş olmasıdır. Mânevi bir kuvvete dayan-
mıyan bir millet payidar olamaz. însan hakları
na sahip ve medeni her millet dinsizliği bir fe
lâket ve fecaat saymıştır. 

Dinsizlik ahlâksızlığı intaceder. Hukukun bir 
tarifine göre; 

Hukuk, asgari bir ahlâk kaidesidir. Şu hal
de, ahlâkı olmıyan milletin hukuku da olmaz, o 
millet hukuk devletine sahibolduğunu iddia 
edemez. 

Millî ve imanlı şairimiz Merhum Mehmet Akif, 
şu beyitinde : 
«Oyuncak sanmayın ahlâkı millî, ruhu millîdir, 
Onun iflâsı en korunç ölümdür, mevti küllidir.» 

Yine başka bir beyitinde : 
«Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış, 
Bir millet göster; ölmüş mâneviyatiyle sağ kalmış.» 
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Evet, maneviyatı ölmüş, ahlâkı izmihlale uğ

ramış bir milletin yaşaması muhaldir. 
«Şehamet dini, gayret dini, ancak müslümanlıktır. 
Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır. 
Demek; Islâmın ancak namı kalmış müslümanlar-

da, 
Bu yüzdenmiş meğer, hüsranı millet son zaman

larda» 
Bu veciz sözlerle, hakikat ne güzel ifade edil

miştir. 

Garp medeniyet ve terakkiyatmm önderi ve 
fennin bayraktarı olan Edison müslüman âli
mi Muhiddin Arabi Hazretleri için, aynen : «O 
benim üstadımdır. O olmasa idi, bugün belki 
beşeriyet elektriğe kavuşamıyacaktı.» diyor, is
lâmiyet, medeniyet dini, ilim dini ve terakki 
dinidir. Cenabı Hak Kuranı Azimüşşanda (iyi
liğe emret, cahillerden yüz çevir) diye em
retmektedir. Bütün kötülük cehaletten bütün 
iyilik ise, ilimden neşet eder. 

Yıllardan beri, münevver din adamları ye
tiştirmek va'dinde bulunan Hükümetin, bu va'-
dinde de samimî olmadığını görüyoruz. Zira, 
Müslüman vatandaşların, imam - Hatip okul
ları ve islâm Enstitülerine karşı gösterdikleri sev
gi ve onlara maddi ve mânevi yardımları birçok 
yönlerden esirgemediklerini müşahede etmekte
yiz. 

1. Son zamanda münevver din adamı yetiş
tireceğimiz vait ve bu mevzu üzerinde şiddetle 
durulurken; alman bir karardan da kısaca bah
setmek istiyorum. Bu kararın Diyanet cami
asında nazara alınmaması ve ayrıca maarif mev
zulunuzda da bu nokta üzerinde ehemmiyetle 
duracağımızdan, burada sadece tebarüz ettir
mekle iktifa edeceğim. 

Millî Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu 
«Din eğitimi problemlerini incelemekle görevli Ko
misyonun almış olduğu kararları : imam - Ha
tip okulları ve yüksek islâm Enstitülerinin ha
yatlarına kasdedecek mahiyette olduğu için 
bu karardan kısaca bahsetmek istiyorum. 

I - Kararın ikinci maddesinde imam - Hatip 
Okulu mezunlarının hizmet sahası daraltılmak
ta, nüfusu 5 000 den aşağı olan kasaba ve köy
lerde vazife verilmek istenmemektedir. Bunun
la münevver din adamı bekliyen yüz binlerce 
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C. Senatosu B : 36 
müslüman dinî bilgiden, hattâ dinî duygudan 
mahrum edilmek isteniyor. Hizmet sahaları da
raltılan okullarımızın 26 dan 6 ya inmesi bir an 
meselesi olacaktır. Nüfusu 5 000 den aşağı olan 
yerlere din adamı olarak hususi kurslardan ye
tiştirilecek kimseler gönderilecekmiş ki, bu da, 
cehalettin artmasına ikinci bir âmil olacaktır. 
Bütün bunlardan gaye: Münevver din adamı 
ile müslüman halkın alâkasını tamamen kesmek 
midir? 

İT - Karamı üçüncü maddesinde müftü, 
vaiz ve beş vakit namaz kılman camiler perso
nelinin yüksek tahsilli olması şart koşuluyor. 
Buna göre mezunlarının hizmet sahaları daha da 
daralmış oluyor. Yüksek tahsil yapamıyan 
tmam - Hatip Okulu mezunları ve halkın itima
dını kazanmış hususi surette kendisini tam mâ
nası ile yetiştirmiş kıymetli din adamlarımız da 
saf dışı bırakılmış olmıyacak mıdır? Bu ise bü
yük bir zümrenin hakkına tecavüzden başka 
bir şey değildir. 

Tfl - Yine kararın üçüncü maddesinde 
tmam -Hatip okulları tamamen yatılı olsun, orta 
kısmı diploma ile bölünmesin, yedi senelik bir 
bütün olsun, îmanı - Hatip Okulu mezunları lise 
bitirme imtihanına girerek. Hukuk, Tıp ve İkti
sat fakülteleri gibi üniversitenin her hangi bir 
dalında ihtisas yapmasın denilmektedir. 

Bu karar Anayasaya da aykırıdır. Açık bir 
haksızlıktır. Millî iradenin malı olan imam' - Ha
tip Okulu mezunları neden frenlenmek isteni
yor? 

IV - Kararın 4 ncü maddesinde, üçüncü bir 
Yüksek islâm Enstitüsü açılamaz, mevcutları 
da üniversiteye bağlı birer fakülte haline getiril
melidir, deniliyor. Buna göre Yüksek islâm Ens
titülerinin sayıları dondudulmuş olacak, islâmi 
ilimleri okutan din âlimleri, fakülte öğretim 
kadrosuna giremiyecek ve onların yerini gayri-
samimî, itikadı bozuk kimseler mi alacaktır? 

Bir taraftan bilgisiz din adamından milleti
mizi kurtarmak lâzım deniliyor, diğer taraftan 
da tahsilli din adamlarının hizmet sahası daral
tılıyor. Böylesi politika oyunlarına artık mil
letin tahammülünün kalmadığı bilinmelidir. 

işte, bu keşmekeş beyanat ve icraat, halkı
mızı da, bizleri de haklı şüphe ve tereddütlere 
sevk etmektedir. 

3 . 2 . 1964 O : 1 
Buna. rağmen, Diyanet teşkilâtını deruhte 

eden, Sayın Bakan ibrahim Saffet Om ay'dan, 
iyi hizmetler bekliyor ve beyanıma inanıyoruz. 

Bizler din mevzuunu partiler üstü sayıyor 
ve manevi kalkınmanın memleketin refahı için 
çıkar yol olduğunda birlik istiyoruz. 

Son olarak temennilerimizi şu şekilde hulâsa 
edeyim. : 

Arzulanan şart ve ihtiyaçları karşılayacak 
olan Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât Kanu
nunun, Sayın Bakamımızdan bir an evvel Mec
lise getirilmesinin temini, 

î/manı - Hatip Okulu ve Yüksek İslâmi Ens
titüsü mezunlarına Diyanet Teşkilâtında vazi
fe'er verilerek hizmetlerinin sağlanması, 

Müftülüklere bina, mefruşat ve hademe nok
sanlıklarının ikmali, 

islâm dinîni, ahlâki, içtimai ve harsî yönler
den muhtevi bulunduğu esasların broşürler halin
de dağıtılması', ve sair suretlerle halka anlatılıp 
öğretilmesinin temini, 

Köy imamlarına kadro verilmesi ve teçhizi
nin temini, 

Kuran kurslarının çoğaltılması, 
Manevi kalkınma için gerekli tedbirlerin alın

ması, Türk islâm ahlâkının kalplere yerleştiril
mesi ve Allah korkusunun teminini istiyoruz. 

1964 yılı Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi
nin memleketimiz için uğurlu olmasını Cenabı 
Haktan temenni eder, partimiz adına Muhte
rem Senatoyu ve Hükümet erkânını hürmetle 
selâm la rım. (Alkış! ar) 

BAŞKAN _ Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Hulusi Söylemezoğiu. 

Y. T. T. CİRÜPÜ ADİNA. HULUSİ SÖYLE-
MEZOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, Sayın 
Devlet Erkânı, Sayın Senatör arkadaşlarım; 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin tümü 
üzerinde Yeni Türkiye Partisi Senato Meclis 
grupu adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
İnsanlar, var olahdan 'bugüne kadar Allah 

ve din duyguları ve bunu anlama çabası içine 
girmiştir. 

Bu itibarla bugün insanların yaşadıkları her 
yerde dinler de yaşamaktadır. Dinsiz hiçbir mil
let mevcut değildir. Din, toplumlarım kayıtsız 
kalamıvacakları mukaddes bir konudur. 
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0. Senatosu B : 36 
Anayasamızda; vicdan, dinî inanç ve kanaat 

hürriyeti teminata bağlanmıştır. Hükümet prog
ramlarında ise; halkımızın bu günkü ve yarın
ki ihtiyaçlamnı 'karşılayacak yeterlikte .aydın 
din adamları yetiştirileceği ve bunları lâyık 
oldukları refah seviyesine ulaştırmak için ge
rekli tedbirlerin alınacağı yer almaktadır. 

Bu böyle olmakla beraber, maalesef üç sene-
denberi hiçbir tedbir müşahede edilmediği gibi, 
19 - 21 Kasım 1963 de Ankara'da toplanan «Din 
eğitim problemlerini incelemekle görevli ko
misyon» tarafından alman 'kararlar, neticeleri 
itibariyle îmam - Hatip okulları ve Yüksek İs
lâm enstitülerinin za'fa uğraması tehlikesini or
taya koymaktadır. 

Milletlerin maddi kuvvetlerinin kaynağı 
teknik, mânevi kuvvetlerinin kaynağı ise iman
dır. îmân ise inanmaktır. 

İslâm dinî; çalışmayı, kazanca kanaat et
meyi ve israftan kaçınmayı emretmekle her 
zamana uyan biricik çareyi bulup göstermiş
tir. 

İslâm dinî, her şahsın menfaati ve halk iş
lerinin yolunda cereyanı için her türlü meşru 
vasıtaya müracaatı kabul eder ve bunların hep
sinin yüksek maneviyat ile takdis edilmiş, yani 
Allahm emrine uyularak yapılmış olması lâ-
zımgeldiğini bildirmek suretiyle maksatların 
hepsini toplamıştır. 

İslâm dinî; beşeriyet arasında en büyük ay
rılıklara sebebolan dil, renk, ırk farkları ve 
saireye giderek insan fıtratına, yaradılışına en 
muvafık ve en tatbiki kabil açık ve ilâhi bir 
topluluk kurmuştur. 

İslâm dinînde kardeşliğin hükmü büyük
tür. Hiçbir insanın zelil ve sefil olmasına razı 
olmaz. Zekat, sadaka, şefkat, affetmek merha
met, yardım, adalet vo çalışmayı Cenabı Hak 
Kuranı Kerimde emretmiştir. 

Bununla beraber Allah korkusu kalpleri
mizde zayıflamış, kanaat kalmamış, merhamet 
damarları sertleşmiş, çalışma zevki ve aşkı gev
şemiş, emanete hiyanet etmek, rüşvet, hırsız
lık, iffetsizlik, kumar gibi kötü huylar hatırı 
sayılacak kadar çoğalmıştır. Kanunların bah
şettiği haklardan hiçbir feragat göstermeden 
istifade etmek istediğimiz halde; kanunların 

3.2.1964 Ö : İ 
yüklediği mükellefiyetlerden de kurtulmak için 
her çareye ve desiseye başvurmaktan da geri dur
mayız. 

Toplumda iyi nizam kurmak ve münasebet
leri devam ettirmek, can ve mal emniyeti sağ
lamak için en tesirli kuvvet dinî inançtır. 

îmanın zayıf lamasiylc ahlâki zaıfların her 
sahada arttığı görülmüştür. 

Okullarımızda uzun zaman din dersleri oku
tulmamış, mevcut din adamı yetiştiren okullar 
da kapatılmıştır, ikinci Dünya Harbinden son
ra tekrar, ele alınmış ise de, halen yetersizdir. 
Hallbuki müslüman olmıyan vatandaşlarımızın 
okullarında öteden beri dinî öğretim serbestçe 
yapılmaktadır, ve aksamaksızın devam etmiştir. 
Bu bakımdan vatandaşlar arasında vicdan hür
riyeti bakımından farklı bir durum hâsıl olmuş
tur. Bu yüzden bugün aydın din adamları kıt
lığını çekmekteyiz. Din adamının gerçeğini ye
tiştirmediğimiz için meydanı kifayetsizlere bı
raktır. 

Yetersiz elemanların daha faydalı hale ge
tirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın
dan kısa süreli kurslar açılmıştır. Bu kurslar 
faydadan hali değildir. Şayanı şükrandır. İyi 
bir tedbirdir. 

Yalnız şunu arz edeyim ki, böyle kısa kurs
larla mevcut din adamlarını tenvir etmekle 
Hükümet programında zikredilen ve taahhüde-
dilen aydın din adamı temin edilmiş olmaz. Hem 
müspet ve hem de mânevi ilimlerle mücehhez bir 
müşkül sorulduğu zaman doğruyu söyliyecek beş 
başı mamur ilim adamı yetiştirmek yolunu ara
mak, bulmak ve tatbik etmek, yetişen bu kalite
li ilim adamiyle halkı tenvir etmek, zayıflamış 
ahlâki vasıflarımızı Kuranı Kerimin ve Hadisi 
Şeriflerin emrettiği şekilde ve doğru olarak hal
ka intikal ettirmek ve kuvvetlendirmek, kema
le erdirmek lâzımdır. 

Tine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 
bir Hadisi Şerifinde; «Ben ahlâki hamideyi te
kemmül ettirmek için gönderildim». Kuranı Ke
rim ve Hadisi şerifler ahlâki hamideden başka 
(bir şey değildir. Bunlardan mahrum kaldığı
mız müddetçe ahlâkımız da gittikçe zayıflamak
tadır ve zayıflıyacaktır. 

İlk ve ortaokullarda din dersleri varsa da 
mecburi tutulmadığından çocuklarımız bundan 
lâyikıyle istifade edememektedir ve yetersiz 
hocalar elindedir. 
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Ağaç fidan iken eğilir. Müslümanlığın temel 

hükümleri bu sınıflarda mânevi ilimleri de hak
ikiyle kavramış hocalar tarafından tedris etti
rilirse ve Allah korkusu bu yaylarda çocukları
mızın kalplerine yerleştirilmiş olursa ahlâklı 
ve hemcinsine karşı yararlı olarak yetiştirilme
sine yardım edilmiş olur. Kalbinde Allah kor
kusunu yaşatmıyan ve ahlâkan zayıf yetişen 
kimseden hemcinsi her türlü kötülüğü bekliye-
bilir. 

Sayın Arkadaşlarım;, 
Hazreti Ömer Hilâfeti zamanında birgün 

bir geziye çıkıyor Bu gezisi esnasında bir ko
yun sürksüne tesadüf ediyor. Diyor ki; «Şu 
çobanı deniyeyim, bakalım bu çoban sürüsünün 
sahibine acaba sadık mıdır, değil midir?» Bir 
tane koyun satmalmak istiyor. Çoban; «Efen
di, koyun da benim değil, ben de benim deği
lim»... Diyor. Çdban köle imiş, o adamın koyun
larını güdüyormuş. Hazreti Ömer düşünüj^or, 
belki fazla para gösterirsem, bu paraya tama-
en rıza gösterir, diyor, ve koyunun tanesi bir 
lira ise on lira gösteriyor. Bunun üzerine ço
ban; «Hayır, diyor,» «koyunun ağırlığınca pa
ra versen yine veremem» diyor. Bunun üzerine 
Hazreti Ömer; «Kurt yedi dersin» diyor O za
man çoban; «Ha efendi, iş halledildi. Şu tepe
nin arkasındaki ağama desem ki, bütün sürüyü 
kurt yedi, o bana inanır. Fakat, tepenin arka
sındaki ağamı inandırdık, ama Cenabı Allahı 
nasıl inandıracağız?.. Şen bunu bana öğret, ben 
bütün sürüyü sana vereyim,» diyor. İşte arka
daşlar, işte arkadaşlar Allah korkusu bunu yaptı
rır. Hazreti Ömer bunun bu doğruluğuna bi
naen tepenin arkasındaki ağasına gidiyor, 
çobanı satmalıyor ve âzadediyor. işte Allah 
korkusu budur. Kalbimizde yaşadığı müddetçe 
kötülüğü daima önler. 

ıSaym arkadaşlarım; 
ıSık sık din adamlarının, dolayısiyle dimin. 

gericilikle itham edildiğini işitmekte ve oku
maktayız. Bunu beyan edenler Allaha, Pey
gamberine ve Kitabına karşı imanı olmıyan ve 
dini yok edip komünistliği memlekete sokmak 
emelinde olanların gayretleridir. 

îslâm dinî; yukarıdan beri arz ettiğim gibi 
kulun Allah ile kul ile en iyi ahlâki vasıflarla 
münasebetlerini tanzim etmiştir. 

îslâm dinî, komünistliğe karşı en kuvvetli 
bir kalkandır. 
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Bu vesile ile, geçen sene bu kürsüden arz 

etmiştim, tekrarda fayda gördüğüm için bir 
daha arz etmekte fayda mülâhaza ediyorum : 

Terakki ve temeddün tarihinde isimleri say
gı: ile yadedilmeye değer Müslüman ulemasın-
mn emsalsiz fikrî hareket-ve faaliyetleri, is
lâmiyet ruh ve nurunun en büyük tezahürleri
dir. 

Bu nurla aydınlanan beşerin dimağı, nail 
olduğu fırsat ve imkânlar içinde velût ve yara
tıcı hassa ve kudretini kullanarak âlemi insa
niyete aradığı bilgi ve hakikatları izhar et-
ımiştir. 

Hıristiyanlık, Sezar ve Kayzer'lerin silâh ve 
mızraklarla armalammış. tahtında kaşlarını ça
tıp, «Cehalet sadakatin aynasıdır.» formülüyle 
tâbilerini uyuştururken, İslâmiyet bir Devlet 
haline geçip genişlemekle îslâm medeniyetini 
kıtadan kıtaya götürmüş ve büyük medrese
ler, kütüpaneler, rasathaneler, şifahaneler, ec
zaneler kurulmuş, bugünkü Avrupa medeniye
tinin esasları îslâm uleması tarafından tesis 
edilmiş olduğu gayrikailbi inkârdır, insanlığın 
bihakkin iftihar edeceği bu ilim adamları ara
sında ; 

Yıldızların mahiyet ve harekâtı hakkında 
«Elmüstamel» adlı eseriyle bugün bile Garplı
ların hayretini çeken (Ahmet bin Muha.mmed-ül 
Hadi), 

Üç oğlu ile güneş ve yıldızların hareketiyle, 
gece ve gündüzün münaseebtini tesbit eden 
(Musa bin Elkâşif), 

Hesap ve müsellesat ile rasadata birçok usul
ler sokan (Elkûhi) ve (EMİ ve fa), 

Havanın kesafeti, ziyanın inkisarı ve cazi
benin bir kuvvet oluşu ve sükût kanunlarının 
esasını bulan (Endülüslü Elhazen), 

Tabip ve cerrahi ilminde esasları koyan 
(Ebubekir Ray.i), (Ibni Sina), (Ibni Zahut), 
(îbni Rüşt) ve (Ebu Kasım), 

Kimya ilminin ilk kaıpısını açan Tarsuslu 
(îbni Musa Oabir), 

Coğrafya ve tarih ilimleri hakkında kıy
metli eserleriyle şöhret kazanan (îbni Haldun), 
(Ebul Feda) ve (Mesûdi) ilim âleminde eser 
vermiş ve isimleri ebediyete intikal «den zeva
tın bir kısmıdır. Ruhları şadolsun. 

Şüphesiz ki bir ilim ve irfan dinî, bir üm
ran ve ihsan dinî, bir akıl ve burhan dini olan 
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islâm, dini sayesinde Müslümanlık, büyük fa
tihlerin giremediği ve tutunamadığı! yerlere 
girmiş ve onların kılıçla fethedemediği gönül
leri ve kalbleri fethetmiş, taşıdıkları ilim ve 
•hakikat meşalesiyle insanlığa maddi ihtiyaç 
ve ıztırabmı gidermekle kalmamış, beşeriyetin 
en mukaddes, en kudsi varağı olan ruhi ve 
fikrî temayülât ve kemalât hakkında en çe
tin mevzulara da nüfuz edebilmiştir. 

Cenabı Allah iki türlü ilmi emretmişlir : 
1. Dünya hayatına, dünya .maişetine, dün

yada terakki ve tekâmül etmeye taallûk eden 
ilimdir. 

2. Din, yani mânevi ilimdir. 
ıSayın arkadaşlarımı sıkmazsam bâzı Âyeti 

Kerime ve Hadisi Şeriften de bahsetmek iste
rim; 

Cenabı Hak bir Âyeti Kerimesinde buyuru
yor ki ; Cuma namazını kıldıktan sonra dağdı
nız ve Alllahü Taâlânın fazlı keremiyle size 
ihsan edeceği şeylerden kazanmaya çalışınız. 

Diğer bir Ayeti Kerimede; insan için çalı
şıp kazanmadığı bir şey yoktur. Yani insan 
her ereceği şeylere çalışmasiyle erer. Çalışımı-
yan bir kimse kazançtan mahrumdur. 

Yine diğer bir Âyeti Kerimede; herkes ka
zancına bağlıdır. Herkes çalışıp, ne kazanır
sa onun refahı, rahatı ve maişet genişliğini ik-
tisabetmiş olur. , 

Hazreti Peygamber Hadisi Şerifinde; 
(Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. 
Diğer bir Hadisi Şerifinde ise; Çin Mecusi-

lerinde bilmediğin bir ilim varsa onu da öğren 
(Tabiî, Çin Mecusilerinde mânevi ilim aran
maz, onlardan öğrenilecek ilim iancak sanattır 
ve maddi terakkiye ait ilimdir.) 

Diğer bir Hadisi Şerifinde; Hikmet Mümi
nin kaybettiği malıdır. Her nerede eline ge
derse onu alır. 

Diğer bir Hadiste ise; Muhakkak Allahü-
taalâ sanatkâr olan Mümini sever. 

,Sayın arkadaşlarım; 
Arz ettiğim Âyeti Kerimelerden ve Hadis

lerden anlıyoruz ki ; bizi halk eden Cenabı Al
lah buyuruyor ki ; hiçbir mahlûka nasibetme-
diğim insanlara akıl ve fikri verdim, bunu iyi 
kullanarak çalışın, terakki ve taali edin, refa
ha kavuşun, buyurmuştur. 

(Bu suretle çalışmaya, ilme, alime ne kadar 
önem verildiğini ifade etmelerdir. 
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Ayrıca; doğru söylemenin, ahde vefanın, 

emanete sadakatin, sabrın, cesaretin, cömertliğin, 
kendisine istemediği bir şeyi başkasına isteme
nin, tevazuun, vekarm islâıuıvetra oas'.an oidu-
ğunu bildirmek suretiyle, nisalar ın en .SOB he
defini tesbit etmiştir. Bu akideye sahibolaniar 
namuslu yaşamak, kimseye zarar vermemek su
retiyle bütün dünyada adalet ir ahlâkın ve fa
ziletin timsali olmuşlardır. 

Din, insanın bünyesine kötülükle "i rerlJede-
cek bir polis yerleştirme müessesesidir. 

'Gelelim aydın din adamı yetiştirme mesele
sine; 

Birinci, ikinci ve Üçüncü Koalisyon Hükü
metleri programında, yukarıda arz ettiğim veç
hile, aydın din adamı yetiştirmek hususu yer 
almıştır. Fakat bugüne kadar esaslı bir tedbire 
baş vurulmamıştır. Türkiye'de din adamı yetiş
tiren '26 adet İmam-Hatip okulu ile iki adet is
lâm Enstitüsü ve birde ilahiyat Fakültesi mev
cuttur. 

Muhterem arkadaşlar: 
Hem iktisaden ve hem de din bakımından ge

ri kalmış bir milletiz, iktisaden kalkınmayı beşer 
senelik programla ele almış bulunuyoruz. Bunun 
yanıbaşında mümtaz ilim adamı yetiştirir bun
larla Allah ve Peygamberin emirlerini, ahlâkı 
hamideyi, kanaati, Allah korkusunu, çalışmayı 
doğru olarak milletin kalplerine sokarsak kal
kınmaya hız vermiş oluruz, kanaatindeyiz. Bu
gün iktisaden geri kalmış milletlerde içtimai 
kalkınmanın bir vasıtası da, din, eğitim ve öğ
retimiyle milleti tenvir etmektedir, ileri mem
leketlerin hepsinde din eğitimine büyük önem 
verildiği ve bu memleketlerde yüzbinlerce din 
okulu ve yüzlerce ilahiyat Fakültesi ve milyon
larca öğrenci yetiştirmeye önem verildiği ve gay
ret edildiği halde, bizde yukarıda arz ettiğim 
üzere, din eğitimi yapan İmam-Hatip okullariyle 
Yüksek İslâm Enstitülerinin tahdidi ve mevcut
larının son alman karar gereğince bir kısmının 
lağvedilmesi yoluna gidildiği kanaati hasıl ol
maktadır. ıŞöyleki; Millî Eğitim Bakanının ri
yasetinde 19-21 Kasım 1963 tarihinde Ankara'
da toplanan «Din eğitimi problemlerini incele
mekle görevli komisyon» tarafından alman ka
rarla nüfusu 5 OÖO den aşağı olan yerlerde 
İmam-Hatip Okulu mezunlarına vazife verilme
mesine karar verilmiş bulunmaktadır. Bu suretle 
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din eğitimi yapan müesseselerin hizmet sahaları 
daraltılmış bulunmaktadır. 

istatistiklere göre İm gibi yerlerin miktarı 
da 300 kadardır. 

Memleketimizde halen vazife ıgören müftüle
rimizden bir kısmı ilk tahsilli bir kısmının da 
ilk tahsili bile yoktur. Bu hale ıgöro, müftüler
den gayrı vazife gören imam, müezzin ve vaiz
lerin 'müftülerin tahsil durumunu nazarı itibara 
alarak bunların tahsil durumlarını da siz kıy
metli arkadaşlarımın muhakemelerine terk edi
yorum. 

Eğerki kötülüklerden kurtulmak, Cenabı Al
lanın nehyettiği şeylerden sıyrılmak, ahlâkı ha
mide sahibi olmak, insanı kâmil olmak, tekâ
mülde muasır devletler seviyesine çıkmak ve şu 
fakir milleti refaha kavuşturmak istiyorsak ve 
buna kararlı isek, kaliteli din adamı yetiştirmek, 
memleketin her tarafına ulaştırmak ve halkı doğ
ru yola sevk etmek, Allahm emirlerini aynen 
aşılamak ve intikal ettirmekle mümkün olacağı 
kanaatindeyiz. 

ilahiyat Fakültesine lise mezunu alınmakta
dır. Lise mezunu müspet ilimle mücehhezdir. 
Fakat mânevi ilimlerin temel bilgisinden tama-
miyle mahrumdur, ilahiyat Fakültesinde mâne
vi ilimlerin alfabesinden başlayıp, dört sene 
içinde mânevi ilimlerin ihtisasını yapmak ve en 
yüksek seviyede ilim adamı olarak ortaya çık
mak imkân dâhilinde olamaz. 

Imam-Hatip okuluna ilk okuldan mezun olan
lar girmektedir. 7 senede bu okulda müspet ilim
lerden lise müfredat programını aynen uygula
makta, aynı zamanda birinci sınıfından başlıya-
rak 7 nei sınıfına kadar mânevi ilimlerin en yük
sek kısmına kadar tahsil etmiş bulunmaktadır. 
Buradan mezun olan bir öğrenci ilahiyat Fakül
tesine kabul edilmez. Neymiş"' Meslek okulu 
imiş... Onun için kabul edilmemiş. Bu ne gü
lünç bir haldir. Eğer ki mümtaz ve kaliteli ilim 
adamı yetiştirmek arzu ediyorsak ve hüsnüniyet 
sahibi isek Imam-Hatip Okulunun ismini değiş 
tirmek, meselâ ilahiyat lise-n veya ilahiyat koleji 
gibi bir isim koyarak, buranın mezunlarını tlâ-
hiyat Fakültesine bağla'"iv: lazım \e ?lzom ol
duğu kanaatindeyiz. Hükümete buna bir veçhe 
verilmesini zaruri görmekteyiz. Hükümet prog
ramında yer alan kaliteli ilim adamının da an-
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cak Imam-Hatip Okulu mezunlarını ilahiyat Fa
kültesine bağlamak suretiyle kabil olacağı, aksi 
takdirde Hükümet programındaki ilim adamı
nın bir hayal mahsulü olacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Yine bu kürsüden muhtelif vesilelerle ve büt

çe müzakerelerinde, üç senedir Diyanet işleri 
Başkanlığı teşkilât kanununun bir an evvel çı
karılması için mütaaddit hatipler tarafından dile 
getirilmiş ve bu müessesenin bağlı olduğu Dev
let Bakanlığı da avutma ve oyalama siyaseti ta-
kibederek, efendim üzerinde hummalı çalışma
lar devam ediyor, yakında huzurunuza gelecek
tir, denilmekte ise de, aradan seneler geçtiği hal
de birkaç yapraktan ibaret olan mezkûr teşkilât 
kanunu bir türlü Meclise getirilememiştir. Geçen 
sene Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin görü
şülmesinden bir iki gün evvel Diyanet işleri 
Başkanlığına ait teşkilât kanunu tasarısı Meclise 
verilmiş ise de, bu kanun tasarısı ihtiyaca cevap 
vermekten çok uzak olarak düzenlenmiş, memle
ket çapında büyük tepkilere yol açmış olduğun
dan yeniden ele alınmak üzere Hükümetçe geri 
alınmış, bugüne kadar tekrar Meclise sevk edil
memiştir. Bu suretle bu sene bütçesindede atla
tılmıştır. istenilen kanun tasarıları süratle ha
zırlanmakta, Meclise sevk edilmekte ve Meclis
lerde ivedilik ve öncelikle görüşülerek kabul edil
mekte ve tatbiıka konulmaktadır. Hükümet prog
ramları, din adamlarının lâyık olduğu refaha 
kavuşturulacağını âmirdir. Camilerimizde vazife 
gören hayrat hademesinin, üzülerek arz edeyim 
iki, bugünkü hayat pahalılığında ayda eline ge
çen sadece 200 liradan ibarettir. 200 liranın üs
tünde para alan pek azdır. Bunların mevcudu 
onbin küsurdur. Bu onbin küsur hayrat hade
mesi acıklı bir durumdadır. Bunlardan vazife 
bekliyorsak, kuru eklemlerinin yanma birde sı
cak çorba eklememiz lâzımdır. Bu din adamla
rının acıklı hallerine son vermek, ibadet evimiz 
olan cami ve mescitlerimizdeki vazifelerine lâyı-
kiyle bağlamak ve buralardaki görevlerini tam 
olarak istemek için, mezkûr kanunun bir an ev
vel çıkarılması ve tatbika konulması lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım : 
637 müftüden bir çoğunun odacısı yoktur. 

Bunların kâtibi dahi yoktur. Müftü hem kâtip 
ve hem de odacı vazifesini görmektedir ki, bu 
hal takdir edersinizki çok hazindir. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı halen Vakıflar Ge

nel Müdürlüğü Başkanlığına ait bir binada otur
maktadır. Bu binanın kira ücreti 1963 senesin
de 10 bin lira iken, bu seno 90 bin liraya çıka
rılmıştır. Bu bina ihtiyaçlara asla cevap verme
mektedir. 

İlçelerdeki müftülerin ekserisi resmî bir iti
naya sahip değildir, küçücük bir binaya sıkış
mış bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Diyanet İşleri Bütçesi geçen seneden pek az 

farklıdır. Bu da sadra şifa vermemektedir. Şöy
le ki : 

1964 bütçesi geçen yıla nazaran 1 793 220 
lira fazlasiyle 59 792 168 lira olarak teklif edil
miştir. Bu fark geçen yıla nazaran % 3,09 nis-
betinde görülmekte ise de İramın % 3,02 sini 
teşkil eden 1 751 220 lirası geçen yıl serbest 
bırakılan 300 aded imam - hatip kadrosu ödene
ğinin bu yıl bütçesine konulmasından ileri gel
mektedir. Bu suretle 1963 bütçesine nazaran 
binde 7 oranında sadece 42 000 lira 1964 büt
çesine fazla, olarak eklenmiş bulunmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmelerimize burada son verir
ken, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilât kanunu 
tasarısının, bir an. evvel maksada uygun bir şe
kilde tanzim edilerek huzurunuza getirilmesini 
Sayın Devlet Bakanından rica eder; Diyanet 
İşleri Bütçesinin memleket ve millete hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilet1, beni dinlemek zahme
tinde bulunan Sayın Hükümet erkânına ve 
muhterem senatör arkadaşlarıma Yeni Türkiye 
Partisi Senato Meclisi Grupu adına saygı ve 
hürmetlerimi arz eder, hepinize sıhhat ve saa
detler temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O. TT. P. Grupu adına Saym 
Kâmil Coşkunoğlu 

O. İT. P. CUMHURİYET SENATOSU 'GRU
PU ADINA. KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) 
— Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, Sayın Hükümet erkânı ve Di
yanet İşleri Teşkilâtı; Diyanet İşleri Bütçesinin 
konuşulması münasebetiyle C. II. P. Cumhuri
yet Senatosu Grnpunun görüşlerini, tenkid ve 
temennilerini arz etmek üzere yüksek huzuru
nuza belmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Dinin toplum, hayatında bir müessese oldu

ğu, laisizmin bütün medeni memleketlerde ka-

3 . 2 . 1964 Ö : 1 
bul ve tatbik edildiği bir realitedir. Demokrasi 
rejimini kabul eden bütün dünya devletleri, din 
ve vicdan hürriyetini «İnsan Hakları Evrensel 
Beyanamesi» nin koyduğu prensiplere uygun 
olarak anayasalarında teminat altına almışlar
dır. Bizim Anayasamızın 19 nen maddesinde; 
herkesin vicdan ve dinî inanç. ve kanaat hürri
yetine sahip bulunduğu kabul edilmiştir. Bu 
itibarla, medeni milletler topluluğu içinde bu
lunan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının te
minatı altında bulunan, dinî inanç ve kanaat
lere saygı duyan ve lâik umdelere bağlı olan 
bir millet olarak, bu hürriyetlerin korunması 
ve Anayasamızın 154 ncü maddesinde; genel 
idare içinde yer aldığı ifade edilen Diyanet İş
leri Başkanlığı Teşkilâtının gerektiği öneme 
uygun şekilde ele alınması lüzumuna ve bunun 
Anayasa hükmü dairesinde Devletin görevle
rinden olduğuna işaret ederek, bu husustaki ka
naatlerimizi ve dileklerimizi arz etmek istiyo
ruz. Bur itibarla dinî inançların ve dinin felse
fesine girmekten ziyade bir realiteyi kabul ede
rek bu teşkilât hakkındaki tenkid ve temenni
lerimizi arz edeceğiz. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının takri
ben yüzde 99 u Müslüraandır. Anayasamızda 
yer alan Diyanet İşleri Teşkilâtı da Müslüman 
dinî olan İslâmiyet esasları üzerine kurulmuş
tur ve vazifesini bu yönden yapmaktadır. Bu 
itibarla, görüşlerimizi bu nokta üzerinde, top-
lıyarak mâruzâtta bulunacağız. Niçin diğer din
lere temas etmediğimizin esbabı mucibesini arz 
etmek istiyorum. Bununla beraber esasen İslâ
miyet, insanlığın yaralılığı kadar kadîm ve esas
ları da o nisbette geniştir. Âlemşümuldur. Gün
kü, son dindir, mütekâmil dindir. Bunun birçok 
gerekçeleri var, fakat yüksek huzurunuzu fazla. 
işgal etmemek için bu noktaya da girmiyorum. 

Diğer taraftan, İslâmiyet aynı zamanda 
Anayasamızın ve medeni milletlerin kaimi ettiği 
lâik umdeleri de kendi bünyesinde ve esasların
da taşıyan bir dindir. Zira İslâmiyet kulun Al
lah ile ve kulun kul ile olan münasebetlerini, 
inançta ve ibadette cebir ve şiddet tanımadan 
ahlâki ve ulvî vasıflarla tanzim eder. Ruhların 
bu şekilde sâf ve temiz bir duygu içinde inki
şafını ve toplumun da bu ulvî hislerle kaynaş
ması suretiyle cemiyette ve dünyada huzurla 
yaşamanın şartlarını ve imkânlarını telkin eder. 
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Yine İslâmiyet, Anayasamızın koyduğu pren
siplerden olan, temel prensiplerden olan sosyal 
adalet prensiplerini de kendi bünyesinde ke
maliyle taşıyan bir müessesedir. Zira İslâmiyet 
ilmî en büyük rehber ve ibadet olarak kabul 
eder. Bilginin cahile, fakiri zengine, mazlumu 
zalime karşı korur. İnsanlar arasında nifak bu
lunmasını ve ayrılığı yasaklar, ilme, akla, marı-
tıka hitabeder. Bu itibarla Anayasamızın ada
let, sosyal adalet prensipleri de İslâmiyethı esas-
larmdandır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kısa maruzattan ve girişten maksadım 

n e d i r ! islâm Dinînin bu ulvî dinin, insan ha
yatı üzerinde bu kadar büyük etkisi olduğunu 
tebarüz ettirmek ve bu müessesenin müntesip-
lerine gereken önemin verilip verilmediğini ve 
bu prensiplerin kabul edilip edilmediğini arz et
mektir. Diyanet işleri Teşkilâtı Anayasamı
zın 154 ncü maddesine göre; genel idare içinde 
yer almaktadır. Bu itibarla bu teşkilâtın işle
yişi ve müntesiplerinin durumu hizmet bakı
mından Devletin himaye ve murakabesi altın
dadır. Bu sebeple bu müessese hakkında Dev
letten temennilerimiz olacak ve teşkilâtın faali
yetleri üzerinde tenkidlcrimiz elbette buluna
caktır. Bu tenkid ve tedennilerimizi kısaca, 
Yüksek Heyeti yormadan maddeler halinde arz 
etmeyi daha uygun bulduk. Bunları su şekilde sı
ralamış oluyoruz : 

1. Merkez Teşkilâtı, yani Diyanet İşleri Baş
kanlığı Teşkilâtı, bu müesseseden beklenen hiz
meti yapacak yeterlikte ve nitelikte değildir. Baş
kanlık Teşkilâtında değerli din adamlarımız ol
makla beraber, bunların sayısı mahduttur. Hâlâ 
eski zihniyete saplanmış, kendi kabuğu içine çe
kilmiş bir teşkilât karşısındayız. Biz bu teşkilât
ta; Garp ve Şark dillerine bakiciyle vâkıf, dinî 
ve ilmî otoritesi olan yeter sayıda ve bir heyet 
halinde değerli din bilginleri görmek isliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, dünyanın her tarafın
dan gelen din adamlarını karşılayıp, onların sevi
yesinde onlarla hasbıhal edecek durumda pek az 
din adamımız vardır. Bu gediği kapatmak mec
buriyetindeyiz. Millet olarak, «Müslüman olarak 
ya bir şeyi benimseriz yaparız, yahut benimseme
yiz, kendi haline bırakırız. O zaman kimse Türk 
Milletine bir şey söylemez. Fakat Anayasamıza 
aldıktan sonra, bunun teşkilâtı üzerinde durmayı 

kabul ettikten sonra, muasır medeniyetin seviye
sinde bu din adamlarımızı çıkarmak bizim millî 
şerefimize de uygun olacaktır. 

2. Merkez Teşkilâtının müsait bir binası da 
yoktur. İşgal ettiği bina ihtiyacı karşılamamakta
dır. İl ve ilçelerde müftülerin, ya muayyen bir 
yeri bulunmamakla veyahut birçokları bir dük
kân köşesinde, dikkat buyurun arkadaşlar, bir 
dükkân köşesinde, bu müessesenin ulviyetiyle mü-
tenasibolmıyacak yerlerde oturmaktadırlar. Eski 
Hükümet veya yeni yapılan Hükümet konakların
da, din adamları için bir oda tefrik edilmesi güç 
bir şey değildir. Bunu, Sayın Devlet Bakanın
dan bilhassa rica ediyoruz. 

Diyanet işlerimizin yayınları azdır. Dinin ul
vî esaslariyle mütenasibolacak bir şekilde yayın 
yapılmamakta ve Yayın Müdürlüğü Teşkilâtının 
maddi imkânları da eksik bulunmaktadır. Yayın 
Müdürlüğüne gittim, yukarda bir oda içerisinde 
mahdut ve mütevazi bir şekilde çalışmakta, fakat 
imkânsızlıklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bi
naenaleyh, bol yayın, köylerimize kadar gidecek 
yayın yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, köy
lerimizin cahil halkının birtakım tarikatlara, bir
takım softaların arkasına düşmelerinin sebebi, ha
kiki din bilgisinin kendilerine kadar ulaştırılama
mış olmasından ileri geliyor. Bunu tetkik ettim 
bendeniz. Bugün, tarikat diye, softalık diye bir 
şey olmaması lâzımgelirken, maalesef gizli gizli 
bu softalık ve tarikat yayılmaktadır. Bu da din 
bilgisinin azlığından ileri gelmektedir. Bunu ön
lemesi lâzım gelir; Diyanet İşlerinin mühim 
bir vazifesi de budur. 

Din adamlarımızın büyük bir çoğunluğu, arz 
ettiğim gibi, ilmî kifayetsizlikleri olmasına rağ
men, her meslek ve zümrede bulunan bâzı istisna
lar hariç, fedakâr, vazifeşinas, mcnsuboldııkl'arı 
ulvi müessesenin şerefine uygun hareket etmek
tedirler. Fakat buna karşılık kendileri de mah
rumiyet içindedirler. Maaş bakımından, gayet 
enteresandır arkadaşlar, bir müezzinin, hattâ üc
retli bir imamın maaşı, müftünün odacısının ma
aşından azdır. Dikkat buyurun, şimdi böyle bir 
şalısın nasıl müezzinlik ve nasıl imamlık yapaca
ğını, yapabileceğini ve kendi şerefini, kisvesinin 
şerefini nasıl muhafaza edebileceğini yüksek tak
dirinize arz ediyorum. 

Binaenaleyh, bunların bir taraftan değerlile
rinin tefriki, milletimizin yüksek seviyesine M-

199 — 



O. Senatosu B : 36 
tabedebilecek dinî bakımdan tatmin edici ilmî 
seviyeye yükseltilmeleri için yetişmelerini sağ
lamak lâzımdır. 

Her sene vesile düştükçe ifade edilmiş, tek
rarlanmış bir mevzu daha var. Yüksek Meclise 
bir teşkilât kanunu .getirilecek ve din adamla
rımızın durumu bu kanunla ıslah edilecek. Üç 
seneden beri tekrar edilen bir konu. Bu teşkilât 
kanununun bir an evvel getirilmesi ve lâyık 
olanlar tutulsun, lâyık olmayanlar tasfiye mi 
edilecek, ne yapılacaksa, şahsi hiçbir garez, 
ivaz değil, müessesenin menfaati namına, mil
letin haysiyet ve şerefi namına, tasfiye edilme
leri lâzımgel enler varsa tasfiye edilsin. Fakat 
tutulmaları lâzımgelenler tatmin edilsin. Bu 
teşkilât kanununun bir an evvel Yüksek Mec
lise gelmesini temenni ediyoruz. 

Müftülerin vaizlerin, imamların birçoğu 
okul mezunu değildir. Kendiliklerinden yetiş
miş yahut eskiden medreselerden yetişmişlerdir. 
Bunların içinde kıymetli insanlar yok değil, ar
kadaşlar. Şunu da ifade etmek isterim, bunla
rın içinde kıymetli insanlar da var. O münase
betle, bu münasebetle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 1 nci Devresinin albümünü ışöyle bir 
gözden geçirirken, birçok sarıklıları gördüm. 
Bizim o zaman yaşımız o kadar müsait değildi, 
ama, demek ki vatanperverdiler, bilgiliydiler. 

E, bunların kökü kurumadı. Var yine bun
lar. Fakat himayeye muhtaıç. himaye edilmeleri 
lâzım. 

Imıam - Hatip Okulu mezunlarının İlahiyat 
Fakültesine girmesi mevzuu : İslâm Enstitüsü
ne girebiliyorlar, İlahiyat Fakültesine giremi
yorlar. Bir taraftan lise mezunları İlahiyat Fa
kültesine almıyor. Fakat, lise mezunlarının 
İmam - Hatip Okulu mezunları kadar dinî bil
gisi yok. Bir sene farkı var. Fakat bunu ıslah 
edip, programı da ona göre tanzim etmek su
retiyle İmam - Hatip Okulu mezunlarının İla
hiyat Fakültesine girmesinin sağlanması icab-
eder. Bu suretle İlahiyat Fakültesinin kaynağı 
artmış olacak ve bir balkıma da din bilgisi ba
kımından daha kaliteli şahsiyetler yetişecek. 
Çünkü, merak ettim biraz, İmam - Hatip okul
larının programlarında liselere nazaran fark da 
pek az, ıçok az. Aynı dersler var, fakat saat far
kı kendini gösteriyor. Bir sene ilâve etmek 
mümkün. Ya,hut bir değişiklik yapmak müm
kün. İmam - Hatip okullarının mezunların, ki 
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bunlar da ilkokuldan sonra beş sene okuyor, di
ğerleri gibi; altı seneye çıkarmak suretiyle 
bunların da liselerden mezun olanlar gibi İla
hiyat Fakültesine girmesini sağlamaik uygun 
olur kanaatindeyim!. 

Bir fikir daha var; o da şu : İmlam - Hatip 
Okulu mezunları köyde öğretmenlik yapsın mı, 
yapmasın mı? Efendim, bendeniz bunu, geçici za
man için dahi olsa kabul edenlerdenim. Niçin? 
Bir imamın vazifesi, muayyendir. Ders zama
nı da yalnız öğle ve ikindi namazlarına münha
sırdır. Diğer namıazlar ders saatlerinden sonra
dır. Biz millet olarak her şeyin israfından ziya
de, çalışma, zaman ve emek israfını önlemek 
mecburiyetinde olan bir milletiz. Bir hocayı bir 
köyde beş vakit namazı için bağlamak onu hem 
atalete sevk ediyor, hem de onlardan milletçe 
faydalı bir şey alamıyoruz. Programı müsait; 
îmanı - Hatip Okulundan çıkıyor. Eskisi gibi, 
sapık zihniyetle şuradan veya buradan yetişme 
değil. İlk mektepten sonra, İmam - Hatip okul
larının programını hazırlıyan kimdir? Devlet
tir. Devlet programını ona göre hazırlar ve bun
lardan istifade eder. Bu suretle, hem millet bun
ların emeklerinden istifade etmiş olur, hem de 
Devlet kadrosunda para bakımından tasarruf 
imkânı sağlanır. (Bravo sesleri) Bunun bilhas
sa Hükümetin ve Sayın Devlet Bakanının göz 
'önünde tutmasının zaruri olduğu lüzumuna ina
nıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Diyanet İşleri teşki
lâtından istediğimiz diğer mühim bir nokta da, 
İslâm dininin prensiplerine aykırı olarak ya
pılmakta bulunan mezhep mücadeleleri ve siya
si propagandalardır. Bu memleketin İslâm di
ninin esasları sabit ve muayyendir. Şu mezhep 
idi, bu mezihep idi, ışu tarikat idi, bu tarikat 
idi, bu parti idi, misal vermiyorum, ama bunla
rın müşahedesini görüyoruz. Bu mezhep ihti
lâflarım, tarikat ihtilâflarını ve siyasi kanaat
lerinden dolayı vatandaşlar arasına nifak sok
mak mevzuunu Diyanet İşleri önemle ele alma
lı ve bunlar hakkında sert tedbirler kullanma
lıdır. 

(Binaenaleyh,' bu memleketin mezhep ihtilâf
larına, siyasi kanaat ayrılığına ve tarikat ihti
lâfları sebebiyle vatandaşların birbirinden ay
rılmasına tahammülü yoktur. Bu iptidai zihni
yeti artık kaldıralım. 
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'Muhterem arkadaşlar, partim adına bendeni- i 

zin hazırlamış olduğum konuşma biraz daha 
uzundu ve gördünüz ki, okumadım. Okumıya-
rak esaslarını Yüksek Heyetinizin huzurunda | 
ifade ettim. Daha fazla Yüksek Heyetinizi yor
mak istemiyorum. Esas noktalara temas ettiği
me kanaat getiriyorum. Bu itibarla Diyanet 
işleri teşkilâtı hakkında bira'z da dokunaklı 
olan bu beyanlarım, kendilerinin vazifeşinas ol
madıklarına değil, imkânların, sağlanan imkân
ların, kendi kudretlerinde olmııyacak şekilde 
sağlanan imkânların yeterli olmamasından do
layı belki bu yola gittiklerini de, bu itibarla 
kendilerinin o kadar kusurlu olm'adıklarmı da 
tebarüz ettirmek istiyorum. Yalnız her ne olur
sa olsun, her şey imkân ile mukayyet değildir. 
Bu mevzular üzerinde durmak, bu milletin se
viyesine uygun şekilde dinî bir müessesenin, 
meselâ, camilere temas etmiştim, uzun bâzı şey
lere temas etmiştim fakat, lüzum görmüyorum, 
bu memlekette, memleketin medeni seviyesiyle 
mütenasip şekilde, hakikaten âlemşümul olan 
islâm dininin prensiplerini yaymak bu teşkilâ
tın vazifesidir. 

Beni sabırla dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuz için hepinizi saygı ile selâmlarım, hürmet
lerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi topluluğu adına j 
Sayın Ali Rıza Ulusman. 

MÎLLET PARTÎSÎ CUMHURİYET SENA
TOSU TOPLULUĞU ADINA ALÎ RIZA ULUS
MAN (Kırşehir) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üyeleri; i 

insanların ferdî vicdanı ile Halikı arasında- j 
ki münasebetleri tâyin ve değişmez ulvî kaide
leri tanzim eden (Din) in, herşeyden önce, yük- | 
sek bir ahlâk müessesesi ve üstün bir fazilet 
membaı olduğu hakkındaki samimî ve sarsılmaz î 
imanımızı, Diyanet işleri Başkanlığı bütçe tasa
rısının müzakeresi münasebetiyle, bu mübarek \ 
günde, bir kere daha ifade etmekten kıvanç duy- j 
maktayız. j 

Şu sebeplerledir ki, dini yadırgayan ve hor 
gören bâzı çevrelerin felsefi düşüncelerinin mas- \ 
tar ve mesnedi ne olursa olsun, beşerin hilkadm- i 
da meknuz olan din telâkkisi, tarihin her dev- ! 
rinde ve dünyanın her yerinde, insan oğlunun 
bütün benliğine hâkim ve onun vicdanında ve 
ferdî hayatında olduğu gibi insan cemiyetlerinin 
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müşterek hayatında dahi, derece derece ve fakat 
mutlaka terakki ve tealilerine başlıca âmil ol
muştur. Onu, nurdan bir meşale gibi ebediyyen 
vicdanında ve derûnunda yanar görenler, içti
mai, iktisadi ve hattâ sıhhi durumları ne olursa 
olsun, kendilerini daima bir ferahlık ve bahti
yardık atmosferinin kucağında bulmuşlar, cemi
yet için zararsız ve daha doğrusu faydalı ve ce
miyet içinde şerefli insan tipleri olarak yakmış
lar ve yaşıyacaklardır. Temeline ahlâkî, mânevi 
kıymetleri ve fazileti harç yapmıyan cemiyetler, 
er geç yıkılmaya mahkûmdur. 

Bu ifademizden, fertlerin ve toplumun, me
deniyet âleminde maddeten inkişaflarının diğer 
çok mühim mesnetlerinden olan müspet ilim, 
sanat ve teknik gibi âmil ve müessirlerin inkâr 
ve ihmaline cevaz verebilecek felsefi bir görüşe 
sahip bulunduğumuz anlaşılmasın. Bu, bâtıl bir 
zehab olur. Böyle sakat, cılız ve hattâ yıkıcı 
bir görüşe, dinlerin en âlâsı ve en mükemmeli 
olan islâm Dininin mukaddes emir ve esasları 
mâni olduğu gibi, bunlara yürekten ve samimi
yetle bağlı olan bizler de, asla iltifat edemeyiz. 
Dinin dayandığı en kutsal temelin (hüsnü ahlâk) 
ve din ile hüsnü ahlâkın biribirinden ayrılmaz 
iki mühim unsur olduğunu veciz ve en katî bir 
ifade ile beyan etmiş olan (Hazreti Muhammed) 
ilmin lüzum ve ehemmiyetini telkin ve tamimden 
asla fariğ olmamışlardır, «ilim, Çin'de de olsa 
tahsil ediniz!», «ilmi, beşikten mezara kadar tah
sil ediniz!», mânasını mürid olan din buyrukla
rının, müspet ilimleri kapsamadığını hangi şuur 
sahibi insan iddia edebilir? «Yeyiniz, içiniz ve 
lâkin israf etmeyiniz!», Düsturu, modern iktisat 
ilminin ve zihniyetinin, riayet ve hürmete şâyân 
esaslarından birinin veciz bir ifadesinden başka 
bir şey midir? 

Bütün bunlar gösteriyor ki, islâm Dini, yük
sek ahlâk ve fazilet prensiplerine istinat ve ulvi 
amaçlar istihdaf etmektedir. Bundan dolayı da 
ilelebet payidar olacaktır. 

Geçen sene de ifade ettiğimiz gibi, bizim, 
maddî kuvvet kaynağı olan müspet ilme ve tek
niğe inandığımız gibi, onun yanında, mânevi ve 
namütenahi bir kuvvet, inanç ve ilham kaynağı 
olan dinin faziletine ve aynı zamanda can ve mal 
emniyetinin sağlanmasında çok tesirli bir faktör 
bulunduğuna kanaatimiz bundan ileri gelmekte
dir. 
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Bizce hakikat bu merkezde iken, ısrarla ve 

derin bir üzüntü ile ifade edelim ki, memleketi
mizde din mevzuu ve bununla tevem bâzı prob
lemler, laikliğin gereği gibi aıılaşılamamasmın 
da tesiriyle, affedilemez bir ihmale uğramıştır. 
Bu acıklı ve hattâ yıkıcı gidişin içtimai ve millî 
bünyemizde yaptığı ve daha da yapacağı mânevi 
tahribatın vehametinc işaret etmek bizim için 
ifası zaruri bir vicdan borcudur. 

Sırası gelmişken arz edeyim ki, lâiklik, din 
islerinin dünya işlerinden tamamiyle ayrılması
nı, din adamlarının asla Devlet işlerine ve Dev
letin de din umuruna karışmamalarını tazammun 
eden bir prensiptir. 

Arkadaşlar şimdi ilâveten ifade edeyim ki; 
ve geçen seneki konuşmamda da mufassalan izah 
ettiğim gibi; bizde Devletin din işlerine şu ve
ya bu ölçüde müdahale ettiğine kaaniiz. 

Yoksa, lâiklik; dinsizlik, zındıklık değildir; 
kanaatimizce, tek taraflı olarak, Devletin din iş
lerine müdahalesi ve normal murakabe ve tefti
şin dışında, onunla yakından meşgul olması de
mek de değildir. Fakat ne var ki, Devletin «lâ
ik» olması itibariyle âmme hizmetleri arasında 
yeri olmıyan Diyanet îşleri Reisliği, halkın ek
seriyetini ve Devletin iç siyasetini ilgilendirmesi 
bakımından, Devlet teşkilâtına bağlı tutulması 
faydalı görülmüş ve Başbakanlığa bağlanmıştır. 
Biz şahsan bunun isabetine de kani değiliz. Bu 
hal, tearik ve ilmî bakımdan isabetli olmamak
la beraber, Anayasamızın 154 ncü maddesi ge
reğince genel idare yani âmme hizmeti olarak 
kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Cumhuriyetimizin banisi, büyük kurtarıcı 

Atatürk diyor ki: «Bizim dinimiz en makûl ve 
en tabiî dindir. Ve ancak bundan dolayı son din 
olmuştur. Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, 
ilme ve mantığa tetabuk etmesi lâzımdır. Bizim 
dinimiz bunlara tamamen mutabıktır.» 

Holândalı Hıristiyan; «Arthur Pelegrin» bir 
kitabında diyor ki: «Hazreti Muhammed insanlı
ğa, ulvi bir din, yüksek, bit/ ahlâk, büyük. Ibir kül
tür dili olan Kuramı bahsetmiştir.» 

Bu ifade ve müşahadeler, dinimizin kutsiyeti 
hakkında, yukardan beri izahına çalıştığımız gö
rüş ve inanımızın en kati ve en isabetli delilleri 
değil midir? 

Elbette evet. O halde (Dinde reform, dinde 
reform!) diye sesleri çıktığı kadar bağıranların, 
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sinsi ve maskeli bir üslûp içinde «Mutlu bir va
tan için düşünceler» isimli dergi yayınlıyanla-
rm, muhtelif makale ve yazılar yazanların gay
retkeşliklerinin mânası nedir acaba? Hiç kim
seyi itham etmek aklımızdan bile geçmez. Her-, 
kesin fikir ve kanaatlerine hürmeti insani, me
deni, ve ahlâki bir vazife sayarız. Ancak, kendi 
fikir vo kanaatlerimizi, bu mukaddes çatı altın
da ve yüksek huzurunuzda açıkça ifade etmeyi 
de sıfatımızın kaçınılmaz bir icabı telâkki et
mekteyiz. 

İslâm Dinî; aslında, pırlanta gibi berrak, 
musaffa ve muallâ bir dindir. Eeform yapıla
cak aslî bir kaidesi, esaslı bir umdesi yoktur. 

Ancak dinîn ve dine dayanan ahlâlkm gös
terdiği yoldan muhtelif zamanlarda sapanlar, 
muhayyilelerinde canlandırarak ortaya koyduk
ları hurafeler ile din istismarcılığı yapmak is-
tiyen bedbahtlar zuhur etmiştir. Fakat bulan
dırdıkları hava içinde, kendilerini de, iğfal 
edebildikleri camiayı da dalâlet çamuruna dü
şürmüşlerdir. Bu tığneti bozukların icat ve tas
ni ettikleri hurafeler; pırlanta üzerine konan 
tozlardan farksızdırlar, bünyeye esaslı surette 
tesir hassasından, asli kaideleri tağyir, tebdil 
ve hükümden iskat edebilecek kudretten mah
rumdurlar. 

Binaenaleyh, esaslı bir oparesyona ve refor
ma ihtiyaçolmaksızın, vukuflu, kâmil ve fâzıl 
din adamlarımızın müspet ve tesirli gayretleri 
ile İni tozlardan temizlenecek pırlantanın, göz 
kamaştırıcı pırıltıları içinde mânevi bir saade
tin huzuruna gark olmak pek âlâ mümkündür. 

Bunun dışındaki fuzulî gayretkeşliklerin, 
başka maksatlarla yeni bir istismar ve tahrip 
yolu olduğundan asla şüphe edilemez. İşaret • 
ettiğimiz mesut ve ihya edici neticeye varmanın, 
her çeşit tahrip silâhının işlemez hale getirilme
sinin yegâne çaresi ve en salim vasıtası: Din 
tedrisatı yapacak yüksek irfan müesseseleri aç
mak, mevcutların seviyelerini yükseltmek, bu
ralardan yetişecek üstün vasıflı ve geniş kütür-
lü din adamlarına, şerefli, haysiyetli insanlar 
olarak ve taşıdıkları sıfatın lüzumlu kılacağı 
derecede huzurlu bir hayat sağlamak, dinî neş
riyat, telkihat ve propaganda yolu ile halkı ir
şat etmek, ahlâk ve maneviyatını ilâ ve tak
viye etmek olduğu hakkındaki kanaatimizi teyid 
eyleriz. 
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Yoksa, bir taraftan, her türlü menfi cereyan

ların .zehirlediği iklim; diğer taraftan, Millî 
Eğitini Bakanlığı çevrelerinde hâkim olan yıkıcı 
veya hiç olmazsa zedeleyici hava içinde bunal
mış ve teneffüs edemez hale gelmiş olan Diya
net İşleri Teşkilâtının, dolayısiyle ahlâkın ve 
cemiyetin rehaya'bolmasına imkân yoktur. 

Hiçbir derde deva olmıyan, hiçbir ümit ışığı 
getirmiyen, alâkalı çevrelerde geniş ve haklı 
menfi yankılar uyandıran «Diyanet İşleri Baş
kanlığı kuruluş ve görevlerine ait kanun tasa
rısı» ile; 

Minarelerde hoperlör kullanmaksızın ve yük
sek ses eıkarmaksızın ezan okuttur turnasının 
marifet ve diğer âmme idarelerine ait bütçeler 
yanında istisgar edilecek kadar sembolik mahi
yette bütçe teklifleri getirilmesinin muvaffaki
yet sayılması ile; 

Diyanet İşleri Reisliğinde, temsil ettiği şeref 
ve taşıdığı mesuliyet nisbetiude, çok üstün ve 
derin bir dinî bilgiye ihtiyaç arz eden bâzı ma
kamlara, mesleke hiç intisabı olmıyan ve tama
men yabancı bulunan eşhasın tâyininde ve en 
mühim işlerin onlara tevdiinde mahzur mütalâa 
etmemekle; 

Gayrimüslimi din adamlarının haiz bulun
dukları hukuk, nail oldukları refah ve temsil 
ettikleri kudret ve mânevi nüfus yanında, şeref
li, vakarlı ve sabırlı muhterem din adamlarımızı 
hacil bir mevkide bulundurmaya devam etmekte 
ve bunlardan belli başlılarının çoğunun müsait 
veya gayrimüsait bir daireden mahrum olarak 
kâtipsiz ve hattâ odacısız çalıştırılmasından cid
di bir ezâ duymamakla; 

Bu mukaddes dâva halledilemez. 
Gayretli Devlet Bakanı Sayın İbrahim Saffet 

Omay'm nafiz nazarlarından ve umulan ciddi 
mesaisinden, ümitvar olmanın, şu anda, ferahlı
ğını duymaktayız. Kendilerine ebedî ve haklı 
'bir şeref temin edecek olan bu husustaki mu
vaffakiyetlerini candan temenni ederiz. 

İsabetli teklif ve temennilerinden dolayı ken
dilerine müteşekkir bulunduğum Konya Sena
törü Sayın Mustafa Dinekli arkadaşımızın rapo
runda belirmiş olduğu hususatm isabetine ina
narak bunların tahakkukunun temini en samimî 
dileğimizdir. 
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Muhterem arkadaşlarım ; sözümü bitirirken 

yukarda izah ettiğim fikirlerin bir icmali olarak 
arz edeyim ki, dine hürmet etmek, millete hür
met; etmek, milletin menfaatlerini korumak yo
lunda en selâmetti bir memba olduğuna ina
nıyoruz. Biz bir taraftan dini himaye eder gö
zükürken, bir taraftan âmme hizmetleri ara
sına alırken, diğer taraftan da her surette ih
male muhatap tutuyoruz. İhmal etmekten asla 
çekinmiyoruz. Madem ki, âmme hizmetleri ara
sındadır görüyoruz ve senelerden beri bütçeleri 
tetkik ediyoruz ki, her âmme hizmeti gören ba
kanlık bütçesi, umum müdürlük bütçesi, şu bütçe, 
bu bütçe her sene artmaktadır. Fakat Diyanet 
İşleri bütçesi hep yerinde saymatkadır. Zahi
ren görülen ve yükselmeyi gösteren rakamlar, 
şu veya bu sebeple filân bütçeden verilen para, 
falan bütçeye aktarılmış yeni, birtakım kom
binezonların meydana getirdiği zahirî yüksel
melerdir. Hakikatte diğer âmme hizmeti yapan 
bakanlıkların ifa ettikleri hizmete ait bütçele
rin kabarışları yanında lâşey derecesindedir. 
Ve hakikaten din mümessili sıfatiyle bulun
dukları yerde en mukaddes ve en şerefli yeri 
işgal etmelerine rağmen, müfttülerin ve diğer 
din adamlarının durumları çok hâzindir. Bir 
Devlet seviyesinde olan Papa'yi bir tarafa bı
rakıyorum.. Bir Atiinagros'un durumunu düşü
nünüz, Diyanet İşleri Reisinin durumunu dü
şününüz, bir müftünün durumunu düşünü-
üz. Ne kâtibi var, ne odacısı var. Eliyle odasını 
süpürür, elİ3Tle bilmem ne yapar; eski, yırtık, 
perişan bir kisve içerisinde. Böyle dine sahibo-
lunmaz arkadaşlar. Ya bunu kendi haline bı
rakıp - muhtar bir mûesesese halinde - üniver
site gibi kendi bütçesiyle, kendi yağı ile ken
dini kavuracak hale getirmek veya Devlet hiz
metleri arasında olduğuna samimiyetle inanı
yorsak ve bağlıyarak onu lâyık olduğu mevkii 
muallâya ulaştırın alıyız. Herkes felsefi dü
şünüşünde serbestir. Dinî kabul eden, inkâr 
eden olabilir. Herkesin fikrine saygı göster
mek vazifemizdir. Ancak, bu memlekette ekseri
yet eğer dine inanıyorsa ve cemiyet için dinîn 
mutlaka faydalı bir müessese olduğuna ina
nıyorsa - ki, biz buna çok inanıyoruz ve birçok 
zabıtanın üstünde bir içtimai zabıta olduğuna 
mutlaka inanıyoruz - o halde bunu şerefi ile 
mütenasip bir hale yükseltmeliyiz. Aksi tak-
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dirde günden güne sükûta, ah] a ki sükûta, iç
timai sükûta »•itmekten bizi kimse alıkoyamıya-
caktır. 

Beni dinlemek lûtfıında bulunduğunuz için 
hepinizi hürmeti o selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Rasim Hancıoğlu, 
C. K. M. P. topluluğu adına 

C. K. M. P. TOPLULUĞU ADINA Dr. RA
SİM HANCIOĞLU (Afyon Karabisar) — Sayın 
Başkan, Senatonun kıymetli üyeleri; 

Huzurunuza getirilmiş bulunan Diyanet işle
rinin 1964 yılı Bütçesi hakkında, Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bir bütçe müza
keresinin hudutları dâhilinde kalmaya çalışa
rak, teferruata girişmeksizin görüşlerimizi ifa
deye çalışacağım. 

Bu görüş ve tem ennelisrim izin üzerinde sa
mimiyetle duracak olanların, mânevi cihazlan-
mamızda halkımıza büyük faydalar sağlıyaca-
ğma inanıyoruz. Çünkü dile getirilen hak ika ti ar, 
halkın ıstırabının bir terennümünden başka bir 
şey değildir. Hal böyle olunca «Müslüman 
halkın dini ihtiva çarıma cevap vermek» üzere 
kurulmuş olan bir teşkilâtın ve hele onu ted
vire memur edilen bakanlığın hassasiyetle du
racağını ümidetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar. 
Lâik bir Devlet anlayışı içinde «Müslüman 

halkın dini hizmetlerinin ifaisı» vazifesini Hü
kümetin üzerine almasının münakaşasını -burada, 
yapmak niyetinde değiliz. Şimdilik hâdiseyi 
olduğu gibi kabul edip bu vazifenin lâyiki ile 
yapılıp yapılmadığı üzerinde durmakta fayda 
görmekteyiz. Biz öyle sanıyoruz ki, bu hizmeti 
Hükümete vermenin en mümkün âmili mânevi 
sahada halka hizmeti en iyi şekilde Hüküme
tin gördürebileceği inancına dayanmaktadır. 

Böylece vazifeyi üzerine alan Hükümetin 
samiyetle işe sarılıp Müslüman halkın dini 
ihtiyaçlarını, onları en iyi bir şekilde memnun 
ederek, ifa etmesi lâzımdır. Bir taraftan hal
kın hizmetine koyacağı din adamlarını yetiş
tirirken, diğer taraftan her sene 1 milyon ar
tan nüfusun genişliyen din hizmetlerini kap-
lıyacak şekilde bütçesini genişletmelidir. Ay
rıca yetiştirdiği din adamlarını maddi sıkın
tılardan uzak tutacak bir ücret politikası ile 
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vazifelerini rahatça görmek imkânına kavuş
mak ve nihayet Müslüman halkın yetişen 
genç neslini dinî bilgilerle mücehhez bir şekil
de yetişmesinin yollarını temin etmelidir. Bütün 
bu hizmet çerçevesi içinde hareket edileceği 
zamandır ki, Hükümet üzerine aldığı mânevi 
sahada halka hizmet vazifesini bihakkın ye
rine getirmiş olur. işte o zaman din işlerini en 
iyi şekilde tedvir etmenin mutluluğuna erer. 
Şimdi Hükümetin bu anlayış içerisinde olup 
olmadığını tesbit etmeye çalışalım.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Diyanet İşleri bütçesinin bu seneki hazırla

nışında da böyle bir hizmet anlayışını tesbit 
mümkün değildir. Çünkü : Bütçe hiçbir yenilik 
getirmemekte hiçbir fazlalık ihtiva etmemekte
dir. Artan ihtiyaçların karşılanması şöyle 
dursun mevcutlara bile terfi imkânını verecek 
durumda değildir. Vakıa geçen seneki bütçe ye
kûnu ile bu seneki arasında 1 milyon 793 bin 
220 liralık bir fazlalık görünüyor ise de bu 
fazlalık iki sebepten ileri gelmektedir. 

1. Geçen sene bütçesine girmeyip 1963 or
talarında Meclislerimizce kabul edilen 300 
imanı - hatip kadrosu ödeneğinin bu sene 
bütçesine dâhil edilmesi. 

2. Mülhak vakıflardan mazbut vakıflar 
arasına alman camilerin 63 aded personelinin 
bu seneki bütçeye dâhil edilmesi yüzündendir. 
Halbuki Diyanet İşleri kadrolarında çalışan 
personelin terfileri geldiği halde, ki, bunlar en 
azından 10 seneden beri terfilerini beklemekte
dirler bu haklarının verilmesi hususunda Di
yanet İşleri bütçesine neden ödenek konul
maz! Bu çekingen davranış niyedir? Bizce 
meçhul... Halbuki hak hizmetinin görüldüğü 
diğer Devlet dairelerinde çalışan memurlar 
için terfi müddetleri (gelip de kadrosuzluk yü
zünden terfi edemiyenlere fazla mağdur ol
mamaları için üç üst dereceye terfi ettirilme
leri düşünülürse, Diyanet İşlerinde vazife gö
renler hakkında da aynı anlayışı gösterme 
zamanın çok geç kalmış olduğunu tesbit etmiş 
oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Diyanet İşleri teşkilâtında çalışan ve Müs

lüman halkın din hizmetini gören imam ve 
müezzinlerin yıllık izinlerin kullanırken yer-
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lerine bir vekil bırakmaları ve bıraktıkları bu 
vekillere aylıklarından ücret ödediklerini, bu 
usulün hiçbir Devlet dairesinde olmadığını 
beyan eder isem; buna ne mâna verileceğini bi- | 
İçmiyorum ? 

Muhterem arkadaşlar; 

Müslüman halkın dinî ihtij^açlurmı gidermek 
maksadiyle vücut bulan Diyanet işleri teşki
lâtı da ihtiyaca cevap vermekten çok uzak 
bir şekilde çalışmaktadır. Burada şahsi görüş
lerin hâkim olması işlerin dah'a da içinden çı
kılmaz bir hal almasına sebebolmaktadır. Bu
güne kadar beklediğimiz Teşkilât Kanununun 
hâlâ Meclise getirilmemiş olmasından bu şahsi I 
görüş ve düşünüşlerin payı büyüktür. Yeni I 
Devlet Bakanından son şeklini almış olım ta- I 
sarının bir an evvel sevk etmesini beklemekte- I 
yiz. 

Diyanet işleri teşkilâtında hâkim olan bir I 
zihniyetin tezahürüne de kısaca işaret etmek 
isteriz. Maarif Vekâletinin topladığı bir he
yetçe verilen bir karar gereğince nüfusu beş 
binden aştığı olan şehir ve kasabalara Müslü
man halkın dinî ihtiyaçlarım giderecek olan I 
imam - hatip okulu mezunlarının gönderilme
mesi kararlaştırılmıştır. Aydın din adamının 
en ücra köylere kadar gönderecek şekilde te
kâmül etmesi lâzımgelen Diyanet işleri Baş
kanlığı buna taban tabana zıt bir isteği mak
bul karşılamaktadır. Bu durum karşısında in
san ne diyeceğini bilemiyor. I 

Muhterem arkadaşlar, hâdiselerin teferrua
tına inmeksizin birkaç satırla dikkat imzaları
mızı çekmeye çalıştığını Müslüman halkın din 
hizmetlerinde gösterilen kifayetsizlik karşısın
da yeni bir zihniyet ve harekete ihtiyaç var
dır. Aksi halle Hükümetin üzerine aldığı bu 
vazifeden teşkilâtta çalışanların kendilerini dü-
şünmiyen, haklarını korunmyan, idareye Karşı 
hoşnutsuzluğu devam edecek. Halkın ihtiyaç- I 
larına cevap verecek seviyeye ulaşılmaması- I 
nın devamı ile de halk nazarında Hükümetin bu 
işi en iyi şekilde yapacağı inancı rağbet bul-
mıyacaktır. Bu sebeple de hoşnutsuzluk arta
caktır. Senelerin biriktirdiği hoşnutsuzlukları 
gidermek, Hükümetin elindedir. Hiç bir düşün- I 
cenin tesiri altında kalmaksızın vazifeyi, va- J 
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zife, bilmenin şuuru ile hareket edilerek ya-
pılmıyacak şey yoktur. Biz bu kanaat ve inanç 
içinde bâzı anlayışlı hareketlerine şahidoldu-
ğumuz yeni Devlet Bakanının muvaffak ol
masını beklemekteyiz. Bundan sonraki Diyanet 
işleri bütçelerinin yeni hamleler karakterini 
taşıyan çekingenlikten kurtulmuş bir halde ge
tirilmesini temenni eder hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar ve topluluklar adına 
söz alanlar bitmiştir. Şimdi şahısları adına söz 
istiyen arkadaşlara söz veriyorum. Sayın Mus
tafa Yılmaz In-eeoğlu, buyurun. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri ve Sayın Hükümet Erkânı; 
hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. Şah
sim ackna Diyanet işleri Bütçesi hakkındaki 
tenkit ve temennilerimi arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım 30 milyon müslüman 
Türk'ün Diyanet İşlerini âciz ve haeil durum
dan 'kurtaracak olan teşkilât kanun tasarısı 
yıllardan beri bir yılan hikâyesi olmuştur. 

Biz buraya geldik geleli her sene bütçe mü
zakerelerinde kanun tasarısının hazır olduğu 
kanun kabul edildikten sonra tahsisatı ek bütçe 
ile ekleneceği söylenmek 'suretiyle atlatırlar. 
Bu sene de tabiî aynı oldu. 

Adedleri 10 bine yakın hayrat hademesi adiy
le anılan ücretli din adamlarının üçte ikisi 200 
lira ücretle, üçte birisinin de 250 ilâ 400 lira 
arasında ücret almak suretiyle yokluktan kıv
ranmaktadırlar. Ve pek çokları 10 - 15 sene-
denberi maaşlarına zam yüzü görmemişlerdir. 
Kanunen bu gibilere de üç üst dereceye kadar 
ücret verilmesine cevaz olduğu halde maalesef 
bu sene de tahsisatlarını bütçeye koydurmak 
mümkün olamamıştır. 

imanı - Hatip Okulu mezunlarının 13 ncü de
receye yani 350 lira aylıkla tâyinleri gerektiği 
halde halen bu derecede münhal imam - hatip 
kadrosu bulunmadığından bahsile bir derece 
aşağı aylıkla tâyin edilmek mecburiyetinde bı
rakılmakta olmalarr.na rağmen ;böyle bir kadro 
alınmamış ve bütçeye tahsisat konulmamış ol
duğundan 'müteessirim. 

1935 tarihli Muaddel Hayrat Hademesi Tü
züğüne göre bunlardan vazife göremiyecek du-
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runıa düşenler daimi mezun sayılarak 'kendile
rine almakta oldukları ücretin yarısı hayatta 
bulundukları müddetçe ödenmekte idi. 

Emekli Sandığı Kanunu 1 . 1 . 1950 tarihin
de yaşlaııı 40 dan fazla olanları emeklilikten 
muaf kılmış yalnız birikmiş paralarını almala
rına cevaz vermiştir. 

Yarım asra yakın Ibir müddet hizmet görmüş 
(bu din adamlarını perişan bir halde sokağa at-
• imaya vicdanlarımız razı olmamalıdır. Bu sını
fıma âdeta üvey evlâttan daha odk inletilin esi din 
adamlarımızın sefil ve perişan bırakılmak su
retiyle onları âciz ve hâeil 'durumlara düşürül
mesi, gelmiş ve geçmiş hükümetlerin tutumları 
hakkında çok elem ve ibret vericidir. 

Din işleri Hükümetin gözetim ve denetimi 
altında olduğuna göre, Hükümet bunlamn yal
nız sefaletlerini mi gözetleyip denetlemeye [me
murdur? Bunu bir türlü anlıyamıyoruz. 

Şehir ve 'kasabalarda halkın zenginler ma
rifetiyle yeni inşa ettirdiği camiler için 4 000 
civarında imam ve müezzin kadrosuna ihtiyaç 
olduğu anlaşılmaktadır. Raporda ise bunların 
hepsinin birden karşılanmasına imkân olmadı
ğından gelecek yıl bütçelerinde nazara alınması 
uygun görüldüğü zikredilmektedir. 

Millet camisini kendisi yaptırır Hükümet 
imam ve müezzini vermekten aciz duruma düş
müş ise o halde cemaat usulünü kabul etmek 
lâzımdır. Esasen lâikliğin esası da budur. 
Memleketimizdeki gayrimüslümlerde olduğu gi
bi cemaat usulü kabul edildiği, Vakıflar da Di
yanet İşlerine bağlandığı takdirde Devlet büt
çesinin bu külfetten kurtulacağı gibi hem va
kıfların adedi ve hem de gelirinin çoğalacağı. 
Diyanet İşleri masraflarını karşılıyacağı ka
naatindeyim. 

Bugün hiçbir memlekette din işleri Devlet 
eliyle idare edilmez. Cemaat veya kiliseler ta
rafından idare edilir. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Hepiniz takdir edersiniz ki din mukaddes 

bir mevzu ve beşeriyet için tükenmez bir hazi
nedir. 

Tarih boyunca ecdadımızın zaferden zafe
re ulaşmalarında en büyük âmillerden birisi din 
ve iman kuvveti olmuştur. Bu kuvvet askerin ı 
moral gücünü teşkil eder. ı 

Bir toplumda iyi münasebetler tesis edebil-

3 . 2 . 1964 O : 1 
inek can ve mal emniyetini sağlamak, iktisadi 
kalkınmayı temin etmek, kardeşlik havasını 
yaratmak, hülâsa ideal bir nizam kurmak her 
şeyden evvel yüksek ahlâk prensiplerine sa-
hibolmakla mümkündür. Bu da manevi inanç-
dan kuvvet alır. Meşhur filozaflardan biri ha
şa «Tanrı yoksa bile onu icadetmek lâzım» de
miş. 

Tanrıya inanmıyan ve onun emirlerini bil-
miyen ve bu emirlere riayet etmek için vicda
nına, ivazsız ve garazsız bir polis yerleştirme
miş olan bir adam cemiyet için tam ve müte
kâmil ve ideal bir insan sayılamaz. 

Bu itibarla gençliği iyi ahlâklı yetiştirebil-
ıııomiz için din kurallarından âzami derecede 
istifade etmenin yolunu bulmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar 

İslâm vatandaşları itikat ve ibadet hususun
da tenvir etmekle vazifeli Diyanet İşleri Reis
liği emrinde personel yetiştirme bakımından 
yalnız Kuran kursları vardır. Burada Kuranın 
yalnız yüzünden okunması öğretilir, işte bura
dan okuyanlar köylerde imam olurlar. İmam 
demek din adamı demek olduğuna göre. Köylü
ler itikat ve emel hususunda bilmediklerini el
bette imamdan sorup öğreneceklerdir. 

Kuranın mealini bilmiyen bir imam kendi
sinden sorulan suallere cevap verebilmek için 
şundan bundan gizli kapaklı bir şeyler öğren
mek zorundadır. Ve nitekim öyle oluyor. Aksi 
takdirde onu hiçbir köy imam tutmaz Diyanet 
İşleri Reisliğinin bunu zımnen kabul ettiği 
Kuranın mealini öğrenenleri imtihan ederek 
muvaffak olanların vaiz hocası v. s. tâyin et
mesiyle sabittir. O halde bu kadarcık bilginin 
Kuran kurslarında veya açıkça öğrenilmesine 
müsaade edilirse daha doğru ve müspet öğren
melerine, hurafeden kurtulmalarına yardım et
miş olur. 

İlerde her cami imamımın en azından imam -
Hatip okulu mezunu olacağına kaaniim. Fa-
ıkat bu kadar eleman yetişinceye kadar imam
lık yapacak olanlara da lüzumlu bilginin 
verilmesi âcil bir zarurettir. 

Aziz arkadaşlarım; temennilerimi kısaca 
hulâsa ediyorum : 

1. Mübarek din müessesemizin ve din adam
larımızın maddi ve mânevi bakımdan bugünkü 
perişanlıktan kurtarılmasHiı, 
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'2. Memleketimizdeki gayrimüslimlere tanı

nan hakların Müslümanlara da tanınmasını, 
S. Vakıfların! Diyanet işleri ile birleştiril

mesini, 

4. Liselerde din dersleri konması ve bu 
dersin Diyanet Reisliği •emrindeki ehil din 
adamları tarafından verilmesini, 

5. Vilâyet ve kazalarda müftülere de vaaz 
hocalığı vazifesi verilmesini, buna mukabil 
müftülerin yanına bir kâtip, bir de odacı ve
rilmesini, köylere ise gezici vaızlar tâyin edil
mesini, 

6. Ehil olmıyan kimselere katiyen vaiz 
hocalığı yaptırılmamasını, 

7. Dinimizi zedeleyici ve hattâ yıkıcı neş
riyatı cevaplandırmak ve halkı irşadedici neş
riyat yapmak üzere kuvvetli bir teşkilât ku
rulmasını ve köylerin en ücra köşelerine kadar 
ulaştırılmasını, 

'8. İlmî çalışma!a M», ciddî tetkik ve teteb-
bııata kıymet verilmesi ve bu maksatla din 
adamlarımızın bilgilerini daha fazla arttırmak 
ve muvafık olanları terfi ettirmek için ihdas 
edilen kurslara önem verilmesini, 

9. Müftülüklere dinimizin şerefi ile müte
nasip mefruşatla döşeli daireler tahsis edilme
sini, 

10. Diyanet İşleri Reisliğinin din okulları 
ve müesseseleri ile yakinen alâkada.!* olmasını, 
temenni etmekteyiz. 

İBu maksatla Teşkilât Kanununun bir an 
Önce mükemmel bir şekilde Yüce Meclise sevk 
edilmesi ve bütçesinin de ona göre ek bütçe 
halinde hazırlanması lâzım geldiği, geçen sene
lerdeki konuşmalarımızda da bertafsil arz ve 
izah edilmiş olduğundan sözlerimi uzatmıyaca-
ğım. Din eğitimi hakkındaki tenkidlerimizi 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi müzakere edi
lirken arz edeceğim. 

iSözlerime son verirken 1964 yılı Diyanet 
İşleri Bütçesinin millet ve memleket için ha
yırlı olmasını niyaz eder, fedakâr, vefakâr ve 
faziletli din adamlarımızı da yüksek huzurunuz-. 
da hürmetle ve muhabbetle selâmlarını. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var, şahıs
ları namına söz söyliyecek arkadaşların, sözleri
nin 10 ar dakikaya indirilmesi hakkındadır; öner
geyi okutuyorum, 
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Başkanlığa 

Şahısları adma konuşacak arkadaşların; onar 
dakika konuşmalarını, programın tatbiki zarure
ti dolayısiyle arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ordu -
Sabit Kocabeyoğlu Şevket Koksal 

BAŞKAN — Efendim, şahısları namına ko
nuşacak arkadaşların, konuşmalarının 10 ar da
kikaya indirilmesi teklif edilmektedir. Bu husu
su oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir... Sayın Reşat Zaloğ-
lu. 

REŞAT ZALOĞLU (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir milleti huzura, sükûna, refah 
ve saadete götüren imkânların ve desteklerin ba
şında hemen ilk plânda din ve ahlâk gelir. Beşe
riyetin kuruluşundan bu yana cemiyetlerin haya
tında fertlerin akıl, his, idrak yönlerinden ilim 
ışığının yolunda bu ışığın aydınlatmadığı hayat 
meselelerini kendi zaviyesinden mütalâa ve izah 
ederek insanları biribirlerinin şerrinden masun 
kılan ve sıyanet eden ve aynı zamanda hayat mü
cadelelerinde biribirlerinin yardımcısı olmak su
retiyle bir arada yaşamalarını, vaz'ettiği birtakım 
mânevi müeyyidelerle, mümkün kılan inanç, iman, 
hukuk ve ahlâk kaynaklarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, beşeriyet ne kadar 
tekâmül ederse etsin, ilim ve teknik vasıtalariyle 
istihsal edilecek ekonomik kıymetler insanların 
hudutsuz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. 
Maddi ihtiyaçları, maddi imkânlar tam mânasiy-
le karşılasa bile, mânevi ihtiyaçtan mahrum bu
lunmak insanları bedbaht ve huzursuz kılar. Bir 
insan, mânevi hayatının bütünlüğü ve kuvveti, 
ruhunun disiplini sayesinde mesut ve bahtiyar ya
şar. Hulasaten arz edeyim ki; bir milletin sadece 
madde bakımından yükseleceğini düşünmek in
san denilen varlığın sadece maddi ihtiyacını tat
min etmek suretiyle huzur ve saadete kavuşacağı
nı sanmak büyük bir dalâlettir. Mânevi varlığa 
dayanmadan materyalist bir zihniyet içinde bir 
topluluk kemal bulamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün halen içinde 
bulunduğumuz huzursuzluk, sıkıntı, buhran sade
ce iktisadi değildir. Ahlâki buhrandır. Her türlü 
içtimai nizamsızlıkların, düzensizliklerin sıkıntı
larımızın giderilmesi için Devlet olarak, Hükü
met olarak, topyekûn millet olarak Anayasadan 
da, kanundan da önce gelen ahlâk dâvasının ev-
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velâ halledilmesi, ,5u güzel yurtta ahlâk nizamı
nın tesis edilmesi mecburiyeti vardır. 

Benim arz ettiğim veçhile, ahlâkın kaynağı 
din ve millî geleneklerimizdir. Bir kütle ki, di
nî bağları çözülmüş, şuurlu millet hislerinden 
yoksunlaşmıştır; vatandaşların biribirleriyle olan 
münasebetlerinde ve yardımlaşmalarından, hülâ
sa yurttaşlık icaplarından uzaklaşmış; bu kütle
nin sonu ne olur? Hemen arz edeyim; izmihlal 
olur, arkadaşlar, izmihlal... Mukaddesat ve mane
viyata inançsız böylesine bir kütlenin sonu hüs
ran dolu olur. Cemiyeti normal nizam ve em
niyet içerisinde tekâmüle sevk eden din duygu
su ve din duygusuna dayanan ahlâktır. 

Sırası gelmişken sorayım; dinimizin gericilik 
vasıtası olduğunu telâkki edenler, ahlâki ve ter-
biyevi hiçbir rolünün bulunmadığını iddia eden 
münevverler hangi fikir sistemi ile ortaya çıkıp 
da eserlerini vermişlerdir, karanlık ruhları aydın
latmışlardır. Hangi müspet ilimin doneleriyle Türk 
milletine eser vermişlerdir?. Eser vermişlerse ge
rici olarak tarif ve tavsif ettikleri insanlar tara
fından tecavüz edilerek bu eserler tahrip mi cdil-
mişdir?. Beri taraftan, ilerici adı altında, sosya
lizm perdesi arkasında komin ist propagandası ya
panlara da sesleniyorum ve iddiaları hilâfına di
yorum ki; hakiki mânasiyle sosyal adalet ve sos
yal emniyet sadece islâm ruhu taşıyan insanların 
cemiyetinde olur. Her ne suretle olursa olsun, 
Türk milletinin vicdanından islâm dinini silemi-
yeceksiniz. En zayıf anda dahi, islâmiyet komü
nizm mikrobunu kendi bünyesinde yaşat mıyacak-
tır.. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımı çok kısa ke
seceğim, birkaç satırla da tenkid ve temennilerimi 
yapacağım. Diyanet İşlerinin 1964 yılı bütçesi di
ğer senelerde olduğu gibi yine yetersizdir. Türk 
milletinin duyduğu mânevi ihtiyacı karşılamak
tan âcizdir, cılızdır, kısırdır. Ahlâk ve fazilet tel
kininde milletimizin moralman kalkınmasında çok 
büyük rolleri olan aydın din adamlarımızın ye
tiştirilmesi hususunda Diyanet İşleri sanki müs
tağnidir; sanki aksine kararlıdır... Mevcut din 
adamlarının terfih ve terfileri de muntazam bir 
usule bağlanmış değildir. 

Mühim bir konu da din ile ilgili eğitim ve öğ
retim dâvası ele alınmamıştır! Orta okulların 
ikinci sınıfına kadar okutulan din dersleri tama-
miyle sembolik mahiyettedir. Bu dersleri İmam -
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Hatip Okulu mezunlarının, İlahiyat Fakültesi 
mezunlarının vermiş olması maksut gayesine uy
gun düşecektir. Aynı zamanda radyoda ve eser
lerle dinî ahlâki neşriyatın artırılmasını, gezici 
vaizlerin, kalifiye vaizlerin kadrolarının çoğaltıl
ması suretiyle dinimizin gerçek gönülle hurafeler
den kurtarılarak tanıtılmasını temenni ediyor; 
yakında çıkacağı söylenen Diyanet İşleri Teşkilât 
Kanununun getireceği imkân ve yeniliklerle teş
kilâtın daha ilmî çalışarak milletimizin mânevi 
ihtiyaçlarını büyük ölçüde gidereceğine inanıyo
rum. Noksanına, kifayetsizliğine rağmen yine de 
Diyanet İşleri bütçesine başarılar diliyorum. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, muhterem parti sözcüleri fikirlerini hakika
ten birlikle uygun olarak beyan ettiler. Bilhassa 
Kâmil Coşkunoğlu Beyefendinin konuşmalarını 
hakikaten yerinde buldum. Diğer arkadaşlarımız 
da vukufla İslâm dinine temas ettikten sonra ben
deniz de arz edeyim ki, hakikaten İslâmiyet vah
det ve birliği savunan muazzam bir dindir. Ne 
tarikatı kabul eder, ne de ayrılıkları kabul eder. 
Daima, doğuşundan bugüne kadar bu vahdeti, in
sanlar arasında kardeşliği ve millî beraberliği sağ
lamıştır. Bunu bir beyanla belirtmek isterim : 
Peygamber Efendimize soruyorlar «Ya Resul al -
lalı, biz ne ile amel edeceğiz?» «Size Kur im ve 
sünnetleri bıraktım. İslâm Kuran ve sünnet leriy-
1e amel eder. Bunun dışında hiçbir şey yoktur.» 

