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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu 'birietşinıde dört oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Oumhurb aşkanlığı, 
Sayıştay, 
Anayasa Mahkemesi, 
Başbakanlık, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Danıştay ve 

Devlet İstatistik Enstitüsü bütçeleri kalbul 
edildi. 

Program tamamlanmamış olmasına rağmen 
'vakit gecikmiş bulunduğundan 27 Ocak 1965 
Çarşamba günü saat 10,30 da toplanılmak üze
re birleşime aynı gün saat .2,40 da ISOTI verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca 'S. Ü. 

İhsan IIamit Tigrel Âdil Ünlü 
Kâtip 

Afyon Kar ahi sar 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 

SORU 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 

Kaplan'm, Ordu Yardümlasıma Kurumuna dair 

yazılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/199) 

Rapor 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla değişik 
23 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kalbul edilen metni 

2. — GELEN KÂĞITLAE 

ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
meclisi 1/752; Cumhuriyet Senatosu 1/473) (S. 
Sayısı : 539) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 , 1965] 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu), Ahmet Naci An (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

1 BAŞKAN Çoğunluğumuz vardır 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

i . — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/738; Cumhuriyet Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 
493) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Dün ak
şam iki önerge verilmiştir. Birisi Saym Sadi 
Koçaş tarafından verilmiş, meali, -muhterem 
arkadaşların hatırlıyacağı üzere- «Başbakanlı
ğa (bağlı şu şu şıı teşkilâtların /bütçelerinin ay
rı ayrı değil, (beraberce 'görüşülmesini arzı ve 
teklif ederim» şeklindedir, 'önergenin altında
ki ndta göre 'bu önerge kaibul edilmiştir. An
cak bundan Sonra verildiği ibeyan edilen ve üç 
imzalı olan Hilmi Onat, Mehmet Pırıltı ve İs
mail Yeşilyurt arkadaşımız tarafından verilen 
diğer bir önergeye göre «Başbakanlığa bağlı 
şu şu bütçelerin -grup sözcülerine ayrı ayrı h'er 
(bütçe hakkında da söz verildikten sonra, ha
tiplere Ibir de Ibütçe (bölümleri üzerinde söz 
verilmesini arz ve teklif ederim.»' şeklinde (bir 
önerge verilmiştir. Bu önerge de, haber aldığı
mıza 'göre, bâzı münakaşalarla kabul edilmiş
tir. Yani birbirini nakzeden iki önerge vardır. 
Sonradan verilen önergeyi muteber tutmaya 
kendimi mecbur hissediyorum. Bu itibarla şim
di söz istiyen Sayın Tevetoğlu'na söz verece
ğim. Sayın Tevetioğlu za'tıâliniz grup adına 
mı söz istiyorsunuz! Sayın Tevetoğlu lütfen 
dinleyiniz. Şu takrire göre «bütçeler hakkın
da grup sözcülerine ayrı ayrı her bütçe hak
kında söz verildikten Sonra, hatiplerin ise, büt
çenin bölümleri ve tümü üzerinde... Bakimiz 
bunu tonun için arz ediyorum. Hatiplere ilse 
bütçenin bölümleri, tümü üzerinde söz veril
mesini arz ve teklif ederim diyor, önerge, öte
ki önergeyi de lokudum. Eğer tümü üzerinde 
konuşacaksanız zatıâlinize söz veririm. 