Memnuniyetle ;ırz edeyim ki, gerek eski Ba
kan Vefik Piriııçcioğlu ve gerekse Sayın yeni Ba
kan arkadaşımız bu işlere .büyük bir şevkle sarıl
mışlardır. Vekilimizi ben geçenlerde İmam - Ha
tip Okulları Federasyonunda dinledim. Konuşma
ları takibccliyorlardı. Ve tam mânasiyle bu teşki
lâtın içyüzünü anlamış vaziyettedirler. Benim Sa
yın Bakanla dışarıda vâki olan bir konuşmamda 
Sayın Bakan bana «Şimdi Danıştay Teşkilât ka
nun tasarısını Bakanlar Kuruluna verdim» dedi. 
Hakikaten bütüniyle Teşkilât kanun tasarısının 
dörtbaşı mağmur olmasını ve bütün din adamla
rının ıstıraplarının dinmesini hepimiz temenni et
mekteyiz. Ne verdik ki, ne istiyorlar?. Sayın Ba
kanın bunları nazarı itibara alacağına kaaniim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bakalım; ücret-. 
leri 200 lira olan, 15 yıldan beri hiç terfi etmemiş 
hademei hayra t mensupları vardır. Bir Türkiye'-
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in ki düşününüz ki, din adamlarına hademei hay
rat diyoruz. Yani, hademe seviyesinde isini veri
yoruz. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. ü.) — 
Hizmetten »eliyor, hayır makamından. 

HÜSNÜ Dİ'KEÇLİUİL (Devamla) — Dinle, 
dinle de ondan sonra, söyle. 

ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
öğren ondan sonra gel. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Sen 
İçendin e bak. Hayrat hademesi, ismi üzerinde.. 
(Hizmet mânasına gelir, sesleri) Hizmet mâna
sına geliyor... Müsaade buyurun, arz edeceğim ; 
bunu, din adamları kongresinde bu ismi din 
adamları da kabullenmemişlerdir. Nitekim, do-
layısiyle... (Gürültüler) Arkadaşlar 10 dakika
lık zamanımız var, sözümü kesmeyin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibin sö
zünü kesmeyin. 

HÜSNÜ DİKEÇElGİL (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, 45 yıl hizmet ediyor, din 
adamı. Bu 45 yıl hizmetine mukabil hâlâ ekse
risi 500 lira para alıyor ve böyle bir badirenin 
içerisinde bulunan din adamlarına vazifelerini 
yapmıyor, diyoruz. Vazifelerini yapabilmeleri 
için diğer memurlarla beraber şimdiye kadar 
bunların taltif edilmesi ve taltif edildikten son
ra karşılığını istemek lâzımgelirdi. Başka mem
leketlerde din adamları şöyle giyiyor, böyle gi
yiyor, diyoruz. Buna mukabil 15 senedir terfi 
edemiyen ve (200) lira ile çalışan din adamı, 
45 senedir (500) lira para alan din adamına ki
tap alsın da okusun, diyoruz. Onun için teşkilât 
kanununda, mutlaka gelecek teşkilât kanunun
da bunlar ele alınmalı, bu kanun getirilmeli ve 
bu suretle din adamlarına lâyık oldukları mevki 
verilmelidir. 

Bu böyle olunca arkadaşlar, şunu kabul et
mek lâzımgelir ki, yine arkadaşlarımızın belirt
tiği gibi, Garp memleketleri din sahasında biz
den çok müterakkiler ve Mehmet özgüneş ar
kadaşımızın da bir konuşmasında söylediği gibi, 
Amerika'da Topçu Okulunun yanında 6 - 7 ta
ne kilise olduğunu kendisi beyan ettiler. Ve 
yine bütün Batı memleketlerinde yaz aylarında 
üniversitelerde papazlar tarafından gençlere 
din eğitimi, tedrisatı verilebilir. Bugün Batı 
Almanya'da 16 milyon insan dinî neşriyat oku
yor. 3 le çarpalım 48 milyon eder dinî neşriyat. 
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Demek ki, bütün ailelerin evlerine dinî neşriya
ta ait eserler girmektedir. 

Yine bir kısım arkadaşlarımız, İsrail'in mu
cizevi kalkınmasından bahsederler, gerçekten 
İsrail'in bu mucizevi kalkınmasının sebebinin 
ne olduğunu bilmezler. İsrail Milletini ayakta 
tutan İsrail'in dini olmuştur; Yahudi dini... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Uıfa) — 
Ama da tutmuştur ha. 

HÜSNÜ DÎKEOLİGİL (Devamla) — Evet, 
müsaade buyurun, sebebine gelince, onları şu
urlu tutmuş, erimelerine müsaade etmemiştir. 
İsrail'de, Filistin'de bugün gençlerin koltukları
nın altında Tevrat, yürüyüşe çıkıyorlar. Üni
versitelerde aynı zamanda hahamlar gençlere 
Tevrat'tan ders vermektedirler. Şimdi, böyle 
olunca, bizim memleketimizde tam mânasiyle 
gençlerin dinî eğitimi ihmal edilmiştir. Dinî 
eğitimi ihmal edildiğine göre dinî eğiti
me ihtiyaç vardır. İlkokullarımızda ve or
taokullarımızda din dersleri vardır. Ama, 
bu da bir ihtisas meselesidir. Bu din ders
leri de ihtisas erbabının ellerinde okutul-
mamaktadır. Eğer Sayın Vekil Maarif Veki-
liyle temas ederlerse, mutlaka imam - hatip 
okulundan mezun olanlara, İlahiyat Fakülte
sinden mezun olanlara, Yüksek İslâm Enstitü
sünden mezun olanlara bu derslerin okutulma
sı verilebilir. Bu suretle de çocuklarımız daha 
iyi olarak din dersleri görmüş olabilirler. 

Bu arada memleketimizde dine karşı bir sal
dırma var. Diyanet İşleri bunu önliyebilir. Ni
tekim, memleketimizde bu boşluktan istifade 
ile Doğu illerimizde misyonerler - gazetelerde 
okuyoruz, tetkik ediyoruz ki - Hıristiyanlık pro
pagandası yapıyorlar. 

Dolayısiyle, yine okuyoruz, Erzurum'da Ra
mazan ayında dahi tetkik edilmeden din aley
hinde bulunuluyor. Böyle cereyanların karşısı
na Diyanet İşlerinin çıkması lâzım. Elbette bun
ların cevaplarını verecek ve müdafii olacaktır. 

Aynı zamanda yaz aylarında gençler yetişti
rilmelidir, çünkü, şurada, burada okuyor, diyo
ruz. Fakat karşılığını bulamıyoruz. Diyanet İşleri 
yaz aylarında gençlere din dersi kursları açabi
lir, istiyen veliler çocuklarını buraya gönderir 
ve bu suretle ehliyetli din adamları tarafından 
din dersleri gören gençlerden elbette ki, daha 

— 209 — 



O. Senatosu B : 36 
faydanı neticeler alınabilecektir. Kargımızda 
batı alemi var, onları başka yönden taklit edi
yoruz. Batı âlemi bunları tatbik ederken bizim 
de bunlara kargı bir fikrimiz olacaktır. Biz bun
ların iyi taraflarını alıp, memleketimizde gene 
nesle dini terbiye vermekle mükellefiz. Kale
mini alıyor biri, dine taarruz yapıyor. Fakat 
sorsanız çokları kelimei tevhidin mânasını hem 
bilmezler, hem de terennüm edemezler. Elbette 
bilmedikleri için buna karşı bir reaksiyon var
dır. İslâm Dini tam mânasiyle ilmin faziletin 
ahlâkın dini olduğuna göre, Diyanet İşleri ha
kikaten vazifesini yapmaktadır. Ama, biraz da
ha faal olarak dini neşriyatımızı, aynı zamanda 
İslâm Dininin bütün hükmü akaidini, pek daha 
vazıh bir şekilde halka duyurup, bildirebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımız söy
lüyorlar; bugün Dinayet İşlerinin, diğerlerinin, 
Kuranı Kerimin meali kerimi vardır. Diyanet 
İşleri Teşkilâtı bunu bastırmıştır. Halkımızın 
bunu daha iyi okuyup anlaması için bastırmış 
olduğu meali kerimi daha ucuz bir fiyatla hal
ka yayabilir. Halka yayıldıktan sonra, halk, 
bir tarafta Kuranı Kerimin aslı, bir tarafta da 
meali olmak üzere bunları daha cazip şekilde | 
okur, onlar. Fakat, bunlar pahalı bir fiyatla 
piyasaya çıkartıldığı vakit efkârı umumiye bunu 
alamaz. Nitekim Diyanet İşleri Teşkilâtının bir 
kolaylık gösterip - köylerde kütüphane kuru
luyor - bu kütüphanelere bu meali şeriflerden 
birer tane hediye etmeleri iktiza eder. Yine şe
hirlerdeki kütüphanelere de gönderebilir. Ar
kadaşların da, dolayısiyle, endişeleri ortadan 
kalkar. 

Şimdiye kadar muhtelif şekilde Kuranı Ke
rimin meali çeşitli müellifler tarafından ve bir
çok matbaalar tarafından basılmış, kütüphane
lerimizde satılmaktadır. İş tetkike kalıyor tet
kik edilmektedir. Bu arada, Sayın Bakan' bir 
konuşmasında ifade ettikleri gibi, İstanbul'da 
İmam - Hatip Okulu ile Beşiktaş Lisesi arasında 
münazara olmuş ve bu münazarada İmam - Hatip 
Okulu birinciliği kazanmıştır. Sayın Devlet Ve
kili, bu birinciliği kazanması dolayısiyle ken
dilerine tebrikâtta bulunduğunu söylediler. 

Arkadaşımız Kâmil Coşkunoğlu'nun buyur
dukları gibi yalnız bu değil, birçok konularda ve 
hattâ sporda dahi İmam - Hatip okulları birinci 
olarak kendilerini göstermektedir. Konya, 1 
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İmam - H a t i p Okulunda Atatürk h akında ge
çen sene bir yazışma ortaya kondu, birinciliği, 
ikinciliği 3 neülüğü İmam - Hatip Okulu lalebe-
leri kazandı. 

Btı neden böyle'? Tam mânası ile lise müfre
datını tatbik eden bu okulların ortaokulu 4 sene 
lise kısmı üç sene ve aynı zamanda ahlâkla; yani 
mânevi, değerlerle maddi değerler birleşiyor, 
Birleşince tara. mânasiyle bütün halini alıyor. 
Ve bir devrede lise mezuniyetini verdikten son
ra diğer üniversite dallarına girebiliyor. Profe
sörlerde bir istatistik yapılacak olursa hiç sınıf
ta kalmadan geçenlerin bu okulların mezunları 
olduğu görülür. Nitekim memleketimizin en kıy
metli müelliflerinden olan Hilmi Ziya Ülgen 
Bey, «İlahiyat Fakültesindeki İmam - Hatip okul
ları öğrencileri beni doldurmaktadırlar, ve o ka
dar bilgiye sahiptirler ki, hakikaten hiç kalma
dan sınıflarını geçmektedirler.» diye beyan edi
yor. Bunu kendisi söylüyor. Böyle kuvvetli yeti
şen, güzide yetişen gençlerin elbette değerlendi
rilmesi iktiza eder. Üniversitenin bir kararı var
dır ama, buradan mezun olanların İlahiyat Fa
kültesine, lise mezuniyetini vermeden de girme
lerinin sağlanması düşünülebilir. Düşünülmesi ik
tiza eder. 

BAŞKAN '— Sayın Dikecligil vaktiniz dol
du. 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) — Biti
riyorum efendim. Kâmil Bey arkadaşımız haklı 
bir noktaya temas etti. Bundan önceki konuş
malarımda ve geçen seneki bütçelerde de arz et
tim. Mehmet Özgüneş arkadaşımız da temas et
t i : Arkadaşlar lise mezunlarına yedek subay öğ
retmen hakkı verildikten sonra müfettişlerin ra-
porlariyle sabittir, en çok muvaffak olanlar 
İmam - Hatip okulları mezunlarıdır. O halde, 
memleketimizin mânevi ve maddi kalkınması 
- Bulgaristan'da ve Almanya'da kalkınma böyle 
yapılmıştır - İmam - Hatip okullarının son sınıf
larına, Maarif Vekâletiyle uyuşularak, öğretmen 
okullarının son sınıflarında okutulan pedagoji 
dersleri okutulmak suretiyle, bu gençler bu mek
tepten mezun olduktan sonra köylere verilebilir. 
Her iki vazifeyi de mükemmeldi yapabilirler. 
Bu, memleketimizin yükselişi bakımından gayet 
faydalı olacaktır. Nitekim tatbikat sırasında gö
rülüyor ki - bendeniz bizzat bir İmam - Hatip 
okulu mezununu bir köye, öğretmen vekili ola
rak göndermiştim - Bu şekilde gidenler bütün de-
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vamı sağlamıştır ve köylülere ne dedilerse yap
tırabilmişlerdir. Şu halde ellerimizde böyle fır
sat varken bu kaabiliyetli gençler yetişmişken, 
bu kaabiliyetli gençlerin durumundan istifade 
etmek, arkadaşımızın teklif ettiği gibi, bunları 
değerlendirmek gerek. Köylerimizde din adamı 
yok diyoruz, malî külfettir. Madem ki, malî im
kânımız yoktur bu durumda bunların bir kısmı
nı göndermek dâvayı halletmek demektir. Böyle 
dâvaların üzerine kemali samimiyetle eğilmek 
cümle arkadaşlarımızın vazifesidir. Ben şuna 
kaaniim, ki, Saym Saffet Omay Bey, bu işin 
üzerine samimiyetle eğilmiştir, hakikaten tetkik 
etmektedir, kongrelerine gitmektedir. Kendileri
nin bu işte muvaffak olacağına kaaniim, bütçesi 
de az olmasına rağmen muvaffak olacaktır. Çün
kü iş bir hüsnüniyet ve samimiyet meselesidir. 
Bu samimiyet bakan arkadaşımızda vardır, ken- , 
dilerinden evvelki bakanda da vardı. Sayın ar
kadaşımıza bu mütevazi bütçe ile muvaffak ol-
masını ve aynı zamanda da Teşkilât Kanununun 
bütün din adamlarının ıstıraplarını giderecek 
mahiyette çıkarmaya gayret sarf etmesini kendi
sinden temenni ederim. Huzurunuzdan hürmetle 
ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
A. P. OEUPU ADINA FETHİ TEVETOĞ

LU (Samsun) — Saym Başkan, sayın senatör 
arkadaşlarım : 

Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesi münasebe
tiyle, bu mühim fakat ihmal edilmiş müessese ve 
çok muhterem din adamlarımız hakkındaki görüş
lerimizi kısaca belirteceğim. 

3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı Kanunla 
Şeriyye ve Evkaf vekillikleri lağv edilmiş, yer
lerine Diyanet îşleri Reisliği ve Vakıflar Umum-
Müdürlüğü adları altında iki yeni idare kurul
muştur. Bu, teokratik Devlet anlayışından lâik 
Devlet anlayışına geçiştir ve Türk milletinin ta
rihinde çok mühim ve köklü bir değişme ve ge
lişmedir. Bu geçiş, bu değişme ve gelişme asla, 
dini afyon sayarı Marksist ve materyalist zihni
yetten mülhem bir yıkım değil, yüzyılların ih
maline karşı âdeta bir onarımdır. Hemen şunu be
lirtelim ki, Batının da anladığı mânada lâisizim, 
asla dinsizlik, dini küçümseme, dinî duyguları 
gevşetme demek değildir. Kaldı ki, milletimizin 
kahir çoğunluğu ile mensubu ve sâliki bulundu
ğumuz, mensubu ve sâliki olmakla övündüğü
müz îslâm dini, ilâhi mayası itibariyle lâiklik-
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le aykırı bir hüviyet ve karakter taşımaz; Âmme 
vicdanına sinmiş gerçek inkilâplarla da çatış
maz. Aksine olan iddialar, ya bilmezliğin, yahut 
gizli maksatların mahsulüdür. Bilmezlikleri müs
pet telkin ve izanlarla gidermek ve gizli, tabia-
tiyle kirli maksatlara karşı da milletçe uyanık 
olmak lâzımdır. 

Kuruluşu 40 yılı bulan Diyanet îşleri Baş
kanlığı, itiraf etmek gerekir ki, zamanla bir «Ya
sak savma müessesesi», haline gelmiş veya geti
rilmiş; ona elleri bağlı iken «davran», ayakları 
köstekli iken «koş», denilmiştir . 

Bu teşkilâtın başına sırasiyle Merhum Rifat 
Börekçi gibi Millî Mücadeledeki gayretleriyle 
temayüz etmiş, Şerafeddin Yaltkaya gibi ilmî 
şöhreti yurt dışına yayılmış, Ahmet Hamdi Ak
seki gibi meslekinde çekirdekten yetişmiş, Eyüp 
Sabri Hayırlıoğlu gibi karakter sağlazmlığıyle 
tanınmış, Ömer Nasuhi Bilen gibi allâmelik vas
fına ulaşmış ve nihayet bugünkü Başkan çok 
Muhterem Hüsnü Erdem Bey gibi ilmiyle faz-
liyle, yüksek karakteriyle ün salmış, hürmet ve 
muhabbet kazanmış zatlar gelmiştir. 

Bu zevatın idarelerinde Diyanet İşlerinin 
Devletin en ideal müesseselerinden biri olması 

mümkün iken; maalesef bu imkân gerçekleşeme
miştir. Milletin olanca istek, ihtiyaç ve iştiyakı
na rağmen Devlet, kendi bünyesinde mühim bir 
yer tutan bu uzvunu görmezlikten gelmiş, var
lığını âdeta unutmuştur. Bunun en açık delili, 
nüfusumuz henüz 12 milyon iken kurulan Diya
net îşleri Başkanlığı Teşkilâtının, aradan 40 yıl 
gibi azımsanamıyacak kadar uzun bir müddet 
geçtiği, nüfusumuz 30 milyona ulaştığı, bu nis-
bette ihtiyaçlar da arttığı halde, diğer Devlet 
müesseseleri gelişip genişlerken, olduğu gibi bı
rakılmasıdır. O tarihlerde kurulan Temyiz Mah
kememizle bugünkü Temyiz Mahkememiz, o za
manki Devlet Şûramızla bugünkü Danıştayımız 
kıyaslanacak olursa, Diyanet îşleri Başkanlığının 
ne kadar ihmal edildiği" kendiliğinden meydana 
çıkar. Bu gerçeği Yüksek Senato huzurunda esef
le, üzüntü ile işaret etmek isterim. 

Saraçoğlu'nun Başbakanlığı sırasında o za
manki Diyanet îşleri Başkanı Şerefeddin Yalt
kaya bir teşkilât lâyihası hazırlayıp sunmuş ise 
de kenara atılmış, Şemsettin Günaltay'ın Baş
bakanlığı esnasında Başkan rahmetli Aksekili 
bâzı teşebbüslerde bulunmuş ise de hiçbir netice 
alamamıştır. 
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1924 ten 1961 yılma kadar yapılan iş, bütçe

lerde c,erez kabilinden ufak tefek eklemelere mün
hasır kalmıştır. 

1961 yılı Şubatında, Temsilciler Meclisi dev
resinde, Millî Eğitim Plânlama çalışmaları ara
sında kurulan «Din ile ilgili Eğitim ve Öğretim 
Komitesi», Diyanet Teşkilâtına düzen vermeden 
memlekette sağlam, istikrarlı bir din şuurunun 
ve hizmetinin tekevvün edemiyeceğini dikkate 
alarak, Diyanet işlerine bakan Devlet Bakanlığı 
ile temasa geçmeyi uygun bulmuş, adı geçen Ba
kanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı arasında vuku-
bulan yazışmalar sonunda, (Diyanet işleri Baş-
'kanlığı Teşkilât Kanunu) nun ihtiyaçlara cevap 
verecek, gelişmelere imkân bazırlıyacak şekilde 
düzenlenmesi 'kararlaştırılmıştır. 

Kanun için ilim ve idare adamlarından mü
rekkep bir komite 1961 Mayıs'mda çalışmaya 
(başlamıştır. Hazırlanan lâyiha o zamanın Dev
let Bakanı Sayın Murmcuoğlu'na verilmiştir. 
Bakanın istifası1, üzerine yerine gelen ve gerek 
«din ile ilgili Eğitim ve Öğretim Komitesi»nin 
gerekse Diyanet işleri Teşkilât Kanunu Hazır
lama Heyetinin çalışmalarına katılmış genç 
Profesör Adnan Erzi, bahis 'konusu lâyihayı 
ele almışsa da neticelendirmeğe muvaffak ula
madan 1961 seçimleri sonunda Birinci Koalisyon 
Kabinesinin kurulmasiyle dosyayı halefi Sayın 
Avni Doğan'a devretmiştir. Gerek Sayın Do
ğan, gerekse yerine gelen Sayın Bekata zaman
larında tasarıya yeniden dönülmüşse de, müs-
bet bir sonuç istihsali mümkün olamamıştır. 
Daha sonra gelen Sayın Devlet bakanları ise 
yeniden kanun tasarıları hazırlamağa koyulmuş
lardır. 

Bütün bu uzun gecikmelerin sebebi malî 
imkânsızlığa bağlanmak istenmektedir. Onüe 
milyar liralık bir bütçe içinde, Avrupada, Ame-
rikada bir tek basit katedralin yıllık masrafı 
kadar bir parayı koca bir memleketin Diyanet 
İşleri Teşkilâtından esirgiyecek bir Senato, bir 
Millet Meclisi tasavvur edilemez. Bizce bütçe 
imkânsızlığı sathî bir bahaneden ibarettir. 

Ancak, şer kuvvetlerinin direnin esidir t i , ha
ya' işlerini sürüncemede bırakır. Teşkilâta 
üveği evlât muamelesi yapmaktan vaz geçmemiz 
lâzımdır. 

Şunu da belirtelim ki, organizasyon işi yalnız 
para ile olacak bir şey değildir. Parasız yapı
lacak hususlar da mevcuttur. Diyanet işleri 

Başkanlığı Teşkilâtı gerek merkez, gerek taşra 
elemanları bakımından reorganizasyona muh
taç hakledir. 

Say:n Bekata'nın Devlet Bakanı iken yaptığı 
bir açıklama, en ücra köylere kadar yayılmış 
bulunan Diyanet Teşkilâtının eleman, parsonel 
itibariyle ne kadar acı'klı bir 'dunumda bulun
duğu, 60 bin kişiden en çok bir - iki bin kada
rının ilk, orta, lise derecesinde, pek mahdut 
bir kısmının da yüksek derecede tahsil gördü
ğü, geri kalanının ilkokul diplomasından bile 
mahrum olduğunu ortaya koymuştur. 

Batı'da bir köy papazı bile üniversite mezu
nu iken, bizdeki vaziyet cidden yürek parçala
yıcıdır. Bu vatan bizimdir ama, hiristiyanla-
rın Heybeliada da sahibi bulundukları eğitim 
tesisleri ayarında bir müesseseye bu vatanın 
sahibi Müslüman Türkler hâlâ sahip değildirler. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) Bunun mesulü kim
dir?... Dâva, bir mesul bulmak değil, bu derde 
bir an önce çare bııhna'ktır. 

Diyanetin her derecede teşkilâtında çalışan
ların pek az kısmı, memlekette ilâhiyet tedri
satının devam ettiği devreden kalan yaşlı zevat
tır ki, miktarları parmakla sayılır 'olmuştur. 
Az bir kısmı da islâm âleminin yüksek ilim mü
esseselerinde yetişmiş kimselerdir. Bunun dı
şında kalanların yine az bir kısmn, 1948 yılında 
açılan İmam - Hatip kurslarında, 1951 de kuru
lan, ve 1958 de mezun vermeğe başlıyan imam -
Hatip okullarında okumuşlardır. Geri kalanları 
ise hususi tahsil görenlerdir. Çeşitli eğitim 
'kollarını birleştirmeğe ait 'kanunla imam ve ha
tip yetiştirmek, Millî Eğitim Bakanlağımn va
zifesi iken bu iş yıllar yılı ihmal edilmiş, hem 
de kasten ihmal edilmiştir. Bu sebepledir ki, 
halk din adamı ihtiyacını kendi imkânlariyle 
gidermeye çalışmıştır. 

Komünist blok haricolımak üzere dünyanın 
hiçbir yerinde, kaliteleri ne olursa olsun din 
adamı, bizdeki kadar, sonsuz saygı şöyle dursun. 
ağır istihfafa, istihzaya hedef tutulmuş değildir. 
Memleketimizde mizah dergilerinin resim ve 
yazı sermayeleri Müslüman din adamlarıdır. 
Camide vazife gören imam, hatip, vaiz gibi 
kimselerin adları kanunlarda bile «hayrat ha
demesi» dir. «Hizmetliler» demek olan «hade
me» kelimesi bugünkü kullanışa göre bir istih
faf mânası taşır; Resmî Devlet işlerinde çalışan-
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lar bile kendiler:;.e hademe denilmesini istemez
ler, odacı, dağıtıcı dedirtirler. 

Din adamlarının ve din adamı yetişen öğren
cilerin 'kıyafetleri de yer yüzünde yalnız 'bizde 
yeknasak değildir ve perişandır. Saygı ve sev
gi telkin edecek bir düzene sokulmamıştır. 

İbadethanelerimiz, çeşitli (müesseselerimiz, 
lüzumlu topluluklarımız muhtaeoldukları «ayı
da ve liyakatta din adamlarından 'mahrumdur
lar. Halkımızın kendi yardımları ile yaptırdığı 
camiler ve bir çok köyler imamsız, hatipsizdirler. 
Her hastanede, her yolcu gemisinde, her askerî 
kıtada, her yatılı büyük okullar yakınındaki 
mescitlerde din adamlarına zaruret vardır. Aca
ba onbinlertee Müslüman Türk işçisinin bulun
duğu Almanya - Belçika şehirlerinde bir kü
çük mescit kurup bir iyi yetişmiş imam*- hatip 
vazifelendirmek düşünülmüş müdür? Bölgeniz-
deki şehirlerde 20 - 30 'kişilik bir ecnebi hırıs-
tiyan grupu vazifeli çalışıyorlarsa lütfen iş 
yerlerine gidiniz, orada ibadet 'odalarını ve pa
pazlarını göreceksiniz. 

Diyanet İşleri Teşkilâtımızın muhtacolduğu 
elemanları yetiştirmek üzere Millî Eğitim Ba
kanlığı emrinde İmam - Hatip okulları ve 7344 
sayılı Kanunla kurulmuş olan Yüksek İslâm ens
titüleri vardf r. Bir de Ankara Üniversitesinin 
1949 yılında dört tarih dersi ide (sanatlar tarihi, 
İslâm Hukuk Tarihi, dinler tarihi, ımezhepler 
tarihi, dersleriyle) faaliyete başlıyan, dinî di
siplinleri ancak 1951 - 1952 de eklenen 1953 de 
ilk mezunlarını veren, yalnız lise mezunu alan 
ve bu lise mezunlarına dört yıl içinde islâmi 
ilimlerde ihtisas diploması veren {bir İlahiyat 
Fakültesi mevcuttur. Şüphesiz ki, İlahiyat Fa
kültesi, din adamı yetiştiren bir meslek mües
sesesi değildir. Orada İslâm Dini bir gaye de
ğil, bir cüz'üdür. Yüksek İslâm enstitüleri ise 
kifayetli din adamı yetiştirmek üzere liseler
den bir yıl daha fazla olan imam - hatip okul
larının mezunlarına islâmi ilimler sahasında 
yüksek tahsil imkânı 'kazandırmak amaciyle 
açılmışlardır. 1959 da açılan İstanbul Yüksek 
İslâm Enstitüsü 1962 - 1963 ders yılı sonunda 
ilk mezunlarını vermiştir. 1962 de Konya'da 
ikinci İslâm Enstitüsü açılmıştır. 

İmam - Hatip okullarını, Yüksek İslâm ens
titülerini daha verimli hale getirmek için Sayın 
Hatipoğlu'nun Millî Eğitim 'Bakanlığı sarasında 

(13 - 16 Eylül 1962 günleri arasında) Ankara ' 
da uzmanlardan mürekkep Ibir komite kurul
muştur. Bu komite 7 nci Maarif Şûrasının ka-
rariyle tejekkül etmiştir. Hazırlanan raporda 
tavsiye edilen hususlar üzerinde gereken çalış
malar yapılmış ve yapılmakta iken, Sayın Ha-
tipoğlu Bakanlıktan ayrılmış yerine Sayın ök-
tem gelmiştir. Bakanlığının daha ilk haftasında 
İzmir'de öğretmenler Federasyonu toplantısında 
İmam - Hatip okulları üzerindeki konuşmaları, 
fikrî temayülleri malûm bâzı gazetelere verdikle
ri beyanat, ümitleri sarsmıştır. Şüphesiz ki, ba
kanlar, kendilerine verilen direktifleri yerine ge
tiren vasıtalar değildir. Sayın Millî Eğitim Baka
nı bir heyet teşkil ettirerek bu heyete bir rapor 
hazırlatmışlardır. 

Bu heyet içinde dinî ilimlerden anlıyan 6 
kişi vardır. Mütebakisi Ordu Donatım Dairesi 
Başkanlığından emekli iken Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı olmuş bir sayın asker, iki tıp, beş ta
rih, bir felsefe profesörü, bir edebiyat doçenti, 
iki tarih öğretmeni, iki matematik, iki edebiyat 
öğretmeninden ibarettir. Din öğretimine veçhe 
vermek için toplanan bu heyet kararları güya 
ittifakla almıştır. Halbuki heyetten, esas rapor
da imzası bulunmıyanlar mevcuttur. Fayda getir-
miyecek bu rapor görünüşte bir ilim heyetinin ra
porudur. Fakat acaba Sayın Hatipoğlu zamanın
da toplanan heyetinin raporu ilmî değil miydi? 
Neden o rapor muamele mevkiine koyul mamıştır 
da başka bir rapor hazırlatılması lüzumlu görül
müştür? Mesele basit ve açıktır: Bu müesseselerin 
yanında değil karşısında olan zihniyetin ifadesi 
bir rapor istihsal edilinceye kadar yeni heyetler 
teşkil olunacaktır. 

Bizim bu bütçe dolayısiyle İmam - Hatip okul
larının eğitimi ve mezunlarının görev meseleleri 
ilgili bu konuya temasımız, bu okulların Diyanet 
İşleri Teşkilâtına eleman yetiştiren müesseseler 
olmalarındandır. Sayın raportör arkadaşımız 
Mustafa Dinekli'nin de bütçe raporlarında belirt
tikleri gibi, son derece tasarrufa riayet edilerek 
hazırlanan 59 792 168 liralık yeni bütçede zahi
ren görülen % 3,09 nisbetindeki artışın % 3,02 
sini teşkil eden 1 751 220 lirası, geçen yıl serbest 
bırakılan 300 aded imam - hatip kadrosu ödene
ğinin bu yıl bütçesine konulmasından ileri gel
miştir. 

Maalesef bütçede hayrat hademesi kadro ihti-
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yacı ile, bunların utanılacak derecede az olan üc
retleri üzerinde bir teklifin getirilmemiş bulun
ması, cidden üzücüdür. 

Sayıları 10 313 olan hayrat hademesinden 
0 013 ü müktesebinin altında ücret almaktadır. 
Bunlar arasında 13 yıldan beri zam göreni iyen-
ler vardır. Ortalama aylık ücret % 35 zammı ile 
birlikte 292,50 liradır. İkiyüz doksan ikibuçuk 
lira... insaf demekten başka söylenecek bir söz bu
lamıyorum. Ücretleri 200 lira. olanların sayısı 
7 763, 250 lira olanlarınla 1 600, 300 lira olan
la rınki 550, 350 lira olanlarmki 350 ve ücreti 
400 lira olanların sayısı bütün Türkiye'de 50 ki
şidir. 

Ya Diyanet işlerimiz aziz yurdumuzun, Müs
lüman Türk Milletinin ihtiyaçlarına, Devletin hay
siyet ve vakarına yaraşır şekilde düzenlenmelidir, 
yahut, bu ihmal ve perişanlıkla bir yasak savma 

4. — DEMEÇLER 

1. — Tabiî Üye Mucip Ataklı; Kıbrıs'a vâki 
seyahati ve oradaki tetkiklerine dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, Kıbrıs hakkın
da gündem dışı söz istemişsiniz, buyurun. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Bayım Baş
kan Cumhuriyet Senatosu sayın üyeleri, Yük
sek Heyetinizin tensibi üzerine Kıbrıs'taki 
durumu yakından izlemek amacı ile Kıbrıs'a 
gidecek heyetin siyasi engeller yüzünden top
lu olarak gidememesi üzerine, arkadaşım Kadri 
Kaplan'la birlikte 122 Ocak 1964 gecesi tayyare 
ile gayriresmî sıfatla Kıbrıs'a» gittik. Büyük-
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müessesesi olarak devam ettirilecekse bu Başkan
lık lâğv edilmelidir. 

Plânlı mânevi çöküşümüzün önlenmesinde en 
büyük hizmeti görecek Diyanet isleri Teşkilâtı
mızın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun ta
sarısını çok kısa zamanda Parlâmentoya şevkini 
Sayın Om ay arkadaşımızdan istirham ederken, 
bu büyük dâvaya candan sarılarak büyük tarihî 
hizmetler ve cesur hamleler yapacaklarına olan 
inancımızı da belirtmek isteriz. 

Bütçenin bu fecî manzarası ile dahi millet ve 
memleketimize hayırlı olmasını temenni ederim. 
Saygılarımla. (Şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Saat 14,30 da toplanmak üzere 
oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

- » • 

VE SÖYLEVLER 

elçimiz ıSayın Mazhar özkal ve arkadaşları ta
rafından. Lefkoşa Hava alanında karşılandık. 
Ertesi günden itibaren tetkik gezilerimize baş-
ıLadık. 2:4 Ocak 1064 gecesi de Y. T. P. Tokat 
Millet vekili Sayın Zeyyaıt Kocaımemi Kıbrıs'a 
geldi ve üçlü bir ekip halinde Kıbrıs Türk
lerinin ve Türkiye'nin menfaatlerini ilk plânda 
tutarak Hükümetin tutum ve davranışını zıede-
lemiyeoek bir anlayış içerisinde Adada tetkiki 
gereken en kritik bölgelere kadar gitmek sure
tiyle olayları yerinde tetkik edip Hükümetimi
ze ve Parlâmentomuza yararlı olabilecek bilgi
lerle mücehhez olarak huzurunuza gelmiye <$a-

I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Neşet Çetintaş (Yozgat), Ahmet Naci An (Tekirdağ) 

» 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
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]iştik. 9 gün devanı eden seyahatimiz netice
sinde müşahedelerimizi sanrın izi taşırmadan 
izah.a çalışaea.ğım. 

(Meydana ayale bastığımız andan itibaren 
derin bir kin ve nefretin, Rum gözlerden hınçla 
fırlayan akisleri ile karşılaştık. 

iNüfusunun % 20 si Türk, toprağının % 40 a. 
yakını Türk'e aidolan yarım, milyonu aşkın nü
fusla Kıbrıs Adasının, ufukları kaatil ruhlu 
insanların haris emellerinin insanlıkla bağda-
şamıyam davranışları neticesinde kapkara bu
lutlarla örtülmüş bulunmaktadır. 1963 yılının 
son -ayının ilk yarısından sonra, Kıbrıs Dev
letinin meşru kuuvvetlerinin Rum polisi tara
fından bir gece yarısı arabaları durdurularak 
katledilen Türkler bilâhara başlıyan katliamın 
ilk kurbanları olmuşlardır. 

Hıristiyan âleminin, kutsal günlerini içerisi
ne alan bu alçakça katliam uzun hazırlıkların, 
teferruatlı! plânlamanın bir eseridir. 

ıGririşilen hareketin tek ve kesin hedefi Ada
daki Türkleri her ne şekilde olursa olsun irade
lerine ram etmek gayesine matuf bulunmakta
dır. 

' Resmî Rum ağızların 6 saat içerisinde neti
ceye ulaşılacağı hususundaki beyanları bunun 
şüphe götürmez delilini teşkil eder. 

Zürih ve Londra anlaşmaları neticesinde 
bir Kıbrıs Devletinin mevcudiyeti ne kadar ger
çekse hu Devletin Türk kanadına karşı, Rum 
kanadının Hükümet adamlarının sevk ve ida
resinde girişilen bu katliam da o derece ger
çek ve halen meşru olduğunu iddia eden yal
nız Rum bakanların yürüttüğü Hükümetin de 
gayrimeşru olduğu en az bu gerçekler kadar 
gerçektir. 

Tarihî bağlarla bağlı bulunduğumuz adanın 
ne bu adada sakin Türk kardeşlerimizin, insan
ca ve kardeşçe yaşama arzularına silâhla kalleş
çe saldıranların, insanlıkla ilgileri olmamaları 
gerekir ve bu gayrimeşru Hükümıeti hür ve de
mokratik devletlerin dikkat nazarına sunacak 
her türlü tedbire Devletçe teşebbüs etmemiz 
ic ab etmektedir. 

(NATO devletlerinin ordularında kullanılan 
en modern silâhlarla mücehhez kendilerin© 
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EOKACI ismini veren katiller, masum Türk hal
kını korkak ve kalleş yaratılışlarının gereğine 
uyarak arkadan vurup, topyekûn imhalarına 
giriştikleri an, Türkün kendisine has yüksek 
hasletlerinin iman dolu cesaretleri ile püskür
tülmüş ve bir avuç kahraman yalnız Türk tari
hine değil dünya tarihine bir destan armağan 
etmiştir. 

Kıbrıs Türklerinin mücadelesini anlatmak en 
kudretli kalemlerin dahi kârı değildir. 

Hürriyet uğrunda hayatlarını feda eden 
Kıbrıs mücahitleri tarihî- haşmetmizin birer âbi
desi haline gelmişlerdir. Onlarla ne kadar övün-
sek azdır, 7 sinden 70 ine kadar ya istiklâl ya 
ölüm diyorlar. 

Kıbrıs'ta Türk morali tasvir edilemiyecek 
kadar yüksek, mücadele azimlerini anlatmak ise 
kudretimin dışında, palikaryalar ise zelil, ze
bun, korkak ve hâin. Adeden beşe bir, silâh ve 
cephane bakımından, 40 da belki de 50 de bir 
ııisbetinde onların mücadelesi, bunu ancak Türk 
olanlar yapabilir. Kıbrıs Türkleri işte bunu 
hem de Türklüğe şan ve şeref getirecek şekil
de yapmışlar ve yapmakta devam ediyorlar. 
Onlar bu nisbetsizlikten endişe duymuyorlar. 
Türkiye'nin, 'gösterdiği iliğinin devamım isti
yorlar. 

Onlar artık Rumlarla birlikte yaşıyamayız 
diyorlar. Hak ve hukukumuz garanti altına 
alınmaz ise ya öleceğiz ya bu toprağı terk ede
ceğiz diyorlar. 

(Müşahedem şudur ki, Kıbrıs'ta Türkler ve 
Rumlar artık bir arada yaşıyamazlar. 

Halen en âcil ve hayati mesele Kıbrıs'taki 
^Türklerin çan ve mal emniyetini garanti altına 
alacak ve tarlasında, bağında, bahçesinde, çar
şısında ve pazarında serbestçe çalışmasını te
min edecek tedbirleri almak olmalıdır. Çünkü 
Kıbrıs'ta asayiş yo'ktur, emniyet yoktur, hukuk 
yoktur, mertlik yoktur. Emniyeti teminle mü
kellef ingiliz dostlarımız maalesef tarafgirine 
(hareket etmekle her türlü müşkülâtı çıkarmak
ta üstat olduklarını lüzumu varmış gibi tekrar 
ispat etmeye çalışmaktadırlar. Bu hukuksuz ül
kede Ortaçağ yaşanmaktadır. Türkler bütün 
bölgede çepeçevre Rumlar tarafından çevrilmiş 
bulunmaktadırlar. Tarlasına 'gidemez, sürüsünü 
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güdemez, günlük rızkını çıkaramaz durumda 
bulunuyorlar. Muayyen bâzı yerler müstesna 
bütün Türk okulları alçakça bir baskının endi
şesi yüzünden kapanmış bulunmıaktadır. Karma 
köylerde eller tetikte, mücahitler, EOKACILAR 
•kum torbalarlyle hazırlanmış mevzilerde karşı
lıklı n'ö'bet tutmaktadırlar. Adadaki Türkler, 
tam bir iktisadi abluka, altına alınmış bulunu
yor. 

Bütün limanlar, hava meydanı, iç ulaştırma 
yolları resmî Rum çetecilerin kontrolleri altın
da, posta telefon, telgraf Rumların kontrolünde 
göç etlen Türklerin emlâki Rum sürüleri tara
fından yakılıp yıkılmakta, malları talan edil
mekte, tarlaları yakılmakta meytva ağaçları ke
silmektedir. 

(Kıbrıs'ın, meşru olduğunu iddia eden 'gayri-
meşru Hükümetinin eseridir bunlar. Dostumuz 
olduğunu iddia eden İngilizler ise bütün bunla
ra seyirci kalmakta, yalnız seyirci kalmakla 
yetinmeyip büyük bir gaflet içerisinde gayri-
meşru bir Hükümetin hukuk dışı davranışları
na alet olmaktadırlar. 

Derme çatma silâhlarla, en modern silâhla 
mücehhez gaıtgster çetelerine karşı nefislerini 
müdafaa eden Kıbrıs Türklerine karşı insanlık 
âleminin bu medeniyet asrında gereken ilgiyi 
ıglöstermemiş olması dünya tarihinin bir kara 
lekesi olarak gelecek nesillere intikal edecek
tir. Amerikan dost!arımazın en kritik anlarında, 
bütün tehlikelere rağmen her zaman ve en sü
ratli bir şekilde yanlarında bulunduğumuzu bil
dirdiğimiz gerçeği karşısında Ibu olaydaki ağır 
davranışlarını esefle ve üzüntü ile karşılamamız 
kaçınılmaz hakkımızdır. Türkler, karşı tarafın 
her alandaki nisbetsiz üstünlükleri karşısında 
ancak nefis müdafaası yapmaktadır. Sosyal ve 
iktisadi hayat felce uğramıştır. iBu sebepten do
layıdır ki mümkün olan en kısa zamanda adada 
emniyetin teessüsü sağlanmalı ve garanti altına 
alınmalıdır. Hükümetimıizin bu husustaki tutu
mu müspet tesirler yaratmış bulunmaktadır. 

(Bununla beraber zaman kaybı emniyetin te-
essüsündeki gecikme bir müspet tesiri silebilir 
ve moral çöküntüsü yaratabilir. 

Emniyeti temin edecek tedbirleri mütaakıp 
iki cemaatin bir arada yaşayamıyacalkları esa-
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sına dayanan yeni bir idare kurmak kaçındırmaz, 
vazgeçilmez, taviz verilmez bir zaruret halini 
almıştır. 

Hükümetimizin hâdiseler çıktıktan sonraki 
ve halen devam eden tutumu ada Türkleri ara
sında memnunlukla karşılanmaktadır. Bu tutu
mun gevşemesi, eski statüye dönülmesi telâfisi 
mümkün otmtyan bir çöküntüye sebebolabilir.ı 

Adadaki Rumların, niyet ve maksatları yal
nız Türkler için değil, hür dünya için büyük bir 
tehlike teşkil etmıektedir. % 40 ı AKE'L Komü
nist Partisinin üyesi ve sempatizanı olan Rum 
halkının tek gayesi bir komünist Kıbrıs Dev
leti kurmaktır, diğer Rum grupları ise Enosisi 
gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Halen değişik 
emelli bu Rum gruplarının müşterek hedef ve 
gayeleri, Türkleri adadan silmek, veya hâkimi
yetleri altına almaktır. Bu ıgayeye ulaşmak 
için şimdiki halde hepsi iş birliği halinde bulu
nuyorlar. 

Hür dünyanın bilhassa komünist tehlikesi ve 
adada hâkimiyeti ihtimali üzerinde hassasiyet
le durması ve Hükümetimizin bu tehlikeyi onla
ra bütün imkânları zorhyarak anlatması kana
atimce şarttır ve zaruridir. 

Sayın arkadaşlariım, 

Kızılay mümkün olanı yapmaya çalışıyor. 
Beynelmilel hüviyetli ve insani gayeli bu teş
kilâtın, sayi'lamıyaıcak güçlüklere mâruz bırakıl
ması insanlık âleminin yüzünü kızartacak ma
hiyettedir. Medeni millet olduğunu iddia eden
lerin bu hazin davranışlarını haysiyet sabibi 
bir insanın esef ve nefretle karşılıyacağma 
eminim. 

Kızılaym yardımı, Kıbrıs Türkleri arasında 
her bakımdan geniş ilgi, sevgi ve memnuniyet 
yaratmıştır. 

Bununla beraber «taşıma su ile değirmen 
dönmez» gerçeğini unutmamak gerekir. Bu ba
kımdan iktisadi çöküntüye meydan vermeden 
emniyet garantisinin tesis edilmesindeki hayati 
önemi bir defa daha ifade etmek isterim. 

Kıbrıs'ta süratle emniyet teessüs ettirilmez-
se daha feci olaylar bekliyebiliriz, Kıbrıslı Rum
lar, bütün imkânlara saıhibolarak hazırlıklarına 
devam ve bunları inkişaf ettirmıektedirler. 

Ketle e olarak, diyebilirim ki, Aralık ayında 
patlak veren olaylar, uzun vadeli, kati neticeli 
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bir imha plânının tatbika konulmasından iba
rettir. (Bu plânı bizzat iKi'brıs Hükümetinin Rum 
sorumluları tatbik safhasına koymak suretiyle 
meşruluklarını kaybetmişlerdir. Nefis müda
faası ile karşı koyan Kıbrıs Türkleri tarihte en
der raslanan bir cesaret ve azim örneği vermek 
suretiyle Türke has hamaset destanları yarat-
'mışlardır. Can ve mal emniyetinin süratle ga
ranti altına alınması ilk ve en hayati bir 
promlemdir. Bu talhakkuk edinceye kadar aynî 

ve nakdî yardımlara devam zarureti 'vardır. 
Kıbrıs'ta Türklerle Rumların artık aynı idare 
altında yaşamaları katiyen mümkün değildir. 
Emniyet sağlanmadıktan ive /garanti altına alın
dıktan sonra yeni bir statü tesbit ve tahakkuk 
ettirilmelidir. Adadaki hali hazır dağılışa /göre 
Federasyon hal tarzının ilk adımını teşkil eder. 
Taksim katî hal tarzıdır. Bunların dışındaki 
her türlü tedbir geçicidir huzur, ve emjniyet ge-
tirmıez. Adanın kaybına sebebolaibilir. 

ISayın arkadaıŞİar, sön olarak, Yüce Heyeti
nize vazifeli memurlarımızın ve birliğimizin bu 
olaylar sırasındaki durumlarını kısaca açıklamak 
isterim. 

Türk alayı, gerekeni yapmıştır, mevcudiyeti 
ve durumun icaplarına uyigun hareketleriyle bü
yük katliamın önlenmesindeki müessesiriyeti tak
dire lâyıktır. Alayın bütün personelinin morali 
yüksek, azim ve cesareti atalarına lâyık nitelik-
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tedir. Büyük elçimizin tutumu faaliyeti her tür
lü takdirin üstündedir. 

Haberler 'bürosunda vazife gören Sayın Beiâ-
hattin Sonat, gayret cesaret ve dâvaya inancı ile 
gönlümüzde silinmiyecek bir iz bıraktı. İş Ban
kası miüdüriı ve diğer Türk -memurları büyük bir 
feragat; ve fedakârlıkla dâvaya hizmet etmekte
dirler. 

Basınımızın güzide muhabirleri başta Ömer 
Sami Öoşar olmak üzere, Cumhuriyetten Sait, 
Hürriyetten Noyan, Yeni Sabahlan irfan hepi
mizin iftihar edeceği birer feragat örnekleridir. 
Bu d'âlvada her türlü' tehlikeyi ıgöze alarak birer 
feragatla çalışan Türk memurları, Türk gazete
cileri ve sanlı Türk alayının bütün personeline 
bu kürsüden takdir, şükran ve teşekkürlerimi 
sunmayı bir vazife sayarım. 

ISayın Senatörler, çok güç Ibir meselenin, çö
zümü ile karşı karşıya bulunmaktayız. Milletçe 
birlik ve beraberlik halinde bulunmamızın katî 
zarureti kanısındayız. Küçük politik olaylardan 
sarfınazar edip bu dâvadaki her müspet tutu
munda Hükümete destek olmanın millî menfa
atlerimizin kaçınılmaz icabı olduğunu benden 
da'ha iyi takdir edeceğinize emin olarak ve Hü
kümetimizin de şimdiye kadar olan tutumunda 
gevşemeye, geri çekilmeye imkân vermiyeceğini 
temenni ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. He
pinizi saygı ile selâmlarım. Tanrı haklı olanla 
beraberdir. Hak bizimdir. Bu dâvada kazanaca
ğız. (Alkışlar) 

1. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/370) (ti. Sayısı : 336) 

a) Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Konuşmalara devam ediyoruz 
efendim, söz sırası Sayın Faruk Işık'ın . 

FARUK İŞIK (Van) - -Muhterem arkadaş
lar, benden evvel konuşanlar benim için ko
nuşacak bir şey bırakmadılar. Yalnız bendeniz 
bir nebze teşkilât kanununa temas etmek isti
yorum, huzurunuzu onun için işgal ettim. 

Anayasada yer alan Diyanet İşleri Başkan
lığı maalesef 4 - 5 Bakan değiştiği halde ve her 
değişen bakan teşkilât kanununu getireceğim 

dediği halde, bir türlü getirilememiştir. Temen
ni ederim ki, böyle bir kanunu yakın zamanda 
Meclisten çıkarmak şerefi Muhterem arkada
şımız İbrahim Saffet Omay Beyefendiye kıs
met olsun. Ben bu teşkilât 'kanununda, bilhas
sa şu noktaya ehemmiyet veriyorum. Bu daire 
mensuplarının menşeleri kapanmış ve yerleri
ne yeni bir şey ikâme edilmemiş olduğundan 
hepsinin kifayetli olduğunu iddia etmeye im
kân yoktur. Yalnız bunların kifayet ve ademi 
kifayeti hakkında Başkanlığın yegâne vasıtası 
idare âmirlerinin yazdıkları yazılardır. Maale
sef bu yazılar çoğu, bazan ya bir garazkârın 
ihbarına yahut bir emniyet memurunun yan
lış anlayışından mütevellit oluyor. Başkanlık 
ise bugünkü haleti ruhiye içerisinde idare âmir-
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lerinin her yazdıkları yazıyı nasıl katî telâkki 
etmektedirler. Mensuplarının birçoğu bu şekil
de mağdur oluyor. Eğer teşkilât kanunu ile 
bir teftiş kadrosu verilip biran evvel faaliyete 
geçirilirse o zaman bu daire mensuplarının hu
kuku da teminat altına alınmış olacak ve mağ
duriyetlerine nihayet verilmiş olacaktır. 

Benim mâruzâtım bu iken, sözüme son ver
meden önce Sayın Sami Küçük arkadaşımızın 
dün yapmış olduğu konuşmaya bir nebze temas 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; ibadetin dini mevzuu 
siyasi fonksiyonu haiz teşriî bir heyette müna
kaşa edilemez. Bu mevzuu salahiyetli bir ihti
sas heyetinde akademik münakaşa ile ele alın
ması lâzım gelen bir husus olduğunu kaydetmek 
ve ibadet serbestisini do Anayasanın ibadet ve 
vicdan hürriyetini âmir olan hükümlerinin te
minatı altında bulunduğunu ilâve etmek iste
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Esat Cağa. 
ESAT ÇAĞA (Onmhurlbaşkaııınea S. Ü.) - -

Muhterem arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlı
ğı umumi idare cihazı içinde yer alan ve vazi
feleri de özel kanunla bildirilmiş olan bir te-
şekkülümüzdür. Yine Anayasamız lâyikıyle de 
•tarif etmiştir. Devlet veya cemiyetin dinî ku
rallara göre idare edilmesini istemek lâikliğin 
aksidir. Binaenaleyh, lâik bir idare Devlet ve 
toplumun dinî kural ve kaidelerle idaresine ce
vaz vermiyen bir idaredir. Binaenaleyh, Diya
net İşleri Başkanlığının Kan unu yapılırken 
herhalde bu çerçeve içinde kalmak lâzmıgele-
eektir. Bugün, Anayasamıza göre Diyanet İş
leri Başkanlığı halkın dinî ihtiyaçlarını, bir 
âmme hizmeti olarak yerine getirmekle mükel
lef olan bir dairedir. Binaenaleyh, burada söy
lenen ve temenni mahiyetinde bulunan birçok 
sözlerin, bendeniz zannediyorum ki, Diyanet 
İşleri Başkanlığı kanunu müzakere 'edilirken 
ifade edilmesi lâzııngelirdi, yeri orası idi. Ben
deniz buna kaani olduğum için Diya.net İşleri 
Başkanlığına ait temennilerimi şimdilik bil-
dirmiyeceğim. Kendimi kanuna saklıyorum. 
Yalnız, görülmüş bir hizmet, var; bu görülmüş 
hizmet de bir hata mevcut, bu hatayı gözlerini
zin önüne sermek ve Diyanet İşleri Başkanlı
ğından bunun tashihini istemek için Yüksek 
Huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Bendeniz Kuranı Kerimin Türkçe mealinin 
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halkın eline ucuz ve bol olarak verilmesine taraf
tarım. Çünkü Kuranı Kerim anlaşılmak üzere 
inzal olunmuş bir kitaptır. Ve Türk milletinin 
Kuranı anlıyabilmesi için muhakkak bunun da 
kendi diline 'çevrilmiş olması iktiza eder. Ve 
bir âmme hizmeti niteliğinde olan bir iş oldu
ğu için Diyanet İşleri Başkanlığına tereddülbe-
den bir vazifedir. Diyanet İşleri Başkanlığı da 
iki ciltten terekkübeden Kuranı Kerim meali
ni neşretmiş bulunmaktadır. Say'î meşkûr ol
sun, derim Yalnız sûre'yi bakara muhtelif âyet
lerde, Kuranı Kerimin hakiki mânasının veril
mesi icabettiği söylenmekte ve bunlara muha
lif hareket edenler kınanmakta ve hattâ lâne-
tullâha dahi müstahak olacakları ifade edilmek
tedir. Binaenaleyh, eğer bu Kuranın tercüme
sinde bu çeşit bir hata yapılmışsa bu hatayı 
yapanları ikaz etmek de, bendenizin kanaatine 
göre, dinî bir vazife icabıdır. 

Şimdi gelelim hataya; Kuranı Kerimin 
5ü ncı sûresi vakıa süresidir. Okumuş olanlar 
bilirler ki, Cenabı Vâcibül vücuda bu âyette 
kıyameti tasvir eder ve kullarının kıyametteki 
hallerini anlatır. Der ki; «Yer sarsıldığı zaman, 
dağlar ufalanıp top olduğu zaman sizler üç sı
nıf olacaksınız. Bir kısmı sağda, bir kısmı sol
da ve bir kısmı da önde.» 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urla) — 
Orada da mı var bu. 

USAT ÇAĞA (Devamla) — Müsaade bu
yurun, rica ederim ciddiyetle dinleyiniz. Sağda
ki! er eslıabül nıeymene, soklakiler eslıabül me
şeme ve öndckilerde de sabikûun, essabikuun, 
(Üne gidenler) şimdi, arapç.ada meşemenin 
bir .maddi mânası vardır. Meynıeneııin de var
dır. Ve bu maddi mânalarından istiare ve me
caz tarikiyle çıkarılmış .mânaları vardır. Mey me
ne sağ taraf demektir. Meş'eme sol taraftır. Şim
di eskiden beri sağ taraf bir mevddi itibardır. 
Hürmet ettiğimiz bir kimseyi sağımıza alırız. 
Sol taraf bir itibarsızlık nıovkiidir, kendi solumu 
gösteriyorum, ((liilüşmeler) ve daha az itibara 
lâyık gördüklerimizi sol tarafımıza alırız. Bu bi
rinci mânası. İstiare tarikiyle, ikinci mânası, 
sağ tarafı uğurlu addederiz, sol tarafı da uğur
suz sayarız. (Gülüşmeler) Sabahları kalktığımız 
Kaman yeni geldim «be adam kalktığın zaman so
lundan mı kalktın» kendi işimiz ras gitmediği 
zaman da, «sabahleyin sol tarafımdan kalkmı-
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şım» deriz. Şimdi bu âyette gerek meymene, ge
rekse meş'eme olsun, hem hakiki mânalariyle, 
hem de istiarevi mıânalariyle kullanılmıştır. Şim
di Cenabı Allah buyurur ki; «ve küntüm ezva-
cen selâseten» üç sınıf bölüm olacaksınız, «fe as-
habül meymene» sağ tarafta bulunanlar maes-
habül meymene (ne bedbaht 'kimselerdir) ne 
uğursuz kimselerdir ve eshabül meş'eme solunda 
mevki alacak olanlar ne bahtsız, ne mutsuz kim
selerdir. Çünkü, sevap işleyenleri Cenabı Allah 
mevkii itibar olan sağa oturtacak. Fakat sağa 
oturmak için muhakkak liberal veya Baascı ol
maya lüzum yok. (Gülüşmeler) Ve sol tarafa 
da günahkârları oturtacak. (Gülüşmeler) Bun
lardan da ileri gidenler var (bukarrebûn) sabbi-
kuun. 

Şimdi bakınız nasıl tercüme edilmiştir bu 
Kuran-ı Kerimde. 

CENAP. AKSU '(iMaraş) — Kimin? 
ESAT CAĞA (Devamla) — Diyanet İşleri

nin. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 'Bütçe ile ilgisi 

•ne bunun. 
ESAT ÇAĞA (Devamla) — Bir hatayı dü

zeltmek istiyorum efendim. Gaye burada hizmet 
yapmaktır efendim. Bütçe ile de ilgisi var. 

iyi işler işlediklerini belirtmek için amel def
terleri sağdan verilenler; ne mutlu o sağcılara. 
Kötülük işlediklerini belirtmek için amel defter
leri soldan verilenler; ne yazık o solculara.. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Url'a) — 
iSolcıılara mı? 

ESAT ÇAĞA (Devamla) — Evet, Kuran-ı 
Kerimde bu böyle tercüme edilmiş. (Alkışlar) 

Şimdi insaf buyurursanız, bir kere bugün 
kullanılan mânada sağcı ve solcu... (A. P. sıra
larından siz getirdiniz sesleri) Evet biz getirdik.,. 
Sağcı ve solcunun siyasi hayatta muayyen mâna
ları vardır. Cemiyet hayatının bugünkü şeklin-; 
den memnun olmayıp da, bunun değişmesinde ıs-1 
rar edenler solcudurlar. Nitekim ilk Fransız 
parlâmentosunda zadegan sağda ve halk solda; 
yer almıştır. Çünkü, nizamın değişmesini istiyor- • 
lardı da ondan, ingiliz parlâmentosunda da li.be-; 
railer zamanın katılaşmış ve birtakım kayıtlarla 
dondurulmuş iktisadi nizamını değiştirmek iste- \ 
dikleri için parlâmentoda sola oturmuşlardır. 

Evet, şimdi şu anlayışta gidersek; ne yazık 
liberallere.,. Binaenaleyh, bunun bir siyasi mâ-
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naşı yok. Kuranı Kerim tercüme edilirken bu 
siyasi mânaların, siyasi terimlerin suitefsirine 
ve istismarına sebebolacak hususları buraya 
koymamak ve hakiki mânasını araştırmak lâ
zımdır. Bendeniz sesimi çıkarmıyacaktım, fakat 
Toprak Vergisinde, «ey ahali; bakınız şu 
Kuranı Kerim ne diyor; solcuları nasıl lanetli
yor, sağcıları ela nasıl pöhpölüyor?» denecek. 
Bu dini siyasete alet etme değil de nedir? Yok 
ama, bu böyle istismar edildi. Mademki, istis
mar ediliyor, bunu düzeltmek Diyanet işleri
nin boynunun borcu olmalıdır. Şimdi bakınız, 
bendeniz bunu arz edereken tetkikatımı yaptım. 
Meselâ, şimdi en muteber tefsir Elmalı Hamdi 
Beyefendinin tefsiridir... Söylüyor; «siz de üç 
sınıf olduğunuz zaman ki, sağda eshabül mey
mene; ne eshabül meymene, solda eshabül 
meş'eme; ne eshabül meşeme.» Tercümesi bu. 
Tefsirden anlattığım gibi, «itibar edilenler sağ
da oturanlardır», «saadet sahibi olanlardır», 
«Günahkârlar soldadırlar» diyor. Bu uhrevi bir 
şeydir. Elmalı Haindi Efendi bu şekilde tefsir 
etmiş. Gazi Beyzavi'yi tetkik ettim, aynı mahi
yettedir. Inanmıyaıı ikinci cildin 488 nci sahi-
fesine baksın. Fahlül Razi'nin meali var. 8 cilt. 
Onun da 8 nci cildinin 65 nci sahifesinde ve ay
rıca daha modern dillerde tercümelerimiz de 
vardır, izmirli ismail Hakkı Bey, diyor ki; 
«işte o gün siz üç sınıfa ayrılacaksınız : Biri 
uğurlular, uğurlular ne iyi haldedir, diğer uğur
suzlardır, uğursuzlar ne kötü haldedir, ileri ge
lenler, ileri gelenlerdir..» 

Besim Atalay Bey, en sonra tercüme etti. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) -

Üçüncüsü n e t . 

ESAT CAĞA (Devamla) — Sana ne bira
der. Sen solda oturuyorsun. Ortada değilsin, 
onlar sorsunlar. (Gülüşmeler) Şimdi Besim Ata-
lajr Bey; sizler üç. sınıfa ayrılınca, birisi uğurlu
lardır, ne mutlu uğurlulara, birisi uğursuzlar
dır, ne kötüdür uğursuzlar. Yine ne sağ, ne sol 
yok. 

Bakınız Ömer Rıza Doğrul'a; «Üç sınıf ola
caksınız, biri uğur sahipleridir, uğur sahipleri... 
Diğeri uğursuzluğa uğrıyanlardır. Ne mutlu 
berikilere, ne fena ötekilerin haline» diyor. 

Abdülbaki Gölpmarlı : «Ve sol taraf ehli, 
ama ne sol taraf ehli., Bu da (mâ) yi taaccübo-
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larak almış... Ve sol taraf ehli, ama ne sol taraf 
ehli...» 

SAĞDAN BİR SES — Baltaeıoğlu yok mu? 
ESAT ÇAĞA (Devamla) — Baltaeıoğlu'im 

tetkik etmedim, bilmiyorum. 

Şimdi, bu »siyi si tefsirlere yol açan bir ter
cümedir ve muhakkaki ki, Kuranı Kerimin mâ
nasına da uygun değil. Size en muteber olanla
rını okudum. Gazi Beyzavi'nin tefsiri, İmamı 
Gaziî Beyzami'nin tefsiri, İmamı Fahrü - Razi'-
nin tefsiri bu şekildedir. Her halde Elmalı Ham
el Beye de itimat buyurursunuz. Bunlar din ule-
masıdır. Hiçbiri bu işi yapmamıştır. Şimdi, Di
yanet İşlerinin bu işi bilerek yaptığını kabul i 
etmem, tahmin etmem. Gözden kaçmış olacak. I 
Ama, tercüme edenler ki kişidir. Eğer bunlar 
bilerek yaptılarsa kendilerine Surei Bakaranın 
79 nen ayetiyle hitabederim. «Vay kitabı elle
riyle yapıp sonra da onu az değerle değişmek 
için bu Allah'ın katmdandır, diyenlere. Vay 
ellerinin yazdıkların, vay kazandıklarına» 

Hepinizi hürmetle selâmlanın. (Alkışlar) I 
(Sağdan, yahudilere hitaptır, o, sesleri) I 
Herkese, bütün siyasi emelleri istismar eden- I 

lerc. I 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) -

Nede kıyametten bahsediyorsun, başka sûre I 
yok mu?... I 

BAŞKAN" — İhsan Sabri Çağlayangil. I 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sa- I 
yırı Çağa'ıvm kürsü haricinde bile heyecanla de- I 
vam. ettiği hitabetinden sonra aynı mevzuda ko- I 
nuşmam hakikaten biraz müşkül. Esasen İsla- I 
miyette ruhbaniyet yoktur. Allah'la kul arasına I 
girmek de caiz değildir. Herkes teşkilât hak- I 
kında söyliyeceklerini söyledi. Pek de ühtı- I 
sasım ol mı yan bir konuda 'huzurunuza çıkmayı I 
arzu etmezdim. Fakat 'küçük ibir temennim var, I 
onu arz etmek için çıktım. Ben, ne ihademei I 
hayrat tabirine ilişecek bir cihet ıgörüyoruım ; I 
çünkü Yavuzun bile sahibül haremeyn 'vasfını I 
muazzam bocası (sahibül) değil (Hadiımül İha- I 
remyn) diye tashih ederken, buradaki (Hade- I 
me) de buhurdan gibi kokan bir attı ret klokusu I 
varken, ben onu tezyif diye kabul etmiyorum. I 
Ne de Sayın Çağa gibi sağ ve sol meselesini, I 
Kuranı Kerimden çıkarıp sünmıehasa Allah'la • 
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I mücadeleye girecek değilim. Sağ yer desem kı

zacak... 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) -^ 

Allah'la mücadele değil, mütercimle 'mücadele 
var. 

BAŞKAN - - Müdahale etmeyin efendim. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Allattı'la müdaceleye beni götürecek, haddimize 
mi yahu ? 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (DeJvamla) 
—ıSağ ve sol kelimesinden bu kadar alınmaya 

hiç hacet yok. 
ESAT ÇAĞA (Cumlhurbaşkanınca S. Ü.) — 

İstismar edildiği için. 
IHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Deivamla) 

— H'lç 'hacet yoktur. :Sağ, sol siyasî terim oldu 
diye şimdi artık, sağlımıza, solumuza ihtiyatla 
bakacak hale imi ıgeleceğiz? >Sağ ayağını diye-
'.miyeeeğim., sol elimle yemek yemîyeicek miyim? 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanmca S. Ü.) — 
Sağı solu ben kendim uydurmadır. 'Kur'anda 
var. 

BAŞKAN — Rica ederim müda'hale etmeyi-
niz. 

tHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— O kadar da alıngan değilim. Beniinı, Diyanet 
İşlerinin bütçesi ^götüşü türken, konuşmak iste
diğim ciddî mevzuum şu; İbir kalkınma 'hamle
sine girdik. Muhakkakki -kalkınmamızın en ba
şı kültür dâvamızın "halliyle 'olur. Bu meimle-
ette ne çekersek cehaletten çekiyoruz. Yalnız, 
milletin aydınlanması işini sadece 'maarifin, 
sadece mekteplerin üzerine yıkmakla dâvanın 
seri şekilde başarılacağına inanmıyorum. Ba
na göre buıgün stadyum da bir mekteptir, ti
yatro da bir 'mekte'p'tir, sinema da bir mektep
tir, cami de bir mekteptir. Üstelik henüz bil
gili hoca ile giremediğimiz köylerimizden bu
gün Ihanigi köyde cami ivarsa ıO köyde bir din 
adamı vardıır, fakat her köyde İbir 'okul yoktur. 
Buralarda 'halka, inanarak ve inandırarak pek 
çok fikirlerin telkini mümkündür. Geçenler
de, bilmem yüksek nazarlarınıza çarptı mı, Si
vas Müftüsü, kan dâvası (güdülmesinin son de
rece ileri olduğu bir köye giderek Ihalkı top
ladı. Kur'anı Kerim'i çıkardı ve bütün köy 
halkını davet ederek kan dâvasının ne sakîm, 
dinen, insanlık bakımından, maıitıkan ne ka
dar da ipdidai bir his olduğunu heyacanlı bir 
şekilde belirttikten sonra Kuranı 'Kerime el 
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bastırarak bu dâvadan masun kalmaları ılıusu-
sunda köy halkına yemin verdi. Duyduk ki 
•bu hadiseden sonra aralarında eskiden beri kan 
dâvası »lan aileler, birbirlerinden kız alıp -ver
meye 'başlamışlar. Ben diyorum ki camilerde 
Cuma günkü hutbe ve vaazlarda acaba abdest 
alırken falan duayı mı önce okumak yoksa fa
lan duayı UYU okumak evlâdır, yerine bunları 
öğretmemiz daha lüzumlu değil midir? Bun
lar da lâzım ama Ibunlar nâmütenaihi değildir. 
Bir tarafında bunun tedris kısmı biter. Bu kabîl 
sosyal dertlerimizi, sosyal dâvalarımızı, telkin 
etmek istediğimiz Ihisleri Ibu yolla vatandaşa 
intikâl ettirmenin, hattâ Allah insana canını 
emanet vermiştir. En kutsal 'bir emanet ola
rak muhafazasını da kendisine tevdi etmiştir. 
O lhalde trafik kazalarından korunmanın bilo 
şu âyetle halka intikali mümkün bir hâdisedir. 
Pratik şekilde - vatandaşın istifade edebilece
ği - dinî mevizeleri, Diyanet İşleri pekâlâ :ter-
tibettirelbilir. Bunları 'her yere tevzi edecek 
tarzda tabettirebilir. Bu gibi hutbelerde, nıe-
vizelende sinemaya gitmeyin, çı'plak kolla gez
meyin» yerine 'bunların söylenımesinde büyük 
isabet ve fayda görülebilir. Ben halkın dine 
olan saygı 've sevgisini yine onun ilim ve irfan
la. irşadı hususunda önderlik etmesi için Diya
net İşlerine birtakım vazifeler tereddülbettiği 
inancıyla bu 'temennimi huzurunuza getirdim. 
Kusurum olduysa özür diler, (huzurunuzdan 
hürmetle ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Şa'h ısları namına söz ilstiyen 
arkadaşlardan 2 arkadaş kaldı. 7 arkadaş söz 
söylemiştir. Fakat hır kifayet önergesi gel
miştir, onu okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Grup sözcülerinden başka altı arkadaş fi

kirlerini beyan ettiler. Yeterliğin oya sunul
masını arz ederiz. 

'Tabiî Üye Artvin 
Sami Küçük FeHımi Alpaslan 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Alev
limde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürkcine... 
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım; Diyanet İşlerinin asıl ana 
dâvalarından bir tanesi de tevdiatçılıkla alâkalı 
hususattır. Bu husus aydınlanmadığı gibi hiç
bir arkadaş da Diyanet İşlerinin Emekli Sandı-
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ğma ait 125 nci maddesine dokunmadı. Bu mü
him bir konudur. Eğer müsaade ederseniz bu 
konunun aydınlanması hususunda hiçbir arka
daş konuşmamıştır. Bendeniz de bu mevzu üze
rinde söz almıştım, çok kısa olacak ve yarım 
dakika sürecektir. Bu bakımdan kifayeti mü
zakere talebinin reddedilmesini rica ederim. ' 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririnin 
aleyhinde konuşma olmuştur. Önergeyi oyunu
za sunuyorum; kifayeti tasvip edenler'.... Tasvip 
etmiyenler.... Tasvibedilmiş'tir efendim. 

Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OM AY (Ankara) — Pek muhterem arkadaşla
rım, dünkü sözümden biraz rücu edecek gibiyim, 
'bugün. Çünkü kısa konuşmaya söz vermiştim 
ama, üzerinde çok konuşuldu. Hükümetin, Di
yanet İşleri Reisliğinin işleri bakımından ce
vapsız bırakmayı doğru bulmuyorum, Heyeti 
Celilenizin tatmin etmek bakımından. 

Bu itibarla belki birkaç dakika fazla konuşma 
zorunda kalacağım için af finizi rica ederim. 

Kıymetli hatip arkadaşların çok istifadeli 
konuşmalarını dinledik. Bu arada belki bir ma
kale veya bir acık oturum mevzuu olabilecek 
akademik konuşmaları da dinledik, istifade et
tik. Her ne ise, bunları geçeceğim. Çok hüsnü 
telâkki ettiğim yapıcı tenkidleri çalışmaları
mızla kıymetlendirmek bizim için ancak bir va
zifenin ifası olacaktır. 

Bütçemiz üzerinde en çok konuşulanlardan 
birisidir. Tesbit edebildiğim temenni ve dilek
leri şöylece toparlıyaibildim; maaşların azlığı, 
kadro, neşriyat, Kuran kursları, Diyanet İşleri 
binası, Müftülük Daireleri, bâzı cereyanlara eği-
linmesi, cemaat konusu, bütçede artış olmadığı, 
münavver din adamları meselesi ve daha bâzı te
menniler. 

Şimdi 'bunlara sırası ile cevap arz etmeye 
çalışacağım. Maaşların azlığı, dediler. Doğru
dur arkadaşlar, bugün din işleri personeli ıs
tırap içindedir, öyle ki, utanç, hicap verici 
mertebede, bilhassa bâzı bölgelerde bâzı köy
lerimizde tese'ül derecesine varan acıklı haller 
vardır. Buna hayır demek, hakikati görme
mek demek olur. Ben evet diyorum. Bugün 
mümkün olan çareleri, ola'bilecek olanları ko
nuşmamın devamınca belirtmeye çalışacağım, 
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Kadro : Halen bin aded maaşlı karo vardır. 

Aşağıda arz edeceğim şekilde ve yeni Teşkilât 
Kanunununda bu kadro, üç bin daha ilâvesiyle, 
dört bine yükseltiliyor ve asli maaş, 70 - 80 in 
karşılığı olan 1 100 liraya kadar yükselmekte
dir. icabında üç. üst derece maaşı da alabilecek
lerdir. Halen kurs görmüş ücretli imamlar da 
maaşa geçirilmek suretiyle terfileri sağlana
caktır. Bugün muvazzaf olanların müktesep 
hakları mahfuz tutulacaktır. Yeni kanunla: köy 
imamlarına şimdilik 75 lira ödenek verilmesi j 
kabul edilebilmiştir. Devlet imkânları bakımın
dan köyde bu parayı kifaf ı nefs kabilinden ka
bul etmek ieabeder, bugünkü imkânlara göre 
ve bundan aşağıda, tekrar bahsedeceğim. j 

Neşriyat; İslâm dini ve ilmihal mahiyetinde, ! 
ahlâki esaslar, hadisler, şimdiye kadar öyle 
birkaç yüzbin değil, milyonlarca bastırılıp da
ğıtılmıştır, dağıtılmaktadır. Neşriyat döner 
sermayesi bu kanunla, bugün 250 bin lira olan 
d/öner sermaye, 3 milyon liraya, çıkarılıyor. 

Kuran kursları : Bugün arkadaşlarım, Ö6f> 
tane ücretli fakat binden fazla fahrî Kurarı 
kursları vardır. Arkadaşlarım, yenilerinin 
açılması yanında; bunların ıslah edileceği yö
nünden öğütler verebilmelerdi, çok memnun 
olacaktım. Vaktiyle camilerde, Hükümetin, 
Devletin murakabesi altında yapılması, icra 
edilmesi lâzımgelen bu Kuran kursları, sonra
dan bâzı sebeplerle, kapı .aralanmak suretiyle 
başıboş bırakılmış ve memleket içerisinde fahrî 
unvan aidi altında bugün binlercesi tıpkı bizim 
bildiğimiz, vaktiyle bu cemiyetin çok acısını 
çektiği mahalle mektepleri halinde faaliyette
dir. Bunları derleyip toparlamak, kontrol ıaltı-
na almak mümkünse Tevhidi Tedrisat Kanu
nu hükümleri dairesinde 'Millî Eğitim Bakan
lığının. kontrolü altına vermek .bence Yüce Se
natonun ve Millet Meclisinin bîr vazifesi olma
lıdır. 

Diyanet İşleri binası : Kira mevzuu, 80 bin 
liralık bir kiradan bahsettiler. Vakıflar binası 
olması itibariyle kiranın yüksekliğinden bah
settiler. Derhal alâkalılarla temas ettim, iki 
daire arasında ikira mevzuunu halletmek yo
lundayız. Üzerinde durulacak, düşünülecek 
bir mevzu değildir. Diyanet sitesi Ankara'da 
inşa ediliyor, inşaat işlerini idare eden çıok 
kıymetli bir yönetim kurulu var. Geçenlerde 
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kendilerinden rica ettim, gittim binayı gezdim. 
Sayın Ahmet Yıldız da bu kurulun başkanı
dır. Diyanet sitesinin içerisinde Diyanet İşleri 
binası kendi vakarı ile mütenasip bir halde 
inşa edilmektedir. Ona da Devletçe lâzımge
len yardımın yapılma çarelerini arıyoruz, önü
müzdeki Cumhuriyet Bayramında hizmete 
girmesi esbabını aramaktayız. Müftülük Da
ireleri : 67 tanesi bugün âdeta yersiz hâldedir. 
Arkadaşlarımın ifadeleri doğrudur, 375 tanesi 
•kira ile tutulmuş yerlerdedirler. 191 tanesi Hü
kümet konolklarmdadır. Bu sene de bir kıs
mına yer temini müftülük ihtiyaçları için büt
çeye 300 000 T.L. sı konmuştur. Tarikat cere
yanı, mezhep mevzuu üzerine eğilmek Anaya-
smmızın vicdan, din hürriyetleri' anlayışının 
ışığı altında çalışmalarda bulunmak üzere yeni 
teşkilât tasarısında Diyanet işleri bünyesinde 
yer alan inceleme, araştırma ve danışma kuru
lu bu gibi meseleleri ve hizmetleri çözmekle 
meşgul olaicaiktır. 

Cemaat konusundan bahis buyurdular, tak
dir edersiniz ki; ini, tamamen bir Anayasa 
meselesidir. Bu itibarla icra bakımından buna 
cevap verecek durumda değilim. Bütçede ar
tış pek az .buyurdular. Bugün arkadaşlar, büt
çe 60 milyon T.L. sidir, arz edeceğim Teşkilât 
(Kanunu ile 90 milyon lira oluyor. Ancaik, 1-/2 
yılda kademeli olarak tatbik edilecektir. Diya
net işlerinin, idare âmirlerinin tesiri altında 
bulunduğu mevzuu biraz reddi mümkün olmı-
yan bir gerçektir. Çünkü bulgun için bir teftiş 
kurulu, yoktur. Öyle hâdiseler oluyor ki bâzı 
vekâletlerin, müfettişlerini göndermeleri için ri
calarda, niyazlarda bulunuyorum. Bazan vali
lerin yardımını istiyorum ve sıkıntı çekiyoruz 
bu mevzuda. Kanunda bir heyeti teftişiyesi 
vardır, yeter müfettişleri vardır. Bundan son
ra daha selâmetle bu işler görülecektir. Iiifat 
'Öztürkçiııe arkadaşım burada bir mevzuu ko
nuşmak istediler. Ben onunla alâkalandım, 
hassas bir konu. •Emeklilik hakkı, tanmmıyan 
tevdiatiçılara emeklilik hakkının tanınması 
mevzuunda yapılan bir teklifle alâkalıdır. Ben 
teknik personelle temas ettim, konu. bizim için 
cidden yumuşaktır ve enteresandır. Bunun ge
reğini yapmaya çalışacağız, arkadaşlar müste
rih olsunlar. 

İhsan Sabri Çağlayangil arkadaşım çok öz
lediğim ve hasretini duyduğum bir konuşma 
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yaptılar. Şimdi umumi maruzatımın sonunda 
kendilerine zannediyorum ki, cevap vermem 
mümkün olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, burada arkadaşlarımın 
hiçbirisinin temas etmediği başka bir iş üzerin-
deyim. Bu iş şudur : Bugün yabancı memleket
lerde binlerce Türk Müslüman işçimiz vardır. 
Oraya gönderdik, çalışıyorlar. Bunların oralar
daki din eğitimi, moral eğitimi bakımından ted
birlerini almış bulunmaktayız. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Buna 
temas ettim efendim. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OM AY (Ankara) — Bilmiyordum efendim, 
affedersiniz. Temas ettiğinize memnun oldum. 
Her halde ben o sırada meşguldüm. Müsterih 
olsunlar, Çalışma Bakanlığiyle yazışma halin
deyiz. Hattâ Yeşilay'ın yardımını istedim, gel
diler. Kendileriyle görüştük. Oralarda şubeler 
açma mevzuunda Almanya ve Belçika ile temas 
halindeyiz. İnşallah bunda da bir muvaffakiyet 
kaydetmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, cümlen izce malûm-
vdur ki, din ve vicdan hürriyeti Anayasamızın 
teminatı altındadır. Yine Anayasamızın 154 ncü 
maddesi gereğince «Umumi idare meyanmda 
olan Diyanet İşleri Başkanlığımız da İslâm Di
ninin itikat ve ibadetleri ile ilgili işleri yürütür 
ve cami hizmetlerini ifa eder. Memleketimizde 
din eğitimi de Tevhidi Tedrisat Kanununa gö
re, Maarif Bakanlığına aittir. Bu itibarla, bâzı 
arkadaşlarımızın girdikleri sahadır, Maarif Ba
kanlığı. Ben o bütçe sırasında konuşulsun çok 
arzuya şayan görürüm, onlara girmiyeeeğim. 
ÇUinkü, konuşmalar tedahül edebilir. 

Şimdi kendimizden bahsetmek istiyorum. 
Bugün Diyanet İşleri Teşkilâtı kuruluşu filha
kika gerçek ihtiyaca cevap verecek durumda 
değildir. Halbuki din hizmeti mühim bir sosyal 
hizmettir. Böyle bir sosyal hizmet ise mutlaka 
gerekli imkânlara kavuşturulmalıdır. Bu da her 
şeyden evvel hizmete rağbeti sağlamakla müm
kün olabilir. İşte bu sağlanırsa millet ve mem
leketçe aranılan evsafta din hizmetlileri çoğa
lacaktır. İmam - Hatip Okulu, İlahiyat Fakül
tesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu genç
lerden mühim bir çoğunluk bugün maalesef ve 
maalesef başka hizmetlerde bulunuyorlarsa ka
naatimce bu da Diyanet İşleri Teşkilâtında tat-
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inin edici kadroların bulunmamasmdandır. Şu 
halde kuruluş bünyesi, personel nitelikleri ba
kımından yenilikler getirmek istiyoruz. Yani 
teşkilâtı, mânevi değeriyle mütenasip bir hale 
getirmeye çalışıyoruz. Bu maksatla da Teşkilât 
Kanununu Meclise bir an evvel sevk etmek ni
yetindeyim. Arkadaşlarım söylediler. Teşkilât 
Kanunu mevzuunda söylenecek çok şey var. Bu 
yirminci tasarıdır arkadaşlar. Her defasında bir
takım refleksler, her defasında birtakım arala
malar bu işi geciktirmiştir. Tasarı hazırlanmış
tır. Bir hafta evvel tabettirilmiştir. Bakanların 
tetkikine sundum. Kendileriyle ayrı ayrı temas 
ettim. Marttan evvel bunun Meclisin çatısı al
tına sokmak istediğimi ve on gün zarfında bana 
cevap vermelerini de bir yazı ile bildirdim. (Al
kışlar) 

Şimdi bu kanun mümkün olduğu kadar büyük 
ihtiyaçları - ki, önünüze gelecektir - istediğiniz 
gibi üzerinde konuşacaksınız, görüşeceksiniz, ta
sarruf edeceksiniz . Yeter ki, biz getirebilelim. 
İnşallah bunu istiyorum. Şimdilik büyük ihti
yaçları karşılıyacaktır. Şimdi arkadaşlar Din, 
kabul etmemek mümkün değildir tabiî, bir cemi
yetin mânevi temeli ve en büyük teminatıdır. Bu 
teminatı her şeyden evvel yüksek mânevi kudreti 
haiz Din personeli gerçekleştirebilir. Bâzı arka
daşlar din adamlarının gericilikle itham edildik
lerinden bahsettiler. Bu ithamları kimler yapı
yor bilmem. Ben gericilikten ne anladığımızı şim
di misalle anlatmak istiyorum: Memlekette gerici 
yok değildir, dilimin döndüğü kadar söyliycce-
ğim. 

Geçenlerde İmam - Hatip Okulu Mezunları 
Federasyonu Derneğinden bir heyet bana geldi. 
Bunlarla sohbetim esnasında bu gericilik mevzuu 
falan, baktım gençleri üzen bir haldir. Niçin, de
dim, üzgünsünüz? «Efendim böyle bir itham altın
dayız.» dediler. Siz mi itham altındasınız, dedim. 
«Evet» dediler. «Peki» dedim. Kendileriyle ko
nuşmam iyi bir şey oldu. Masamın üzerinde bir 
vilâyetten vatandaşlardan gelmiş bir şikâyet tel
grafı vardı. Telgraf şu-, - Yerini söylemeye,-isim 
vermeye lüzum yok - bir vaiz şunu söylemiştir. 
«Yahudiye selâm verilir, selâm alınır, ama na
maz kılmıyan Müslümana selâm verilmez, selâm 
alınmaz...» 

Telgrafı gösterdim ve ne elersiniz buna dedim. 
«Çok kötü, çok çirkin» dediler. «Bu adamın ge
rici olduğunu kabul ediyor musunuz?» dedim. 
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Evet dediler, gericidir bu. Kılıkları çok zarif olan, | 
sohbetleri ve bilgileı i yerinde olan bu insanlara bâ- I 
zı sualler sordum. Dedim ki, «Şimdi soruyorum si
ze, karılarınıza çarşaf giydirmeye düşünebili misi
niz» dedim. «Asla» dediler. Peki bu memlekette Lâ
tin harflerinin aleyhinde misiniz?, Fesin hasreti
ni eeker misiniz? üedim. «Ne münasebet efendim» 
dediler. «Nasıl olur, biz devrimler istikametinde 
çalışan, öyle mekteplerde yetişen, Maarifin kon
trolü altındaki okullardan feyiz almış insanlarız». 
dediler. Ben bunları bu kürsüden ifade ediyorum, 
bu gençler Ankara içindedirler. «Şu halde bizim 
milletçe gerici dediğimiz bu insanlarla mücadele
de milletin ve Hükümetin en büyük teminatı, si
lâhı sizsiniz.» dedim. «Nasıl gerici denilebilir, si
ze». Size bu arada birkaç gerici misali vereceğim. 
Maalesef memlekette var. Bu söylenenlere alın
mamak lâzımdır. Aydın kimselerin bunlardan 
alınmaması lâzımdır. Şimdi bakınız, birkaçını alı-
verdim. Akşam Gazetesi kupürlerinden 31.1.1964 
tarihli Akşam Gazetesi; «Fatih dersiamlarından.. 
filân» islâm Yolu isimli bir kitap neşretmiş. 
tsim tasrih etmek istemiyorum, teinde şöyle ya
zıyor; «Bulûğa eren insan, oruç tutacaktır, aksi 
takdirde kâfirdir, özürsüz olarak Ramazan gün
lerinde oruç yiyen bir insan katlolunmak lâzıın-
gelir.» Sayfa: 33. Bunları bugün konuşanlara ne 
dersiniz arkadaşlar, rica ediyorum. Bu adama 
ne dersiniz? Size arz edeyim; geçen gün arkadaş
lar birtakım telefonlar aldım. Gelenler oldu. Ya
zılar aldım. Burada Ankara'da Hacıbayram Ca
miinde bir öğle üstü vaizin biri güzel güzel, akıllı, 
uslu konuşurken birden bire cûşu buruşa gelir ve 
memlekette ne kadar diplomalı, ne kadar üniver
siteli insan, ne kadar üniversite varsa hepsine, 
en ağır kelimelerle her türlü hakareti yağdırı
yor ve nihayet cemaat âdeta caminin içinde 
biribirine girecek hale geliyor... Bu, geçen Cumar
tesi günü Hacıbayram Camiinde cereyan etmiş 
bir hâdisedir. Diyanet İşlerinin derhal dikkatini 
çektim, bunun üzerinde duruyorum. Kaçamak 
hâdiseler olabiliyor. Bu adam gerici değil de ne
dir? Elbetteki gericidir. Bunların, gericilerin 
yanında, ahlâksızlar;, ahlâksız olanlar yok mu
dur? Vardır. Ciltler dolar arkadaşlar, ciltler do
lar. Son birkaç günün hâdiselerine myle, bir göz 
atılacak olursa «cinsî temasa zorlayıp, zorla aşk 
büyüsü yapan imam», «falan köyde 14 yaşındaki 
bir kızı kandırarak camie kadar götürüp tecavüz 
eden imam», «Camide kız kirleten imam», «Ye-
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di çocuk sahibi bir imam kadınlara cinsi münase
bet teklif etmiş». Bütün bunların üzerindeyiz. 
Bunlara gerici demek, ahlâksız demekte ne kadar 
haklı isek; dinin C5«ıslarma sadık kalarak, ayclıit 
olarak bu memlekete hizmet edeıi insanlara ela 
kimsenin gerici demeye hakki yoktur, liaddi de 
yoktur. Onıin dilini koparmak, hepimize düşen 
vazifedir. Ama cemiyeti böylece (emelinden sar
sar, dejenere eder istikamette çalışan insanların 
alnıiıa da «gerici» damgasını vurmak ve bunları 
temizlemek elbette hakkımızdır arkadaşlar. Muh
terem arkadaşlar, bir şey daha söylemek istiyo
rum. Maarif bütçesiyle alâkalıdır ama Maarif Ba
kanından da, üzerinde çok hassasiyetle durduk
ları bu mevzuda, bir not aldım. Ve açıklamak is
tiyorum. Bu da şudur: Nüfusu 5 binden yukarı 
olan yerlerde imam hatip okulu mezunlarından 
veya daha yüksele tahsillilerden başkalarının ça
lıştırılın ıyacağı mevzuunda alınmış bir karardan 
bahsediyorlar. Ben bunu tetkik ettim. Çünkü 
hakikaten nüfusu 5 binden aşağı yerlerde çalışti-
rılmama mevzuu da değiştirilemiyecek bir husus 
değildir. Bir rapordur. Bunda yer alması sebebi
ni mülâhaza ettim. Maarif Vekilinden bir not 
aldım, bu nota göre edindiğim bilgi şudur: Bu
gün arkadaşlarım, Diyanet İşleri Teşkilâtında 
binlerce insan vardır ki, köylerde, küçük yerler
de hizmet etmektedirler. Bunların, bir anda, ko
lundan tutup atamazsınız. Müktesep hakları Nar
dır, emekler vardır. Buna meslek olara!: emek 
vermişlerdir. Meselenin oturduğu satıh budur. 
Sonra burada da çok söylendiği gibi, bunlar nü
fusu, beş binden yukarı olan yerlerde bu cok ay
dın insanların, İmam-Hatip Okulu mezunlarını 
bir defa vazifelendirelim, bu imkânları sağlıya-
lım, kadroları dolsun. Ondan sonra bunları aşa
ğı doğru kaydırmak için hiçbir cendercli durum 
yok. Kaldıki, getirdiğimiz teşkilât kanunu arzula
nan seyyaliydi getirecektir. Bu mümkün olduğu 
kadar, en aşağıya kadar bunu getireceklerdir. Ye
ter ki, kendilerinde oraya kadar gidip hizmet et
me arzusu hâsıl olabilsin. Yani bu diğer din 
hizmetlilerinin müktesep haklarının mahfuz tu
tulması bakımından muvakkat olarak alınmış bir 
tcdbirdiı-. Elâstikidir, her zaman mümkündür. 
Bunun üzerinde arkadaşların ısrarlı olmamaları 
lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlar, inanıyorum ki, din il-. 
me, ilim de dine düşman değildir. Ve İslâm di-. 
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ni, ihtimaldir ki; ilmi inkişafa götüren, ilmî esas
ları içinde budundurur. Ne yazık ki, kifayetli 
adamlar yetiştirilememesi yüzünden bâzıları müs
pet ilme ayak uyduramaz vaziyettedir. İnşallah 
cemiyetimiz yakında bunu telâfi edecektir. Ben
deniz maruzatıma nihayet vereceğim. Ama bugün 
bu işi tedvire memur bir Bakan sıfatiyle bu kür
süden bir temennide bulunmak isterim. O da şu
dur: Hepimizin özlemini duyduğumuz din ada
mında ayrıca her türlü siyasi temas ve temayül
lerden vatandaşlar arasında, miletçe candan iste
diğimiz kardeşlik duygusunu bölücü davranışlar
dan uzak ve her halde meslekin yüksek vakarı, 
haysiyeti ve şuuru içinde vazife yapmalarını iste
memiz keza milletçe hakkımızdır. Bir imamın ar- j 
kasında Kıbleye teveccühle el bağlıyan Müslü
man, imamın şöyle veya böyle bir siyasi kanaati 
ve sairesi olduğunu düşünmeden, tam bir hulûs ı 
ile ibadet yapabilmelidir. Çünkü, rütbe, imti
yaz, sınıf, zenginlik, fakirlik mevzuuibahsolma-
dan saıfa girilen tek yer yalnız camidir arkadaş
lar. ('Bravo, sesleri) istediğimiz aydın din 
adamının 'bu gerçekler istikametinde olmasını 
elbette isterik. Müsaade ederseniz, ihep beraber 
istiyeliim. Yüce 'Senatoyu hürmetlerimle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bakandan sonra son söz mil-
letvekilinindir. Sayın 'öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, (bütün arkadaşlarımız Di
yanet İşleri Reisliğinin bütçe •müzakeresinde 
cidden çok 'olumlu, feyizli birer konuşma yap
tılar. Bunlara benim ilâı've edebileceğim bir 
şey, şu anda belki akşama radyolarının başın
da bulunacak olan din adamlarının istikbal
leri için ümitle 'beklediklerinin (bir müjdesi ola
caktır. 1944 senesinde 4644 sayılı Kanunla 
umumi muvazeneye tabi dairelerin daimî ücret 
kadrolarında çalışan personeline, yaş Ihaddi 
aranmaksızın emeklilik «hakkı tanınıyor. Ara
dan dört sene «geçtikten sonra 1 . 1 . Î9'50 sene
sinde bu emeklilik hakkı mülhak bütçeli olan
lara da tanınıyor. Fakat, mülhak (bütçeli dai
relerde çalışanların 40 yaşından küçük olanla
rı Emekli iSandığı Kanununun 65 nci maddesi 
gereğince iştirakçi, 40 yaşından yukarı olanla
rı da tevdiatcı olarak kaıbul ediliyor. Bu du
rum karşısında, niç. şüphesiz ki, emeklilik yö
nünden 'büyük bir sosyal adaletsizlik mevcut. 
Halbuki, dinimizde sosyal adaletin tam bir şe- | 
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kilde teessüsünü istiyen âmir hükümler var
dır. öbür taraftan 'bu dini yürütücü şaihısla-
rın ise, kanun karşısındaki! (hukukî durumla
rı sosyal adeltsizlikle dolaudur. Venmiş oldu
ğumuz, ıgerek Aihmet Yıldız Beyin «gerekse ben
denizin, gerekse Reşit Ülker Beyin ve İsparta 
Milletvekili Lokman Başaran'in kanun teklif
leri, Millet Meclisinin Maliye Komisyonunda 
Emekli :Sandığı ve Maliye Vekâleti temsilcile
rinin huzurunda yeniden fonmüle edilmek üze
re kabul edilmiştir. Bütün temennimiz bunun 
Millet Meclisinden bir an evvel çıkartılıp se
nelerden beri 60 yaşında 05 yaşında, (hattâ 80 
yaşında cami köşelerinde ft>u kanunun çıkması
nı bekliye n zavallı imam - (hatiplerimizin ıhak 
ve 'hukuku yerine iade edildikten sonra aşağı -
yukarı Diyanet İşleri Başkanlığında 1 760 ki
şiyi ilgilendiren bu kanun, mülhak bütçelerde 
ise 13 bin kişiyi ilgilendiren bu kanun ile Di
yanet İşleri Başkanlrğı kadrolarında büyük bir 
•boşluk husule getirecektir. Dolayısiyle onlar
dan (boşalan yerlerde genç elamanların terfi 
imkânları sağlanacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesinin tümü üzerindeki konuşmalar (bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini toylarımıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet. Senatosu Sayın Başkanlığına 
Bütçenin Hükümete sunulmasından sonra 

«mülhak vakıflardan mazbut 'vakıflar arasına 
alman 8 camiin 13 aded 'hayrat (hademesi kad
rosunun, 5Ö34 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine 
bağlı «S»1 cetveline 've gerekli ödeneğinin de 
ilgili tertiplere ilâvesi gerekmektedir. 