SADÎ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) — 
Usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; şim
di Sayın Başkanın izıah ettiği, dün akşam ce-

(1) 493 S, Saydı oasmayazı 25 . 1 . 1965 gün- j 
lü 29 ncu Birledim tutanağı sonundadır, i 

I reyan eden durum ve burada usulsüz gördüğü
müz bir huisus hakkında Yüksek Heyetinize ma
ruzatta bulunacağım. Dün akşam bu önergeyi 
verirken, şu işi birkaç, dakika içinde bitirelim 

I ve çekip gidellim haleti ruhiyesi içinde değildik. 
I Dün akşam bu önerge hakkında düşüncemiz çu 
i idi : Yedi tane ayrı teşkilâtı ilgilendiren bütçe 

var. Bunların her biri hakkında gruplar adı-
I na üçer kişi konuşjsa en az yarım saat konuşulma, 
I ki en az konuşanı 40 - 50 dakika; konuştu, bugün 

akşama kaıdar dünkü bütçelerin bitirilmesi im
kânı yoktur. Geçen sene bir tecrübenin içinde 

I idik. Başta aynı durum devam etti. Bütçenin 
yarısından sonra onuncu günü bütçeyi bitir
mek zarureti yüzünden grup üyelerinin konuş
malarını 20 dakikaya, şahısları adına konuşan
ların da beşer dakikaya indirilmesi mecburiye
tinde kalmıştık. Hattâ bakanları da bunun dı
şında tutmamıştık. - Çok iyi hatırlıyorum - Sa
yın Tarım Bakam insaf ediniz, on saattir be
ni tenkid ediyorsunuz, bana 15 - 20 dakika ce
vap verme imkânı veriyorsunuz dedi, itiraz et
tiler. Ama Senato karar vermişti. Sorulan su-

I allerin 1/10 una cevap veremedi. Bütün bun-
I lardan ders alarak başından itibaren programı 
I aynı şekilde tatbik etmek ve her bütçeye öne-
I mine göre aynı derecede söz imkânı bahşetmek 

içiin konuşmaların tahdidedilmesi ve icabederse 
sabaha kadar burada kalalım, fakat bütçeyi 
gününde bitirelim düşüncesini Heyeti Umu-
ımiyeye arz etmiştim. İltifat görmüş, kabul 
edilmişti. Beş dakiıkaı geçmeden ikinci bir öner
ge geldi. İşte benim usulsüzlük gördüğüm bu 
noktadır. Buraya bir önerge geliyor, Yüce Se
natonun iltifatına mazhar oluyor, beş dakika 
sonra onu tamamen nakzeden ikinci bir öner
ge geliyor, oylanıyor. Kimse ne olduğunu anla
madan ve ters bir iziath tarzı ile o Önerge de 
kabul ediliyor. Muhterem arkadaşlarım, istir
ham ediyorum, dikkat buyurun, sabahın saat 
iikisine kadar burada bulunanlarla bugün saat 
10 da burada bulunanlar aynı kişilerdir. Ve 
gördüğünüz gibi 30 - 40 kişiden ibarettir. Bü
tün Senatonun bu işe ilifat etmesini ve bütçe
nin ciddiyet içinde müzakerelerine devam edil-
meşini rica ediyorum. Bu işe bir lâubalilik ha-

J vasi vermek istemiyorsak hem arkadaşlarımızın 
' devamım sağlamak ve hem de her bütçede üye-
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dere gereği gibi söz verebilmek i'çin programla
rı günü gününe 'bitirmek mecburiyetinde oldu
ğumuz kanısındayım. Bu hususun Yüce Heye
ttiniz tarafından ele ^alınmasını ve yeniden bir 
'karar verilmesini saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ko-
çaş'ı da dinledikten sonra Divan olarak şunu arz 
etmek isterim. Söz istiyen sadece Fethi Tevetoğ-
lu arkadaşımız vardır. Ona söz verelim tensibe-
derseniz. Ondan sonra maddelere geçelim. Hem 
kısa olur hem de söz hakkını koruyucu bir du
rum olur. Kabul buyuranlar... 

HULÛSÎ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Ne
yin maddelerini efendim anlıyamadık. 

BAŞKAN — Bir İçere daha tekrar ediyorum 
efendim. Dün akşam Diyanet işleri bütçesinde 
kalmıştı bütçe müzakereleri. Bu sırada Sayın 
Koçaş'm izah ettiği gibi bir önerge vermiş Sayın 
Koçaş, bu önergesinde demiş ki, bütçelerin tü
mü üzerinde konuşulsun demiş ve bu kabul edil
miş. Beş dakika sonra bir takrir daha verilmiş ve 
grup sözcülerine ayrı ayrı her bütçede söz veril
sin denmiş. Güzel. Hem bu kabul edilmiş, hem 
beş dakika sonra öbür takrir kabul edilmiş. 

Şimdi Riyaset de, Heyeti Umumiye de tered
düt içindedir, haklı olarak. Bendeniz diyorum 
ki; Divan olarak, şimdi söz istiyen sadece Fethi 
Tevetoğlu olduğuna nazaran (Başka da var ses
leri.) 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Müsaa
de ederseniz izah edeyim: 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Başkan dün 
akşam verilen iki önergeyi okudular. Fakat bu
radaki tatbikattan tam mânasiyle beraber bulun
madıkları için işi yanlış vaz'ettiler, kanaatinde
yim. 

Dün akşam Diyanet İşlerinden önce muhterem 
arkadaşımız Sadi Koçaş Beyin verdiği önerge ile 
bütün bütçeler üzerinde birbirleri ile ilişiği bu
lunan ve aynı Bakanlığa bağlı bulunan bütün 
bütçeler üzerinde evvelâ grup adına sözcüler ko
nuşsun, ondan sonra ayrı ayrı diğer söz almış ar
kadaşlara söz verilsin denildi. Bilâhara bunun 
karışıklığa sebebolduğu Mehmet Ali Demir arka
daşımızın bütün bütçeler üzerinde yaptığı konuş
malardan sonra anlaşılınca tekrar bütçeler üze
rinde ayrı ayrı grup sözcülerinin ve diğer arka-
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daşlarm konuşmaları istendi ve bu da iltifat gö
rerek yeniden tatbikat değişikliği oldu. 

Şimdi Diyanet İşleri bütçesinde çalışmaları
mız dün gece saat üçe yaklaşırken kesilmiştir. 
Henüz Diyanet İşleri üzerinde grup sözcüleri ko-
nuşmamıştır. Bendeniz söz istedim diye lütfet
tiler çok teşekkür ederim. Fakat, bu bütçe üzerin
de veya kalmış diğer bütün bundan sonraki, ya
ni dün akşamdan kalan program üzerinde konu
şacak olan grup sözcülerinin önce konuşmaları 
gerekmektedir. Ondan sonra şahsı adına söz iste
miş arkadaşlara söz vermek lâzımdır. Tavzihan 
arz ederim. 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Yal
nız Diyanet İşleri bütçesi konuşulurken, meselâ 
ben Diyanet İşleri bütçesinde söz aldığım gibi 
Vakıflar bütçesinde de diğer bütçeler üzerinde de 
söz almış oluyorum. Ve hepsini beraber tenkid 
edeceğim. Yani bir hatip çıktığı zaman dört ta
nesi üzerinde de söz aldıysa, Diyanet İşleri, Ta
pu ve Kadastro Umum Müdürlüğü ve Beden Ter
biyesinin dördü hakkında konuşulmasına karar 
verdik. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Azmi Sorgun 
da benim arz ettiğim gibi söylüyorlar. Heyeti 
umumiyesi üzerinde müzakereler bitmiş, bölümle
re geçilmiştir, diyorlar. 

(Hangisi için sesleri.) 
Hepsi için. 
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Diyanet 

İşleri katiyen görüşülmemiştir. Kâtip Bey yanı
lıyorlar. 