Bu itibarla : 13,140 Yayın alımları ve gi
derleri maddesinden 44.858 liranın tenzili ile 
42.1120 lirasının 12.2112 (hayrat Ihadem/esi ücreti 
maddesine, 2 738 lirasının da 12.370 emekli 
keseneği karşılıkları maddesine ve 200 lira 
ücret üzerinden 1'3 aded (hayrat "hademesi kad
rosunun da bütçeye bağlı «IS» işaretli cetvele 
ilâvesi ile buradaki 200 lira ücretli kadro ade
dinin 7 776 ya çıkarılmasını arz ve teklif 'ede
rim. 

Tokat 
Züani Beti! 
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BAŞKAN — Efendini, bütçe içerisinde ak

tarma teklif ediliyor. Buna encümen katılı
yor mu ? 

BÜTÖE KARMA 'KOMİSYONU 'SÜZOÜrtÜ 
.VEOİP MniKELÂM)ĞLlT (İzmir Milletveki
li) —• Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Hükü
met? 

DEVLET «AKANI İBRAHttM KAEFET 
O M. AY (Ankara) — Katılıyoruz? 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyor, efen
dim. Bölümleri bu şekliye... («Maliye Bakan
lığı katılıyor mu» sesleri) Hükümet katılıyor 
efendim. Hükümet o demektir. 'Maliye Ba
kanlığı llükiimet demek delildir. («fKatılıyor 
mu» sesleri) Katılıyor efendim. 

Bölümleri, lasbüı edilen şekliyle olcıılııyo-
ruın. 

Dallıa evvel önergeyi oylarınıza arz ediyo-
n m. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
t^dilmiştir. Bölümleri kabul edilen öneıge 
şeklinde okutuyorum, efendimi. 

(A/ l ) OARİ HARÜAMAIJAR 
B. Lira 

10.000 Personel ıgiderleri 57 540 771 
'BAŞKAN — Efendim kabul edilen önerge 

gereğince bölüm 44 858 lira ilâvesiyle 
57 585 6İ29 a baliğ olmuştur. IBu ilâıve ile bö
lümü 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilnııiştir. 

B. Lira, 

m.000 Yönetim giderleri 1 738 600 
BAŞKA.N — Efendim, kabul edilen, önerge 

•gereğince bölüm, 44 858 lira, tenziliyle 1 693 748 
lira olmuştur. Bu ışekliyle bölümü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 'Kaimi etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

14.000 Hizmet 'giderleri 466 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... ıKalbul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli ıgiderler 22 000 
©AŞKAN — Kabul «deriler... 
Etmiyeııler... Kaıbul edilmiştir. 
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(A/3) ISERMAYE TEŞKİLİ VE 

TRANSFER HARGAMALAEI 
95,000 ISosyal transferler 20 297 

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

'36.000 (Borç Ödemeleri 4 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin müza
keresi 'bitmiştir. Son olarak tümü üzerinde ko
nuşmak istiyen arkadaşımız var mı? Yok. 

B —- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi : 

(BAŞKAN — Efendim, Tapu Kadastro Umum 
'Müdürlüğü bütçesine ıgeıçiyoruz. Bu bütçe üze
rinde söz istiyen arkadaşlar .Selâmı Üren, Ada
let Partisi Grupu adına, 'Mehmet Ali Demir 
Y.T.P. Clrupu adına, Kamil Coşkunoğhı O.H.P. 
Cİrııpu adına. Sadık Artukmaç O.K.M.P. toplu
luğu adına söz işlemişlerdir, yalnız salısı adına 
Enis Kansu arkadaşımı/, söz istediler. Buyurun 
Bayın Üren. 

A.P. (İRUPU ADINA SELAMİ ÜREN (Te
kirdağ) Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, 

Yüksek malûmlarıdır ki kadastro hizmeti 
harita, üzerinde gayrimenkullerin 'bendesi ve 
hukukî durumlarını teshil, etmek ve tapu sicil
lerinin tesisine mesnet, 1 eskil eden ve edecek 
olan vesikaları meydana, getirmektir. 

Tapu ve kadastronun bu anlam!ardaki tarifi 
bize bu müessesenin ebemmiyetini anlatmaya. 
kâfidir, zannederiz. 

Gayrimenkul! erin kadastroya, ve tapu sicili
ne bağlanmasının bunlarla ilgili ihtilâf ve da
vaların a zaim asındaki riolü çok büyüktür. Bu 
bıısusun sağlanması ile 'gayrimenkul alım, «atı
mında emniyet ve güvenlik artacak, ipotek, ipo
tekli borç ve irat senedi usulleri işliyecek, dola-
yısiyle ist atik 'halde bulunan millî ısermıayenin 
aktif hale ıgelmesi kolaylaşacaktır. Bunların so
nuncu olarak da. balen alınmakta bulunan tapu 
ve kadastro harçlarının yıllık tutarında ıgeniş 
ölçüde artış olacağı, toprak reformunun kolayla
şacağı, şahsileştirilmiş 'yengilerin itesbitinde 
mesnet bulunacağı, baraj, demiryolu, hava alanı, 
akar yakıt batları gibi tesislerin inşası için kız
lı kaımul aştı rinalar yapılabileceği ve böylece 
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memleketin teknik, iktisadi ve malî alanlarda 
gelişmesine tesir edebileceği bir 'gerçektir. 

(Memleketimizde evvelce padişah malı iken 
has, tımar ive zaamet 'gibi statülerle şahıslara ih
san edilen onlardan da vârislerine ve bugünkü 
sahiplerine da.ha ziyade gayrihukukî ve belgesiz 
olarak intikal eden gayrimenkulleri menkullerle 
1771 ve 2510 sayılı kanunlarla tesis edilmiş bulu
nan kayıtlar ve diğer şekillerle tesis edilmiş bulu
nan siciller mevcut bulunmaktadır. Bir kısmı hu-
hııkî değerini kaybetmiş olduğu gibi 1771 sayılı 
Kanuna göre teffiz suretiyle verilmiş bulunan 
Igayrimenkullerin kayıtları ile 2510 sayılı Ka
nuna ıgöre verilen gayrimenkullere ait siciller 
>.ar.aziye çıkılmadan ve bir ölçü de yapılmadan 
verilmiş bulunduklarından bunlar arz üzerinde 
gerek hudut ve gerekse miktar bakımından ka
yıtlarına uymamakta ive bulgun mâlikleri içine 
üzerinde tasarruf edememe ıgibi acayip bir du
rum da (husule ıgetinmiş 'bulunmaktadır. Bunla
rın 'haricinde tutulan istatistiklere (göre Türki
ye'de hususi .mülkiyet mevzuunu teşkil eden ve 
dolayısiyle tescile tabi bulunan sahipli ıgayri
menkullerin yüzde altmışının tapuda, kayıtlı 
olmadığı mülkiyet ve tasarruf haklarının sade
ce zilyedi iğe istin adetliği de bir hakikattir. 

Diğer taraftan bilgime dek yapılan arazi 
kadastrosunda, çalıştırılan teknik personelin iyi 
yetiştirilmemiş olmaları ve tatbik edilen iptidai 
ve kontrolsuz ölçme metotları dolayısiyle (fn-
togra.met.ri .metodu ile hazırlanmış olan çok az 
bir miktarı hariç) yapılan haritaların yüzde 
sekseni yanlış ve Medeni Kanunun '645 nci (mad
desinin istediği hudut emniyetini temin etmek
ten çok. uzak durumdadır. Arazi kadastrosu ola
rak yapılan işler de ıgenel olarak bir kadastro 
olmayıp krokili arazi tahririnden başka bir du
rum göstermemektedir. 

13ı28 tarihli Emvali gayrimenkulenin tahdit 
ve tahririne dair olan Kanun (hükümlerine ıgö-
re 1925 yılında başlamış olan şehir kadastrosu 
1934 tarihli ve 2613 sayılı Kadastro ve tapu 
tahriri Kanunu ile bugünkü tatbikatına geçil
miştir. Bugüne kadar devam eden il ve ilçelerin 
'belediye hudutları içindeki gayrimenkul mallara 
münhasır kalan bu faaliyet neticesinde 26 il ve 
22 ilçenin kadastrosu ikmal ve tapu sicilleri te
sis edilmiştir. 

3 . 2 . 1964 O : 2 
Arazi kadastrosu faaliyeti, il ve ilçelerin 'be-

lediye hudutları dışındaki ıgayrimenkullerin 
plânlarını tanzim ve tapu kayıtlarını tesis mak
sadı ile 5602 sayılı Tapulama Kanunu hüküm
lerine göre 26.7.1950 tarihinde başlamış ve '1995 
yılma kadar klâsik ımetotla yani şerit, ve teko-
metre ıgibi aletlerle yerden yapılan ölçülerle 
devanı etmiştir. 1955 yılında 6587 sayılı Kanun
la fotögrametri sistemine geçilmiştir. Halen bir 
taraftan klâsik diğer taraftan foto'grametrik 
metotla tapulama işlerine devam olunmaktadır. 

Memleketimizde tapulanmıası icaibeden arazi
nin yüzölçümü ortalama olarak '540 000 kilo
metre kare tahmin edilen 35 515 köyü ihtiva 
etmektedir. (Baışl angıçtan itibaren kadastrosu 
ikmal edilen arazinin yüzölçümü 60 milyon dö
nüm civarında olup köy adedi ise 4 400 civa
rındadır. 

Bu duruma ıgöre 1925 yılında başlıyan ka
dastro faaliyetleriyle şehir ve kazaların onda 
birinin kadastrosu ikmal edilmiş ve mevcut 'ra
porlardan anlaşıldığına ıgöre bu tempoyla mem
leketin ilk tesis kadastrosu takriben 300 yılda 
tamamlanabilecektir. Arazi kadastrosu ise yüz 
yıla yakın bir zamana ihtiyaç ıgö&terımıeiktedir. 

Temponun bu derece ağır olmasının sebebi, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün ödenek, 
personel, malzeme ve teşkilât bakımından yeter
siz bulunması, harita yapmada klâsik metodu 
kullanması ve nihayet başka dairelerden gelen 
kadastral harita, taleplerinin fazla olmasıdır. 

Kadastro faaliyetlerinin muvaffak olmama
sının nedenleri : 

1. Kadastronun hukukî olduğu kadar dft 
teknik bir işlem olduğu Tapu Kadastro G-enel 
Müdürlüğü tarafından takdir edilmemiş ve ka
dastro işleri sadece tapu tahriri mahiyetinde 
mütalâa edilegelmiştir. Kadastro işlerinin takdir 
edilmediğine yerinde bir misal kadastro teşki
lâtı için ayrılmış olan birçok ve bilhassa yük
sek dereceli kadrolar, kadro vazifesi ile ilgisi 
olmıyan memurlara verilmiş olmasıdır, bu şe
kildeki tasarruf, terfi edememeden mütevellido-
larak birçok üstün vasıftaki memurların başka 
dairelere geçmesine sebebolmuş bulunmaktadır. 

2. Elemanların yetişme tarzı kifayetsizdir. 
3. Yüksek tahsilli elemanların yetiştirilme

sine lüzumlu ehemmiyet verilmemiştir. 
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4. Metotlar yetersizdir. Kadastro haritala

rının hazırlanması için evvelâ metotların, 
gayrimenkul emniyetini sağlıyacak şekilde ve 
yeter incelikte tesbiti ve hem de metotları tat
bik edecek teknik bilgiyi haiz elemanların ye
tiştirilmeleri gerekirken bunun tamamen tersi 
bir yol tabibedilmiş evelâ çok yetersiz ele
manlar yetiştirilerek metotları bu elemanların 
tatbik edebileceği şekilde basit ve iptidai ola-
rak seçilmiştir. Bunun neticesi olarak klâsik 
metotlar yapılan kadastro haritalarının hemen 
hepsi kroldli bir arazi tahririnden başka bir 
şey değildir. 

5. Programsız hareket edilmiştir. Kadast
rosu, yapılacak sahanın ne kadar miktarının 
meskûn, ne kadarının kıymetli ziraat arazisi, 
ne kadarının mera ve ne kadarının dağlık 
arazi olduğu hakkında bir etüt yapılmamış 
ve böyle bir etüt olmadığı için de tatbik edile 
cek metotlar ve bunların hassasiyet dereceleri 
isabetle tesbit edilememiş ve yurt çapında ge
nel bir plânlama yapılamamıştır. 

6. Klâsik metotları terk fotogrametriye 
ilgi gösterilmemiştir. 

Kanaatimizce fotogrametri metodu memleke
timizde kadastro işlerinde tatbik edilecek 
ana metot olarak kabul edilmeli ve klâsik me
tot ancak fotogrametrinin tatbik edilemiye-
ceği yerlerde kullanılmalıdır. Bu suretle ka
dastro haritalarında istenilen sıhhat sağlan
makla beraber emek, zaman ve paradan çok 
tasarruf edilecektir. Gerekli genel plânda yapıl
dığı ve yetkili personel tarafından düzenle 
tatbik edildiği takdirde arazi kadastrosunun 15 
senede ikmal edilebileceği hesaplanmıştır. 

Kadastro ekiplerine motorlu vasıtalar te
min edilmelidir. 

Şehir kadastrosunun da süratle intacı için 
fotogrametri usulüne buralarda da geçilmelidir. 

Teknik eleman ve yüksek tahsilli memurlara 
ehemmiyet verilmelidir. 

Kadastro müdürlüklerinin teknik teçhizatı 
çok noksan, iş yerlerinde lüzumlu dolap, tersim 
masası, ve saire giibi büro levazımatı ipti-
tidai durumdadır. Gerek haritaların yapılma
sında ve gerekse saklanmasında mşküllerle kar
şılaşılmaktadır. Bunların tashihi cihetine gi
dilmesi, 

Şehir ve kasabaların kadastroların yapıl-
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masında İller Bankası tarafından yaptırılmış 
olan halihazır haritalardan da âzami derecede 
istifade sağlanmalıdır. 

2997 sayılı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun değiş
tirilerek'hizmetin ifasına uygun bir hale getiril
melidir. 

Kadastro işlerinin muvakkat iş olarak telâkki 
edilmesinden vazgeçilerek kadastro müdürlük
leri devamlı hale getirilmelidir ve bunlara şehir
de ve arazide ilk tesisi takip ve teknik kıymeti
nin muhafazası vazifesi verilmelidir. 

Umum müdürlüğün bir çok teknik eleman
ları yetersiz maaş ve arazi tazminatı ve kötü 
çalışma şartları dolayısiyle teşkilâtta kalmıya-
rak daha iyi imkânlar sağlıyan idarelere geç
mektedirler. Bunu önlemek için gerek maaş 
gerekse arazi tazminatının ve çalışma şartları
nın ıslahı çarelerini arıyarak meslek cazip ha
le getirilmelidir. 

Devlet vatandaşın can ve mal emniyetini 
korumakla görevlidir. Tapu ve Kadastro işleri 
de vatandaşın mal emniyetini korumak için 
yapılan bir âmme hizmetidir. Bu iti
barla kadastro işleri, Devlet hazinesi için 
bir gelir kaynağı olarak düşünülmemeli ve bu 
gelir hizmetin daha iyi bir şekilde ifa edilebil
mesi için daireye bırakılmalı ve icabında büt
çeden yardım dahi edilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hukukî 
görev ve niteliklerinin ağır basması dolayısiy
le Adalet Bakanlığına bağlanmalı kadastro ha
ritalarının yapılması bakımından da Harita Ge
nel Müdürlüğü arasında iş birliği devanı etti
rilmeli ve geliştirilmelidir. Umum Müdürlüğün 
1961 Anayasası ile görevleri bir hayli hafifliyen 
Adalet Bakanlığına bağlanması ile bu bakanlı
ğa önemli bir faaliyet alanı da açmış olacak
tı?. 

Yeni Tapulama Kanunun tapu ve kadastro 
sahasında yeni imkânlar getireceği muhakkak 
olmakla beraber mali ve /teknik eleman bakı
mından takviye edilmedikçe yine neticenin çok 
uzun zamana muhtaeolacağı muhakkak bulun
maktadır. Bu sebepten 1964 yılı bütçesini umum 
müdürlük bakımından kâfi bulmamaktayız. Yeni 
Tapulama Kanununun b'ir an evvel meriyete ko
nulmasını diler. 
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Maruzatımıza burada son verirken 1964 yılı 

bütçesinin memleketimiz ve milletimiz için 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder hepi
nizi Adalet Partisi Senato Grupu adına hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir. Y. T. 
P. Grupu adına. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; Muhterem Bakan 
ve Bakanlık erkânı, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1964 
yılı bütçesi üzerinde Y. T. P. Senato Grupunun 
tenkid ve temennilerini arz etmek için söz almış. 
bulunuyorum. 

Şu hususu önceden belirtmek isterim ki, yük
lenmiş olduğumuz murakabe görevini ifaya ça
lışırken gayemiz iktidar Hükümetini umumi ef
kâr nazarında müşkül mevkilere sokmak değil, fa
kat Hükümetin bütün çalışmalarının memleket 
ve millet menfaatine olmasını temin yolunda ona 
yardımcı olmaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın teminat 
altına aldığı temel haklardan mülkiyet hakkının 
korunabilmesi ve bu hakkın emniyetinin sağlan
ması muhakkak ki, Tapu ve Kadastro işlerinin 
nizam ve ikmaline bağlıdır. 

Y. T. P. sinin Senato Grupu olarak şuna ina
nıyoruz ki, bir memlekette sosyal düzenin, normal 
bir mecraya sokulmasında çeşitli unsurlar yanın
da memleketin kadastro işlerinin tamamlanması
nın da büyük bir payı vardır. Vatandaşın ve bil
hassa köylü vatandaşların Hükümetle olan müna
sebetlerinin %75 ini hattâ ve hattâ yüzde 80 ilâ 
85 ini bu Genel Müdürlüğün görevleri arasında 
sayabiliriz. 

Muhterem arkadaşlar; Tapu ve kadastro işle
rimizin karışıklığı yüzündendir ki, bugün mem
leketimizde ceza ve hukuk dâvalarının büyük bir 
kısmı, mal dâvaları, veya mal dâvalarından do
ğan dâvalar teşkil etmektedir. Resmî istatistikle
re göre memleketimizde halen hukuk ve ceza dâ
valarının % 50 sinden fazlası gayrimenkul ihti
lâflarından doğmaktadır. Ceza ve Tevkif Evlerin
deki mahkûm ve mevkufların çoğunun hürri
yeti bu yüzden kısıtlanmış, bu yüzden birçok ai
leler yıkılmış ve yine birçok ocaklar sönmüştür. 
Birçok vatandaş sırf bu yüzden telef olmuştur. 
Asırlık kan dâvalarının yıllanmış intikam hissinin 
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sırf bu yüzden meydana geldiği müşahede edil
miş ve yine bu yüzden birçok aile sefaletler çu
kurunda. yuvarlanmışlardır. 

işte tapu ve kadastro işlerimizin mâna ve 
ehemmiyetine işaret ederken, biz bütün bu prob
lemlere çözüm yolu bulabilecek bir esasın bulun
masını temenni ediyoruz ve bu yolda diyoruz ki: 

Kadastro, gayrimenkulun sınırını tcsbit et
mek suretiyle mülkiyeti mutlak mânada emniyet 
altına almalı, ve şahıslar arasındaki bitmez, tü
kenmez ihtilâfları önlemelidir. Y. T. P. nin Se
nato Grupu olarak şuna inanıyoruz ki, Tarıma el
verişli olan veya olmıyan topraklarımızın henüz 
yüzde kaçının tapulu olarak vatandaşın tasarru
funda' bulunduğunu bilmeden, bütün Türkiye'nin 
sıhhatli ve hakiki kadastrosu yapılmadan, dağıtı
lacak toprak miktarı tesbit edilmeden, Üçüncü 
İnönü Hükümetinin programında yer alan ve Y. 
T. P. sinin programında da yer bulan Toprak 
Reformunun yapılamıyacağma kaaniiz. Bu ger
çekler gün ışığına çıkarılmadan böyle bir teşebbü
se girişmek, memleketteki sosyal düzeni bozmak, 
adliye cihazının işini çoğaltmak, vatandaşı maddi 
ve mânevi yönden yıkmak ve yıpratmaktan öteye 
gitmiyecektir. 

Yine, vergi adaletinin sağlanması, sağlam bir 
kadastro ile mümkün olduğundan vatandaşın 
Devlet gelirine âdil ölçüler tahtında iştiraki te
min edilmelidir. Bunlardan başka memleketimiz 
için önemli bir dâva olan imar mevzuıınun mutlak 
mânada halli yoluna gidilmeli ve bu bapta kadast
roya ihtiyaç gösteren ameliyeler tekemmül etti
rilmelidir. Bugün 600 e yakın şehir ve kasabanın 
imar plânının hazırlanmış olmasına rağmen tat
biki cihetine gidilememektedir. Bunun sebebi an
cak 50 - 60 kadar şehir ve kasabamızda kadastro
nun bulunmasıdır. 

Gerçek olan şudur ki; bir milletin, memleke
tini gerçek yönü ile tanıyabilmesi, memleketi üze
rinde serbest tetkikler yapabilmesi, o memlekette
ki kadastro işlerinin gelişme derecesine bağlıdır. 
Bugün memleketimizde öyle bölgeler, öyle mınta-
kalar vardır ki, oraları yeteri kadar tanıyabilmek, 
fırsatından vatandaş tamamen mahrumdur. De
nilebilir ki, zengin ve fakir yer altı servetlerimi
zin gün ışığına çıkarüamaınası, gereği şekilde de
ğeri endirilememesi, kendi memleketimizi, kendi
mizin taıııyamayışımızdan, yahut tanımaya fırsat 
bulamayışımızdan ileri gelmektedir. 
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Muhterem arkadaşlar; bir yıl içinde arazide 

çalışan ekiplerin çalışma müddetinin 90 günden 
asgari 180 güne çıkarılması için gereken tahsisat 
verilmez, teknik eleman ve vasıtalarla takviye 
edilmez, noksanlar giderilme'z, ise plânda 
yer alan kadastro işlerinin, belirtilen za
manda tahakkukunu ilgililerden beklemeye 
ve bu hususta ilgilileri mesul tutmaya bir 
hakkımız olmasa gerek. Plânın öngördüğü ka
dastro işlerinin bir an evvel ikmali ve toprak re
formunun gerçekleşmesi isteniliyorsa, bu arazinin 
modern sistemlerle kadastrosunun yapılması şart
tır. 

Bunlardan başka, gayrimenkulle, ilgili ticare
tin geliştirilmesini, bina ve yangın sigortalarına 
ait sicillerin tutulmasını, coğrafya ve jeoloji dal
larındaki ilmî incelemeleri maden araştırmaları
nı kadastroya bağlamak ve bütün bu şıkların ha
lini dilemek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar; Atalarımız demişlerki, 
«Mal. canın yongasıdır.» bu yüzdendir ki, insan 
varlığının teminatı sayılan canı üzerinde ne dere
ce müteyakkız ise, hayatının idamesi addolunan 
malı konusunda da o derece titizdir. îşte cemi
yet hayatının sıkı bir irtibatla bağlı bulunduğu 
gayrimenkul mülkiyet meseleleri üzerinde ehem
miyetle durulması gerektiğinin sebep ve hikmeti 
burada olmak lâzımdır. 

Hal ve keyfiyet bu olunca, tapu teşkilâtının 
görevleri, önemi ve şümulü üzerinde de birazcık 
durmak gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; bugün için memleketi
mizde kadastro işleri ne kadar yetersiz ise, tapu 
işleri de bir o kadar kifayetsizdir. 

Tapu işleri konusundaki eksikliklerden, bâ
zılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Tapu sicil muhafızlıklarının kadroları kifa
yetsizdir. 

Bu teşkilât memurları arasında liyakat kes-
bettikleri halde sırf kadrosuzluk yüzünden yıl
larca terfi cdemiyeıılcr olmuştur. 

Tapu sicil, muhafızlıklarının çoğu lüzumlu 
teknik malzemeden mahrumdur. Bu malzeme
ler arasında daktilo makinasmdan, matbu olması 
gereken evraka kadar her şey vardır. 

Valilikler tarafından Hükümet konakların
da tapu muhafızlıkları için, tahsis edilen yer
ler ihtiyaca kâfi değildir. Bu yüzden devam- > 
iı olarak göz önünde bulunması gereken evrak-
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lar doğru dürüst muhafaza bile edilmemekte, 
fakat gayrimüsait mahzenlerde çürümeye terk 
edilmektedir. 

(Joğıı Arap halleriyle tanzim edilmiş olan 
tapu kayıtlarını gereği şekilde çöz ü mi üyece k 
eleman yoktur. Bu yüzden Tapu Sicil Teşkilâ
tı olan vilâyetler müşkül durumdadırlar. 

Tapu Sicil teşkilâtı bulunan her yerde bir 
tapu arşiv binası yapılmasını, bu dairelerin 
lüzumlu ihtiyaçların karşılanmasını lüzumlu 
kadro ihdası ile personelin terfii imkânlarının 
sağlanmasını, a rap harflariyle düzenlenmiş olan 
eski kayıtların yeni harflere çevrilmesini, bu 
yolda gerekli imkânların araştırılmasını lüzumlu 
görmekteyiz. 

Bütün bu sistematik hatalar giderildiği ve 
memlekette nâzım bir yapı ve kadastro düzeni 
'kurulduğu takdirde yanlış tatbikattan doğan 
bilûmum ihtilâfların önleneceği de muhakkak-
11 r. 

Muhterem, arkadaşlar; bir iki temenni ile 
bu genel müdürlük hakkındaki görüşlerimizi 
bağlamak istiyoruz : 

Kadastrosu biten il, ilçe ve köylerde yıllar
dan beri sürkneemode bırakılan itirazlı parsel 
meselelerinin bir an evvel neticelendirilmesi için 
gezici arazi kadastro 'mahkemelerinin çoğaltı! 
masını, 

Kadastro işlerinin ele alınmasında Hazine 
ile vatandaş arasındaki ihtilâflarla daha ziya
de arazi ihtilâfları olan il ve ilçelere öncel ile ta
nınmasını, 

Ayrıca her türlü mahrumiyete göğüs gere
rek arazide bill'iil çalışan ve kendilerini bu teş
kilâta vakfeden teknik personele, bugün için 
Devletin başka işyerlerinde aynı cinsten işler
de vazife görenlere tanınan hakların tanınma
sını, 

Sözlerime son verirken Hükümetin arz et
miş olduğumuz hususlara gereği şekilde eğile
ceğini eksikleri tamamlamak yolunda gayret 
sarf edeceğini gerekli kanun tasarılarını kısa 
zamanda hazırlıyarak Yüksek Meclise sevk ede
ceğini ummakta olduğumuzu arz eder, görüş ve 
temennilerimiz ne olursa olsun, lî)64 yılı Ta
pu ve Kadastro bütçesinin memleket ve millete 
hayırlı olmasını temenni eder, Y. T. P. (îrupu 
adına hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlu. C. TL P. 
(İrupu adına. 
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a ir. P. (uujpr ADINA KÂMIL COŞ-

KlTNOCiLF (ITşak) — Muhterem arkadaşlar; 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin 
yüksek huzurlarınızda konuşulması 'münasebe
tiyle C. H. P. (îrııpu adına konuşmak için yük-
sek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlarını; mevzuu ıızatmıyaeağım. Biı-
çok arkadaşlarım, mevzua derinliğine, genişli
ğine temas ettiler. Takdir buyurursunuz ki, bir 
milletin vatanına hakiki olarak sahibolabihııesi, 
mülkiyet hakkının tanıdığı, gayrimenkul tasar
ruf ve mülkiyetinin nizasız ve ihtilafsız, o mil
letin hakları olduğunu kabul etmekle mümkün
dür. Bugün memleketimizde tapuya bağlan
mamış veyahut mevcut tapusunun yeri tesbit 
edilnıiyeu gayrimenknllerin sayısı ve miktarı 
takribi olarak;, daha evvel yüksek huzurunuz
da kabul edilen Tapulama Kanunu münasebe
tiyle konuşulduğu zaman, Sayın Bakan arz et
mişti, yüzde sekmeni bulmaktadır, arkadaşlar. 
Zannediyorum, bu rakam bir milletin gayri-
nıenkule tasarrufu bakımından kiiçümson m ive
cek kadar önem taşımaktadır. Bunu millet ola
rak', Devlet olarak idrak etmişiz ve çaresine de 
başvurmuşuz, binaenaleyh, dert teşhis edilmiş 
ve bunun tedavi (iarelerine de başvurulmuştur. 
Bundan sonra bizim istediğimiz bu teşkilâtın 
kendisine verilim veya verilecek olan imkânla
rı iyi kullanmasına bağlıdır. Bilhassa Tapu
lama Kanununun, Yüksek Heyetinizin kabul et
tiği ve yaptığı tadilâtın da T. B. M, Meclisinde 
tamamlanarak geçmiş olduğu yeni tasarı yürür
lüğe girmek üzeredir. 'Millet Meclisinden de ihti
laflı noktalar yürürlüğe geçmiştir, yürürlüğe gir
mek üzeredir. Bu suretle gayrimenkul ihtilâfları
nı halletmek ve kadastral faaliyeti artırmak için 
yeni imkânlar sağlanmakta ve yeni mahkemeler 
kurulmakta, yeni mütehassıslar bu teşkilâtın em
rine verilmektedir. 

Arkadaşlar, bir noktayı teşekkürle kaydet
mek isterim. Bu teşkilât, elinde bulunan im
kânları hakikaten değerlendirmesini bilmiş, 
değerlendirmesini bilmekte ve şimdiye kadar 
olan faaliyetleri memleket çapında iyi tesir
ler bırakmaktadır. Tapu kadostro işlerinde ufak 
tefek şikâyetler pürüzler olabilir ama, belli baş- -
lı, vatandaşın ciddî olarak reaksiyonunu göste
recek bir şikâyet işitilmemektedir. Bu itibarla 
bu teşkilâtın başında bulunan ve bu teşkilâtta 
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çalışan arkadaşlarımızı memleket hesabına tak
dir ve tebrik etmek vazifemiz olduğuna kaaniim. 

Kadastro, iktisadi bakımdan önemlidir. Çün
kü, arazi değer kazanacaktır. Vergi bakımından 
değerlidir. Vergi bakımından -gizli kalmış yerler 
vergi matrahı olacaktır. Sosyal bakımdan fayda
lıdır, hukukî bakımdan faydalıdır, her bakım
dan faydalıdır. Bunları birer birer izah etmeyi 
zait telâkki ediyorum. Ama bu kadastronun, ve 
tapulamanın yapılması kâfi değildir. Memleke
timizde zaman zaman vergi tahriri, tapu tahri
ri, şu veya bu şekilde tahrirler yapılmıştır. Bun-
larm teferruatına geçmek istemiyorum. Ama ne 
olmuş sonunda? Muayyen bir ölçüye, kadastroya 
dayanmadığı için bu gayrimengkullerin tapuları
nın tatbik kabiliyeti yok. Bir kısmı da kaybol
muş gitmiş, mevcut değil. Ne yapalım arkadaş
lar, yapmak istediğimiz ve yapmamız lâzımgelen 
nokta; bu kadastro 'neticesi tesbit edilmiş olan 
harita, plân ve kayıtların merkezde, mülhakat 
ve mahallelerde1 esaslı olarak muhafaza edilmesi 
ve saklanmasıdır. Bunun için Tapu ve .Kadastro 
i(fenel Müdürlüğünün geniş bir mahzen vazife
sini görecek binalarının bulunması lâzım. Bir 
kazaya gittim, göreyim dedim. Arkadaşlar tapu 
memuru yalnız. Kâtibi yok, odacısı yok, temiz
liği de kendisi yapıyor. Eski kayıtları da kendi
si arıyor. «Kayıtlar nerede» diye sordum. «Mah
zende» "dedi. «Görebilir miyim?» dedim. «Hay 
hay, buyurun» dedi. Gittiğim zaman hakikaten 
müteessir oldum. Ama adamcağızın kabahati var 
mı, yok. Akşama kadar müracaatları karşılamak
tan başını alamıyor. Bâzı tahrir muameleleri 
için icabında köye gidiyor. Aşağıdaki defterleri 
nasıl tanzim etsin? Bilhassa eski yazı defterleri
nin tanzimi de mümkün değil ve bunlardan bir 
netice çıkarmak da mümkün değildir. Mahkemeye 
düşülüyor, mahkeme sorunca cevap veriliyor, 
«kayıt bulunamamıştır.» Ben hâkimliğimde biz
zat şahit oldum. Kayıt bulunamamıştır. Karşı 
taraf kayıt vardır, biz buluruz diyor ve hususi 
bir adam tutup çalıştırılıyor, aylardan sonra 
kaydı bulduruluyor. Öyle olunca kabahat me
murda mıdır? Kanaatimce hayır arkadaşlar. Bu 
memurlara imkân verilmesi lâzımdır. Hakikaten 
bunların içinde ufak tefek vazifesini suiistimal 
eden yoktur, demiyorum. Bu her zümrede bulu
nabilir ama, tapu memurlarının durumu öyle 
değil. Tapu memurlarının durumu hususiyet 
arz ediyor. Bu kadastro meselesinin halledilme. 

231 — 



C. Senatosu B : 36 3 . 2 . 1964 O : 2 
siyle beraber, bu memurların ,gerck maaş ve ge
rekse arz ettiğim mahzen durumunu halletmek; 
ve bu şekilde, memleketin salıibi bulunan bu 
teşkilâtın teşkilâten vatandaşın malına, mülküne 
Anayasanın verdiği teminata göre, sahibolduğu-
nu anlaması icabeder. Kadastro yalnız bu bakım
lardan faydalı olmakla beraber buna da inhisar 
etmiyor. Toprak reformu yapacağız diyoruz ve 
yapılması lâzım. Toprak reformunun bu memle
kette yapılması lüzumuna samimi olarak kanaat 
getiren bir arkadaşınızım. Ama ne ile yapacağız, 
toprak reformunu? Nasıl yapacağız? Adamcağı
zın elindeki arazinin miktarı nedir? Bakarsınız 
tapuda yüz dönümdür, fakat işgal ettiği miktar, 
saha, beş bin dönümdür. Hudutlar sabittir, uyu
yor. Yüz dönüm üzerinden reform yaparsanız 
ıbir şey alamıyaeaksmız demektir. Ne olacak? Şu 
halde kadastronun ikmali lâzım. Büyük bir im
kân sağlandığına, Türkiye iBüyü'k Millet Mecli
sinin ve Hükümetinin şu Tapu Kadastro Kanu
nunu kabul etmekle bu millete çok büyük ve 
hayırlı bir hizmet yaptığına kaaniim. Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünün de bu hizmetin ve
rimini artırmak, bu kanunu süratle ve lâyıkiyle 
tatbik etmek suretiyle memleketin dertlerine ça
re bulmak yolunda faaliyet gösterirse, milletçe 
meselelerimiz halledilmiş olur. Ben şimdiki teş
kilâtın çalışmasını iftiharla kayıdediyorum, mem
nunlukla kayıdediyorum, bu neticeye vâsıl ola
cakları kanaatini taşıyorum. O. H. F. Senato 
Grııpu adına hepinizi hürmetle selâmları m. (Al
kışlar) 

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MÎLLET PAR
TİSİ CRUPU ADINA SADİK ARTUKMAÇ 
(Yozgat) — »Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun muhterem üyeleri, sayın Hükümet er
kânı ; 

Tapu ve Kadastro Genel. .Müdürlüğünün 
19(51 bütçesi münasebetiyle, Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisi adına, görüşlerimizi arz etme
ye çalışacağım. Tapunun tarihçesi, tapu kayıt
larının ve kadastronun büyük önemi ve Umum 
Müdürlüğün fonksiyonu gibi herkesçe bilinen 
hususlardan bahsederek vaktinizi zayi etmeme
ye dikkat edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre, Türkiye 

kadastrosu yirmi yılda ikmal edilecektir. Bu 
gayeye ulaşabilmek için, plân, şehir kadastro

sunda 150 bin parselde ve arazi kadastrosunda 
ı Köy kadastrosunda) yirmi üç milyon dönüm 
tutan sahada kadastro yapılmasını asgari şart 
olarak kabul etmiştir. 

Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü, çeşitli 
sebeplerle, henüz bu tempoya ayak uydurama
mıştır. Bununla beraber, şükrana değer mesai 
••arfedildiği de memnuniyetle müşahade edil
miştir. Filhakika, l!Mio icra programında ;-55 000 
parsel olarak derpiş edilen kapasite, 52 000 -— 
parsel olarak gerçekleştirilmiştir. Bu neticeyi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuya ver
diği önemi müdrik olan Tapu ve Kadastro per
sonelinin i'edakârane gayretlerinin ve Yüce 
Meclisin müstakbelde idare isteklerini karşıla-
mumk tedbirleri alması, umutlarının neticesi 
saymak gerektir. Arz etmek istediğimiz cihet şu
dur ki, bu daireye yapılacak her yardım, boşa. git
meden. çok müspet netice verecektir. Ancak, ma
li endişelerden sıyrılarak bu Umum Müdürlü
ğün geliştirilmesi fikrine sahibolmak ieabet-
nıcktedir. Randımanın artması, fikrimizce, Tapu 
ve Kadastro İdaresinin Modern Devlet ieapla-
riyle bağdaştırılmasına bağl ıdır. 

Pek muhterem arkadaşlarım; Devlete gelir 
'sağlayan bir daire olmasına rağmen, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne sağladığı gelir 
kadar ödenek verilmek suretiyle işlerin sürat-
lendirilmesi ve kısa bir zamanda bitirilmesi zih
niyetinden yoksun kalmanın sebebini izah güç
tür. Kısır.bir maliyecilik görüşünden uzak kal
mak icabeder. Bu daireye verilecek her ödeneğin, 
önemli bir yatırım telâkki edilmesi gerektir. 
Çünkü verilen her meblâğ, dairenin artacak me
saisi sayesinde, Hazineye daha çok gelir sağlı-
vacak dııruradadı r. 

Bu dar görüşün neticesidir ki tapu ve ka-
kastro Genel Müdürlüğünün; bugün, memur 
kadrosu kifayetsizdir, binaları haraptır, malze
me, vasıta ve teczihatı noksandır. Bu ifademle, 
bir taraftan personelin durumunu ve diğer' ta
raftan da bu personele çalışma imkânı verecek 
olan unsurların azlığını arz etmek isterim. 

Evvela memurların maaş kadrosu; diğer, 
Devlet daireleriyle kıyaslanamıyacak derecede 
düşüktür. Bunun kısa zamanda giderilmesi za
ruretine inanmaktayız. Her bütçe vesilesiyle or
taya koyduğumuz ve her konuşmada ilgili ve
kil tarafından yapılacağı vadini aldığımız teş-
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kilât: kanunu artık ele alınmalı ve Meclislere ge
tirilmelidir. Böylelikle, halen çalışan memurla
rın kadro ve terfi hususları bir düzene konul
malı ve meslek eazip bir hale getirilmelidir. 

Saniyen^ memurların yeterliklerini artıracak 
tedbirler çoğaltılmalıdır. Bugün kurslarda, Ta
pu ve Kadastro Okulunda ve burslarla yüksek 
okullarda bulunan elemanların adedi; Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğüne verilen muazzam 
görevi başarmaya asla kifayet etmiyecektir. 
Bunların adetlerini mutlak surette ve işe yete
cek derecede artırmak zorundayız. Her bütçede 
bu imkânları vermek lâzımdır. Memur mevcudu 
6500 civarında olan bir dairenin, yüksek tahsil 
görmüş memur adedinin 150 den fazla olmadığı
nı söylemek bile üzüntü vermektedir. Teknik 
Okulda, Harita Kadastro Mühendisi; Hukuk ve 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde, Tapu Sicil Mu
hafızı olarak yetiştirilmek üzere, burslu olarak, 
108 öğrenci okutulmaktadır. Ook az olan bu 
miktarın iki, üç misli arttırılması lüzumuna 
inanmaktayız. Plânın ön gördüğü Meslekî Eği
time gereği kadar önem verilmelidir, 

Sayın Senatörler; 
Bina, malzeme, vasıta ve teçhizat durumu

nun da cazip olmadığını arz etmiştim, illerdeki 
Tapu Dairelerinin bina durumları, yüksek ma
lûmları olduğu üzere, içler acısıdır. Gayrimüsa-
it şartlarda memurların huzur içinde çalışması 
cihetteki mümkün olmaz. Diğer taraftan sicil 
ve plânların lâyikı veçhile muhafaza edileme
mesi de üzerinde önemle durulacak bir mesele
dir. Bu memlekette, Tapu ile ilgili bir çok ev
rakın kurtlandığı ve evsafını kaybettiği her za
man görülmüştür. Bu vahîm duruma artık son 
verilmelidir. Tapu sicil binaları yapılmalı ve bu
ralarda tapu arşivleri tesis olunmalıdır, 

Teknik çalışmaların gücünü artıracak mal
zeme, vasıta ve teçhizat durumu da cazip değil
dir. Bunların da, ihtiyaca uyacak derecede, te
dariki zaruridir. 

Sayın arkadaşlar, 

Klâsik usulden, fotogrametrik usule geçil
mesini ve bu usulün tercih edilmesini; her büt
çe müzakeresinde tekrarlamışızdır. Bu yola te
veccüh edildiğini görmekle bahtiyarlık duy
maktayız. Filhakika, eski Devlet Bakanı Sayın 
Raif Aybar'm Bütçe Komisyonundaki şu beya
nını Yüce Senatoya arz etmek isterim. 
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Devlet Bakanı diyor ki : «fotogrametik me

toda geçiş, şüphesizdir ki, işlere hız kazandır
maktadır. Binaenaleyh başlanılmış işler bittik
çe ve teknik mahzurlar bulunmadıkça klâsik 
metot terk edilerek, fotogrametrik metoda geçil
mektedir.» bu zihniyet değişikliğini ve tutumu 
şükranla karşılarız. 

Muhterem arkadaşlar; 

Kadostrosu yapılamıyan yerlerin tapu sicille
ri yüksek malûmları olduğu veçhile, eski harf
lidir. Halbuki, devlet kadrolarında, eski harf' 
lerle ülfeti olmıyan Cumhuriyet nesli yer al
mıştır. Binaenaleyh müşkilât ortadadır. Arap 
harfleriyle yazılı eski kayıtların, Türk harfleri
ne çevrilmesi gerekmektedir. Filhakika bu, ida
rece fazla mesai ücreti verilmek suretiyle ken
di memurlarına yaptırılmaktadır. Müşahade ve 
kanaatimize göre, bu kâfi değildir ve çok uzun 
zamana ihtiyaç hissettiren bir mesai tarzıdır. 
Fikrimizce, bu işin dalu; sistemli ve devamlı su
rette başka elemanlara kısa bir zamanda yaptı
rılması lâzımdır ve mümkündür. Bunun için; 
bütçeye konulan 300 000 — liralık ödenek, ci
hetteki, kâfi değildir. 

Bu konuda gerekli tedbirlerin şimdiden alın
ması lâzımdır. 

Sayın Senatörler; 
Burada önemli bir cihete daha temas etmek 

isteriz. O da; Toprak tevziinin kadastrodan ön
ce mi, sonra mı yapılması meselesidir. Daha 

önce bir arkadaşımın bahsettiği veçhile bu, 
toprak reformu ile de ilgilidir. Kanaatimizce, 
toprak tevzii, kadastro'dan sonra yapılmalıdır. 
Yani Toprak Komisyonları, Kadastro yapılan 
yerlerde mesaiye başlamalıdırlar. Bunun, sayı-
lamıyacak de rece de faydaları vardır. Burada 
sizleri fazla işgal etmemek için bu kadarla ikti
fa ediyorum. Sadece bu cihetin ilgili bakanlık
lar arasında bir etüd konusu yapılmasını ve ko-
ordine bir çalışma sistemine getirilmesi hususu
nun araştırılmasını tavsiye ve temenni etmekle 
yetiniyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; geniş bir vatandaş 
kütlesini yakından ilgilendiren Kat mülkiyeti ka
nunu tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne getirmiş bulunan idareye teşekkürü borç bi
lir, bu çok önemli tasarının kısa zamanda kanun
laşmasını candan temenni ederiz. 
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Sayın arkadaşlar, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü .1964 bütçesinin memleketimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetle 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Enis Kansu, şahsı adına. 
ENİS KANSU (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, 
Memleketimizin en önemli ihtiyaçlarının "ba

şında vatandaşları sahibi oldukları gayrim di
kililerinin namlarına tapu sicillerine tescili ve 
kendilerine tapu senetlerinin verilmesi gelmek
tedir. 

Yurdumuzda bugün için bilhassa belediye» hu
dutları dışındaki gayrimeukullerin çok büyük 
kısmı tapu sicillerine kayıtlı değildir ve sahip
lerinin elinde de tapu senetleri bulunmamakta
dır. 

Bu ihtiyacı gidermek amacı ile 13 seneden 
beri Tapu Kadastro Teşkilâtı, Tapulama Kanu
nunun verdiği hak ve salâhiyet ile gayret sarf 
etmektedir. Ancak ihtiyacın azameti, teşkilâtın 
imkânlarının kifayetsizliği yüzünden bugüne ka
dar ancak 1/10 nispetinde bu ihtiyaç giderile
bilmiştir. 

Her ne kadar son yıllarda bütçeler ile tapu
lama işlerinin süratlendirilme/si bakımından gay
ret sarf edilmekte ve lüzumlu olan âlet ve cihaz
ların tedariki yoluna gidilmekte ise de, işin tes
rii bakımından bütçe tahsisatlarının âl ât ve ci
hanlar. vasıtalar, eleman, ücret ve yevmiyeleri, 
kurs ve okul masrafları gibi tertiplerin de artı
rılması ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçelerinin 1965 senesinden itibaren argari 
120 milyon liraya iblâğını zaruri görmekteyim. 

Filhakika 1963 yılı icra. pragramında tapula
ma, sahasının 6 000 kilometre karelik bir sahanın 
tapulanması öngörülmüştür. Lüzumun derece
sinde tahsisat ve malzeme temin edilemediği hal
de teşkilat, bu programı da gerçekleştirmiş
tir. 

Ancak, bu her zaman için teşkilâtın yapabi
leceği bir hal değildir. Bütün ömrü arazi üze
rinde,. kar ve yağmur altında geçirmek kabil 
olmadığına göre, 1964 yılında verilen 81 milyon 
lira tahsisat ile 1964 icra programını tahakkuk 
ettirmekte büyük güçlük çekilecektir. 

Bu tutum devam ettiği ve plânlamanın der
piş ettiği tahsisat imkânları bütçelerde yer al
madıkça plânlamanın, derpiş ettiği 20 yıl içinde 
Türkiye kodostrosıınun ikmali düşünülemez, 
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muhal olur. Şehir kadastro bakımından da du
rum aynıdır. 

Bugüne kadar mahdut şehir ve kasabaların 
belediye hudutları içindeki gayrimenkullerin ka
dastrosu yapılabilmiştir. Bu gidiş ile şehir ka
dastrosu memleketimizde ço'k uzun yıllar sona 
e ren tiye çektir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı adı gecen Umum 
Müdürlük için "196:1 icra programında şehir ka
dastroları bakımından 35 bin parselin ikmalini 
derpiş etmiş ve buna göre tahsisat konulmasını 
öngörmüştü. 'Buna karşılık kadro ve tahsisat 
verilememiştir. 

Bütün bunlara rağmen Umum Müdürlük teş
kilâtı insan gücü üstünde gayret sarf ederek plân
da derpiş edilen 15 bin parsel fazlasiylc 50 bin 
parselin kadastrosunu bitirmiştir. 

Tapu teşkilâtına gelince; bütün memlekete 
şâmil olaralc çalışan tapu teşkilâtının vatandaş
lara. kolaylık olmak üzere nahiyelere kadar teş
mili zarureti vardır. Büyük gayret ve fedakâr
lık ile çalışan, uzun seneler çok ihmal edilmiş 
olan tapu teşkilâtının kadrolarının artırılması,, 
('alıştıkları binaların tenvir, teshin, demir'baş 
ve sair ihtiyaçlar bakımından takviyesi lüzumlu 
ve zaruri görülmektedir. 

1965 bütçesinin bu tertiplerle takviyesi ve 
bu müessesenin vatandaş hizmetlerini ifada gös
terdiği büyük titizlik ve gayretlerinin maddi ve 
mânevi olarak mükâl'atlandırılnıası uygun olur. 

Muhterem senatörler, huzurunuzda Tapu ve 
Kadastro Teşkilâtının plânda derpiş edilen mik
tarın üzerine çıkmak suretiyle ve verilen tahsi
satlar da gayrikâfi olduğu halde, gösterdiği 
büyük ve ciddi mesaiyi şükranla kaydediyo
rum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Muûıtcifem arkadaşlarım, 
Vefik Pirinçeioğlu arkadaşıma, vekâleten hu
zurunuzda buluııuyoranı. 'Hatip arkadaşlanm 
gerçeklere vukufla parmak bastılar. Bu iti-
Ibarla kendilerine peşinen teşekkürlerimi arz 
ederken. Sözü uzatmadan, kısaca, bâzı şeyleri 
söylemek isterim. 

Bir cemiyetin rahatlıkla 'oturabileceği sa
tıhlardan 'birisi de hic şüplhesk gayrimenkul 
mülkiyetinin tam bir teminat içinde olma si yi e 
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mümkündür. Memleketimizde suç saikları ıııe-
yanında 'başta arazi ihtilâflarının geldiğini 
kıymetli adliye mensubu arkadaşlarım gayet 
iyi bilirler. Bu memlekette,, 'bir karış toprak 
için komşusunun 'başına kürekle vurup uçu
ranlar hapishanelerde büyük yekûn tutmakta
dır. 

Bahsettikleri 'bina. kadro, personel, teknik 
adam v. s. hele bina çok mühimdir arkadaşla
rım. Tapu dairelerinin ellerinde 'bugün öyle ve
sikalar, defterler vardır ki, bunların (her biri 
•başlı 'başına hazine teşkil eder. Ama -maalesef 
Umular 'bina kifayetsizliği yüzünden bir peri
şanlık içindedir. Bir taraftan kadastro yapı-
ladursun, 'bâzı arkadaşların suallerine de kısa-
saca temas edeceğim. («Duyulmuyor» sesleri) 
Diğer taraftan elde mevcut Arap ılı arifi eriyle 
yazılı eski tapu kütükleri 'Türk (harflerine çev
rilmektedir, müsterih olsunlar. 

'Kadastroda öncelik mevzuu: Kadastro
nun, 'hangi 'bölgenin kalkınma plânına muvazi 
olarak yapılacağını! 203 sayılı Kanuna göre Ha
rita (fenel 'Müdürlüğünde senenin muayyen za
manlarında toplanan diğer Devlet sektörü tem
silcileriyle kararlaştırılmaktadır. 'Tapu Ka
dastro Umum Müdürlüğünde senenin muay
yen ^ zamanlarında 'toplanan diğer Deylet Rek
törü temsilcileriyle kararlaştırılmaktadır. Ta
pu Kadastro Umum Müdürlüğü farilin Iboyunca 
Çok istihaleler geçirmiştir. Nezarettir, ema
nettir, umum müdürlüktür, ayrı ayrı umum 
müdürlüktür, Tapu Umum Müdürlüğüdür, Ka
dastro Umum Müdürlüğüdür, birleştirilmiş
tir, Maliye Vekâletine bağlanmıştır, müstakil 
umum müdürlük' 'haline getirilmiştir, Adliye 
Vekâletine 'bağlanmıştır. Ve nihayet Başba
kanlığa 'bağlandıktan sonradır ki; Tapu Ka
dastro Umum Müdürlüğü hamlelerinin en bü
yüğünü yapmıştır. Fofograımetri usulü Avru
pai bir şekilde kurulmuştur. Yani fennî mev
zular tanıamiyle halledilmiş gibidir. Kıymetli 
umum müdür biraz evvel bana dedikler ki ; 
çok arzu ederim, Sayın senatörler, ımilletlvekil-
leıi teşrif etseler de aletlerimizi, edevatlarımızı 
nasıl çalıştığımızı kendilerine göstermek im
kânını bulsak, dediler. 

Ama ne yazık k i ; 19'3ı6 tarihli ıh ir 'Teşki
lât Kanununa göre hizımetler görüldüğüne 
göre. maddi refah bakımından imkânların ne 

3 . 2 . 1961 O : 2 
'halde olduğunu takdir büyürünsünüz. Buna 
rağmen (her mevsimde, (her şartta her cins ara
zide feragatla çalışan (bu mütevazı insanlardır, 
bu müessesede çalışan memurlar en ımülhim iş
leri günlük tapu muameleleri, dışında takdir 
buyurursunuz ki, kadastro faaliyetleridir. Ka
dastro faaliyetlerine Sayın Artukmae arkada
şımız temas ettiler. Parseller hakkında 'vermiş 
olduğu (bilgiler doğru ve yerindedir. Kadastro 
şeViıirde devam ediyor, köyde devam ediyor. 
Velhasıl bugün Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğü, «Ivomanya'da karıya, Türkiye'de ara
ziye sahibokna» darbımeselini, tekerlemesini 
silip, süpürüp atmanın yolunda ve izindedir. 
Yardımlarınızı her zaman bekliyoruz. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İneeoğlu. 
MUSTAFA YİLMAZ ÎNOBOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Reis, mulhterem arkadaş
lar ve aziz Hükümet erkânı; hepinizi hürmet
le selamlarım. Ben birkaç'(hususu arz için söz 
almıştım. Muhterem, Bakanımız bundan bir
çoklarına ec'vap verdiler; ve işi aydınlattılar, 
kendilerine bu hususta çok teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa, şu hu
susu arz etmek isterim ki, birçiok kazaları
mızda tapu memurlarının oturdukları daireler 
gayrimüsait yerlerden kiralandıkları gibi bir 
odacısı dahi yoktur. Tapu memurunun kendi
si evrakı alır .götürür. Burada, arkadaşlarımız 
tapu memurunun kâtipleri olmadığından bah
set tiler. Renim temas ettiğim Hür, iki tapu me-
finııru kâtipten ziyade kendilerine 'bir odacı ve
rilmesini istirham ettiler. 

Mhuterem arkadaşlarım; 'bugün kayıtların 
çoğu eski yazılarla yazılıdır.. Oraya (müracaat 
eden memurlar eski yazı (bilmemektedirler. Ye
ni memurlarımız tâyin edilip 'geldikten sbnra 
eski yazıyı öğrenmek mecburiyetinde kalmak
tadır. Bunda da Çok müşkülât çekmektedir
ler. Sayın Bakanımızın söyledikleri gibi bir 
an evvel bunların yeni yazıya tahvil edilmesini 
temenni etmekteyiz. Tapu kadastro işlerimiz 
mulhtelif surette tefsir edilmektedir. 20 sene
de bitecek dediler, kimisi 50 senede biter de
di, bunu 150 seneye kadar 'çıkaranlar var. Şu 
muhakkak ki, bu tempo ile gidilecek olursa, 20 
senede bitmesine imkân yoktur. 'Bu memleke
tin köylüsünün refaha kaivuşması 've bilhassa 
muvazaaların önlenmesi için kadastroyu bir an 

— 236 



O. Senatosu B : 36 3 . 2 . 1964 O : 3 
evvel yapmak lâzımdır'. Onun için de teşkilâ
tın genişlemesinin şart olduğuna kaaniim, he
pinizi hürmetler selâmlarımı. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tapu 'Kadastro omum Müdür
lüğü bütçesinin tümü üzerinde konuşmalar 'bit
miştir. Son olarak tümü üzerinde konuşmak 
ist iyen var mi l . Yok. 'Bölümlere .'geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kaimi edenler... Et
miyenler... Ka'bul edilmiştir. 

(A/ l ) CAEt HARCAMALAR 
12.000 Personel giderleri 63 920 025 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kahul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim gidenleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edil iniştir. 

14.000 Hi"met giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IfvOOO Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
ed i hııistir. 

2 768 782 

6 928 716 

452 045 

16.000 Çeşitli giderler 20 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATİRİM HARCAMALARİ 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 4 500 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 51 997 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 93 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti r. 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü Bütçesi
nin müzakeresi bitmiştir. Saat 19,30 da toplan
mak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 19,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Hazım Dağlı. 

KÂTİPLER — Neşet Çetintaş (Yozgat), Ahmet Naci Arı (Tekirdağ) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (1/579) (S. Sayısı : 337) (1) 

(1) 337 S, Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadvr. 

BAŞKAN _ Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz 
alan arkadaşların isimlerini okuyorum. 

Grupları adına söz alanlar; A. P. Grupıı adı
na Sayın Ömer Lûtfi Bozealı, Y. T. P. Grupu 
adına Sayın Hulusi Söylemezoğlu, O. 11. P, Gru-
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pu adına Sayın Kâmil Cojkunoğlu, M. P. Gru-
pu adına Sayın Mustafa Yılmaz İneeoğlu, (\ 
K. M. P. Gi'iıpu atlına Sayın Rasinı Ilaneıoğln. 

Şahısları adına söz alanlar; Sayın Fethi Te-
vetoğlu, Sayın İli fa t Öztürkçine. 

I »uyurun Sayın (hııci' lûtfi Bozcalı. 

A. P. GRİIPU ADİNA ÖMER LÛTFÎ BOZ-
GA1V1 (tamir) — Sayın Başkan,, C. Senatosu
nun sayın üyeleri. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 yılı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüş | 
ve tenkidlerini arza çalışacağım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçesi I 
geçen yıla nazaran 6 109 750 lira fazlasiyle 
51 184 400 liradır. Bu bütçenin 26 519 250 li
rası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından 
ve 24 665 150 lirası da Hazine yardımından I 
temin olunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün 1964 yılı icra programına 
ve harcamaların sarf mahallerine göre bütçede 
göze çarpan ve tevazünü bozan ;bir israfa gidil
memiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu 
ne eski lâhkâımı evkafın âmir hükümlerini ve 
ne de Medeni Kanunun tesislere .müteallik hü
kümlerine uygun hazırlanmamış olduğundan, 
vakfın gayesine ve vakfın şartlarına tamamen 
muvafık hizmetten uzaktır. I 

Zira; Ahkâmi Evkafa göre, vakfın, şartlan 
dairesinde vakfın idaresi ve şartlarından ayrılın-
maması iktiza eder. Vakıflar İdaresi vakırları kül 
halinde mütalâa ederek, vakıf gelirlerini cem 
ve umum hayrat harcamalarına gitmeik ve I 
vakfın 'mis hükmünde olan idaresi şartlarına I 
itibar etmemektedir. I 

Medeni Kanundaki vakıf - tesis hükümleri 
de yetersiz olduğundan, Medeni Kanunun me
riyetinden beri, yapılan ve yapılmak istenilen I 
vakıf ve tesisler himaye ve idareden mahrum
dur. Bu yüzden bir çok hayır sahipleri vakıf - I 
(tesis) yapamamakta ve yapmamaktadır. I 

Bu itibarla, eski ve yeni mevzuatımızla bu I 
günün ihtiyaçları nazara alınarak yeni bir va
kıflar kanununun hazırlanmasına zaruret bu
lunduğuna inanıyoruz. 

Aldığımız malûmata göre, hazırlanarak ilmî ' 
heyetin tetkiklerine sunulan ve parsonel kanu- I 
nunun çıkmasına intizar olunan kanun tasarı- I 
sının, yukarıda işaret ettiğimiz hususları da | 
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I içerisine almak suretiyle bir an evvel kanunlaş

tırılmasında fayda ımülâhaza etmekteyiz. 
Vakıflar Bankası: 6219 sayılı Kanunla kuru

lan Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı
nın 50 000 000 lira sermayesi vardır. Bu serma
yenin yüzde 55 i Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
taahhüdedilmiş ve ıhunun 23 300 000 lirası te
diye edilmiştir. Geri kalan 4 200 000 lirası da 
1965 yılı sonuna kadar ödenecektir. Bu 'banka her 
sene bir milyonun üstünde bir temettü 'sağlamak
tadır. 

Vakıf akaarlar: Vakıflar Genel Müdürlüğü 
elinde bulunan vakıf akaarlardan lâyıkı veçhile 
faydalanamamakta ve bu yüzden de şartı vakıf
lar yerine getirilememektedir. Vakıfların birçok 
binaları dün olduğu gibi bugün de çok cüzi ki
ralarla birçok kimsenin işgalindedir. 

6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmesiyle kira tahdit 
ve takyidi aradan kalkmış olduğu halde halen 
Vakıflar İdaresi lâyıkı veçhile bundan da fayda
lanamamıştır. 

Vakıf emvalin idaresinde mütevelli yerine ka
im olan idarenin çok titizlikle ve müdebbir bir 
müdür gibi hareket etmesi iktiza eder. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü irat getirmiyen veya elde tu
tulmasında fayda melhuz olmıyan gayrimenkul-
lerin satışı suretiyle yerlerine gelir getirecek gay-
rimenkulleri yeniden inşa için bir fon tesis et
miştir. Bu fondan yurdun muhtelif yerlerinde 
rantaibilitesi iyice hesaplandıktan sonra yeni ıbi-
na inşasına tevessül edilmiş ise de seyir çok ağır
dır. 1963 yılında bunlardan 4 854 857 lira tu
tarındaki Konya, Zonguldak ve istanbul'daki 
çarşı ve işhanlarının ihalesi yapılmış ve 1964 
programına alman istanbul Aşir Efendi cadde
sindeki iş hanı ile İzmir Salepçioğlu Hanına ya
pılacak iş hanının hazırlıklarının ikmal edilmek
te olduğu öğrenilmiştir. Bu binaların bir an ev
vel yapılarak vakıf gelirlerinin artırılması arzu
muzdur. Temennilerimizi kısaca hülâsa edecek 
olursam: 

Vakfın gayesine uygun hizmetini sağlamak, 
yeni tesisleri teşvik ve himayesine alacak hü
kümleri muhtevi yeni bir teşkilât kanununun ge
tirilmesi. 

Vakıflar İdaresinin elinde bulunan 3 500 ci
varında (Hanlar, hamamlar, camiler, çeşmeler, 
köprüler, imaretler, türbeler gibi) eski eser ve 
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âbidelerle diğer gayrimenkullerin imar ve ona
rımının vaktiyle yapılması ve bunların harabi-
yetinin önlenmesi, 

Akaarlarm kiralarının haddi lâyıkına çıkarıl
ması ve istismarların bir an evvel önlenmesi, 

Vakıf gelirlerin, mümkün olduğu kadar ci
heti hayriyelerine vakfın şartları dairesinde sar
fı ve gaile fazlasının şartlar dairesinde müstehik-
lerine sızlatmadan verilmesinin temini, 

Camiler için ayrılan tahsisatın artırılarak ye
ni yapılan ve yaptırılan camilere daha fazla yar
dım yapılması ve ayrıca çeşmeler için de yardım 
yapılması ve bunun için de ayrı bir tahsisatın 
konmasının teinimi, 

Hayrat hademelerine meşrut tahsisatların her 
halde yerlerine ilân v. s. ye lüzum olmadan veril
mesini, 

Temenni ederiz. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçesinin 

idare ve memleketimiz için hayırlı olmasını ce
nabı haktan temenni eder hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Hulusi Söylemezoğlu. 

YENÎ TÜRKİYE PARTİSİ ADINA HU
LUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, Sayın Devlet erkânı, sayın senatör arkadaş
larım; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe 
tasarısının tümü üzerinde Yeni Türkiye Partisi 
Senato Meclis Grupu namına söz almış bulunu
yorum. Bu husustaki görüşlerimizi kısaca arz 
edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Cenabıhak Kuranıkerim'de buyuruyor ki, 

«Ey kullarım size ihsan ettiğim nimetleri ve ser
vetleri yalnız nefsinize hasretmeyin. Bundan 
hemcinslerinizin düşkünlerine, yoksullarına ve 
muhtacolanlarma da yardım ediniz. Ve size farz 
kıldığım vecibeleri yerine getiriniz ve hayır iş
lerine de sarf ediniz.» buyurmaktadır. İşte Ce-
nabıallah'ın bu emirlerini yerine getirmek ve sırf 
şükran borçlarını ödemek ve Cenabıhak'ka yak
laşmak maksadiyle atalarımız halen halkın isti
fade ettiği birçok cami, köprü, aşevleri gibi da
ha birçok hayır âbideleri ve müesseseleri yap
tırmış ve bunların idameleri içinde de bugünkü 
rayiçle milyarları aşan vakıf dükkânlar, hanlar, 
kervansaraylar ve saire gibi birçok vakıflar bı-
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Takmışlardır. Hiçbir din ve milletin tarihinde, 
bu kadar hayırlı, bu kadar ulvî gayeye maddi 
kıymetlerin tamamının, tahsis edildiği görülmüş 
bir şey değildir. Bu ancak atalarımız tarafından 
yapılmış, insanlığa örnek müesseseler olarak va
kıflar meydana getirilmiştir. Ecdadımızın, bu 
örnek hareketlerini minnetle ve şükranla yadet-
meyi bir vecibe bilirim. Ruhları şadolsuh. 

Ne yazık ki; biz vakıfların ihdas tarihindeki 
gayelerini, yavaş yavaş zamanımızdaki ihtiyaçla
ra doğru kaydırma yoluna gitmemiz sosyal dâva
larımızın hallinde en mühim hisseyi vakıflara 
vermemiz icabederken, halihazırdaki mevcut mev
zuatımızla bu mevzu ile alâkalı davranışlarımız 
ve telkin vazifemizi lâyıkı ile yapmamamız sonu
cu vakıf hissini dumura uğratmış bulunmakta
yız. En kısa zamanda bu yoldan çıkmamız, va
kıfları eski şaşaası ile ihya etmemiz ve gayeleri
ni de bugünün ihtiyaçlarına yavaş yavaş tevcih 
etmemiz bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 
Bu da ya eski vakıfların ihyası yoliyle yahut da 
bunların yerine yenilerinin ikamesi yoluna git
mekle kabil olabilir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün idaresi altın
da bulunan vakıfların büyük bir kısmı bakımsız
lıktan ve idame masrafları ile daima kullanılacak 
bir hale ifrağ edilmediğinden tamamiyle elden 
çıkma durumuna girmiş oldukları görülmektedir. 
Sivas merkezinde bulunan emvali gayrimenkule-
den han, dükkân, hamam gibi vakıfa ait binala
rın ve arsaların halihazır durumlarını tetkik et
mek maksadı ile yazın Sayın sabık Devlet Baka
nı Ali Şakir Ağanoğlu ile Sayın Vakıflar Umum 
Müdürü Sayın Nihat Danışmen Beyefendilerin 
de iştirakiyle Sivas'ta yerinde tetkik etmiş bulu
nuyoruz. Mezkûr vakıf binaların büyük bir kıs
mının gayrikabili istimal ve bir kısmının metruk 
bir halde bulunduğu görülmüştür. Tetkik ettiği
miz han, dükkân vesairenin dörtte üçünün yarım 
asırdan beri tamir edilmediğini ve hattâ bir çivi 
bile çakılmadığma şahit bulunmaktayım. Atala
rımız çok doğru söylemişlerdir. Bakarsan bağ 
olur bakmazsan dağ olur. Evet ne acı hal ki, bu 
bakılmıyan dükkanlardan bir kısmını zanneder
sem maili inhidam raporuyla Sivas Valisi tara
fından yıktırılmştır ki, hakikaten bu dükkânlar 
afedersiniz tavuk kümesinden başka hiçbir şey 
değildir. Selâtin camilerimiz de bakımsızdır. Bun
lar da himmet beklemektedir. Sivas böyle olun-
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ea öyle tahmin ederim ki, diğer vilâyetlerimizde 
bulunan vakıflar da aynı durumda olduğu kanaa
tini beslemekteyiz. Hükümet gelir getiren mev
cut vakıf bina, dükkân, han, kervansaray, bağ, 
bahçe, zeytinlik, hamam ve arsa gibi gayrimen-
kullerden işe yarıyanlarm idame masraflariyle 
daimî olarak istifade edilir halde bulundurmak, 
işe yaramıyanları satıp ondan hâsıl olacak para 
ile yenilerini ikame edip senelik varidatını artır
mak yoluna gitmelidir. Bu gibi tedbirleri süratle 
almalıdır. 

Sayın arkadaşlarım: 
Dünyaya örnek olan vakıflarımızın bugün ar

tık gelişmediğini 1926 yılından bu yana yapılan 
masrafların yok denecek kadar azaldığını itiraf 
etmek mecburiyetindeyiz. Halen vatandaşlarımı
zın içinde hayır yapmak istiyen kimselerin bulun
madığını veya bunların adedinin geçmişe nazaran 
azaldığını kabul etmiyoruz. 1926 senesinden ev
vel hayır seven vatandaşlar nasıl ki, biribirleriy-
le yarış ediyorsa bugün de bu yarışı yapacak o 
zamanki ruhu taşıyan hayırsever vatandaşlarımız 
mevcuttur. Bu hayır işine rağbeti azaltan kana
atimizce medeni kanunlardaki tesislere dair hü
kümlerin, kifayetsizliğinden ve yeni tesisleri teş
vik edici mahiyeti olmamasından ileri gelmekte
dir. Malûmuâlileridir ki, hayır sever vatandaşlar 
yapacakları vakfın ve bu uğurda katlandıkları 
fedakârlıkların, kendilerinden sonra tesis gayele
ri istikametinde kullanılmasını arzu ederler. Son 
yıllarda vakıflara vâki müdahaleler vakıf gayri-
menkullerinin ve iratlarının, tesis gayeleri dışın
da kullanılması vatandaşlarımızın vakıf yapma 
arzularını önlemektedir. Bu itibarla Medeni 
Kanunumuzda bu yönden gerekli tadilâtın sürat
le yapılmasını bu suretle yeni hayır müesseseleri
nin kurulmasını sağlıyacak hükümlerin vaz'edil
mesini ve diğer memleketlerde olduğu gibi vergi 
muafiyetinin tanınmasını zaruri görmekteyiz. Va
kıfları ihtiyacımıza uygun bir istikamette ve eski 
vüsatindeki bir seviyeye çıkarabilmek için ilk 
şart halihazırdaki mevcut vakıfların şartlarına 
harfiyen riayet edilmesidir. . Vakfın şartlarına 
riayet ettiğimiz hususunda vatandaşlarımızı inan
dırdığımız takdirde yolun yarısını kat etmiş ola
cağımız şüphesizdir. 

Sayın arkadaşlarım, benden evvel konuşan ar
kadaşım bütçe tasarısındaki noksan tarafları ve 
yerinde olanlarını burada teferruatiyle dile getir-
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mistir. Ben Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gö
rüşlerimize burada son verirken, bu bütçenin 
memleket ve milletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını Allah'tan temenni eder beni dinlemek lût-
funda bulunduğunuzdan dolayı hepinize Yeni 
Türkiye Partisi Senato Meclisi Grupu adına say
gı ve hürmetlerimi arz eder hepinize sıhhat ve sa
adetler temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kâmil Coşkunoğrul. Yok. 
Sayın Mustafa Yılmaz ineeoğlu. 

M.P. SENATO GRUPU ADINA MUSTAFA 
YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, değerli iSenato üyeleri ve 
Sayın Hükümet erkânı hepinizi hürmeti eselâm-
larım. 

M.P. Senatörleri adına Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesinin tenkid ve temennilerini arz 
edeceğimi : 

Muhterem arkadaşlar, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 yılı büt

çesi 51 milyon 184 bin küsur lira olup geçen yıl 
bütçesine nazaran 6 milyon 109 bin küsur lira 
bir fazlalık görünmekte ise de, ıgeçen yıllarda 
arz ettiğim gibi bu bizim için katiyen tatminkâr 
(görülmemektedir. Çünkü bu meblağın 24 mil
yon 605 bin küsur lirası Hazine yardımından 
temin edilmektedir. 

Vakıflar böylece Hazineye yük olmaya de
vam ettikçe tarihî sosyal bir müessese vasfını 
muhafaza edemez. (Bunun birinci sebebi bünye
mize uygun düşmiyen Medeni Kanundaki tesis
ler yerine Vakıflar Kanunu tedvin edilmemiş 
olması, eski ve yeni hukukumuzdaki vakıflar 
gayelerini tahakkuk ettirecek olan 6760 sayılı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilât ve görevleri 
hakkındaki kanun ihtiyaçlarını tamamiyle kar-
şılıyacak durumda olmaması ve yetişmiş ele
manlar maddî yönden tatmin edilmediklerinden, 
ayrılıp başka organlara kaçmalarından ileri 
(gelmektedir. Eski vakıf malların halen tam bir 
envanteri bile yapılamamıştır. Tamir veya res
tore edilen eski eserler katiyen tatminkâr şe
kilde yapılmamaktadır. Mütaahhitler istedikleri; 
'gibi oynamakta düşük kaliteli malzemeler kul
lanmaktadırlar. Geçen sene Seyidgazi Türbesi
nin restore işindeki yolsuzluktan bahsettik, tah
kikat yapıldığı söylenmişti. Neticesinin ne ol
duğunu öğrenmek isteriz. Yeri gelmiş iken arz 
edeyim. Birçok yerledreki tarihî eserler vatan-
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daşm müraeaatlerine rağmen tetkik dahi edile
memekte vatandaşlara 'bir cevap verilememek
tedir, (Meselâ : Van Gölünün hir incisi mesabe
sinde olan ve Selçukiler zamanında Türk me
deniyetinin merkezi Ahlat Ikazası hirçok »harap 
camileri, kümbetleri, türbeleri, zaviyeleri mah
zenleri, 'hamamları, (Kanuni Sultan Süleyman ve 
Yavuz Sultan ıSelim 'kaleleri ve kale içinde 
muhtelif şahıslar adına yapılmış cami ve kita
beleri ve vakfiyeleri ve (kıymetli mezar taşları 
gibi ecdadımızın tarihî hâtıralarını yâd eden bu 
eserlerin restore ve muhafaza edilmesi ive turis
tik bir maılıal 'haline 'getirilmesi lâzım filken maal
esef alâkadar olunmadığından Alhllaltlıların 
üzüntülerini ifade etmek: isterim. • 

Bu yer için 19312 yılında Muallim Abdürra-
him Şerif iBey tarafından yazılmış 104 sayfalık 
44 şekilli (fotoğiralflı) Ahlat Kitabeleri adlı bir 
eseri ide takdim ediyorum. Lütfen tetkik buyrıı-
larak bu ve buna benzer yerele ioabeden önemin 
verilmesini turistik 'bir mahal haline ıgetiriitme
sini temenni ederiz. 

Türk Milletinin toplum fentleri arasındaki 
sosyal dengesizliği .gidermek için İslâm dini 
esaslarına 'göre 'kurdukları Vakıflar İdaresi bü
tün dünyaya örnek olmuş 'çok büyük bir teşki
lâta sahipti. 

'Sosyal Devlet anlayışının benimsendiği 'bir 
•devirde hu sosyal müessese üzerinde Hükümeti
mizin hassasiyetle durması ve yeni yeni görüş
ler ihtiva eden bütçe ve 'kanun tasarıları ile 
karşımıza çıkmaları icabederdi. Her yıl ten'kid 
ve temenni edildiği halde hâlâ önemli bir terak
ki »görmediğimizden müteessiriz. 

Köylüler ve dernekler tarafından inşa ve ta
mir ettirilecek hayrata yardım için 4 milyon 
ı250 bin lira konulmuş ise de bu miktar çok: az
dır. Çünkü vakıfların vazifelerinden 'birisi de 
ihayrata yaırdım etmek, mevcutlarını ayakta tut
mak ve ihtiyaca 'göre yemlerini inşa etmek ol
duğu halde 1963 yılına haıdar hüçhir yardım 
yapılmadığı ig-ibi demeMer ve Ihalık tarafından 
onarımı ve yenilerinin inşası teşvik dahi edil
mediğinden hayrat ve camilerimiz harap kalmış 
olduğundan 1953 yılından itibaren hu fasla 
ödenek konmaya 'başlanmış ve 'görülen ihtiyaca 
binaen her sene artan hir tempo ile 1960 yılın
da 28 milyon liraya kadar çıkarıldığı halde yi
ne kâfi gelmemiş ve hepimizin ınfüşahade ettiği-
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miz gibi hayrat h akmışız camilerimizin çoğu 
harap, mevcutları da kifayetsizdir. 

Hele büyük .şehirlerimizde hâhusus Ankara'
da Cuma ve bayram namazlarında hiç/bir cami 
cemaati iştial)etmemekte ve avlularında dahi 
namaz 'kılınacak yer bulunmadığı gibi, cami 
avlularında namaz kılanların perişanlığı 'mukad
des dinimize karşı diğer 'milletlere nazaran uta
nacak ve göz yaşartacak hir durum arz etmek
tedir. Geçen sene 'Maliye (Bakanlığı hütçesinin 
ıgeriverilecek paralar maddesinden '6 milyon li
rasının buraya aktarılması için takrirler vere
rek münakaşalarımıza rağmen hu yılkı tahsisa
tın yine 4 milyon '250 hin lirada bırakılmasını 
temennilere kulak verilmemiş telâkki eder, 
üzüntü ile 'karşılarız. (Bu hareketin her halde 
Yüksek IMeclisinizee de tasivip 'görmıiyeceığine 
inanıyoruz, 

Muhterem arkadaşlar; 
Müslüman ve hayırsever vatandaşların ma

nevi inançlarını tatmin etmek nıaksadiyle, yap
tıkları vakıfları, Devlet zaptettikten sonra on
lara layı ki veçhile bakmazsa işletilmesini bil
mezse ve vakıf gayesinde 'kullanmazsa elbette 
ki, vatandaşların hu hayır müessesesine karşı 
itimadı kalmıyaeak ve dol ay isiyle bu sosyal 
müessesenin geliri zamanla tamamen koybola-
caktır. Masraflarının 'bugün yarısı ise yarın 
tamamı Devlete yük olmakla devam edecektir. 

Millî kalkınmamıza yardım edecek olan dinî 
inanç, örf ve âdetlerimize uygun, sosyal, den
geyi sağlayacak böylesine bir müessese ve gelir 
kaynağı varken, bundan istifade etmiyerek ya
bancı metotlarla halkımızı zorlamanın muvaffa
kiyeti güç bir metot olduğuna kaaniiz. 

Aziz arkadaşlar; 
Bu sosyal müessesemizi yeniden ihya edebil

memiz için vakıfları güçleştiren ve vatandaş
lara itimat te'likin etmiyen ve hatta (bünyemize 
uygun bulunmıyan tesislere dair hükümler ye
line süratle bir vakıflar kanunu tedvin edilme
lidir. 

Vakıfların tam Ibir envantörü yapılarak her 
vakıf gayesine tahsis edilmeli, gelir temin et-
miyeııleri de satarak gelir getirecek eserler mey-
daıic', getirmelidir. 

Hayırsever ve zengin vatandasla.ri.nuzi bü
yük vakıflar yapmaya teşyiik edecek tedbirler-
alınmalıdır. 
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Vakıfların çarçur edildiği zihniyetini vatan

daşın zihninden tamamen silinmek lâzımdır. 
Vakıf binaların icarını bugünkü şartlara ve 

rayice göre ayarlıyaoak olan yeni tedbirler mem
nuniyetimizi mucibolmııştur. Bu husustaki ka
nun tasarısının ivedilikle yürürlüğe konması 
lâzımdır. 

Vakıflar İdaresinin Nizamnamesinde deği
şiklik yapılmak suretiyle, İdarenin bir kısım 
Devlet daireleri, bahusus Diyanet İşleri, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, ve yurtlar öğrenci kredi »müessesesi 
^e Diyanet İşleri ile irtibat halinde çalışması 
ve hayır müessesesi dlaralk muhtar bir müessese 
haline getirilmesi bu suretle bütçeye yük ol
maktan kurtarılması zaruri olduğuna inanıyo
ruz. 

Hariçteki vakıflar mevzuunu harici temaslar
la ön plânda tutmak gerektiğine kaaniiz. 

Hulâsa : bir zamanlar bütün dünyanın hay
ran kaldığı bu muazzamı sosyal hayır müessese
mizin yeniden eski haline getirilmesi için her 
sene bütçe müzakereleri münasebetiyle (bir çok 
kıymetli mütalâalar serclediLmiş, acı tenkitler 
yapılmış olduğundan aynı şeyleri tekrar etmek 
suretiyle kıymetli zamanlarınızı daha fazla al
mak istemiyorum. 

Hükümetten istirhamımız şudur ki ; 
Gelmiş geçmiş bütün tenkitlerin ışığı altında 

bu sosyal hayır müessesemizin imparatorluk za
manındada göz kamaştırıcı bütçesine ve idare
sine kavuşturması için etüt ettirilerek ieabe-
den kanuni tedbirlerin (bir an önce alınmasıdır. 

Bütçemizin millete ve memlekete hayırlı ve 
uğurlu olmasını Allahtan niyaz eder, Hükümete 
muvaffakiyetler dileriz. Hürmetlerimle. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Rasim Haııcıoğlu. 
C. K. M. PARTİSİ TOPLULUĞU ADINA RA

SİM HANCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, C. K. M. Par
tisi olarak Vakıflar Umum Müdürlüğü Bütçesi 
hakkındaki görüşlerimizi kısaca arz etmek isti
yorum : 

Vakıflar bütçesi üzerinde görüşlerimizi açık
larken daha ziyade prensipler üzerinde durmak 
istiyoruz. Sosyal Devlet anlayışı içinde vakıf
ların büyük ve nüsbet bir rol oynıyaeağma ina
nıyoruz. Umumun menfaatine yarayacak eser-
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leri yaparak rızai ilâhiyi tahsil etmek istiyen 
her imanlı kimse, koyduğu eserlerin şartlarına 
riayet edilerek idare edilmesini ister. İdareci
lerin de bu emniyeti bu hakka riayeti bulduğu 
müddetle de teessüs eden emniyet havası içinde 
eserlere yenileri katılır. Yol, köprü, hastane 
ibadethane v. s. yapmak hususunda. Halkın dü
ne nazaran isteksiz görünmesinin nedenleri üze
rinde durulması lâzımdır. Bugüne kadar mesele 
üzerinde durulmuş mudur? Bilmiyoruz. Yalnız 
bildiğimiz bir şey var ise, düne nazaran bu hiz
metlerin daha az yapılmakta bâzı sahalarda da 
hiç yapılmamakta oluşudur. 

Yeni kanun anlayışı içinde hayır cemiyetleri 
vasıtası ile bu işlerin ne dereceye kadar uzun 
ömürlü olduğu düşünülmeye değer. Bugün 
dünya yüzünde ileri milletlerde geniş vakıfla
rın kurulduğu o vakıflar sayesinde pek çok âm
me hizmetinin görülmekte olduğu bir hakikat
tir.-

Hele vakıflara tanınan muafiyetler göz önü
ne alınırsa onların nasıl hızla geliştiği görülebilir. 
Halbuki bizim mevzuatımızda vakıfların gelir 
sağlıyan bütün membaları adeta verimsiz hale 
gelmiştir. Amerika'da olduğu gibi Kira kanun
larının vakıf müesseseleri, muaf tutması müm
kün olsaydı. Vakıf akaarları bir arpalık olmak
tan çıkar ecdat yadigârı eserlerin tamiri için 
bütçeden milyonlarca yardım yapılmaz idi. Kira 
Kanununun kalkmış olması karşısında vakıfla
rın gelirlerinde ne kadar bir artış olduğunu öğ
renmek istiyoruz. Vakıfların şartlarının yerine 
getirilip getirilmediğini bilhassa hitabet, vaizlik 
ve müezzinlik gibi hususlarda yapılan tahsisle
rin yerine sarf edilip edilmediğini öğrenmek 
istiyoruz. Bu hususta Diyanet İşleri Teşkilâtı 
ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında ne gibi 
anlaşma veya anlaşmazlıklar doğmaktadır. Bil
mek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün mazbut ve mülhak diye ayrılan vakıf 

eserler farklı muameleye ta/bi olmakta bu yüz
den pek çok âbidevi kıymeti olan eserlerin va-
ridatsız. Mülhak vakıflara aidolmalaırı hasebiyle 
ihmal edilmekte ve bu sebeple de harabolmalarma 
sebebolunmaktadır. Bu sebeple biz vakıflar ida
resinde âbidevi mahiyeti haiz tamire muhtaç 
vakıfların da bütçenin 20.621 nci faslındaki tahsi-
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sattan yaptırılmasının temini için o fasla bir 
cümle ilâve edilmesi hususunda bir takrir ver
miş bulunuyoruz. Bu şekildeki bir ifade sara
hati idareye hareket serbestisi kazandıracağın
dan kabul edileceğini ümit etmekteyiz. Muhte
rem arkadaşlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanunu bugünün ihtiyaçlarına cevap ver
mekten uzak bulunmaktadır. Zira vakıfın şart
larından ayrılmaksızm idare edilmesi lâzımgelir-
ken. Buna riayet edilmemektedir. Diğer taraf
tan Medeni Kanunun hükümleri de tesisler hu
susunda kâfi gelmemektedir. 

Ayrıca, vakıflardaki çalışma düzenini bugün
kü kanun görüşü devam ettiği takdirde birçok 
kıymetli elemanı bünyesinde barındıramıyacak-
tır. îşte bütün bu sebeplerle yeni bir Teşkilât 
Kanunu hazırlanmasını tesislerle vakıfların bir 
ahenk içinde devamını sağlıyacak tedbirlerin 
alınmasını temenni etmekteyiz. 

Bu hususta demokrasi dünyasında hâkim olan 
esasların da nazarı itibara alınmasının lüzumu
na inanıyoruz. Yapılan hesaplara göre tarihi 
ve aynı zamanda turistik değeri olan eserlerin 
tamir ve resterasyonu için tahminen 600 milyon 
laraya ihtiyaç vardır. 

Bunun için Hazineden her sene 20 milyon 
verilse bile en az otuz sene beklemek icabede-
cek. Şayet her geçen gün, biraz daha harabeye 
uğrıyan eserler yerinde kalırsa... Bu sebepledir 
ki, kıymetli eserlerin kurtarılması için turizm 
için sarf edilen paraların bir kısmını buralara 
sarf etmenin imkânları aranmalıdır. Ayrıca 
Hazine yardımları da bir plâna bağlanarak de
vamlı yapılmasının temini şarttır. En âcil bir 
tedbir olarak da önümüzdeki senelerin yatırım
larıdır. Yapılacak tasarrufları harabiye yüz 
tutan ve fakat plânda geriye atılmış âbidevi 
eserlerin tamirine hasredilmesinin faydalı ola
cağının kanaatiyle sözlerime »on verir Vakıflar 
bütçesinin memleket için hayırlı olmasını niyaz 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir, şahısları adına Sayın Tevetoğlu. 

F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — 
Sayın Başkan, Sayın Senatörler; 
Dünya kültür ve eğitim tarihinde bize gu

rur ve şeref verecek bir husus, kabiliyetli, fakir 
Öğrencilerin Devlet yardımiyİe okumalarını müm
kün kılan (iScolarship) veya burs sisteminin dün-
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yada ilk defa büyük Fatih Sultan Mehmet tara
fından kuruluşudur. 

ikinci öğüneceğimiz büyük müessese de, ku
ruluşlarına nisbetle maalesef bu gün bize utanç 
vesilesi haline gelmiş vakıflarımızdır. Zira bu
gün, ecdadımızı örnek almaktan, eserlerine eser 
katmaktan ve hattâ eserlerini korumak ve ya
şatmaktan âciziz. 

21 Kasım 1963 de Ne w Delhi'de görüştüğü
müz Hindistan kabinesinin tek Müslüman Ba
kanı, Maarif Nâzın değerli ilim adamı Hümâ
yûn Kabir, etüd ettiği Türk vakıflarının sosyal 
hayattaki büyük önemini ve azim yerini belirte
rek benden bu konuda bilgi ve kaynak eserler is
tedikleri zaman, vakıflarımızın eski hali ile yeni 
manzaraları ve şanlı geçmişte milletimize gör
düğü hizmetler bizi acı acı düşündürdü. 

Çok muhterem arkadaşlarım! Milletleri yük
selten ve yaşatan varlıklar; sağlam temeller üze
rinde kurdukları ve geliştirdikleri sosyal mües
seselerdir. Vakıflarımmız bunların başında gel
mekteydi. 

Millî bünye ve hayatımızda yüz yıllar boyun
ca büyük hizmetler göre gelmiş Türk vakıfları, 
bilhassa sosyal nizamımızın korunmasında, fert
lerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışma yo-
liyle karşılıklı sevgi bağlarının kurulmasında 
önemli birer faktör olmuşlardır. Bu vakıflarda, 
açıkça görülmektedir ki, Türkün hayat hakkı ve 
millî menfaatleri türlü yönlerden korunmaya ça
lışılmıştır. 

'Türk vakıflarını, Türk yurdunda muazzam 
bir örgü halinde hizmete koymuş olan cömertlik 
ve fazilet duyguları yanında, vatanımızın müba
rek topraklarında temelleşmek ve baki kalmak 
fikrinin de en bağca yer aldığı 'aşikârdır. Kıb
rıs'taki ecdat vakıfları da bu hususun birer 
canlı örneğidirler. Türk vakıfları üç grupta top
lanmaktadır: 

Birincisi Millî Savunmaya hizmet için ku
rulmuş vakıflardır. 

İkincisi Türklüğün korunmasına ve Millî 
kültürün yayılmasına çalışan vakıflardır. 

Üçüncüsü de: Orta Asya'daki Türk ülkele
riyle münasebetlerimizi devam ettirmeye yara
yan vakıflardır. 

Bir müstesna Örnek de muhterem bir parlâ
mento üyesinin birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki ilk Maarif Vekili ve Lozan <murah* 
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hası rahmetli Doktor Rıza Nur Beyin vakfiyesin
den aynen (Türklüğü yükseltmek için tesis edil
miş bir vakıf) diye tavsif olunan vakıftır. 

Vakıfların hukukî vasfı ebedî oluşlarıdır. 
«(Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için» prensi
bini yalnız bugün yaşayanlara değil, dünküleri 
bu günkülere, bu 'günküleri de yarınkilere birleş
tirip bağlıyan bu millî ve insanî prensibi tarih 
boyunca insanlara mal eden millî, Sosyal, me
deni bir ebedi müessese daha yoktur. Bizden 
iki asır sonra Avrupalıların kurduğu vakıflar 
yalnız din çerçevesindedir ve kiliseye bağlıdır
lar. Bizdeki ise bir büyük milletin bütün sos
yal dâvalarını kucaklıyan genişliktedir. 

Bugün, kurup bırakmış ecdadın kemiklerini 
sızlatacak perişanlıktaki Türk vakıfları büyük 
bir himmete muhtaçtır, muntazırdır. Yurdumuz
da evkaf hizmetinin kendini hissettirdiğini iddia 
etmek çok güçtür. îyi işlediği takdirde yurt kal
kınmasına, millî dâvalarımızın halline, Devlet 
hizmetlerine, yüz yıllar boyunca olduğu gibi, bü
yük yardımları dokunabilir. Tarihte Devletin 
göremediği birçok âmme hizmetlerini, müstakil-
len vakıflarımızın gördüğü bir gerçektir. 

Bu müessese düşkünleri tutmuş, yükselmek 
istiyenleri kaldırmış, fertleri, sosyal bünyeyi 
'kuvvetlendirmiş, yurdu kurmuş ve yükseltmiş 
Türk iyilik ve şefkatinin, bütün insanlığı ku
caklıyan ve hattâ hayvanları - nebatları bile dı
şarıda bırakmıyan bir örnek âbidesi olmuştur. 

Vakıflarımızı tanımak ve tanıtmak şarttır, 
elzemdir. Bugün yurt kalkınmasına en büyük 
yardımı sağlıyacak Turizm dâvamızın müşterek 
hizmet ve çalışmalar istiyen zaruretleri ve vakıf
larımızın tanınması ve tanıtılması ile alâkalıdır. 

Camilerin ve bilhassa büyük şehirlerdeki kül
liyelerin heyeti umumiyesi bakımsız ve düzen
sizdir. Devlet yardımiyle yurdun birçok yerle
rinde restore edilen âbideler de gerektiği gibi 
tanıtılamamaktadır. 

Vakıflar konusunda, üzerinde durulacak mü
him bir nokta zirai işletmelerin bakımsızlığı ve 
verimsizliğidir. Vakıf zeytinlikler, incirlikler, na
renciye ve fındıklıklar bu meyandadır. 

Vakıflara ait binaların kiralarını artırmak 
yerindedir; münasiptir. Bu husus yıllarca kötü
ye kullanılmıştır. Hâlâ da kötü tasarruf alış
kanlıkları önlenmiş değildir. Bir millete vakfe
dilen ecdat malının şahısların menfaatine vakf 
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ve hasredilmesi artık sona ermelidir. (Bravo ses
leri ve alkışlar), 

Vakıflar tarafından yaptırılan öğrenci yurt
larının isabeti yanında, iş hanları ve oteller fay
dasından çok zarar ika etmektedirler* 

Umumiyetle çok pahalıya malolmakta ve in
şaat çok uzun bir süre içinde tamamlanmakta
dır. Yapılan inşaat gelir getiren şeyler olmadık
tan başka, ne hikmetse çok defalar aylar hattâ 
yıllarca kirayada verilememektedirler. 

özel sermayeye iş sahası açmadığı halde 
(lüks konutlara) şiddetle hücum eden Hüküme
tin bizzat kendisinin lüks, zararlı bu çeşit yatı
rımlardan kaçınması zaruridir, şarttır. (Bravo 
sesleri ve alkışlar.) 

Bir yeni inşaat yapmak için eski büyük - kü
çük yüzlerce gayrimenkulu memleket çapında tas
fiyeye tutmak, satıp, milyonlarca lirayı bu yeni 
ölü yatırımlara gömmek ve sonra da kiraya vere-
meyip eskiden alman kiralardan da mahrum ol
mak her halde mâkul ve kârlı bir hancılık, otel
cilik değildir. 

Vakıflar Idaremizce zaruri görülen bir reorga-
nizasyon, inkilâp, şüphesiz vakıflara büyük hiz
metler görmeye aşk ile sarılmış Sayın Bakanın 
yardımcısı ehil, kalifiye elemanların dâvayı plân
la, vukufla yürütmelerine bağlıdır. Sayın Omay'-
dan bu büyük millî dâvayı da başarmasını ve 
Vakıflar bütçesinin milletimize hayırlı olmasını 
dilerim. Saygılarımla (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sakıp önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, Sa

yın senatörler. Türk vakıflarının tarihi ile ne ka
dar öğünsek azdır. Türk içtimai hayatına çok 
şeyler eklenmiştir. Mazisini burada istediğimiz 
kadar edebî kelimelerle övsek bu, fayda vermiye-
cektir. Bugünkü perişan halini dile getirirsek 
buna elbette üzüleceğiz. O halde bu Vakıfları 
na yapmak lâzımdır? Bu memleketin vakıfları bil
hassa şehirlerde en mutena yerlerdedir. Âdeta 
yüzük taşı gibi yerlerdedir. Bu vakıfları imar ve 
ihya etmedikçe bu büyük şehirlerin imarı da 
mümkün olmıyacak demektir. Birtakım ahşap bi
nalar ve harabeler memleket ve büyük şehirlerin 
manzarasını dahi bozacak haldedir. O halde bun
ları, üç kategoriye tefrik ederek, bir çare bulma
nın zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bu sebeple 
akaar getirebilecek yerlerde Bykafm yeni plân 
ve projelerle bunları değerlendirmesi, kıymetlen-
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dirmesi lâzımdır. Bir kısım yeni akaar getire
cek yerlerdeki Evkaf arsalarının Vakıf tarafın
dan plânları yapılıp, yirmi sene, otuz sene gibi 
bir müddetle yapana icarın mukabilindeymiş gi
bi verip o müddet bittikten sonra Vakfa tapusu
nu devreder ve ondan sonra müstecir olarak otu
rabilir. Bu da ikinci şıktır. 

Üçüncü şık bunların bir kısmını satarak bu 
dediğim şekilde, bir kısmının plânı yapılarak hu
susi teşebbüsün eline verilecek 20 - 25 sene sonra 
vakfa mülk haline getirmek. Bir kısmını da 
akaar getirecek vaziyette ise bu inşaatları yapa
bilmek için, satıp bu para ile bu imkânların ya
ratılmasında zaruret vardır kanaatindeyim. Türk 
vakfının iyi bir şekil alabilmesi ve memlekete fay
dalı olabilmesi için bu şartın yerine getirilme
sinde zaruret vardır kanaatindeyim. Sayın Vekil 
konuştular, dinliyemediler ama bu üç husus üze
rinde durmasını hassaten rica edeceğim. Adana'da 
100 milyon lirayı aşkın bir gayrimenkul vardır 
vakıfların. Yalnız şehir içindeki gayrimenkulu 
bugün 100 milyon lirayı aşkındır ve. en büyük 
caddeler üzerindeki en güzel yerler Vakıflara 
aittir ve buralar baykuş yuvası halinde
dir. Adana'yı ne kadar imar etsek, bele
diyecilik ve şehircilik' yönünden Adana'yı gü
zel bir şehir haline, Evkaf bu işe el atmadıkça 
yetircmiyeceğiz kanaatindeyim. Onun için bu gü
zel arsaların evkaf tarafından işe yarıyacak, 
akaar getirecek hale getirilmesi, bir kısmının sa
tılarak bu tesislerin yapılmasında zaruret bulun
duğunu açıklamak isterim. Bir çarşı yaptılar, 
ama Adana imarı geç kaldığı için Vakıf Çarşısı 
iç kısımda kalmış istenilen randımanı verememiş
tir. Şimdi orada yeni bir tesis vücuda getirmek 
üzereler. Kendilerine minnet ve şükranlarımızı 
arz ederiz. Buraya ne kadar güzel bir tesis yapı
lırsa yapılsın az zamanda kendisini amorti ede
cek ve Adana'nm o bölgesini imar ve ihya ede-
celctir. Bu yönden kendilerine şimdiden teşek
kürle hürmetlerimi arz ederim. 

Vakıf bütçesinin memlekete hayırlı olmasını 
dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bifat öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım bendeniz de vak
fa oldukça büyük bir gelir sağlayabilecek kanun 
mevzuu üzerinde durmak istiyorum. Bu kanun da 
6188 sayılı Kanundur. Bu kanun der ki: «Ka
nunun neşri tarihinden önce, yani 1953 ta-
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rihinden önce yapılmış olan Evkaf arazisi 
üzerinde bulunan gecekondular imar plâ
nına uygunsa, Evkaf İdaresiyle gecekon
du sakinleri anlaştığı takdirde, Evkaf İdaresi 
bu yerleri satmaya yetkilidir. Şimdi gecekondu 
inkâr edileni iyen bir hakikattir. Her gün bir çığ 
gibi ilerlediğine göre, 1953 ten sonra yapılan ge
cekonduların durumu ne olacaktır? Bu Evkaf 
arazisi üzerinde İstanbul gibi yurdun muhtelif 
bölgelerinde yapılmış olan bu gecekondular satı-
lamıyor. Hükümet tarafından da yıkılıp arazisi 
Evkaf İdaresine teslim edilemiyor. Üstelik Ev
kaf İdaresi bu arazilerin vergilerini ödüyor. Yü
ce Meclisin de 1962 yılının sonuna kadar yapılan 
gecekondu bölgelerine her türlü tesislerin götü
rülmesi hususunda kanun kabul edilmiş, fakat 
1953 ten 1963 e kadar yapılan gecekonduların 
durumu ne olacaktır? Bunu gecen seneki Vakıf 
bütçesinde konuştuk. O zamanki Sayın Devlet 
Bakanı, bu iş üzerinde hassasiyetle duracağını 
beyan etmelerine rağmen, aradan bir sene geçtiği 
halde bu hususta en ufak bir adım atılmamıştır. 
(Men her İmar Bakanı bu hususta hassasiyet 
gösterirler, köy köy dolaşırlar, vaitlerde bulunur
lar, gazetelere beyanat verirler, fakat bu hususta 
kanuna ait en ufak bir adım dahi atmamışlardır. 
Bu hal ne zamana kadar devam edecektir? Ecdat 
yadigârı olarak kalan bu arazileri fuzulan işgal 
et, vergiyi de Evkafa ödet. Bu hiçbir zaman 
kanunun anlamiyle kabili telif değildir. Yeni 
Devlet Vekilimizden islediğimiz hususat da bu 
mevzua kesin olarak bir hal çaresi bulmalıdır. Bu 
bulunmadığı takdirde biz, tövkaf İdaresi için mil
yonlarca lira daha bütçeye yük yüklesek hiçbir 
zaman bir ecdat yadigârına ait asarı atika eser
lerin dahi imar ve ihya edilmesine asla kifayet 
etmiyecektir. Çünkü Evkaf bütçesinin bir kısmı 
böyle fuzuli yerlere harcanmaktadır. 

İkinci m âi'uzatım Sül ey maniye Camii hakkın
dadır. Bu camiin senelerden beri tamiratı bir tür
lü bitmemektedir. 

Üçüncü maruzatım, muhterem arkadaşımın 
anlattığı kira durumudur. Bugün istanbul'da 
Pera Palasın karşısında bulunan Vakıflar İdare
sine ait apartmanların 4 - 5 odalılarının en yük
sek fiyatı 67 liradır. Evkaf idaresinin bu kira
ları artırması hususunda bir kanun teklifi mev
cut idi. Tesadüfen benim de bir kanun teklifim 
vardı. Nedense bu kiraların artırılması hakkın-
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daki kanun teklifini Evkaf İdaresi Bütçe Komis
yonundan geri almıştır. Bir taraftan 67 lira ki
ra; bu binaların bakım durumunu dahi idare ede
cek seviyede değildir. 

Bu itibarla Evkaf İdaresinden istirhamım bir, 
6188 sayılı Kanunun uygun bir şekilde rantabl 
bir hale getirilmesi. İkincisi, Evkaf kiralarının 
derhal uygun bir fiyatla artırılması, Süleymaniye 
Camiinin de bir an evvel ihyası cihetine gidilme
sidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Türker. 
HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım. Mûtadım dışın
da mahallî bir konuya temas etmek istiyorum. O 
da belki memleketin bir tarafından bir tarafına 
birçok işleri üzerine almış Vakıflar Genel Müdür
lüğünün umumi hizmetleri arasında küçük görü
lürse de bendeniz biraz bu iş üzerinde durulma
sını şiddetle arzu ettiğim için buraya getirmiş bu
lunuyorum. 

Balıkesir'de, tahminen, tarihini pek bilmiyo
rum, 4 - 5 sene evvel ikmal edilmiş ve 3 ilâ 4 mil
yon lira sarf edilmiş turistik bir otel yapılmış
tır. Elbette ki memleketin her tarafında olduğu 
gibi Balıkesir'in de böyle turistik bir otele şid
detle ihtiyacı var, bunda şüphem yok. Ancak ik
mal edileli, tahmin ediyorum 4 - 5 seneyi geçtiği 
halde henüz işletmeye açılmıyan bu otelin akıbeti 
acaba ne olacaktır? Biraz evvel konuşan Sayın 
Tevetoğlu arkadaşımızın dediği gibi verimli yatı
rımlara, kirası, geliri ve mânevi hizmetleri haki
katen memleketin umumi menfaatlerine uygun 
bir şekilde görülen hizmetler arasında bu otel 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından işletilebi
lecek mi? Yoksa kiraya verilebilecek mi? Aksi 
takdirde otel günden güne heder olmaktadır. Ote
lin akibeti ne olacaktır, Sayın Bakandan net ola
rak bunu öğrenmek istiyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — (Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Arkadaşlarım, dünden beri 
huzurunuuzu çok işgal ettim, inşallah sonuncu 
defa olarak işgal ediyorum, özür dilerim. 

Vakıflar gibi sosyal bir konudaki konuşma
ları haz ve bir Türk olaraik ayrıca gururla 
dinledim. Vakıflar İdaresinin çalışma sahası
na giren işler şüphesiz vatandaşları umumi-
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yetle ilgilendiren işlerdir. Büyük Türk Mille
tinin temsilcileri olarak siz kıymetli arkadaş
larımın verdikleri bilgileri çalışmalarımızda 
rehber alacağız. 

Şimdi söyliyeceklerim şunlardır : Aslında 
cümlenizce bilinen gerçeklerdir. Banları tek
rarlamam, tekrarında fayda mülâhaza ve mü
zaheretlerinizi rica içindir. Kabul buyurursu
nuz ki, memleket bir ucundan öbür ucuna, 
yaşıyan devirlerin medeni ölçüleri bakımından, 
milletçe medarı iftiharımız olan eserlerle dolu
dur. Bu eserler büyük ölçüde vakıflara aittir. 
Bu eserlerin, özellikleri ve tahsis gayeleri ecda
dımızın sosyal hizmetlere verdiği büyük önemi 
ispata yetiyor da artıyor bile, Bunlar, sosyal 
hizmetler bakımından medeni anlayışın ta ken
disidir. (Bu eserler camilerdir, medreselerdir, 
kervansaraylardır, 'mezarlıklardır, sebiller, çeş
meler, türbelerdir. (Bunlar cemiyete rahatlık 
sağlamak gayesiyle yapılmış, vücuda getiril
miş, vakfedilmiş sayılamıyaeak kadar çok âbi
delerdir. Maddi kıymetleri yanında mânevi 
kıymetlerini de yaşatmakla vazifeli olduğumuz 
bu eserler ne yaızık ki, bizleri yarınki nesiller 
nazarında ayıplatacak derecede umumiyetle ba
kımsız haldedirler. «(Bravo sesleri) Bugün ta
mir ve ihyasına zaruret olanlar binlercedir. 
Bunların tamir ve restore edilebilmeleri için 
milyon ve milyarlarca lira lâzımdır. Bunların 
bir program dâhilinde ihyası, görülüyor ki, ta
mamen para meselesidir. Sözlerime başlarken 
kullandığım «müzaheret» kelimesinin mâtulu 
aleyhine bu suretle gelmiş bulunuyorum. Evkaf 
İdaresi bulgun gücünün yettiği kadar mümkün 
mertebe eserlerin asli şekillerini muhafaza et
meye, hizmete açık bulundurmaya, çevrelerin
deki külliyatı ihya etmeye çalışmaktadır Bu
gün ayrıca sosyal hizmetler bakımından talebe 
yurtları, imaretler, aş evleri, iş hanları gibi 
eserler de vücuda getirilmiştir. 

(Bir hususu da tebşir etmek isterim. İstan
bul'da Vatan caddesinde 120 milyon liraya mal 
olacak 675 yataklı bir hastanenin de temeli 
atılmış bulunmaktadır. Ancak, hiç tereddüdet-
meden tam bir inançla ifade edeyim ki, bugün 
Vakıflar İdaresi reorganizasyona muhtaçtır, 
arkadaşlarım. Ama iftiharla ilâve edelim ki, 
teşkilâtta, çok kıymetli, yetişkin, hizmetin mak
sat ve gayesini bilen elemanlar vardır. Bun
lar hiç de tatminkâr olmıya.n kadrolar içinde 
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feragatle çalışmaktadırlar. Kadrolar çalışanla
rın morallerini yerine getirebilir bir seviyeye 
ulaştırılacak olursa, işte o zaman hizmet çok 
daha verimli olacaktır. OBugün «yazık» kelime
siyle ifade ettim, 'bundan mahrum bulunuyo
ruz. Müessesenin kendi kaynakları yetip de 
artmak lâzrnrgelirken, cümlece malûm birta
kım sebepler yüzünden maalesef Hazinenin 
yardımına muhtaç bir haldedir. Buna kiralar 
durumunun geniş ölıçüde sebebiyet verdiğini 
ve ark adaşlarımın da hassasiyetle temas ettik
leri bir konu olduğu için sırası gelmişken zik
retmek isterim. 

Şimdi, kıymetli arkadaşları mm temennileri
ne, sorularına cevaplarımı arz etmeye çalışı
yorum. [Bunlar da şöyle; vakıf, vakfiye şart
larına uygun bir faaliyet halinde değildir. 

FİKRET TTOHANGtL (Aydın) — Sayın 
Bakanım duyamıyoruz. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Bunlar şöyle, Evkaf İda
resi vakıf ve vakfiye şartlarına uygun bir faa
liyet halinde değildir. Vakıflar Kanunu lâzım
dır, Teşkilât Kanunu lâzımdır. 

iSatış bedelleriyle yapılması düşünülen ya
ni satılan gayrimenkullerin bedelleriyle yapıl
ması düşünülen işler ağır gitmektedir. Arka
daşlarımın temas buyurdukları diğer hususlar 
da turistik bölgelerdeki eserlerin imarı, cami
ler meselesi, vakıfların envanteri ve millî hu
dutlar dışındaki vakıflar, işe yaramıyan gay-
rimenkuller, gecekondu mevzuları ve son ola
rak Süleymaniye işidir. 

1935 yılında çıkan kanun mazbut vakıfları 
bir hükmi şahsiyet itibar ederek hepsini genel 
müdürlüğün idaresine- tabi tutmuştur. Mül
hak vakıftan .ayrı -ayrı hükmi şahsiyet olup, 
mütevellileri eliyle idare edilenlerin kontro
lünü de Evkaf idaresi yapmaktadır. Mütevel
lisi bulunmıyanlar da niyabeten ve emaneten 
yine Umum Müdürlükçe idare edilmektedir. 

Şimdi geliyorum vakfiye şartları mevzuu
na. Vakfiyenin şartlarında bugünkü ihtiyaç
lara göre yurtlar, hastaneler, aş evleri gibi 
hizmetlerin yerine getirilmesine çalışılmakta
dır. Ayrıca bunların dinî şartları vardır. Mu
ayyen zamanlarda mevlûd okutmak, Kuramı 
Kerîm tilâvet ettirmek gibi, bu şartlar da vak
tinde Evkaf idaresince yerine getirilmektedir. 

Vakıflar Kanunu meselesi ehemmiyetlidir. 
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Demek ist erim ki, bu bir rejim meselesidir. 
Medeni Kanun hükümleriyle ilgili bir kanun
dur. Hukukçu arkadaşlarımız bilhassa takdir 
buyururlar. Ancak ben şahsi fikir olarak ifade 
edeyim ki, Kanunu Medeninin aldığı tesis mü
essesesi bizim öteden beri bildiğimiz, insan
ları manen tatmin edici bir müessese halinde 
bulunan vakfa tekabül eden mânada bir ilâç 
sağlayamama durumundadır. Bunu samimiyetle 
ifade etmek lâzımdır. £>u Hükümetin de dik
katinden kaçmamıştır. Bu hususta Adalet Ba
kanlığında bir komisyon çalışmaktadır. Bu 
istikamette bir faaliyetin üzerinde bulunulmak
tadır. Teşkilât Kanunu bir ön tasarı halinde 
hazırlanmıştır, proje halinde, Ancak Personel 
Kanununun esasları istikametinde, ihtiva ede
ceği esaslar istikametinde tadil edilmek üzere 
bekletilmektedir. Bunu da, yani beklemekte 
olduğunu açıklamakta mahzur görmüyorum, 
sarih olmak isterim1. 

Faydasız hale gelen gayrimcnkull erden satış 
bedelleri ile yeni tesis diyebileceğimiz çarşıla
rı, iş hanları, sinema gibi birtakım inşaat 
Beş Yıllık Plân dâhilinde yürütülmektedir. 
1963 te 13,5 milyon liralık yatırım tahakkuk 
etmek üzeredir. Turistik bölgelerdeki tarihî 
ve mimari kıymeti olan âbidelerin restore ve 
tamir işleri Beş Yıllık Plân içinde ele alın
mıştır. Edirne, Bursa, istanbul, Konya, Ka
naman, izmir çevresi, Kuşadası ve Selçuk'taki 
eski eserler 1963 te ele alınmış, 1964 te bir 
kısmı ele alınacaktır. 1964 te ele alınacak 
eserler sayısı 190 kadardır. 'Bunların tama
mına 20 milyon lira sarf edilecektir. 

Dernekleree yapılan camiler, Vakıflar İda
resi, verilen tahsisatla yardım etmektedir. Bu 
sene ayrılan tahsisat 4 milyon 250 bin liradır. 
Geçen seneye nazaran fazla olmayışı memleke
tin içinde bulunduğu malî şartlara bağlanabi
lir. Geçen yıl 3 532 camiin yeniden yapılması 
veya onarılması için İm tahsisat dağıtılmıştır. 

Bu arada arkadaşlarım yine şahsi fikrim 
olarak bir noktaya işaret etmek isterim. Bu 
paralar almıyor, bu tahsisatlar dağıtılıyor. Ben 
bunun üzüntüsü içindeyim. Niçin biliyor musu
nuz? işe başladığım günden bu tarafa, masamın 
gözünde bir yer ayırdım. Bu gibi talepler yüz
lerin üstündedir. Milletvekilleri istiyor, sena
törler istiyor, dernekler istiyor, her taraftan 
vatan sathının her yerinden bu yardım iste-
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niyor, nasıl oluyor? Alışılmış bir şey, istiyor 
arkadaşım istiyor, mebus istiyor camilere. Al 
300 sana, 3 bin sana, bin sana, beşbin sana. Bun
lar hiçbir fayda sağlamamaktadır ve bu bir ya
ra halinde kanaatimce çok uzun yıllar devam 
'edip gidecek ve hiçbir fayda sağlamıyacaktır. 
Gönül ne istiyor?.. Bir bakan olarak kanaatimi, 
arz etmek isterim. O Mecliste, bu Mecliste bizi 
bir takım siyasi tesirlerin altına almamak, müm
künse eğer, dostça, arkadaşça söylüyorum ve 
imkân varsa bize imkânlar tanınıp, ben diye
yim ki, bu sene filân bölgeye bunu tahsis ede
ceğim. Şarkın o bölgesindeki 3 vilâyet, beş vi
lâyete verip o bölgeyi tamamlıyayım, ondan 
sonra diğer bölgeye geçeyim. Az para değildir 
bu. Ama ne oluyor?. Çarçur oluyor, her vilâye
te biberon gibi bir şey veriyoruz, hiçbir neti
ce çıkaramıyoruz. Bunu siz milletin 'temsilcile
rine bu kürsüden arzı vazife sayıyorum arka
daşlarım. (Alkışlar) 

Millî hudutlar dışındaki vakıflara işaret 
buyurdular. Biliyorsunuz Lozan Muahedesiyle 
Millî hudutlar dışındaki o vakıflarla bir ilişi
ğimiz kalmamıştır. Bununla beraber dışarıdaki 
mütevelliler veya idareler bizden bir malûmat 
isterlerse, oradaki işlerinin çıkması bakımından 
Vakıflar idaresi bu malûmatı arşivlerinden çı
karıp veriyor ve işlerini kolaylaştırıyor, söz bu
raya gelmiş iken bir şeyi arz edeyim. Sayın 
Mustafa Yılmaz îneeoğlu arkadaşımız Seyit
gazi'de bir suiistimal meselesinden geçen sene 
bahsettiklerini açtılar. Her halde geçen sene 
umumiyetle konuşmalar arasında geçmiş olacak 
ki, ben arkadaşlardan sordum, pek samimi 
söylüyorum, hatırlıyamadılar. Böyle bir mevzuu? 
Bu nasıl bir suiistimalse çok rica ediyorum, lüt
fetsinler bana kadar delilleriyle birlikte teşrif 
etsinler, en kısa zamanda tahkik ettirip, tetkik 
ettirip neticesini kendilerine arz edeyim. Suiisti
malin neticesi sabit olursa, kanuni yoldan va
zifemizi yapacağımızdan hiç şüpheleri olma
sın. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Efendim geçen sene Bakana bu 
kürsüde söyledik. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Bakın ben smimiyetle 
ifade ediyorum, rahatlıkla söylüyorum. Lütfen 
teşrif ediniz, buyurunuz, en kısa zamanda sizi 
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tatmin edecek cevap vermeyi taahlıüdediyorum. 
Beklerim, en kısa zamanda teşrif ediniz. 

Yeni kira rejimi içinde sağlanan-miktar sorul
du. Bugün bununla meşguliyet halindeyiz. Hazi
randan evvel tahakkukların neticesini ele alma
mıza imkân yoktur. O zaman bununla meşgul 
arkadaşlarım lütfetsinler bize kadar zahmet 
etsinler, alacağımız netice hakkında kendileri
ne kifayet edici cevap arzına çalışırız. 

Sakıp Önal Beyefendi kendilerini dinleme
diğim zehabına kapılarak endişe ettiler. Ben 
kendilerini dinledim, işe yaramıyan, muhafa
zasında fayda görülmiyen vakıf emlâkinin tas
fiye edilerek, yerlerine daha ziyade mahalle
rine tahsis etmek suretiyle yenilerinin yapıl
masına bir plân ve program dâhilinde devam 
edilmektedir. Adana'da, Konya'da, Zonguldak'da, 
Antalya'da, Van'da, Diyarbakır'da, Edirne'de, is
tanbul ve daha bâzı yerlerde bu işler yapılmak
tadır. 

Gecekondu mevzuu: Vakıflar Genel Müdür
lüğü gecekondu mevzuunu süratle halletmek 
üzere çalışmalarına başlamıştır ve Antalya böl
gesindeki gecekondu sahaları şagillerini tesbit 
ederek bunların kısa zamanda devri hususun
daki muameleleri tekemmül ettirme yoluna gir
miştir. Gecekonduların en kesif bulunduğu istan
bul Kazlıçeşme ve Zeytinburnu mmtakalarmdaki 
en son durum yegân, yegân tesbit edilmektedir. 
Antalya'da olduğu gibi bunların da fuzulü 
şagillerine devri işi kısa zamanda ikmâl edile
cek ve bu mevzuu vatandaş hukuku ile vakfın 
hukukunu zedelemeden halle çalışılacak bir 
mevzuu olarak kabul edilmiştir. Doktorla ya
kın irtibat sağlamayı tercih ederim. Takdir 
ederler ki, pek kolay bir iş değildir. 

Süleymaniye'nin restorasyonuna gelince 
arkadaşlarım, Anıtlar Yüksek Kurulunca ka
bul edilen bir program tahtında çalışmalar 
dört seneden beri devam etmektedir. Bugüne 
kadar 4,5 milyon lira harcanmıştır. Şimdi geri 
kalan işler tamamen kalemle çekiçle yapılacak 
çok ince işlerdir. Ağır yürümesinin sebebi bu
dur. Daha bunları gelecek sene hattâ öbür se
neler bütçesinde de sorabilirsiniz. Çünkü elan 
daha en az bu işler üç sene kadar daha devam 
edecektir. Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 
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HASAN ALÎ TÜRKER (Balıkesir) — Efen

dim, Balıkesir'deki otel mevzuuna temas etme
diniz. 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFET 
OM AY (Devamla) — Af edersiniz efendim, 
arz edeyim. 

Balıkesir'de vaktiyle Evkaf İdaresi, vazife
si meyanmda olmamakla beraber, her hangi bir 
sebeple 3 milyon 800 bin lira sarfı ile bir otel 
inşa edilmiş bulunmaktadır. Ancak bugünkü 
durumda işletilmesi için bir kiracı zuhur etme
miştir. Millî Savunma Bakanlığına devri ba
his konusudur. 

Ayrıca belediye 80 Ibiıı lira karşılığında iş
letmesini bana ver demektedir. Velhasıl bu 
otel biraz sıkıntı olmuş bir mevzudur. Türkiye'
de bu yalnız da değildir. Bize yadigar kalmış 
otellerdir. Daha başkaları da vardır. Bunun da 
"halli çaresini arıyoruz. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — 26 Ey
lül 1963 tarihli Anayasa Mahkemesi kararının 
yayınlanmış olmasından sonra kira mevzuunda 
bu karara göre yetkilerin kullanılması netice
sinde vakıflara ait gayrimenlkuller üzerinde kira 
takdiri mevzuunda hangi prensip takibedilmek-
tedir. Bu karardan evvel kiradan mütevellit 
alman kira miktarı ile yeni rayiç tesbit edildik
ten sonra alınan miktar nedir? Bunu rakam 
olarak rica ediyorum. İkinci sorum; Ankara 
Palas işletme ve yönetim şekli nedir? Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne Ankara Palasın sağladığı 
gelir neden ibarettir.? Yönetiminde vakıflar cep
hesinden kimler vardır? İşletmecilik mevzuun
da ihtisasları nelerdir? 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Şimdi efendim, kira 
mevzuu şu: Takdir buyurursunuz ki, evkaf ida
resinin gayrimenkulleri bu memlekette yıllar 
ve yıllar boyunca çok düşük paralarla kiralar
dadır. Beyoğlunda, Caddei Kebirde, Ankara'
nın bilmem neresinde birçok dükkânlar ve mağ-
zalar 100, 150, 200 lira gibi paralarla yıllardır 
kullanılmaktadır. 

F E T H İ TEVETOĞLÜ (Samsun) — 10 lira, 
20 lira gibi paralarla olanlar da var. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — 10 lira 20 lira bunlar da 
vardır. Kira rejimi serbest kaldıktan sonra bu-
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na bir hal çaresi bulmak lâzınıgelirdi. İnsanlar 
bundan müşteki değildirler. 

•Geçenlerde Vakıflar Müdürlüğüne uğradım, 
20 - 30 kadar vatandaş vardı. Vakıflar Müdürlü
ğüne 'gelmelerinin sebebini sordum. Kira mevzuu 
için geldiklerini kiranın fazla olduğunu v. s. be
yan ettiler. «Evkaf dükkânlarında senelerdir 
oturursunuz, bugün verdiğiniz kira sizin vicda
nınıza, sizin anlayışınıza uygun mudur?» dedim. 
«Hayır uygun değildir.» dediler. «O halde ne is
liyorsunuz?», dedim. Evkaf İdaresinin istediği 
kira miktarını uygun bulduklarını mukaveleye 
de yanaştıklarını, ancak bunların senelik olarak 
değil de uzun vadeli olarak verilmesini istedik
lerini söylediler. 

Bunu söylemekteki maksadım, bâzı yerlerde 
şikâyetler olmuştur. Ama, insanlar umumiyet, 
itibariyle bu mevzuda anlayışlıdırlar ve bugüne 
kadar yapılan tatbikatta ve nihayet kiralarda 
c/r 200 kadar hir artış kaydetmektedir. Bunlar 
da c/c 80 nisbetinde mukaveleye bağlanmış hal
dedir. ölçü şu olmuştur. Rayiç ve insaf ölçüsü, 
adalet ölçüsü. İnsanları mağdur etmeme ölçüsü 
ki, bunlarda idare gayet hassastır. Vefik Pirinç-
çioğlu arkadaşınım zamanında çok dikkatli olma
ları insanları üzmemek ve sıkıntıya meydan ver
memek şeklinde hareket etmekti. Keyfî bir mua
meleye sebebiyet verilmemesi için ikna ile çalı
şılıyor. 

Diyorsunuz ki, zamlardan sonra kira tutarı 
n? kadardır? Haziran ayı gelmeden evvel bunun 
neticesini rakam olarak vermeye imkân yoktur. 
Haziran ayında teşrif ediniz, sorunuz. O zaman 
bu sualin cevabını rakam olarak verebilirim. An
kara Palas mevzuunda hiçbir bilgim yoktur. Ve 
meşgul olmadım. Yalnız şimdi zannediyorum ki, 
Fmum Müdür Bey bir not gönderdi müsaade 
ederseniz onu size okuyayım. «Ankara Palas Ote
li İşletme Şirketi bir anonim şirkettir. Sermaye
si bir milyon liradır. Bunun 200 000 lirası Va
kıflar Bankasına aittir. Hazine ile İş Bankası da 
hissedardır. Banka işletmesini Ticaret Vekâleti 
eski müfettişlerinden bir zat temsil etmektedir. 
Binanın mülkiyeti Vakıflara aittir. Kira ile tu
tulmaktadır. Bundan başka bir bilgim yoktur. 
Şimdiye kadar meşgul olmadım, fırsat bulama
dım. Bana meşguliyet imkânı verdiniz. Meşgul 
olup size daha sarih bilgi arz edebilirim. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Efendim, 
şehirlerde vakıfların 'kıymetli arsaları üzerinde 
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belediyelerin muvakkat ruhsat ile yaptığı tesis
ler iptal edilmek suretiyle, bunların yerine yeni
lerinin yapılması düşünülüyor mu? 

DEVLET BAKANI ÎBRAHÎM SAFFET 
OM AY (Devamla) — Efendim, bu kabil tesis
ler Ankara'da da vardır. Geçen gün arkadaşla
rımla temas ettim. Hattâ bunlar Ankara'da eski 
eserlerin önünü kapatacak şekilde yapılmış bulu
nan tesislerdir. Zamanı geldikçe, biraz da imkân
ları oldukça ihya edip, restore edip, veya yerleri
ne yenilerini yaptırmak suretiyle faydalı hale 
getirmeyi düşünüyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim Vakıflar Genel Mü

dürlüğünün bütçesinin tümü üzerindeki konuş
malar bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var okutuyorum. 

C. Senatosu Sayın Başkanlığına 
Valkıtflar Genel MüfcUürİJÜğü 1904 yıttı ıbiüitiçeisd-

nin BülMmelte îsunullmıaismidain ısıonra mtülihalk 
iken mazbut vakıflar arasına alınan 8 cami ve 
mescitte vazife gören 13 hayrat hademesinin 
42 120 lira yıllık ücreti ile camilerin aydınlat
ma, ısıtma ve temizlik giderleri olan 2 400 lira 
ki ceman 44 520 lira ödenek bütçeye konulma
mıştır. 

Sözü geçen cami hademeleri ücretlerinin 
ödenmesini teminen bu kere Yüksek Başkanlık
larında görüşülmekte olan Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesinin 14.130 neu (Mahkeme hare 
ve giderleri) maddesine konulmuş bulunan 
675 000 liradan 44. 520 liranın tenzilen, 34.810 
ncu (5634 sayılı Kanunun 8 ve 10 ncu madde
leri gereğince Hazineye ödenecek karşılıklar) 
maddesine konulan ödeneğe ilâvesi arz ve teklif 
olunur. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılıyor, Hükü
met de katılıyor. Önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddelere geçiyoruz efendim. Maddeyi 
düzeltilmiş şekliyle okuyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü-
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nün cari harcamaları için 22 433 762 lira, ya
tırım harcamaları için 22 200 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de 6 550 638 
lira ki toplam olarak 51 184 400 lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvellerini okutuyorum efen
dim. 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 13 113 942 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 580 701 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 238 221 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 050 898 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 450 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 Etüt ve proje giderleri 150 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 22 050 000 

Efendim bu bölümü oylarınıza arz etmeden 
evvel, bununla ilgili bir takrir gelmiştir, okutu
yorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin 22.621 
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nci maddesinin ibaresine sarahat vermek maksa-
diyle aşağıda gösterildiği gibi düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Madde 22.621 

«Âbideler ile 7044 sayılı kanunla devralman 
ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski 
eserler onarımı» 

Afyon Karahisar 
Rasim Hancıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MÎRKELÂMOĞLU (îzmir Milletvekili) 
— Efendim bu teklif kabul edilirse ödenek aynı 
'kalacak, fakat harcama sahası genişliyecek ve 
dağılacaktır. Yüksek Senato bir mahzur mütalâa 
etmezse Komisyonun bir itirazı yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, takriri tekrar okutu
yorum: Komisyon bir mahzur telâkki etmiyerek 
Senatoya bırakıyor. Hükümet de kabul ediyor. 

(Rasim Hancıoğlu'ııun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Madde şöyle oluyor: «Abideler
le 7044 sayılı Kanunla devrolunan ve kudret
siz...» devredilenden sonra, «.. kudretsiz mülhak 
vakıflara ait âbidevî eski eserlerin onarımı..» 
şeklinde vuzuh veriyor. Bölümü bu şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 150 000 

BAŞKAN — Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

34.000 Malî transferler 434 400 

BAŞKAN — Bu bölüme, evvelce kabul huyu
ndan önerge gereğince 44 520 lira ilâve edilmek
te ve bölüm yekûnu 481 920 liraya yükselmek
tedir. 34.000 nci bölümü bu düzeltişiyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 . 2 . 1964 
Bölüm 
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Lira 

35.000 Sosyal Transferler 5 806 218 
BAŞKAN -— Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 112 500 
BAŞKAN — Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 51 184 400 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 
B/2 - Vergi dışı iğidirler 

Bö'llüm Lira 

22 519 250 62.000 Valkıf malları gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

64.000 Özel gelirler 28 665 150 
BAŞKAN — Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(2 nci madde tekrar okundu. ) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1964 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi (C) cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmi* 
yenler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü

nün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncıı maddesine giren hizmetlileri, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli 
ve 6760 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. .Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil maddeler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabıü edilmiştir. 

MADDE 9. — 1964 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 lira
ya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir . 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun açık oyunuza arz edilecektir, efendim. 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Mitçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (1/580) (S. Sayısı: 338) (1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Efendim, grupları adına söz alan arkadaş
ların adlarını okuyorum: Adalet Partisi Grupu 
adına Hilmi Onat; Y. T. P. Grupu adına Meh
met Ali Demir; Tabiî Senatörler adına Vehbi 
Ersü; C. H. P. Grupu adına Suphi Batur; C. 
K. M. P. topluluğu adına Enver Kök; Şahısları 
adına söz alanlar: Fethi Tevetoğlu, 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — îstinkâf 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Naci Arı, Rifat öztürk-
cine, Sıtkı Ulay. 

Buyurun Sayın Onat. 
A. P. GRUPU ADINA HİLMİ ONAT (İzmir) 

- - Sayın Başkan, muhterem senatörler; son ya
rım asır zarfında bütün dünya devletleri gençli
ğini direk veya endirek olarak organize ve ken
di görüş, düşünüşlerine göre yetiştirmeyi bir 
prensip halinde kâfi bütçelerle imkân haline 
sokmuşlardır. Lâkin; her yıl konuşulduğu gibi 

(1) 338 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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-daima kifayetsiz bir bütçe çerçevesi içinde genç
liğin muhtaçolduğu sürati intikal, üstün vasıf, 
karakter ve sağlığını temin edecek bir bütçeyi 
getirmek maalesef mümkün olamamıştır. 

25 yıl önce (300') küsur milyon lira olan Tür
kiye bütçesinin (600) de biri gençlik ve spor 
teşkilâtına ayrılırken Türkiye nüfusu (13) mil
yondu. 

1963 yılında yine (12) milyarlık bütçenin 
(2 000) de biri, 1964 yılı bütçesinde (13) milyar
lık bir bütçenin (2 400) de biri gençlik ve spor 
teşkilâtına ayrılmıştır ki, bugün nüfusumuz da 
(30) milyona yaklaşmıştır. Bu nüfus artışı kar
şısında gençliğin organizasyonu için konan bu 
paranın kifayetsizliği, birçok müşkülât doğura
cağı meydandadır. B. T. U. M. 1964 yılı bütçesi 
5 520 679 liradır ve gecen yıla göre 194 000 lira
lık bir azalma göstermektedir. 

Bununla üniversiteler dâhil okullar içi ve 
okular dışı Türk gençliğinin bedenî ve ahlâkî ka
biliyetlerinin demokratik prensiplere, ulusal, 
Atatürk devrimlerine uygun geliştirmek ve yurt
taşlarımızın seviye ve kabiliyetlerine uygun jim
nastik ve rekreatif faaliyetlerini tanzim, teşvik 
idare ve geliştirmek önemli bir mesele olagel
mektedir. 

Zira bedeni geliştirme eğitiminin gençliğin ol
duğu kadar bütün milletin fizik ve moral bakı
mından yetişmesinde birinci derecede rol oyna
dığı aşikârdır. 

Türkiyemizin yegâne hazinesini ve en kıymet
li yatırımını mükemmel yetiştirilecek, gençliğin
de ve Türk istikbalinin mânevi kuvvetlerini ha
reket halinde tutmak, disipline etmek çok iyi 
yetişecek üstün ahlâklı vatandaş ve gençlik top
luluğunda aramaktayız. 

Geçen yıl yine bu kürsüden birçok tenkid ve 
temennilerde bulunuldu. Fakat, maalesef bu ten
kid ve temennilerin bir tanesi üzerinde dahi du
rulmamıştır. Koskoca bir yıl araya girdiği halde 
kaale dahi almmıyan bu tenkid ve temennileri
mizden dolayı Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğüne sadece teessürlerimizi iletmekle yetinece
ğiz. 

Tekrar ayni noktalara dönerek, teker teker 
maddeler halinde lüzumlu isteklerimizi bildire
rek milletin hayrına olduğu kanaati içinde vazi
femizi ifaya çalışacağız. 
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1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve şirketler

deki spor teşekküllerinin kuruluş ve fonksiyon
larına uygun olarak konan kadrolarda sporcu 
personele bütçede kâfi para ayrıldığını ve fakat 
bu sporcular diğer memerlarm gözü önünde im
tiyazlı, olumsuz ve sorumsuz davranışlariyle kö
tü emsal teşkil etmektedirler. Ancak bu faaliyet
ler amatör bir ruhla ve çeşitli spor kollarına 
teşmil edilmekle giderilir kanaatinde idik. 

2. 1938 yılında italya ve Almanya'da hâkim 
olan totaliter rejim ve zihniyetten ilham alına
rak yapılmış olan 3530 sayılı Beden Eğitimi Ka
nunu hâlâ değiştirilmemiştir. «Her cephesiyle iş
lemez halde olan bu kanun ; gençleri kulüplere 
girmeye zorlıyan, her yaştaki vatandaşı spor 
yapmaya icbar eden, mükellefiyetler getiren, 
seçimle gelen idare heyetlerinin başına tâyinle 
getirilen federasyon başkanları, validen bucak 
müdürüne kadar idare âmirlerinin teşkilât ba
şında vazifelendirilmesi antidemokratiktir ve bu 
kanunun şümulü içindedir, külliyen Anayasaya 
da aykırıdır.» dedik. Halen düzeltilmemiştir, 

3. Federasyonların gelirlerini teşkil eden 
özel idareler ve belediyelerden alınan % 2 ve 
% 4 lerin Devlet kontrolünden uzak olduğunu 
dofaatle arz ettik; kaldırılması hususuna işaret 
etmiştik. Hâlâ bir tedbir alınmadığını görmekte, 
milyonlarca liranın heder olduğuna inanmakta
yız. 

4. Seçimle iş başına gelen kulüplerin başına, 
seçimle getirilmiş federasyon başkanları ve ida
re heyetlerinin konulmasında Türk sporunun in
kişafı için sonsuz faydalar sağlanacağını bildir
miştir. Maalesef bu hususta en küçük bir hazır
lık görememekteyiz. 

5. Kulüp ve federasyonların ihtiyacı olan 
saha ve tesislerin dev cüssesi karşısında bütçeye 
konan minnacık bir tahsisatın hiçbir fayda sağ-
lıyamıyacağını ancak federasyonların müsaade
siyle kurulacak profesyonel kulüpler, Türk Ti
caret kanunları çerçevesi içinde anonim şirket 
olarak bulunmak suretiyle bugünkü profesyo
nellik düzensizliği, mesuliyetsizlik ve kulüpleri 
iflâsa götüren akıbetler garanti altına alınsın de
dik. Böylece beynelmilel olimpiyat komitesi ile 
olan ihtilâflarda kalkacaktır, dedik, üzerinde 
durulmadı. 

6. Bir spor şûrasının <ve 'bir spor akade-
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meşinin varlığının bulunmayışının Türk genç
liği bedenî 'gelişmeleri için bir boşluk olduğu
na hassasiyetle işaret ettiğimiz :1ıaide bir te-
şehhüsün dahi yapılmadığını görmekle üzüntü 
duymaktayız. 

7. Plânlama ile kalkman Türkiye'nin Ata
türk'ün emaneti gençliğe en küçük 'bir yar
dım konusunu ele alınmamasını ve Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünde '-bu hususta 
Plânlama Dairesine bir teşebbüse girişmeyisiııi 
sadece derin bir hassasiyetle takibetinekteyiz. 

8. Sporda en yüksek derecelerin elde edil
mesinde kültürün önemini geçen yılda vine 
bu kürsüden belirtmiş ve muaffak olan dev
letlerin sporcularının % 80 inin yüksele tahsil 
gençleri olduğunu açıklamıştık. 

Şimdi yine soruyoruz: Türk yüksek okul
ları içinde hangilerinde 'böyle sportif faaliyet
lere girişilmiştir. (Har'b Okulu harici Öğren
mek istiyoruz. 

9. Üç tarafı denizlerle çevrili Ooıınel Ta
lan Türkiye'nin Barbaros ruhlu co«uklnnna 
neden kürek çekme, yelken ve çeşitli sn spor
larında imkânlar verilmiyor. Bu konunun da 
millî güreşimiz kadar önemli olduğuna inanı
yoruz ve su sporlarında 'hiçbir yönden denizle 
ilgisi bulun mı yan Macarlar seviyesine yükse
lemediğimizi görmekle derin ıstırap duymakta
yız. 

10. Spor - Toto müşterek bakisin normal 
çalıştığını ve gelirinin gittikçe 20 - 25 milvo-
na yükseldiğim görmekteyiz. P>ııgün iiçin tek 
tesellimiz hicolmazsa bu 'hasılatın spor tesis. 
araç ve gerçeklerine harcandığını ve yetersiz 
gördüğümüz Umumi Müdürlük 'bütçesine azda 
olsa hir" destek olduğundan memnunluk duyu
yoruz. 

Yalnız, bu teşkilât içinde muayyen kadro
ların güreşçilere tahsisini yine ısrar ve hassa
siyetle istemekteyiz. Aksi halde Türkiye'de 
millî sporumuz güreşe elveda etmek zamanı 
gelmiştir ki hu çok hazin ve hazin olduğu ka
dar da üzücüdür. 

Muhterem arkadaşlar, 
1963 yılı içinde 'başlanan ve daha evvelki 

senelerden teraküm eden işlerle Ibera'ber devam 
eden is savı sı 60 m üstündedir. P>unlara har

canan para yekûnu da 50 milyon 915 hin 229 
liradır. İnceliyoruz ve (12) kısımda mütalâa 
ediyoruz, ({örüyoruz ki yapılan ve başlanan 
işlerin çoğu uzun vadeli ve dağınıktır. Hele 
proje masrafları, hizmetlilere geçici görev yol
luğu, sondaj ve kontrol masrafları, teknik 
personel harcamaları, saha tanzimlerine mas
raflar ve tazminatlar ile istimlâk masrafları 
çıktıktan sonra geriye kalan spor tesisleri mas
raflarımı! sadece 50 milyondan 35 milyona 
indiğini görmekle üzüntü duymaktayız. 

'Buna genel müdürlüğün dikkatini çekmek 
istiyoruz. 

Bir teşebbüse girisilecekse önceden her hu
sus, yurdun fizikî, coğrafi şart ve ihtiyaçları
na göre düşünülsün öyle başlansın istiyoruz. 
Yoksa haşlıyoruz tahsisat hitivor bekli.voruz 
bu defa yapılanlar da heder olup gidiyor. 

Temennimiz, Atatürk gençliğinin mnhtaç-
olduğn, sürati intikal, zinde ve dinamik bir 
vücutla devamlı vetlsmesidir. Ancak o zaman 
ana illcelerimizin sahihi olacağına 'vatanın se
lâmetine güvenle inanmaktayız. 

Adalet Partisi Grupu adına, isteklerimizin 
Türk Milletine yararlı olacağı inancı içinde 
cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir, Y. 
T. P. Grupu adına'buyurun. 

Y. T. P. GRUPF ADİNA MEHMET ALİ 
DEMİR' (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın se
natörler: Muhterem Bakan. 

Men şuhu bulunduğum Y. T. P. Senato 
G-rııpunun 1904 yılı Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüyü 'bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda 'bulun
maktayım. Hepinizi Grupum adına hürmetle 
s ela mi ar ııın. 

Muhterem arkadaşlar; gerçek şudur ki, 
milletlerin hayatında insanlara, insanların ce
miyet 'bünyesindeki görevlerine ve -onların gi
dişatına yön veren kuvvetli âmillerden hiri de 
'beden eğitimidir. Aziz Atatürk'ün «Sağlam 
kafa, sağlam vücutta bulunur.» vecizesinden 
kasıtları mutlak mânada bu olmak lâzımdır. 
Ortama bu açıdan bakıldığı zaman beden eği
timinin, genel eğitimde kuvvetli hır rükün ol
duğu görülür. İşte hu yüzden eğitimin tam 
olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla be
denî ve fikrî eğitimin ıbir arada düşünülmesi 
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zaruridir. Oysa geleceğimizin tek teminatı 
Türk gençliğinin gerek fikrî, gerekse bedenî 
bakımdan tam 'bir ahenk içinde düşünülmesi 
ve 'bu düşüncenin gerçekleştirilmesi, milletimi
zin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilmesi 
ve mesut hayatın idamesi ile sıkı sıkıya alâka
lıdır. Gençliğin bedenî balamdan esaslı bir 
eğitime tabi tutulması ilkokul çağından -başla
malı, sistemli bir şekilde devam ettirilmelidir. 
İlkbkuldan itibaren sporun çeşitli kollarında, 
gençliğin bedenî kabiliyetlerini geliştirmek ve 
kabiliyete göre •onlara yetiştirme imkânı sağ
lamak lâzımdır, Çocuk yaşta 'başlıyau bu ça
lışına, orta ve lise çağlarında tesirini göstere
cek, bu suretle gençliğe tam bir spor terbiyesi 
verme imkânı elde edilmiş olacaktır. Bu gaye 
ile okullar arası spor ve atletizm yarışmaları
na önem 'verilmelidir. Bu münasebetler, fa
külteler arası temas ve müsaba.kalaıia daha ol
gun ve daha muntazam bir şekle getirilmelidir. 

Şu hususu da üzüntüyle belirtmek isteriz 
ki, genç neslin bedenî gelişmesini; yalım spo
run bir kolu olan futbola bağlamak, sporun 
yalni'z 'bu ışuibe,sini yaygın bir 'hale getirmek. 
Türk sporunu kalkındırmak demek değildir. 
Bütün çıplak! ilgiyle şu gerçeği yüksek huzur
larınızda bir kere dalha belirtmek isteriz ki, 
bugün için 'Reden Terbiyesi spor çalışmalarını 
düzeni iyen. sorumlu şahıslar ve teşekküller 
umumiyetle aynı hatalı ıgörüşün mihrakı için
de bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet idaresinde 
önemli bir yer işgal eden Deden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün, çalışma alanların] dar bir 
atadan imüıtalâa etmeyip fakat ferdî ve bedenî 
kabiliyetlerin gelişmesindeki önemi herkesçe 
kabul edilen atletizm, yoleytbol, basketbol, 
hentbol, binicilik, güreş, her çeşit dağ sporu, 
özellikle millî sporumuz olan güreş ıgibi spor
lara, gereken önemi "vermesini, bu suretle bir
birini takibeden yenilgelerin artık bir son bul
masını temenni etmekteyiz. 

Dundan başka çeşitli sebeplerle okul dışın
da. kalımi'ş gençlerin spor terbiyesi almaları sağ
lanmalıdır. Bu sayede gençlerimiz başı boşlıı-
luktan kurtulmuş, memlekete ve millete yarar
lı birer eleman haline gelmiş olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar; memlekette çeşitli 
spor kollan geliştirilirken ve gençlerimiz bu spor 
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kollarına intisabederlerken göz önünde bulun
durulması gereken en önemli konulardan, biri 
Türk gücünü dünyaya tanıtan millî güreşimizin 
gereği şekilde önemserim emesidir. Konu çok 
önemli olduğu için üzerinde tekrar tekrar dur
makta fayda mülâhaza etmekteyiz. Millî spo
rumuz olan güreş konusunda titizlikle durulmalı 
ve güreşten umduğumuz neticeyi alamayışımı
zın nedenleri araştırılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; Ata yadigârı olarak 
kabul ettiğimiz millî sporumuz güreşe ve güreş
çilerimize gereği şekilde ilgi gösterilmediğini 
Y. T. P. Senato Grupu olarak huzurlarınızda 
üzüntüyle ifade etmek isteriz. Yekûnu 14 .mil
yarı tutan bütçeden ve haftada birkaç milyon 
lira. kazanan Spor - Toto'dan, miktarları o kadar 
çok olmıyan güreşçilerimizin aile geçimlerini te
min edemez, onların huzur içinde çalışmalarım 
sağiıyamazsak, ölümün eşiğinde bulunan bu 
Ata yadigârı millî güreşimizi başka türlü kal
kındırmaya imkân olamaz kanaatindeyiz. Du 
hususta. Bakanlığın görüşlerini öğrenmek iste
riz. 

Bir cümle ile şu hususa da temas etmeden 
geeemiyeceğim. Yıllık bütçeleri milyarları bu
lan kulüplerin yanında yurdun çeşitli bölgelerin
de maddi imkânsızlıklar içinde ve amatörlük ru
hu ile çırpman spor kulüplerimize el uza tinin sı 
zaruretine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; gençlerimizi spor ala
nında arzulanan bir seviyeye eriştirebilnıek için 
her şeyden evvel onlara gerekli imkânların sağ
lanması yolunda gayret sarf etmemiz gerekmek
tedir. Eğer Aziz Atatürk'ün Cumhuriyeti ema
net ettiği Türk gençliği bedenî bakımdan da 
Atatürk'ün tahayyül ettiği seviyeye eriştirileeek-
se, eğer Türk gençliğine spor alanında gerekli 
her türlü imkân sağlanacaksa, eğer An^ara'daki 
Türk genci ile Hakkâri'deki Türk genci eşit 
şartlar altında beden eğitimine tabi tutulacaksa 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bütün 
spor kollarına âzami ehemmiyeti vermesi, bu 
arada Spor - Toto gibi kurumlarıda gözden ırak 
tutmaması gerekir. 

Spor tesislerini yurt sathına dağıtanlara bu
radan şu hakikati seslenmek isteriz. 

Bir öğretim boyunca karlarla kaplı bulunan, 
buna karşılık okulların kes'afet peyda ettiği yer
lere kapalı spor salonlar] yapılmasına öncelik 

— 254 



O. Senatosu B : 36 
tanınmalıdır. Sporu bir yönden de eğlence ola
rak düşünmek lâzımdır. Sinama yok, tiyatro 
yok, kütüphane yok, bunlardan başka bir de 
spor salonunun olmayışı bu bölgedeki gençlerin 
monoton hayatını tahayyül etmek güç olmaz. 
İşte her fırsatta bunun için diyoruz ki, az geliş
miş bölgelere ve bu bölgelerin çeşitli dertle
rine eğilmek lâzımdır, 

Muhterem arkadaşlar; Türk sporunun geliş
tirilmesi ve sağlanacak yeni imkânlarla Anado
lu'ya yerleştirilmesi bu memlekete akla hayale 
gelmedik kazançlar sağlıyacaktır. Gerekli im
kânlar temin edildiği takdirde bugün dert kay
nağı olan Anadolu, yarın her yönüyle gelir ve 
iftihar kaynağı olmakta gecikmiyecektir. 

Konuşmamı şu cümle ile bitirmek isterim. 
Yurt kalkınmasına temel teşkil eden olgun 

ve kültürel dimağların gelişmesine, büyük yar
dımları dokunacak, bedenî kabiliyetlerin artı
rılması istikametinde sarf edilecek bütün çaba
lan Y. T. P. Senato Grupu olarak şükranla kar
şılarız. 

1964 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesinin millete hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler hepinizi grupumuz adına saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Vehbi Ersü... Yok mu 
elendim'? 

'Sayın Suphi Batur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem Sena
törler, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin bir 
teşkilâta bağlanması fikri bütün dünyadu çok 
eski zamanlarda hâkim olmuş ve bu suretle belir* i 
bir hedefe vâsıl olma daha kolay, daha verimli 
daha yaygın bir hale ve toplumun istifade ve iti
yatları arasına sokulma yoluna girmiş bulunmak
ladır. Memleketimizde Sporun teşkilâtlanması 
1900 senesinde kulüplerin kurulması ile başlamış 
ve sırasiyle birbirinin devamı ve aslında bir nevi 
tekâmül safhaları arz eden kuruluşlar mahiyetin
de, Türkiye idman Cemiyetleri İttifakı, Türk-
Spor Kurumu ve nihayet Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü olarak zamanımıza kadar dayanmış
tır. 

Bunlardan, her türlü maddî imkânlardan 
mahrum ve fakat teşkilâtlanma fikrinin öncüsü, 
başarıcısı amatör emeklerinin ve imanlı almterle-
i'inin mahsulü bulunan. İdman Cemiyetleri Ittifa-
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ki ve onu takiben bir nevi Devlet Teşkilâtı ha
linde çalışan Türk Spor Kurumu, toplumun 
o günkü şartlarına ve arzularına uygun bir tarz
da, zamanın revaçta olan spor kollarımın bir nevi 
tanzimcileri, tertipçileri olma gibi bir vazife çer
çevesi içinde sıkışıp kalmışlardır. 

Bu girizgâh, Türk Sporuna ve beden eğiti
mine hem sporcu ve hem de spor idarecisi ola
rak büyük himmetleri, gayretleri ve unutulmaz 
hizmetleri sevk etmiş olan sportmenlere bir şük
ran borcumun ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün memleketimizde beden eğitimi bir nevi 

mükellefiyet premiliter bir çalışmayı istihdaf 
eden 3530 numaralı Kanunla kurulmuş bulu
nan bir teşkilât tarafından tedvin edilmekte
dir. Hemen ilâve etmek lâzım gelir ki, bu teş
kilât uzun yıllardan beri kanunun hedef tut
tuğu kuruluş, gaye ve maksadından uzaklaşmış 
ve yelkenini zaman rüzgârının estiği istikame
te çevirme gibi bir yola sapmış bulunmakta
dır. Ve filhâl yıllar boyu içinde bulunulun bir 
garip ve acayip gidiş, her tekrarlanışında Tür
kiye'mizde bir mütearife haline gelen «Fikirle
riniz nazarı dikkate alınacak ve yeni kanun ta-
sarısi en kısa zamanda Meclise sevk edilecek
tir.,» cümlesinin alışılmış ve usanılmış vefasız 
formülünün devamlılığında cevabını bulmuş
tur. «(Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütün dünyada olduğu gibi memleketimiz

de de spor ve gençlik meselelerinin çok ciddî 
ve ehemmiyetli olarak ele 'alınması lâzımdır. Bu 
ise esas meselelere vukuf, bunların yurt ölçü
sünde çözümlerini sağlama, ihtiyaçları objektif 
ölçülere göre tâyin ve tesbit ve onları bir plân, 
program ve prensiplere bağlamakla mümkün
dü?. 

Bir Devletin vazifesi maç idare etmek, on
lara hakem bulmak ve sporculara ceza tâyin 
etmek ve dolayısiyle bir parlâmentonun ciddi
yetiyle kabili telif olmıyan hâdiselerin kürsü
lere intikaline vesile olmak değildir. («Bravo» 
sesleri) 

Bu kabil sportif meseleleri kulüpler kendi 
aralarında birtakım kaidelere ve karşılıklı an
laşmalara bağlıyarak halledecekleri münasebet
ler haline getirilmelidir. Ve Devlet bu işlere 
asla müdahale etmemelidir («Bravo» sesleri) 
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Nitekim bütün dünyada büyük kulüpler bu 

suretle vücut bulmuş, şampiyonlar ve yıldızlar 
bu yolla yetişmişlerdir. Devlet ancak gençliğin 
her bakımdan, beden eğitimi ve spor yoluyla 
yetişmesinin maddi ve mânevi vasatını hazırla
makla mükellef ve vazifelidir. Bunun imkân
ları, öğretim üyesinden, öğrenciden, saha ve 
tesisten, çeşitli murakabe nnsui'larından geçerek 
başlar. Ve bu suretle gençliğin sokaktan ve ava
relikten kurtulması, topyekûn, ruhça, ahlâkça 
ve bedenen gelişmesi, yükselmesi sağlanmış 
>olur. 

Medeni ve müterakki bir memlekette devle
tin vazifesi bir ceza heyetini değiştirmekle ve
ya. göstermelik 5 - 10 müsabaka tertibetmekle 
ne başlar, ne de biter («Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; 
Üstüste kurulan koalisyon kabinelerdndeki 

sayın bakanların müşahede olunan tutumlarına 
ve içinde bulunulan fiilî duruma göre, beden 
eğitimi ve spor dâvamızın çeşitli meseleleri, 
ehemmiyet dereceleleri ve birbirlerine olan te
sirleri nazarı dikkate alınarak sıralandığı, ilmî 
ve metodik bir çalışma sistemine bağlandığı id
dia olunamaz. 

Zira, bütün Dünyada gençliğin yetişmesinde 
ondan ayrılmaz, millî bir eğitim müessesesi ola
rak alman spor dâvasında henüz devletin tutu
munun ve bu tutuma göre de dnanış ve anlayışı
nın ne olacağı, ne belirtilmiş ne de bu tutumun 
sınırları yâni nereye kadar ve nasıl gideceği 
tâyin ve tesbit edilmiş değildir. 

Sporumuzun hiç bir fennî ve ilmî müessesesi 
bir antrenör mektebi, spor sağlık ve birer araş
tırma ve tatbikat merkezi gibi ilk akla gelen 
basit birer teşekkülü ve hattâ kitabı dahi yok
tur. («Bravo» sesleri) 

Spor sadece 22 kişiyi bir ,toprak saha üze
rine bırakıvermek ve 30 bini aşan bir toplulu
ğu malûm bir hay - huy içinde tribünlere çıkar
mak gibi basit bir anlayış ve görüş mahsulü de
ğildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sarıkamış'ta kurulmuş olan bir Kayak Eğitim 

merkezinin yalnız askerî faaliyetleri vardır. Bu 
teşkilâtın başında bulunan genç bir arkadaşı
mız fikirlerini şöyle ifade eder ve bu hususta 
gerekli makamlara, en yüksek makamlara tek-
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liflerini de yapmıştır. Der ki ; «Kayakçılık zor 
öğrenilen, meleke kaybedildiği takdirde kolay 
kolay elde edilemiyen nankör bir spor branşı
dır. Aynı derecede yurt savunmasında da kıy
metli bir spor kabiliyeti vermekte ve bağışla
maktadır. îşte bu yönden, askere gelecek ço
cuklarımızın Bursa, Kayseri, Sivas doğusunda
ki bölgelerden seçilmeleri öncelikle ele alınarak, 
bunların kayak ve dağcılık eğitimini yaptıktan 
sonra, yine devletin tahsis edeceği, her erin elin
deki kayakla köylerine gitmeleri fikir ve pro
jesi.. 

Köylerinde ve işlerinde aynı mevkii kaybet
tirmeden, devam ettirmek suretiyle, yurdun 
kendisine muhtacolduğu zamanda, aynı kudret 
ve kabiliyetiyle iş başına gelebilmesini sağlamak 
içindir.» 

Bunu bir tek misalle, sportif faaliyetlerde 
almamız gereken bir tedbir için arz etmiş bulu
nuyorum. 

Bunun bir başka misali de, yurdumuzun üç 
tarafı su ile çevrili olmasına rağmen, hiçbir za
man su sporcularında, Dünyada veya mahdut 
ölçülü temaslarda, ciddî neticeler aldığımızı ifa
de edememenin üzüntüsü içindeyim. 

Sporun başarı ile yürütülmesi için, lüzumlu 
hususlardan birisinin elbette tesisler olduğunu 
teslim ederiz. 

Bununla beraber bütün bu dağınık ve he
defsiz çalışmalarının yegâne âmili olan ve be
den eğitiminde mükellefiyeti, premiliter bir 
çalışmayı temel unsur sayan bir kanunla hare
ket eden dünkü ve bugünkü teşkilât 'mensupla
rını da 'kabahatlemek, hissi olur, haksız olur. 

Kaldı ki, bugüne kadar şu veya bu saha
da girişilen teşebbüs ve yapılan işlerin vücuda 
getirilen tesislerin dolay isiyle sarf olunan 
emeklerin birer değer, birer mâna taşıdığında 
ve içtimai faydalar sağladığında asla tereddüt 
ve şüphemiz yoktur. 

Muhterem senatörler; 
Yukarda da arz ve izah olunduğu veçhile, 

beden eğitimi ve spor faaliyetleriyle Devletin, 
medeni ve müterakki milletlerde olduğu gibi 
yakından ve metodik bir şekilde manen ve mad
deten ilgilenmesi zaruridir. 

Çok küçük ve basit bir mesele gibi telâkki 
olunan bu dâva, mübalâğasız Dışişleri Bakan
lığından Turizm ve 'Tanıtma Bakanlığına ka-
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dar her bakanlığı içine alan bir ilgi zinciri ile 
birbirine bağlı bulunmaktadır. 

Hiç teferruata kaçmadan bu mühim dâva
nın ehemmiyetini tebarüz ettirmek istedim. Siz 
muhterem senatörlerden gençlik, yalnız genç
lik değil bütün memleket derde deva olacak 
tedbirlerin, tertiplerin alınması için himmet ve 
gayret beklemektedir. 

Bu sabada gençlik için yapılacak her türlü 
harcamalar yatırımların en faydalısı, en ve
rimlisi ve en feârlısıdır. 

[Hepinize en derin saygılarımızı sunarız. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök. 
ENVER KÖK ('Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— 'Muhterem Başkan, sayın üyeler, bir ba
kanlığa bağlı, bakanlığın ismi henüz konulma
mış bir teşkilâtın .bütçesi hakkında geçen yıl 
bu kürsüden bâzı noktalarda >eski bakanın 
dikkat nazarını Türk ıgenfçliğinin beden eğiti
mimizin en velût kaynağı olan üniversitelere 
tevcih etmesini rica etmiştim. Bu yıl gelen büt
çesinde rakamlar bizim için bir şey ifade et
mez. Ama, yıllardan beri teşkilât hakkında 
kanununun geldi gittisiyle vakit geçirerek, bi
ze, teşkilâtına sarf edilecek paraların miktarı
nı gösteren bir hüviyete çıkınca, gönlüm bu 
ıbütçeye kolay kolay rey vermek istemiyor ar
kadaşlarım. (ISağdan, bravo sesleri) Ama, 
benden evvel konuşan, bu hususta çok geniş 
ve geniş olduğu kadar beden terbiyesi spor teş
kilâtı hakkında Devletin hangi koldan, hangi 
yerden hareket etmesi noktasında geniş malû
mat veren arkadaşlarımın bu arzularına ben 
de aynen iştirak ediyorum. Dünya milletlerinin 
sportif hareketlerde elde ettiği neticeler .bizim 
için zaman, zaman mukayesesi hüsranımızı 
nıuciboluyor. Güreşçilerimiz hakkında herkes 
birtakım şeyler söylüyor. Membaının evvel
emirde iyi tesbit ve tesbit 'edildiği kadar da 
çalışmasını temin edecek esas bulunmadıktan 
sonra sabun köpüğü gibi birden parlıyor, bir
den sönüyor, membaı yok arkadaşlar. Japon
ya'da, Amerika 'da» bunların kaynakları üniversite
lerdir. Kırılan 'birçok rekorlar, üniversite talebele
ri tarafından kırılmıştır, (bu mevzua geçen yıl da 
işaret etmiştim. Hattâ eski bakan çıktıktan 
son «Aman bu bizim için güzel 'bir fikir, önü
müzdeki yıl süratle üniversitelerarası bir teş-
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kilât yapalım, üniversitelerarası bir olimpiyat 
yapalım» dediler. Böyle bir hareket oldu mu 
•arkadaşlar? 'Söylesem tesiri yok, sussam gön
lüm razı değil. Yine söylüyorum, yeni bakan
dan da rica ediyorum, vermdyeeeğim reyimi 
dedim, ama bilmem ki vereyim mi? Vereceğim 
arkadaşlar, ama bu dâva bu şekilde bir daha 
gelmesin. Benim mâruzâtım bundan ibarettir, 
başınızı ağrıttım, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — «ayın Ersü. 
VEHBÎ ERLSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arka

daşlarım, sözlerime başlamadan evvel tenkid-
lerimizin henüz yeni vazife deruhde etmiş olan 
bakanımızı ilzam etmediğini ve kendisinden, 
enerjilerinden çok şeyler beklediğimiz bakanı 
hariç tututuğumuzu ifade etmek isterim. 

Beden Terbiyesi faaliyetlerimizin, bugün için
de bulunduğu durumdan hiç'bir devirde bu dere
ce ümitsiz bulunmadığımızı ifade etmekle sözle
rime başlıyacağım. Bu kanaatimizden dolayı, 
peşin hükümlü olduğumuz asla zannedilmemeli-
dir. 

Beni bu kanaata götüren husus, yıllarca de
vam eden çelişmeler ve son Bütçe Komisyonu
nun müzakere zabıtlarıdır. Kıymetli birçok se
natör ve milletvekili arkadaşlarımızın, Türk 
sponmun içinde bulunduğu, Heı gerçekleri dile 
getirmiş olmalarına rağmen ne, o zamanki Ba
kanın ve ne de diğer sorumluların yeterli cevap 
veremedikleri bir yana, meselelerin henüz kav
ranmamış olduğu, bizleri haklı olarak bu ümit
sizliğe sevk etmektedir. 

Bu tabloyu çizdikten sonra, yine de faydalı 
olur kanisiyle görüşlerimizi arza çalışacağım. 

B. T. Gr. M. Kanununun 1 nci maddesi, 
«Yurtdaşm, fizik ve moral kabiliyetlerinin, 

ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre gelişimini sağ-
lıyan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini 
sevk ve idare etmek maksadiyle, bir Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.» de
mektedir. 

Çok geniş kapsamı olan, bu maddenin tah
lilini lütfen hep beraber yapalım : Beden eği
timinin çözüm tarzı bekliyen birçok dâvaları var
dır. 

Bunlar; sırasiyle şöyle ola'bilir : 
Amaç ve prensipleri; 
Eğitim ve öğretim teşkilât; 
îmkân ve vasıtalar ki, bunlar tesis malzeme 
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malî imkânlar, coğrafi ve iklim şartlan olarak I 
ayrılabilir. 

Malî ve teknik murakabe, projesi, 
Sağlık ve moral, dış temaslar hâkem ve 

antrenörlük müesseseleri; 
Arkadaşlar; kanunun birinci maddesi «amaç» I 

ı, hiçbir şüpheye yer vermiyecek şekilde, 
vaz'etmiştir. 

Burada yurttaşın, fizik ve moral kabiliyetle
rinin, ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre geliş-
tiı ilmesidir. I 

Bunun tahakkuku için; yurdumuzun coğrafi 
ve iklim şartları, millî haslet ve kabiliyetlerimiz, 
millî geleneklerimizin, geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulan fizik ve moral yapımı dikkate alınarak 
nerede, hangi spor branşlarına, önem verileceği 
ve ulaşılması lâzımgelen hedef ve metotların tes
hiline mutlak lüzum vardır. 

Bu hedeflere, çeşitli alanlarda yetişmiş bilgin 
ve sosyologların çeşitli dallarda vetişmiş ihtisas 
sahibi bir heyetin, devamlı çalışına, tetkik 
ve araştırmalariyle ulaşmak ancak mümkün I 
olur. 

İlim ve tekniğe arkamızı çevirmekte hiçbir1 I 
kazancımız yoktur ve olmamıştır. Bunun açık 
delili, güreş, atıcılık, cirit ve misallerini çoğal- I 
tabileceğimiz, ata sporlarımızın, bugün yüzleri- I 
rnizi kızartan, millî gururumuzu kıran duruma 
düşünülmüş olmalarıdır. I 

İşin prensibine gelince : Yürürlükteki ka
mın; bunu da 52 nci maddesiyle açıkça ortaya 
koymuştur. O da ; amatörlüğü ve amatör sporu I 
teşvik ve geliştirmekle teşkilâtı vazifelendirme- I 
sidir. I 

Amatör sporun, ilk şartı, amatör kulüpleri I 
geliştirmek ve onları maddi, mânevi bütün im-
kânlariyle desteklemektir. Halbuki teşkilâtın 
tutumu, bu prensiple talban tabana zıt, bir pro
fesyonellik anlayışı veya tatbikatı istikametinde 
seyretmektedir. Teşkilât ve ilgili klüpler, yu-
murtlıyan tavuk kesilmez kalkanı a isa'sında 
kendilerini savunmaktadırlar. I 

Bizde profesyonellik, gayesinden ve dünya
daki örneklerinden bir başka istikamette geliş
mektedir, Ustalık ve teknik üstünlüğü örneği 
olmaktan uzak, amatörlük himayesinde ve 
amatörlük itibarından faydalanan bir meslek 
olmuş ve spor anlayışımıza büyük zararlar ver
miştir. Kanunların, amatör spora tanıdığı bü-
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tün imkânlar, amatör kulüplerin beslediği pro
fesyonellere akıtılmaktadır. Teşkilât da buna 
seyirci kalmaktadırlar. Bu tutum ve davranışa 
artık son vermenin zamanı gelmiş ve hattâ geç
mektedir. 

Bu işin prensibini böylece tesbit ettikten son
ra diğer konulara da, bu açıdan bakmak iste
rim. 

Sayın arkadaşlarını : Türk sporunun baba
dan kalma usullerle, asrın teknik ve tekâmülünü 
dikkate almadan yürütmeye ve ayakta tutmaya 
imkân yoktur. Bu cihetle öğretim ve eğitimin, 
okul ve okul dışı olmak üzere, bütün veçheleriy
le ele alınması gerekmektedir. 

İlkokul çağından, üniversitelere kadar, yüz 
binlerce çocuğumuzun toplu bulundukları okul
lar, 

Halkın topluca eğitimi, 
Kulüpler ve bunların çalışmalarına önderlik 

edecek öğretmen, antrenör ve idareci yetiştire
cek okullar ve kurslar olarak mütalâa edile
li r. 

Okullarımızda beden eğitimi spor ve oyun
lar ancak bir yasağın savulması, anlayışından 
ileri gidememiştir. Müfredat programlarında 
ayrılan zaman yetersizdir. Öğretmenleri sayı ve 
kalite bakımından yetersizdir. Tesis ve malzeme 
hemen hemen yok denecek durumdadır. Halkın 
fizik ve moral yapısını kuvvetlendirecek hiçbir 
tesise sahip değiliz. Kulüpler tamamiyle yürek
ler acısıdır. Hemen her köşebaşmda bir kulüp 
vardır. Amatör sporun yatağı gerçi kulüpler
dir. Fakat, kısır faaliyeti i, bilgisiz ve her tür
lü murakabenin dışında ve yalnız top peşinde ko
şan kulüpler değil. Bunların arasında iyi niyel le 
bağdaşamıyacakhır bulunduğu gibi, kötü niyet
li idarecelerin ellerine geçmiş olanlar da var
dır çocuklarımızın yersiz ithamları ve kötü 
niyetli ellere düşmesinin vebalinden artık kur
tulmalıyız. 

öğretmen, antrenör ve idareci yetiştirilecek 
okullara gelince : Çağdaş devletlerde olduğu gi
bi, bu elemanların yetiştirilmesi için okullar açıl
madığı ve gerekli kurslara da önem verilmediği 
meydandadır. Yürürlükteki kanunun 24 ncü 
maddesi : (fenci Müdürlüğü, yalnız kendi muh-
tacolduğu değil, ordunun ve maarifin de, mu'lı-
taçoldukları, her derecede beden eğitimi ve spor 
öğretmenlerinin ve mütehassıslarının yetişti-



C. Senatosu B : 36 
rilmesi için, Yüksek Beden Terbiyesi Ensti
tüsünü açmakla görevlendirdiği halde, bu alan
da hiçbir faaliyete raslanmamaktadır. 1950 den 
evvel, böyle bir enstitü binası yapılmış, hattâ 
faaliyete geçtikten sonra, bu müessese kapatı
larak Körler Okulu haline getirilmiştir. 

Teşkilâta düşen vazife, Millî Eğitim Bakan
lığı ile başbaşa vererek bu mahzurları gidermek, 
birbirine zıt karar ve icraata derhal son ver
mektir. 

Bu konuda, ciddi bir noktaya da temas et
meden geçemiyeceğim. Türk sporunu ve Beden 
Terbiyesini ve teşkilâtını, var eden cefakâr Be
den Terbiyesi öğretmenleri ile sıkı temas sağ
lanmalı, çalışmalarına fırsat verilmeli ve spo
rumuzu, bilgisiz ve sorumsuz ellerden kurtarma
lıyız. Müsaadenizle yukarıdaki tasnife göre 
şimdi de imkân ve vasıtalarımıza temas etmek 
isterim. 

Coğrafi ve iklim şartları ile, mahallî spor ve 
geleneklerimizi birbiriyle mezcederek, yurt mü
dafaasında fizik ve moral yapısı yüksek bir 
toplum meydana getirmek yine bu teşkilâtın va-
zif derindendir. 

Bu husus, ciddi bir araştırma ile, bölgelerin 
özellikleri geliştirilmesi gereken kabiliyetler, 
meslekler arası işbirliği ve nihayet bunların ta
hakkuku için lüzumlu tesis saha ve malzemenin, 
bir plân ve programa bağlanmasiyle mümkün
dür. Atletizm, atlı sporu, su sporları, güreş, atı
cılık, kış sporları ve dağcılığın, fizik ve moral 
yapıda olduğu kadar, yurt savunmasında da 
büyük bir önem taşıdığı hepinizin malûmudur. 
Bu önemlerin aşikâr olmasına rağmen, bu alan
ların kendi kaderlerine terkedilmiş oldukları in
kâr kaibul etmez bir vakıadır. 

Kayakçılığın halk ve ordu arasında devamlı
lığını sağlıyacak bir mis'alle yukardaki mâruzâ
tımı arz ve izaha çalışacağım : 

Okul ve okul dışı yurttaşlarımızın yukarda 
belirtilen hedefe ulaştırılması için lüzumlu va
sıtalardan biri de tesis ve sahalardır. 

Yurdumuzun bir bütün olarak, ihtiyaçları 
ve imkânları düşünülüp, prensipleri belli bir 
plâna bağlanacak, icra programları hazırlanma
mıştır. Bunun en bariz misali, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 icra yılındaki prog
ram keşmekeşliğidir. Ciddi bir araştırma ve 
tetkik mahsulü olmıyan Beden Terbiyesi yatı-
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rım programları, hemen hemen icra edilememiş
tir. Bu husustaki iddiaların, doğruluk derece
sini kendi tespitlerimle değil, tevcih edeceğim 
suallere, verilecek cevaplarla 'aydınlatılmasını 
daha uygun "bulmaktayım. Suallerim şunlar
dır : 

1. 1963 yatırım programının gerçekleşme 
nisbeti nedir, 

2. Yatırıma tahsis edilen paranın, ne kadarı 
programlı tesbit edilmiş işlerde kullanılmış
tır. 

3. Tahakkuk etmiyen yatırım karşılığı ne 
kadardır. 

4. Bu paranın ne kadarı, sonradan çıkan iş
lere sarf edilmiş ve 1964 yılma aktarılmış veya 
bu yıl sarf edilmek üzere bloke edilmiştir. 

5. Tahakkuk etmiyen yatırımların sebepleri 
nelerdir. 

6. Proje ihaleleri yapıldıktan sonra ve pro
jeleri ikmal edildikten sonra icrasından sarfına
zar edilen işlerin adedi ve sebepleri nelerdir? 

7. Bu projelerin yapılması için, sarf edilen 
para miktarı ne kadardır? 

8. Plân ve programların, hazırlanmasında 
tatbik edilen ölçüler nelerdir? 

9. Öncelik tâymindeki kıstaslar nelerdir? 
10. Öncelikle programa dâhil edilen işlerle, 

tâli telâkki edilen işlerden, hangileri, ne nisbet-
te gerçekleşmiştir? 

Son sualim ; 
11. Spor - Toto faaliyete geçtiğinden bugü

ne kadarı bu maksatla teşkilâtın emrine tahsis 
edilen paranın miktarı ne kadardır? 

Arkadaşlarım ; bütün yurt sathında çeşitli 
tesislerin yapılması elbette pek kolay değildir, 
fakat bugünkü seviyesinin birkaç misli üstüne çı
kabileceğimiz bâzı tedbirler de vardır. 

Meselâ Lükse kaçmadan ucuz ve küçük tesis
lerin sayısı artırılabilir. Bölge ve semt tesisle
rine halkın yardımı sağlanabilir. Bölge veya 
halk yardımı ile büyük kısmı sağlanmış tesisle
re öncelik verilir ve tamamlalanmaları sağlana
bilir. Birçok, Devlet ve özel sektör müesseselerin
de kulüp kurma, mensupları için saha, salon, 
oyun ve kamp yerleri, yüzme tesislerinin yapıl
ması teşvik edilebilir. Ödenen kira bedelleri üze
rinde hassasiyetle durulabilir. Ve nihayet iç, 
dış seyahatlerle, diğer bütün hizmetlerde büyük 
tasarruf zihniyeti ile hareket edildiği takdirde, 
bugün yapılanların çok üstünde işler başarılabi-
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leeeğino, d ikkat i çekmek istersin, Buna ciddî j M üt aahhii lere verilen para] av, mevzuatın boş-
araştırma. ve çalışma neticesinde meydana ^v!b 
rileeok realist plân ve programlar ı da kakırsak 
kısa, bir zamanda mucizeler yara laeağımızdan, 
askı şüphemiz olmasın, Yukardan beri sual ma
hiyetini İhtiva eden bu hususlara verilecek ce
vap] avda, 5 000 mevcut lu A t a t ü r k İaşesinin mü
racaat lar ı Ccheei stadı inşaat ı , Mi tha tpaşa Sta
dı genişletilmesi ve ışıklandırı lması , Tor çeliği
nin sağladığı ekonomi ve daim sayabileceğim 
birçok misallerin d ikka te alınmasını hasstateu 
rica ediyovnm. 

Bu işlevin iyi bir şekilde tanzimi ve yürü tü
lebilmesi için. İdar i , malî vo teknik murakabe 
hususuna da işaret etmek isterim. Kul ünlerin 
idare ve kadroları hev tür lü kon t rol dan azadedir. 
Malı, idari ve teknik kontrolleri yapılmadığı 
«•ibi çocuklarımızı eok kütü istikametlere <>-ötüvo-
cek ahlâki ve moral kontrol da yapılamaz. Kısa 
ifadesiyle, kulüplerin kapısı teşkilâta kapalıdır. 

Bu husustaki »-övüşlerimizi. Bütçe Karma Ko
misyonu zabiti a rındaki bir mesul zatın beyanla
r ı teyid etmektedir. "Devler ki; «Kulüplovo yaz
dığımız yazılara bile kulüpler cevap vermiyor-
lar.» Bunu anlamada güçlük çektiğimi boyan et
mek isterim. Arkadaşlar , teşkilâtın ve federas
yonların geniş yetkileri vardır. Nedense kullan
mak istemeyiz. Şayet önleyici tedbirler ve müey
yideler yetersiz ise, lütfen, Yüksek Heyetinize 
derhal bir kanun teklifi getirmelerini rica ede
rim. Söylemek istemezdim ama, «-erci striptizi i 
ziyafetlere, 200 000 liralık t ransfer ücreti ödi-
yen kulüplere ve sair yolsuzluklara, tatbik edile
cek müeyyidelerimizin bulunduğunu zannederim. 
Yeter ki, mosıılivot duyanlarımızı bu işlerin kar
şısına, koyabilelim. Beden Terbiyesi Teşkilâtımız, 
Tesisler Dairesi, yüz milyonları bulan hır yat ir:m 
programını uygulıyaeak bir kapasite ve kalifikas-
yonda olmadığı gibi yeterli bir kontrol inicime de 
sahip değildir. 

Basına intikal eden kısımları ile, Sarıkamış 
Teleksi, Ankara salonu, tVboei sahası, yüzme ha
vuzları klovizasyon işleri vo Manisa- misallerini 
çoğaltmak mümkündür . Ankara yüzme havuzu
nun temelleri, »ecen kış 10 " de atılmıştır. Bun
dan hiç haberimiz yoktur. Mlbetle bu tesisler 
patlıyaoak veya yıkılacaktır, Lido havuzu mil
yonlarca liraya alınmaya kalkılır, bevekel versin 
ki, Devlet Plânlama, Teşkilâtı bunu önlemiştir'. 

İni.iaruıdan istifade edilerek başka bir t icaret ser
mayesi yapılmaktadır . Fakat bunlara da seyir
ci kalmaktayız. Bunla ra ait misaller Samiyen 
stadı, Vefa stadı, Dolmabahçe t r ibün inşaatı ve 
tor çeliği misalleri verilebilir. Alâkamızın zayıf
lığına, bir nokta ile daha işaret etmek isterim. 
Adana, gibi ayşağı. - yukarı her mevsimde yaz hava
sı yaşıyabilen bir bölgemizde kapalı yüzme havu
zu, Ankara, gibi kışı sert bir şehrimizde de açık 
yüzme havuzu yapılmaktadır . Tercihin ölçülerini. 
neye göre kullanmak lâzıuıgeldiğini şahsan kavvı-
yamıyorum. 