BAŞKAN :— Yeni bir takrir geldi, onu oku
tuyorum, hepsini derpiş ediyor. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Başbakanlığa bağlı müesseselerin bütçele

rinin müştereken konuşulmasını, 
2. Grup sözcülerinin konuşmalarının da 30 

dakika ile tahdidedilmesini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Mehmet özgüneş 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Söz ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, bu takrir üze
rinde olmak üzere buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh
terem arkadşalar, bu önerge kabul edildiği takdir
de her hangi bir arkadaş çıkacak, Başbakanlığa 

— 228 - -
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bağlı 4 - 5 bütçe üzerinde konuşma yapacak, fa- I 
kat Hükümet temsilcilerinin tümü burada değil
dir. Her teşkilâtın mensupları sıraları geldikçe 
burada dinleme yapıyor, ona göre. de hazırlıkları
nı- yapıyorlar; Bu itibarla önergenin kabul edil
memesi lâzımdır. Her bütçenin temsilcisi burada 
bulunduğu müddetçe o temsilcilerin mensuboldu-
ğu yerin bütçelerinin konuşulması gerekir. Onun 
içm önergenin reddedilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 

OM AY (Ankara) — Arkadaşlar, bir anlaşmaz
lık . içindeyiz. Tevetoğlu arkadaşımız güzel izah 
etti. Dün filhakika bu önerge kabul edildi. Fakat 
ondan sonra tatbikatın iyi olmadığı görüldü. Çün
kü birçok, notlar alınacağı ve sıkıntılı olacağı gö
rüldü, Bunun, için de ikinci bir önerge geldi. On
dan sonra kemafissabık geçen senelerde olduğu 
gibi bütçeler ayrı ayrı görüşülmeye başlandı. Fa
kat buraya çıktıktan sonra bâzı arkadaşlar tümü 
üzerinde konuşmaya başladılar. Reis de onların 
sözlerini kesmedi. Şimdi arkadaşlar sadece ele 
alınmış bütçe üzerinde konuşuyorlar. Normali de 
bu. Bakınız Hükümetteki arkadaşlar dün tatbi
kat böyle olduğu için bu sabah bulunmuyorlar. 
Nasıl konuşlacak bu? Diğer bakanlıkları alâka
dar eden birçok konular vardır. Bir yanlışlığa gi
dilmemesi için tavzih maksadiyle geldim. 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı konuşulsun di
yorsunuz. 

önergenin ikinci maddesini oya arz ediyo
rum. 

Birinci, maddesi Sayın Bakanın da izah eyle
diği gibi ayrı ayrı konuşulsun mealindedir. İkin
ci maddesini oylarınıza arz ediyorum. Grup söz
cüleri konuşmalarının 30 dakika ile tahdit edil
mesi yolundadır. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Büyük bir ekseriyetle kabul edilmiştir. 

D — Başbakanlık bütçesi : 

ç — Diyanet İderi Başkanlığı bütçesi : 
BAŞKAN — Şimdi Diyanet İşleri bütçesine 

geçiyoruz. Sayın Adalet Partisi sözcüsüne söz 
veriyoruz. Buyurun Sayın Bozcalı. 

Her bütçenin ayrı ayrı görüşülmesini de oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ÖMER 
LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Sayın Başkan ve | 
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Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Devlet 
Bakanı ve Diyanet Başkanlığı erkânı. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1965 yılı bütçesi 
üzerinde A. P. Grupu adına tenkid ve temennile
rimizi arza çalışacağım : 

Diyanet İşleri Başkanlığı, hizmetiyle mütena
sip bir bütçe ile kadro ve teşkilâta kavuşturul
ması umumi arzu mahiyetinde olduğu ve Hükü
met 1961 programında aynen : (Diyanet İşleri 
Başkanlığının ihtiyaçları ehemmiyetli ve kıymetli 
tutularak görevlerini yeterlikle başaracak imkân
lara kavuşturulacaktır. Vatandaşın vicdan, dinî 
inanç ve kanaat hürriyeti, Anayasa hükümlerine 
göre dikkate alınacaktır.) Denilmek suretiyle 
vâki beyan bizleri o zaman cidden sevindirmişti, 
maalesef 1961 yılı içinde vadolunan hizmetler
den hiçbiri yapılmadı. 