Dış temaslarda- da son derece israf ve lâkay-
di göze çarpmaktadır . Kvvelâ dış temasların ga
yesi nedir. Ve teşkilâtımız bunu nasıl anlamak
tadır, cevaplandırılmasını rica ederim. Bildiğim 
kadarı ile, bu lemaslavm, siyasi, moral, propa
ganda yenilikleri fakibotmok ve tecrübeler kazan
mak amaçları vardır . Bu amaçların dış politika
dan tutun da, bir milletin diğerine karşı elde et
mek istediği bâzı hususlar da efkârı umumiye!eri 
hazıvlıyacak nitelikleri de vardır. Dış temaslar
da. teknik gelişmeleri takibetmeniıı yanında, bu 
eok ciddî gayeyi gözden uzak tutmamalıyız. Yü
zümüzü kızartan, birçok olaylar vardır. Bunlarda 
sporcuların mesuliyetleri bu lunduğu kadar, teşki
lâtımız da sorumsuz değildir. Dış temaslarda 
döviz kaybına sebebolacak ciddî israf lardan da, 
kaçınmalıyız, Akdeniz oyunlarına katılmamız, 
700 bin liralık servetin israfına sebep olan, başa-
vısız bir organizasyon olarak telâkki edilebilir. 
•Son olara1 ' hakem vo antrenörlük müesseseleri-

1 m ize de temas -. i mel: islerim. 

Bu. müo;;s< senin spor ahlâkı üzerindeki rolle
rini izaha lüzum görmüyorum. Buna mukabil 
yerli hakemlerimizin yetiştirilmesi için yeterli bir 
faaliyetimiz de yokt ınj. 

Yukarıda, isaıvi etliğim okul ve kursların çok 
iyi bir organizasyonla meydana getiril ip devam 
ettirilmesinin lüzumuna, şiddetle kaniim. 

İdeal sahibi kişi ve teşekküllerin gayretleri 
kırılmak değil, teşvik görmelidir. Bu meyan d a 
HHİ2 ]!)(>:> Lig mevsiminde maçları idare etmek 
için getirilmiş yabancı hakemlere temas el m ok is
terim. 

Yabancı hakemler, kaışılıklı davet esası üze
rine, örtün örnek ve tarafsızlık gibi lüzum ve za-
ruiell-.-rle eeibedilmesi gerekmekledir. Halbuki 

- 280 



O. Senatosu B : 36 3 . 2 . 1964 O : 3 
hem. karşılık esasına yabancı devlet teşekkülleri ğinin spor bakımından da millî heyecan içinde 
önem vermez, hem de bozuk kaliteli hakemlerini 
gönderirler. Takdir buyurulur ki, böyle bir tutum 
içinde Türk sporuna asla faydalı olamayız. Üste
lik, bir maç için 2 - 3 hakem birden gelir ve her 
biri 7 - 8 bin lira ücret alırlar. Böyle faydasız bir 
şekilde döviz israfına bir son vermeliyiz. 

Antrenörlük meselesine de dokunmak istiyo
rum : Bilindiği gibi, sporun yüksek bir seviyeye 
ulaşması, millî vasfını kazanması ve muhafazası 
kütle sporlarının gaye noktasına ulaştırılması, 
çok iyi yetiştirilmiş antrenörlere ihtiyaç gösterir. 
Bu müessese, ciddî bir kalifikasyona tabi tutulur
ken bir yandan da arzu edilen vasıf ve miktarda 
antrenör yetiştirmek ve bu müesseseyi nizama so
kan mevzuat ve talimatın hazırlanmasına şiddetle 
ihtiyaç vardır. Hakemlerde olduğu gibi, millî ant
renörlerimizin teşvik görmesi için, çok yüksek üc
retlerle, kifayetsiz yabancı antrenörler ithaline 
de son vermek lâzımdır. 

Açık olarak görülmektedir ki, iç, dış seyahat
lerle, yabancı hakem ve antrenör ithali gibi basit 
bir iki kalemde ciddî tasarruflar yaparak, millîle
rini yetiştirmek veya sair ihtiyaçlarımızı karşıla
mak mümkündür. 

Sözlerime son verirken; dost acı söyler fehva
sınca bütün bu gidişi kontrol altına alacak,, yurt 
çapında bir teşkilâta sahibolacak, Türk sporunu 
kütlelere maledecek ciddî ve âzami bir hamleye 
ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim. Bu ne
ticenin tahakkuku için hazırlanmış olan yeni Teş
kilât Kanununun Yüksek Meclise süratle şevkini 
rica ederiz. 

Beden Terbiyesi bütçesinin memleketimize ve 
teşkilâtımıza hayırlı olmasını temenni etmekle 
beraber, duanın her şeyi halletmediğine de işaret 
eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Reylerini kullanmıyan arkadaş
lar var mı?. Yok. Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. 

Buyurun Sayın Ahmet Naci Arı. 
AHMET NACÎ ARI (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, Sayın Senatörler, Sayın Bakan ve mesai 
arkadaşları; 

Büyük Atatürk : 
«Her çeşit spor faaliyetlerini Türk gençliği

nin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak 
lâzımdır. Bu işde Hükümetin şimdiye kadar oldu
ğundan çok daha, ciddî davranması, Türk geneli-

itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır. 
Acık ve kati söyliyeyim ki; sporda muvaffak 

olmak için her türlü muavenetten ziyade, bütün 
milletçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış 
olmak ve ona kalpten muhabbet ve onu, vatani 
vazife telâkki eylemek lâzımdır.» diyor. 

Çağımızda bir medeniyet, bir propaganda me
selesi oluşu bir yana; bizde sportif faaliyet 3530 
sayılı Kanunun birinci, maddesinde de açıkça be
lirtildiği üzere, «yurttaşın fizik ve moral kabili
yetlerini ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre geliş
mesini, geliştirilmesini hedef ittihaz etmiştir.» Bu 
sarih hükme rağmen kanunun neşrinden, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilâtının kurulu
şundan bu yana geçen süre içinde değil yurtda-
şın; sporu yapmaya elverişli yaşlardaki gençliğin 
dahi, inkılâpçı ulusal amaçlara yöneltilerek fizik 
ve moral kabiliyetlerini yerinde bir organizasyon 
ve kuruluşla geliştirebildiğimizi söylemek, millet
çe sporun mahiyeti ve kıymetinin lâyıkı veçhile 
anlaşılmış olduğunu, inanarak ifade edebilmek 
güç olsa gerek.. Disipline edilememiş bir teşkilât, 
bölgelerdeki kifayetsiz ellerin alâkasızlığı, Genel 
Müdürlüğün günün işlerini sürat ve intizamla 
yürütecek kadro ve elemanlardan yoksun oluşu, 
bugünün, yarının ihtiyaçlarına cevap verebile
cek yeni bir teşkilât kanununun ısrarlı temenni 
ve vaitlere rağmen hâlâ çıkarılmayışı, federas
yonların, Genel Merkez dağınıklığının giderilme-
yişi, ihtisas erbabından gereği kadar istifade im
kânlarının temin edilemeyişi, yurtdaş kütlesinin 
fizik ve moral eğitimi gibi ağır, yüklü bir göre
vi, senelerdir 5 milyonu aşamamış kifayetsiz bir 
bütçe ile yüklenme keyfiyeti, rosyonel müstekar 
kararlar, program ve plândan mahrum oluş ve 
benzeri birçok sebepler, bizde sportif faaliyetleri 
bir temaşa durumundan öteye geçiremediği gibi, 
galibiyetlerde övünme, mağlûbiyetlerde ise bir 
dövünme vesilesi, zevahiri idare ve kurtarmak 
içinde türlü beyanat ve kabahatli arama ile vakit 
geçirmekten öteye gidememiştir. Atatürk : «Hü
kümetin ; şimdiye kadar olduğundan çok daha 
ciddî davranması, Türk gençliğinin spor bakı
mından millî heyecan içinde, itina ile yetiştiril
mesi önemli tutulmalıdır.» 

"" ""* >öS!5§SÇ3 
Buyurmuşlardı. 
.Yıllar yılı beş milyonu aşamıyan kifayetsiz 

bir bütçenin ciddî bir davranış olduğunu, genç-
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ligin itina ile yetiştirilmesi keyfiyetinin önemi 
ile kabili telif olduğunu söyliyebilir miyiz?. İs
tenen ve özlenen bir çalışma için yeterli sayabi
lir miyiz?. 

Bütün milletçe sporun mahiyet ve kıymetini 
anlamış olmak, anlatabilmiş olabilmek için mev
cut teşkilât, kadro, kanun tesis, malzeme, bakım, 
öğretmen yetiştirme, geliştirme için, 35-10 sa
yılı Kanunun âmir hükmünü yurddaş bir yana, 
gençlik için kısmen olsun yerine getirebildiği
mizi rahatlıkla -söyliyebilir miyiz? Hayır. 

Bunun nedenleri çoktur. 
Sayın senatörler; 
Yıllar, yılları süra'tile 'kovalamaktadır. Bir 

Devlet teşkilâtı mesabesinde önem verilmesi 
icabeden gençlik ve spor idaresine yeni bir yön, 
ibir istikamet ve hız vermek zorundayız. 

«Merkezî Hükümette yapılacak umumi reor-
ganizasyon» mülâhazasiyle ertelenmesine rağ
men yeni teşkilât kanununun süratle çıkartma 
çabası esirgenmiyereik, Devlet Bakanlığına ya
malanan Beden Terbiyesi Teşkilâtı bir gençlik 
ve spor bakanlığı haline getirilerek yepyeni 
bir organizasyonla, spor ve gençlik meseleleri 
ciddî bir şekilde ele alınmalıdır. Gençliği fizik 
ve moral bakımından yetiştirmek' için spor aka
demileri antrenör, mı o ni t öt okulları, spor sağlı
ğı teşkilâtı, kitap, vasıta, -malzeme, tesis imkân
larının hazırlanması için gerekli gayretle, azim
li bir çalışma devrine yönelmelidir. Sporumu
za. veçhe, yön vermek gerekli gelişme ile amaca 
ulaşmak; esaslı bilgilerle mücehhez bir öğretim 
kadrosunun varlığı ile müm'kündür. 

Bir kaç büyük şehre inhisar eden profesyo
nel lig, parasızlık, imkânsızlık, malzeme, tesis 
ve hele öğreticiden tamamen yoksun, sadece 
amatörlük ruhu ile çırpınan il ve ilçelerimizdeki 
sözde ligler, birkaç beynelmilel temas ve prog
ram, gençliği, yurddaşı fizik ve mı o rai bakımın
dan ulusal inlkılâpeı amaçlara, göre yetiştiriyor 
ve yönetiyoruz demeye veya, sanmaya asla kâfi 
gelmemektedir. Sportif faaliyetleri yurt ça
lımda. geliştirmek, yaymak, nıuhabbete mazhar 
kılmak, kalkındırmak; istikrarlı, şuurlu, ilme, 
ihtisasa yer veren bilgili, metotlu ve programlı 
bir çalışma ile imikân dâhiline gireibileeektir. 

Yeterki, hüsnüniyet yanında gayret, kanuni 
ve malî imkânlar gençlik dâvasının önemi ile 
mütenasip olarak ele alınsın. 

Atletizm antrenörlerinden Yugoslav Miiar. 
Kolaric disiplinli ve devamllı bir çalışmayı ön
görürken «boş tesisler ve •kabiliyetler hiçbir şey 
ifade etmez. Bol ve kaliteli antrenörlere ihti
yaç vardır. 

Türkiye'de spor idaresi ve antrenörleri, 
tesislere muvazi olarak yetiştirilmedîkce atle
tizmde hamle yapmak güçtür. 

«Türkiye kaabiliyetler memleketidir. Yeter
ki gerekli çekikle işlensin.» demektedir. 

Bu kaabiliyetleri gerekli şekilde işlliyebilmek, 
değerlendirebilmek için yıllar yılı bu kürsüler
de söylenen, fakat; akisleri de sadece bu çatı 
altında yankı yapan veya tutanak dergilerinde 
eriyen fikirlerin, isteklerin üzerinde önemle 'du
rulmalı. tedbirler süratle alınmalı, istikrarlı bir 
program ile gençlik ve spor mevzuunda bundan 
böyle seferber hale geçilmelidir. Dar bütçe im
kânla tına, yetersiz teşkilât ve kadrosuna, okul
suz, akademisi/, şûrasız, hocası/, yeni teşkilât. 
kanunundan bu sene de yoksun, yaşlıca İbir 
kanunun ışığında spor ve gençlik işlerimizi yü
rütenlere yürekten başarılar diler, 1964 bütçe
lerinin hayırlı olmasını temenni ederim. 

TIiirmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay. 
SİTKİ ULAY (Ta'biî Üye) — Adalet adına 

vazgeçtim. 
(Adalet adına ne demek sesleri.) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine. 
IlıUAT ÖZTÜRKOrNU '(İstanbul) —'«ayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım: Spor hare
ketlerinden (gayet iyi anlıyan ımulhtereım foir 
arkadaşım demin bir konuşma, yaıptılar. Bu 
spor işlerinin de Parlâmentoya, intikali doğru 
değildir diye 'bir konuşma yaptılar. Böyle bir 
hareketin Parlâmentoya intikalinin lüzumlu 
olup olmadığını size bir -misalle anlatmak isti
yorum : Ondan sonra esasa, geçeceğim. Bir 
zamanlar malûm olduğu üzere -millî liîg fikstü-
rü 20 den 18 e inmişti. Bu, i'8 den tekrar '20 ye 
çıkmıştı. Bu inme ve çıkma arasında 'bâzı ku
lüpler f'i'kstüre dâhil edildikleri 'halde bu inine 
ve çıkmalarda fikstür dışı kaldı 've bunların 
durumu da muallâkta kaldı. Spor idarecileri
nin bir kısımları bunların fiks'türe dâhil olamıı-
yacaklarını beyan ettiler. Ve 'o zaman gazete
lerde günlerce yazışmalar olmuştu. (Bendeniz 
bir Parlâmento üyesi olaraik bu durumu ma
hallinde tetkik ettikten sonra Senatoda sözlü 
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olarak bir sual ile Devlet Bakanından sordum 
ve dedim ki; şimdi Parlâmentoya intikali 'bir 
kararnamenin yürürlükte ola'bilmıesi için bu 
karai'namenin Resmî Gazetede yayınlanması 
hususunda kanuni, âmir 'bir 'hüküm vardır. 
'Spor teşkilâtı ibu almış oldukları kararları ka
rarname ile yayınlamayı unutmuşlar. Ta'biî 
Resmî Gazetede yayınlanmıyan bir kararname 
kanunen muteber değildir. 'Bunlar llıabire gi
recektir, girmiyeeektir diye uzun ibir tartış
madan sonra biz saihneye gıktık, Ve dedik ki; 
Beden Eğitiminin hazırlamış olduğu kararna
meler, Resmî Gazetede yayımlanmadıkça bun
lar kanunen .muteber değildir. Ve muteber ol-
Ttııyan bir karar da yürürlükte olmıyacağından 
aynen durumun muhafazası lâzımdır. 

O zaman bu işin 'halli için do 'Millî Lig 
Fikstüminün ne '.18, ne 20; bendeniz doğrudan 
doğruya 22 .olmalıdır diye ileri sürdüğümü bâ
zı spor sever arkadaşlar (bunu ihatırlıyaeaklar-
dır. O zaman dedik ki: Bu (A) veya (B) takım
ları olarak da 11 rer fikstüre dâhil edilmesi 
icalbetımektedir, dedik. Bu fikrimizin ışığı al
tında zannediyoruz ki kurum kararını değiş
tirdi. O zaman millî lig fikstürii 21 olarak 
ka'bııl edilmişti. Demek ki bâzı 'hâdiselerin 
Millet Meclisi ve Senatoya gelmesi lüzumlu ve 
zaruridir. 

'Benim sormak istediğim hususlardan ibir 
tanesi Spor - Toto Nizamnamesidir. Spor - To
to Nizamnamesi bugünün şartlarına uygun de
ğildir; Birincisi bu. İkincisi: Spor - Toto Ni
zamnamesinde bir değişiklik ohmadığı -halde 
1'902 yılında tatbikatı ayrı, T9Ö3 yılında tatbi
katı ayrı, T964 yılında tatibikatı ayrı. Bu şe
kilde senelere göre ayrı ayrı şekilde tatbik edi
lemez. Nizamname ne ise aynen tatbik edilme
lidir. Durumu ştı ışekilde açıklamak isterim. 
Bundan zannederim ki, üç ;hafta evvel üç ku
lüp oyuna iştirak etmemişti. O zaman değer
lendirme on üzerinden olmuştu. Geçen seno 
ise aynı nizamname yürürlükte olmasına rağ
men bu sefer 9 bilenleri de iştirake tabi tuttu
lar. Peki bu ne şekilde nizamname ki, 'bir se
ne ayrı tatbik ediliyor, bir sone de ayrı tatbik 
ediliyor? Sonra bendeniz Ibu spor teşkilâtını 
daha fazla ayakta tütabilm'ek, memleket genç
lerini bu spor sabasında bir arada toplıyabil-
mek iein spor teşkilâtının gelirini artırıcı ted
birler düşünmek lâzımdır. Bunun için Garp 
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medeniyetinde bir Hpor - Loto Kanunu 'varıdır. 
Bendeniz bu Spor - Loto Kanununda bizim 
•memleketimizde tatbik edilmesinin zaruri ol
duğuna inanmaktayım. O zaman karşımıza bel
ki de Maliye Bakanı benim 'Millî Piyanigo geli
rim ne olacaktır der. Çünkü, Spor - Loto Ka
nunu harekete geçtikten sonra; zannediyoruz 
ki. Millî Piyangonun (hasılatı çok düşecektir. 
Bunun da halli gayet basit. Millî Piyangonun 
10 sene zarfındaki senelere taksim kârı ne ise 
bu kâr doğrudan doğruya ıSpor - Loto hasıla
tından devredilir 've 'bu suretle Millî Piyango
nun zararı da giderilmiş olur. 

Diğer bir mâruzâtımız, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü Kanunu 27 seneden Iberi yü
rürlüktedir. 27 seneden beri tatbikat daima 
değişmiştir. Bu hususta .ger'ek (Bakanlık tek
nik elemanlarının (hazırlamış oİduğu teklifler 
ve gerekse bendenizin (hazırladığı 'Beden Ter 
biyesi Genel Müdürlüğü Teşkilât (Kanunu bu
günkü bütün ihtiyaçları tama;men katvrıyau 
bir durumda olduğundan bu kanunu Devlet 
Bakanı sıfatiyle bir an aVvel öncelik verdiri
lip çıkartılması hususunda âcil yardımlarını 
da beklemek en tabiî vazifelerimizdendir. Gün
kü teşkilât bugünün ihtiyaçlarını karşılıyaeak 
durumda değildir. Hepinizi 'hürmetle selâmla
rımı. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
GRMAL TARLAN (Tekirdağ) — 'Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, mâru
zâtım çok kısa olacaktır. Zira (bendenizden 
evvel konuşan muhterem arkadaşlarım esasen 
spor işlerimizin çeşitli taraflarına gayet esaslı 
bir şekilde temas etmiş 'bulunmaktadırlar. 
Bütçe imkânları içinde bunların ele alınacağı 
ve yapılacağını ümidef.mekteyiz. 'Bendenizin 
temas etmek istediği noktaya ıbiraz e/vvel En
ver Kök ve Naci Arı arkadaşımız temas etti
ler ve Enver Kök arkadaşımız gayet zarif bir 
şekilde adı konmamış Vekâlet dediler. Bende
niz bu noktaya temas etmek istiyorum. 

•Hakikaten muhterem arkadaşlarımı, 'bugün 
spor işleri ve bu faaliyetler memleket satihma 
yayılmış ve bütün vatandaşlar tarafından be
nimsenmiş bir hüviyete malik olduğunu ka
bul etmek zorundayız. Yani .'müstakil İbir hü
viyeti vardır. Fakat nedense bu 'hizmetler' 
Devlet bakanlarından bir tanesi tarafından 
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tedvir ettirilmektedir. Bunun müstakil bir 
Bakanlık !haline getirilmesinde, zannediyorum, 
•birçok teşebbüsler olmuştur. Mesmu atımız 
'bu istikamettedir. Fakat .encümenlerde ıbunla-
rai kalbule şayan görülmediği ileri sümilmekte-
dir. Bendenizin kanaati, Sayın Malik Yolaç 
arkadaşımdan 'hassaten rica ederim, ibu iş tek
rar encümene geldiği ive o encümeni teşkil 
eden mulhterem üyelere maksatlar iıyi !bir şekil
de izalh edilmek suretiyle tenvir edildiği tak
dirde !bu işin tahakkuk safihasına çıkmamasına 
ilmlkân 'görmemekteyim, iMâruızatmıa son ve
rir, 'hepinizi Ihünmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANİ MALİK YOLAÇ (İs
tanbul (Milletvekili) — iSaym Başkan, sayın 
senatörler, arkadaşlarımın, tcnkid ve temen
nilerine teşekkür ederken imkânım nisbetin-
de kendilerine cevap vermeye çalışacağım. İlk 
olarak İSaym Hilmi Onat arkadaşımızın bâzı 
suallerine zaptedebildiğim kadar cevap verme
ye çalışacağım. Her .şeyden evvel şunu arz et
mek isterim, bütün arkadaşlar' meseleyi çok 
iyi tetkik etmişler ve çok güzel tenkidlerde bu
lundular. Her şey dönüp dolaşıp bir teşkilât 
(kanununa geliyor. Ben vekâleti kabul ettiğim 
günden beri bunu görmüş ve kabul etmiş bulu
nuyorum. 

iBu bakımdan >en kısa zamanda bir şûra top
layıp bu teşkilât kanununu çıkarmak kararın-
dayım. Onun için arkadaşlarımın bu noktada
ki tenlkid ve temennilerine müsaade ederseniz 
cevap vermiyeeeğim. Bu artık şûrada halledil
mesi lâzımgelen bir konu oluyor. Buradaki 
görüşlerimiz ferdî görüşler olacaktır. Toplu 
olarak çıkarılacak bir kanunda muhakkak ki 
daha büyük bir isabet vardır. Müsaade eder
seniz bu noktaları bu şekilde geçmek istiyo
rum. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde spor kol
larının :amatör ve çeşitli olması isteğinde .bu
lundular, Sayın Hilmi Onat. 

İktisadi Devlet Teşekküllerindeki spor faa
liyetleri esasen amatördür. Arkadaşımız, her 
halde bâzı profesyonel futbolcuların angaje 
edilmesini kasdetmek istiyorlar. Bunu önle
mek elimizde değildir. Diğer faaliyetleri de 
vardır. Bunların daha fazla olması için eli
mizden geldiği 'kadar çalışacağız. J 
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1938 senesinde çıkan 3530 sayılı Kanunu 

tenkid ettiler. Yerden göğe kadar hakları var
dır. Bunu yeniden ele almak için uğraşıyoruz. 

% 2 ve % 4 1er meselesi hakiketen bizi de 
üzmektedir. Bunları, belediye hisselerini al
makta bilhassa çok müşkülât çekiyoruz. Bun
ların kalkması hakikaten iyi olur. Bütçede bun
ların yerine muhakkak bir karşılık koymak 
icabeder. 'Yoksa, bunları açıkta bırakırsak 
bölge bütçelerimiz tamamen açık kalır. 

ıSeçimle iş başına gelmiş kulüpler gibi fe
derasyonların da .seçimle getirilmesi mesele
si; demokratik bir düzende bulunduğumuza 
göre bunun da çok mâkul tarafları vardır. An
cak şahsi kanaatim; bu da şurada halledile
cek bir mesele değildir. Çünkü bugünkü ku
lüplerin durumunu nazarı itibara alırsak bâzı 
hiziplerin teşekkül edeceği ve isabetli bir se
çim yapıtamıyacağı kanaatindeyim. Bu ba
kımdan - bu, tabiî şalisi .kan-aatimdir - şûrada 
en iyi şekilde halledilecektir. Eğer seçimle 
kararı verirse, tabiî seçimi kabul edeceğiz. 

Kulüplerin Ticaret Kanununa göre anonim 
şirketler haline gelmesi meselesi : Bu da şûra 
meselesi. Ancak 'benim şahsi kanaatim, ku
lüplerin müstakil çalışmaları ve dış memle
ketlere uygun şekle getirilmelidir. Hakiketen 
bu kulüpler Beden Terbiyesini çok müşkül du
rumlara sokmaktadırlar. Hem maddeten, hem 
de manen. Bunların kendi statülerini kurup 
ayrı çalışmaları şayanı temennidir. 

iSpor okullarının açılması ve yüksek okul
lardaki spor kollarının inkişafı. Spor kolları 
laçılması hususunda tamamen mutabıkım. Ve-
şimdiden seminerler yapmaktayız, bunları ye
tiştirmekteyiz. Ancak tesislerimiz şimdilik bir 
okul açmaya müsait değildir. Yüksek okullar
da spor kollarınım inkişafı. Bu, Muhterem En
ver Kök'ün de temas buyurdukları noktadır. 
Yüksek okullarda, esasen spor faaliyetleri mev
cuttur. Bütçede de yer almıştır. Bölgelere 
ayırmış olduğumuz paralardan senede 1 mil
yon 200 bin lira üniversite ve liselerarası temas
lara ayrılmaktadır. 

Su sporlarına önem verilmesi meselesi; ka
naatimce bu spora hakikaten az ehemmiyet ve
rilmiştir. Ama yine de hiçbir şey yapılmamış 
demek değildir. Birçok tesisler yapılmıştır. 
«Pendik'teki Kayıkhane, Kalamış'ta zamanında 
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benim başkanı bulunduğum kulübe yapılan t 

yardım, Antalya'da alınan sahil, Konya altın- j 
daki sahil, izmir'de yapılan muazzam mendirek j 
halindeki tesisler bunlar arasında sayılabilir. 

Spor - Toto hasılatından güreşçilere kadro 
ayrılması meselesine temas ettiler. 'Enim esa-
seu'yapmış durumdayız. 32 kişilik bir kadro 
temin etmiş 'bulunmaktayız. Bunlar da bugün
kü vaziyette Mehmet Kartal ve Ahmet Ayık 
isminde iki güreş-çimiz müracaat etmiş ve bu
gün yarın işe alınacak durumdadırlar. 

* 
Î963 ve evvelki yıllar yatırımlarının dağı

lışı : Şimdi muhterem arkadaşlar, bu mühim 
bir konudur. Vekâlete geldiğim günden beri 
beni işgal eden nokta budur. Hakikaten bu 
yatırımlar lüzumundan fazla dağılmıştır. An
cak bunun prensibini vaz'etmek lâzımdır. Ben 
şahsan sporun inkişaf edebileceği sahalarda 
yatırım yapılmasını tercih ederdim. Ama bü • 
tün Türkçe 'de, 67 vilâyetimizde de tesisler yap
ın ak mecburiyeti aşikârdır. Saym sanatör ve 
milletvekillerdmizin de tazyiki buna inzimam 
edince ister istemez bu yatırımlar Türkiye'nin 
her tarafına yayılmış vaziyettedir. Şahsan ben 
bunun aleyhindeyim. Ama yatırımlar yapılmış, 
ihaleleri de yapılmış, bundan geri dönmeye 
imkân yoktur. 50 milyon yatırım yapıldı .bu
yurdunuz. Bu 50 milyon değil 118 milyonluk 
yatırım yapılmıştır, 'bugüne kadar. 

•Sayın Menmct Ali Demir Bey çok esaslı bir 
noktaya, temas ettiler. 'Beden hocası, kültür -
fizik hocası ile fikir hocasının aynı şekilde ye
tişmeleri ve küçüklere ilk mektepten itibaren 
bir spor sevgisinin aşılanmasını istediler. 

'Bu hakikaten çok yerinde bir konu. Benim 
de şahsi kanaatim budur. Şûrada alınması lâ-
zımgelen kararların başında gelir. Zaten son 
günlerde getirttiğimiz mütehassısın ifade ettiği 
şudur : Siz burada, fikir hocasının beden ter
biyesi hocasıyla alay ettiğini ve onun da kar
şılıklı, ötekiyle alay ettiğini gördüğünüz müd
detçe sporda ileıiiyemezsiniz, Bunu halletti
ğiniz gün 15 - 20 sene ilerlemiş sayabilirsiniz 
kendinizi» dediler. Bu bakımdan bu iki hoca
nın bir arada yetişmesi zarureti ortaya çıkmak
tadır. 

Güreşe gereği şekilde alâka gösterilmediğin
den bahsettiler. Efendim, bu sene bilhassa 
olimpiyat senesi olması dolayısiyle güreşe, im-
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kânlarımız nisbetinde, hakikaten ehemmiyet 
veriyoruz. Güreş Federasyonuna esasen bu 
sene 200 bin liralık fazla .bir 'bütçe tanımış du
rumdayız. Bu, olimpiyatlara iştirak edersek 
500 bin lira fazlalaşacaktır. 'Bunun yanında de
min arz ettiğim Spor - Toto kadrolarından da 
güreşçilerimiz için 32 kişilik bir kadro temin 
etmiş durumdayız. Gayemiz bu sporu kalkın
dırmaktır. Bendeniz de .şahsan elimden geldi
ği kadar çalışacağım ve yurdumuzda bu spor 
kolunu kalkındırmaya ve yüzümüzü güldür
meye çalışacağım. Yatırımın kışı bol vilâyetle
rimize yapılmasını arzu ettiler. Demin izahı
nı yaptım, hu artık bizim elimizden .çıkmış va
ziyettedir ve muhtelif vilâyetlerimize yatırım
lar yapılmış, muhtelif vilâyetlerimizde ihalele
ri yapılmış, artık bundan dönmemize im'kân 
yoktur. Ben vekâleti aldıktan sonra aşağı -
yukarı 50 - 60 kalem yatırımı elimine etmek zo
runda kaldım. Çünkü yaptığımız hesaplara gö
re 1965 senesine 8 - 9 milyon lira borçla girece
ğiz. Bu bakımdan bütün yatırımları durdur
muş vaziyetteyim. 

Saym Suphi Batur'un konuşmasına gelince, 
kendileride umumi olarak hakikaten çok esas
lı noktalara, temas ettiler. Bunları aşağı - yukarı 
cevaplandırmış bulunuyorum. Ancak, Ibir Ba
kanın ceza heyetini değiştirmesi ile veyahut da 
bir oyuncuyu oynatması veya oynatmamasını, 
bu işin Meclise aksettirilmesini doğru bulma
dıklarını söylediler. Her vekil kendi icraatın
dan mesuldür. Her mebus da bunu Meclise 
aksettirip aksettirmemekte muhtardır. Bir ic
raat yaptığımız takdirde herhalde bunun he
sabını vermeye de muktediriz Sayın Enver 
Kök Bey, üniversiteler meselesi üzerinde dur
dular. Üç yıldır üniversitelerarası faaliyetler 
için kendi bütçemizden 160 000 lira, bunun 
haricinde de atletizm, güreş, basket, voleybol 
olarak da her yıl 1 200 000 lira bu temaslara 
ayırmış durumdayız. Bu bakımdan bu beden ter
biyesi bütçesi nazarı itibara alınırsa Spor - Toto
dan alman yardımlar nazarı itibara alınırsa (bü
yük bir rakamdır, tahmin ederim bunu kabul 
edeceksiniz. Bunu da artırmaya çalışacağız. 

Sayın Vehbi Ersü Bey de çok durdular üze
rinde, meseleyi tetkik etmişler. Umumi olarak 
bir kere tamamen kanaat ve fikirlerimize işti
rak ettiğimi söylemek isterim. Tenkidlerinin 
başında beni çıkarmak lûtfunda bulundular. 
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Sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Ancak bütün 
konular şurada ve teşkilât kanununda halle
dilmesi icabeder. Milletvekili olarak, senatör 
olarak her arzu eden bu şuraya iştirak eder ve 
fikirlerini orada belirtebilir. Buna göre mükem
mel sayılabilecek bir kanunu çıkarmış oluruz. 
Suallerinize gelince; özür dilerim, çok süratli 
okudunuz. Not etmeme imkân olmadı. Soracağı
nız hususlardan üzerinde çok •ehemmiyetle dur
duğunuz varsa sorunuz, imkânım nisbetinde size 
:',evap vermeye çalışayım. 

V E H B t FRSÜ (Tabiî Üye) - - Bir arkadaşı
nız konuşmamı almıştı. 

D E V L E T BAKANI M A L İ K YOLAlJ (De
vamla) — ({eldi bana, ama eski Türkçe bilme
diğim için deşifre edemedim, (gülüşmeler) 

•M a mat'i arzu ederseniz her zaman emrinize 
amadeyim, ({ecen gün telefon ettiniz, bekledim, 
gelmediniz. Yine de bekliyorum, i l e r hususta 
sizi tatmin etmeye çalışırım. Esasen şimdi bü
tün dokümanlar yanımda yok, belki de tatmin 
etmiyebilirim. 

Sayın Naci Arı, Rifat Öztürkçine ve Ce
mal Tarlan beylere birlikte cevap vereceğim. 
Oünkü, aşağı - yukarı kanunla alâkalı mevzula
ra temas ettiler. Sadece Rifat Bey, Spor - Toto 
mevzuuna temas ettiler. Bunlar ın hepsi, her 
zaman tekrar ettiğim gibi, özür dilerim, bir ka
nun meselesidir. Bu fikirlere tamamen iştirak 
ediyorum. Yalnız şurada görüşülmesi, şurada 
neticelenmesi icabeden bir noktadır. Bu ba
kımdan bunları burada cavaplandırmayı lü
zumsuz addediyorum. Sayın Öztürkçine spor 
- toto konusunda suallerini tekrar edebilirler mi? 

.RİFAT Ö Z T Ü R K Ç İ N E (istanbul) — Efen
dim, bu nizamname değişmediği halde 1968 
yılındaki tatbikatla HUM- -yılındaki tatbikat 
birbirini tu tmamaktadır . Bunun sebebi nedir? 

D E V L E T BAKANI MALİK YOFAFj (De
vamla) -— Bunda çok haklısınız Sayın Öztürk
çine, Maalesef nizamnamenin yorumlanması 
yanlış yapılmış. B u n u bilâhara arkadaşlarımız 
anlamışlar ve düzeltmişler. Durum bundan iba
rettir. Başka bir emriniz var mı? 

R İ F A T Ö Z T Ü R K r Î N E (İstanbul) — Spor 
- Toto Kanunu hakkında'?.. 

D E V L E T BAKANİ MALİK YOLAF (De
vamla)—• Spor - Toto Kanunu için bü tün etütle
rimiz yapılmıştır; hazırdır. İlk fırsatta kanun 
ta-ıarısı halinde huzurunuza getireceğiz. 
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N İ H A T P A S İ N L İ (Lrzurum) — Aııkara'-

daki kapalı spor sergi sarayı ihale edilmiş mi
dir? Ne vakit ikmal edilmiştir? Kaça ihale edil
miştir? Bunun eski mesulleri hakkında bir iş
lem yapılmış mıdır? Hükme bağlanmış mıdır? 

D F V L F T BAKANI MALİK YOLA(J (De
vamla) — Yıkılan salondan bahsediyorsun uz 
herhalde. Bu yıkılan salonun maalesef mesul
leri ortada yok. Bunu tesbit etmek imkânına 
sahil) değiliz. Malûm teknik, bir sürü açık kapı
lar bırakmış. Kimi yer kaymasından der, kimi 
teknik hatadan der. Ama kimse hatayı üzerine 
almış değil. Biz de tesbit edemedik, elimizdeki 
imkânlar da buna müsait değil. 

N İ H A T PASİNLİ (Lrzurum) — İhalesi 
yapılmamış mıdır? 

D F V F E T BAKANI MALİK YOLAF (De
vamla) — İhalesi yapılmıştır. Veziroğlu Fir
masına, yapılmış ve maalesef iyi bir mütaahhit 
değildir. (Kaça yapıldı sesleri). 

Efendini, 7 000 000 civarında ihale edilmiş
tir. Bu ihalede zannedersem Sayın Senatör Bcrç 
T u r a n ' m da müdahalesi olmuştur. Ve onun 
müdahalesiyle ihale yapılmıştır , hat ı r ladığım 
kadar . Yalnız .müteahhitten kat iyen memnun 
değilliz. Çok dağılmış, çök açılmış. (Kim müda
hale etmiş sesleri) 

Sayın Senatör Bert; Turan. Müdahalesi değil, 
tavsiyesi efendim. Bildiğim o kadar . Yalnız 
memnun değiliz. Bir çok işleri bu a rkadaş al
mıştır. Kadri Vezimğlu almıştır . Takibedi-
yoruz. Meselâ AntalyaYlaki işini iyi takibett i -
riyor. İs bilmek üzeredir. Burada maalesef 
hiçbir faaliyet yok. Takibediyorıvz. Neticeyi 
bildireceğini. 

NİHAT BASİN Fİ (Lrzurum) —• Hangi sene 
bitece'kf 

DEVLET BAKANI MAFİK YOFAF (De
vamla) - - Ffendim, ne zaman bitecek değil ne 
zaman başlanacak diye söylemeniz icabeder. 
İhalesi yapıldı , henüz t ahakkuk etmiş bir şey 
yek. Mütaalıhidi sıkışt ırmakla meşgulüz. 

H İ L M İ ONAT (İzmir) —- Yeni tasarının ge
tirildiği ifade ediliyor. Memnun olduk. Yalnız 
İni tasarıda bir spor akademisinin kurulması 
düşünülmekte midir ? 

DKVLET BAKANI M A F İ K YOFAF (De
vamla) — Ffendim, tasarı bir kere Şûradan 
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geçecek. Şûradan geçeceğine göre Hm tasarıda 
bir şûra derpiş edilirse, pek tabiîdir ki. kuru
lacak. 

HİLMİ ONAT (Devamla) — Bunun boşlu
ğuna inanıyor 'musunuz? 

DEVLET T, AK AN I. MALİK YOLAÇ ( l e 
vamla) —• Ben şahsan inanıyorum. 

MEHMET İLKI.TAN (Antalya) — Yanlış 
an'amadımsa bir senatörün ismi geçti, ve ihale
ye tavassut ettiğinden, tavsiyede bulunduğun
dan bahsedildi. Anayasamızda bir senatörün 
icra faaliyetine rastlanmamaktadır. Eğer ha
kîkaten tavsiye veya müdahale olmuşsa bu tav
siye ve müdahaleyi kabul edenler hakkında bi>' 
tahkikat yapılmış mıdır? (Bravo sesleri) Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

Bir de Sayın Vehbi Lrsü'nün sorduğu yatı
rımların yüzde kaçının yerine getirildiği hu
susu. 

DEVLET BAKANİ MALİK YOLAÇ (De
vamla) —• Efendim durum şu; bunun bir poli
tika mevuu yapılmasına ben şahsan üzülüyo
rum. Ancak durum şudur; Spor - Toto Kanu
nuna göre bizim Artırma ve Eksiltme Kanunu
na tabi tutulmadığımız ortada. Beden Teılbiyesi 
olarak bunun muayyen bir firmaya verilmesi 
düşünülürken haklı olarak Bere Turan Bey bu
nun münakaşa suretiyle yapılmasını teklif et
mişler. Müdahale bundan ibarettir. Haikh bir 
müdahaledir. Ancak münakaşa neticesinde ma
alesef Kadri Veziroğlu üzerinde kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet İlkııçan. 
MEHMET İLKUÇAN (Antalya) — Yatırım

lar hakkında. 1963 yatırımlarının yüzde kaçının 
yapıldığım Sayın Vehbi Ersü sormuştu. 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (De
vamla) — Bildiğim kadarı % 12 si tahakkuk et
miştir, elimizdeki bütçeye göre. Bir dakika rica 
edeyim. % 33 ü 3 1 . 12 . 1963, % 37 si 15 . 5 . 1964, 
vo 18 i de bu sene içinde bitecektir. Yalnız plân 
derken özür dilerim ama yapılmış bir plân yok. 
Hangi plândan bahsettiğinizi de anlamıyorum. 
Bu spor - toto yatırımlarının plânlama ile alâ
kası yok. Ancak arkadaşlarımız, yaptıkları yatı
rımları plânlamadan geçirmek suretiyle tasdik 
ettirmişler. Yoksa şu senede şu kadar yatırım 
yapılacak diye plânlamadan gecen bir şey yok. 
(Plânlamadan geçmesi lâzım değil mi, sesleri) 

Efendim, plânlamadan geçmesi muhakkak ki, 
iyi olur. Ancak demin de arz ettiğim gibi, 1965 
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senesine 8 - 9 milyon lira borçla giriyoruz. 1964 
senesini bu şekilde geçirmemiz icabediyor. İler
de borçsuz kaldığımız zaman elbette ki elimizde
ki paraya göre bir plân yapmak veya plânlama
dan geçirmek yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim ben 

bir şey anlıyamadım. Birkaç kere sık sık şûra 
kelimesi geçti. Bizim vekâletten, sporda Devletin 
yani Hükümetin tutumu ne olacak bunu öğren
mek istedim. Bu şûra ne şûrası? Acaba şûra teş
kili için bir komisyon mu vardır? Yoksa bu son 
zamanlarda moda olan açık oturum meselesi mi
dir? Yoksa Şûra teşkili için bir komisyon mu ge
lecektir? Bendeniz bunları anlıyamadım. 

DEVLET BAKANİ MALİK YOLAÇ (De
vamla) —• Efendim, şuradan kastimiz şu: kulüp
lerin temsilcileri ve spor otoritelerini ve alâkalı 
Bakanlıkları çağırmak suretiyle bir toplantı ya
pacağız. Elimizde bundan önce hazırlanmış bir 
Teşkilât Kanunumuz mevcuttur. Bunu tekrar 
gözden geçirmek suretiyle ve teksir ederek top
lantıya geleceklere göndereceğiz ve müddet bı
rakarak çalışmalarını ve bu husustaki tenkidle-
rini hazırlamalarını rica edeceğiz. Bu toplantının 
neticesinden çıkacak hasılayı bir kanun olarak 
buraya getireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Ben yine kapalı 

spor salonuna döneceğim, Sayın Bakan. Daha ev
velce Beden Terbiyesi Teşkilâtı tarafından bu 
spor salonunun yeniden inşası demir konstrüksü-
yon üzerine beş bin kişilik inşaat için birtakım 
teklif mektupları istenmiş. Bu teklifler içinde 7 
milyona yapanlar var. Yine bu teklifler içinde 
beş bin kişilik olmak üzere üç milyon 100 bin kü
sur lira gibi teklifler var. Bu teklifler hakikaten 
vâki olmuş mudur? Vâki olmuşsa bunun üzerin
de teşkilât durmuş mudur? 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (De
vamla) — Bunu tetkik edelim. Bildiğimiz bir 
mevzu değil. İhbar telâkki ediyorum. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Şimdi hemen arz 
edeyim ki, teklif 7 milyonluk teklif yanında 3 
milyonluk te'klif de vardır. Teşkilât başkanı şu
nu söylemiştir. Bu tekliflerin etüdedilmesi, yal
nız teşkilâtınız mühendis ve mimarları tarafın
dan değil, diğer üniversite ve mimar odaların-
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dan bir jüriye bunun tetkik ettirilmesi istenmiş
tir. Bu yapılmış mıdır? 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAO (De
vamla) —• Başüstüne efendim. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Bir nok
tayı anlıyamadım, yapılan bu işler plânın dışın
da mıdır? 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAO (De
vamla) — Plânın dışında. Arkadaşlarımız yap
tıkları yatırımları plânlamadan kendi arzuları
na göre geçirmişler, yani kendi arzularına der
ken kendi ihtiyarlarında olmadığı halde geçir
mişler, plânlama ile direkt olarak bir alâkası ol
madığı kanaatindeyim. (Yeter, yeter, sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim. 
DEVLET BAKANI MALİK YOLAO (De

vamla) — Teşekkür ederim efendim. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Başka

nım müsaade buyurursanız çok kısa olarak bir 
mâduzatta bulunmak istiyorum . 

BAŞKAN — Son söz Sayın Mehmet İlkuçan'-
ındır. 

MEHMET İLKLOAN (Antalya) — Ben söz 
hakkımı arkadaşa veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersü, arkadaşı
mız söz hakkını size veriyorlar. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Teşekkür 
ederim, efendim. 

Saym arkadaşlarım, bakanlıklar elbette siyasi 
kademelerdir ve buraya gelen zevatın bu meslek 
içinden yetişmesi şart değildir. Ancak bir teşki
lâtı yürütenle idare edenler bakanı teknik bakım
dan, her açıdan tenvir ve yeni bilgilerle, iyi bil
gilerle, esasalı bilgilerle teçhiz etmek zorundadır
lar. Görüyorsunuz ki, suallerimizin hiçbirine ce
vap alma imkânını maalesef bulamadık. 

Gecenin bu geç vaktinde vaktinizi almamak 
için küçük bir fıkra ile meseleye dokunup geçe
ceğim. 

Bir büyük sorumlu asker veya mülki er
kân bir hastaneyi teftişe gider. Bu hastanede 
tesadüfen ruh ve sinir hastalıkları koğuşuna 
gider ve yine tesadüfen bir hastanın yatağının 
altım kaldırdığı zaman yatağın altında kos
koca paslı bir kama olduğunu görür. Sorumlu 
zat dehşetle kızar ve hastanenin başhekimine 
.gayet sert bir nazar "atfeder. Hastane baş
hekimi elbetteki her hangi bir hastanın yata
ğının altındaki bir paslı kamadan haberi ola
maz Başhekim klinik şefine sert bir şekilde 

ve âdeta azarlar gibi bakar. Klinik şefi bu 
yatağın altını nereden görsün. O da servisin 
asistanına aynı şekilde bakar. Kısa olarak an
latıyorum. Servis asistanı da başhemşireye ba
kar. Başhemşire de hastabakıcıya çatar ve ni
hayet odayı temizliyen Kel Mehmet, görür ki, 
hastabakıcı da. kendisine sert sert bakıyor. 
Bu. durumda zekâsından hiç şüphe etmediği
miz bu Türk evlâdı sorumluluğun kendisine atı
lacağını anlar, pencereyi açıp dışarı bakar ve ora
dan uzaklaşır, gider. Hürmetlerimle. (Alkışlar ) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bütçesinin tümü üzerindeki görüşme
ler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir 

Madde 1 eri okutuyorum. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı 

Bütçe Kanunu 
MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü

dürlüğünün cari harcamaları için 5 304 673 lira, 
yatırım harcamaları için 6 lira, sermaye teşkili 
için de 216 000 lira ki toplam olarak 5 520 679 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvellerini okutuyorum. 
' (A/1) CARİ HARCAMALAR 

{> Lira 
h! 000 Personel giderleri 2 055 172 

• 1 i AŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

13 000 Yönetim giderleri 364 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

14 000 Hizmet giderleri 1 814 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

15 000 Kurum giderleri 18 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

16 000 Çeşitli giderler 1 053 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21 000 Etüt ve proje giderleri S 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlar... Kabul edil
miştir. 

22 000 Yapı tesis ve büyük ona
rım giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlar... Kabul edil
miştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARİ 

34 000 Malî transferler 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlar... Kabul edil
miştir. 

35 000 Sosyal transferler 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlar... Kabul edil
miştir. 

3G 000 Bore ödemeleri 11 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlar... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
fi nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 5 520 679 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 
B - CETVELÎ 

61 000 Kurumlar hâsılatı ve pay
la ı- 2 300 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlar... Kabul edil
miştir. 

62 000 Beden Terbiyesi malları ge
lirleri 270 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlar... Kabul edil
miştir. 

63 000 Çeşitli gelirler 320 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlar... Kabul edil
miştir. 

CA 000 Özel gelirler 2 630 677 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 

Etmiyenlar... Kabul edil
miştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle oyla-

rınza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1964 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı tarh ve tahsiline 1964 yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle oyları
nıza, sunuyorum. : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Baden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı fD) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Kararı ila kadro alınabilecek 
tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttıi". 

BAŞKAN —• Maddeyi cetvaliyle oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün Kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 
tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1964 bütçe yılında kul
lanılamaz. 

BAŞKAN'— Maddeyi cetvaliyle oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmişti.'. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1964 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
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veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/1), 
(A/2) ve (A/ö) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(geçen yıllar borçları) maddesine, 

'Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenil'. 

BAŞKAN — 7. — Basımevi giderleri, profes
yonel kulüplerin yapacakları yarışmalarda elde 
edilecek gelirden federasyon payı, futbolda 
müşterek bahis hasılatından elde edilecek, ge
lir, Bursa'da Çekirge'deki Parkotel, Uludağ, 
Ankara, Elmadağ ve Erciyes telesiege işletme
ciliklerinden elde edilecek gelir ve spor faali
yetlerinden elde edilecek gelirler bir taraftan 
bağlı (B) işaretli cetvelin 61 000, 62 000, 
63 000 nci bölümlerine gelir, diğer taraftan 
bağlı ( A / l ) , (A/2), ve (A/3) cetvellerindeki 
12.911, 12.912 14.571, 14.572, 14.573 ve 34.710 
ncu bölümlerine ödenek kaydına Maliye Ba
kam yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısım ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

MADDE 8. — 3530 sayılı T-eşkilât Kanu
nunun 9 ncu maddesi gereğince Merkez îs-
şare Kurulunun kabul etmiş olduğu Futbol 
Profesyonellik Talimatnamesinin 34 ncü mad
desi gereğince profesyonel takımlar arasında 
yurt dâhilinde bölgesi içinde veya dışında ya
pılacak maçlardan elde edilecek brüt hasılatın 
% 5 ix amatör takımlar arasında yapılacak 
maçlardaki brüt hasılatın % 3 ü Futbol Fede-
rasyo hissesi olarak tahsil edilip bir taraftan 
bağlı (B) işaretli cetvelin ilgili maddesine ge
lir, diğer taraftan (A/ l ) işaretli cetvelin ilgili 
maddesine Maliye Bakanı tarafından ödenek 
'kaydolunur.. 

BAŞKAN — Maddeyi oylaı ınıaz sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden harca
malara •ait formül bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

3 . 2 . 1964 O : S 
MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenl-er... Etmiyenler... Kabul edil
mişti? 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü açık oylarınıza 
arz edilmiştir Böylece Beden Terbiyesi Bütçesi 
üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe tasarısı
nın oylama sonucunu arz ediyorum : 100 üye 
oy vermiş, 100 kabul, salt çoğunluk temin edil
miştir. 

'/. — 7.96'/ yılı Bütçe I,-ununu tan ansı ve Kur
ma. Hütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/57^, 
(\ Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) 

C -- ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN -•-• Adalet Bakanlığı bütçesine ge

çiyoruz, efendini. (Geç oklu sesleri) 
Maalesef bugün çok kaybettik vaktimizi. 

Muhakkak Adalet Bakanlığı bütçesini bitirme
miz lâzımdır. (Devam devanı sesleri) 

Efendini, Adalet Bakanlığı bütçesinin tümü 
üzerinde konuşmak istiyeıı arkadaşların isimle
rini okuyorum : 

A. I\ grupu adına Şeref Kayalar, V. T. 1*. 
grupu adına Turhan Kapanlı, C. II. . I \ grııpu 
adına Muhittin Kılıç, M. I'', adına Mustafa Yıl
maz İnceoğlu. (\ K. M. I\ adına Kudret Bay
kan. 

Şahısları adına : Osman Sairn Sarıgöllü, Kik-
ret Turhangil, Un is Kansu, Rifat öztürkçine, 
Ömer Lûtl'i Bozcalı. 

Sayın Şeref Kayalar, buyurun efendim. 

A. I\ SKNATO GRUPU ADINA ŞKRKU 
KAYALAR, (Bursa) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun değerli üyeleri Adalet Ba
kanlığının değerli mensupları A. P. Grupu adı
na hepinizi hürmetle selâmlar ve huzurunuzda 
grupum adına bu konuşmayı yapmakla şeref: 
duyarım. 

Muhterem arkadaşlarını, sözlerime başlama
dan evvel bir hususa, temas etmeme müsaade
lerinizi istirham ederim. Gecenin geç saatlerine 
kadar, insan takatini asan bir azimle bütçenin 
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çıkmasına gayret sarf ediyorsunuz. Bu bizim en 
esaslı vazifelerimizdendir. Vazifelerimizi lâyık 
olduğu ehemmiyetle ifa ediyoruz. Ancak bir ta-
an. bir şikâyetimiz de var. Takdir edersiniz ki, 
İm bütçeyi tanzim eden Encümen aynı zamanda 
asgari bizim kadar hassasiyetle bütçe konuşma
larını takibetmek zorunluğundadır. Halbuki 
muhterem Encümenden yalnız bir arkadaşımızı 
görmekle elem duyduğumuzu ifade ederek söz
lerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir rejime ne ad konursa konsun, onun ha

kiki karakteri getirdiği Adaletle belli olur. 
Gerçek bir Demokrasi rejimi, adaleti en ve

rimli, en iyi tecelli ettirdiği içindir ki daima in
san topluluklarınca özlenen bir rejim olmuştur. 

Kuvveti clinvle tutan iktidara karşı muhale
feti koruyan, vatandaşın siyasi hak ve hürriyet
lerini teminat altına alan Adalettir. Hükümet
lerin keyfî hareketlerini önlemek ve kanuna ita
atlerini sağlamak ancak adalet sayesinde müm
kündür. 

Bu sebepledir ki, Adaletin mükemmeliyet 
derecesi, bir memleket medenî seviyesinin en 
önemli ölçüsüdür. 

Tarih bize göstermiştir ki, bir memlekette 
müstakil mahkemelerin ve adaletin mevcudiye
ti, o memleketin her sahada ilerlemesinin en 
kuvvetli ve hattâ bir' bakıma, biricik yardımeı-
sıdır. Toplum içinde adaleti yerine getirmek 
Devletin en başta gelen vazifesidir. Kanaatimiz
ce ona iktidarlar ve hükümranlar herkesten 
çok muhtaçtır. Devlet ve .Devlet idarecileri hak
kında dostlarının düşmanlarının ve tarihin ve
receği hüküm adalet miyarının sonuçlarına bağ
lıdır. 

Binaenaleyh bu mevzu, milletlerin hayatında 
hem bugünü hem de yarını bakımından en 
«'"»nemli konudur. 

Hâkim hükmünü verirken Adalete göre ha
reket etmelidir. Fakat yalnız Hâkim veya ida
reci değil, bizzat kanun yapıcı dahi hukuk ka
idelerini, kanunları adalet idealine göre ısdar 
etmelidir'. 

Şu halde gerek kanun yapıcı, gerek tatbike! 
ve idareci, vazifelerini ifa ederlerken adalet ide
aline doğru yükselme gayretlerini gösterdikle
ri takdirde, her sahada memleketi refahına hiz
met. etmiş olurlar. 

Muhterem arkadaşlarım... 

Hukuk Devletinin temel unsuru, bütün Dev
let faaliyetlerinin hukuk kaidelerine uygun ol
masıdır. Bu uygunluğu sağlıyacak makamlar yar
gı organlarıdır. Anayasamıza göre bütün devlet 
faaliyetleri kazai denetime tabi tutulmuş bulun
maktadır. 

Meselâ; 
— Vanama organının faaliyetleri Anayasa. 

Mahkemesinin kazai denetimi altındadır. 

— Anayasamızın 113 ncü maddesi de kazar 
denetimi bütün idari eylem ve işlemlere teşmil 

etmek suretiyle Devlet faaliyetlerinin kazai dene
tim sistemini tamamlamaktadır. 

— Kazai denetimi yapacak organların bağım
sızlığı, bu denetimin ciddiyet ve müesseriyetinin 
şartıdır. Bu itibarla Anayasamız Hâkimler ve 
mahkemeler üzerinde her çeşit tesirleri bertaraf 
edici en mükemmel hükümleri ihtiva etmektedir. 

Mahkemeler, yasama ve yürüme organları 
karşısında tamamiyle bağımsız hale getirilmişler
dir. Hâkimlerin her türlü haklarını teminat al
tına almak maksadiyle Anayasamızın ön gördü
ğü Yüksek Hâkimler Kurulu teessüs etmiş bu
lunmaktadır. 

İki kısa izahatımızla arz etmek istiyoruz ki, 
bugün bütçesini tetkik etmekte bulunduğumuz 
Bakanlık diğer bâzı vezaifi yanında, kadrolar
la ilgili, fakat en mühimi, Anayasamızla kanun 
teklif etmeye yetkili kılınmış Bakanlar Kurulu
nun, Anayasamızın ön gördüğü ve çıkarılması
nı emir eylediği kanunlardan başka, yurdumuz
da her bakımdan huzur sağlıyacak, Türk top
lumunun yükselmesini temin edecek mevzuatı 
hazırlıyacak her türlü imkâna sahip teknik bir 
Bakanlıktır. 

Bu itibarla. Adalet Bakanlığı bütçesi görüşü
lürken istiyeceğimiz şeyler elbette olacaktır. 

Geçen yıl bütçe konuşmamızda, Basın suçla
rı hakkında Hükümet olarak üzerine eğilinmemiş 
şikâyetlerin mevcudolduğunu belirtmiş ve bun
lara çare bulunmasını talebetmiştir. 

Her mevzuda tenkid caizdir. Haklı veya 
haksız olabilir. 

Fakat Adalet mevzunda tenkidin tek vasfı, 
şikâyettir. Ve onun günahı sebebolanlara raci-
dir. Umumi' efkârın gözü ve kulağı, en önemli 
denetim vasıtası olan basının Anayasamızın ön 
gördüğü mevkiini ihraz etmesini sağlıyacak ka
nunların getirilmesini, getirilmiş olanların biran 
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önce çıkarılmasına gayret sarfedilmesini tekrar 
temenni ederiz. 

Geçen yıl yine söyledik., elde totaliter ida
relere uygun bir Avukatlık kanunu vardır. Ço
rak bir sahada çok iş yapmış bir kanundur. Fa
kat tarihi vazifesini tamamlamış ve müesseseyi 
sıkınaya başlamış, onun büyük vasıfları adale
tin yardımcısı olmak özelliği ve yüksek haysiye
tiyle uyuşamaz bir hale gelmiştir. 

Bunu ıslâh etmek, Türkiye Barolar Birliğini 
kurmak, müesseseler üzerindeki zararlı ve hay
siyet kırıcı vesayet ve müdahaleleri kaldırmak, 
dünya Barolar Camiası içinde, hür hukukçular 
nezclinde itibarlı bir yer almamıza yol açmak lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hazırlığımı yap
tıktan sonra çok değerli arkadaşım Muhittin 
Kılıç/ın bana müjdelediğine göre, barolarımızın 
Adalet Bakanlığının ele aldığı fakat kısır bir 
halde getirdiğine kaani olduğumuz Avukatlar 
Kanununu Barolarımızın ele alarak Encümene 
tevdi etmiş bulunduğunu sevinçle öğrenmiş bu
lunmaktayım. 

Mahkemelerimizin iş tehacümü karşısında 
bir çok tedbirler alınabilir. Üzerinde lehte ve 
alehte bir çok mütalâalar yürütülen bir istinaf 
mahkemeleri ınes'elesi var. Bunu şimdilik pilot 
bölge olarak bir veya bir kaç yerde kurarak ne
ticeleri kontrol etmek mümkündür. 

Adliye mahkemelerince verilen hükümlerin 
son inceleme mercii olan Yargıtaym kuruluşu, 
işleyişi, Başkan ve üyelerinin ve diğer mensup
larının niteliklerini düzenliyecek kanunun bir 
an (ince getirilmesinin de Anayasa hükümleri
nin icabı olduğu bedihidir. 

Filhakika Anayasalınızın geçici 7 nci mad
desindeki 2 yıllık müddetin bağlayıcı olma
dığı, iki yıllık- süreyi aşmanın caiz olduğu öne 
sürüldü. Acaba Anayasanın 'bir emrini ihmal 
etmenin veya ona aykırı davranmanın meclis
ler için bir müeyyidesi yok mudur? 

Burada hatıra 'Türk "Ceza Kanununun 
146 neı maddesi (gelmektedir, öyle görünüyor 
ki, Yargıtay ^Birinci Başkanının adalet yılını 
açış nutkundaki 'mütalâasına muvazi olarak 
teşriî tasarruflar hakkında Anayasa dıişmda 
bir müeyyideyi Hükümet de kalbui etmiyor. 
Bu gerçeğin tesOb'iti, 'hukuk anlayışımızda yeni 
bir aydınlıktır. Bu görüş, kanunların eşit tat
biki vazifesiyle mükellef olan Hükümete ve 
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onu murakabe eden parlâmentoya bir şeyler 
telkin etmiş olmak gerekir, 

Bu n'oktaya sadece işaret ettikten sonra 
Adalet Bakanlığından beklediğimiz diğer ka
tı unlardan bahsetmek istiyoruz. 

Filhakika, 'birçok defalar olduğu gibi, (ka
nun teklifine Türkiye 'Büyük Millet (Meclisi 
üyeleri de yetkilidir. Neden dolayı Hükümet
ten bekliyoruz.) denebilir. 

Anayasamızın 91 nci maddesi el betteki bi
linmektedir. Ancak yine bir vakıadır ki, Ana
yasamızın ön gördüğü kanunların 'hazırlanma
sında, (bünyesinde çiok değerli bir eleman kütle
sine sahiibolan Adalet 'Bakanlığının saihiboldu-
ğu imkânlar dolayısiyle bu kanunların süratle 
ve kanun tekniğine uygun olarak ıgettirilme-
si n d ek i faydalar bedihidir. Nitekim Parlâ
mentomuzda teşekkül etmiş olalı teamül 'bakı
mından da Adalet 'Bakanlığına teveccülh eden 
vazife yukarda mâruz ittiraza meydan vermi-
yeceği kanaatindeyiz. 

Yine geçen yıl adalet bütçesi hakkındaki 
görüşlerimizi arz ederken, umumiyetle ceza, 
dâvalarının ve -mahkûmiyetlerinin sayıca art
masına temas ederek, karşılınıza çıkan 'kor
kunç orantıyı rakamlarla izalh etmiştik. Büt
çe Komisyonu adına adliye bütçesini iuceliyen 
arkadaşımızın, 'bu artış çokluğu için nüfus te-
zayüdiinden başka (çeşitli sosyal sebepler) Şi
i'ni 'bir illete de istinadettiklerini, 'bu sosyal se
beplerin tetkikini ve tedbirlerin alınmasını da 
Adalet Bakanlığından talebeylemiıştik. Bugü
ne kadar, ne Hükümet ve ne de Adalet Bakan
lığından hu çeşitli sosyal sebeplerin nelerden 
ibaret okluğuna dair bir bilgi alamadığımız gi
bi tedbirlerine de tevessül edildiğine dair bir 
işareti hâlâ beklemekteyiz. 

Muhteremi arkadaşlarım ; 

Anayasamızın getirdiği yepyeni 'bir mües
sese olan Yüksek. Hâkimler 'Kurulu, filhakika 
hâkimi e rim izin bağı insiz, vicdanla riyl e başiba-
şa, hür düşünüş, emniyet 've huzur içinde ça
lışma, imkânlarını sağlamakla, adaletin temi
natı olma görevini 'başarmış 'bulunmaktadır. 

Ancak, bu müessesenin kuruluşu İle tatbika
tını gördüğümüz; 45 sayılı Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun bir yılı aşan uygulanması 
neticesi yek nazarda müşalh'ede 've tes'bit edin 
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len eksik ve aksak taraflarını giderecek ve ta
mamlayıcı maıhiyette tadil ve ilâveleri ihtiva 
eden tasarıların Adalet Bakanlığınca ihzar ve 
sevkı 'gerekmekte idi. 

Bu 'meyanda Anayasanın ön «gördüğü Hâ
kimler Kanunu ile bünyemize 've ihtiyaçları
mıza uygun bir Malı kemeler Kuruluş Kanunu
nun da hazırlanma ve Meclise şevkinde geçi-
kildiğine ve bu 'hususların bir an üvvel ikmal 
ve intacı zorunluğu içerisinde 'bulunduğuna 
işaret etmek isteriz. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun şu bir yıl geçen süre içinde tatbikatı 
neticesinde, «hâkimlerin denetaım» konusuna 
tallûk eden 'hükümlerinin tatminkâr 'bulunma
dığının müşahede ve tesibit edilmiş olduğunu 
bilhassa kaydetmek isteriz. 

Şayanı şükrandır ki, hâkimlerimizin ıbüyük 
bir çoğunluğu .'bu müessesenin kuruluşu, ile 
kendilerine tanınan 'hak: ve 'vecibelere riayet
kar olmuşlar, verilen yetkilere lâyık :bir suret
te huzur ve emniyet ilcinde (görevlerini ifa im
kânlarına sadık kalmışlardır. Ancak, cüzi de 
olsa, doğrudan doğruya ve sistemli bir deneti
min yokluğundan müteivelliıt Ve müessesenin 
getirdiği teminat ve bağımsızlığın yanlış an
lamda mütalâa ve telâkkisi sebepleriyle görev 
ve hizmetin ifasını aksatanlar, işleri gecikti
renle r veya meslekin hizmet ve icaplarına uy-
ımıyan 'hareketlerde bulunanlar da olabilir. 

Hâkimlerin denetimi konusunda, Anayasa
nın 132 nci maddesinde (hidbir organ, ma
kam merci veya kişi yargı yetkisinin kulla
nılmasında maihkemelere ve ı'hâkimlere emir ve 
talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye 
ve telkinde 'bulunamaz) denilmekte, 104 ncü 
maddesinde de (meslekten çıkarmayı gerekti
ren suçluluk 'veya yetersizlik ihalleri ve diğer 
özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı esası
na göre düzenlenir.) hükmünü taşıımakta, ve 
144 ncü madde ise (.'hâkimlerin denetimi, 'belli 
konular için Yüksek Hâkimler Kurulunca (gö
revlendirilecek üst derecedeki hâkim eliyle ya
pılır.) denilmek suretiyle, hâkimlerin yargı 
yetkisinin kullanılmasına tallûk eden faaliyet
lerinde talbiatiyle tam ve mutlak bir 'bağımsız
lık ön görülmüş ve ancak ibıı fonksiyonları dı
şındaki Ihal ve eylemlerinde 'belli konuda bir 
denetimin, -mevcudiyeti kafimi edilmiş iken, 45 

sayılı Kanunun bu denetimin ne suretle yapı
lacağına mütedair (hükümleri vaz'edilirken de
netim; ihbar ve şikâyet vukuuna, cereyan 
eden işlemlerden Hâkimler Kurulunun ıttıla 
hâsıl edeceği yolsuzluklara 've nilhayet Adalet 
Bakanı tarafından Hâkimler 'Kuruluna intikal 
ettirilecek konulara inhisar ettirilmiştir. 

İhbar ve şikâyet şartının, nemelâzrm zihni
yetiyle (ve ihbar konusunun tam delilini vere
meme endişesiyle nice yolsuzlukların örtibas 
edilmesine sebeibolacağı ihtimali izaihtan 'vares
tedir. Diğer taraftan belli konudaki deneti
min doğrudan doğruya icrasının teşkilât üze
rindeki müesseriyeti de aşikârdır. 

Bu'günkü tarzda denetimi, 'vâki ühlbar ve şi
kâyet üzerine 've 'bir Ihâkiımin talhkikatını refi
ki, çoğu zaman aynı yerdeki bir üst dereceli 
hâkime yaptırmak suretiyle bir netice alınabi
leceğine, aksaklık ive şikâyetlerin, az da.olsa 
nıuvaffakiyetsiızlik ve yolsuzlukların önlene
bileceğine kaani değiliz. 

Bir yerde bir hâkim 've 'bir savcının görev
lerine müessir şekil ve surette (geçimsizlikleri 
ve iş sahiplerine, vatandaşlara açıkça zarar ve
recek ve o yerde görelve devamlarını imkâns:K 
kılan ıhal ve /hareketleri dolayısiyle statülerine 
göre ayrı ayrı şekil ve surette Soruşturmaya 
tabi tutulmaları neticesi, aynı meslek mensubu 
savcının 'bu ka'bîl eylemlerinin bir müfettiş 
marifetiyle '3 - '5 gün zarfında ttesbiti ye dola
yısiyle hakkında gerekli işlemin yapıl ab ilmesi 
im'kânı mevcut iken, fonksiyonu ucanı üzerinde 
da'ha hassasiyetle durulması gereken (hâkim 
hakkında, mahallinde ve ekseriyetle buluna
maması yüzünden civarında bir üst dereceli 
'hâkimi esasen mahmul durumdaki kendi idle
rine zamimeten 've işlerinin de aksamasına sc-
bebolacak şekilde g'örendendirilp aylarca süren 
yazışma, istinabe ve soruştıınmalarla netice 
alınaımıyacağı tabiî ve aşikârdır. Bu Ihalin 
ayrıca, âmme efkârında da müesseseye karşı 
emniyetsizlik ve itimatsızlık doğuracağı bedi-
hidir. 

Bunun gibi, sayılacak çeşitli mafhzurları da 
'bertaraf etmek üzere, Anayasamızın derpiş 
ettiği şekil <Ye surette, belli konularda, deneti
min müessir 'bir şekilde yapılaibilmesini teaıi-
nen Yüksek Hâkimler Kurulu nezdinde, muay
yen kadrolu bir üst dereceli Hâkimler Heyeti 
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'bulundurmanın ve Kurulun gürelvlendirmesiyle 
bu elemanlar marifetiyle Ih'âkilmterin yargı er
kine taallûk eden 'fonksiyonları dışındaki sıfat 
ve hizmetlerinden mütevellit, Ibelli konulardaki 
faaliyetlerinin doğrudan doğruya denetlen ince
si suretiyle devamsızlıkların, geç iış çıkarmala
rın ve türlü aksaklıkların (giderilebileceğine 
ve aynı zamanda bir denetimin öğretici vasıif 
ve mahiyeti bakımından da 'büyük faydalar 
sağlıyacağına inanıyoruz. 

Tamamen Anayasa 'hükümlerine uylgun hu 
tarz 'bir denetimin ve bir denetim organı teş
kilinin hiçbir zaman icra kuvveti emrindeki 
bir teftiş ve murakabe heyeti ile karıştırılma
ması gerektiğini de hatırlatmakta fayda uma
rız. 

Bu maksatla 45 sayılı Hâkimler Kurulu 'Ka
nununun ilgili hükümlerinde gerekli tadil ve 
ilâveler yaıpılmasında gecikilnıem'cli ve bu se
beplerle ıbu Anayasa müessesesinin çalışma ve 
haşarılarına gölge düşürülmesine meydan ve
rilmemelidir. 

'Bir önemli konuya daiha temas etmek is
teriz. 

Meslekin birbirinden ayrılmaz bir rüknü 
olan hâkimlik ve savcılık müessese!erini ayrı 
mütalâa etmede ve bugünkü tarzda tamamen 
ayrı statüye tabi 'tutmada fayda şöyle dursun 
•mahzurlar t evellüdetm ektedir. Bu itibarla 
Anayasanın ön gördüğü 've sa'.vcılar hakkında 
da özlük işlerinde ve görevlerini yapmada te
minata kavuşturulacakları 'hakkındaki 'Kî'7 nei 
maddeye mütenazır hükümler sevkı suretiyle, 
savcıların özlük işlerinin de Savcılar Kurulun
dan ve dolayısiyle Bakanlıktan alınarak Hâ
kimler Kurulunda 'biriestirilmesine ait, er ge'e 
yapılacak, tadilâtta da 'gecikmemek gerektiği 
görüşündeyiz. 

C. Senatosunun değerli üyeleri : 
Vııkardaki mâruzâtımda, 'bizzat kanun ya

pıcının dahi hukuk kaidelerini adalet ideali
ne göre ısdar etmesinin, aziz milletimizin refa
hını, onu, ölmez Atatürk'ün arzuladığı muasır 
medeniyet seviyesine yükseltmenin basta .gelen 
şartı olduğunu arz etmiştik. 

Bu konuda hükümetimize düşen vazifeyi 
kendi açımızdan teşrih etmeden önce, Anaya
samızın, ister iktidarda ister muhalefette ol
sunlar Demokratik siyasi hayatın 'vazigeeilmez 
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unsurları olarak kabul ettiği siyasi partileri
mizin yerine getirmekle mükellef oldukları ve
cibelerden de kısaca, Ibahsetmek isteriz. 

Peşinen kabulüm [izdedir ki; demokrasimize 
ve dolayısiyle Parlâımentoımuza vücut veren 
Anayasamızın 'birinci 'vasfı inkılâpçı olmasıdır. 

Anayasamız tö'3 ncü maddesiyle Atatürk'
ün inkılâplarına ıgerçek değerini vermiş bulun
mak ; 

Bünyesine yeni ve demokrasimizi sağlam 
temeller üz'erine 'bina eden müesseseleri almak, 

'En nihayet, milletimizin ileriye atılmak ar
zu ve istidatlarını geliştirmek, onlara İmkân 
vermek bakımından da inkılâpçıdır. 

NTereden ,gelirse gelsin, müfrit temayüllere. 
kapılarını sımsıkı kapamak, dokriner hır 'hü-
'viyet taşımamak özelliğine sahibolan hu Ana
yasa ile Parlâmentoya gelen siyasi partilerin 
her sahadaki davranışlarının, onun çizdiği 'hu
dutlar içinde olacağına 'önemle işaret el m ek 
isteriz. 

••Muhterem arkadaşlarını, 
Bütün inancımızla tasrih edelim ki, Türk 

milletinin bağrından doğmuş olan Adalet Par
tisi; bütün partiler, hir kelime ile bütün Türk 
milleti ile 'birlikte Atatürk devrimlerinin top-
yekûn sahibi ve bu öz malının en sadık bekçi
sidir. 

Bu ülkeye hütün inancı ile salhi'bolan gru-
pumuzun, Türk milletini süratle kalkındıra
cak Atatürk ilkelerini yalatacak ve ayakta 
tutacak, ideolojik mâna taşimıyan, gerçek re
formları, yani, yurdun refahını sağlıyacak; 
rejimle Anayasaya uygun Ih.er türlü ıslâhatı 
desteklemenin medeni ve yurdseSver partimizin 
en şerefli 'vazifesi telâkki ettğini katiyetle ifa
de etmek isteriz. (Bra,v\>, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarını. Hükümetimizin 
de 'bir milletin sağlığının, zindeliğinin en bü
yük delili olan 'huzur ve İstikrar 've kardeşlik 
havasının teessüsüne ınıedar kanunları hir an 
önce (getireceğinden emin olarak Adalet 'bütçe
mizin memleket ve milletimize yurdumuza 'ha
yırlı, uğurlu olmasını, sevinç getirmesini te
menni eder. Muhterem Heyetinizi, çok saydı
ğım Muhterem Adalet Bakanını, Adalet Ba
kanlığı erkânını grupunı adına saygılarımla 
selâmlarım. (Alkışlar,) (Ibravo sesleri,) (sağ
dan. «eli öpülecek adamısın» s'esleri.) 
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BAŞKAN — Sayın Turban Kapanlı; 
TORBAN KAPANLİ (Sakarya) — Muhte

rem Başkan, muhterem Senatörler, muhterem 
Adalet Bakanı ve onun mümtaz mesai arkadaş
larını grupum adına hürmetle selâmlarım. 

Muhterem Senatörler, (hukuk) tâbirinin 
(kudret) kelimesi ile mütenakız olmadığını ka
bul etmek zaruridir. Daha doğrusu (hukuk) tâ
biri (kudret) veya (iktidar) .mefhumunun bir 
istihalesinden ibarettir. Zira, bu iktidar bütün 
fertlerin ayrı ayrı kudretlerinin mecmuudur. 

Adalet; ferdî menfaatleri birleştiren zaruri 
rabıtayı anlatmaktadır, insanları eski, tek ve 
başıboş yaşama hayatına dönmelerinden alıko
yan sebep umulur ki bu rabıtadır, işte bu kati 
zaruretten dolayıdır ki her fert haddi zatında 
ancak pek cüzi bir kısmından vazgeçebileceği 
hürriyetinin mühim bir kısmını cemiyete terk 
ötmesinin sebebini kendisine kalan hürriyetinin 
emniyet ve selâmetle kullanması arzusuna dayar. 
Fertlerin kendi hürriyetlerinden feragat ettikleri 
kısımların mecmuu, cemiyetin ceza vermek, hak 
aramak hukukunun, sebep ve esasını teşkil eder. 
Bütün bunları, Adliyemize cemiyetimizin verdi
ği önemi belli etmek için arz etmiş bulunuyoruz. 
Adalet Bakanlığı bünyesinde vazife alan değerli 
meslekdaşlarımızm muvaffakiyetleri halinde me
sut ve bahtiyar bir Türkiye'nin mevcudiyetin
den bahsolunacaktır. 

Muhterem (Senatörler, Y. T. P. si olarak mev
zuu, Bütçenin lisanı kuru rakamlarından kur
tarmak ve özlediğimiz adaletin ne şekilde tecel
lisi mümkün olduğu hususlarını imkânlarımız 
ve kifayetimiz nispetinde tetkike almaktan iba
ret olacaktır. 

İnsaniyet, acıma, hizmet ve vatan sevgisi 
duygularının en tenha ve muzlim köşelere gire
ceği ve bu hislerin mesul kalpleri münakaşasız 
fethedeceği tarihe kadar hâkimlerimizin hürri
yetlerimiz üzerinde büyük bir dikkat ve itina 
göstermeleri lâzımdır. Cemiyet kendilerine verdi
ği itibar ölçüsünde bunu kendilerinden bekler. 
Adalet kuvvetli kuvvetlerde mutlaka âdil olma
lıdır. 

Adaletin tam bağımsızlığı, hukukî teminata 
bağlandıktan sonra adalet cihazının daha iyi 
işlemesini, dâvaların süratle neticelenmesini, 
halk arasında usul ve formalitelerden doğan 
müşküllerin mümkün olduğu kadar azaltılması
nı sağlayıcı ıslâhata (gidileceğini ve böylece va-
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tandasın adalete karşı güven duygusunun sağ
lanmasında fayda mütalâa olunduğu Hükümet 
programında ileri sürülmüştür. Mucibi memnu
niyettir. Ancak vaatleri realize edebilmek üzere 
programın bütçeye veya bütçenin programa 
muvazi olması şarttır. Tetkik ettiğimiz bütçe, 
programda ifadesini bulan hususların yerine ge
tirilmesine imkân hazırlamamaktadır. Sayın ve
kil lütfedip cevap verecekleri sırada umarım ki, 
programın, bir Hükümet devresinde ifasını dü
şündüğü hizmetlerin özetle tadadından ibaret bu
lunduğunu, programda yazılı hususatm senesi 
bütçesi içinde başarılmasının zaruri olmadığını 
ileri sürecekler, devreleri içinde tahakkukuna 
gayret sarf edileceğini . beyan buyuracaklardır. 
Üzülerek ifade etmek isteriz ki bu bütçe klâsik 
hizmetler dışında hiçbir yenilik getirememiş, 
mevcut statünün aksaklıklariyle muhafazasında 
hususi ve ciddi bir gayret sarf olunmuştur. 

Muhterem Senatörler. 

Polis ve jandarma delâleti^ylc idare edilen 
ve hazırlık tahkikatına bağlanılan iddianame de 
lâleliyle açılan dâvalardan % 70 i beraete mün
cer olmaktadır. Vatandaş münkesir adliye kori
dorlarında dolaşırken, etrafı, maznunun ıstıra
bını paylaşmakta mahkemelerimiz beraete mün
tehi dâvalar ile dolup taşmaktadır. Hazırlık tah
kikatının emniyet ve jandarma mensupları ta
rafından değil bizzat C. Savcıları marifetiyle 
icrasında hudutsuz fayda vardır. Cumhuriyet 
Savcılarını vasıta ve imkân ile teçhiz etmeli. Va
tandaşın haysiyet ve hürriyeti bu işte yetişmiş 
emin ellere mutlaka teslim olunmalıdır. 

İlk tahkikat kademesi pratikte bir teminat 
olmak vasfını kaybetmiştir. Ceza Muhakemeleri 
Usul Kanununda yapılacak bir tadilât ile bu 
kademenin kaldırılması. Menşei uygun bulunan 
sorgu hâkimleriyle C. Savcılıklarının takviyesi 
düşünülmelidir. Adliyemiz hal edilmemiş sosyal 
düzensizlik dolayısiyle ağır bir yükün altına çe
kilmiş hizmetlerin kemaliyle ifası için meslekdaş-
larımıza maalesef lüzumu ve özlediğimiz kadar 
imkân hazırlanmamıştır. 

Muhterem iSenatörler; bir meseleyi yüksek 
huzurunuza getirmeye ve meselenin halli bakı
mından birlikte tedbir düşünmeye mecburuz. 1962 
yılmda Ağır Ceza Mahkemelerine 17632 iş gel
miş bir evvelki yıldan 12866 ve bozularak iade 
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olunan 115 iş ki eem'an 31 649 dâvaya Ağır Ceza 
Mahkemesinde bakılmış 13 135 dosya 1963 yılma 
devredilmiştir. Asliye Ceza Mahkemelerimize 
123 971 iş gelmiş 1961 den 601 de dosya devre
dilmiş bozularak gelen 3 074 dosya ile eem'an 
175 646 işden 103 874 adedi karara bağlanmış 
71 772 dosya 1963 yılma devrolunmuştur. Sulh 
Ceza Mahkemelerimizin hali daha da düşündü
rücüdür. 1962 yılında 343 661 iş gelmiş 216 035 
iş 1961 yılından devredilmiş, bozularak gelen 
12 723 iş ile eem'an 572 419 dosyadan 318 416 
adedi karara bağlanmış, 254 013 dosya 1963 yı
lma devredilmiştir. Ceza dâvalarının toplamı 
yeni gelen 492 956, 1961 den devir 290 117, bo
zularak gelen 17 025 ki, eem'an 800 098 dâva
dan 457 577 adedi karara bağlanmış, 342 521 
dosya 1963 yılma devredilmiştir. Fazlaca yor
mamış olmak için tek kalemde hukuk dâvaları
nın toplamı 707 200, yeni gelen ,597 490, 1961 
yılından devir 13 205 bozularak gelen dosya 
ile birlikte eem'an 1 3,17 895 dâvadan 705 857 si 
karara bağlanmış, 612: 038 dosya 1963 yılma 
devredilmiştir. Ceza ve hukuk toplamı : 

Yeni gelen 1 200 158, 887 607 1961 den de
vir, 30 230 bozularak gelen eem'an 2 117 993 iş
ten 1 161 334 adedi karara bağlanmış 954 559 
dosya 1963 yılma devredilmiştir. 

C. Savcılığı, Sorgu Hâkimliği icra Dairesi, 
iflâs, ilamlı ilamsız takip işleri mecmuu yani 
adlî hareket mevzuu olarak 1962 yılında yeni 
gelen 2 419 392, 1961 den devir 1 '552 993, bo
zularak gelen 30 230 ki, eem'an 4 200 615 işten 
2 316 715 iş çıkmış 1 685 900 iş 1963' yılma 
devredilmiştir. 

Muhterem Senatörler, 
Rakamların söyledikleri cidden korkunçtur. 

4 200 615 adlî hareketin asgari bir muhatabı 
bulunduğuna göre Türkiye'mizde en az 9 mil
yon insanın yani her üç. kişide bir kişinin hali-
nizada olduğu bir hakikattir. Bunun üzerinde 
ciddiyetle ve ehemmiyetle durmanın lüzum ve 
zaruretine kaani bulunmaktayız. 

Muhterem Senatörler, bütçenin fasıl ve mad
delerini okuyarak Yüksek Heyetinizi yormak 
istemiyoruz. Ancak bu bütçe ile adliyemizin bir 
tek meselesine cevap verilmemiş alışılanı yürüt
mek gibi kadim bir yol takibolunmuştur. Cevap 
bekliyen türlü meselelere rağmen tanzim edilen 
bütçenin yapıcı ve Garplı bir zihniyet ile hazır-
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landığmı ifade edememenin üzüntüsü içinde bu
lunduğumuzu arz etmek isteriz. 

Muhterem Senatörler Temyiz Mahkemesi iş 
hacmi ve üst mahkemelerin kurulmamış olması 
itibariyle, kuruluş gayesi dışına .çıkarılmış, üst" 
mahkemeler fikri üzerinde bu bütçe yılında da 
durulmamıştır. 

Hukukunun Devlet eliyle himaye olunmadığı 
ülkelerde ilikakı hakka yol açılabileceği düşünül
meli. Hukukundan emin vatandaş topluluğuna 
mutlaka hürmet edilmelidir. 

Adli hareketlerin sebeplerini tetkik, netice
lerine göre tedbir alınmadığı takdirde müteakip 
senelerin tablolorı daha da düşündürücü ola
caktır. 

Suçları önlemek istiyorsak hürriyeti ilmin 
meşalesi altında yürüteceğiz. İlmin meşalesini 
uzatır ve onun cömert aydınlığından dünyamızı 
aydınlatırsak iftira, kin ve nefretin bu nurdan 
kaçacağını görecek ve bahtiyar olacağız. Bu ay
dınlıkta, cemiyet düşmanları, suçlular, Devlete 
ait hizmetlerinde kusurlu ve günahkâr olanların 
korkudan titrediğini ve ortada kuvvet ve kudret 
membaı olarak sadece kanunların kaldığını göre
cek, aydın insan, ahkâmı sarih, nimetleri vazıh 
ve temeli âmmenin selâmeti olan kanunların mey
dana gelmiş olduğunu görmekle kalpler, sevinç 
ile dolacaktır. 

Muhterem Senatörler. 
Suçları önlemek hepimizin vazifesi olmalı. 

Sayın vekilimiz ve onun muhterem mesai arka
daşlarına iyi niyetle yardımcı olmalıyız. Kanun
ları sadeleştirip mânalarını aydınlatmak ve ka
nunu millete sevdirmek, fazileti mükâfatlandır
mak, geleceğin teminatı yavrularımıza verilecek 
terbiye üzerinde dikkat ve hassasiyetle durmak 
icabe'tmektedir. Genel sağlık korunması itina gös
terilmeli. Sefalet felâketi mutlaka yenilemelidir. 
Anayasamıza göre müesseselerini kurduğumuz 
devre içinde bahtiyarlığımızı ilân edebiliriz. Ana
yasa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, Ada
let Bakanlığımızın daha rahat çalışmasını müm
kün hale getirmiştir, ilmi otoritelerine inandığı
mız kıymetli ve düzenli Adliye Vekâleti erkâ
nından cemiyetimize bu istikameti verecek ka
nunlara intizar ettiğimizi kendilerine gönül ra
hatlığı içinde ifade ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, ilk gün görüşmelerin
de Y. T. P. sine sitem eden Sayın Baki Güzey ar
kadaşımıza bu devre içerisinde cevap vermek is-
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t emiyorum. Bütçenin buna tahammülü yoktur. 

Aynı müsamaha içerisinde Başbakan Muavi
ni Kemal Satırın konuşmalarına da bugün için 
verecek cevabım yoktur. Ancak Y. T. P. sinin I 
rejim ölçüsünde üzerine çektiği fedakârlığın vesi-
lei istismar haline getirilmemesini Yüksek Sena
todan istirlıam eder, beni dinlediğinizden dolayı 
hepinizi grupum adına hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
Başkan, Muhterem Adalet Bakanı, ve erkânı, 
muhterem senatör arkadaşlarım; Adalet Bakanlı
ğı bütçesini tenkid etmek ve bâzı temennilerde 
bulunmak hakikaten zordur. Bu müşkülât, ben
den evvel çok değerli iki hatip söz alır ve gayet 
vukuflu bir beyanda ve konuşmada bulunurlarsa 
kendisini iki kat daha ziyade hissettirir. Bu iti
barla benim mûtadım olarak da yazılı beyanım ol
madığı için ufak tefek kusurlarım olursa şimdi
den cümlenizden affımı istirham ederek sözleri- I 
mc başlıyacağım. I 

Muhterem arkadaşlarım, Adliye Vekâleti 22 I 
Mayıs 1327 tarihli bir Nizamname ile idare edil- I 
inektedir. Hatipten en aşağı on sene yaşlı bir Ni- I 
zamname ile ve Mezahip Nizamnamei Dâhiliyesi I 
ile idare ediliyor. Bütün inkılâplarımıza, Mecel- I 
le'den gelmemize, Şer'iyc mahkemelerinden gel- I 
memizc rağmen hakikaten ulvî gayelere ulaşma- I 
miza rağmen, bugün için hepimizin iftihar ede- I 
ceği bir merhaleye vâsıl olduğumuzu iddia ede- I 
meyiz arkadaşlar. I 

40 senedir yapılan Adliye Vekâleti bütçesi I 
tenkidlerinden sonra nihayet muhterem Adliye I 
Vekâleti böyle bir teşebbüse başvurmuş, Adliye I 
Vekâleti Merkez Teşkilât Kanununu Yüksek Mee- I 
lise sunmuştur. Fakat Muhterem Maliye Vekâle- -I 
ti 3 gün evvel, 4 gün evvel; şimdi Maliye Vekili I 
kendisi olmadığı için pek ağır konuşmıyaeağım, I 
çok yumuşak konuşacağım. Lütfen Adliye Vekili I 
kendilerine iletirler; 2076 kadroyu göz göre gö- I 
re Senatodan, Meclisten çıkarırken Adliye Vekâ- I 
letinin bütçesine bu muallâ bu mufahham mef- I 
humları tahakkuk ettirecek olan Adliye Vekâleti I 
bütçesine, «Efendim, reorganizasyon tasarısı ha- I 
zırlanmak!adır. Münferiden bu bütçeye alına- I 
maz.» diye âdeta malî vetosunu kullanmış, ve I 
maalesef 40 senelik nizamname halen, raportör I 
nasılsa metruk elemiş, Osmanlı İmparatorluğun- I 
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dan müdevvel olarak hâlâ mer'i olarak bulunmak
tadır, muhterem arkadaşlarım Adliye Vekâleti 
Ceza İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilâtı ile, Hu
kuk İşleri Umum Müdürlüğü Teşkil âtiyi e, Tef
tiş Heyeti Reisliği teşkilâtiylc, Müsteşarlık 
Zatişleri Umum Müdürlüğü teşkilâtiylc her hal
de bugünkü modern telâkkilerimize uygun bir 
Bakanlık teşkilâtına muhtaçtır. Beş Yıllık Kal
kınma Plânına rağmen zannederim ki, Muhterem 
Hükümet yatırım getirmiyor diye Adalet Bakan
lığına ehemmiyet vermiyor. Ama, dost önünde, 
düşman önünde hep eninde sonunda 5 Yıllık Plâ
nın dâvası da, muhterem arkadaşlar, tıpkı, çöken 
Spor ve Sergi Sarayı gibi adalete bağlanır. Bu 
itibarla ben şahsan Temyiz Birinci Reisi Recai 
Seçkin'in bu vadideki beyanına aynen iştirak et
tiğimi arz ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, 
benden evvel görüşen iki kıymetli hatibimiz gibi, 
daha ulvi, daha objektif olamıyacağım maalesef. 
Daha pratik bâzı çareler hakkında görüşeceğim. 
Bugün sulh mahkemeleri, asliye mahlcemeleri, 
ağır ceza mahkemeleri, Temyiz teşkilâtı olmak 
üzere karşımıza çıkmıştır. Sulh mahkemeleri üze
rinde bir şey söyliyeeek değilim. Asliye mahke
melerinden yalnız toplu basın, asliye ceza mahke
melerinin basının teminatı olarak kalması fikrin
de olduğumuzu arz etmek istiyorum. Buna müma
sil mühim döviz dâvalarını toplu basın ve asliye 
ceza mahkemeleri görürse grupumuz bundan an
cak kıvanç, duyar. Ağır ceza mahkemelerinin 
toplu halde bulunmasını candan ve gönülden ar
zu eder devamında fayda mülâhaza ederiz. Sorgu 
hâkimliği teşkilâtının lüzumu olmadığına Sayın 
Turhan Kapanlı arkadaşımız gibi Y. T. P. Orupıı 
gibi, C. H. P. Grupu da kaanidir. Tatbikatta fu
zuli yeniden bir işlemden başka bir fayda müşa
hede etmiş değiliz muhterem arkadaşlar. 

Temyiz Mahkemesine gelince; İnkılâptan son
ra muhterem bir Bakanımızın yaptığı bir tâdille, 
üye yardımcılıkları ihdas edilmiştir. Şahsan o gün 
de tasvibetmedim, muhterem grupumuz bugün de 
tasvibetmiyor. Albayın maiyetine bir yarbay ve
riyorsunuz fakat yarbaydan mütalâa, almıyorsu
nuz, rey almıyorsunuz. Ne reyi vardır, ne bir şe
yi vardır. Yalnız üye yardımcısıdır, raportör
dür. Hiç kimse kusura bakmasın, hiç kimse gü
cenmesin, bizim zamanımızda bunu hukuktan pe
kiyi derece ile çıkan, pekiyi ve iyi derece ile çı
kan stajiyerler yapardı. 
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Muhterem arkadaşlar, yine hiç kimse gücen

mesin ; bu stajyerlerden o derece ehliyet göste
renler olundu ki, yanında 90 lira asli maaş alan 
raportörler varken evvelâ stajyere söz verilirdi. 
O kadar kabiliyet gösterenler vardı. Ve bunlar 
ilk hamlede hâkim tâyin edilince Temyiz teşki
lâtı hemen bunları kapışırdı, gençler de onore 
e'dilir iş de çok iyi yürürdü. Temyiz teşkilâtı 
başlı haldedir. Bu itibarla üye yardımcılığının 
aleyhindeyiz, taraftarı olamıyoruz. Muhterem 
arkadaşlarım, Adalet Bakanlığına hâkim s t a j 
yerlerin tâyinini bir senede yapmak yetkisini 
tanıyan kanun müddetini doldurmuştur. Bu iti
barla, 189 hâkim ve sorgu hâkimi 54 tane, ra
pora göre şimdi Sayın Adalet Bakanı 48 diyor, 
48 savcı makamı münhal bir halde olduğu halde 
prosedür dahi eksiklik, ne eksikliği 45 sayılı 
Kanunla Hükümet olarak Yüksek Hâkimler Şû
rası kuruyorsun, fakat eksik yapıyorsun. O 
yetkiyi oraya devretmiyorsun. Bu suretle 189 
hâkimlik münhal, 54 tane savcılık münhal 
Adalet Bakanının eli ve kolu bağlı. Yüksek 
Hâkimler Şûrasının eli ve kolu bağlı bir tâyin 
yapamıyor. Bugün için böyle bir kanun Mec
listen çıkmış değil arkadaşlar. 

Böylece bunu ifade ettikten sonra Muhterem 
Şeref Kayalar'm Anayasa Mahkemesi teminatı
na ilişkin fakat bizim, Heyeti Umumiyesi iti
bariyle teminatımızın azlığını gösteren bir nok
taya işaret etmek isterim. Muhterem arkadaş
lar, bu nokta şudur : Anayasa Mahkemesi her 
hangi bir k anım için iptal kararı veriyor. 
(İ570 sayılı Gayrimenkul kiraları hakkındaki Ka
nunda olduğu gibi bir mühlet de veriyor, fakat 
oradaki hâkim burada ki, siyaset adamı olduğu 
için müddet acaba ne kadar verilsin, bunu el

bette hesap etmiyor. Azami olarak altı aylık 
müddet veriliyor. 6570 sayılı Kanunun ikinci 
üçüncü maddeleri ilga ediliyor. Yerine yeni bir 
hüküm konmadığı için İstanbul'da binlerce tah
liye dâvası, Ankara'da binlerce tahliye dâvası 
acılıyor. Devlet vakıflar - Demin dikkatle din
ledim arkadaşlarımı - vakıflar protesto yağdı
rıyor, eşhas birbirine pretesto yağdırıyor, adeta 
Borçlar Kanunu da mer'i değilmiş gibi memle
ket bir hercümerç içinde bırakılıyor. Şu şöyle
dir, bu böyledir, falandır ama, hakikaten bü
yük ıbir 'boşluktur muhterem arkadaşlarım. 
Demek ki, muhterem Anava'sa Mahkemesine hic 
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olmazsa ; geçici olarak - ben bu hükümleri ip
tal ettim, geçici olarak şu hükümleri yerine ko
yuyorum - diye bir hak tanımamız icahettiği 
kan atilideyim. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Hâkimler Ku
rulu için ancak şunu söylemenin kâfi olduğu 
kanaatindeyim. Yüksek Hâkimler Kurulu Ana
yasaya göre kurulmuş pek güzel bir teşkilâttır. 
Fakat emrinde, Sayın Kayalar'm belirtiği gibi, 
hor hangi bir teşkilât yoktur. Mevcut hâkim
lerden istiane ile teftişini yapar. Adalet Ba 
'kanlığı Bütçesinin geçen seneki tenkidlerinıiz-
de de komisyonda: arz ettim. Böyle olup hâ-
kimller gideceğine göre bu hâkim kadrosu ne 
olacak, dedim. Şimdi müfettiş kadrosu :i 000 
hâkim şu kadar savcılık için yapıldığı halde 
Adalet Bakanlığının emrinde kalıyor. Yüksek 
llâkimller Şûrası böyle bir teftiş kadrosundan 
mahrum oluyor. Ya Adalet Bakanlığı ıbu tef
tiş kadrolarından bir kısmını Yüksel; Hâkim
ler Kuruluna nakleder veyahut da oraya, yani 
Hâkimler Şûrasına yeni kadrolar verir. Bu şe
kilde teftiş ve murakabe görevini bihakkin 
yapar. Bu ısuretlje hakimlik teminatı, zanne
derim ki, hem millet menfaatiyle hem hâkim 
istiklâliylc kabili telif olarak yürür. Muhle 
rem arkadaşlarını aynı noktai nazarda olmadı
ğımız için bilhassa Şeref Kayalar arkadaşımı
zın savcıların da Temyiz Başreisinin Ibu sene 
adlî yılı açışta, beyan buyurdukları gibi, Yük
sek Hâkimler Kuruluna özlük işlerinin tevdii 
hakkmda'ki mütalâalarına iştirak edemeyeceği
mizi arz etmek isterim. (Vza Muhakemeler: 
l'sulü Kanununa göre, hukukçu ınnkladalları
nım ve diğer arkadaşlarımın vukufla bildiği 
gibi müddeiumumiler re'sen takibata geçer ve
ya, valilerin, şunlarm ihbarı ile şöyle yapar. 
Bir de Adliye Vekâletinin yazılı emriyle hu
kuku âmme dâvasını savcılar açmaya mecbur
dur muhterem arkadaşlarım. Şeref Kayalar 
arkadaşımızın beyanatının dibaeesindeki sözler
le, savcılar hakkındaki sözlerini bendeniz şah
san bağdaştırmış değilim. Devletin adaleti. 
milletin adaleti, savcıları Yüksek Hâkimler 
Kuruluna 'bağlıyalım ama, siyasi tesirden de
medim, bir vekilin emrinden azade tutalım. 
Ama, acaba Yüksek Mecliste her hangi bir 
hâdise getirilirse savcı tamamen müstakil oldu
ğuna göre, hukuku âmme dâvası nasıl yürütü
lecek?... Bunu tâyine imik ân yoktur arkadaş-
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larım. Halbuki bugün Meclise gelen ihıbara göre 
Hükümete gelen ihbara, göre, savcıya yazılı 
emir verir. Yazılı emir verir ama, savcı şimdiye 
kadar tatbikatta olduğu gibi, emir alır. Eski 
hukuk tabiriyle, ceza tabiriyle «kalemi esirdir dâ
vayı açanın sözü hürdür.» Mahkemede istediği sö
zü söyler, ister beraet, isterse mahkûmiyet 
talebeder. Bu itibarla sözü hür olan, hür hâkim 
önünde bulunan savcının, Savcılar Kuruluna 
bağlanması fikrinde olmadığımızı bugünkü gi
bi Savcılar Kurulunun nezaretinde ve Adalet 
Bakanlığı emrinde bulunması icabettiği müta
lâasında .bulunduğumuzu grup adına, arz ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, Turhan Kapan'lr-
nm işaret ettiği zabıtai mania gibi suçları ön
leyici tedbirler olmalıdır. Terbiyevi eserler, 
filimler, her türlü neşriyat yapılmalıdır. An
cak kanaatimce, grııpun kanaatince hukuk 
mezunu olan kimselere hiçohnazsa yüz liralık 
alacak dâvasına, hiçolmazsa basit .mahkemede 
feragati mümkün basit hakaret dâvalarına bak
maya, tıpkı Askerî Disiplin Mahkemeleri Ku
ruluş Kanununda olduğu gibi, sanki halk di
siplin mahkemeleri olarak bakmak, bunların 
karakolda, şu şu ahvalde basit, böyle bıçak, 
tabanca girmiyen ölüm olmıyan hâdiselerde ka
rara 'bağlamak yetkisinin verilmesini, işlerin 
azalması için zaruri görürüz. 

Muhterem arkadaşlarını. Anayasaya uygun 
olarak üst mahkemeler yani bidayet mehke-
meleri ile, Temyiz Mahkemesi arasındaki isti
naf ma.hkemderine benzer - adı, üstün mahke
me veya başka bir mahkeme olsun - kurulma
sına, g rupininiz esas itibariyle taraftardır. Fa-
kat bugün şu kadar hakim noksanken, bu 
kadar savcı noksanken hâkimleri yetiştirip 
iki mahkeme arasında, bidayet mahkemesi ile, 
Teniyiz Mahkemesi arasnda hüküm verecek 
ve her türlü teşevvüşü önliyecek 5'5 veya 25 
yerde, şu kadar yerde kurulacak istinaf mah
kemelerinin birbirinden haberli, irtibatlı olarak, 
birbirine aykırı içtihat tesis etmiyecek tarzda 
işlemesi için biraz daha, beklenmesi icabettiği 
fikrini savunuyoruz. 

ıMııbterem arkadaşlar, tatbikatta, gördüğü
müz mühim bir aksaklık; savcıların suç ko
nusu, müsadere konusu olan emvali bizzat mu

hafaza, .etmemeleridir. Bâzı dâvalarda müşahe
de ettiğimiz üzere tabanca, kurşun, eroin şi
şesi, kokain şişesi veya benzerleri suç mevaddı 
tatbikatta, müddeiumuminin bizzat kendi eli 
altında saklı kalmadığı için falan adam ipe gi
decekken bera.et etmekte, filân adanı şüpheli 
bir tarzda, mahkûm oluyor gibi bir durum ta-
haddüs etmektedir. Ve zavallı emanet memuru, 
artık kim. yapıyorsa, Alkili bilir .20 - 30 lira 
asli maaşlı bir memur muhat a bölüyor. O da 
şunu yaptı, bunu yaptı, öteki ölmüş, beriki 
tekaüdolmuş diye fevkalâde karışık bir durum, 
bunları bizlerin adalet hislerini rencide eden 
misaller olarak görüyoruz, bunlara meydan ve
rilmemesi lâzım geldiği kanaatindeyiz. 

İstanbul'daki Tıbbi Adlî müessesesinin ge
liştirilmesi, hattâ hukuk dâvalarında bir kısım 
hare verilerek imza, inkârlarında, sahtekârlık 
iddialarında ve buna. benzer hukukî beyanlar
da ben tatmin olunuyorum, öteki arkadaş tat
min olmuyor. Bir polis enstitüsündeki memu
rum, bir kriminoloji mütehassısının beyanı ile 
hare verilerek Adlî Tıp müessesesinde hakkın 
talıassuluna imkân verecek bir tarzda, hukuk 
usulünün değiştirilmesi ve bunun bir hak ola
rak taraflara, bahsedilmesi fikrini savunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, gelecek kanunlar
dan çok kısa olarak ve huzurunuzu bozmamak 
şartiyle halen Mecliste olan kanun ve tasarıla
rın başlığı altında birkaç, cümle daha söyle
mek isterim. Bunlardan, İcra İflâs Ka
nunu çıkarılması mühim olan ve ticari hayatı
mızın gelişmesi için çok mühim olan bir ka
nundur. Kanunun bizim grupumuzun arzula
rına göre icraya Maliye Bakanının laçılış ko
nuşmasında beyan ettiği gibi; harcı yatırıldık
tan, borçlunun adresi belli olduktan sonra, 
«ben alacağımdan feragat ediyorum» demedik
çe bugün git, yarın gel, icra. memurunun keyfi 
oldu, ötekinin olmadı demeden vatandaşı asla 
sızlatmadan kendiliğinden işliyeıı bir âmme 
dâvası gibi alacağın takibini sağlıyan bir im
kân ve nitelikte olması fikrini savunuyoruz. 
Kat mülkiyeti kanun tasarısı binlerce, yüzbin-
leree, hattâ içimizde bütün arkadaşlar âdeta hu
kuka uydurularak, hisseli olarak ne olduğu be
lirsiz, komşuların hakları ne olduğu müphem, 
bir tarzda bir hukuk, içindeyiz. Bir an evvel 
kat mülkiyetinin Meclise getirilmesini, kom-
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sular arasındaki münasebetler, hattâ mahalle
de .bâzı ihtilâfları halledebilecek kanuni ha
kemler yolunu gösterir tarzda kat mülkiyetinin 
hazırlanması icaıbettiği fikrini yüksek it tıkla
rın a arz ediyoruz. 

Patronaj kanunu olarak suçluların, bugün 
ceza evlerinde her türlü terbiyeden mahrum 
bir şekilde kalmatmasını, yarın yeniden suç iş-
liyeeek şekillerden kurtarılması, Ceza işleri 
Umum 'Müdürünün 8 ay in. Bakanla konuşmasın
dan anladığıma göre ve demin de arz ettiğim 
•gibi, zabıtai mania, gibi, zabıtai adliye tedbir
lerini de derpiş edecek bir olgunlukta hazırla
nıp Meclise sunulmasının ieabettiğini arz edi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, seçim suçlarından 
ve seçim, kanunlarından bir iki cümle ile bah
setmek isterim. ıSeçinı zamanı işlenen suçlar 
hakkındaki hükümler grupumuza göre kâfi de
ğildir. Seçim zamanında adam öldürme, yara
lama,, silâh taşıma suçlarının her türlü seçim 
emniyetini zedeliyceeğini, neticelerini gölgele
diğini bu sebeple çok ağır cezalarla, karşı kar
şıya bırakılmasının ieabettiği fikrindeyiz. (Bun
dan başka Seçim Kanununun ana hatlarında, 
ara seçimlerinde, muhtar seçimlerinde, ma
hallî seçimlerde bilmem ne seçiminde, vatan
daşı seçime her sene götürüp binrıetice vatan
daşı âdeta ızrar ediyor gibi ve son tatbikatta 
yüzde 30 a yakın bir şekilde halkın iştirakini 
âdeta teşvik edici hükümlerden sakınılarak 
muayyen devrelerde millet idaresinin tam ve 
kâmil mânada tecelli ettiği bir seçim vahdeti 
içerisinde seçimlerin tecellisine imkân verecek 

.hükümlerin tedvini arzusunda olduğumuzu say
gı ile arz ediyoruz. 

Bundan başka muhterem arkadaşlarım, 
anti - demokratik kanunlar hakkında muhte
rem bakanlığın yaptığı tadillerin Meclise su
nulduğunu biliyoruz. Bütün kanunların taran
madığı yahut her bakanlığın kendi uhdesine 
düşen kanunları taramadığı bu itibarla anti -
demokratik, anti - demokratik kanun diye se
nelerce milletçe didinmemizin tam ve kâmil 
mânada semeresini vermediğini görüyoruz. Bu 
çalışmaların da hızlandırılması ieabettiğini sa
vunuyoruz. 

ıSon olarak muhterem arkadaşlar, Avukat
lık kanunu tasarısı için geçen sene Ankara'
da Türkiye'de mevcut bütün barolardan ge-
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len temsil çilerin iştiraki ile yapılan ve âdeta 
Barolar Birliği nüvesini teşkil eden bir heye
tin hazırladığı kanun tasarısı ile, taslağı ile 
muhterem Adalet Bakanlığının beraber bir 
komisyonda, çalıştığını biliyoruz. Bu komisyon
da .avukatları temsil eden arkadaşların ayrıl
dığını ilâve ediyoruz. Sanki 12 Temmuz beyan
namesi veriyormuş gibi kendi kendimize, ken
di çapımızda. Adalet Bakanlığına, sen haksız
sın demiyoruz, barolara da,, sen haksızsın, de
miyoruz. Ama açıkça, sarih olarak söylüyorum 
muhterem arkadaşlarım, avukatlık mesleki Tür
kiye'de hâkimliğe yardımcı olduğuna göre, mü
dafaaya da bu milletin mevcut fertleriyle her 
gün muhtaç bulunduğuna göre Avukatlık ka
nunu tasarısının, avukatlar mesleke alınırken, 
tecziye edilirken, işinden çıkarılırken, buna 
benzer hükümlerde ancak Barolar Birliği ve 
Barolar Birliğinde teşekkül edecek Yüksek 
Avukatlar Disiplin Kurulunun kontrolü ve 
Anayasaya, göre, hemen ilâve etmek mecburi
yetindeyim, idari mahkemelerin de elbette kon
trol ve murakahesi altında olmak üzere Adliye 
Vekâleti sanki âmme davasındaki âmme hu
kuku tarafı şeklinde temsil ederek itiraz hak
ları mahfuz fakat, karar yetkisi asla bulunmı-
yacak bir şekilde tedvini ieabettiğini savunu
yor ve noktai nazarımıza meslekten giden ve 
bizden kıdemli olan muhterem arkadaşlarımı
zın ve sayın üstadımız Adalet Bakanının katı
lacağını ümidediyor, grupunıuz adına en de
nin saygılarımla sizleri selâmlıyorum. (Alkış-
lar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz İnec-
oğlıı. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karalıisar) -— Sayın Başkan muhterem senatör
ler ve Sayın Hükümet erkânı hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

Millet Partisi senatörler adına Adalet Bakan
lığı bütçesi hakkında tenkid ve tahminlerimizi 
arz edeceğim. 

Sözlerime başlarken demokrasi rejimimizin 
teminatı olan, Anayasa, Mahkemesi ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu gibi temel müesseselerin birer 
birer kuruluşu, Hâkimler ve Savcılar kanun ta
sarının İcra İflâs kanun tasarısının, Adlî 
Tabip Meclisi kanun tasarısının, Kat mülkiyeti 
kanun tasarısının, Patronaj kanun tasarımımı, 

280 



ö. Senatosu B : 36 
Kânun dışı yakalanan ve tutuklanan bâzı kimse
lere tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının, müzakere edilmek üzere Büyük Mil
let Meclisine sevk edilmesinden dolayı duy
duğumuz memnuniyetimizi belirtmek isterim. 

Adalet müessesesinin Devlet bünyesindeki öne
mine binaen, her sene bütçe münasefbetiyle, bü
tün hatiplerimiz en ağır tenkidlerde bulunduk
ları ve en samimî tahminler izhar ettikleri hal
de, maalesef 1964 yılı bütçesi çok kifayetsiz 
olarak Yüksek Parlâmentoya sevk edilmiş bulun
maktadır. 

•1964 yılı bütçesinde, geçen yıla nazaran 
28 milyon lira bir artış varsa da bu paranın 
25 039 144 lirası malî yıl sonuna kadar yapılacak 
hizmetlerin karşılığı olarak konulumuş geri ka- j 
lanı da yeni teşkilât masraflarını karşılamak 
için konduğu anlaşılmaktadır. 

Malî imkânsızlık gibi mülâhazalarla Adalet 
Bakanlığı bütçesinden ödenek esirgenmemesi lâ
zımdır. Hiç değilse Karma Bütçe Komisyonu 
raporunda belirtilen zaruri tahsisatların konması 
icalbederdi. Millet Partisi olarak temennimiz ge
lecek sene bütçesinde adalet işlerimizin sosyal 
plânda ikinci derecede geldiği zehabı uya n diril-
mıyaeak şekilde, titizlikle hazırlanması. 

Muhterem arkadaşlar : 
Mükemmel bir adalet her şeyden önce toplum 

bünyesine uygun iyi kanunlar ve bu kanunları 
en iyi bir şekilde tatbik edecek bir teşkilât ve 
personel meselesidir. Başta hâkim ve savcıları
mız olmak üzere, kifayet ve liyakat bakımından 
birtakım şartlara tabi tutulması lâzımdır. 

Mahkeme kalem teşilâtı adliyenin yarısı de
mek olduğundan rastgele adamların oraya alın
ması doğru değildir. Adliye memurlarının da 
hususi kurs veya eğitimden geçirilmelerinin şart 
olduğuna inanıyoruz. 

Hâkimlik staj müddetinin verimli bir hale 
getirilmesi ve stajdan sonra amelî ve meslekî 
bilgiler bakımından imtihana tâbi tutulmalarını 
ve hattâ avukatlık stajının da aynı statüye tâbi 
tutulmasını istiyoruz. »Stajını bitiren genç hâ
kim yardımcılarının tek hakimli yerlere tâyin 
edilmelerini katiyen doğru görmüyoruz. En 
azından iki sene vilâyetlerde hâkim veya savcı 
yardımcılıklarında yetiştirilmeleri lâzımdı r. 

Hâkimlerimizin her bölgede muayyen nıüd-
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detle hizmet esasının şart konulmasına tarafta
rız. 

Bugünkü şartlar ve iş durumu muvacehesin
de birçok memleketlerde olduğu gibi istinaf 
mahkemelerinin kurulması şart olduğundan, ge
lecek yıllar için bu hususta bâzı bölgelerde im
kânlar hazırlanmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar : 
Hazırlık tahkikatı jandarma onbaşısının elin

de kaldıkça cezada kâmil bir adalet beklemek 
doğru değildir. Adlî zabıtanın idari zabıtadan 
mutlak surette ayrılması lâzımdır. 

Sorgu hâkimliği teşkilâtı eski bir müessese 
olmakla beraber dâvaların uzamasına ve dolayı-
siyle hâdiselerin karışmasına sebebiyet verildi
ğinden sorgu hâkimliği teşkilâtı kaldırılarak 
savcılık kadrosuna eklendiği ve hazırlık tahki
katı bizzat savcılar tarafından icabında yeminli 
olarak yapıldığı takdirde adalet daha seri işler 
bir hale geleceğine kaaniiz. 

İhzar müzekkeresi çıkarılan bir şahrs en 
azından 15 gün evvelinden tebligat yapılarak, 
hastalık gibi çok mühim mazeretler dışında ha
zır bulunmadığı takdirde, cezai müeyyide koy
mak suretiyle (ihzar müzekkeresi geleceği gün
den haberdar edilerek) ikametgâhından savu
şup gitmenin önüne geçilmesinin lâzım olduğuna 
kaaniiz. 

Her mahkemede savcılar emrine bir jip ara
bası tahsis edilmesi süratli adaleti temin edeceği 
gibi Devlet için cürmümeşhut tahsisatı ödemek
ten daha kârlı olacağı kanaatındayız. 

Muhterem arkadaşlar : İçtimai bünyemizde 
zamanın telâkkilerine uygun olmıyaıı ve âmme 
vicdanını tesir ve tazyik altında tutan ceza ve 
hususi hukuk mevzuatımız üzerinde, icabeden 
incelemeleri yaparak sosyal hayatımızı, modern 
hukukun kabul ettiği esaslara göre, tanzim ve 
kanunların birbiriyle ahengini temin etmek için, 
kanun tasarıları hazırlamakla mükellef Sayın 
Adliye Vekâletince hazırlanan kanun tasanlar-
rmdan başka Ceza Kanunu, Medeni Kanun, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu, Avukatlık Kanunu, 
Temyiz Mahkemesi Teşkilât Kanunu, Merkez 
Teşkilât Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar 
Kanununun bugünkü ihtiyaçlara göre tadil edil
meleri için birtakım hazırlıkların olduğunu mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak bu hu-
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suslarda mühim olan ta tb ika tç ı la r ın nıütalâala-
r ına da başvuru lup vurulmadığını da öğrenmek 
isteriz, değilse ta tb ika tç ı la r ın ın mütalâalar ının 
mut laka alınmasını temenni ederiz. 

Uzun zamandan beri üzerimle, durulan İcra 
İflâs kanun tasarısının YTıksek Meclise sevk 
edilmiş o lduğundan ivedilik ile müzakere edile
rek kanunlaşt ı r ı lmasında ikt isadi ve içtimai yön
den çeşitli faydalar ummaktayız . Yukarıda arz 
edilen diğer kanun tasar ı lar ının da gelecek yıl 
bütçe müzakereler inde tenkid mevzuu edilmesine 
ma'lıal bırakılmaması en halisane temennimiz
dir. 

Yüksek Temyiz .Mahkemesi vatandansın son 
ümit kapısı ve adaletin son mercii olduğu halde, 
işlerin sürüncemede kalması ademî memnuni
yeti mucip olmaktadır . Dosyaların sürat le ve 
adilâne neticelendirilmedi için iea'beden tedbir
lerin alınmasını ve yeni Anayasanın ışığı altında 
Temyiz Mahkemesi karar la r ın ın taraf lar ı aydın
latacak şekilde esbabı mueibeyi ihtiva etmesinin 
temin edilmesi ve murafaa usulünün hiç. değil
se tashihi kararda medar olacak şekilde zabıtlarla 
teshil edilmesi, veya tamamen kaldırılması lâ
zım geldiği kanaat indeyiz . 

Muhterem a rkadaş la r : Adalet müessesesi
nin ihmali caiz olmıyan unsur la r ından birisi de 
adalet binaları ile ceza ve tevkii ' evleridir. 

Bugün esefle kaydetmek isteriz ki, memleke
timizin birçok il ve ilçelerinde adalet mevzi edi
len mahaller köhne veya daracık binalar veya
hut ! a Hükümet konaklar ın ın elverişsiz zemin 
ka t la r ında sığıntı vaziyetindedirler . 

Hele mahzen evraklar ının karma karışık bir 
•vaziyette bulunması evraklar ın ziyama sebebi
yet vermektedir . Mahzen evraklar ının yangın
lara karşı korunması için tert ibat alınması ve 
mesul bir memur uhdesine verilmesi şar t t ı r . 
Adalet saraylar ının mehabeti insan pisikolojisi 
ve iş verimi üzerindeki derin tesirlerini izaha 
lüzum görmüyoruz. 

İnfaz müesseseleri ise asgari sağlık şar t lar ın
dan yoksun yerlerdir . Bu memleket te maalesef 
bir yıllık hükümlü ve mevkuf sayısı ortalama 
yüzlünden aşağı düşmediği anlaş ı lmaktadır . 

Yüksek malûmları olduğu gibi ceza huku
kunda cezanın gayesi daha ziyade ıslâh esasına 
dayanmaktad ı r . 

İtiraf etmek lâzımdır ki, bugün nıevcudolan 
sistem bizi bu gayeye u laş t ı rmaktan uzaktır . Tok 
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yer lerde ceza ve tevkif evleri bile birbirinden 
ayrı lmamışt ı r . Tüberkiloz hastal ığına müptelâ 
nuvhkûnıların diğer mafhkûnılarla aynı ceza evin
de tu tu lmalar ı çok acınacak bir haldir . İş esa
sına, müstenit ceza evlerinin hem ıslah gayesini 
gerçekleşt i recek; ve hem de mahkûmlar ı müs
tehlik du rumdan müstasıl d u r u m a sokacağın
dan ceza evlerinin bu şekle sokulması cemiyeti
miz için bir nevi yat ı r ım telâkki edilmelidir. 
Mevcut ceza evlerinin pek çoğunda, ıslah edil
mek üzere alman genç vatandaşlarınız ıslah edil
mek şöyle dursun ahlaklar ını ifsat edici yerlere. 
konulmasının 20 nci asrın ve bilhassa yeni Ana
yasamızın insaniye t ; medeniyet ve hak pren
sipleri ile bağdaşamadığı t akd i r buyurulur . Bu 
i t ibarla, adalet saraylar ı ile modern infaz reji
minin ta tbikini mümkün kı lacak ceza evleri in
şaat ına devamının bir zaruret bu lunduğunu işa
ret etmek isterim. Ceza ve tevkif evleri perso
nelini de esaslı ve lüzumlu bilgilerle teçhiz etmek 
ona göre maddi bakımdan da ta tmin etmek lâ-
zımgeldiği zarure t ine inanıyoruz. 

Mahkeme evraklar ını tahtı emniyetlerine 
tevdi ettiğimiz adliye odacılarının aylık ücret
leri çok az o lduğundan hiç değilse maliye odacı
larının ayhklar iy le müsavi du ruma getirilmesi 
lüzum ve zaruret ine temas etmeden geçemiyece-
ğim. 

Çok muhterem a rkadaş la r : 
Yüksek malûmlar ıdı r ki, milletlerin medeni

yet seviyeleri adalete verdikleri önem ve adalet 
mercilerinin vazifelerini yapmak ta gösterdikleri 
l iyakatin ölçülür. 

Hâkimde ilim ile vicdan ve huzur ne kadar 
kuvvetli olursa adalet in de o derece kuvvet le 
tecelli et t ir i leceğine kaaniiz. Bu i t ibarla iki 
hâkimin göreceği işi bir hâkime yükl iycrek iş
leri sürüncemede b ı rakmamak için evvelemirde 
münhal bulunan hâkim ve savcı tâyinlerinin ya
pılması «iaresine bakılmalıdır . 

Hâkim ve savcılarımıza vazife gördükleri 
yerlerde asgari kira ile verilebilecek meskenler 
yapılmasının imkânları mutlaka a ran ıp bulun
malıdır. 

Adliye dairelerinin şerefi ile mütenasip bir 
şekilde tefriş edileceği yı l lardan beri vâdedildi-
ği halde bir tür lü tahakkuk safhasına konulma
mıştır. Hâkim teminatı adalet teşkilâtının bü
tün kademelerini kucaklıyan bir kül olarak te-
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mel prensipler içinde mütalâa edilmelidir. An
cak adalet dairelerinde adaletsizliği önlemek 
için bir hâkim veya savcının muayyen müddet
le ifayı vazife edeceği bölgeler tâyin ve tesbit 
edilmelidir. 

Hâkimlerin i'ki senede bir terfih etmeleri lâ
zım iken asgari üç, beş ay geçmek suretiyle ter
fih edilmekte olduklarından, bir intibak kanunu 
yapılarak terfiden kaybedilmiş seneler toptan hc-
sabedilmek suretiyle maaş ve kıdem farklarının, 
telâfi, edilmesini temenni etmekteyiz . 

Teftiş işlerinin evvelden olduğu gibi haber
sizce normal olarak yapılmasının temin edilme
sini ve tahkik işlerinde meslektaş gayrılmasına 
son verilmesini, temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vicdansız ilim bir işe yaramadığı gibi ilim-

siz vicdan da bir işe yaramaz. Çok eskiden Hü
kümetçe bastırılan ve tercüme olunan her türlü 
Temyiz karar ve içtihatları ile her çeşit kitap ka
nun broşür ve mecmualar hâkimlere gönderi
lirdi. 

Şimdi ise bu lâyikı ile yapılmadığı gibi bir
çok yerlerde ihtiyaca itam cevap verecek munta
zam bir kütüpane dahi mevcut değildir. Eser 
yazabilecek hâkim ve savcılarımızı teşvik edecek 
tedbirler alınmasını temenni ediyoruz. Yaibancı 
memleketlerde tahsile önem verilmesini, çok ço
cuklu hâkim ve savcılara yardım bürosunun tek
rar ihya edilmesini, çocuklarına burs verme ve 
yurtlara yerleştirmek gibi hizmetlerde kolaylık 
gösterilmesini, 

icra memuru ve vezne vazifesi gören başkâ
tiplere de devir ettikleri para miktarına göre ka
sa tazminatı, verilmesini, 

Adlî tabip vazifesini gören hükümet tabip
lerine, adlî tabip mütehassıslarına verildiği gibi, 
bir miktar ödenek verilmesini,' adlî tabip mües
seselerinin artırılması hususlarını, temenniye de
ğer görüyoruz. 

Aziz arkadaşlarını. 
Ucuz, kolay ve çabuk adalet meselesi öteden 

beri her memlekette her zaman aranmış, bâzı 
memleketlerde kısmen kavuşulmuş bâzılarında da 
temenni halinde kalmıştır. 

Bu cümleden olarak bâzı kazalarımızda bu
lunan Sulh Hâkimliği teşkilâtının mutlaka asli
ye teşkilâtına ifrağ edilmesini Hukuk Usulü, 
Ceza Usulü ve icra İflâs kanunlarının bünyemi
ze uygun ucuz kolay ve çabuk adalet tevzi ede-
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e ek şekilde tadil edilerek basit icra edilmesini 
candan temenni etmekteyiz. Adlî müzaharet mü
essesesi tahsisat kısalığı yüzünden hemen hemen 
hiç işlemez hale geldiğinden bu baptaki tahsisa
tın artırılması gerekir. 

Birçok vatandaşlar hare ve masrafların ağır
lığı yüzünden °/c 100 haklı oldukları dâvaları 
dahi açamamakta olduklarından Harçlar Kanu
nu tadil edilerek binde 40 harcın ve diğer mah
keme harçlarının indirilmesini tavsiye ve temen
niye şayan görmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarını. 
Sözlerime Adalet tarihinde çok güzel bir mi

salle son vereceğim : 
Yüce Hakan Fatih Sultan Mehmet'in gazaba 

gvlorek haksız yere bileğini kestirdiği bir mima
rın dâva etmesi üzerine mahkeme salonunda Ha
kanı haksız bularak o zamanki mer'i kanuna gö
re bileğinin kesilmesine karar veren, istanbul Ka
dısı Hızır Efendinin gösterdiği cesaret ve Haka
nın da kendi haksızlığını kabul ederek kadıyı 
ta'kdir ve taltif ederek Kadıköy semtini hediye 
etmesi muvacehesinde o zamanki Adalet anlayı
şı, ve bu müesseseye verilen değerin azametini 
düşünerek şimdi daha büyük bir gayretle çare
ler arayabilir. 

15 nci asırda Kadı Hızır Efendi ile o şanlı 
hakanın adalet anlayışı içinde yaşıyacak toplu
mun varlığına 20 nci asırda kavuşmak istiyor
sak bu bir geridüşünüş değil Türk adalet tarihi
nin sayfaları arasında bir pırlanta gibi parlıyan 
15 nci asırdaki Türk. adalet tarihinin atmosfer 
ve karekterini idame ve muhafaza ve modern 
müeyyidelerle teçhiz etmek mecburiyetindeyiz. 
Sözlerime son verirken 1964 yılı bütçesinin mem
leket ve millet için hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenabı Haktan niyaz eder. 

Fedakâr ve cefakâr adalet 
derin hürmetlerimle selâmlar 
dilerim. (Alkışlar) 

mensuplarını en 
muvaffakiyetler 

BAŞKAN —. Açık oylamada oyunu kullan
mamış arkadaşımız var mı?.. Yok. Oylama mua
melesi bitmiştir. 

Söz C. K. M. P. adına Sayın Kudret Bay-
han'm. 

MEHMET HAZER (Kars) — Urup adına 
söz istemiştim. 

BAŞKAN —. Diğer grup adına konuşmalar 
bittikten sonra size söz vereceğim. 
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C. K. M. P. ADINA KUDRKT BAYHAN 

(Niğde) —• Sayın Başkan muhterem senatör
ler : 

1964 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi hakkın
da C. K. M. P. Senato (irpıınun görüş, tenkid 
ve temennilerini arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Adalet Bakanlığinm vazifelerinden bir iç
timai münasebetler tanzim eden kanunları ha
zırlamak, fertlerin hürriyet ve emniyetlerinin 
teminat altına alınmasına yardım etmektir. 
Bu itibarla Adliye Bakanlığı evvelemirde mev
cut 'kanunları ele alarak bir tetkike tabi tutul
malı ve Anayasaya aykırı olanları kaldırarak 
yerine modern hukukun icabı yeni tasarıları 
Meclise sevk etmelidir. Bu m oyanda seneler
den beri birçok çalışmaların, vaitlerin bir netice 
vermemesi ve mevcudu 8 ıbino yaklaşan ka
nunların tekrarı gözden geçirilmemesi milletimize 
adaletin ne kadar pahalıya malcdikliğini açıkça 
göstermektedir. Nitekim her yıl bütçe •konuşma
larında sayın vekillerin bu hususta valilerde 
bulunması ve ezcümle «T. C. K. 460 maddesi
ne kadar tetkikat ikmal edilmiştir. Kat mülki
yeti hakkındaki kanun tasarıları hazırdır» diye 
bu kürsüden bizlere müjdesi verilen kanunla
rın dahi bugüne kadar Meclise sevk edilmemesi 
karşısında üzülmemek elden gelmez. İçtimai 
bünyemize uymıyaıı Medeni Kanunumuzun bâzı 
fasılları hakkında da bugüne kadar bir ısla
hat teşebbüsünün olmaması aziz milletimiz için 
bir talihsizliktir. Meclise ..sevk edildiğini bildi
ğimiz ve ticaret erbabının sabırsızlıkla bekle
diği İcra İflas Kanununun takipsizlik netice
sinde çıkmaması kayda şayan bulunmaktadır. 
H. U. M. K. nun tedvin edildiği .günden beri 
gözden geçirilmesi usul muamelelerin yetersiz
liği dâvaların uzamasına sebebiyet vermekte
dir. Bu cümleden olarak Amerika Reisicumhu
ru Conson'un Kennedy'nin ölümünden sonra 
uçakta bir elinde İncil olduğu halde yaptığı ye
mini hatırlamamak elden gelmiyor. Ceza usu
lü ve Hukuk usulü kanunlarımızdaki yemin 
müesseselerinin de derhal değiştirilmesi ye
rinde olur. 

Avukatlık Kanunu üzerinde de birkaç söz 
söylemek istiyoruz. Avukatlık Kanununa göre 
avukat, hâkim yardımcısı olup âmme hizmeti 
görmektedir ki, bugün işçilerimiz hakkında 
dahi teminat kanunlarının çıktığı; devirde avu

katlar hakkında böyle bir teminatın çıkarılma
ması ve bu işe Adalet Bakanlığının öncülük et
in eme;-i üzüiünecek hâdiselerdendir. Bu işi sü
ratle ele almalı ve gerekli kanun çıkarılmalı
dır. Bu mevzua temas etmişken Avukatlık stajı 
ile hâkimlik stajının bugün kabili istifade ol
madığı ve hâkimin stajından sonra hâkim nam
zetlerinin hiçolıuuz-'a üç. sene müddetle ağır-
ceza mahkemelerinde istihdamı ve daha sonra
da istenilen mahallere tâyin edilmelerinde bü
yük faydalar mülâhaza etmekteyiz. 

İstinat mahkemeleri işine gelince : 
İstinaf mahkemelerinin kurulması hikâyesi 

1955 senesinde ortaya atılmış ve birçok ilmî he
yetlerin mütalâası alınmış leh. ve aleyhinde ya
zılar yazılmıştır. Bu 'mahkemeler kurulacaksa 
evvelâ istinaf mahkemelerine verilecek vazife
lerin tâyini gerekir. Bu mahkemelere Temyiz 
vazifesi gördürülecekse bugünkü Temyiz mah
kemelerinin teşkilâtına daire ilâveleri yapmak 
ve esasen işleri fazla olan Yargıtaym dâvala
rın biran evvel tetkikini sağlamak muvafık 
olur. Bunun hilâfına olarak rMinaf mahkeme
lerine mahkeme vazifesi gördüreceksek meselâ 
Konya'da kurulan bir istinaf mahkemesine Niğ
de'den giden bir dâvanın tetkiki yaptırılacak-
sa Konya'ya, Niğde'de rüyet edilen dâvanın şa
hitlerinin celbi gerektirirse bu iş imkânsızdır. 
Ve birçok masrafı muciptir. Böyle olmayıp da 
şahitler niyabet en Niğde'de aynı 'hâkim tara
fından dinlenecekseler ve karar istinaf mahke
melerinde verilecekse istenilen neticeyi ver
mesine imkân yoktur. Bu sebeple Temyiz Mah
kemesi dairelerinin adedini artırmak ve teş
kilâtını genişletmek kanaatimize göre daha mu
vafık olur. 

Muhterem arkadaşlar; 

Hâkimlerimizin mesleke alınmasında Ada
let Vekâleti diğer vekâletlerden çok daha cö
mert hareket ediyor. Her vekâlet vekâletine 
intisalbedecek memurlarını büyük bir elemeye 
tabi tuttuğu halde diğer memurlarımızdan daha 
iyi durumları olan hâkimlik meslekine giren 
namzetler bir sınava tabi olmadan alınmakta 
ve bu sebeple fakültelerden zayıf derecelerle 
mezun olan gençler hâkim olmaktadır. İmti
han usuliylo hâkimlerin mesleke alınmasında 
Bakanlığın karar almasını beklemekteyiz, 



C. Senatosu B : 38 
Vekîıletin teşkilât kanunu biran evvel Mec

lise sevk etmesini beklemekteyiz. Bu cümleden 
olarak hâkimlerimiz için en büyük teminat 
Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkili vazifeye 
başlaması olduğuna göre yeni teşkilât kanunun
da ayrıca hâkim teminatına yer vermeye lü
zum görmüyoruz. 

Yüksek Hâkimler Kurulu teşjkil edildikten 
sonra vekâletin teftişi fonksiyonu son bulmuş
tur. Halen hâkimler hakkındaki şikâyetler ay
nı mahalde bulunan yüksek dereceli hâkimler 
vasıtasiyle tetkik edilmektedir. Bunun mahzur
larını düşünerek hâkimler hakkındaki teftiş 
müessesesinin bir şekle bağlanması gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün hepinizin ma
lûmu olduğu üzere ceza evlerimizde mevkuf
lar, mahkûmlar ve çocuklar için ayrı ceza evle
ri mevcut olmadığı için hepsi bir koğuşta ku
cak kucağa yatmaktadırlar her sene bu kürsü
lerden yapılan vaitler bugüne kadar bir neti
ce vermemiştir. Bu şekildeki infaz sistemi emin 
olunki; insan Hakları 'beyannamesine uygun 
olmadığı gibi mevcut kanunlarımıza da muha
liftir. Ceza evlerinde moral eğitimine ayrıca 
yer verilmesini bu iş üzerinde vekâletin hassa
siyetle durmasını temenni ederiz. 1964 yılı büt
çesinde inşası devam eden cezaevlerinin ikmali 
hususunda bir ödeneğe raslamadık. Halen in
şaatları devam eden bâzı ceza evlerinin durumu 
ne olacaktır, Bu hususu Sayın Bakandan öğ
renmek isteriz. 

Yrüksek Hâkimler Kurulu ve Anayasa'Mah
kemesi binaları icarlarının yılda 800 bin lira 
ve halen Modern Çarşıda vazife gören Ankara 
icra daireleri icarının 900 bin lira gibi yüksek 
kira bedelleri olması milletimize çok ağıra mal 
olmaktadır. Bu büyük masraflar karşısında 
Sayın Adalet Bakanından icraat beklemenin 
güç olduğunu tahmin ederiz. Ancak bu dairele
rimizin Ulus Meydanında fazla -müşteri celbet-
mek için dükkân açan ticarethanelere benze
tilmesi hata olur. Bu müesseseleri Kaf Dağına 
da kursanız iş gelir, müşterisi gelir bu sebeple 
bugün arsanın metrekaresi çok ucuz olan yer
lerden arsa tedariki ile ödenen birkaç senelik 
kira karşılığında Ibu müesseselerin yerleştirilme
si muvafık olur. 

Maruzatımızı burada tamamlarken 1964 yılı 
bütçesinin Yüce milletimize hayırlı ve uğurlu 
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olmasını diler Büyük Senatoyu C. K. M. P. adı
na hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 

C. H. P. URUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Kars) — Muhterem arkadaşlarım, bu sa
atte huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. Bugün 
Türkiye'mizde mükemmel olmasa da bir hâkim 
teminatı vardır. Fakat hakların teminatı henüz 
esefle ifade edeyim ki, bu mertebede değildir. Bu
nun türlü sebepleri yanında mevzuatın boşlukla
rı, teşkilât noksanlığının da yer aldığı kanaatin
deyim. Bunlardan bir tanesine kısaca temas ede
ceğim. Bugün Yüksek Seçim Kurulu malûm bu
lunduğu üzere mevzuunda nihai karar veren bir 
heyet halinde çalışmaktadır. Ve bu heyetin ka
rarları idari adlî kaza mercilerinin tetkikinden 
geçmez. Bu heyetin kararlarının çoğunda da şekil 
esasa tekaddüm eder. Gerçi seçimin icapların-
dandır, bir an evvel zamanla mukayyet ve şekle 
bağlı olan hususlar esasa takaddüm eder. Fakat 
bu yüzden zıyaa uğramış haklar çoktur. Sayın 
Adalet Bakanından bilhassa Seçim Kanununun 
hakkın esasının tetkikine imkân vermiyen; sade
ce şekil ihtiva eden bâzı hükümleri bilhassa bu 
son seçimde şikâyet mevzuu olmuştur. Bunun 
tadili ve ıslahı yolunda bir gayret sarf etmeleri 
mecburiyetini seçim emniyeti ve demokratik hak
ların temin ve tesisi bakımından lüzumlu gör
mekteyiz. Ayrıca bir hususu daha müsaadenizle 
tesbit etmek lüzumunu hissetmekteyim. Yüksek 
Heyetinizin de malûmu olduğu üzere yeni Ana
yasamızın sarahate kavuşturduğu şekilde kaza 
yetkisi bağımsız hâkimlere tevdi edilmiş bir vazi
fedir. Bunun bu yetkinin başka organlara dev
rine imkân olmadığı Anayasanın sarih hükmü ile 
ayrıca teyidolunmuştur. Anayasamızın bir başka 
maddesi de Anayasa Mahkemesinin teşkiline dair 
olan 152 nei maddesi ise, bu mahkemenin yetki
lerini bir esasa bağlamıştır. Anayasa Mahkemesi 
iptal ettiği bir kanun yerine yeniden kanun vaz'-
etmeye yetkili bir heyet değildir. Binaenaleyh, 
biraz evvel konuşan arkadaşımız Sayın Muhittin 
Beyin Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir ka
nun yerine bir hüküm vaz'etmediği yolundaki ifa
deyi böyle anlamak lâzımgelir. Bir de Anayasamı
zın 7 nci maddesindeki sarahat veçhile kaza yet
kisinin tecezzi etmiyeceği esasını tasrih etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu iki noktayı huzurunuz-
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da izah etmek için söz almıştım, bunu tasrih et
tim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, Sayın Adalet Ba
kanı ve Adalet Bakanlığı muhterem erkânı, saat 
bir. Bu saatte sizleri işgal etmek istemem. Fakat 
adalete hizmet etmiş bir insan olarak, özür dile
yerek, mâruzâtta bulunacağım. Kendisinin yaşını 
ortaya koyacağım, hocam sayılan Adalet Bakanı
nın huzurunda konuşmayı bir vazife telâkki ede
rim. Grup Sözcümüz Karma Bütçe Komisyonu
nun teşkilinden üzüntü duyduğunu ifade etti. Be
nim üzüntüm çok başkadır. Bizde kurulu teamül
ler üzerinde ısrarla durmak var. Bir yeniliğe doğ
ru gitmek gayret ve arzusunu asla müşahede et
memekteyiz. Biz burada Adalet Bakanı, Heyeti 
Teftişiye Reisi, Hukuk İşleri Müdürü ve Ceza 
İşleri Müdürü vesaire 8 tane adliye mensubunu 
görmekteyiz. Ama konuştuğumuz mevzu kanun
ları ile istiklâlini almış, Adliye Vekilinin ve Ada
len Bakanlığının tasarrufundan istiklâli ile çık
mış müesseseler üzerinde konuşuyoruz. Adalet 
Bakanı gelip onları bütçesinin parasını almak 
gayreti içindedir. Ama onlar Meclislerin tenki
dine kulak vermek arzusunda değildirler. Sayın 
Adalet Bakanından rica ediyorum, bu konuşmamı 
lütfen Yargıtay Başkanına gerekirse Yargıtay 
Daire Başkanlarına, Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanına ve teşkilâtına, Yüksek Savcılar Ku
ruluna haşmetli binalarda ve haşmetli konfor 
içinde oturan ve Türk Milletinin verdiği vergi
lerle gerektiği şekilde hizmet etmek aşkı içinde 
bulunanlar, bu milletin vergisini ödiyenlerin tem
silcilerinin beyanlarını lütfen dinleme ihtiyacını 
duysunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz vaktin ge
cikmiş olması dolayısiyle değinilmiyen, temas edil-
miyen noktaları kısa kısa ortaya koyarak, sizle
rin zamanınızı işgal etmiyeceğim. 

Bugün Adliye Vekâletinin en büyük vatan
daş kütlesiyle temas eden bir teşkilâtı vardır, 
özür dileyerek ifade edeceğim, açık konuşmak 
dertlere deva bulunmanın yegâne çaresidir. İcra 
daireleri. îera daireleri, maalesef, hüküm veren 
hâkimin, alacaklının vatandaşlarla temas ettiği 
en geniş kapısıdır. Suiistimalin en büyüğü bura
dadır. İcra memuru karar verme yetkisini haiz
dir. İcra memuru infaza yetkilidir. Ancak bunun 
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kararı gayrı kanunî olduğu takdirde icra tetkik 
merciine itiraz edilerek bir Yargıtay yolu açılır 
ve vatandaş icra memurunun kasti veya bilgisiz 
hareketi, istismarı ve hattâ hattâ ilâmı ile olsa 
dahi yıllarca sürüncemede bırakabilir. Adliye Ve
kilinden rica ediyorum, beş sene içinde kaç ic
ra memuru mahkûm olmuştur, ve resmen zim-
m-etdne geçen paı"a miktarı nedir, bunları resmî 
olarak buyursunlar. Gayri resmî olanını Adliye 
vekilinin benden daha iyi bileceklerini tahmin 
ediyorum. Şu halde neden oluyor? Bu, bugün 
Adliye Vekâletinin fonksiyonu içinde çok önem 
verilmesi lâzımgelen bir mevzudur. 

İcra memurları ehliyetli kâtiplerden, sicil 
alan kâtiplerden basit bir imtihanla muvaffak 
olanlara tanınan bir haktır. Şu halde Adliye 
Vekâleti bu derdi halletmek için nasıl ki, Tapu 
Kadastronun bir meslek okulu vardır, nasıl ki 
Maliyenin bir meslek okulu vardır ve meslek 
okulundan yetişen bu şahıslara bir mânevi şah
siyet verili]) İm mânevi şahsiyetin arkasında da 
haysiyet, şeref bilgi teşekkül eder. O halde va
tandaşı ızrar etmemek gibi haller ancak böyle 
bir icra memurluğu mektebinin tesisi ve bunun 
büyük vilâyetlerden başlamak suretiyle bütün 
taşra teşkilâtına sistemli bir şekilde yayılması 
ile kısmen önleneceği kanaatindeyim. Buna de
ğinirken bir noktaya işaret etmek isterini: İcra 
teşkilâtında büyük, bir haksızlık vardır. Büyük 
vilâyetlerde icraların vezneleri vardır. Vezne
lerde çalışan ve muhasebeyi tutanlara icra taz
minatı, kasa tazminatı ödenmez. Ve ayrıca icra 
memurlarının aldığı diğer tazminatlar da öden
memek suretiyle bunlar mağdur edilmektedir. 
Bunlar diğer icra memurları gibi yetişmişlerdir. 
Ancak icra ettikleri vazife kasada ve veznede 
bulunmaktan ibarettir. 

Bu işin hallini istirham ediyorum. Mahkeme 
kalemlerini do aynen icra memurları gibi vasıf
landırmak isterim. Ardkadaşlar, mahkemenin za
bıt kâtipleri, bu meslek içinde bulunan insanlar 
bilirler ki onlar da her gün 3 kuruş, beş kuruş, 
bir kaydiyenin 30 kuruş kaydiyenin verilen beş 
liranın üstünü iade etmemek haysiyetsizliğinin 
zebunu içindedirler. Şu halde bununla da şid
detle mücadele etmek Adliye Vekâletinin rahat 
çalışan heyeti teftişiyeshıe düşen bir vazifedir. 

Mahkemelerimizin en büyük unsuru lıâkim-
lerimizdir. Hâkimlerimize yeni Anayasamızda, 
büyük teminatlar verilmiştir. Hâkimlerimizin de 
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bu teminatlara, lâyık olduklarım isbat etmeleri 
Hâkim adalet gayreti içinde olmalıdır. Faziletli, 
ilmen kifayetli olması icabetnmktedir. Tanı bir 
dürüstlük ve bitaraflık hâkimliğin karakterinin 
aslındandır. Bu şartları taşımayan hâkimlerimi
zin hâkimlik namzetliği başladığı günden itiba
ren yetiştirilmesi ve bu gayeye ulaştırılması lü
zumludur. Hâkim namzetlerine yaptırılan staj 
bugün kâfi değildir ve verimli olmamaktadır. Za
man israfından başka hiçbir şeye yaramamakta-
dır. Hukuk fakültesinden mezun olmak, hâkim 
olmak için kâfi bir sebep değildir. Hâkimin hu
susi bir eğitime tabi tutulması, ilmî ve tatbikat 
yönünden hazırlanması ve bu hazırlanma safha
sında namzedin hâkim olma karakter ve ahlâkî 
vasıflarıyla mücehhez bulunup bulunmadığının 
1 esintinin peşinen şart olduğu kanaatindeyiz. 

Hâkim namzedinin bu meziyetlerle yüklü bir 
hale getirilebilmesi için hususî bir eğitim yaptı
ran akademi kurulmalı ve icabında üniversitenin 
hukuk fakültesinin ehliyetli hocaları ile Yargıta-
yııı bu yetiştirme işini yapabilecek üyelerinden 
azami derecede istifade edilmelidir. Hâkimler ay
rıca zaman zaman çalıştırılacakları mahkemeler 
için hususi kurslara tabi. tutulmalıdır. Meselâ te
reke hâkimliği hususi bir bilgi ister. Hukuk bilgi
sinin yanında tereke idaresi muhasebe ve banka
cı! ık bilgilerini de icabettirir. Böyle bir malıke-
m•••le ealıstrrı'aeak hâkimi bu bilgilerle mücehhez 
hale getirmek için kursa tabi tutulmalıdır. Ceza 
hâkimliği de hukuk hâkimliği birbirinden ayrıl
malı ve hâkimlikler ihtisas yeri olarak kabul 
olunmalıdır'. Hukuk hâkimleri daima hukuk ve 
ceza hâkimleri daima ceza hâkimlerinde çalıştı-
nlmalıdır. Ayrıca asliye ve ticaret hâkimlikleri
ne geçirilerek sulh hâkimlerinin kurslara tabi tu
tulması ve bu kurslarda hem yetiştirilmeleri ve 
ihem de hizmetlerin tanınması yoluna gidilmesi 
lâzımdır. Hâkimlerimizin duruşmalara saatinde 
başlamaları ve aynı saat ve dakikaya pek çok iş 
koyarak mahkeme salonlarının önüne yığılma
lara ve beklemelere sebebiyet verdikleri duyu
lan ve görülen büyük üzüntünün asıl sebebidir. 

Mahkemelerimizde duruşmalara kabuller 
tanı randevulu veya buna en sadık bir yakınlık
la işlemelidir. Bunu intizama koyaımyan bir 
hâkim, islerini de intizama koyamıyaeak ve kısa 
zamanda karara gidemiyecek hâkimdir. Adalet 
Bakanlığı ve Yüksek Hâkimler Kurulu bu gibi 
aksaklıkları önleyici tedbirleri almalıdıı. Malı-
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kemelerde kararların zamanında yazılmadığını 
ve kararlarının tefhim edilmeksizin duruşmala
rın netieelendirildiğini duyuyor ve görüyoruz. 

Hâkimlerimiz usul kanunlarını en titiz şekil
de tatbik etmekle mükellef kişilerdir. Bu hu
susta hâkimlerimizin nazarı dikkati, Adalet 
Bakanlığının yetkisi varsa yoksa Yüksek Hâ
kimler Kurulu tarafından çekilmesinin uygun 
olacağı kanaatindeyiz. Hâkimlerimizin kanunla
rımızı, ilmî esasları göz önünde tutarak tatbik 
etmeleri esastır. Bu yönden ilmî ve kazai içti 
hatlarla mücehhez olmaları için muntazam neş
riyatı Adalet Bakanlığı mahkemelere ul aştırın a-
lıdır. 

Yargıtay; muhterem arkadaşlarım, Yargı-
tayda istatistikleri tetkik ettiğimizde 7 tane ce
za dairemizden bir senede devredilen miktar 
3958 elir. Hukuk Dairelerini tetkik ettiğimizde 
4 ncü dairenin yalnız devrinin 5733, Ticaret Da
iresinin 4205 olduğu görülür. Şu halde bâzı ce
za daii'eleıiniıı 12, bâzılarının 200 ve bâzılarının 
da 100 adet devir yaptıkları bir yargıtay bölü
münde 5353 işin devredilmesi ahenksiz bir çalış
manın ifadesidir, Ŝ u halde ya dâva Dairelerinin 
dört ve Ticaret Dairelerinin yardımcı olarak 
vatandaşların beklemekte bulunan ve beşbinleri 
aşan islerine yardımcı olması, koordone çalış
mak suretiyle adaleti müsavi tevzi etmesi ica-
beder. Yeyalıut dairelerden devirleri az olan kı
sımların ilgası suretiyle işi çok olan dairelere 
vazife taksimi yapmak suretiyle işlerin muva
zi bir şekilde çıkarılması arzuya şayandır. 

Yargıtay kararlarının son inceleme mercile
ri Yargıtaydır. Hem seri hem de gerekçeli ve 
istikrar bulmuş kararları hak sahiplen ve bü
tün hukukçularımız- Yargıtaydan beklemekte
dirler. İçtihat mahkemelerinin içtihatiannm ya
yınlanmaması ve birbirlerine mübayin içtihatla
rın tevhidi İçtihat yolu ile biıieştirilmemesinin 
sebebi nedir1? 

Adalet Bakanından bir seneden beri tevhidi 
içtihat kararının Yargıtaydan çıkmaması seibc-
binin ne olduğunu açıkça öğrenmek istiyorum. 
Yargıtay kazai murakabesini yaparken hâkim
ler üzerindeki idari murakabesini de titizlikle 
yapmalı ve vazifesinde ihmali görülen ve dâ
vaları sebepsiz, uzatan ve kifayetsiz bulu nar. 
hâkimleri terfi ettirmemek vSiıretiyle Yüksek 
Hâ'kimler Kuruluna yardımcı olmalıdır. 

Bir kararın yalnız müsbet neticeye ulaşma-
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sini değil, kararın .sürat, ilmî içtihatlara uygun
luk vesair hususları ihtiva etmesi Temyiz Mah
kemesince kabul edilmeli. Ve bir hâkim üze
rindeki tedbir ve murakabenin Yargıtayca 
Yüksek Hâkimler Kuruluna yardımcı olarak 
sağlanması uygun olur kanaatindeyim. 

Yüksek Hâkimler Kurulu; yeni kurulmuş 
bulunan' Yüksek Hâkimler Kurulunun tâyin-
lerdeki isabeti ve neticelerinin iyi oluşunu mem
nuniyetle müşahade etmekteyiz. Bu kurul hâ
kimlerin tâyininde titizlikle hareket ederken, 
hâkimler iyin teminat bulunduğunu da hâkim
lerimizin kaibul etmesi lâzımdır. Ancak hu (ku
rulun adalet (meslekinde yeri olmıyanlar hak
kında kanuni salâhiyetlerini kullanmaları ve 
bir an evvel hâıkmılıik vasfını taşımıy anların 
uzaklaştırılmaları lâzım geldiği (kanaatindeyim. 

Yüksek Hâikimler Kuruluna'verilen yetkiler 
yanında, işittiğimize göre, bir telgrafı, birmek-
tuıbu göndermiyerek malî imkânsızların veril
mesini üzüntü ile karşılamalktayım. Bir kadro, 
tâyin yapıldığı halde kadronun verilmesi tasar
rufunun Adalet Bakanlığı ile Yüksek Hâkim
ler Kurulunda, teşekkül eden bir hareket olduğu 
inancındayım. Böyle bir hareketin iki kıymetli 
ve adalet tevzii eden müessese arasında çıkma
masını arzu ederim. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun son verdiği 
kararlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilek
çe Komisyonu Kararı arasındaki tezat ve an
laşmazlığı teessürle 'karşılamaktayız. Ayrıca 
maalesef Yüksek Hâkimler Kurulundan bir 
kimse bulunmadığını üzüntüyle ifade etmiştim. 
Bir hâkim adına nakil talebiyle verilen bir 
dilekçenin hâkim tarafından aslı olmadığı iddia 
ve bu hususun isbatı yoluna gidildiği halde 
Yüksek Hâkimler Kurulu gibi bir makamın 
bir hakimin nakil istemediğini ve kendisi adına 
sahte bir dilekçe verildiğini iddia etmesine rağ
men bu tasarruftan rücu edilmemesini dek hak 
ve adalet duyguları ve bilhassa yüksek vasfını 
taşıyan Hâkimler Kurulu ile tabili telif müta
lâa etmemekteyiz. (Bravo sesleri) 

Adalet Bakanlığı: Adalet Bakanlığı bir kad
ro kanunu ile düzeltilmelidir. Her ne kadar Sa
yın Muhittin Kılıç,'m beyan ettiği gibi teşkilât 
kanununun bulunmamasının bâzı bakanların ta
sarruflarına yaradığını düşünmekte isek de bu 
tasarrufların yerinde olmadığını ve son günler

de kıymetli hukukçu ve hocam bulunan Soda! 
Çnmralı Beyefendinin Adliye Bakanlığı zama
nında Adliye Bakanlığının eh yüksek mertebe
sini işgal eden bir şahısla arasında bir tâyin 
olayından dolayı çıkmış olduğunu gazetelerden 
duyduğumuz havadisten, adalet, kanun ve hak 
mercilerinde böyle Ibir şeyin yapılamıyacıağına 
inanmakla beraber üzüntü duyduğumuzu da 
ifade etmeik isterini. Muhterem arkadaşlarım, 
baştaki (beyanıma şunu da ilâve etmek isterim. 
Gelecek bütçede mümkünse Mecliste görüşme
de, Sayın Ada1 et Bakanı Tıbbî Adlî Meclisinin 
bir müntesibini de bütçe müzıakerelerine davet 
etmelidir. Adlî Tıp Kurulu ceza ve hukuk bir 
yıl. içinde davalarında kaç dosyaya bakmıştır? 
Bütçe listelerinde bir çok cezaevleri isimleri 
bulunduğu halde hakkın tecellisinde bir idam
dan 'kurtaran, bir hakkı Ibir yere ilmî otoritesi 
ile veren Tıbbî Adlî Meclisinden kaç iş geçmiş 
olduğunu görmemek beni üzmüştür. 

Bu hususun Sayın Adalet Bakanınca. Tıbbi 
Adlî Meclisinden geçen yiİ içinde kaç işe bakıldı
ğının bildirilmesini rica ediyorum. Bu arada) 
adlî tıp görevini ifa eden Hükümet tabipleritiih 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kahuhuhuh 154 iıeü 
maddesi gereğince yapmakla mükellef oldukları 
işi, yeni Anayasa muvacehesinde angarya telâkki 
ediyorum. Çünkü, herkes mışıl mışıl uyurken, bil' 
Cumhuriyet Savcısı tazminat alırken, bir Hükü
met tabibini yatağından kaldırıp kanun hükmü 
ile bir hâdise mahalline götürüldüğüne göre, 
bunlara munzam bir ek Ödenek vermek, hak ve 
adalete çok uygun olacaktır. Ve bugün Hükümet 
tabibi bulamamanın üzüntüsünü hiç olmazsa Ad
liyenin bu şekilde tatmin eden, ancak harcırah 
babında, 10 lira dışında bîr tazminat ödenmesi
nin Sağlık Vekâletine de hizmet olacağına inanı
yorum. Bu hususu Sayın Bakanın Hükümete ge
tirip, Sağlık Bakanlığiyle teşriki mesai ederek 
kanun halinde Hükümet tabiplerine hakkı olduk
ları tazminatın verilmesini istiyoruz. Muhterem 
arkadaşlar, Adlî Tıp Kurulunun kanununun 
mutlaka modern hukuk nizamına ve ileri devlet-
lerdeki şekilde düzenlenmesi şarttır. Bu teşkilâ
tın kanununun da en yakın bir zamanda getiril
mesini istirham ediyorum. 

Çocuk mahkemeleri Kanununun Adalet Ba. 
kanlığmea hazırlanamaması üzüntüsü yanında 
bâzı senatör ve milletvekili arkadaşlarımız tara-. 
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fmdan en modern devletlerin bu husustaki ka
nunlarının tetkik edilmek suretiyle hazırlanmak
ta olmasını memnuniyetle karşılamaktayız. Muh
terem arkadaşlarım, bu arada geçen yıl ve evvel
ki yıl söylediğim 3 mesele vardır. Bunları da arz 
edeceğim. Buradaki görüşmeler ancak Adalet 
Bakanlığı müntesipleriyle karşı karşıya getirmek
ten ve onlara bâzı düşüncelerimizi hatırlatmaktan 
ibarettir. Bunu gün geçtikçe anlamaktayız. Ama 
lıiz söylemekten bıkmıyacağız. İnşallah onlar yap
mak veya yapılması gayreti içine girecekler. Ar
zularımız şudur. Ağır ceza reisliği yapmış Sayın 
Adalet Vekiline hitabediyorum, Türk Ceza Kanu
nunun 61, 48, 49 ucu maddelerini mukayese et
tikleri takdirde kasten katil, telıevvüren katille 
müebbet hapsi müstelzim olan bir ölüm hâdise
sinde, yani bir arkadaşını öldürenle, karısını öl
düren arasındaki bir tatbikat maalesef karısını 
öldürene daha az, arkadaşını öldürene daha çok 
ceza verilmektedir. Bu 448 nci maddenin tadili 
ve 61 nci maddenin eski halinde kalmasından ile
ri gelmektedir. Bu adaletsizliği bir an evvel ön
lemek Adalet Bakanlığının vazifesidir. 

Bu meyanda, tatbikatta gördüğümüz trafik 
suçları iç yarasıdır. % 95 yaya kusurlu % 5 sü
rücü kusurlu diye kabul ettiğimiz bir hâdisede 
hâkimin ancak 59 ncu madeyi tatbik etme salâhi
yeti vardır. Halbuki bu maddenin kademeli bir 
şekilde yapılması ve bir an evvel getirilmesi hak
kın tecellisi bakımından yerinde olacaktır. Ayrıca 
bir de trafik suçlarında işlenmiş suçla alâkası bu-
lunmıyan bir 67 nci maddenin bir (E) fıkrası 
vardır. Bir sürücü bir şahsı tokatlarsa ve bu şahıs 
tokatlanmaktan mütevellit mahkemeye giderse 
orada kendisinin şoför olduğunu söylerse ehliye
tinin daimî ve muvakkat olarak istirdadına karar 
verilir, der. Halbuki ana prensip suçla fiilin 
arasında bir irtibatın bulunması şarttır. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. Hepinizi hürmetle selâm
larım. Sayın Başkandan da vaktimi geciktirdiğim 
için özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Enis Kansu. 
ENİS KANSU (İzmir) — Sayın Başkan, kıy

metli senatörler, 

Adalet Bakanlığı bütçesinin Senatoda görüşül
mesi sırasında gecenin çok geç saatlerinde söz 
sırası bana geldi. 

Benden önce konuşan Sayın Grup Sözcüleri 
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ile Sayın Turhangil'in Adalet cihazının, iyi işle
mesi için kıymetli fikirleri oldu. 

Ben bu arkadaşların tenkiti ve mülâhazaları 
dışında görüşlerimi kısaca arz etmek istiyorum. 

Yurdumuzda vatandaşları ilgilendiren ve çok 
büyük şikâyetleri mucibolan konuların başında 
Adliye gelmektedir. Büyük, küçük bütün şehir, 
kasaba ve köylerde yaşıyan vatandaşlarımız mah
kemelerin ağır işlemesinden, kanunların çoklu
ğundan mahkeme masraf ve harçlarının yüksek 
oluşundan haklı olarak şikâyetçidirler. 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri üzerinde 
çok ciddî surette durulmuş ve bütün memlekete 
şâmil olarak kurulması başarılmış olmasına rağ
men adliye cihazı vatandaşları istenildiği şekil 
ve surette tatmin etmekten uzak kalmıştır. 

Hemen her zaman bütçe imkânsızlıkları, ele
man kifayetsizliği ileri sürülerek geri bırakılan 
ve bugün artık vatandaşlarımız için ıstırap kay
nağı haline gelmiş bulunan Adliye mekanizması
nın üzerine bütün ciddiyet ve ehemmiyetle eğil
mek ve bu cihazın vatandaşı tatmin edecek duru
ma gelmesini sağlamak lâzım olduğu kanaatinde
yim. Bu hususta bütün sayın Senato üyelerinin 
de benim ile aynı mütalâada olduklarını kabul 
ediyorum. Bugün artık adliye cihazı için lüzum
lu elemanlar memleketimizde fazlasiyle mevcut
tur. 

Fakültelerden matlup miktarda hukukçu ye
tişmektedir. Binaenaleyh eskiden olduğu gibi hâ
kim fikdanmdan bahsedilemez. 

O halde, geriye sadece teşkilâtı genişletmek 
ve lüzumu zaruret haline gelmiş olan yeni sulh 
ve asliye mahkemeleri kurmak, icra teşkilâtını ıs
lah ve takviye etmek ve son olarak da Yargıtay 
dairelerini çoğaltmak kalıyor. 

En basit dâvaların yıllarca devam etmesi, 
vatandaşların mahkeme kapılarına gide gele 
ayaklarına karasu indirmekte, yol masraflarını, 
vakit kaybetmelerini mucibolmaktadır. Hâkim
lerimizin çok gayretli, ciddî ve tarafsız olarak 
dürüst çalışma ve gayretlerine rağmen, iş sayı
sının fazlalığı gayet tabiî olarak dâvaların uza
masını mucibolmakta ve bu yüzden şikâyetler 
ve sızlanmalar gittikçe artmaktadır. Hemen bü
tün memleketteki durumu arz olunan şekilde bu
lunan ve sulh mahkemesinden Yargıtaya kadar 
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fevkalâde mahmul ve ağır çalışır bir durum gös
teren Türk adliyesinin kısa zamanda tanzimi ve 
süratli ve emniyetli bir hale getirilmesi için Hü
kümetin vakit geçirmeden gerekli tedbirleri al
ması gerektiği kanaatindeyim. 

Sayın Başbakanın çok iyi bildiği ve hem'en 
her fırsatta ifade buyurdukları gibi Türkiyemi-
zin halli lâzımgelen birçok dertleri ve sosyal 
problemleri arasında adliyeyi matlup seviyeye 
getirmek ve Türkiyemizde vatandaşları Devlet
ten, Hükümetten bir kelime ile Türk vatandaşı 
olmaktan gurur ve iftihar duyuracak hizmetle
rin en başında gelen adliye cihazımızın tanzimi 
için; 

1. Adliye Bakanlığının bugünün ihtiyaçları
na uyacak yeni bir merkez teşkilât kanununa 
kavuşması, 

2. Her derece ve sınıftaki hâkimlerden, ba-
î'olarca seçilecek avukatlardan, üniversite camia
larından seçilecek elemanlardan mürekkep bir 
komite kurularak büyük, küçük bütün şehirleri
mizdeki mahkeme ve icra dairelerinin lüzum ve 
miktarı tesbit edilerek ona göre lüzumlu teşkilâ
tın ihdası için gerekli hazırlığı yapması ve Ad
liye Teşkilât Kanununun bir an önce getirilmesi, 

3. Mevcut ve ileride tesis olunacak mahke
meler için bina, mobilya, demirbaş, kırtasiye ve 
sair lüzumlu ihtiyaçların en mükemmel surette 
temini ve hâkimlerimizin ve savcılarımızın rahat, 
huzur içinde ve Türk Devletine lâyık surette ça
lışmalarının sağlanması, 

4. Mahkemeler için lüzumlu kitaplıkların ve 
kitapların sağlanması, 

5. İcra .memurluklarının bugünkü perişan 
haline son verilerek emniyetli, ciddî, temiz ve va
tandaşa ve memurlara işkence verecek halden 
kurtarılması, 

6. Mahkemelerin kalem teşkilâtının günün 
ihtiyacına cevap verecek hale getirilmesi, 

7. Bugün tatbik edilmekte bulunan kanun, 
nizamname, kararname talimatnamelerin miktar 
bakımından gösterdiği çok büyük sayı ve birbir
leri ile olan bağlantıları bütün hukukçuları altın
dan kalkıhnası güç bir duruma sokmuş ve bu hal 
mahkemelerin işlemesine de tesir etmiş bulun
maktadır. Bir an önce Adliye Bakanlığının bu
nu gidermesi şart ve zaruret haline gelmiştir. Bu 
itibarla bir veya müteaddit komiteler kurularak 
kodifikasyon mesaisine geçilmesi ve lüzumsuz ve 
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yersiz kanun ve sair mevzuatın ıslâhı ve sayı
larının azaltılması, 

8. işlerin azaltılmasını ve kısaltılmasını sağ
lamak üzere usul kanunları ile icra ve iflâs, Ki
ra kanunlarının ve benzeri mevzuatın günün icap-: 
larına göre bir an evvel düzenlenip Meclisten çı
karılması, 

Gerektiği kanısındayım. 
9. Oeza ve tevkif evlerinin durumuna gelin

ce, bugün mevcut ceza evlerinin çok büyük kıs
mı harap, perişan, bakımsız bir halde olup çağ
daş memleketlerdeki infaz sistemleri ile bağdaş
ması imkânsız bir durum göstermektedir. Bura
larda ortalama 40 binin üstünde mevkuf veya 
mahkûm en iptidai şartlar ile kendi hallerine ve 
kaderlerine terk edilmişlerdir. 

Bu arada genç suçluları ıslah ve sosyal haya
ta hazırlanmış olarak cemiyete maletmek gayesi 
ile iş esası üzerine ceza evlerinin tadili ve halı, 
marangoz, terzi, kunduracı ve sair meslek ve sa
nat kollarının tesisi için lüzumlu atölyelerin ma
kine, tezgâh ve aletler ile teçhizi gerekmektedir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere infazın ga
yesi mahkûmun terbiye ve ıslahı olduğuna göre, 
bir taraftan ceza evlerinin yeterli bir program 
altında ve modern usullere göre düzeltilmesi ve 
diğer taraftan üstün idare kabiliyeti olan, bil
gili ve karakterli elemanlar ile ceza evlerinin 
idare edilmesi cihetine gidilmesi lâzımdır. Bu
gün mevcut ceza evlerimizde yüksek tahsil yap
mış müdür bile gayet mahdudolduğundan ve 
her ne kadar bu hususta Garp memleketlerinden 
bir kısım elemanlar gönderilmiş ise de bunların 
sayısının da mahdudolması itibariyle, bütün bu 
durumların ıslahı mutlak bir zaruret ifade et
mekte ve sırası ilo yukardan beri telhisen arz 
olunan hususatm düzeltilmesi Adalet Bakanlığı 
bütçesinin bugünkünün en aşağı bir misli fazla 
olmasını gerektirmektedir. 

10. Şahitlik ve bilirkişi müesseselerinin, 
memleket realitelerine uygun surette yeniden ele 
alınması ve mevzuatımızda buna göre esaslı ıs
lahatın yapılması kanısındayım. 

Sayın senatörler, Türkiye'de 40 yıldan beri 
başlıyan ve devam eden toplum kalkınması yurt 
ilerlemesi, Cumhuriyetin kökleşmesi kanaatimco 
ve herşeyden önce Adalet cihazının iyi işlemesi
ne, adalet terazisinin vatandaşın ahlâkını, örf 
ve âdetlerini göz önünde tutarak ve millî şıııı-
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t'ıı ve vicdanı hassas bir barometre gibi ölçe
rek, gayet dikkatli, dürüst ve süratli hareket 
etmesine bağlı olduğunu arz eder ve buna gö-
ro yukarda tebarüz ettirilen ve sizlerce de ilâve 
edileceği tabiî olan kıymetli fikirlerle Adliye
mizin kemal seviyesine ermesinden hepimizin 
büyük ve nihayetsiz kıvanç duyacağımızdan 
emin bulunduğumu ifade etmek benim için şe
refli bir vazifedir. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize, Sayın Adliye Bakanımıza ve Adalet 
Bakanlığının kıymetli erkânına teşekkür eder 
saygılarımın kabulünü rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN 
ter sesleri) 

Sayın öztürkçine. (Yeter, ye-

RıÎFAT ÖZTÜRKÇÎNIE (İstanbul) — Muh
terem. arkadaşlarım, benim ne konuşacağımı 
bilmeden yeter denmesi öyle zannediyorum ki, 
demokrasi kaideleri ve söz hürriyetine muga
yirdir. Benim konuşmam, hekim olmam sebe
biyle, her halde uzun değildir. Kendi mesle
kimle ilgili bir kısmı konuşacağım. 

Adliye Vekâletinin emrinde tüberküloz 
mahkûmlarına ait Tekirdağ'da bir hapisane 
mevcuttur. Mahkûmlar arasında fazla tüber
küloz olması sebebiyle hapisanelerde günlerce 
sıra beklemektedirler. Dolayısiyle kendi mah
kûm arkadaşlarına, her en basil neşrettikleri 
için hastalık enfekte etmektedirler. Buna bir 
an evvel tedbir almanın zaruri olduğuna kaa-
niiz. 

Bir de arkadaşlarım, çocuk mahkemelerinin 
kurulmasını anlattılar. Bu mütalâaya aynen 
ben de iştirak ediyorum. 

Üçüncü olarak; bendeniz bâzı Avrupa dev
letlerinde olduğu gibi, bizde de ağır ceza mah
kemelerinde müşavir olarak bir psikolog bu
lunması hususunda acaba ne gibi düşünceleri 
vardır? Bunu anlamak istiyorum. Çünkü bi
zim mahkemelerimizde hâkimlerimiz vardır fa
kat bir psikolog yoktur. 

Sonra, Cumhuriyet savcılarına acaba adlî 
polis teşkilâtının verilmesi hakkında ne gibi 
düşüncelere maliktirler? Elimizde bugün doğ
ru dürüst bir adlî polis yoktur. Adlî polis 
teşkilâtı Cumhuriyet savcılarının sevk ve idare
sine verilirse daha yerinde olur, kanaatinde
yim. Hürmetlerimle. (Anlıyamadım, sesi) 
Savcının emrine, efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Arı. 
AHMET NACÎ ARI (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, 'Sayın Bakan ve me
sai arkadaşlarım. 

Adalet Bakanlığı 1964 yılı Bütçesi münase
betiyle ben de küçük bir noktaya, kısaca temas 
etmek istiyorum. 

Yanılmıyorsam Cumhuriyet Türkiye'sinin 
kuruluşundan 27 Mayıs İnkılâbına kadar çı
karılan ve yürürlüğe konan kanunların sayısı 
(7 480) dir. 

27 Mayıs İnkılâbından T. B. M, M, nin 
.açıldığı ve çalışmalara başladığı 25 Ekim 19'61 
tarihine kadar çıkarılan ve yürürlüğe konan 
kanunların sayısı da ($7ı5) tir. 

25 Ekim 19ı6l den bu yana Yüee Meclislerde 
müzakere, kabul ve yürürlüğe giren kanunla
rın sayısı da şu anda (39l6) dır. 

Çalışmalar devam ettiği sürece de bu mik
tarın günbegün artacağı aşikârdır. 

Bu kadar sayıda kanun yanında, miktar 
yekûnu azınısanmıyaeak kadar kararname, ni
zamname, talimatname, yönetmelik, şu, bu 
mevcudiyeti de gözden ırak tutulmamalıdır. 

Bu rakamların yekûnu, kanunların madde, 
fıkra değişiklikleri karşısında .biraz düşünmek 
ve bâzı tedbirler almak, birtakım kolaylıkla
rın sağlanması bakımından faydalı olur kanı
sındayım. 

Mevcut kanun sayısı karşısında ayrıca pek 
çok kanunlarımızdan tek madde, tek fıkra 
ilâvesi veya çıkarılması keyfiyeti muvacehe
sinde vatandaş bir yana, hukukçularımızın 
bunları nasıl takip ile işin içinden çıkabildik
leri, benim için zaman zaman meraka değer 
bir konu olmaktadır. 

Yüee malûmunuz olduğu üzere, bu memle
kette yaşıyan insanlardan her dört kişiden üçü
nün okuma yazma dahi bilmediği göz önüne 
alınacak olursa, kendilerini zaman ve zemine 
göre, vakit vakit ilgilendiren sadece dava ko
nularında, vatandaşın nasıl bir bunalım içinde 
kaldığını, kalacağını kestirmek de güç olmasa 
gerek. 

«Cehalet mazereti kanuniye teşkil etmez» 
düsturu ve % 75 okuma - yazmadan yoksun bir 
kütlenin mevcudiyeti karşısında, mevcut ka
nunları derleyip bunları bir komisyon marife
tiyle yeniden bir sıraya, bir nizama bağlıyarak, 
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dağınıklıktan kıırtarıliması zjorunluğunda oldu
ğumuzu ifadede belki fayda payı olacaktır. 
Zaman değiştikçe hükümetler de elbette gü
nün şartlarına, zaruretlerine, ihtiyaçlarına gö
re değişecektir. 
" Ama, bunları derleyip ayrıca çıkarılması 
mümkün bir yasa dergisi ile yeniden sıralamak, 
antidemokratik, ölü kanunları yürürlükten kal
dırmak ve dağınık değişiklik maddelerini bir 
bütün halinde toplamak, okuma - yazmadan 
yoksun, büyük kütle yanında, hukukçularımızı, 
diğer iş ve memuriyet erbabını da memnun ede
cek, işleri, işleyişi kolaylaştıracak, kırtasiye
ciliği önleyiş, mesuliyetten kaçışı zorlıyan for
malist, havalesi gidişin duraklamasında da 
fayda sağlıyaeaktır. 

Kanunlarımızın ayıklanması, derlenip top
lanması, vazıh bir hale getirilişi, başka bir de
yimle kodifikasyon zarureti aşikâr olduğuma 
göre; Adalet Bakanlığının bu yolda yapacağı 
bir çalışmanın; toplumumuz, Devlet çarkının 
intizamlı dönüşü, vatandaşın vatandaşla, va
tandaşın Devletle mütekabil münasebetlerinde 
kolaylık, açıklık, sürat temin edecektir kanı
sındayım. 

Yurdumuza gelerek muhtelif yönlerde in
celemelerde bulunan bir yabancı uzmanın : 

«Türkiye, memleket ve millet olarak kalkın
maya, hem de süratle kalkınmaya çok müsait, 
ama mevzuat müsait değil» dediği kulaklarımı
za gelenler arasındadır. Söylendiği kabili mü
nakaşa olsa da, söylenmemiş olsa da, bu espride 
bir gerçek payının ağır bastığını ifadede bir 
sakınca olmasa gerek. 

Bütün bakanlıklarda hüküm ferma olan 
bu mevzuat işinin ele alınarak Adalet Bakan
lığının bu işde öncü olacağını, değerli ve muh
terem 'bakanımızın bu konu üzerine eğileceğini 
ümitle, Adalet Bakanlığı 19*64 yılı bütçesinin 
hayırlı ve başarılı olmasını dilerim. Hürmetle
rimi.'. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

NEDİM EVLİYA (Maraş) — Sayın Baş
kanım, daha evvel söz rica etmiştim. 

BAŞKAN — Daha evvel söz istemediniz. 

NEDİM EVLİYA (Devamla) — Efendim 

son sözü verin. 
BAŞKAN — Peki buyurunuz efendim. 
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NEDİM EVLİYA (Maraş) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, sayın Adalet Bakanımız 
vo kıymetli meslekdaşlarım. 

Eski bir adalet mensubu sıfatiyle çok muh
terem ve kıymetli meslekdaşmı Fikret Turhan-
gil'in mâruzâtında ve Adalet Bakanlığı bütçe
sinin görüşülmesi sırasında bilhassa bu bütçe 
ile alâkalı Yargıtay Birinci Başkanı ile daire 
başkanları ve Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan 
ve üyelerinin de burada bulunmaları lüzum ve 
zaruretine dair olan temenniyatma maalesef 
iştirake imkân yoktur. Zira bu, Anayasamızın 
Yüksek mahkemeler mey anında mütalâa etti
ği Yüksek Yargıtayı ve yine Anayasa müessese
lerinden olan Yüksek Hâkimler Kurulunu bu
rada bulunmaya icbar eden hiçbir sebep ve 
müeyyide mevcut değildir. Kaldı ki; eğer bu 
iki müessese ile alâkalı hususlar üzerinde mâ
ruzâtta Ibulunulmuş ise, arkadaşlarımız her za-' 
man için bu zabıtları okuyup muttali olabilir
ler. 

Bu hususu tashih ve tavzih etmek üzere ve 
bir suitefehhümü önlemek için huzurunuza çık
tım, atfınızı rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 
(Konya) —• Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun çok değerli üyeleri; 

Adalet Bakanlığı bütçesinin müzakeresi ve
silesiyle Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
lerinin Adalet Bakanlığı ile ilgili görüş, düşü
nüş, tenkid ve istekleri, önümüzdeki yıl çalış
malarında Adalet Bakanlığına yol gösterecek 
ve ışık tutacaktır. 

Değerli çalışma!ariyle bize gerçek ve fayda
lı yolu gösteren muhterem Senato üyelerine 
gönülden şükranlarımızı ve saygılarımızı su
nar rz. 

Muhterem arkadaşlarımın görüş ve tenkid-
1 rine cevaplarımı arz etmeden önce Adalet 
Bakanlığı çalışmalarından bahsetmeyi faydalı 
bulmaktayım. 

Bu mâruzâtımla bir kısım arkadaşlarınım 
tenkid ve isteklerine de cevap vermiş olacağım 
gibi bir yönden de Bakanlığın çalışmaları yük
sek denetiminize ve bilgilerinize sunulmuş ola
caktır. 

Bakanlığımız Teftiş Kurulu 1331 tarihli 
Heyeti Teftişiye Nizamnamesi gereğince, ku-
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rulmuş olup bir başkan ve 33 müfettişten iba
rettir. 

(Anayasanın 144 ncü maddesinin son fıkra
sı gereğince, hâkimlerin denetimi belli konu
lar için Yüksek Hâkimler Kurulunca görev
lendirilecek üst derecedeki hâkimler eliyle ya
pılır.) 

45 f-jayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren hâkimlerin teftişi ve hâkimlere ait tah
kikat işleri Bakanlık Teftiş Kurulunca yapıl
maktadır. 

Teftiş Kurulunca : 
Cumhuriyet savcılıkları, para, pul hare in

faz ve temyize sevk işlemlerini kapsıyan mah
keme kalemleri icra ve iflâs daireleri, ceza tev
kif evleri, iş yurtları, ticaret sicilli memurluk
ları ve noterlikler. 

Teftiş edilmekte bu teftişe vekâlet dairele
ri de tabi olmaktadır. 

1963 takvim yılı içinde 33 müstakil ağırceza, 
17 mürettep ağırceza, 81 çift hakimli asliye 
mahkemesi, 136 tek hakimli asliye mahkemesi, 
34 sulh hâkimliği, kalem işlemleri teftişe ta/bi 
tutulmuş ve ayrıca 30 aded yeni cezaevi ve iş 
yurdu da teftiş edilmiştir. 

1964 yılı içinde ise 57 adedi ağır ceza mer
kezi olmak üzere 368 mahkemenin yukarıda 
zikredilen muameleleri teftiş ettirilmek üzere 
programa alınmış ve ilâveten 25 yeni cezaevi 
ve iş yurdunda da teftiş yapılacaktır. 

Pek muhterem arkadaşlarım. 
Bakanlığımızca hazırlanıp sevk edilen ve ha

len Yüksek Meclisin komisyon, Millet Meclisi 
ve Senato Genel Kurullarında görüşülmekte 
olan tasarılar, şunlardır : 

1. İcra ve İflâs kanunu tasarısı 
2. Kat Mülkiyeti kanunu tasarısı 
3. Hâkimler ve Savcılar kanunu tasarısı 
4. Mahkûmların infaz sırasında ve infazdan 

sonraki korumaya ait kanun tasarısı ki, buna 
(Patronaj Kanunu) tasarısı da denilmektedir. 

5. Yakalanan veya tutuklanan bâzı kimse
lere tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı. 

6. Adlî Tıp Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun tasarısı, 

.7. Basın Kanununun 143 sayılı Kanunla 
değişik 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısıdır. 
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'Bakanlığımızca : Hazırlanmakta olan ive en 

kısa zamanda Yüksek Meclis ve Senatoya sevk 
edilecek bulunan kanun tasarıları da şunlar
dır. 

1. Adliye mahkemelerinin kuruluşu hak
kında kanun tasarısı, 

2. 
3. 
4. 

rısı, 
'5. 

sarısı, 
6. 
7. 

rısı, 

Türk Ceza Kanunu tasarısı, 
Çocuk mahkemeleri kanunu tasarısı, 
Ceza muhakemeleri usulü kanun tasa-

Hukuk usulü muhakemeleri kanun ,ta-

Avukatlık kanunu tasarısı, 
Uyuşımaızlık mahkemeleri kanun tasa-

'8. Adalet Bakanlığı Merkez teşkilât ka
nunu tasarılarıdır. 

SeVk edilen İcra ve iflâs kanunu tasarısı
nın getireceği yenilikler şu esaslarda toplana
bilir. 

Yüksek 'Senatoca 'bilindiği üzere, İsviçre 
Federal 'Kanunundan iktibas suretiyle alman 
licra <ve İflâs Kanunu borçlu ive alacaklı müna
sebetlerini 'bünyemize uyfgun .şekilde hallede
mediği için sosyal 'Çevrenin reaksiyonuna ıma-ı 
ru'Z kalmış 1932 ve 1940 yıllarında esaslı de
ğişikliklere uğradığı halde kanuna karşı yö
nelen şikâyetlerin arkası alınamamıştır. 

,Son yıllarda kamu oyunda ve ticari muhit
lerde kanunun ıslahı konusundaki temenniler 
yaygın ve şümullü ibir kanaat halinde belir
miştir. 