1962 yılı Hükümet programında ise, aynen : 
(Anayasamızın teminatı altında bulunan vicdan, 
dinî inanç ve kanaat hürriyetini korumayı vazi
fe sayıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının çalış
malarını halkımızın bugünkü ve yarınki ihtiyaç
larını karşılıyacak yeterliğe ve verimli bir geliş
meye kavuşturabilmek, aydın din adamları yetiş
tirmek ve bunların lâyık oldukları refah seviye
sine ulaştırmak için gerekli tedbirler alınacaktır.) 
denilmek suretiyle yapılan vaitler her yıl tekrar 
olunduğu halde maalesef bu yıl dahi tatminkâr 
bir bütçe ve kadro ile gelinmemiştir. 

Hükümet 1965 yılı bütçesini, teklifinde 
60 731 818 lira olarak getirmiş ve geçen yıla na
zaran ancak 939 650 lira fazlasiyle getirmiştir. 
Bu fazlalık sebebi de kanuni zamlarla, emeklilik 
keseneklerine yapılan ilâvelerden ileri gelmiştir. 
Görülüyorki, Hükümet 1961, 1962, 1963, 1964 ve 
1965 yıllarında ilk yıldan itibaren yapılan vait-
lerin hiçbirini yerine getirecek bir bütçe ile gel
memiştir. 

Ancak şunu memnuniyetle belirtmek isterizki, 
Devlet Bakanı Sayın İbrahim Saffet Omay'm da 
gayretiyle Diyanet Teşkilâtı Kanunu Karma 
Bütçeden çıkarak Meclise sevk olunmuştur. 
Bu kanunun, biran evvel çıkarılmasının temini 
ve bu kanunun lüzumlu gördüğü haller olarak 
yapılabilmesi için de ek bir kanunla tahsisat ve
rilmesi temenni edilir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1965 yılı bütçe
sini tetkik eden kıymetli raportör arkadaşlarınım, 
yerinde ve haklı müdahaleleri ve Bütçe Komisyo
nunda müzaheretiyle bu bütçe 22 587 855 liralık 

— m — 
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ilâvenin yapılması ve asgari maaş ve ücretin de 
üç yüz liraya çıkarılması bizleri memnun etmiş
tir. Teşekkür ederiz. 

Diyanet îşleri Başkanlığı, islâm Dininin iti
kat ve ibadetleriyle ilgili işleri yapmak ve cami 
işlerini yönetmek ve cami görevlilerini denetlemek 
ve onlarla meşgul olmak gibi şümul sahası çok 
geniş bir müessese olduğu gibi ehemmiyeti .ile bü
yüktür. Eğer Hükümet programlarında, deruh
te eyledikleri vaitler yerine getirilmek suretiyle, 
bu teşkilâtın hizmetleri ehemmiyetli ve kıymetli 
tutularak görevlerini yeterlikle başaracak imkân
lara kavuşturulmuş olsa idi, bugünkü müşkül 
durum ortadan kalkmış olurdu. 

Kıymetli senatörler. 
Dinsiz bir cemiyet olamaz, yaşıyamaz ve payi

dar olamaz. Bu bir gerçektir. Hukukun bir ta
rifine göre, hukuk asgari ahlâk kaideleri olduğu
na ve ahlâkın da müeyyidesi ancak ve ancak din 
bulunduğuna göre, bugün içerisinde bulunduğu
muz ahlâkî düşme ve sarsılma karşısında sarılaca
ğımız tek kuvvet, dindir, mânevi kuvvettir. 