Bu akımları büyük bir titizlikle izliye n 
Adalet (Bakanlığı süratle ve dikkatle tadil ça
lışmalarına haışlıyarak hazırladığı yeni tasarı
yı Ö Ağustos 19İ62 tarihinde Yüksek Meclise 
sunmuş Ve Adalet Komisyonunca yapılan ça
lışmalar sonucunda s'on ışeklini alarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi teklifi ile Büyük 
Meclise sunulmuştur. 

Yüce Senatonun bu kanundaki değişikliği 
benîmsiyerek şikâyetlere son vereceğine ve kıy
metli yardımlarınızla tasarının en iyi şekli 
alacağına samimiyetle inanmaktayız. 

Hazırlanan Kat mülkiyeti kanun tasarısı
nın getirdiği yenilikleri de şu suretle özetle
mek mümkündür. 

Özellikle şehirlerde arsa fiyatlarının yük
selmesi ve şehir nüfusunun artması ıgîbi sebep-
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İerle 'binaların tamamının bir şahıs tarafından 
yaptırılmasının güçlük arz .ettiği 'bir gerçek
tir. 

Birçok 'Garp 'memleketlerinde okluğu gibi 
'memleketimizde de 'meskenlerin birden ziyade 
şahıs tarafından ortak mülkiyet halinde yap
tırılması ve ortak 'malikler lehine kat veya dai
reler üzerinde şahıs irtifak hakları tesisi yo
luna gidilmesi mecburiyeti doğmuş on yıla ya
kın bir uygulanması olan ve halk arasında 
(kat mülkiyeti) diye adlandırılan 'bu (hal tarzı 
böyelce ihtiyaçlardan doğan bir müessese ola
rak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Ancak : 'Müşterek mülkiyet ile şahıs irti
fak hakkını -birleştiren dünkü sistem İrat ve 
daireler üzerinde bağımsız ve sıürekli bir mül
kiyet (hakkına vücut vermedilginden tatmin edi
ci bulunmamaya haşlamış ve gerçek mânada I 
kat mülkiyetini nizamlıyan kamın hükümleri-
ne duyulan İhtiyaç (her gün biraz dallı a artmış- i 
tır. 

Kat mülkiyeti umunu tasarısı fbıı ühtiyaca 
cevap vermek gayesinden doğmuştur. Tasarı 
memleketimiz bünyesine en uygun şekilde ve 
Medeni TCanun 'hükümleriyle de ahenkli 'bir 
tarzda ele alınmış ve nizamlamnııştır. 

Yaygın bir tatbikatı olan kat mülkiyetini 
bir an önce kesin 'hukukî esaslara bağlamak ve 
özellikle kat, 'malikleri arasında ortaya çıkan 
•ve çıkması mulhteimel olan ihtilafları derhal 
•halledebilmek için tasarının süratle kanunlaş
ması gerekmektedir. 

Hâkimlik meslekinin özellik taşıdığını iza-
'ha hacet yoktur. Yürürlükte bulunan kanun
daki şartlara ilâveten bu meslekin vekar, (hay
siyet ve mahabetini muhafaza için bâzı hü
kümlere ihtiyaç duyulmuştur. 

Yürürlükte bulunan ımevzuatta iki yıl ada
let daireleri ve malhkemelerde çalışmaktan iba
ret olan 'hâkimlik stajının beklenen faydayı te
min etmediği bir (gerçektir. 

Bu sebeple stajın bir esasa bağlanarak staj
yerlerin Ibüro ve kurslarda 've yalnız bu işle gö
revli meslek (hocaları taraflarından yetiştirilme
leri ve neticede imtihana tabi tutulmaları sure
tiyle mesleke dalha yetişmiş Ihâkim ve savcıların 
alınmasını sağlıyan hükümler konulduğu gibi 
yer değiştirmede birinci smııfa yani Yargıtay 
üyeliğine aday olmada ve Yargıtay (Başkanlığı | 
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görevinin ifasında da, yeni esaslar konulmuş
tur. 

Adalet teşkilâtının muhtac'olduğu meslek 
memurlarını yetiştirmek üzere meslek okul 've 
kurslarının açılması yeni Hâkimler ve savcı
lar kanun tasarısının >göz önünde tuttuğu esas 
prensiplerdendir. 

Hükümlülerin tahliyelerinden önce 'olduğu 
gibi tahliyelerinden sonra da yardım ve müza-
Iharete imuhtacoldukları ceza evlerinden salıve-
rildikle rinde cemiyet baya tında 'karşılaşacak
ları güçlükleri 'gidermek bunları İbir sanat sa
hibi yapıp bulmak ve toplumsal bayata alıştma-
larını sağlamak anıaciyle başka memleketlerde 
tatbik edilerek iyi vsonuçlar verdiği -anlaşılan 
patronaj müessesesinin bizde de kurulması ve 
'hizmete 'girmesi için !(ln!faız sırasında veya in
fazdan sonrası korunmaya ait) kanun tasarısı 
hazırlanarak Meclise sevk olunmuştur. 

Adlî Tıp 'Kanununda, da bâzı değişiklikler 
yapılması zaruret halini almıştır. 

Adlî Tıp Müessesesi 19!2(6 yılında kurulmuş
tu. Adlî tababet ve ruh tababetinin zamanla 
mazllıar olduğu 'inkişaflar ive tıp alemindeki te
rakkilerin bu ilim dallarına olan tesiri adlî ta
babetin sabasını ibir (hayli genişletmiştir. Bu 
sebeple 19'5'3 yılında bu müessese yeniden teş
kilatlandırılmıştır. Bu müesseseye intikal eden 
işlerin yıldan yıla artmış bulunması ve bunun 
neticesi olarak tetkikatm kısa zamanda ikmal 
edilmemesi yüzünden bu işlerle ilgili dâvaların 
uzamalarını intaçetmiş Ve mevcut kanunun 
tatmin edici .olımıyan boşlukları (bu ilhtısas ko
luna rağbeti sağlıyamamışitır. (Bu zaruretlerle 
İh a zırlan an tasarı ile Adlî Tıp 'Meclisinin tam 
bir bütünlülü'k içerisinde ve çalışmalarının de
vamlılığını sağlamak maksadiyle yedek üye 
sayısı Meclis bünyesinde toplanan İhtisas kol
larının da önemi giöz önünde (bulundurularak 
artırılmış Adlî Tıp asistanlığına müracaat! ön
lediği kanısına varılan bâzı hükümler kaldırıl
mış ve diğer asistanların durumuna eşklolarak 
ödenek almalarını sağlıyacak bükümler tasarı
ya konulmuştur. 

Basın Kanununun 143. sayılı Kanunla de
ğişik 19 ncu ımaddesi ile basın yolu ile kişile
rin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya 
kendileri ile ilgili 'gerçeğe aykırı yayın yapıl
ması (hallerine hasredilmiş ve neşir konusunda 
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Sucu işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş olup 

da onbeş yaşını doldurmamış olanlarla, onlbeş 
yaşını bitirip onsekiz yaşını bitirmemiş olan 
hükümlüler de dâhil olmak üzere halen 23 231 
i erkek ve 499 u kadın olmak üzere 23 730 
hükümlü ile 17 441 i erkek 361 i kadın olmak 
üzere 17 802 de tutuklu ki, cezaevlerinde cem'an 
41 532 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. 

Sinop, Yayseri, Edirne ve izmir'de olmak 
üzere dört adet bölge cezaevi 13 adet yeni ce-
vaevi aynı zamanda iş esası üzerine müesses 
cezaevi karekterinde Ankara, Elâzığ, izmir'de 
de üç adet çocuk ıslah evi, Eskişehir, Konya ve 
Sinop'ta üç çocuk cezaevi, Sivas'ta olmak üze
re bir kadın cezaevi 509 adet ve kazalardaki 
cezaevleri ile birlikte .cem'an 627 adet vardır. 

Halen Sivas kadın, erkek, İsparta, Niğde in
şaat, Niğde Tarım, Değirmisaz Maden, Ankara, 
Imralı, Edirne, Dalaman, Foça yeni cezaevle
riyle Ankara, Elâzığ, izmir çocuk ceza ve ıs
lah evleri olmak üzere 13 iş esası ü/erine mü
esses cezaevi mevcudolup bunların iş mevzuları 
tarımcılık, hayvancılık, halıcılık, dokumacılık. 
çorapçılık, möblecilik, kunduracılık, terzilik. 
balıkçılık, fırıncılık, inşaat, madencilik, mat
baacılık, meyvacılık ve çiçekçilik işleriyle uğ
raşmaktadırlar. 
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ihdas edilmiş olan önceden adlî murakabe sis-
tenıinden vazgeeilmiştir. 

Halen Yargıtay 1221 sayıilı Kanım ve değişik
likleriyle çalışmakta, adalet mahkemeleri de 
367, 469, 825 ve 931 sayılı Teşkilât kanuııla-
riyle diğer ek ve tadilleri ve usul kanunların
da yer alan hükümlere dayanılarak faaliyette 
bulunmaktıa di r. 

Anayasanın getirdiği yeniliklerle 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkiline ait Ka
nun hükümleri nazara alınarak adalet mahke
meleri kuruluş kanunu tasarısı hazırlanmak
tadır. 

19 defa tadile uğramış bulunan Ceza Kanu
nunun yeniden ele alınması ve ilerlemekte olan 
cemiyet münasebeti eriyle ekonomik hayatın ge
tirdiği yeni telâkkilere göre düzenlenmesi kati 
bir zaruret halini almıştır. Bu yoldaki vekâlet 
çalışmaları ileri safhadadır. 

Uzun zamandan beri. üzerinde çalışılmakta 
olan ve bir ara. fasıla verilen Ali'den i Kanun 
üzerindeki incelemelere devam olunmaktadır. 

Zamanında yerine getirilmiyen hakkın isabet 
derecesi ne kadar üstün olursa olsun arzuya 
şayan bir netice değildir. 

Adalet dağıtımında hükümdeki isabet yanın
da süratin de 'büyük bir önem taşıdığı aşikâr
dır. 

Adaletin sürat ve isaıbetle temini nıaksadiy-
le Ceza ve Hukuk Usulü Muhakemeleri kanun
ları üzerinde çalışılmaktadır. Adalet mahkeme
leri kuruluş Kanununun alacağı veçheye göre 
bu kanunlar da en kısa zamanda Yüksek Mec
lise sevkedilecektir. 

Yeni Anayasamızın 142 nci maddesinde der
piş olunan esaslar dairesinde adlî, idari ve as
kerî yargı mercileri arasında çıkacak g'6vex ve 
hüküm uyuşmazlıkları kesin olarak çözümle
mekle yetkili uyuşmazlık mahkemesi kanun ta
sarısı hazırlanmış bulunduğu gibi, 

Her gün biraz daha artmakta olan çocuk 
suçları mevzuunda yeni esasların teshili ve ço
cuk .mahkemelerinin teşkili üzerinde de dikkat 
ve itina ile çalışılmaktadır. 

Sözlerimi bitirmeden önce üzerinde dikkat 
ve hassasiyetle durduğumuz ceza ve tevkif ev
leri ile işyurtları üzerindeki çalışmalarımızdan-
da Yüksek Senatoya bilgi vermeyi zaruri ve 
fa y d a 11 s aynı ak ta yi m. 

Cezaevleri ile çocuk ceza ve ıslah evlerinde; 
21 sabit öğretmen ve Millî Eğitim Bakanlığı 
ile de anlaşmak suretiyle temin edilen 67 öğ
retmen ki; 88 öğretmen öğretimle meşguldür. 
Ortalama beş bin hükümlü eğilime tabi tutul
maktadır. 

Kazalar da dâhil olduğu halde bütün cezaev
lerinde Diyanet işleri Reisliği tarafından haf
tada ikişer gün din adamlarına dinî ve ahlâki 
mevzularda konferanslar verdirilmekte ve ay
rıca İm konuda ilim adamlarından da istifade 
edilmektedir. Buna ilâveten terbiyevi ve kül
türel filimler de imkân nisbetinde gösterilmek
tedir. 

Yeni cezaevlerinde ve iş yurtlarında döner 
sermaye milctarı yirmi milyona yakındır. 

Hükümlülere 3,5 liraya kadar yevmiye veril
mektedir. 1962 yılında iki milyon iki yüz yetmiş 
yedi !bin otuzyedi lira yemiye tahakkuk ettiril
miş yüz onbin dokuzyüz dört lira da prim öden
miştir. 1963 yılında bu miktarın bir milyona, yük
seleceği tahmin edilmektedir. 
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Çocuk ıslah evlerinde ilokul tahsilini yap

mamış veya bitirmemiş çocuklara ilkokul tahsili 
verilmekte ve bunlar öğleden sonra da terzilik 
gibi atelye ve işyerlerinde çalıştırılmaktadır. 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile alâkalı olmak üze
re adliye binaları için malî portesi yetmiş sekiz 
milyon liraya baliğ olan bir liste tanzim edilerek 
plânlamaya verilmiştir. 

Şimdi de, kısaca Yüksek Hâkimler Kurulu
nun çalışmaları hakkında, bilgi vermek istiyo
rum: Anayasanın 143 ve mütaakıp maddelerine 
göre kurulmuş olan Yüksek Hâkimler Kurulu
nun 45 sayılı Kanuna göre görev ve yetkileri tes-
bit edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu bağımsızdır. Hiç
bir organ, makam, mevki veya kişi bu kurula 
görevleriyle ilgili işlerde emir ve talimat vere
mez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Kanuna 
dayanan sebepler dışında, kurul kararlarının ye
rine getirilmesini geciktiremez. Adalet Bakan
lığı ile münasebetleri 45 sayılı Kanunun hüküm
lerine tabidir. Adalet Bakanı, Yüksek Hâkim
ler Kurulu toplantılarına bizzat katılabilir, an
cak oylamaya katılamaz. 

Bir Anayasa müessesesi olan Yüksek Hâkim
ler Kurulu, 22 Aralık 1962 tarihinde işe başla
mıştır. 196!> yılında 16 hâkim emekliye ayrıl
mış yine bu yıl içerisinde 150 hâkime disiplin 
cezası uygulanmış vo 22 hâkim de meslekten 
ayrılmış, 210 hâkim yetki ile başka, yerlerde ça
lıştırılmış ve 473 hâkimin de yerleri değiştiril
miştir. Münhal hâkimlik sayısı 198 dir. 

Şimdi, yorulduğunuzu da. bilerek, şu mâru
zâtımın dışında kalan ve değerli arkadaşlarımız 
tarafından sorulan suallere de kısaca arzı cevap 
edeceğim. 

»Sayın Şeref Kayalar arkadaşım «Basın Ka
nununun en fazla tezyife uğrıyan maddesi», 
19 ucu maddesidir. Bu madde Anayasanın 22 nci 
maddesine uygun olarak değişikliğe tabi tutul
muş ve yukarıda arz ettiğim üzere tasan Mec
lise sevk edilmiştir. 

Suçların önlenmesi babında yine arkadaşımız 
sualler sormuştur. Daha fazla uzatmamak için 
üç esasta, toplamak mümkündür : 

Cemiyet sosyal şartları ile, suç işlemeye mü
temayil kimselerin cemiyet işerisinde tesbiti ve 
bunların ıslâhını temin edecek tedbirlerin alın

ması, suç işleyip de ceza evine girmiş olanların 
vaziyetlerine yakından alâka gösterilmesi lüzu
mu aşikârdır ve bu son kısım da yukarıda arz 
ettiğim üzere, «Batronoj» kanun tasarısında 
yer alacaktır. Diğer hususlar cemiyetin sosyal 
der'tlerindendir, yalnız Adalet Bakanlığının çalış
maları ile mümkün olamıyacağı aşikârdır. 

Arkadaşımız yine buyurdular ki; «Anaya
sa, hâkimlerin denetimi» 144 ncü maddenin son 
fıkrası ile ancak belli konu ha linçle üst derecde-
ki hâkimler eliyle yapılmasını emretmektedir. 
Doğrudan doğruya denetime imkân veren bir hü
küm elimizde mevcut değildir. 

Savcılara 45 sayılı Kanunun 80 nci maddesi 
ile Anayasanın hâkimlere tanıdığı teminata mü
tenazır bir teminat tanınmıştır. Bu da, 

. 1. Kadronun kaldırılması halinde aylıkla
rından mahrum edilmemek, 

2. Bakanlık emrine alınmamak, 
o. Yaş haddi veya maluliyet hali dışında 

kendileri istemedikçe emekliye sevk olunmamak 
keyfiyetidir. 

Yine pek aziz arkadaşlarım, iltifat buyurmuş 
olan Turhan Kapanlı, «hazırlık tahkikatının 
jandarma ve polise bırakılmaksızın, savcılar ta
rafından yapılmasını» dermeyan etmiş ve bu 
husus bu bütçe münasebetiyle burada konuşan 
bütün arkadaşlar tarafından da gerçekten üze
rinde önemle durulmuştur. 

Velâlete geldiğimiz günden itibaren bu mevzu 
da hassasiyetle çalışmaktayız ve üç tane tamimi
mizle, savcıların mahallcrindeki mühim olaylarla 
meşgul olarak, tahkikatın jandarma ve polise bıra
kılmaması ve kendileri tarafından yapılmasını is
tememiz olmuştur. Bu tamimimiz, önemle ta-
kibedilerek ve tahakkukuna bütün mevcudiyeti
mizle çalışacağız. 

Hakanlık merkez teşkilâtı kanun tasarısı arz 
ettiğim şekilde hazırlanmıştır. Fakat ne yapalım 
ki, Maliye Bakanlığı bu konuda teklif edilen 
kadroları kabul etmediği için halen müzakere 
konusu halindedir. Ve arkadaşlarımızın bu yol
daki beyanları gerçeği ifade eden beyanlardır. 
Biz de bu mevzu üzerinde çalışıyoruz. Fakat, 
kadro mevzuunda, Maliye Vekâleti mevcut malî 
şartlar muvacehesinde imkân olmadığını belirt
mektedir. 

Toplu Asliye Ceza mahkemeleri : Halen, İs
tanbul, Ankara, İzmir'de bulunmaktadır. Bun-
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İar önemli adlî ceza işleriyle, bu meyanda döviz 
kaçakçılığı işlerine de bakmaktadır. 

Muhittin Kılıç arkadaşımızın «Kira Kanunu 
vesilesiyle beyanı» başka bir arkadaşımız tara
fından cevaplandırıldığı için bendeniz üzerinde 
durmıyaeağım, 

Yine Sayın arkadaşım Muhittin Kılıç, hâkim 
namzetliği müddetinin (bir sene için bir yıl 
olarak uygulanması) hususunda Adalet Bakanlı
ğına yetki verilmesini hedef tutan kanun tasarı
sından bahis buyurmuşlardır. Bu, yetkiyi benim-
siyen Bakanlıkça getirildiği içindir ki, demin de 
arz ettim, münhal 198 hâkimlik ve 48 savcılığın 
doldurulabilmesi için yetki verilmesi hakkında 
bir tasarı Meclise sevk edilmişti. Bu tasarı Mil
let Meclisinde kabul edilmiş, bütçeden sonra Yü
ce Senatonun müzahereti ile çıktığı takdirde bu 
münhallerin tamamı kapatılacak ve bunun yerine 
yeni hâkim stajiy erleri alınacak ve o ana kadar 
da bu kanunumuz çıkarsa temin edilmiş olacak
tır, 

Üst mahkemelerin, yani istinaf mahkemele
rinin teşkili hakkında burada uzun uzadıya mü
talâa serd etmek istemiyorum. Bu meselenin le
hinde ve aleyhinde ilmî mehafilde, üniversite 
mehafilinde seminerler tertibedilmekte, tatbikat
çılar uğraşmakta ve dahilî sebebolarak da Temyi
zin yükünü hafifletmek gibi pratik bir esasa da
yanmaktadır. Bunun getireceği bu ümitler ya
nında birçok da mahzurları bilinmekte, evvelce 
tatbikatım geçirdiğimiz bir sistem olarak tatbi
katçılar tarafından da ayrıca üzerinde durulmak
tadır. 

AvukatJık'kanunu tasarısı; arz ettiğimiz şekil
de gelmiştir. Yalnız (gelmiştir) şeklinde yanlış 
ifade ettim, Bakanlıkça hazırlanmaktadır. Üze
rinde önemle çalışılmaktadır. Yalnız, İzmir, İs
tanbul ve Ankara Barosunda hazırlanan tasarı 
doğrudan doğruya bir kısım arkadaşlarımız tara
fından benimsenerek Millet Meclisine verildiği 
görülmüştür. Bu kanun tasarısı Vekâletçe hazır
landığı sırada bu üç önemli yerin mümessilleri 
davet olunmuş ve kendilerinden istifade cihetine 
de gidilmiştir. Bir noktainazar ihtilâfı hâsıl ol
malı ki, onlar, «Bizim getirdiğimizi aynen kabul 
edeceksiniz.» demişler. Vekâlette çalışan komis
yon, bir müzakere kapısı açarak doğruyu bulma
yı istemiş, baro mümessili arkadaşlarımız bunu 
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kabul etmiyerek komisyonu terkedip gitmiş ve bu 
suretle Meclise arkadaşlarımız tarafından verilen 
tasarıyı hazırlamışlardır. 

Vekâlet hazırlığını bitirmek üzere olduğu ci
hetle, ikisinin birleşerek mesleke ve memlekete 
hayırlı bir kanunun çıkarılacağına inanıyoruz. 

Arkadaşlarımız «Kaç icra memuru mahkûm 
oldu?» diye bir sual sordu. Biz de teknisyen ar
kadaşlarımıza sorduk, bilmiyorlar maalesef, Böy
le bir şey bilmiyoruz. Ama ben açık ve samimî 
olarak ifade edeyim ki, fevkalâde zaruri ve Vekâ
lete geldiğim günden beri değerli arkadaşım,, 
mahkeme kalemlerinden, icra dairelerinden gelen 
suiistimal şikayetleriyle karşı karşıyayım. 

îcra memurlarının yetiştirilmesi; arz ettiğim 
gibi yeni Hâkimler Kanununda (bir kurs açmak) 
ve bunları daha bilgili ve görgülü şekilde yetişti
rip memuriyete sevk etmek, derpiş edilen hüküm
lerdendir. 

tera muhasebesi; bilindiği üzere buraya mu
hasipler Maliye Bakanlığı tarafından tâyin edi
lir. Ve hususi bir kanuna tabidir. İcra memurla> 
rı ile icra muhasipleri arasındaki fark da bura
dan doğar İcra memuru alamaz, o, Muhasebat* 
Umumiye Kanununa ^öre, Maliye Bakanlığından! 
tâyin edildiği için icra muhasibi ile veznedarı da. 
alır. Aradaki tezat aşikârdır. Kaldırılması için 
ve bildiğimiz bir konu olması sebebiyle gayret 
sarf edeceğiz. 

Neşriyat için bir tasarı hazırlanmış ve Kuru
cu Meclise sevk edilmiştir. Ama, hâlâ çıkarılma
mıştır. Halen elimizde bir (Adalet Mecmuası) 
vardır. O da çıkarıldığı anda mahkemelere da
ğıtılmaktadır. Kitapsız ve ilimsiz mahkeme ola-
mıyacağma Bakanlığımız da kaanidir. Bunu esas
lı şekilde ele ali]') hâkimlerimizi, savcılarımızı ma
nen beslemeye kararlıyız. 

Tevhidi İçtihad Umumi Heyeti bir seneden 
beri toplanamamıştır. Bu itibarla Tevhidi İçti
had kararı da bir seneden beri çıkmamaktadır. 

Bursa'ya Hâkimler Kurulundan kadrosuz bir 
tâyin yapılmıştır, bunu tesbit ettik. Yayılmıştır. 
Sonradan da kadrosu gönderildi. Zatişleri ve 
personel işleri ile uğraşan dairelerde bu kabîl ha
taları daima görmek kabildir. Sahte imza ile de 
bir tâyin vâkidir. Yüksek Hâkimler Kurulu el
bette bunu nazara alacaktır. 

Demin pek değerli arkadaşım, Adliye Vekâle
ti teşkilât Kanunundan bahsederken, bunun 
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yokluğunun bir müsteşar meselesi tevlidettiğini 
ifade etti. Şimdi arz ediyorum; bir safhasının 
Danıştaya intikal ettiği öğrenilmiştir. Yalnız sa
fahatı nakledeceğim, öbür tarafı Danıştaym bi
leceği bir iştir. 

Gecen sene bütün yurtta 52 noterlik ihdas 
edilmiştir. İstanbul vilâyetinde ihdas edilen no
terlik adedi 12 dir. Bunlardan 4 tanesi Beyoğ
lu, 6 tanesi İstanbul, birisi Beşiktaş, birisi de 
Kadıköy'dedir. 28 Eylül 1962 tarihinde Noter 
Kanununun hükümlerine uygun olarak usulen 
ilân edilmiştir. Bu noterliklere 236 şahıs talibol-
muştıır. Bu arada. Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
Nafiz Yamanoğlu da Beyoğlu noterliğine, 16 ku
ruşluk pulla, imza etmek suretiyle talip olmuş
tur. Bu noterliğin - diğer noterliklere tâyin ya
pıldıktan sonra - tâyini yapılmasın diye de sayın 
selefim tarafından da, oraya bir kayıt vermek 
suretiyle durdurulmuştuı\ Bir sual dolayısiylc 
Mecliste ve yine bir sual dolayısiylc burada apa
çık olarak sayın arkadaşım, bu noterliğin Müste
şar Nafiz Yamanoğlu nam ve hesabına mahfuz 
tutulduğunu beyan etmiştir. Vekâletçe bilinen 
hakikat budur. Bendeniz vekâlet hizmetine başla
dıktan sonra gördüğüm muameleler arasında bu
na da tesadüf etmiştim. Böylece geçmiş bir hali 
var. 

Noterlik evsafım haiz mi?.. Haiz. Başka şart
larda bir noksanlık yok. Kendisi rica etmiş, ma
aşlara 35 lira zam yapıldı. Yirmisi alındı, oııbe-
şi daha alınacak. Bunu alayım, emekli maaşıma 
medar olur ve bir vekâlet hizmetlisidir diye sayın 
selefim, doğrudur demiş ve o şekilde maaşı da. 
alabilsin diye bu noterliği mahfuz tutmuş. 

Vekâlet makamına geçtikten sonra sordum. 
«Bu arkadaşın noterlikten feragati hakkında 
her hangi bir dileği var mı?» dedim. «Yoktur» 
dediler. Nafiz Yamanoğlu'nu, İstanbul - Beyoğlu 
11 ııci noterliğine, - şu geçmiş muameleye te
baan - tensip ve tâyin ettim. Olduğu ve olacağı 
işte bundan ibarettir. Bundan başka ne her han
gi siyasi bir maksat veya şu bu gazetelerin yaz
dıkları şekilde bir partizanlık zihniyeti ile yapıl
mış değildir. Neymiş o partizanlık?.. O bir parti, 
ben bir partideyim. Hayır Bunu Adliye Bakan
lığına soknııyacağım arkadaşlar. Burası her şe
yin ve her türlü şaibenin üstünde bir vekâlettir. 
Müsterih olun, kim olursa olsun, sureti natiyede 
bu vekâlete soknııyacağım. Parazit varsa gözü-
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mü kırpmadan mücadele edeceğim. (Bravo ses
leri) 

Bu çocuk oyuncağı değildir. Benim devlet 
anlayışını her hangi bir işi bu kadar zaman 
terkü tatile, bırakmaya müsait de değildir. Ya
pılan muamele normal ve kanunidir. Alâkalı 
mercie intikal etmiştir. Ne karar verirse başı
mızın üstündedir. 

O ok geç olduğu için, arkadaşlarımı fazla ra
hatsız etmemek kaydiyle hülâsa etmek zorunda 
kaldım. 

Arkadaşların sualleri varsa cevaba amadeyim. 
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
venler... Kabul edilmiştir. 

'A, ()AKİ HAli/O AMAL AK 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

.000 'Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... E t mi yeni er... 
edilmiştir. 

.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

.000 ıllizmet giderleri 
IBAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

,000 Çeşitli giderler 
BAJŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

edeıı-
Kabul 

216 
eden-

Kabul 

21 
eden-

Kabul 

8 
eden-
Kabul 

28 
eden-

Kabul 

2 
eden-

Kabııl 

I i l İM 

12 000 

324 850 

677 430 

400' 000 

663 625 

269 000 

298 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 

HARCAMALARI 

B. Lira 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve Satınal-
malar 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 41 750 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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B. Lira 
35.000 Sosyal transferler 92 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adalet Bütçesi müzakeresi bitmiştir. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün oy

lamasına 82 üye katılmış 74 kabul oyu, 8 ret 
çıkmıştır. Yarın tekraren oylanacaktır. 

Bugün saat 10,30 da toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 2,35 

— 299 — 



O. Senatosu B : 36 3 . 2 . 1964 O : 3 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özka-

ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet O m ay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

(Tasarının kanun luğu kabul edilmiştir.) 

185 
100 
100 

0 
o 

81 
4 

[Kabul edenler] 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sab ri Topçu oğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan gi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemen cioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin A.çar 
Refik Uhısoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal v 'rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
t .ahit Tok göz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoglu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Aü Demir 

URFA 
Vasfi Oerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik Inei 

— 300 — 
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C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Art us 
Hasan Atakan 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
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Enver Kök 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 

[Oya katılmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Mehraet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

AlâcJdirı Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
£uat Seren 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(t.) 
A. Bahattin Özbek 
(I.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
tbrahim Şevki Atasağun 
(t) 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu (1.) 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (1.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

ÜRFA 

Esat Mahmut Karakurt 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açılkalm 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Or>bay 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 
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(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
185 

82 
74 

8 
0 

99 
4 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılm lyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
TABtî ÜYELER 

Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfi'k Karasapan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 

SaJbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hassan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 

BURSA 
ihsan Sabri Çağiayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emm Durul 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki Islâ-ı". 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Etlıcm Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumra! ı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç. 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 
izzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

[Reddedenler] 

Hasan Kangal 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

SİVAS 
Ahmet Çek em oğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zıihni Betil 
Osman Hacıbaloğhı 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

AYDIN 
Fikret Turhangirl 
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[Oya katılmıy anlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü ' 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Safkıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Mack Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit O kur er 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(î.) 
A. Bahattin Özbek (İ. 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğkı 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun (İ.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

Eşref Ayhan 
Zeki kumrulu (I.) 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ziya Önder 
Rifat Öçten (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğaıı 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Acıkalm 
ömçr Ergün 
Sahir Kurutluoğhı 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Eskişehir 

Hakkâri 

istanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 
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1964 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

Genel Açıklama 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte sunulmuşt 
1960 - 1962 yıllarının tahsilat seyri ve inşaları bu yıl tamamlanacak akaaıiardan 1964 yılınla elde edile 

önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş bulunan işbu bütçenin gelir ve gider toplamı 51 1S4 400 Hm 
bütçesine nazaran 6 109 720 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Gelir Bütçesi 

45 074 650 lira olan 1963 yılı gelir bütçesinin 22 584 250 lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarında 
dımından terekkübetmekte idi. 22 490 400 Jİ a Hazine yardımının 4 250 000 lirası dernekler ve köyler ta 

hayrat için yaptırılacak yardımlara; 7 071 280 lirası 7044 sayılı Kanunla Vakıflar Gene! -Müdürlüğüne de 
ve îm onarımlarda çalıştırılan hizmetlilerin ücretlerine 755 000 lirası mülhak vakıflara ait cami ve mescit 
10 250 000 lirası âbideler onarımı ile bu onarımlarla ilgili etüt ve kamulaştırma giderlerine ve 164 120 lira 
yurtlarının giderlerin;' karşılık bulunuyordu. 

51 184 400 lira olarak teklif edilen 1964 yılı gelir bütçesinin 26 51.9 250 lirası Vakıflar Genel Müdürlüğün 
24 665 150 lirayı Hazine yardımından karşılanacaktır. 

İşbu bütçe- tasarısı 1968 yılı bütçesiyle karşılaştırıldık da görüleceği üzere gelir kssmı 6 788 320 lira f 
fazla ve noksanların sebepleri ve her maddeye konulan g'elirin tahmininde dayanılan esaslar sırasiyle aşağı 

Bölüm Madde 

62.000 62.141 İeaıei vahide : (1963 yılı bütçe tahmini 11 500 000) (1964 yılı için tahmin olunan 14 31 
Bu gelir vakıf akaarların ki alarmdan toplanmaktadır. Aşağıda yazılı üç yıl ık tahsilat s 

en yükseği 1962 yılına aiddoıp S 911 865 liradır. 1963 yılının tahmininde 6570 sayılı Kira Ka 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifimizin bu yıl içinde kabul olunacağı nıülâha .asiyle 11 50 
Bu teklifimiz 1963 yılı içinde kanunlaşmamış ise de; gayrimenkul, kiraları hakkındaki 657 
leri hükümleriyle konulan sınırlamaların adalet ve eşitliğe uymayan durumlar yarattığı 
duğu gerekçesine dayanılarak 26 . 3 . 1963 tarih ve 1963/3 esas. 1963/67 karar sayılı Anay 
ler iptal edilmiş ve bu iptal hükmü, karar gününden bağlıyarak 6 ay sonra 26 . 9 . 1963 ta 
miktarları yeni bir kanun çıkıncaya kadar Borçlar Kanunu hükümleri dairesinde serbe 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 337) 
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Bölüm Madde 

62.000 62.142 

62.000 62.143 

tahdit sebebiyle; - birçok yeni a kaarlar inşa edilmesine rağmen - senelerden ben mühim bir g 
mizde bir artış vukubulacağı tabiî bulunmaktadır. 

Ancak, bu artış hakiki miktarının şimdiden tesbiti mümkün olmayıp 1964 yıl içinde vuzu 
düşünüşle 2 810 220 lira fazlasiyle 14 310 220 lira tahmin ve teklif edilmiş ve 3 yıllık tahs 

Senesi Bütçe tahminleri 

1960 
1961 
1962 

8 260 000 
8 810 000 
9 000 000 

Hesabı katiler mucibince tahsilat 

7 901 929 
7 889 199 
8 911 865 

Icarei müeccele : (1963 yılı bütçe tahmini 75 000) (1964 yılı için tahmin olunan 65 730 
1'3 . 12 . 1963 günlü ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tasfiyeye tabi tutulan icaretey 
bir yıllık icarelerinin 20 misli bir taviz 'karşılığında mutasarrıflarının mükellefiyetine geçiriLm 
yılm 'kâfi ıgelmiyeceğini gösterdiğinden 4755" sayılı Kanunla 10 yıl dafha uzatılmış olup bu 10 
ererek ikinci bir temdit yoluna gidilmemiş bulunduğundan, 'bütün ieare.teynli gayri menkuller 
gereğince kendiliğinden mutasarrıfların mülkiyetine 'geçmiş ve vakfın hakkı ivaza inkılâbede 
karşılığından birinci derece ve 1 nci sırada ipotek sayılmıştır. Bu duruma göre arttık icare a 
yıllara ait bakayadan 65 730 lira kadar tahsilat yapılabileceği ilgili Vakıflar idarelerinden a 
65 730 lira olarak tesbit ve tahmin edilmiş ve 3 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1960 
1961 
1962 

140 000 
100 000 
75 000 

99 563 
79 009 
76 092 

Mukataa : (1963 yılı bütçe tahmini 7 600) (1964 yılı için tahmin olunan 5 340) 
îcareteynli gayrimenküller gibi mukataah topraklar da tasfiyeye tabi olup bu kabil gayrimen 
açuklanaaı esaıslar dairesinde kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş olduğundan 
Vakıflar idarelerinden alınan bilgiye nazaran, devam etmekte olan bakaya tahsilatından 5 340 
anlaşıldığı cihetle buna göre teklif olunmuş ve 3 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 337) 
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Bölüm Madde 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince, tahsilat tahminleri 

15 000 
9 000 
7 600 

1960 15 000 7 716 
1961 9 000 7 796 
1962 7 600 7 873 

62.000 62.141 Vakıf menba suları kira bedeli : ı 1963 yılı bütçe tahmini .150 000) f 1961 yılı için talimin 
İstanbul'daki Vakıf Taşdelen ve Karakulak Menbe suları 1 . 3 . 1962 tarihinden itibaren 5 yı 
olup kira bedelinde 'bir değ;şiklik bulunmadığı cihetle aynen teklif edilmiştir. 

62.000 62.171 MaMûl muaecelesi : (.1963 yılı bütçe tahmini 1 500 000V (1964 yılı için tahmin olunan 1 00 
Mahlûl mııaecelesi sabit ve muayyen bir gelir olmayı}) mutasarrıflarının bilâveiet ölümü dolay 
veya Vakıflar idare! erince öğrenilmiş olan ieareteynli gayrimenkullerden elde * utulmalarında 
rinden hâsıl olmaktadır. Elde birçok mahlûl dosyası meveudolup çeşitli muameleleri ikmal edi 
mezkûr gelirden bu yıl ancak 1 000 000 lira tahsilat yapılabileceği anlaşılmakla 500 000 lira 
tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1960 
1961 
1962 

1 700 000 
2 000 000 
2 000 000 

1 134 883 
1 684 794 
1 985 842 

(52.000 62.172 Zeytinlik hasılatı : (1963 yılı bütçe tahmini 500 000) (1964 yılı içim. tahmin olunan 436 
Bu gelir, işletme bölgeleri haricinde bulunan Antalya, İzmir, Hatay, Manisa ve Muğla vilâyet 
ilgıili Vakıflar idarelerinden alınan malûmata nazaran 1964 yılı mahsulünün kıt olacağı ve an 
leceği anlaşıldığından (bu miktar ayuen teklif edilmiş ve 4 yıllık tahsilat .se\'ii aşağıda göste 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1959 
1960 
1961 
1962 

V 'akı [fi; 

290 000 
650 000 
436 000 
436 000 

ar ti. M . Bütçesi (S. Say 

279 003 
393 040 
451 582 
417 395 

ısı : 337) 
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Bolüm Madde 

62.173 Arazi ve incirlikler hassıfetı : (1963 yılı bütçe tahmini 05OOOO) (1964 yılı için .tahmin olun 
Bu gelir, serbest »kira rejimine tabi bulunan (bağ, bahçe İbostan ve tarla gibi gayrimenkullerle 
fındıklıklardan elde edilmektedir. îlıgiii Vakıflar idarelerinden alınan bilgiye nazaran 564 
makla bu miktar 'teklif edilmiş ve 3 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1960 
1961 
1962 

556 500 
600 000 
650 000 

591 749 
603 005 
951 987 

62.174 Zeytinlikler işletmekti hasılatı ve kira bedeli : (1963 yılı bütçe tahmini 2 300 000) (1964 yı 
»Bu gelir, 3913 sayılı 'Kanun uyarınca Ayvalık ve Aydm'da kurulmuş olan Vakıf zeytinlikler işl 
ve kampanya Şubat sonuma kadar devam ettiği cihetle 1 -yılın tahsilatı ertesi yılın bütçesine 
den olarak 1963 yılı <geliıü, 1964 yılı bütçesine irat kaydedilecektir. 
İstihsal i?]mman zeytinyağlarının, piyasa durumu dolayısüyle satılmıyarak ertesi yıllara devri s 
minlerini tutmamakta ve bu yüzden Genel 'Müdürlüğün her ilki işletmede birer miktar matl 
malûmatta nazaran 1964 yılında yine 2 '300 000 lira »kadar gelir sağlanabileceği umulduğund 
yıllık taibsi'lât seyri aşağıda gösterilaniştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1959 
1960 
1961 
1962 

2 400 000 
21 350 000 
1 700 000 
2 200' 000 

588 000 
931 281 

1 713 743 
1 731 886 

-62.000 62.175 Diğer hasılatlar : (1963 yılı bütçe tahmini 1 650 000) (1964 yılı için tahmin olunan 1 65 
Bu gelir, mülhak vakıfların, Vakıflar idarelerince taihsdl olunan ieane ve mukataları ile emane 
relerimce idare olunanılairın her türlü gelirlerinden alınmakta olan % 10 idare ve tahsil gide 
tinden, kanuni vo nizami sebeplerle mazbut vakıflar arasında alınan, mülhak vakıfların birik 
s-ebei Umumiye Kanununun 93 mcü maddesi mucibince zaman aşımına uğr'ayam paralardan, 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 337) 
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den, idare lefhine Mi'kmohmaıı alacak faizlerinden, mahkeme giderleri istirdadından ve hayra 
kü'betmektedir. Bu hasılatın bir ölçüye bağlaııaraik tahmin edilmesi mümkün değilse de a§a 
bu yıl da aynı miktarda tahsilat yapılabileceği tahmin olunmakla aynen teklif edilmiştir. 

Hesabı katiler mucibince tahsilat Senesi 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Bütçe tahminleri 

505 000 
700 000 
950 000 
950 000 

l! 350 000 

1 028 694 
1 012 178 
1 283 127 
1 642 655 
1 525 768 

62.321 T. Vakıflar Bankası temettüleri : (1963 yılı bütçe tahmini 1 500 000) (1964 yılı için tah 
6219 sayılı Kanun gereğince 1954 yıılmda kurulmuş olan T. Vakıflar Bankasının 50 milyon 
Grenel Müdürlüğüne alt bulunmaktadır. Bankaların genel kurul toplantıları ertesi yılın Mar 
temettüler ertesi yıl bütçesine irat kaydedilebilnıektedir. Bu •cümleden olarak 1964 yılı büt 
yılı temettüünün 1 500 000 liraya, baliğ olacağı anlaşıldığı cihetle aynen teklif edilmiş 
gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1960 
1961 
1962 
1963 

1 230 000 
4 438 000 
1 450 000 
1 500 000 

1 339 192 
1 478 45'8 
1 479 572 
1 341 939 

(1959 yılı temettüü) 
(1960 » » ) 
(1961 » » ) 
(1962 » » ) 

62,322 Akaar ve toprak satış bedeli faizi : (1963 yılı bütçe tahmini 250 000) (1964 yılı için tahm 
Getirdikleri gelir ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda gÖrülmiyen aka 
Kanununun 12 ncl maddesi uyarınca satılarak elde edilen satış bedelleri, yeni akaarlar inşa 
Bankasında % 3 faizle tenmiye edilmektedir. İnşaata taihsis edilen paralar toptan değil isti 
çekilmekte ve üzerine yeni satış bedelleri gelmektedir. Yatınm programının tam mânasiyle. 
geniş mikyasta 'girişilen gayrimenkul satışlarmdari 'geçen yıla nazaran daha fazla satış bedel 
rinden İbir faşımı da vadeli hesaba aktarılmış olup % '6 nisibetinde faiz getireceği cihetle 200 0 
ve teklif edilmiş ve 3 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 
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Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1960 
1961 
1962 

325 000 
280 000 
250 000 

200 053 
171 947 
271 929 

62.000 62.323 Taviz bedeli f am : (1963 yılı bütçe tahmini 100 000) (1964 yılı için tahmin olunan 87 
îcareteynli gayrimenkulierle nııikataalı topraklardan, 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nei mad 
bedelleri bir gelir kaynağı olarak bankada tenmiye edildiği gibi yeni inşaata sarf veya serma 
sına yatırılmaktadır. Son senelerde, 62.142 nei maddede izah olunan sebeplerden dolayı tahsil 
peyderpey sermaye olarak bankaya yatırılmakta bulunduğu cihetle. 1964 yılında ancak 87 0 
duğundan buna göre teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1960 
1961 
1962 

100 000 
105 500 
100 000 

61 876 
107 978 
87 729 

64.000 64.100 Hazine yardımı (1963 yılı bütçe talimimi 22 490 400) (1964 yılı için tahmin olunan 24 6 
1963 yılı bütçesindeki 22 490 400 lira Hazine yardımının; 4 250 000 lirası dernekler ve köyle 
lecek Ihayrat için yapılacak yardımlara: 7 000 000 lirası 7044 sayılı Kanunla devralınan eski 
onarımlarda çalıştırılacak hizmetlilerin ücretlerine; 755 000 lirası mülhak vakıflara ait cami 
kına; 10 250 000 lirası âbideler onarımı ile bu'onarımlarla ilgili etüt ve 'kamulaştırma'gider 
eden talebe yurtları giderlerine karşılık bulunuyordu. 
1964 yılı için teklif olunan 24 665 150 b>a. Hazine yardımının ise 4 250 000 lirası demekler 
tamir ettirilecek hayrat için yapılacak yardımlara; 19 174 620 lirası (Teknik personel ücret v 
ile 7044 sayılı Kanunla devralınan tsk'i eserler onarımına, 1 019 250 lirası mülhak: vakıflara 
farkına ve bunların % 35 nisb elindeki zamlarına; 150 000 lirası âbide ve eski eserlerle ilgil 
lirası da 7044 sayılı Kanunla devralınan eski eserler onarımında çalıştırılan hizmetlilerin ücr 
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64.300 Geçen. yıldan devreden nakit- : (3 963 yılı bütçe tahmini 2 401 650) (1964 yılı için tahmin 
6570 sayılı Kira. Kanunumu: 2 ve 3 nen maddeleriyle 'konulmuş olan tahdidin. Anayasa Mah 
gelirimizin mühim bir- kısmını teşkil eden aka ar kiralarında bir artış vuku bul neferi ve bunun 
nazaran, daha fazla gelir fazlası devredileceği tahmin edildiğinden. 1 598 350 lira fazlasiyie 4 

GİDER BÜTÇESİ 

(A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırım harcamaları ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvel 
Şl 184 400 liradan ibaret gider bütçesi, 24 665 150 lira Hazine yardımı ile birlikte 51 184 400 lira gelire denk 

Bahsi geçen cetvellerde yazılı bâzı gider tertiplerine 6 586 752 lira zam, bâzı gider tertiplerinden de 477 
müfredatı ile sebepleri ;asağıda ilgili bölüm ve tertiplerinde izah olunmuştur. 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : (1963 yılı ödeneği 5 485 322) (1964 yılı teklifi 5 747 760) (Fa 
İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesine ilâveten yapılmakta olan 60 yataklı hastane paviyonm 
sinden 19'63 yılı (L) cetveline alınan 800 Lira maaşlı iki aıded 3 neü sınıf mütehassıs kadıiosiyl 
rosunun personel ihtiyacım karşılamak üzere (L) cetvelinden çıkarılarak fiilî kadroya, alınm 
maaş .tutarı (% 35 zammı dâhil) ve gerekse 493 adetten ibaret fiilî kadronun (% 35 zammı 
derece maaş farkı karşılığı olmak üzere geçen yıla nazaran 262 438 lira fazlasiyie teklif edilm 

12.111 iruhtaç ve körlerin aylıkları : (1963 yılı ödeneği 280 000) (1964 yılı teklifi 420 000) 
Ötetbeıü yardıma muhtaç.oldükları saıbit görülen körlerin ayda m aktıran 25 lira, fakirlere ise ay 
yıllarda iktisadi olaylar .sebebiyle paranın, iştira gücünde bir azalma (hissedilmekle adı gecen 
hayat seviyesine ve ihtiyaca cevap verecek bir duruma çıkmasını sağlamak amaeiyle 600 kör 
larına */c 50 nisbetrnde bir zam yapılması uygum görülmekle geçen yıllara nazaran 140 000 l 

12.115 İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylıklar : (1963 yılı ödeneği 185 000) 
lası 15 000) 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra ve 1963 yılında zaptedilen ve g 
olan vakıfların, vakfiye şartlan «rereğinee alâkadarlarına bağlanacak intifa hakkı aylığını: k 
1 asiyle teklif olunmuştur. 

12.211 Ound idare hizmetlileri itere ii : (1903 yık ödeneği 3 580 200) (1964 yık teklifi 3 753 54 
1963 yılı 'bütçesiyle merkez ve vilâyetler için kabul olunan hizmetli kadrosu 728 adedden iba 
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4 aded talebe yurdu ile J 964 yılında açılacak olan 'talebe yurtları ile imaretlerin hikmetli ihtiy 
aded kadroya ilâveten 1 aded 500, '2 ad'ed 450 ve 1 aded 400 liralık talebe yurdu idare mem 
hademesi, 4 aded 400 liralık aşçı, 3 aded 300 ye 3 aded 200 liralık aşçı yamağ 
Kanımla devralınan İstanbul'daki Mısır Çarşısı ile muhtelif vilâyetlerde aynı mahiy 
ve 1963 yılı içinde inşası ikmal ve hizmete girecek olan -Adana, Tarsus, Xiğde ve 
gayrimenkul!erin 'bakım ve muhafazası için bu mahallerde istihdam olunmak üzere 3 aded 4 
bekçi, 2 aded 350 ve 1 aded 300 liralık hademe, 3 aded 250 liralık eski eserler koruyucusu 
alınması icalbetmekle buna 'göre 728 -j- 31 = 759 yediyüz ellidokuz kadro inin yıllık maaş tut 
üzere .173 340 lira faz! asiyi e 3 753 540 lira olarak teklif '•olunmuştur. 

12.000 12.212 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademeleri ücret farkı : (1963 yılı ödeneği 755 000) 
(Fazlası 264 250) 
Genel bütçenin (S) cetveline dâhil numuıt hayrat hademesinin aylık ücretleri 200 lira olup 
olunan % 35 zamda dâhil olmak üzere 270 lira ücret almaktadırlar. Diğer taraftan aynı hizm 
lara ait camilerde vazife gören 'hayrat hademeleri ise vakfın geliri mûsai d ol maniası dolayısiy 
hademelerin ücreti 200 liraya iblâğ olunmak suretiyle ücret farkları bu yıla .kadar Hazinece 
yapılmak suretiyle tediye yapı! a gel me'kt e idi. Mazbut vakııflara ait cami hademeleri % 35 z 
vakıflara ait cami hademeleri ise vakfın geliri müsaidolmama;sı sebebiyle % 35 zam alamama 
hizmeti ifa eden mülhak cami hademelerinin ınazibut cami h a demelerinin aylık ücreti erli mikta 
giderilmesi uygun olacağı cihetle, Hazine yardımı ile temin olunan 755 000 lira ücret farkına 
bütçesine 264 250 lira faziasiyle 1 0'19 2!50 lira t eısib i t ve teklif olunmuştur. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : (1963 yılı ödeneği 262 S41) (1964 yılı teklifi 265 073) (Fa 
.1963 yılı bütçesiyle kabul ve Bakanlar Kurulunca •onaylanan (E) cetvelinde yazılı 29 aded 1 
ve tesbit memuru, 15 aded 6 aylık vakrfhan ve apartman] arın kalorifer-ve sair işçi olmak 
ronun aynen bu yıld a devamı icabı-İm ekle mezkûr kadronun ücret ve % 35 zam karşılığı olm 
yılında İstanbul Vakıf kır Başmüdürlüğünde, memurların meslekî bilgilerini artırmak için 6 a 
aynı amaçla, merkezde 6 ay sûre ile devamı ica,beden küre için 6 aded 450 lira ü e ye. tin üçt 
zamsız) öğretmen ücreti, için de 10-800 lira olmak üzere ceman 265 073 lira olarak teklif 
husule gelen 2 232 lira fazla tek kirin mevcut 1 aded 1)50 liralık tesbit memuru şer un.vaniy.le 
ronun 1 100 lira olarak teklif edilmesinden doğmuştur. 
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12.2R1 İşçi ücretleri (Tavım hizmetleri; : (1963 yıiı ödeneği 200 000) (1964 yılı teklifi 269 971) 
Bu tertipten, işletme 'bölgeleri 'haricinde bulunan Antalya. Hatay. İzmir ve Muğla vilâyetleri d 
narenciye 'bahçelerinin, bakım, imar ve ihyası işlerinde lüzum ettikçe istihdam edilecek işçil 
namlariyle '»denecek kere; ve yevmiyeleriyle ayrıca görürü çalıştırılacak çift sürme ücret ve 
1964 yılı bütçe tertip yifmı gm-eğince ayrılan iş bu külüme 1963 yık ödeueğmin iktiyaeı karşıla 
fa-zlasiyie 269 971 lira tefrik v^ teklif olunmuştur. 

12.3.10 Çocuk zammı : i]963 yık ;: leııeği 73 000» •: ,964 yıJı teklifi 7" 000; l'azkisi 2 000) 
1963 yılma, konulan ödenekle:; ydı içinde yapılan tediye miktru-um güre ihkv;;c;ı yeter dereced 
artacağı göz önüne alınarak buna, göre 2 000 Ik'a fazlasiyie 75 000 Ura. tekli;' edilmiştir. 

12.34i Tedavi cd -̂or-]eri : 0 963 y-]l ödeneği 35 000) '1964 yılı Teklifi 50 000") (Fazlası 15 00 
459^ sayık Kanunun, 7351 aryılı Kanunla değiştirilen 9 neu maddesinin tatbikşekliııi gösterir 
yürürlüğe giren tedavi talimatnamesi gereğince memurlara, daire doktorlarının verdiği reçeteleri 
kabul v d'! i m ekle 1963 yılı bütçesine konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelmemekle ek ödenek alınm 
lira fazlasiyie 50 000 lira teklif edilmiştir, 

12.370 Emekli kesenekleri karşılıklar: : 11963 yılı ödeneği 593 892) (1964 yık teklin 622 217) ( 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunnnun 14 ncü maddesi gereğince cr 6 emekli keseneği, 
maaş ve ücretlerinin ^ 25 i terfi eden memur v? ücretlilerin ilk aya ait artış farkları, olaire ve 
lerin bir misli eklenerek sandığa ödenmekte okluğu cihetle bu karşılıkların % 6,5 üzerinden 
ödeneğine nazaran 28 325 lira faz!asiyle teklif olunmuştur. 

12.000 12.520 Kasa tazminatı : ı 1963 yık ödeneği 16 000) ,'1S6A yılı teklifi 18 000) (Fazlası 2 000 
Vakıfla i' (Jenel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun 10 nen maddesi gereğince 
veznedar muavinlerine 7244 sayılı Kanunla, kabul olunan aylık tutarlarının (Evvelki tutarı) ya 
tesbit ve verilmekte alan kasa tazminatı. 1964 ydımla, terfi edeceklerin aylıkları artmakla b 
edeceği cihetle 2 000 lira fa zl asiyi e 18 000 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.590 229 sayılı Kanunla verilen başasistan, ve asistanlar tazminatı : (1964 yılı teklifi 60 000) ( 
24 . 5 . 1963 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 229 sayılı Kanunla Glureba Hastanesi Başas 
tazminat verilmesi kabul edilmekle 6760 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı 25 
tazminatı karşılığı olarak 60 000 lira teklif edilmiştir. 

12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : (1963 yılı ödeneği 430 000) (1964 yılı teklifi 200 000) 
\ y 1964 yılı bütçe tert ip plânına göne teknik personele ait yolluklar, ilgili »bulunduğu (A/2) nu 
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linin 22.000 nci 'bölümünde yer almış olduğundan 1963 yılma bu tertibe 'konulan 430 000 lira öd 
kargılık olma'k üzere 200 000 lirası bu bölüme konulmuş ve 230 000 lirası ise ilgili bölümlere 
bu tefrikten husule gelmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : (1964 yılı teklifi 8 000) (Fazlası 8 000) 
19G4 yılı -bütçe tertip plânında, 4598 saydı Kanuna göre ödenmekte olan tedavi yolluğu işbu b 
1963 yılı bütçesinde tedavi yollukla IM ve giderleri memzucen bir bölümde gösterilmekte iken b 
bu 'bölüme 8 000 lira ödenek tefrik ve teklif olunmuştur. 

12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat : (1963 yılı ödeneği 16 760) (1964 yılı teklifi 14 760) 
1963 yılı .bütçesinin 307/92 ııci bölümüne, 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince sey 
memurlara, verilmesi icabeden 14 760 lira. tazminat, ile aynı yıl bütçesinin 307/93 neü bölümüne 
2 000 lira vasıta avans karşılığı 1964 yılı bütçe tertip plânında işbu bölümde birleştirilmekle bu 
şıiıyacağı müşahade edilmekle 2 000 lira eksiğiyle teklif olunmuştur. 

13.000 13.110 .Kırtasiye alımları ve gideru-r; : (1963 yılı ödeneği 30 000) (1964 yılı teklifi 40 000) (F 
Merkez dâhil 21 vilâyetteki m m t aka müdürlüğü ile 'bunlara bağlı muhtelif vilâyet, ve kazada m 
luğunun yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamadığı anlaşılmakla 10 000 lira fazlasiyle 40 000 li 

13.000 13.190 Diğer alımlar ve giderleri : (1964 yılı teklifi 1) (Fazlası 1) 
1964 yılı bütçe tertip plânında ytv alan işbu madde unvanını muhafaza 'bakımından 1 lira tekl 

13.230 Aydınlatma giderleri .- (1963 yılı ödeneği 10 001} (1964 yılı teklifi 15 000) (Fazlası 4 9 
1963 yılı bütçesine konulan ödenek, bâzı ma'h'aliî belediyelerce elektrik ücretlerine yaptıkları za 
mekle yılı içinde ek ödenek alınmakla ibıına göre 4 999 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiş 

13.410 Posta, telgraf giderleri : (1963 yılı ödeneği 42 500) (1964 yılı teklifi 67 500) (Fazlası 2 
1 Mart 1963 tarihinden itibaren posta giderlerine (% 50 - 60) nislbetinde bir zam yapılmış olmak 
siyle teklif edilmiştir'. 

13.420 Telefon giderleri : (1963 yılı ödeneği 68 000) (1964 yılı teklifi 95 200) (Fazlası 27 200) 
1 Mart 1963 tarihinden itibaren telefon giderlerine (^r 60 - 70) arasında zam yapılmış olm 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : (1963 yılı ödeneği 5 000) (1964 yılı teik 
13.500 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : (1963 yılı ödeneği 19 000) (1964 yılı teklif 

Yukarda yazılı 'bölümlerde bahsi gecen taşıt işletme 've onarım giderlerini karşılamak üzere 19 
ödenek, yatırım programlarına, giren mahallerin fazlalaşmasına mütenazır olarak yapılması m 
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o nisbette artmakla geçen yıl bütçesindeki ilgili -bölümlerdeki ödenek ihtiyacı karşılamamakla 
maması bakımından 2 500 -f 6 000 = 8 500 lira fa.zla.siyle teklif edilmiştir. 

.14.000 14.121 Vakıf akaarların çeşitli giderleriyle tesbit re satış giderleri : (M963 yılı ödeneği 1 015 000 
(Fazlası 185 000' 
1963 yılı bütçesinin 417 nci bölümünün 14 neü maddesiyle 419 ncu bölümündeki, (99ü 00ü J-
1964 yılı 'bütçe tertip plânında (birleştirilerek 'bu bölümde memzucen yer almış bulunmaktadır. 
Mevcut vakıftan ve apartmanlarla. 1963 yılında yeni inşa ve hizmete giren Adana, Tarsus ve 
de'de iskanı ve İstanbul'da 7044 sayılı Kanunla devralınan Mısır Çarşısının, kaloriferli olanla 
latma. 'su sarfiyatı, kira, satış. alım. nakil ve ilân ücretleri, komisyonlarda maaşlı ve ücretli 
mum vakıf gayrimenkullerinin mahallerinde veya kayıtları üzerinde, tvs'bit. tetkik ve tasnif 
gündelik veya kayıt 'başına verilecek bedelleri ve bu işlere ait giderlerle bilirkişi ücretleri, 't 
yolluğu, malzeme, basılı kâğıt ve kırtasiye giderleriyle taşıt ve ilân ücretleri ve sair ilgili gid 
lan ödenek ihtiyacı karşılıyamaması sebebiyle 200 000 lira ek ödenek alınması yolııua gidilm 
hizmete girecek tesislerin d? sayılan giderlerini karşılamak üzere 185 000 lira fazlasiyle 1 20 

14.000 144 22 İmaretler giderleri : f'19C>3 yılı ödeneği 730 000- '1964 yılı teklifi 814 240; (Fazlası 8 
Halen üçü İstanbul'da 16 sı diğer vilâyetlerde olmak, üzere faaliyette bulunan 19 imaretle, ço 

- rinden olmak üzere halen 8 560 fakir çocuğa sıcak öğle yemeği yedirilmektedir. Bu yıl mevcu 
imaretin daha açılması düşünüldüğünden bu suretle adedi 26 ya ve çocuk adedi ise 8 560 + 350 = 
lerde bir çocuğun yıllık öğle yemeği 77.50 lira hesaplanmış bulunduğu cihetle 8 910 X 77.50 =-- 69 
açılacak 7 imaretin ilk tesis masraflariyle mevcut imaretlerin yıllık sair giderlerini'karşılamak 
lira teklif edilmiştir. 
1963 yılı ödeneğe nazaran görülen 84 210 lira fazlalığın bu yıl açılması düşünülen 7 imaretin 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : (1963 yılı ödeneği 250 000) (1964 yılı teklifi 400 000'* 
1963 yılı 'bütçesinin 417 n<l bölümünün 12 nci belediye vergi ve resimleri 13 ncü tapu har 
nekler 1964 yılı kütçe tertip plânında diğer vc:gi, resim ve harçlar namı altında isim madd 
Mezkûr tertipten ödenecek olan vergi resim ve harçların 1963 yılında mahallî •belediyelerce 
yapılmasından 1963 yılı bütçesine konulan ödenek ihtiyacı karşılamamakla ek ödenek alınm 
fazlasiyle 400 000 lira teklif edilmiştir. 

14,594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme giderleri : (1964 yılı teklifi 25 000) ; Fazlası 25 000 
1963 yılı bütçesinin 422 nci 'bölümünde 10 noı maddesinde. (Üniversite ve okullar muhtaç ö 

Vakıflar G. M. Bütçesi ı'Ş. Savısı : 337) 

http://fa.zla.siyl


— 15 — 
Madde 

namı altında, birleşik olarak konulan ödenek. 1964 yılı tertip plânında ise (üniversite ve oku 
leri) ve (kamp ve dinlenme giderleri) şeklinde iki ayrı bölümde yer alınış olmaikla. 'buna g 
talebe yurdu ile 1964 yılında açılması düşünülen üç yurdun giderleri nazar:; a îmaraık ilgili 14 
ancak ihtiyacı 'karşılıya cağ'' anlaşılmakla 2 250 000 lira ödenekten tefrik edil m iverek iş 'bu b 
şılamak üzere 25 000 lira ayrıca teklif edilmiştir. 

000 15.516 Malzeme alım ve giderleri : (1963 yılı ödeneği 120 000) (1964 yılı teklifi 220 000) 
.15.517 Yiyeeeik alım ve giderleri : ' (1963 yılı ödeneği 689 000) (964 yılı teklifi 739 898) (F 

1963 yılı bütçesinde (Gureba Hastanesi giderleri) namı altında 422/10 neu bölümünde memzuc 
1964 yılı bütçe tertip plânında yukarda yazılı maddelerde görüleceği üzere (Malzeme alım ve 
diye ayrıca 'gösterilmiş bulunduğundan ibumı göre 19;63 yılı ödeneğinden. 
İstannul'da Gurelıa Hastanesine ilâveten inşa edilen ve 1964 yılında hizmete girecek olan pav 
60 a'ded daha ilâvesi icahetmekle, malzeme alım ve giderleri maddesine tefrik olunan 120 000 l 
220 000 lira, yiyecek alım ve giderleri maddesine tefrik olunan 689 000 lira ödeneğe 50 89'8 li 
teklif edil mistir. 

000 16.810 Bin a onarımı : (1963 yılı ödeneği 600 000) (1964 yılı teklifi 400 000) (Noksanı 200 0 
1964 yılı bütçe tertip plânında küçük onarımlar Ibu bölümde bırakılarak büyük .onarımlar (A 
cetvelindeki '22-.72.1 nei maddede memzucen yer almış ve muktazi ödeneği mezkûr tertibe 'konu 
Bu tertipten akaa.rların küçük onarımları yapılacağı cihetle 400 000 lira ihtiyacı karşıbyacağı 
niyle teklif edilmiştir. 

000 16.811 Hayrat onarımı : (1964 yılı teklifi 50 000) (Fazlası 50 000) 
1964 yılı 'Mitçe tertip plânında, küçük onarımlar .bu 'bölümde ibirak.ilanık büyük onarımlar (A/ 
velindeki 22.721 nei maddede memzucen yer almış ve -gereken ödeneği mezkûr m a def eve konulm 
'küçük onarımına 50 000 lira ödenek tefrik ve teklif edilmiştir. 

000 21.6.11 Etüt ve proje giderleri : (1963 yılı ödeneği ]00 000) (1964 yılı teklifi 150 000) (Fazla 
Devlet Plânlama Dairesi 'Başkanlığının tasvibine, sunulmuş .bulunan 1964 ve" 1965 .villan _ PıOıid 
programında yazılı eserlerin etüt ve proje işlerinin geçen yıla nazaran iş hamınım ço'k ve 
50 000 lira fazlasiyle 150 000 olarak teklif olunmuştur. 

000 22.621 Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralman eski. eserler onarımı .: (1963 yılı ödeneği 17 000 00 
(Fazlası 850 000) 

Vakıflar ft. M. Bütçesi (S. Sayısı : 337) 
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1964 yılı bütçe tertip plânına göre, yatırını harcanıalan cetvelinde yazılı 'hizmetler ve turiz 
Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığının tasvibine sunulan yatırım prog-ramında yazılı âbidel 
devralınan eski eserler onanını için teklif ve kahul olunan 20 000 000 liradan 2 000 000 
teknik personelin ücret ve yolluklarına 150 000 lirası etüt ve projeye ayrılmış olmakla buna 
ödenekleri konulmuş ve bakiye 'kalan 17 850 000 lirası 'bu yıla ait plân icabı geçen yıla naza 
olunmuştur. 

22.622 Teknik personel ücretleri : -1964 yılıı teklifi i 700 000) (Fazlası 1 700 OÛO' 
1963 ve daha evvelki yıllarda âbide ve eski eseri er onarımında, istihdam (»kınan teknik pe 
masraf tertibindeki ödenekten meııızucen ödenmekte idi. 
1964 yılı bütçe tertip plânında ve yatırını harcamaları tertibinde teknik personel ücretleri, 
maddede yer almış olmakla .esas onarım ödeneğinden 1 700 00O lira tefrik edilmek suretiyle te 

22.623 Teknik personel geçici görev yollukları : (1964 yılı teklifi 300 000; (Fazlası 300 000) 
1963 ve daha evvelki yıllarda âbide ve eski es,~jrlerle ilgili onarımlarda çalışan teknik pers 
duğıı masraf tertiplerindeki ödeneğinden meııızucen ödenmekte idi. 1964 yılı kütçe tertip 
binde. teknik personelin geçici görev yolluğu masraf tertibindeki ödenekten ayrılarak işbu 
onarım ödeneğinden 300 000 lira tefrik edilmek suretiyle teklif edilmiştir. 

22.721 Bina ve hayrat omınım giderleri : (1963 yılı ödeneği 500 000) (1964 yıh teklifi 1 950 
Yurdumuzun her ta raunda ve şehirlerin en güzide mahalle rinde bulunan-ecdat yadigarı va 
haşk gelirleri:vi:i teşkil edfn akaar kiralarından sağlanan gelirin azlığı sehebiyle esaslı tami 
tamirleri yapıla gelmekte idi. Bu yıl kiraların serbest bırakılmasiyie gelirimizde vukua gele 
içinde acilen ele alınıp esaslı bir surette büyük tamirlerin icakeden ve idareye gelir sağlıy 
onarımlarına 'bu yıl için 1 750 000 lira ve âbide vasfını haiz okmyan hayratın esaslı ve b 
200 000 lira ödenek tefrik ve ceman 1 950 000 lira teklif olunmuştur. 

İ2.000 22722 Teknik personel ücret: : (.1964 yılı tekil fi. 200 000) (Fazlam 200 000" 
1963 ve daha evvelki yıllarda bina ve hayrat yapı ve onarımlarında çalışan teknik perose 
mtndeki ödenekten memzueen ödenmekte idi. 1964 yık bütçe tertip plânının yatırım harcam 
personelin ücreti onarım ödeneğinden ayrı maddede yer almış bulunduğundan 1964 yılında 
onarımlarında çalışacak- personelin ücretlerine karşılık olmak üzere ;bina ve hayrat onarımı 
teklif olunmuştur. 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 337) 
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22.723 Teknik personel geçici görev yollukları : (1964 yılı teklifi 50 000) (Fazlası 50 000) 
1903 ve dalha evvelki yıllarda bina ve hayrat yapı ve onarımlarında ealşan teknik personelin 'ge 
duğu yolluk tertibindeki ödenekten rnemzucen ödenmekte idi. 
1964 yılı 'bütçe tertip plânının yatırım harcamaları konut sektörü kısmında, teknik personelin 
ödeneğinden ayrı ve işbu maddede yer almış bulunduğundan 1964 yılında yapılacak bina ve 
çalışacak teknik personelin geçici görev yollukları için bina ve 'hayrat onarımı ödeneğinden 50 000 

34.000 34.810 5634 sayılı Kanunun 8 ve 10 ncu maddeleri uyarınca Hazineye ödenecek karşılıklar : (1963 yı 
teklifi 437 400) (Fazlası 219 000) 
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilât ve vazifeleri (hakkındaki 3665 sayılı Kamına ek 5634 sayılı K 
buta meyanına, alınan 'Camilerin adedi 19'62 yılında zaptedilen, Erzurum'da Oürcükapısı Camii İle 
kanuni ve nizami ıs edeplerden dolayı mazbuta arasına alman 30 aded camiin ilâvesi ile 39 a, 'bal 
geçen işjbu 30 camiin aslî hizmet esbabından olduğu anlaşılan. 63 hayrat hademesine (îmanı - ha 
.beherine 200 lira hesabiyle, mezkûr kanunun 8 nci maddesine istinaden, senelik ücretleri için 151 
olarak 52 920 lira, 1963 yılı bütçelinde mevcut 12 si 50 ve 4 ü 200 lira olmak üzere 16 hademenin ücret 
nın % 35 zammı olarak da 5 880 Ura ki eem'aıı (151 200 + 52 920 + 16 800 + 5 880 = 226 800) li 
10 ncu maddesi uyarınca, bu yıl maızbutaya alınan 30 .eaımliin beberinin senelik aydınlatma, ısıt 
300 er lira hesabiyle '9 000 liranın 1963 yılına ait 201 600 liraya ilâvesiyle 210 600 lira tesbit e 
nıemzucen yer almakla ceman 2*49 000 lira fazlasiyle 437 400 lira ödenek teklif olunmuştur. 

35.000 35.210 % 1 ek karşılıklar : (1963 yılı ödeneği 91 368) (1964 yılı teklifi 95 7;26) (Fa<zlası 4 358 
5434 sayılı 'T. C Emekli 'Sandığı Kanununun 14 neü maddesiinıin (F) fikarasında, 55 nci maddesin 
rasında Iba'hsi geçen ödemelere' karşılık olmak üzere kurumların Iher yıl bütçelerinin maaş ve üc 
neklerin. c/c 1 ııisbetindeki miktarın sandığa ödenmesi hükme 'bağlanmakla buna \göre 1964 yılı b 
lerine konulan 9 572 580 liranın % 1 ini teşkil eden 95 726 lira. tespit ve teklif olunmuştur: 

35.220 Emekli ikramiyesi : (1963 yılı ödeneği 100 000) (1964 yılı teklifi 75 000) (Noksanı 25 00 
Emekliye ayrılaea'k memurlara 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi ge 
yelerine karşılık olmak üzere geçen yılın tediyesine göre 75 000 lira ihtiyaca kâfi geleceği anla 
teklif olunmuştur. 

35.000 35.240 Diğer ödemeler : (1963 yılı ödeneği 20 000) (1964 yılı teklifi 10 000) (Noksanı 10 000) 
5434 sayılı 'T. C Emekli Sandığı Kanunu'nun geçici 19 ncu 'maddesi gereğince ödenecek % 15 n 
ödenmiş ise de fbu yıl için de 'bu ka!bil ödemeler zuhur etmekle gerek bu ve -gerekse 6Ü22 sayılı 
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Kanunun 39 ncu maddesinde bahsi geçen yaş 'eksiğinden doğaca'k ödemeleri karşılamak üze 
anlaşılmakla 10 000 lira noksan iyi e teklif edilmiştir. 

35.610 Valkıfla,r Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğince mülhak vakıf hayratına yapılacak yar 
(1964 yılı teklifi 20 000) (Noksanı 10 000) 
Geliri salbit ve muayyen olmıyan bâzı mülhak vakıflann hayratından Ibulunan cami ve mes 
ma, ısıtma ve temizlik giderleri bahsi geqen nizamnameye ıg'öre ödenmekte olup buna mulka 
arasına alman 9 camiye ait masraf 'karşılığı 10 000 lira eksiğiyle 20 000 lira teklif edilmiştür 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : öö:' j 
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Rapor 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Vakıflar Genel Müdürflüğünün 1964 yılı bütçe kanun tasarısını tetkik ettim. Gelir ve gider toplamı 51 184 408 
zaran 6 109 750 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

45 074 650 lira olan 1963 yılı gelir bütçesinin 22 584 250 lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından, 22 
mından temin edilmekte iken bu yıl bütçesinin 26 519 250 lirası Genel Müdürlük kaynaklarından, 24 665 150 liras 
lanmaktadır. 

Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilen 26 519 250 liralık gelirin müfredatı özet olarak şöyledir : 

Gelirin cinsi Lira 

Kiralardan 14 531 290 
Hâsılatlardan 5 950 960 
Temettü ve faizlerden 2 037 000 
Geçen yıldan devreden nakit 4 000 000 

Ki toplamı 26 519 250 lira olup 1963 yılına nazaran 3 935 000 lira fazladır. Yine 1963 yılı bütçesine göre H 
2 080 900 lira bir fazlalık vardır. 

1964 bütçesinin 51 184 400 liralık gelirine tekabül eden gider harcamaları ise şöyledir: 

Harcamaların cinsi 'Lira 

Cari harcamalar 22 478 282 
Yatırını harcamaları 22 200 000 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 6 506 118 

Toplam 51 184 400 

Gelir ve giderde bir ziyadelik müşahede olunmuştur ki, toplamı 6 506 118 liradır. 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 337) 
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Genel Müdürlüğün 1964 yılı icra programına ve harcamaların sarf mahallerine göre bütçede göze çarpan 
faydalı ve isabetli görülmüştür. 

Bu suretle gelir ve gider rakamlarına böylece işaret eyledikten sonra 1963 yılı bütçe tatbikatım da nazar 
bütçe tasarısı hakkındaki görüş, kanaat ve temennilerimi arz ediyorum. 

HİZMETLERİN MAHİYETİ VE İFA TARZI 

1. Eski ve yeni hukukumuzdaki vakıfların gayelerini tahakkuk ettirecek olan 6760 sayılı Vakıflar Gene 
kındaki kanım ihtiyaçları tamamiyle karşılayacak durumda olmadığından kifayetsiz görülmüştür. 

2. Bu sebepile yeni bir kanun tasarısı hazırlanarak mütalâaları alınmak üzere ilgili profesör ve ilim ada 
cak Devlet Personel Dairesince hazırlanan yeni Personel Kanununun getireceği esaslara intkaren bu tasarını 
mıştır. Yeni Personel Kanununun her hangi bir sebeple gecikmesi halinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazır 
tisabettirecek olan teşkilât kanunu tasarısının süratle kanunlaştırılmasında fayda mülâhaza etmekteyim. 

3. Vakıflar Gendi Müdürlüğünün iktisadi faaliyetleri zümresinden olan 3913 sayılı Kanunla Inırulmuş bu 
likler İşletmeleri mevcuttur. Ayrıca Genel Müdürlüğün mevcut mevzuatiyle tahakkukuna imkân görmediği 
kuk ettirebilmek amaciyle ve 6219 sayılı Kanunla 1954 yılında hizmete girmiş bulunan Türkiye Vakıflar Ba 
sinin % 55 i Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. 

A) İşletmeler : 

Ayvalık ve Aydın havalisinde bulunan geniş çaptaki zeytin mahsulü, kurulmuş bulunan iki işletme vasıtasiyle 
rilerek elde edilen senelik vasati 1 000 ton en iyi evsaftaki zeytin yağı her sene istihlâke arz edilmektedir. İdareni 
lerle imar ve timar ettirdiği ve her iki işletmeyi 1963 yılında hizmete giren yeni ve modern fabrikalarla teçh 
miştir. 

Ayrıca Genel Müdürlük Antalya ve havalisindeki zeytin mahsullerinin verimlerini artırmak hususunda Plâ 
lel olarak mütehassıslar marifetiyle etütler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda ve önümüzdeki yılarda gere 
ması yoluna gidileceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bu faaliyetler sonunda idarenin zeytincilik sahasındaki faaliyetlerini daha müsmir bir hale getireceği kana 
İşletme faaliyetleri sonunda 1962 yılında kira ve zeytinyağı satış bedeli olarak 1 648 847 lira safi gelir te 

nına ithal edilmiştir. 
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B) Vakıflar Bankası : 

6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığının 50 000 000 liralık sermayesi vard 
nel Müdürlüğünce taahhüdedilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın karşılığı olan 27 500 000 liradan bu tarihe kad 
Geriye kalan 4 200 000 lira da 1965 yılı sonuna kadar ödenecektir. 

Bankadan 1962 yılı temettü olarak 1 203 55 5 lira alınmış ve 1963 yılı bütçesine irat kaydedilmiştir. 
4. Vakıf zeytinlik! r işletmeleri hakkındaki mütehassısların etütleri sonunda hazırladığı rapor halen ilgi 

HİZMETLERİN İ"KÎŞAF SEYRİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bugünkü bütçe imkânlarına göre sosyal hizmet olarak : 
A) Orta ve yüksek öğrenim talebe yurtları, 
B) İlkokullardald fakir ve bakımsız öğrenciler için kamplar 
C) Fakir ve kimsesizler için açılmış olan imaretler, 
D) İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi, 
E) Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım. 
F) Körler ve fakirlere yardım, 
Gibi hizmetler ifa etmektedir. 
A) Halen 24 ilimizde 2 433 öğrenci barındıran vakıf talebe yurltarı vardır. Bunlardan 3 tanesi yüksek tale 

dır. Bu 3 yüksek tadlebe yurdunun : 
Bir tanesi Ankara'da kız talebe yurdu, 
Bir tanesi İstanbul'da kız talebe yurdu, 
Bir tanesi de İstanbul'da erkek talebe yurdudur. 
1983 senesinde açılmış yurt adedi 4 olup 196 i yılında da imkânlar hazırlanarak yurtlar açılmasına devam e 
B) İlkokullardaki fakir ve bakımsız öğrenciler için kamplar, 
1983 yılında İstanbul Pendik'te ortalama birer aylık üç devre olmak üzere 300 küsur zayıf bünyeli bakıma 

lara her türlü ihtiyaçlarını sağlıyan bir kamp açılmıştır. Bu gibi kampların 1964 yılında da açılacağı 
C) İmaretler : 
Halen 3 ü İstanbul'da 16 sı diğer vilâyetlerde olmak üzere 19 aded vakıf imaret faaliyette bulunmaktadır. 

kimsesize yemek yerilmektedir. 1964 yılında, bütçe imkânı nisbetinde imaretler çoğaltılacaktır. 
D) Gureba Hastanesi : 
Bezmiâlem Valide Sultan vakfından olan İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi halen 300 yataklı olup bu yıl hizm 
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nu ile 360 yatağa çıkarılacaktır. Bu hastane fakir vatandaşların sağlığını korumaktadır. Ayrıca Gure 
dan Vakıflar İdaresinin de yardımı ile 575 yataklı büyük hastanenin temeli atılmış bulunmaktadır. Bu m 
1963 yılma nazaran 150 898 lira fazlasiyle 1 050 898 lira olarak tesbit edilmiştir. 

E) Dernekler ve köyler tarafından inşa ve tamir ettirilecek hayrata yardım : 
1963 yılında 3 532 camiin onarımı veya yeniden yapılması için dernekler veya köy ihtiyar heyetlerine 4 

yılı bütçesinde de aynı maksatla 4 250 000 lira ödenek konulmuştur. 
F) Körler ve fakirlere yardım : 
600 kör ve 555 fakir için 1963 yılında 280 000 lira ödenek konulmuştur. 1964 yılında ise bu miktar % 

mıştır. 
Körlere Fakirlere 

ayda verileni ayda verilen 

25 15 
37,5 22,5 liradır. 

Y A T I E I M L A E 

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına 1963 yılından b 
eser onarım, restorasyon ve yeni akaar yatırım programını takdim etmiş bulunmaktadır. 

Buna göre plâJiın ilk tatbikat yılı olan 1963 programı İki kısımda mütalâa edilebilir : 
A) Âbide ve eski eser onarım ve restorasyonu : 
Bu kısımdaki onarımlar 1963 bütçesinde âbideler onarımı ve 7044 sayılı Kanunla devralınan eski eserle 

17 000 000 lira ayrılmış bulunmaktadır. 
Program 109 eserin onarımını ihtiva etmekte ise de bunlardan 3 tanesi türlü zaruretler dolayısiyüte taha 

tasarruf ve ihale tenzilâtından istifade edilerek programa ek olarak alınanlarla 184 aded eser ihaleye çıkarıl 
bulunmaktadır. Bu suretle 1963 yılı âbide ve eski eser onarım programının tahakkuk ettiği görülmüştür. 

Beş y ı l ı k yatırım programı 2 nci senesi olan 1964 yılına ait hazırlıklarda tamamlanmış bulunmaktadır. 
20 000 000 lira olup bununlla programdaki 114 eserin onarımı için bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Tas 
çoğalacağı da muhakkaktır. 

B) Yeni akaar inşaatı : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü kendisine irat getirmeyen veya elde tutulmasında fayda melhuz olmıyan g 

çe dışı bir fon tesis etmiştir. Bu fonla yeniden yurdun muhtelif yerlerinde rantabilitesi iyice hesaplanm 
gayrimenkuller yapmaktadır. 

1963 de 
1964 de 

'Bu aırtış yeninde ve faydaid mütalâa edilmiştir. 
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Bütçe dışı ve satışların tahakkukuna matuf olmasına rağmen bunların inşası da Beş Yıllık Kalkınma Plân 
olan binaların inşası bâzı tahliye, istimlâk, mübadele ve satış güçlükleri sebebiyle tamamen tahakkuk edememekt 

1963 yılında bunlardan 4 854 857,43 lira tutarında olan Zonguldak, Konya ve îstanbul Aksarajr'mdaki vak 
yapılmıştır. Adana Horozdibak vakıf çarşı vs işhanı ile izmir Karşıyaka'da yapılacak olan vakıf çarşı v 
hazırlanmak üzeredir. 

1964 yılında da bu programın imkânlar nisbetinde tahakkukuna çalışılacaktır. 1964 yılı için İstanbul Aşir 
lepçioğlu hanları yerine yapılacak büyük yatırımların projeleri de etüt edilmektedir. Ayrıca programda o 
girecek projelerde etüt edilmektedir. 

Genel Müdürlüğün bu sahadaki faaliyetleri idare için devamlı bir gelir kaynağı teşkil ettiği gibi ay 
çok bölgelerinin imarına yardımcı olması ve vatandaş ihtiyaçlarını imkân nisbetinde karşılaması bakımında 
liyetlerin devamı temenniye şayan görülmüştür. 

Bütçe içi onarım ve restorasyonların büyük bir kısmı tamamlanmış olup geri kalan küçü k bir kısım ta 
ikmal edilecektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü yatırımları tamamen programa uygun olarak yürütülmektedir. 
1964 yılı bütçesi de bu esaslar dâhilinde hazırlanmış programlara göre 1963 yılı yatırımlarından 3 mi 

rak tahakkuk ettirilecektir. 
Tamamlanamıyacak ve hizmete açılamıyacak bir tahsisat talebi 1964 yılı bütçesine konmamıştır. Bütçe içinde turi 

eser ve âbide onarım ve restorasyonları tamamen yatırım mahiyetindedir. Bu sebeple bunlardan temin edilen 
medrese, bir han, bir çeşme veya bir külliye imar ve ihyası olmayıp turizm cephesinde memlekete gelir s 
talâa edilmesi lâzımdır. Bu cepheden iki türlü faydası olduğundan program dâhilinde ve muntazam şek 
da fayda vardır. 

GEÇEN YIL BÜTÇE TATBİKATI 

1. — 1963 cari yıl bütçesinde Başbakanlık karariyle % 7 nisbetinde bir tasarrufa riayet edilmiştir. 
2. — Yatırım ve cari yıl bütçesindeki tahsisattan yapılan tediyeler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa 
3. — Kadrolarda hizmeti aksatacak münhaller yoktur. 
4. _ 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince bu tarihe kada: 475 000 lira 

başka olağanüstü ödenek ihtiyacı olarak 373 462 liralık bütçe kanun teklifi gerekçesi ile birlikte Başbakan 
tur. Bu ek ödenek taleplerinin hizmetlerin doğurduğu bir zaruret neticesi olduğu kanaatine varılmıştır. 

YENİ BÜTÇE TEKLlFLEKÎ İLE ALÂKALI TETKİKLER 

1. — Muhasebei Umumiyenin âmir hükümlerine ve yıllık programlara göre konan hizmet karşılığı ödenek bü 
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2. — înaşat, onarım, \e restorasyon tahsisatı muntazam bir plân ve pıojeye göre ayarlanmış olup âbid 
yonları ayrıca gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlarlar Yüksek Kurulunun murakabesinden geçtikten sonr 
akaar ve toprak satış fonundan yaptnlan yeni akaar yatırımları da Vakıflar Genel Müdürlüğü îdare Meclisin 
besinden sonra tatbik edilmektedir. 

3. — Bütçeye konan maaş ve ücret tahsisatı fiilî kadroya kifayet etmektedir. 4598 sayılı Kanun gereğince ver 
bikatı mevcudolup mevzuatına uygun olarak tatbik edilmektedir. 

Halen açık maaşı alan memur yoktur. 
Muvakkat mahiyette hizmet gören kurşuncu, bakırcı ve vakıf mallarını mahallerinde ve kayıtları üzeri 

tur. Bunlar bütçenin (R) formülündeki harcama hükmüne ve fevkalâde lüzumuna göre kadrosuz ve ye 
dirler- [ 

Merkez ve taşra memur ve hizmetli kadrolarında gerek kuruluş ve gerekse maaş ve aded itibariyle görü 
nuni ve idari tedbirlerle daha ahenkli bir hale getirilecektir. 

L) Cetvelinde bulunan teknik elemanlara ait maaş kadrolarına teknik eleman bulunmadığından b 
teknik pedsonel talimatuamesindeki esaslar dâhilinde çalıştırılan teknik elemanlarla temin edildiğinden; ve 
renin taşrada açacağı teşkilâtta istihdam edilmek üzere şimdilik (L) cetvelinde muhafaza etmekte olup 
tinde kullanacağı müşahede edilmiştir. 

1984 yılı bütçesinin (D) cetveline yeni ilâve edilen 31 aded kadronun konulması sebebine gelince; 
Yeniden 4 aded talebe yurdunun hizmete girmesi, 1964 yılında açılacak talebe yurtları ve imaretlerde ve 

eserlerin muhafazası ile yeniden hizmete girecek işhanı ve çarşıların bakım ve muhazasında istihdam edil 
maktadır. 

1964 yılı bütçesinde ye', alan geçici hizmetlerin 3656 sayılı Kanununun 9 ncu maddesine uygun olduğu, da 
bulunmadığı görülmütşür. Bu kadrolarda çalıaşniar yurdun muhtelif yerlerinde bilhassa Ankara, İzmir, 
vakıf gayrimenkullerin tesbitinde çalıştırılanlar ile kış aylarında kaloriferli gayrimenkullerde teshin işine 
teşkil etmektedir. Bunlar lüzumlu elemanlar olduğundan 1964 yılı bütçesinde de bu kadroların muhafazas 

Ecnebi mütehassıs olarak üç sene mukaveleli Fransız uyruklu Profesör Albert Gabriyel istihdam edilmekted 
tanınmış ve memleketmisdeki abideler ve eski eserler hakkında kitaplar neşretmiş çok kıymetli bir ilim ad 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptırdığı ve yaptıracağı âbide ve eski eser restorasyonları hakkında mütalâ 
disinden faydalanmaktadır. Mukavele 1 . 8 . 1962 tarihinden 28 . 2 . 1965 tarihine kadar devam edecektir. Geliş 
karşılık olarak bütçeye senelik 35 000 lira yerinde konmuştur. 

196-1 yılında beş yıllık yatırım programının zirai kısmında olan projenin tahakkuku için ecnebi memleketler 
staj için ecnebi memleketlere gönderilecek elemanların yolluk ve zaruri masrafları için 30 000 lira konmuştur. 

Vakfa ait geniş zirai sahaların daha rantabl bir surette değerlendirilmesi için bütçeye konulan bu ödenek f 
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Mefruşat ve demirbaş tahsisatlarında israfa kaçılmadığı gibi bilhassa eksiklikler görülmüştür. Yeni sene için 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 1964 yılı bütçesine bağlı taşıt cetvelinde görüleceği üzere halen yedi taşıdı m 

kez hikmetinde beş adedi İstanbul Vakıflar Başmiidürlüğündeki hizmetlerde (Bunlardan 4 tanesi İstanbul'a bağ 
kale, Balıkesir, Manisa havalisindeki onarımlarda kullanılmaktadır.) Bir adedi de Antalya bölgesinde bilhassa 

Bu taşıtlar Vakıalar Genel Müdürlüğünün merkez ve taşradaki teşkilâtı için asg'ari bir miktardır. 
Yayın masrafları ve aboneler : 
Bütçedeki miktarı 55 000 liradır, Bununla bâzı lüzumlu kitap, dergi, ve gazete alınmakta vo ayrıca Vakıflar De 

neşredilmektedir. 
Vakfı ve eski eserleri tanıtma bakımından çok faydalı ve lüzumlu olan bu derginin be:'inci saym 1983 yılınd 

yılında çıkarılacaktır. 
Konulan ödenek mâkul ve yerendedir. 

TKMKNNİIJvR 

1. Bugün için Vakflar İdaresinin elinde 2 500 civarında (Hanlar, hamamlar, camiler, köprüler, rehineler ve tü 
deler vardır, Tarihî ve ayın zamanda turi:-v:k deleri olan bu ederlerin tamir ve restoreleri iç-n tahminen GGö 000 
mektedir. 

Vakiin gelirleriyla bu tamir ve reîtore ismin tamamlanması mümkün değildir. Bu işin intaç- için Hazinece her 
dımın yapılması ve bunun yıllarca devam etmesiyle kabil olacaktır. Aksi takdirde, tarihimiz 3'önnndeîi çok büyük 
yarım kalacaktır. 

Bu sebeple Hazine yardımının bir prensibe bağlanmasını önemli bir konu saymaktayım. 
2. Bunun gibi Vakıflar İdaresinin elinde 'bulunan ve bir kısmı akaar vasfından olan 6 000 küsur gayrimenkulu 
3. 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ekip-:: meşine dair kanun 

vakfa ait gayrimenkul kiralar rayiç çleğere ulaşacağından bu tasarının çıkarılmasında fayda görmekteyim. 
4. Bugünkü Teşkilât Kanununu, Vakıflar İdaresi memur ve teknik elemanlarını maddi yenden tatmin etmed 

idareden ayrılıp başka organlara kaçmaktr dır, Bu kaçışı önlemek vakfı eleman bakımından takviye etmek için De 
si halinde Vakıflar İdaresi Teşkilât Kanvvmnun çıkarılmasında zaruret mütalâa etmekteyim Bu suretle Vakıfl 
çe tasarısı üzerindeki görüş, kanan t ve temennilerimi Yüksek Komisyonun tetkik ve takdirlerine saygı ile arz ed 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

CUMHURIYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise ara Bakanlar Kurul 
laştırılıp, Başkanlığın 30 . 11 . 1963 tarihli ve 71-2176/5176 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı Kom 
Devlet Bakanı, Vakıflar Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve 

Genel Müdürlüğün 1964 yılı bütçesini Komisyonumuz namına tetkik eden Raportörümüzün raporu okundu 
ile ilgili tenkid ve temennilerde bulunulmuştur. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerde bilhassa Genel Müdürlüğün sosyal hizmetleri üzerinde durulm 
mından bu hizmetin artırılması ve sahasının genişletilmesi, böylelikle de yeni vakıf tesislerinin meydana getiril 
ve Genel Müdürlüğün bu mevzularda aldığı tedbirler hakkında bilgi istenmiştir. 

Gerek Devlet Bakanı ve gerekse Genel Müdür tarafından gerekli cevaplar verildikten sonra maddelerin mü 
Genel Müdürlüğün cari harcamalarını gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu 22 478 282 lira, yatırım gid 

vel yekûnu 22 200 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarını gösteren (A/3) işaretli cetvel yekûn 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddeler üzerinde yapılan incelemeler sonunda; teklif edilmiş bulunan ödeneklerin yeterli olduğ 
duğu kanaatine varılarak (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelde, 24 665 150 lirası Hazine yardımı 4 000 000 lir 
olmak üzere 28 665 150 lirası özel gelirlerden 22 519 250 lirası da kendi gelirlerinden olmak üzere 51 184 40 
maktadır. 

Bu tahmin yerinde görülerek (B) işaretli cetvel de aynen kabul edilmiştir. 
Ancak Genel Müdürlüğün elinde bulunan gayrimenkullerini değerlendirmesi ve bilhassa mühim bir gelir ka 

tinlikleri işletmelerinin daha randımanlı bir şekilde işletilerek hem sosyal hizmetlerin artırıHması ve hem de k 
karşılaması, Hazineden yardım almaması temenniye şayan görülmüştür. 

Komisyonumuzca aynen kabul edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve ekli ce 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Hatay Balıkesir Diyarbakır Yozgat Aşik 
Ş. İnal F. Islimyeli E. Güldoğan V. Uyar M. 
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Aydın 
/. Sezgin 

tamir 
N. Kürşat 

'Kırşehir 
A. Bilgin 

Rize 
E. Y. Akçal 

Balıikesir 
A. A. Bolak 

İzmir 
.V. Mirkelâmoğlu 

Konya 
Söz hakkım mahfuz 

î. Baran 

Rize 
C. Yalçın 

Çanakkale 
8. İnan 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
R. Özal 

ıSaikarya 
N. Bayar 

Trabzon 
A. Şener 

Giresun 
/. E. Kilıçoğlu 

Kastamonu 
S. Keskin 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sakarya 
M, Gürer 

îçel 
C. Tevfik O 

Kayse 
H. Dikeç 

Muğ 
T. Şah 

Sino 
M. Alican 
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H.:'.DD^ i. - Vakıflar Güne! Mü:!ii:-lüğü:iüıı, 3C . 6 . 1.939 tr.rlhli 
ve 36J8 sayılı Kar?ıır.u:a 19 ncu maddesine giren hizm rllileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 0 :<cu madded gereğince geçici mahiyetteki 
haşmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe 
k&rrunn tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kuruluşu hakkındaki 
27 . 8 , 1956 tarihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 bütee 
yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

Vakıflar G. M. Büte 

KAIIMA l i t i ır ;-; :•:».>.uisv 

MADDE 1, — Tasamın 1 n d m 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci m 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncii m 

MADDE 4. — Tasarının 4 neü m 

MADDE 5, — Tasarının 5 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 6 ncı m 
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Hükümetin teklifi 

a) 19£3 yılı bu sesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
•oldukları kiznı^ : / :rd/cl: .: inden /,.. .^:.d':yo ; 

b) 19Î.S - 1C3Ü bütçe yıllarına :idoIrpta /kah :••::€• be i Um:: av ve 
Kaniirranaaı 93 vcii mail debine göre saaıana^ranv. nğrımarnış VÛ kvr-
ydıkları y d u r ı biilyelerindk bıılunar? borçlar, 196:1 yılı bütçesinin ilgili 
hikmet tertipleri -veya (Aylık ve ücrctlor kes/inleri karic) (A / î ) , ''A/B) . 
ve \£i./'2\ cek'iik-rino dâhil o döneklerden geeyn yıllar boıçları 
nıaddeaire, 

Maliye Ik-kankayrva aktarılacak ödenekken ödenir. 

It/AI/ü/ü ii •- / / / , y / / rnvnnra Za/k i A/fi; iyırG// c<kvcka (Yapy 
tesis ve büyük oreun . giderleri) blnüınüne dahil maddeler ile (A/3) 
işaretli cetvelin 'Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü arasında 
aktarma yapı l ıya Taaliye Bakanı yetkilidir. 

MADDİC 8. — Gider bölümlerinden yapılacak: harcamalara ait for
mül, bağlı (E) karet l : cetvelde yösterikaiştir. 

MADDE 9, — 1961 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere Başbakanlığın 
onayı ile 500 00G "'raya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDkl 10. --•- iS»ı kaııını 1 Mart 1961 tarihi:-:de yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

Devlet Bakanı ve DHV-^I; Hakan: v; 
Başbakan V. Başb. Yardımcısı Başb. Yardımcısı 

E. Alican E. Alican İT. Dinçer 

Devlet Bakam ve 
Başb. Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

T. Fcyzioğlu V. Piriıtçcioğlu E. Aybar 

Vakıflar G. M. Bütc 

Karnır Bü'oy Komisy 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci ma 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci ma 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu ma 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu m 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci m 
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Hükümetin teklifi 

Devlet Bakanı 
N, Ökten 

İçişleri Bakanı 
1. Seçkin 

Millî Eğitim Bakanı 
î. öktem 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
F. E. Gökay 

Ulaştırma Bakanı 
/ . 8. Dura 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Dışişleri Bakanı Y. 
T. Feyzioğlu 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
0. Öztrak 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Sanayi Bakanı 
F. Celikbas 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Ardtçoğlu 

İmar ve İsfcân Bakanı 
H. Mv/mcuoğhb 
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Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 
12.112 
12.113 

12.114 
12.115 

12.211 
12.212 

12.230 
12.281 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Muhtaç ve körlerin aylıkları 
Tevliyet ve evlâdiyet aylıkları 
Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları 
aylıkları 
Fer'î hizmetler aylığı 
İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tah
sis edilen aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetlileri ücreti 
Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hade
meleri ücret farkı 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 4 772 790) 
Geçici hizmetliler ücreti 
İşçi ücretleri 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Madde "J 
Lfrta 

6 015 322 

5 482 322 
280 000 

25 000 

3 000 
37 000 

185 000 

4 869 321 

3 580 200 

755 000 

•262 841 
200 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

12 303 386 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

13 11 
6 432 760 

5 747 760 
420 '.00 

25 000 

3 000 
37 000 

200 üüO 

5 379 114 

3 753 540 

1 019 250 

265 073 
269 971 

12.290 7044 sayılı Kanunla devralınan eski eser
ler onarımı hizmetlileri ücreti 71 280 71 280 
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Bölüm Madde 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12,370 

12.510 
12.520 
12.590 

12.610 

12.710 

12.810 
12.832 
12.833 
12.841 
12.846 

ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

/ - Yurt içi yollukları 

Sürekli görev yollukları 
Yönetim geçici görev yolluğu 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Tedavi yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 

20 000 
430 000 
120 000 

0 
16 760 

Hükümetçe -istem 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

Sosyal yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkl 

Tazminatlar 

Ek görev tazminatı 
Kasa tazminatı 

Kesim toplamı 

arı 

Kesim toplamı 

229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve 
asistanlar tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

739 282 

73 000 
S 400 

28 000 
35 000 

990 
593 892 

21 500 

.5 500 
16 000 

0 

1 

4 200 

653 760 

784 607 

75 000 
8 400 

28 000 
50 000 

990 
622 ?17 

83 500 

5 500 
18 C00 

60 000 

1 

4 200 

429 760 

20 000 
200 000 
120 000 

8 000 
14 760 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 364 760) 

İ7 - Yurt dı§ı yollukları 

YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK
LARI 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.884 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 65 000) 

13.000 YÖNETIM GIDERLERI 
Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 

Vakıflar 

33 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

30 000 
60 000 
52 500 
55 000 
30 001 
60 000 

0 

45 001 

5 000 
27 000 

2 000 2 000 

30 000 30 000 

35 000 35 000 

505 002 580 

287 501 297 501 

40 
60 
52 
55 
30 

000 
000 
500 
000 
000 

60 000 
1 

50 000 

5 000 
27 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

1983 ödeneği 

Madde Bölüm toplam: 
Lira Lira 

10 001. 
3 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

15 000 
3 900 

Kesim toplamı 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 
HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
VAKIF YAŞATMA VE YÖNETİM Gİ
DERLERİ 

14.121 Vakıf akaarların çeşitli giderleriyle tesbit 
ve satış giderleri 

14.122 İmaretler giderleri 

110 500 

42 500 
6S 000 

24 000 

10 001 

1 015 000 
730 000 

162 700 

67 500 
95 200 

32 500 

5 000 

19 000 

38 000 

2 545 001 

6 838 502 

7 500 

25 000 

38 000 

2 814 240 

7 2 

10 000 

1 200 000 
814 240 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım 
giderleri 

14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eş
yanın inceleme ve ayırma giderleri 
(Vakıf yaşatma ve yönetim giderleri top
lamı : 2 129 240) 2 129 240) 

14.130 Mahkeme hare ve giderleri 

Malî hizmetlerle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

14.410 Aidat 
14.430 Para taşıma giderleri 

VERGİ RESİM VE HARCLAIt 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

(Vergi, resim ve harçlar toplamı : 1 900 000) 
14.470 Düşünülmiyen giderler 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÖĞRENCİ GİDERLERİ 
14.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri 

yurt giderleri, diğer eğitim giderleri 

Vakıflar 
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1963 ödeneği 

Hükümetçe isteme 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Lira Lira Lira Lir 

100 000 100 000 

15 000 15 000 • 

675 000 675 00 

1 903 500 

150 000 
3 000 

1 500 000 
250 000 

2 340 001 

28 000 
62 000 

1 

2 250 000 

2 053 500 

150 UÖ0 
3 000 

1 500 000 
400 000 

500 500 

2 365 001 

28 000 
62 000 

1 

2 250 000 
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Bölüm Madde 

15.000 

Ödeneğin eesidi 

16.000 

14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme gi
derleri 

Tarım hizmetleri giderleri Kesim toplamı 

TARIM ÎŞLERÎ GİDERLERİ 
14.811 Büro giderleri 
14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.815 Giyim - Kuşam ve alım giderleri 
14.816 Malzeme alım ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderler 

KURUM GİDERLERİ 

Yataklı tedavi kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

VAKIF GUREBA HASTANESİ GİDER
LERİ 

15.511 Büro giderleri 
15.513 Taşıt işletme ve onarım giderleri 
15.515 Giyim - Kuşam, alım ve giderleri 
15.516 Malzeme alım ve giderleri 
15.517 Yiyecek alım ve giderleri 
15.519 Diğer alım ve giderler 

ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

— 36 — 
1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

0 
50 000 

10 000 
5 000 
5 000 
10 000 
20 000 

900 000 

900 000 

Hükümet ç e ist en 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

25 000 
50 000 

10 000 
5 uOO 
5 000 
10 000 
20 COO 

1 050 898 

1 05 

80 000 
3 000 
7 000 

120 000 
689 000 
1 000 

80 000 
3 000 
7 000 

220 000 
739 S98 

1 000 
600 000 4 
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Bölüm 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

1 

Madde 

16.810 
16.811 

Ödeneğin çe§idi 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

BİNA VE HAYRAT ONARIMI 
Bina onarımı 
Hayrat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

600 000 

600 000 
0 

12 303 386 

505 002 

6 838 502 

900 000 

600 000 

21 146 890 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

450 000 

400 000 
50 000 

13 11 

58 

7 28 

1 05 

45 

22 47 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1963 ödeneği 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 
Madde 

Lira 
Bölüm toplamı 

Lira 

Hükümetçe istem 
Madde Bölüm 

Lira Li 

21.000 

22.000 
21.611 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
HİZMETLER YE TUEÎZM SEKTÖRLERİ 
Etüt ve proje giderleri 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gî-

100 000 1 

100 000 150 000 

21.000 

22.000 

22.621 

22.622 
22.623 

22.721 
22.722 
22.723 

DERLERİ 
Hizmetler ve turizm sektörleri 

Kesim toplamı 

Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralı
nan eski eserler onarımı 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Toplam : 19 850 000) 

Konut sektörü Kesim toplamı 

Bina ve hayrat onarım giderleri 
Teknik personel ücreti 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Toplam : 2 200 000) 
EÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

17 000 000 

17 000 000 
0 
0 

500 000 

500 000 
0 
0 

17 500 000 

100 000 

17 500 000 

17 600 000 

19 850 000 

17 850 000 
1 700 -00 

300 000 

2 200 Ü00 

1 950 «»00 
200 000 
50 000 

22 0 

1 

22 0 

22 2 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

LİOİUM, ir- r\ KÎ el.e Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
32.100 Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştır

ma ve satrnalmalar 150 000 

150 000 

150 (.90 

15 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 
34.810 5634 sayılı Kanunun 8 ve 10 neu madde

leri gereğince Hazineye ödenecek karşılıklar 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

Emekli aylıkları ve diğer benzeri Ödemeler 
Kesim toplamı 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

218 400 

242 360 

91 368 
100 000 
30 992 
20 000 

1 287 000 

1 287 000 

218 400 

5 846 860 

437 400 

211 718 

95 726 
75 000 
30 992 
10 000 

1 287 000 

1 287 000 

43 

5 80 
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Bölüm Madde ödeneğin, çeşidi 

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 
Kesim toplamı 

35.610 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi 
gereğince mülhak vakıf hayratına yapıla
cak yardım 

35.620 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yar
dım 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık 
ve benzeri teşekküllere yardım 

Kesim toplamı 

35.710 Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Bi
riktirme Sandığına yardım (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeği giderleri için) 

35.720 Dernekler ve köyler tarafından inşa ve
ya tamir ettirilecek hayrata yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 
36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 
36.600 Geriverilecek paralar 
36.800 Faiz acyo giderleri 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

Vakıflar 
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1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

45 000 

30 000 

15 000 

4 272 500 

22 500 

4 250 000 
112 500 

70 500 
15 000 
25 000 
2 000 

150 000 

218 400 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

35 000 

20 000 

15 000 

4 272 500 

22 500 

4 250 000 
1 

70 500 
15 000 
25 000 
2 000 

1 

4 
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1963 ödeneği 19 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 337) 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 5 846 860 5 806 2 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOPLA
MI 112 500 112 5 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 6 327 760 6 506 1 



Bölüm Madde G-eılirin çeşidi 

62.000 VAKIF MALLARI GELİRLERİ 

Taşınmaz mallardan alınan gelirler 
Kesim toplamı 

62.141 
62.142 
62.143 
62.144 

62.171 
62.172 
62.173 
62.174 

62.175 

KİRALAR 
îcarei vahide 
İcarei müeccele 
Mııkataa 
Vakıf memba suları kira bedeli 
(Kiralar toplamı : 14 531 290) 
HASILATLAR 
Mahlûl müaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasılatı 
bedeli 
Diğer hasılatlar 
(Hasılat toplamı : 5 950 960) 

ve kira 

Taşınır değerler gelirleri Kesim toplamı 

TEMETTÜ VE FAİZLER 
62.321 Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
62.322 Akaar ve toprak satışı bedel faizi 
62.323 Taviz bedeli faizi 

(Temettü ve faizler toplamı : 2 037 000) 

Vakıflar 
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B - CETVELİ 

1963 yılı tah; 
Madde Böl 

Lira 

18 332 600 

11 500 000 
75 000 

7 600 
150 000 

1 500 000 
500 000 
650 000 

2 300 000 
1 650 000 

1 850 000 

1 500 000 
250 000 
100 000 

G. Al. Buteesi 

mmleri 
üiiî toplana 

Lira 

20 182 600 

(S. Sayısı 

Hükümetçe tah .min 
A/ladde Bölüm 

Lira 

20 482 250 

14 310 220 
65 730 

5 340 
150 000 

1 000 000 
436 630 
564 330 

2 300 000 
1 650 000 

2 037 000 

1 500 000 
450 000 
87 000 

: 337) 

L 

22 5 
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19 
1963 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edil 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 

Buiüı.; Maaile Gelirin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

64.000 ÖZEL GELİRLER 24 892 050 28 665 
64.100 Hazine yardımı 22 490 400 24 665 150 
64.300 Geçen yıldan devreden nakit 2 401 650 > 4 000 000 

62.000 VAKIF MALLARI GELİRLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 20 182 600 22 519 

64.000 ÖZEL GELİRLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 24 892 050 28 665 

GENEL TOPLAM 45 074 650 51 184 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 337 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Nizamname 

8 . 

20 . 
27 . 
19 

. 3 . 

4 . 
. 5 . 
. 5 , 

. 1934 

1963 
. 1955 
. 1934 

2387 

2950 
6570 

Kanun 28 . 6 . 1952 
21 . 7 . 1953 

5982 
6183 

13 . 1 . 1954 6219 

5 . 6 . 1935 
1 . 7 . 1953 

2762 
6092 

» 5 . 6 . 1935 2762 
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(C) CETVELİ 

ö z e t i 

îcarei vahide 

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya 
da, 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkınd 
Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğini ve mahsullerinin ne su 

îcarei müeccele mukataa 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkı 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanun 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanununun 6 ncı ve 

Akaar ve toprak satış bedeli faizi 

Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıkla 

Taviz bedeli faizi 

Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 337) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

27 .12 . 1937 3294 

» 8.3. 1934 2387 
» 20 . 4 . 1936 2950 

Nizamname 19 . 5 . 1934 

Kanun 23 . 8 . 1940 3913 

8.3. 1934 2387 

» 5 . 6 . 1935 2762 
» 20 . 4 . 1936 2950 

Nizamname 17 . 7 . 1936 
Kanun 26 . 5 . 1927 1050 

— 4 6 -

ö z e t i 

Mahlûl muaccelesi 

Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne suretle satılaca 

Zeytinlikler hasılatı, arazi ve incirlikler hasılatı 

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerin ne suretle kiraya verilec 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki K 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsullerinin ne suretl 

Zeytinlik işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 

Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin işletilmesi hakkınd 
leri. 

Vakıf memba sulan hasılatı 

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya verilec 

Çeşitli varidat ve hasılat 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi (Köhne eşya ve 
borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı münhal tevliyetler mu 
nan vakıfların mahallî sarfı kalmıyan müterakim paraları ve sair 

Vakıflar G-. M. Bütçesi (S. Sayısı : 337) 



D. Memuriveti nev'i Aded Üe?>jet 

2 
o O 

5 
6 
9 
9 
5 
5 
6 
7 
9 
7 

• 9 

10 
11 
9 
9 

10 
11 
12 
12 

2 
3 

MERKEZ 
Teknisyen 

» 
Onartma Ustası 

» » 
Usta 
Sanatkâr İşçi 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 
» 

Dâva Takip Memura 
Memur 

» 
» 

Dağıtıcı 
Baş hademe 
'Had em'e 

» 
» 

Gece Bekçisi 

VILÂYETLER. 

Y. Mimar veya 
Teknisyen 

» 

Mimar 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o o 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
2 

1 
3 
1 

1 100 
950 
700 
600 
400 
400 
700 
700 
600 
500 
400 
500 
400 
350 
300 
400 
400 
350 
300 
250 
250 

1 750 
1 100 

950 
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D - CETVELİ 
Me:r>nriveti nev'i Aded Ücret I D. 

4 
4 
5 
3 
5 
6 
7 
9 

11 
13 

6 
7 
9 

11 
7 
9 

11 
13 
5 
6 
7 

10 
0 

4 

4 

» 
Usta 

» 
Sürveyan 

» 
•Sanatkâr 

» 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 

Bahçıvan 
Ahçı 

» 

işçi 
» 
» 
» 
» 

» Yamağı 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 

Talebe Y 
Talebe Y 
avini 

» 

urtları 
urtları 

Talebe Yurtları 
mum 

Müdürü 
Müdür 

idare 

Mu-

Me-

2 
3 
4 
1 
2 
1 
5 
3 
4 
5 
2 
3 
1 
3 

15 
24 
22 
18 

1 
2 
2 
7 
1 

1 

1 

800 
800 
700 
950 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
600 
500 
400 
300 
500 
400 
300 
200 
700 
600 
500 
350 

1 100 

800 

800 

5 

7 

8 

9 

11 
5 
7 
8 
4 
6 
7 
9 

11 
12 
13 
14 
7 
8 
9 

10 
10 

11 
12 

Talebe 
murıı 
Talebe 
mum 
Talebe 
muru 
Talebe 
mum 
Yurt D 
Teknis 
Kalorif 

» 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aidatlı 
Dâva T 

» 
» 
» 

Hadem 
ve ap a 
Hadem 

» 
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E - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

12.000 12.231 Genel idare ıgeçici hizmetlileri ücreti 

L - CETVELİ 

D. Memıırivetin nevi Aded Aylık j D. 

MERKEZ 

Âbide ve Yapı İşleri Dairesi 

Âbide Şubesi 

4 iBaşmi'iiıar (Şube Müdürlü
ğü vazifesini yapar, ihtisas 
mevkii) 1 

4 Restorasyon Mütehassısı 
Yük. Mimar (İhtisas mevkii) 1 

4 Rölöve Mütehassısı Y. Mi
mar (İhtisas mevkii) 

5 Y. Mimar (İhtisas mevkii) 

1 250 

1 250 

1 250 

1 100 

950 

Memıırivetin nev'i 

Yapı İşleri Şubesi 

Aded Avlık I D. 

4 'Başmühendis veya Başmi-
mıar (Şuh e Müdürlüğü va
zifesini yapar) (İhtisas ımev-
kii) 

4 'Tesisat Mütehassısı Y. Mü-
'hendis (İhtisas mevkii) 

4 Betonarme Müteihassısı Y. 
Mühendis (îhtı&as mevkii) 

5 Y. Mimar veya Mühendis 
(İhtisas 'mevkii) 

6 Mühendis veya Mima.r (İh
tisas .mevkii) 

8 Baş ressam 
9 Reissam 

Hayır 

1 

1 

1 

3 

2 
1 
1 

1 250 

1 250 

1 250 

1 100 

950 
700 
600 

10 
11 

12 

9 
9 

10 
11 

Memu 
» 

Memu 

Eczac 
Hemş 

» 
» 
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Memuriyetin, nev 'i 

Hemşire 

Arşiv ve Neşriyat 31üdürlüğü 
Neşriyat Bürosu 

Raportör 

Ided 

6 

üğü 

1 

Aylık 

400 

7U0 

D. 

4 

') 
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Memuriyetin nev 'i Aded 

VİLÂYETLER 

Y. Mimar veya Mühendis 
(İhtisas mevkii) 1 

Y. Mimar veya Mühendis 
(İhtisas mevkii) 2 

Aylık 

1 250 

' 1 100 

D. Memur 

6 Y. Mimar 
(İhtisas me 

6 Mıntaka ve 
dürü 

10 Fen Memur 
12 Ambar Mem 

T - CETVELİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünde, 237 sayılı Taşıtla r Kanununa göre kullanılmakta olan taşıtla 
Cetvel 

Kullanıldığı 
Sıra No. Plâka No. Modeli Markası Cinsi yer Kı 

1 
2 
O 

4 
5 
6 
7 

3320 
1541 
1772 
1773 
2241 
1494 

723 

960, 
954 
960 
958 
958 
955 
950 

Şevrole 
» 

Jeep 
» 
» 
» 
» 

Steyşin Vagon 
» » 

Lentturuvar 

Merkez 
İstanbul 

» 
» 
» 
» 

Antalya 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 337) 



— 50 — 
R — CETVELİ 

1964 yılı Bütçe kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama for
mülleri bu bütçe için de uygulanır. 

Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademeleri ücret farkı: 
Mülhak vakıf gelirinden muhassas aylık ücretleri 270 liradan az alanı 

hayrat hademeleri ücret farkları, 12.212 nci maddeden ödenilir. 

Kasa tazminatı : 
6760 sayılı Teşkilât Kanununun 10 ncu maddesi gereğince veznedar 

ve veznedar yardımcılarına 7244 sayılı 'Kanunla tesbit edıüen aylık tu
tarlarının yarısı üzerinden hesaplanmak suretiyle % 5-20 oranında 12.520 
nci maddeden ödenir. 

Yayın alım ve giderleri : 
Eski eser ve vakıflarla ilgili resim, fotoğraf ve malzeme bedelleri, bun

ların muhafazası, Vakıf Haritası vücuda .getirme ve satım alma giderleri; 
13,140 nci maddeden ödenir. 

KESİM : Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri : 
Vakıf akaarların çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
Vakıf akaarların her türlü yönetimi ile ilgili büro giderleri, bunların 

(mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme, tescil ve tesbit işleriyle 

ilgili giderler, ve bilirkişi ücretleri 
kimselerin gündelikleri, komisyonla 
deden ödenir. 

İmaretler giderleri : 
Komisyonlar huzur ücreti, ilân 

teriyle açılacak imaretlerin tesis m 

Çeşitli hayır şartlan ve sosyal 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyel 

Müdürlükçe ifası uygun görülenler 
Yeni Cami imamlarının sükna bed 
bedeli, ilân ve komisyonlar huzur ü 
rumu Yüksek öğrenci Yurtlarınd 
giderlerine yapılacak yardımlar 14 

Geri verilecek paralar : 
Mahlül ihbariyeleri, mazbut va 

lilerine bağlanacak intifa hakların 
rınca belediye ve köy ihtiyar heye 
lacak olan hisseler 36.600 ncü mad 
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E — CETVELİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveli 
desinden yönetilen hizmetlilere ait kadro 

B. M. ödeneğin çeşidi Kadronun adı 

203 
203 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti Tesbit Memuru 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti Tesbit Memuru 

Mahlûlât Tasfiye Memuru 
» » » 

Takip, Tesbit ve Tasfiye Memuru 
» 
» 
» 
» 

işçi 
» 
» 

Kurs Öğ 

» 
» 
» 
» 

retmeni 

» 
» 
» 
» 

H 

Aded 

1 
o 
•> 
3 
4 
•) 
o 
o 

1 
2 
2 
4 
1 
2 
4 
0 
6 

Aylık 
Lira 

950 
700 
600 
500 
450 
400 
500 
400 
600 
500 
450 
400 
350 
400 
350 
300 

s 

450 (1) 

49 

(1) Ek görev olarak 2/3 nishetinde verilecektir. 
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Dönem : 1 O O 
Topiaat. : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÛÛ 

1964 YILI 
Beden Terbiyesi G. M. Bütç 





Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 /580) 

r. c. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2177/5177 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1963 tarihinde 
rılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanuni tasarısı» gerekçesi ve 
birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnö 

Başbak 
Ekrem A 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 



— 4 — 

GEREKÇE 

1964 malî yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlümü bütçesi (A/ l ) kısmına dâhil cari harcamalar için 5 304 6 
fer harcamaları hizmetleri için de 216 000 lira olmak üzere yatırım harcamaları için konulan 6 lira dâhil c 
zenlenerek teklif edilmiştir. 

1963 malî yılı bütçesine nazaran, 1964 bütçe teklifi, tertip plânında yapılan bâzı değişiklikler dolayısiyle 
etmektedir. 

Hizmetlerin mahiyetine ve zaruri sebeplere binaen ödeneği artırılan tertiplerle tenzile tabi tutulan tertipl 
göre aşağıda arz edilmiş, geçen senenin tatbikatına nazaran ihtiyaca kifayet edeceği tahmin olunan d 
aynı olmak üzere teklif edilmiştir. 

Bölüm Madde 

12.000 110 Aylıklar : 4047 sayılı Kanunla kabul edilmiş 'bulunan kadrolarda (L) cetveline alınanla 
fiilî kadroların karşılıkları ile bu kadrolarda 4598 ve 242 sayılı kanunlar gereğince 1, 2 ve 
farkı karşılığıdır. 1963 yılında yapılan hesaplara göre bu bölüme konulması lâzımgelen 
ilâvesi ile 768 250 lira teklif edilmiştir. 

211 Hizmetliler ücreti : Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvel ile kabul edilmiş kadroları 
fan geçen yıl ödeneğine nazaran 36 456 lira fazladır. Fark, futbolda müşterek bahis hâsı 
ayrılan gelirle geniş mikyasta spor tesisleri yatırım porgramma girişildiğinden bu progr 
nik teşkilât ile artan faaliyetler dolayısiyle yeniden tutulan federasyon büroları için yeni 
2 memur 1 daktilo ve 2 odacı ki ceman 5 personelin ücretleri karşılığından ileri gelmi 

280 işçi ücretleri : Haftada 48 000 lira civarında gelir temin eden Toto biletleri basan ma 
ait fazla mesai karşılığı olarak 1963 bütçesinin 6 aylık sarfiyatı nazarı itibara "alınarak b 
10 000 lira ilâve olunmuştur. 

340 Tedavi giderleri : 4598 sayılı Kanunun 7351 «ayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi ge 
ları hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 1963 malî yılı bütçesine konulan 4 
kâfi gelmiyeeeği düşünülerek 1964 yılı çin 500 lira ilâvesi ile 4 500 lira teklif edilmiştir. 

370 Emekli keseneği karşılıkları : Yukarda maaş ve ücret tertiplerinde izah olunan üst derec 
tibe 3 263 lira ilâve olunmuştu?. 

520 Kasa tazminatları : Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Say.'eı : 338) 
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Bölüm Madde 

844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Halen anlaşmalı 4 uzman bu 
daha getirilmesi için ön anlaşma yapılmış olduğundan kısa süreler için getirtilen yabancı 
şitli bölgelerdeki sporcuların da istifade edebilmelerini sağlamak amacı ile bu bölüme 10 
olunmuştur. 

911 İdarecilere yurt içi ve yurt dışı yollukları : 1963 yılında spor faaliyetleri için 42! nci bölü 
na göre maddelere ayrılmış olduğundan tertip açılması zaruri bulunan bu maddeye kendi gel 
konulmuştur. 

912 Sporcuların yurt içi ve yurt dışı yollukları : 1963 yılında spor faaliyetleri 1 bölümde m 
plânına göre maddelere ayrılmış ve açılması zaruri bulunan bu maddeye kendi gelirlerim 
nulmuştur. 

13.000 130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : İş hacmi nisbetinde büro masrafları da artmış 
sıkı tasarruf tedbirleri sayesinde 1963 yılı bütçesine konulmuş bulunan ödenekten bâzı ihti 
lunan makinalarm tamiri ile hesap makinası ve cetvel makinası. masa ve demir dolap ihti 
düşünülerek 1963 yılma nazaran 1 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

150 Yakacalk alımları ve giderleri : 1963 yılı içerisinde Ankara ve İstanbul'da federasyonlar 
bunların yakacak ihtiyaçları ile 19 Mayıs Stadında kendi binalarına taşman 2 federasyonu 
nazaran 5 375 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Merkez teşkilâtında ve (D) cetvelinde vazife gören 
diktirilmiş olduğundan 16 personelin ayakkabı ve elbise bedeli hesap edilerek geçen sene 
6 000 lira teklif edilmiştir. 

190 Diğer alımlar ve giderler : Genel yönetimle ilgili alımlar kesimine konulan öde lekler haric 
mak üzere yeni tertip plânı ile açılan bu tertibe 500 lira konulmuştur. 

230 Aydınlatma giderleri : 1963 yılında tutulan 3 binanın aydınlatma masrafları ile birlikte 
yıllığı hesap edilerek geçen seneye nazaran 2 000 lira fazlası ile 9 000 lira teklif edilmiştir. 

410 Posta, telgraf giderleri : Gen3İ müdürlük teşkilâtının posta, telgraf masrafları karşılığı 
zarı itibara alınarak ve yapılan zamlar dolayısiyle 1964 yılında kâfi gelmiyeceği düşünül 
8 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif olunmuştur. 

610 Genel Müdürlük binaları kira bedeli : Tesisler Dairesinin genişlemesi ve teknik elemanların a 
binanın kâfi gelmediği görülerek 1963 yılında Ankara'da 2 ve İstanbul'da bulunan federasyonl 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Saj-sı : 336) 
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rek 3 aded bina kiralanauş. bunların senelik kiraları 130 000 lira olup. Genel Müdürlük binası il 
mesi gerektiğinden kira farklarım karşılamak üzere 130 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

14.000 571 İdame ve geliştirme giderleri : 1963 bütçesinde 421 nci bölüm olarak yer alan bu tertibe ye 
338 000 lira noksanı ile 1 200 000 lira ödenek konulmuştur. Geçen sene 1 1.-0 000 lira olarak ka 
20 ve 30 ncu maddelere konulan ödenekle 451/20 tertibe konulan ödeneklerle 1 538 000 lira olar 
tasarruf gayesiyle zaruri olarak 338 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

572 Profesyonel kulüpler giderleri : Bu tertip 1960 yılı bütçesi ile açılmış olun. profesyonel kulüpl 
lardan elde edilen gelirin % 5 ini teşkil etmekte olup, geçen sene gelirine göre tahminî olarak 
konulmuştur. 

15.000 911 Bursa Parkotel işletme giderleri : 1963 yılında ihale ile kiraya verilen Bursa Parkotelin kanun 
liranın kâfi geleceği düşünülerek 1963 yılma nazaran 5 000 lira noksan t ek" lif edilmiştir. 

912 Bursa Uludağ telesiege 
913 Ankara Elmadağ telesiege 
914 Kayseri Erciyes telesiege 

Bursa Uludağ, Ankara Elmadağ ve Kayseri Erciyes telesiegelerinin kış döneminde işletmeye a 
işletme masraflarını karşılamak üzere bu bölümlere tahminî 5 000, 3 OCU, 5 000 lira ödenek kon 

16.000 111 Büro giderleri : 1963 yilmda basımevi giderleri 401 nci bölümde 1 150 000 lira olarak yer almışt 
re hazırlanmış olduğundan geçen senenin 6 aylık sarfiyatına göre bu tertibe J8 000 lira noksanı ile 

710 Temsil giderleri : Genel Müdürlük makamını işgal edenlerin vazifeleri icabı, ikram ve hatıra kabi 
verilecek cevaplara ait pc.vsîa ve telgraf ücretleri, buket, çelenk gibi masraflarının karşılığı olup, 
kişafı dolayısiyle 1963 yılma nazaran 500 lira fazlasiyle 2 000 lira teklif edilmiştir. 

810 Bina onarımı ve idame giderleri : öteberi tertibinden ödenmekte olup bina onarımı ve idame gid 
plânına göre ayarlanmış olup. Genel Müdürlüğün işgali altında bulunan binaların badana ve ufak 
lira fazlasi ile 5 000 lira teklif edilmiştir. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TERANSFER HARCAMALARI 

35.000 210 % 1 ek karşılıklar : Memur ve hizmetlilere ödenen aylık ve ücretlerden 5434 sayılı Kan 
yapılan ödemeler karşılığı % 1 nisbetindeki ek karşılıkları tutarı olup, yapılan hesaba gö 
962 lira noksaniyle 11 000 lira teklif olunmuştur. 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 
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Emekli ikramiyesi : 1964 yılında kendi arzulan ve kurumunca emekliye ayrılmaları m 
yeleri karşılığı olara 9 000 lira noksaniyle 41 000 lira olarak teklif olunmuştur. 
Yönetim giderleri : 1964 malî yılında maaş ve ücretlerin tediyesi dolayısiyle T. C. Em 
% 097 nisbetinde yönetim giderleri karşılığı olarak 434 lira fazlasiyle 8 800 lira konulmuşt 

Diğer giderler : 1964 yılında kurumun 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli San 
bu tertibe geçen seneye nazaran 2 658 lira noksaniyle 25 000 lira konulmuştur. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma S 
yemeklerinde kullanılmak üzere) : 1963 malî yılı bütçesiyle alman 15 000 lira memur ve m 
lerine gitmesi zorluğu göz önünde bulundurularak yılda 230 gün hesabiyle öğle yemek 
hizmetlilere günde 75 kuruş hesabiyle yapılan bu yardımın 1963 yılı sarfiyatına göre 
5 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 
Geçen yıl borçları : Borçlar tertibine konulan ödenek her yıl olduğu gibi tahmini ola 
konulan ödenek kâfi gelmediği takdirde Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi mucibince büt 
den borçlar tertibine Maliye Bakanlığının muvafakatiyle münakale yapılmak suretiyle t 
olduğundan bu tertipdeki ödeneğin 1963 yılma nazaran 15 002 lira noksanı ile 10 000 lira 
15 002 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
İlâma bağlı borçlar : Halen ilâma bağlı borç mevcut değildir. Esasen mahkemeye intikal e 
sebeple geçen seneye nazaran 20 000 lira noksanı ile 1 000 lira teklif edilmiştir. 

GELİR BÜTÇESİ 

1964 yılı bütçesine bağlı (R) işaretli gelir- cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere geçen 
noksanlık arz etmektedir. 
Gelirlerin mahiyetine ve zaruri sebeplerle geliri artırılan tertiplerle tenzile tabi tutulan tertip 
saca aşağıda arz edilmiştir. 

61.000 111 Basımevi geliri : 1963 yılında faaliyete başlıyan Spor - Toto kuponlarını basan matbaanın 1 
lâğ olup, 150 000 lira fazlasiyle 1 750 000 lira gelir temin edileceği tahmin olunmuştur. 

211 Profesyonel kulüplerin yapacakları yarışmalarda elde edilecek gelirden Federasyon payı : 

220 

230 

240 

711 

36.000 310 

410 
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de ve dışında yapacakları resmî ve hususi futbol müsabakalarında elde edilecek hasılattan % 5 
lanarak geçen seneye nazaran 55 000 lira noksanı ile 550 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

212 Futbolda Müşterek Bahis hasılatından elde edilecek gelir : 7258 sayılı Kanun gereğince Futbol M 
Müdürlük hissesi olarak % 40 nisbetinde alınan gelir olup, iştirak nisbetine göre hisse tahakkuk 
konulmuştur. 

62.000 175 Diğer hâsılatlar : Çeşitli bağış ve saire; gelirlerin 1963 yılma nazaran 1964 yılı için 20 000 lir 
176 Bursa'da Çekirge'deki Park otel, Uludağ, Ankara Elmadağ ve Erciyes Telesiege işletmeciliklerin 

seneliği 70 000 liraya verilen Parkotele bu sene işletmeye açılacak olan Uludağ, Elmadağ ve Erc 
lerek işletmeye açılacağı düşünülerek geçen seneye nazaran bu tertibin 50 000 lira fazlasiyle 230 
edilmiştir. 

63.000 310 Spor faaliyetlerinden elde edilesek gelirler : Her yıl 1 lira olarak konulan ba tertibe, tertip 
yardımında gerekli indirimin yapılması maksadiyle 300 000 lira gelir getireceği tahmin edilmiş 
ket içinde yaptıkları millî müsabakalardan elde edilecek hâsılattan toplanan bu gelir, her sene d 
muhabereler neticesi varılan anlaşmalara ve dolayısiyle celbedilecek yabancı futbol ve güreş kaf 

64.000 100 Hazine yardımı : 1964 yılı bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üze 
nazaran 608 066 lira noksanı ile 2 180 677 liradır. Nakit devrindeki 50 000 lira noksanlığın da 
yılında Hazineden yardım olarak 2 130 677 lira alınacağı görülür. 

Beden T. B. M. Bütçesi (S. Say:sî : 338) 
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Rapor 

PLÂN VE KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Beden Terbiyesi Geneli Müdürlüğünün 1964 malî yılı bütçesi , komisyonca kararlaştınlan esasların ışığında 
Malî konulara geçmeden önce Genel Müdürlüğün kuruluş, teşkilât ve görevleri hakkında kısa bilgi sunmayı 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 3530 sayılı Kanunla kurulmuş katma bütçeli bir idare olup, Genel Müd 
Teşkilâtın amacı adı geçen kanunun 1 nci maddesinde de belirtildiği üzere yurtdaşm fizik ve moral kabili 

leri yönünden geliştirilmesini sağlamaktır. 
Bu amaca ulaşabilmek için adı geçen kanun yetersiz olduğu gibi 25 yıl evvelki Devlet bütçesine kıyasen 3 

tien bütçesi 5 küsur milyon liradır. Bu itibarla da gerek teşkilât kadrodan gerekse faaliyetleri hiçbir zaman 
£ünkü tatbikatta tesbit olunan eksikliklerin giderilmesine medar olmak üzere hazırlanmış bulunan yeni teşki 
ğı müddetçe bugün elde edilen hâsılanın mevcut imkânflarla en iyisi olduğuna inanmak icabetmektedir. 

Yeni teşkilât kanunu tasarısı ise muhtelif safhalar geçirmiş, ilgili bakanlıklann görüşleri alınmış ve bu g 
yeniden bakanlıklara sunulmuş, Maliye Bakanlığı hariç diğerleri tasan ile bâzı ufak tefek görüş farklarını be 
dir. Maliye Bakanlığının ise Plânlama Müsteşarlığının bu tasan hakkındaki mütalâasını esas alarak «Merkezi H 
zasyonu» takiben ele alınmasını daha uygun olacağı mülâhazası ile tasanyı reddettiği tesbit olunmuştur. 

Diğer taraftan; bu teşkilâtın vatandaşın şahsiyetini geliştirici, toplum ruhunu olgunlaştıncı, yurt savunm 
zin tanıtılması hususunda değerli bir vasıta olduğu gerçeği karşısında ve bugünkü hüviyeti ile bu görevleri i 
önünde bulundurularak ona yeni bir hüviyet vereceği muhakkak olan tasarının bir an evvel kanunlaşması 
ni tasanda yer aldığı anlaşılmakta olan bir tekırik Genel Müdür Yardımcılığı ile Hukuk Müşavirliği ve Rap 
temennimizi de belirtmek yerinde olur. 

Yukanda 30 milyon Türk lirası olması icabettiğine işaret olunan bu teşkilâtın 1964 yılı bütçesi, geçen yıl 
Türk lirası olup, bunun 2 180 677 lirası genel bütçeden yardımdır. Aradaki 3 340 002 T. L. fark ise (B) 
61.000 - 63.000 de açıklanan teşkilâtın kendi kaynaklarından temin ettiği gelirlerdir. 

Bu derecede kısır bir bütçeye mukabil 1940 yılında 10 spor federasyonuna mâlik olan diğer bir deyimle y 
bulunan bu teşkilât bugün 25 çeşitli spor branşında faaliyet gösteren 18 federasyona mâliktir. 

Burada söz konusu edilmesi icabeden bir husus da federasyonların çoğunlukla fahri kimseler tarafından id 
lerin, istenildiği gibi yerine getirmek mümkün olmamaktadır. 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 



- 10 — 

Bizden sonra taazzuv etmiş memleketlerde bile sporun her branşında öğretici ve monitörler yetiştiren müessesel 
bir imkâna halen sahibolmadığı gibi mevcut kadroları ile de bu göravi seminer ve kurslar şeklinde kısmen olsun ya 
dur. Nitekim, ecnebi öğretici ve uzmanlar için süresi 6 ay olan 3 kadrosu vardır. Bunlardan ikisi dörder bin, d 
mukavele süresinin mevcut tahsisat göz önünde tutulmak suretiyle kısa tutuluşu, gerekse ücretlerin beynelmilel r 
sebebiyle kalifiye eleman getirmek mümkün olamadığı anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla bütçede kabul edilen 12.250 fasıldaki 68 850 lira tutarındaki ecnebi uzmanlar ve yardımcıları tah 
Genel Müdürlüğün teklif ettiği aşağıdaki kadroların ve bunların icabettirdiği tahsisatın ilâvesi için gerekli imk 

yan görülmüştür. 
Aylığı 

Kadro unvanı Aded (Dolar) T. L. Tutarı T. L. 1 yıllık tutar 

6 300 6 300 75 600 
7 200 7 200 86 400 
8 100 8 100 97 200 
9 000 18 000 216 000 

39 600 475 200 

Tetkikatımın bu noktasında Spor - Toto Müessesesinin işleyiş ve gelir giderleri hakkında kısa bilgi sunmak ister 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 . 4 . 1959 tarihinde kabul olunan 7258 sayılı Kanunla kurulmuş 

lamı ile bir bakıma futbol müsabakalan ürerinde tertibolunan müşterek bahisleri, diğer bir bakıma göre de müşter 
müessese ve teşkilâtları ifade etmektedir. 

Geniş mânada ise futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibidir. 
Adı geçen kanunun 1 nci maddesi ile, Türkiye 1e Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından tertibolunan fu 

bahisler ihdas, tertip ve yürütme hakkı da yine Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiştir. 
Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor - Toto) dan maksat, bütçeye bir yük yüklemek İzin memleket 

Bu itibarla da elde edilen hasılatın bir kısmından iştirakçileri hissedar ettikten sonra diğer bir kısm nın da memleke 
Nitekim 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi bu hususu; müşterek bahisden elde edilecek hâsf attan zaruri mas 

ne miktarının kazanan bilet sahiplerine, ne miktarının Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait ola :ağı bir nizamna 
de etmiştir. 

Zaruri masraflar : Müşterek bahislerin tertip ve yürütülmesinin istilzam ettirdiği masraflardır. 
Bu masraflar da; Bakanlar Kurulunun 9 2 . 1960 tarih ve 4/12702 sayılı Kararnamesi iîe kurulmuş bulunan 

tabı ücretleri, kulüplerin isim hakları, bayi ve başbayilere verilen komüsyonlardan ibarettir. 

Ecnebi Uzman 1 700 
» » 1 800 
» » 1 900 
» » 2 1 000 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayjsı • 338) 
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1962 - 1963 sezonunda (yani sportif faaliyetlerin devam ettiği devre) 115 847 422 T. L. sı brüt hasılat elde 

rafları olarak 5 060 528,65, bilet tabı ücretleri olarak 331 036,50, kulüplerin isim hakkı olarak 3 415 000, bayi 
11 341 369,65. 

Türk lirası ki, toplamı 20 147 834,80 Türk lirası zaruri masraf çıkarıldıktan sonra bakiyenin; futbol müsabaka 
nin 31 nci maddesi mucibince % 40 mı teşkil eden 38 279 794,88 Türk lirası 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi m 
sarf edilmek üzere müessese hissesi olarak ayrılmış ve yine net hasılatın % 60 nı teşkil eden 5*7 413 692,32 Türk lir 
yıh Kanunun 28 nci maddesi gereğince yurtlar kurumu hissesi olarak ayrıldıktan sonra bakiye 51 677 723,75 Türk 
ye olarak tevzi edilmiştir. 

1963 - 1964 sezonunun 17 nci haftası dâhil. Spor -
Totonun kuruluşundan itibaren : 
Genel hasılat 344 931 902 
Masraflar 15 262 746,05 
Komüsvonlar 33 173 015,52 
Kulüplere 7 426 500 
(ienel Müdürlük hissesi 115 627 856,48 
Dağıtılan ikramiye 160 747 142,24 
Yurtlar kurumu hissesi 1.2 694 441 T. L. dır. 

Genel Müdürlük hissesine düşen 115 627 856,48 Türk lirası hisse ile bilhassa 1963 yılında Plânlama ile muta 
150 inşaattan bitenlerle pek yakında biteceklerin durumlarını gösterir listeler eklidir. 

a) 11 vilâyetimizde 5 090 000 lira sarf edilerek yapılan 16 inşaat ikmal edilmiştir. (Liste - 1.) 
b) 24 vilâyetimizde 85 613 000 lira sarf edilerek yapılan Aralık 1963 yılının sonunda bitmeleri gereken an 

15 Mayıs 1964 te bitecek inşaatlar (Liste - 2.) 
c) İhalesi yapılmış olan diğer işler 29 Ekim 1964 te bitecektir. 
Birinci maddede belirtildiği gibi Spor - Toto gelirlerinden Genel Müdürlükçe ihalesi yapılmış işlerden % 

. 1963 tarihinde, % 37 si 15 Mayıs 1964 tarihinde geri kalan % 18 i 29 Ekim 1964 te ikmal edilmiş olacaktır. 
İnşaatların gecikmelerine daha ziyade bölgelerimizin tanzim ettirerek Genel Müdürlüğe gönderdikleri proje 

eleman kadrosunun yetersiz olması dolayısiyle Bayındırlık Bakanlığınca tetkik ve tasdik edilmesine imkân olm 
dermelerinden ve inşaatlara lüzumlu demir, profil demiri ve çimento gibi malzemelerin zamanında temin edilm 
den tatbikatta keşif ilâveleri gerekmektedir. Devlat Plânlama ile yapılan son temaslarla bu aksaklklar gideril 
sin esaslara bağlanmıştır. Bundan böyle kesin proje, metraj ve keşifleri ikmal edilmiyen işler programa alınmıy 
geçilecektir. 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayisı : 338). 
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Tamamlanmış oldukları halde hizmete açılmıyan tesisler şunlardır : Ankara Gölbaşı Su Sporları Tesisi, İstanbu 

dağ Kayakevi. 
Bu tesisler Genel Müdürlüğün statüsünde işletmecilik mevcudolmaması ve işletmeci personel kadrosu bulu 

mamışlardır. 
Halen bu tesislerin bölgelere veya kulüplere devri şartları hususunda çalışmalar yapılmaktadır. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 5 Yıllık Kalkınma Plânı uygulanmaya başlamadan evvel Mart 1960 tarihi 

lirlerinden mevzu kanun gereğince Genel Müdürlük hissesi olarak almaya başladığı hasılat için yıllık bir p 
mütaakıp 1961 senesinden itibaren yatırımlara başlamıştır 

Bu program ile 1962 ve 1963 programlarında, en mübrem ihtiyaçların yıllık programlara alınması ve bu 
bitenleri program yılında, işlemleri program yılında bitmiyenleri ihaleye çıkacak duruma geldikleri anda b 
muştur. 

Bu sebeple müstakil olarak tertiplenen yıllık programlar, mütaakıp senelere sirayet eden işlerin program 
ması ve tapulama, arazi temini, bölgelerin ihale dosyalarını zamanında h^zırlıyamaması gibi diğer sebepler y 
lama Teşkfâtının ikazı ve aydınlatıcı yardımları ile 1963 programı tadil edilerek plân tekniğine uygun bi 
hade edilmiştir. 

1964 programı bu prensiplere göre hazırlanmıştır. Evvelce başlayıp devam eden işlerin ileriki senelere 
yıllık program taslak halinde hazırlanmış olup elde olmıyan sebeplerle aksıyan işler bir sonraki program 
lara süples verilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yatırımlariyle ilgili iç ve dış tediye tutarları Devlet bütçesine h 
Spor - Toto gelirleriyle sağlanmakta olup, 1963 programının malî yılı sonuna kadar % 85 tahakkuk edeceğ 
Spor tesislerinin akreditifler dolayısiyle tahakkuk eden dış tediye tutarı, toplam tesislerinin % 1 i miktarında o 

Genel Müüdürlüğün, memleket sporunun nrıhtacolduğu en lüzumlu tesis ihtiyaçlarının karşılanması için 
ihtiyacolduğu anlaşılmış ve yatırım çalışmalarımın bu gayeye ulaşmayı hedef tuttuğu tesbit olunmuştur. 

Genel Müdürlük yatırım programlan : Federasyon raporları, bölge istekleri ve memleket ihtiyaçları, Spor 
heyet marifetiyle hazırlanmakta olduğundan b 51ge nüfusu, rantabilite ve realiteye zıt olan bâzı bölge teklif 
fından esasen şayanı kabul görülmediği tesbit ollunmuştur. 

Bütün memleket sathına senelerden beri bilhassa tahsisatt noksanlığından ihmale uğramış olan spor ısaha 
sağlanmış olduğu imkânlarla giderilecek ve her sene memleketimiz ortalama olarak İM yüzme havuzu, 5 spor s 
ile çeşitli diğer tesislere sahibolabilecektir. 

1963 yatırım programından 1964 yılına sirayet edecek inşaatlar ve Plânlama Müsteşarlığı tarafından tasdik 
mının incelenmesinden bu yıl spor faaliyetlerine Spor - Tolto gelirine ayrılabilecek (miktarın geçen yıla naza 
bilhassa olimpiyatlar için bu fasıldan bir ödenek ayrümıyacağı tesbit \olunmustur. 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 

file:///olunmustur


— 13 — 

1963 ve İ964 yıllan bütçabrindeki ödleğin mukayesesi : 

Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kuranı giderleri 
Çeşitli giderler 
(A/2) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 
(A/3) yatırım harcamaları etüd ve proje gi
derleri 
Yapı tesis ve büyük onarını giderleri 

Toplam. 
Fark 

1963 yüı 
Bütçe 
ödeneği 

1 977 429 
221 125 

2 157 001 
10 000 

1 066 000 

Î00 000 
122 186 
46 002 

1 

14 001 

5 713 745 

1964 yılı 
Teklifi 

2 055 172 
364 500 

1 814 001 
18 000 

1 053 000 

100 OOO 
105 000 
11 000 

3 

3 

5 520 679 

Fazlası 
Lira 

77 743 
145 875 

— 
13 000 

5 000 

— 
434 

2 

242 054 

1963 malî yılma nazaran 1964 bütçe tasarısında bölümlerde görülen fazlalığın sebepleri şunlardır: 
1. Personel giderlerindeki 77 743 liralık artış 4047 sayılı Konunla kabul edilen kadrolardan (L) cetveline 

lan fiilî kadrolar karşılıkları ile bu kadrolarda 4598 ve 242 sayılı kanunlar gereğince 1, 2 ve 3 üst derece a 
ve 7258 sayılı Kanun gereğince müşterek bahis hasılatından genel müdürlük hissesine düşen takriben 35 mil 
spor tesisleri yapımı, yatırım programına alınmış olduğundan, bu programın tahakkuk ettirilmesi zmımmda 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 
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1963 tarihinde 150 ye yükselmiş bu hizmet artışı bilhassa tediye ve kontrolları yapan Muhasebe Müdürlüğü il 
den, muhasebede çalıştırılmak üzere (D) işaretli cetvele ilâve edilen iki memur, 1 daktilo ile Tes isler Dairesin 
ma sebebiyle bunlara hizmet edecek 2 odacı ki, t oplam 5 personelin ücretlerinden ileri gelmiştir. 

2. Yönetim giderlerindeki 143 375 liralık artış mevcut federasyonlardan 8 inin İstanbul'da olması ile muh 
arttığı ve Tesisler Dairesinin genişlemesi, teknik elemanlarının fazlalaşması sebebiyle Genel Müdürlüğün işga 
ği görülerek 1963 yılında Ankara'da 2 ve İstanbul'da bulunan federasyonlarında 1 arada çalışmalarının temini d 
ması zaruri bulunduğundan bunların senelik kiralan ile yakacak alımları PTT giderlerini karşılamak üzere bö 
hâsıl olmuştur. 

3. Hizmet giderlerinin içinde mütalâa edilen 14 570 (Türk Sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri) ma 
lüğünün spor faaliyetlerine ait harcamalarını bir araya toplamak amacı ile konulmuş olup kendi içinde 3 tâli mad 

A) İdame ve geliştirme giderleri olup, bu madde spor faaliyetlerinin gerektirdiği bütün masrafları ihtiva etm 
şından müteşekkil federasyonların Genel Müdürlüğe vermiş oldukları senelik faaliyet programları tutan 6 500 
ların programlarındaki bütün masraflan kapsıyan bu tertibe konulan ödenek ise semboliktir. Geçen yıla nazara 
gerektiği halde 1963 bütçesinde 421, 464 ve 451 nci bölümfleri teşkil eden ve tutan 1 538 000 lira olmasına muk 
14.571 maddede birleştirilmiş ve geçen seneye nazaran 338 000 lira noksanı ile 1 200 000 lira ödenek verilmişt 

B) 14.572 profesyonel kulüpler giderleri olup profesyonel takımların bölgesi içinde veya dışında yaptıklan 
den % 5 federasyon hissesi olarak tahsis edilen gelirdir. Genel Müdürlük Merkez İstişare Kurulu tarafından 
ve gider taJlimatnameleriyle şart kılman hizmetlerin gerektirdiği giderler ve bu hizmetlerde çalıştırılacaklara 
gecen senelerdeki gelir nazan itibare alınarak tah mini 600 000 liralık bir ödenek konulduğu görülmüştür. 

C) 14.773 madde 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler olup, spor tesisleri dışı 
lerini temin etmek ve her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk Sporunun geliştirilmesine yararlı işlere sar 
nun 4 ncü maddesi gereğince elde edilecek gelir bir taraftan bütçeye irat diğer taraftan ödenek kaydı suretiyle 

Diğer taraftan 4 senede icra edilmekte olan ve 1964 yılında da Japonya'da yapılacak olan Dünya Olimpiyatt 
tertip açılarak ayn ödenek konulduğu halde Olimpiyatlar için ödenek konulmadığı görülmüştür. 1964 yılında 
piyatlanna hazırlanmak üzere açılacak kampdara idareci ve sporcu takriben 45 kişi katılacaktır. Bunların açılac 
gidip gelmeleri, iaşe ve ibateleri ve çalışmalan için lüzumlu spor malzemeleri, seyahat ve ikamet yevmiyelerini k 
lan hazırlık ve masraflar göz önünde tutularak yurt içi ve yurt dışı gidiş, dönüş yol g'derleri ile iaşe ve ibate 
şinin uçak ücreti 714 645 T. L. sı yevmiye, kamp ve diğer zaruri masraflan karşjflığı için de toplam 277 525 l 
müşahede edilerek 14.571 nci Türk Sporunun idame ve geliştirilmesi giderleri bölümüne 922 170 liralık bir 
tör Futbol Millî Takımımızın İtaJlya ile yapacağı eleme müsabakasını kaybetmesi takdirinde bu ödenekten takri 
lebilecektir. Bu hususta, göz önünde tutularak 14.571 nci (Türk Sporunun idame ve geliştirilmesi) bölümüne 5 
mesi temenniye şayan görülmüştür. 

Beden T. ft.-M. "Bütçesi (S.-Sayısı' : 338) 
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4. Kurum giderleri : Bu bölümde görülen 13 000 liralık fazlalık 1964 yılında hizmete girecek olan Bursa - U 

seri - Erciyes Telesieğelerinin ilk işletme masraflarım karşılamak maksadiyle tahminî olarak konulan ödenekten 
1963 yılı bütçesinin bütün bölüm ve maddelerinde 10 aylık sarfiyatın tetkiki neticesinde âzami tasarrufa riay 

(D) işaretli gelir cetvelinde görüleceği üzere geçen yıldan devreden nakit mevcudunu 450 000 lira civarında oldu 
Geçen yıl bütçesinin bütün kısımlarındaki ödeneğin âzami tasarrufa riayet ediümek suretiylekâfi geleceği, a 

den bir miktarının keza yapılan tasarruf sonucunda artacağı tahmin edilmektedir. 
1938 yılından beri kadrolara bir ilâve yapılmamış olduğundan münhal mevcut değildir. Ancak yukarıda da b 

tiyacı kendisini kuvvetle hissettirmektedir. 
1963 yılında ek ödenek istenmesine ihtiyaç hâsıl olmamıştır. 
Bunun yanında : 
1. Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine göre her hizmet karşılığı ödenek bütçede yer almaktadı 
2. İnşaat tahsisatının bir plân ve proje dâhilinde sarfına çalışılmaktadır. 
3. Ödenek fiilî kadroya kifayet etmekte olup, üst derece tatbiki mevcuttur. Açık maaşı alanyoktur. 
4. Hizmeti aksatmadan tasarruf imkânları mevcut değildir. 
5. (L) cetvelinde kadro libere edilmesi lüzum gösterilmemiştir. 
6. (D) cetvelinde zaruri olarak 5 personel kadrosu artışı olup, diğer ücretliler ise artış, kanuni çerçeve dâhi 
7. Cari senede getirilmek istenilen yabancı uzman ödenek kifayetsizliği ve ücret azlığı bakımından getirtilmem 
8. 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle gönderilen kimse yo 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı malî bütçesinin, teklif ve temennilerimiz göz önünde tutularak k 

dirlerine sunulur. 
Saygılarımla. 

' 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 
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(liste - 1.) 

Sıra 
No : 

1 
2 
3 

13 
19 
26 
29 
39 
53 
56 
61 
69 
75 
84 

100 
102 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 programın da mevcut işlerden ikmal edilenleri 

işin adı İli Tarihi Ar t ı l a r la D 

Açık tribün ikmâl inşaatı 
Tenis lokali. ikmâl inşaatı 
Kapalı salon etraf tanzimi 
Gölbaşı su sporları tamir ve ikmal inşaatı 
19 Mayıs tesisat onarımı 
Yüzme havuzu boya ve tamiri 
Erdek dinlenme kampı tesisleri 
Stad duvar onarımı 
Spor salonu ve telörgü onarımı 
Antakya stad ihata duvarı yüksel. 
Mersin stad istinat duvarı ve açık tribün 
Vefa stadı 1 nci kısım inşaatı 
M. Paşa stadı otopark ve su güzergâh işi. 
Stad inşaatı 
thata duvarı inşaatı 
Açık tribün ve telörgü inşaatı 

îli 

Adana 
» 
» 

Ankara 
» 

Aydın 
Balıkesir 
Çanakkale 
Gümüşane 
Hatay 
îçel " 
İstanbul 

» 
Kayseri 
Muğla 

> 

Tarih 
Başlama 

1962 
» 
» 
» 

1963 
» 

1963 
1962 

» 
» 
» 

1961 
1963 
1961 
1962 

» 

i 
Bitiş 

1963 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Artışlarla 
tutarı 

520 
213 
222 
150 

53 
39 
50 
26 
67 
54 

250 
1 179 

125 
1 638 

172 
332 

5 090 

mal 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

edilmiş 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> ' 
» 

Not: 11 vilâyette 16 çeşit spor tesisinin ta mir iknıal ve ilâve inşaatları için 5 090 lira sarfedüerek bu i 

Beden T. Gk M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 
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Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile yapılan temaslar neticesinde kabul edilen yeni 1963 programına göre uygulama çi 

Proje 
sıra 
No. Praje adı 

1 Açık Tribün ikmal inşaatı 
2 Tenis lokali ikmâl inşaatı 
3 Kapalı salon etraf tanzimi 
4 Kapalı yüzme havuzu projesi 
5 Yüzme havuzu klorlama ve filitrasyoiı 
6 Yüzme havuzu filitre binası 
7 Kapalı tribün ilâve inşaatı 
8 Spor salonu 1 500 kişilik 
9 Şehir stadı ikmâl inşaatı 

10 Cefoeci sfcad ve kap. sal. inşaatı 
11 Spor salonu proje tanzimi 
12 Spor salonu 1 500 kişilik 
13 Gölbaşı su sporları tamir ve ik. inşaatı 
14 Yüzme havuzu inşaatı 
15 Yüzme havuzu klorlama ve filitrasyon 
16 Elmadağ telesiege tesisatı 
17 7 500 ikişilik spor salonu inşaatı 
18 Sentrkort ikinci Ikısım inşaatı 
19 19 Mayıs tesisat onarımı 
20 Eskrim salonu ikinci kısım inşaatı 
21 Çim biçme makinası 
22 Kapalı spor salonu 2 000 kişilik 
23 Açık tribün inşaatı 
24 Stad ikmâli ve saha onarımı 

İli 

Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Afyon 
Amasya 
Amasya 
Ankara 

» 
» 

• »• 
» 

. », 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Antalya 

Aıtbvin 

Tarih 
Başlama 

1962 
1962 
1962 

» 
1963 
1963 
1963 
1962 
1962 
1961 
1962 
1962 
1962 ... . 
1962 
1963 
1962 
1963 
1963 
1963 
1962 
1963 
1962 

31 , 
31 . 
31 . 

31 . 

31 . 

31 , 
31 
31 
31 . 

31 . 

31 . 
31 

31 , 

Biti 

. 12 . 

. 12 . 
12 • 

. 12 . 

. 12 . 

. 12 . 

. 12 . 

. 12 . 

. 12 . 

. 12 . 

, 12 . 
. 12 . 

. 12 . 

i§ 

, 1963 
1963 
1963 
1964 
19ö3 
1964 
1961 
1963 
1964 
1964 
1963 
1963 
1963. 
1963 
1964 
1963' 
1964 
1964 
1963 

. 1963 
1964 
1964 
1963 
1964 

Beden T. ö. M, Bütçesi (S. Sayjsı : 338) 
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So. 
sıra 
Proje 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
•JO i>0 

34 
35 
36 
37 
»içi 

39 
40 
41 
42-
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Proje adı 

t 

Kapalı s. salonu 4 n-cii kısım inşaatı 
Yüzme havuzu boya, tamir 
Yüzme havuzu inşaatı 
Yüzme havuzu klorlama, filitra&you 
Erdek dinlenme kampı tesisi 
Bandırma Spor Sahası ikmâli 
Tenis lokali inşaatı 
Stad ve saha drenaj inşaatı 
Stad tribün inşaatı 
Spor salonu 1 500 kişilik 
Stad drenaj ve koşu pisti in§a*tı 
Uludağ telesgie tesisatı 
Spor salonu inşaatı 
Telesiege elektrojen grupu 
Stad duvar onarımı 
Kayıkhane tesisleri 
Spor salonu 1 500 kişilik 
Spor salonu 2 000 kişilik: 
İlâve tribün inşaatı 
Spor salonu 1 200 kişilük 
Kapak tribün inşaatı 
Atış poligonu ikmâl inşaatı 
Spor salonu inşaatı 
Stad tribün ve drenaj inşaatı 
Spor salonu 1 000 kişilik 
Spor sahası telörgü ve drenaj 
Hrnus boğazı kayakevi inşaatı 
Stad onarımı 

ili 

Aydın 
» 

Balıkesir 
» 
» 
» 
» 

Bingoi 
^ 

Bolu 
Burdur 
Bursa 

» 
» 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzurum 
Giresun 

Tarih 
Başlaa 

» 
1963 
1961 
1963 

•% 
» 

1962 
» 

1963 
1962 
1963 
1961 
1963 

» 
1962 

1963 
1962 
1962 
1962 
1963 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1962 
1963 

Beden T. G. M, Bütçesi 

Bitiş 

31 . 

3i . 
31 . 

31 . 

31 

3i 

31 

31 

, 12 . 
» 
» 

, 12 . 
. 12 . 

. 12 . 

. 12 , 

. 12 

. 12 

. 12 

. 19(33 

1964 
1963 
1963 
1964 

, 1963 
1961 
» 
» 

, 1963 
19«>4 

. 19643 
1961 

. 196.; 
1964 
1964 
1964 
1904 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 

. 1963 

. Sayısı : 338} 
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Proje 
sıra 
No. Proje adı 

İli 

80 
81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 
8$ 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

Sarıkamış teleski tesisatı istasyon ıbinası 
Stad telörgü ve koşu pisti inşaatı 
a) Sarıkamış kaya'kevi onarım ve tes. 
işi 
b) Su iskelesi 
c) Elektrojen ,grupu 
Spor salonu (1 000 kişilik) 
Stad inşaatı 1 nei kısım 
Stad ikmâl inşaatı 
Dağevi tamir tâdil ve 'tesisat inşaatı 
Spor salonu (2 000 kişilik) 
Erciyeş telesiege tesisatı 
Spor salonu (1 500 kişilik) 
Spor salonu elektrojen grupu 
Spor salonu (2 000 kişilik) 
Stad acık tribün inşaatı 
Akşehir Stadı tri. ve ihata duvarı inşaatı 
Şehir stadı (kalorifer tesisatı 
Stad acık tribün ve ihata duvarı inşaatı 
Spor salonu (2 000 kişilik) 
Drenaj ve saha onarımı 
Spor salonu (1 500 kişilik) 
Saha drenaj koşu pisti ve telörgü inşaatı 
îhata duvarı inşaatı 
Saha onarımı ve telörgü 
Açık tribün ve telörgü inşaatı 
Spor salonu (1000 kişilik) 
Stad drenaj inşaatı 

Kars 
» 
» 

Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
» 

Kocaeli 
Konya 

Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Manas 
Mardin 
Muğla 

» 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 

Beden T. 
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Tarih 
Başlama 

1963 
1962 
1962 

1963 
1963 
1963 
1961 
1963 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1962 
1962 
1962 
1963 
1962 
1963 
1963 

31 . 
31 . 

31 . 

31 . 

21 

31 , 

31 

Biti 

, 12 . 
, 12 . 

. 12 . 

. 12 . 

. 12 . 

. 12 . 

. 12 . 

i§ 

1963 
1963 
1964 

1964 
1964 
1964 
1963 
1964 
196i 
1964 
1964 
1963 
1964 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
» 
» • 
» 
» 
>> 
y> 

, .1963 
1964 
» 

Bütçesi (S. Sayısı : 338' 



Proje 
sıra İli 
No. Proje adı 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
JI:; 
114 
115 
116 
117 
\lü 
n<) 
120 
121 
122 
123 

Spor salonu (1 000 kişilik) 
Spor salonu (2 000 kişilik) 
Alaçam stadı inşaatı 
İhata duvarı ve saha tanzimi 
Spor ısalonu (1 500 kişilik) 
Kayakhane ve su sporları lokali 
Stad drenaj telörgü ve açık tribün inşaatı 
Stad -tribün ilâvesi ve çatı inşaatı 
Spor salonu (1 000 kişilik) 
Stad pist ve telörgü inşaata 
Spor salonu kalorifer tesisatı 
Stad tribün inşaatı 
Spor salonu (2 000 kişilik; 
Stad kapalı tribün ilâve ve ikmâli 
Stad drenaj ve telörgü inşaatı 
Spor salonu (1 000 kişilik) 
Stad inşaatı 
Spor salonu (1 500 'kişilik) 
1 000 kişilik spor salanları projesi 

Ordu 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sinop 
Sivas 
Teikirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 

y> 

» 
Trabzon 
Trabzon 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 

Beden T. G. 

> 
» 

196i 
» 

s> 

» 
» 

31 . 12 . 1963 
1964 

2> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

(S. Sayısı : 335) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/580 
Karar No : 15 

CUMHmlTET SENfATOSU YÜKiSKTv RASIKANMftTNA 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı, Bakanlar K 
kararlaştırılıp, Başbakanlığın 30 . 11 . 1963 tarihli 71-2177/5177 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı 
olmakla, Devlet Bakanı, Beden Terbiyesi Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde in 

Genel Müdürlüğün bütçesini Komisyonumuz namına tetkik eden Raportörümüzün raporu okunduktan sonra 
lar üzerinde durulmuş tenkid ve temennilerde bulunulmuştur. 

Sporumuzun her dalında ve bilhassa millî sporumuz olan güreşteki başarısızlığımızın sebepleri ve bu kötü du 
olan tedbirlere dair sorular sorulmuştur. 

İlgililer tarafından gerekli cevaplar verildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Genel Müdürlüğün 1964 yılı cari harcamaları için 5 304 673 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları içi 

maları için de 6 lira olmak üzere 5 520 679 lira ödenek konulmuş olup, bu miktar geçen yıl bütçesine nazaran 
Bölüm ve maddeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde istenilen ödeneklerin hizmetin ifasına yeterli old 

(A/3) işaretli cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Genel Müdürlüğün yatırım giderleri Spor - Toto hasılatından karşılandığı için bütçede yer almamıştır. 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri gereğince 1963 yılı bütçesinin ilgili bölümlerine ödenek olarak 

sarfiyata ait cetvel bütçe tasarısına ekli bulunmaktadır. 
Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelde (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerdeki h 

tahmin edilmiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Böylelikle aynen kabul edilen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanun tasarısı ve ekli cetvell 

edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Bu rapor -Sözcüsü Kâtip 
Hatay Balıkesir Mardin Yozgat Ankara 
8. İnal F. Islimyeli Ş. Aysan V. Uyar M. Etr 

Aydın 
/. Sezgim 

Balıkesir 
A. A. Balak 

Çanafekale 
Ş. İnan 

Heden T. (I. M. Bütçesi 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

(S. -Sayısı : • 838) 

öiyarlba 
H. Güldo 
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Oümüşane tçel tamir 
ü. Savacı C. Terfik Okyayuz L Gürscm 

Kastamonu Kayseri Kırşehir 
8. Keskin M. Yüceler A. Bilgin 

Ordu Rize Rize 
Ş. Koksal E. Y. Akçal C. Yalçvrı 

Sürt Siirt Tabiî Üye 
A. Y(tş€ L. Aykut S. Küçük 

tüteri 1. O. M. Bütçesi 

Izıııir 
N. Kürşat 

Konya 
R. özal 

Sakarya 
N. Bay ar 

Tunceli 
M. A. Demir 

İzm 
X. Mirk 

Mu 
T. 

Sak 
M. G 

Tra 
A. §. A 

(S. Sayısı : 338) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden- Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1,964 yılı Bütçe kem unu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Cari Harcama
ları için 5 304 673 lira, yatırım harcamaları için 6 lira, sermaye teşkili ) 
için de 216 000 lira ki toplam olarak 5 520 679 lira ödenek verilmiştir, j 

MADDE 2, — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı i 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 5 520 679 lira olarak tahmin i 
edilmiştir. : 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1964 yılında ı 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetdeki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Kuruluşu hak
kındaki 30 . 5 . 1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçlan) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet maddelerinden bu maddeye, 

Beden T. G. M. Bütçesi 

KAttM'A BÜTÇE KOMİSYON 

Bfd'U Ttrhiyesi Genel Müdürlüğü 1 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci madd 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü mad 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü mad 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci mad 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci mad 

(S. Sayısı : 338) 
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Hüfkrömötrn Teödifi 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolupta Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimeri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıllar borçlan mad
desine ; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Basımevi giderleri, profesyonel kulüplerin yapacak-
lan yarışmalarda elde edilecek gelirden federasyon payı, futbolda müş
terek bahis hasılatından elde edilecek gelir, Bursa'da Çekirge'deki 
Parkotel, Uludağ, Ankara, Elmadağ ve Erciyes telesiege işletmecilikle 
rinden elde edilecek gelir ve spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirler 
bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000, 62.000, 63.000 nci bölüm-, 
lerine gelir, diğer taraftan bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerindekt 
(12.911, 12.912) (14.571, 14.572, 14.573) ve 34.710 ncu bölümlerine öde 
nek kaydına Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısım ertesi yıla devir 
ve birinci fıkra esasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 8. — 3530 sayılı Teşkilât Kanununun 9 ncu maddesi gere
ğince Merkez İstişare Kurulunun kabul etmiş olduğu Futbol Profesyo
nellik Talimatnamesinin 34 ncü maddesi gereğince profesyonel takımlar 
arasında yurt dâhilinde bölgesi içinde veya dışında yaplacak maçlardan 
elde edilecek brüt hasılatın % 5 i, amatör takımlar arasında yapılacak 
maçlardaki brüt hasılatın % 3 ü Futbol Federasyonu hissesi olarak 
tahsil edilip bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelin ilgili maddesine 
gelir, diğer taraftan (A/l) işaretli cetvelin ilgili maddesine Maliye 
Bakanı tarafından ödenek kaydolunur. 

Beden T. G. M. Bütçesi 

Karma Bütçe Komisy 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci mad 

(S. Sayisı : 338) 
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Hökiranetin Tefeliii 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden harcamalara ait formül bağ-lı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

Barbakan V. 
E. Alivan 

Devlet Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
-V. Öktev 

[(•işleri Bakanı 
7". Seçkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
F. K. Gökan 

Ulaştırma Bakanı 
/. Ş. Dura 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

FJ. Alicmı 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Dışişleri Bakanı Y. 
T. Feyzioğlu 

Bayındırlık Bakanı 
.1 . II. Onat 

(iümrük ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dincer 

Devlet Bakam 
R. Ay bar 

Millî Savunma Bakanı 
İ. Sancar 

Maliye Bakam 
F. Melen 

Ticaret Bakam 
A. Oğuz 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Bcevit 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Ardıçoğlu 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Mumeuoğlv 

Beden T. G. M. Bütçesi 

Karına Bütçe Komisyoıra 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu madd 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu mad 

MADDE U . — Tasarının 11 nci mad 

(S. SayiSi : 338) 
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(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Bölüm Madde 

12.000 
12.110 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.520 
12.590 

12.610 

12.710 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 

ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
îşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Gocuk zam mı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
4047 sayılı Kanun gereğince* verilecek 
fahrî hizmetler tazminatı 
İKRAMİYE VE MÜKAFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 
^Tetûisi'l ödeneği 

Bfvlcn 1 

Madde Bölüm toplamı 
Lira 

750 729 

896 000 

445 500 
295 650 
68 850 
m ooo 
96 500 

8 500 
1 000 
5 000 
4 000 

78 000 

187 199 

0 

187 199 
•t-

1 

3 000 

l\ (İ. -M. I-Jüıoi'si 

Lira 

1 977 429 

' 

(S. Say;sı 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

2 05 
768 250 

942 456 

481 956 
295 650 
68 850 
96 000 

100 263 

8 500 
1 000 
5 000 
4 500 

81 563 

187 200 

1 

187 .99 

• • • • • • • ı • 

3 000 
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Bölüm Madde 

12.810 
12.832 
12.833 
12.841 
12.844 

12.849 

12.910 
12.920 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 

h_ 13.140 

Ödeneğim çeşidi 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

Sürekli görev yollukları 
Yönetim geçici görev yolluğu 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Tedavi yolluğu 
Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçiei 
görev yolluğu 
Danışma kurulu üyeleri geçici görev yol
luğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 54 000) 

Özel hizmet yollukları Kesim toplamı 

İdarecilerin yurt içi ve yurt dışı yollukları 
Sporcuların yurt içi ve yurt dışı yollukları 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lâra Lira 

44 000 

4 000 
12 000 
10 000 

500 

10 000 

7 500 

0 

0 
0 

56 625 

6 000 
7 000 
8 500 

18 000 

221125 

Hükümetçe 
Madde Böl 

Lira 

54 000 

4 *>00 
12 000 
10 000 

500 

20 000 

T PM 

2 

1 
1 

60 000 

6 000 
7 yüO 
7 500 

18 000 

1 
istenen 
üm top 

Lira 

364 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 



Bölüm Madde ödeneğim, çeşidi 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGÎLÎ ALIMLAR 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 
Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta, telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Genel Müdürlük binaları kira bedeli 
14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLİGÎLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Beden T. 

— 29 — 
1963 ödeneği 1 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 

Lira Lira Lira Lira 

9 625 15 000 
7 500 6 000 

0 500 

16 500 18 500 

5 000 5 C00 
3 S00 3 500 
7 000 9 000 
1 000 1 000 

2 500 2 500 
27 000 35 000 

12 000 20 000 
15 000 15 000 

2 500 2 500 

116 000 246 000 
2 157 001 

12 000 12 000 
G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 
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Bolum Madde Ödıemeğitti çeşidi 

MALÎ HİZMETLERLE tLGÎLÎ GİDER
LER 

14.430 Para taşıma giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

TÜRK SPORUNUN İDAMESİ VE GE
LİŞTİRİLMESİ GİDERLERİ 

14.571 İdame ve geliştirme giderleri 
14.572 Profesyonel kulüpler giderleri 
14.573 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gere

ğince yapılacak giderler 
(Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi 
giderleri toplamı : 1 800 001) 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

İşletme giderleri Kesim toplamı 

15.910 Bursa Park Otel işletme giderleri 
15.920 Uludağ Telesiege işletme giderleri 
15.930 Ankara Elmadağ Telesiege işletme gider

leri 
15.940 Erciyes Telesiege işletme giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

. s tş evleri ve iş yerleri giderleri 
Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.111 Büro giderleri 

Bedeu T. 
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1963 ödeneği 
Hükümıetçıe istem 

Maddt. Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Li 

2 000 2 000 

2 143 001 1 800 001 

1 538 000 1 200 000 
605 000 600 000 

1 1 

10 000 

10 000 

10 000 
0 

0 
0 

1 064 000 

1 066 000 

18 000 

5 000 
5 000 

3 000 
5 000 

1 046 000 

1 0 

68 000 50 000 
G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338; 



- 31 — 
1963 ödeneği 

Bölüm Af a Jdı Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

16.112 Ulaştırma giderleri 
16.114 Kira bedeli 
16.115 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderler 

TEMSİL. AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ-
1 >ERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

Madde 
lora 

Bölüm toplamı 
Lira 

20 000 
35 000 

6 000 
900 000 

5 000 
30 000 

1 500 

500 

1 977 429 

221 125 

2 157 001 

10 000 

1 066 000 

1 
Hükümetçe istemem 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

20 000 
35 000 

6 000 
900 000 

5 000 
30 000 

2 000 

5 000 

2 055 

364 

1 814 

18 

.1 053 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 5 431 555 5 304 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Eğitim sektörü Kesim toplamı 

21.811 Etüt ve proje giderleri 
21.812 Teknik personel ücretleri 
21.813 Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.813 Teknik personel geçici görev yollukları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 
YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

14 001 

14 001 
0 
0 

14 001 

14 001 

14 002 

Hüıkümietıçıe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayjsı 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm 

34.000 

35.000 

Madde 

34.710 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

Ödeneğin çeşidi 

77 - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELEK 
Milletlerarası spor kurumlarına katılma 
payı 
SOSYAL TRANSFERLER 
Emekli Sandığına ödemeler 

Kesim toplamı 

% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

100 000 

97 186 

11 962 
50 000 

7 566 
27 658 

Bölüm toplamı 
Lira 

'l 

100 000 

122 186 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DÎĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli dul ve yetim aylıkları 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Me
mur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yar
dımlaşma Sandığına (Memur ve hizmetli
lerin öâ"le vemeklerinde kullanılmak üzere) 

10 000 

196 
Hükümetçe istemem 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

100 000 

85 C00 

11 000 
41 000 

8 000 
25 000 

10 000 

100 0 

105 0 

15 000 10 000 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı . 338) 
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Bölüm Madde ödeneğini çeşidi 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 
36.310 Geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

34.000 

35.000 

36.000 

MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOPLA
MI 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1963 

Madde 
Lira 

25 002 
21 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

46 002 

100 000 

122 186 

46 002 

268 188 

Hükümet 
Madde 

Lira 

10 000 
1 000 

:çe ist 
Bölüm 

L 

Beden T. G-. M. Bütçesi (S. Savisı : 3ot\ 
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B - CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

196 
1963 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edile 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

B/2 Vergi dı§ı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 
61.110 Basımevi geliri 

PAYLAR 
61.210 Profesyonel kulüplerin yapacakları yarış

malarda elde edilecek gelirlerden federas
yon payı 

61.220 Futbolda müşterek bahis hasılatından elde 
edilecek gelir 

62.000 BEDEN TERBİYESİ MALLARI GELİR
LERİ 
HASILATLAR 

62.175 Diğer hasılatlar 
62.176 Bursada Çekirge'deki Park Otel. Uludağ, 

Ankara Elmadağ ve Erciyes Telesiege iş
letmeciliklerinden elde edilecek gelir 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
63.310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirler 
63.400 Bağışlar 

64.000 ÖZEL GELİRLER 
64.100 Hazine yardımı 
64.300 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 

2 205 001 2 300 0 
1 600 000 1 750 000 

605 000 

1 

20 000 
200 000 

5'50 000 

1 

270 0 
40 000 

180 000 

1 
20 000 

2 788 743 
500 000 

20 001 

3 288 743 

230 Ö00 

300 GOl 
20 000 

2 180 677 
450 000 

320 0 

2 630 6 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 
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1963 yılı talhminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm 

61.000 

62.000 

63.000 

64.000 

Madde Gelirin çeşidi 

KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 
BÖLÜMÜ TOPLAMI 
BEDEN TERBİYESİ MALLARI GELİR
LERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 
ÇEŞİTLİ GELİRLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÖZEL GELİRLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

Lira Lira 

2 205 001 

200 000 

20 001 
3 288 743 

5 713 745 

Lira L 

2 

2 

5 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaklan 

Çeşidi 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

Tarihi Numarası 

16 . 7 . 1938 3530 
30 . 5 . 1941 4047 
29 . 4 . 1959 7258 
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(C) CETVELİ 

Ö z e t i 

Beden Terbiyesi Kanunu 
Beden Terbiyesi Kanununa ek Kanun 
Futbol müsabakalarında Müşterek Bahisler Kanunu. 

D. Memuriyeti nev'i 

Teknisyen 
Tetkik Memuru 

» » 
Met od Analiz Şefi 
Tahakkuk Memuru 
Memur 

» 
» 

Ad ed 

1 
1 
3 
1 
1 
4 
9 
3 

Ücret 

1 250 
800 
700 
800 
600 
700 
600 
450 

D. 

j 

D -

Memuriyet 

Memur 
» 

Kaloriferci 
Santralci 
Hastabakıcı 
Laborant 
Şoför 
Daktilo 

CETVELİ 

in nev'i Aded 

7 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

400 
350 
450 
450 
450 
350 
450 
450 

D. Meı 

Daktilo 
» 

Dağıtıcı 
Hademe 

» 
» 

Memu 

r°n T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338 
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(B) 

Genel Bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr bütçe kanu
nuna bağlı (E-) cetvelindeki formül bu bütçe için de uygulanır. 

Bölüm 14.570 Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri : 

Bölüm 14.571 idame ve geliştirilme giderleri. 
I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlarla 

yarışmaların ve bunların hazırlık çalışmalarının, yerli ve milletlerarası 
kampların.kursların (seminerler dâhil) gerektirdiği : 

1 — 13.000 nci (yönetim giderleri) bölüm tertiplerine ilişkin gider
ler.. 

2 — Dinlendirici, moral ve fizik kaabiliyetleri geliştirici ve eğitici 
her türlü eğlencelerin, gezilerin ve boş zamanları değerlendirmelerin 
giderleri, 

3 — Yemekli ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri, 
4 — Gelenekler uyarınca yapılacak karşılama, uğurlama, ziyafet 

ağırlama, hediye alım ve giderleri, 
5 — Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarına zorunluk 

duyulan tercüman, mihmandar, sipiker ve yardımcıdanmn yolluk, üc
ret, bedel ve istihkakları ile benzeri ödemeler, 

6 — Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim 
ve işletilmelerinde kullanılacak personelin yolluk, ücret, bedel ve 
istihkakları giderleri, 

7 — Beden eğitim ve eğitimine yararlı spor tesislerinin işletme 
ve personel giderleri, 

II - Yurt içinde ve yurt dışıi&da yapılacak her türlü sportif oyunlar 
ile yarışmalar ve bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına ka
tılacak idarecilerin, hakem, antrenör, masör, doktor gibi idarecilere 
yardımcı personel ile bunların yardımcılarının, sporcuların, hizmetli 
ve işçilerin, 

CETVELİ 

1 1 — Tedavi ve hastalıklardan korun 
2 — İşlerinden ayrılmaları dolayısi 

şılamak amaciyle verilecek tazminatlar 
3 — Beden Terbiyesi Tüzüğünün h 

ikramiye, mükâfat ve ödüller, 
4 — Uluslararası) yarışmalarda ba 

gereğince verilecek primler, 
5 — Spor kazaları sigorta ücretleri 
III - Yetiştirici, eğitici, öğreticilere 

ve istihkaklar ile benzeri ödemeler, 
IV - Hakemlere, müşahit ve komse 

lecek tazminatlar, 
V - Ulusal bayram ve törenlerin ger 
VI - Beden eğitim ve spor faaliyetl 

ve propaganda giderleri, 
VII - Yabancı idarecilerin, spor otor 

kafilelerinin anlaşmaları uyarınca (I 
ödemeler, 

VIII - Federasyonların toplantı, de 
yapacakların yollukları ve oturma gün 

IX - Yarışmalar ve sportif oyunla 
resim, harç ve benzeri ödemeler, 

X - Binicilik yarışmaları/ ve oyunl 
taşıma, kamp, yarışma ve oyunlara tah 
dar yem ve yiyecek barındırma giderle 
ve bakıcılarının yol ve oturma giderler 

I XI - Türkiye Millî Olimpiyat Komi 
| XII - Başarılı ve yoksul kulüplere y 

14571 nci maddeden ödenir. 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayjsı : 838) 
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Bölüm 14.572 profesyonel kulüpler giderleri : 
1 — Genel Müdürlük Merkez İstişare Kurulu tarafmdan hazır

lanmış bulunan profesyonellik ve gider talimatnameleri ile şart kılman 
hizmetlerin gerektirdiği giderlerle şart kılinan bu hizmetlerde çalış
tırılacaklara verilecek gündelik ve ücretler, (bu ücretlerin tesbitinde 
7244 sayılı Kanunda gösterilen kademeler uygulanır.) 

2 — Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak tesbit 
edilecek ve Millî Takımı çalıştırmak için iki yerli, iki yabancı söz
leşmeli antrenörün yollukları ve ücretleri, prafesyonel kulüplerin 

Bölüm 21.000 — 22.000 etüt, proje, yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri : 

21.GÜ0 ve 22.000 nci bölümler maddelerine Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanununun 7 nci maddesi gereğince ödenek 

spor faaliyetleri dolayısiyle ifası 
deden ödenir. Bu giderler Beden 
yılı Bütçe Kanununun 7 nci madd 
karşılanır. 

Bölüm 14.573 7258 sayılı Kan 
pılacak giderler : 

14,573 ncü madde hakkında, 1 
daki yardımlar hariç, diğer hüküm 

kaydolunacak meblâğların 7258 s 
rilecek spor, saha ve tesislerine ha 
Kanununa bağlı (R) işaretli cetve 

YATIRIMLAR, 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayası : 338) 
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E — OETVELÎ 

1963 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 203 ncü geçici hizmetliler bölümü ile 204 ncü yabancı uzman ve hizm 
nelin ücretleri bölümüne konulan ödenekten Bakanlar Kurulunun 18 . 3 . 1963 tarih ve 0/1530 sayılı kararı ile 

B. M. ödeneğin çeşidi 

203 Geçici hizmetliler ücreti 

Kadro unvanı 

Güreş Mütehassısı 
Güreş Müşaviri 
Futbol Çalıştırıcısı 
Grüreş Antrenörü 

» » 
» » 

Atletizm Antrenörü 
G-üreş Öğreticisi 
Atletizm Çalıştırıcısı 
Motorcu 
Çalıştırıcı 
Antrenör 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bun- Ecnebi Uzman 
lara yardımcı personelin ücretleri » » 

Aded 

1 
1 
1 
6 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Kad 
aylı 

1 
1 

ro 
ığı 

25 
10 
95 
80 
70 
60 
50 
45 
40 
40 
40 
30 

Toplam 27 

Ö 
ö 

2 
1 

4 00 
3 47 

Toplam 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 338) 