Amerika Hükümeti birkaç yıl önce, içtimai ve 
iktisadi sahalarda kalkınmanın muvaffakiyeti için 
en esaslı faktör nedir diye düşünmüş ve kalkınma 
için en emin ve muvaffakiyetli faktörün tesbiti 
için de büyük bir ihtisas erbabından müteşekkil 
bir komisyon kurmuş ve bu komisyonun uzun 
çalışması sonu vermiş olduğu 350 sayfalık ra
porunda, muhtelif kalkınma faktörleri üzerinde 
durulduktan sonra en emin ve muvaffakiyet el
de olunabilecek olan ana faktörün anânevi kav-
vet, kalkınma azim ve şuuru olduğu kabul olun
muş ve misal olarak da iftiharla söyliyelim ki, 
Türkiye verilmiş bulunmaktadır. Ve aynen: (Tür
kiye Millî Mücadelesini silâh üstünlüğü ve kuv
vet üstünlüğü ile değil, mânevi inanç üstünlüğü 
ile kazanmıştır.) denilmiştir. 

Bizim de açık bir kalkınmaya şahidolabilme- • 
miz, ancak ve ancak mânevi birliğe ve beraberli
ğe varılmakla kabil olacaktır. Mânevi birliği ve
recek tek müessese de din müessesesidir. Lâyık-
liğin de bu birliğin kurulmasına asla mâni bir 
hali yoktur. Zira Anayasamızda (Herkes, vic
dan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
İbadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. K'm-
se dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınana
maz.) denilmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Din ve ahlâk mevzuunda birkaç kelime daha 

konuşmama izin verin. 
Ahlaken soysuzlaşmış bir milletin izmihlali 

bir zarurettir. Tarih ibret sahneleriyle doludur. 
Muazzam medeniyetler kurmuş eski milletler hep 
ahlâksızlık yüzünden batmışlardır. Pompei hare-
beleri Roma İmparatorluğunu mahveden ahlâk
sızlığın tablosunu, insanlığın gözü önüne sermiş
tir. Lâvlar içinde fosilleşen sefil insan iskeletle
rinin iğrenç manzaraları, hayvanlarla çifleşme 
ve çeşitli birçok kirli hareketleri gösteren irret 
levhaları. 

Biz, bin yıllık mazi ve mirası olan, millî bir 
ahlâk nizamına sahip milletiz. Millî hayatımızın 
ve millî benliğimizin hamuru ilâhî aşk ile yuğ-
rulmuş, asırlar boyu cemiyetimize islâmî ruh 
hâkim olmuş ve bu ruh aklın kaideleri istika
metinde yürümüştür. Ecdadımız bu ruh ile üç 
kıtaya, İslâm Türk medeniyetinin âbidelerini 
dikmiştir. Ortaçağın zindanına kapanmış Avru
pa'ya, ilmin, faziletin ve en güzel ahlâkın nu
munelerini vermiştir. Cehalet içinde yuvarlanan 
Garba, tam altı asır ilim hocalığı ettik. Medeni
yeti öğrettik ve rönansı getirdik, Kanuni'nin ka
nunnameleri İngiliz hukukuna örnek oldu. Ho
rasanlı Ebulbekir Razi'nin otuz ciltlik tıp ansik
lopedisi, îbnisina'nm tıp külliyatı beş asır Garp 
üniversitelerinin kaynağı oldu. Bunları misal ola
rak verdim, misalleri çoğaltmama vaktimiz mü
sait değildir. 

Kıymetli arkadaşlarım, son zamanlarda mâ
nevi kıymetlerimize içten ve dıştan taarruz eden
ler maalesef çoğalmıştır. Amerikan Basın Büro
sunun geçenlerde neşrettiği bültenlerinden birin
de komünizm propagandasından ve onlara ait 
bültenlerden naklen şunu yazmakdatır: «İlkokul 
öğretmenleri, çocukların dimağlarına sokulmuş 
dinî dnançları çıkarmaya çalışmalıdır.» denilmek
te, tarihî materyalizma dayanan komünizm ken
disine en fazla mücahit hazırlıyan dini hiç sev
mediğini belirtmektedir. Topluma komünizm sok
mak istiyenlerin karşılarına çıkan ve aşılması en 
güç set bu olduğu için, komünistler, her şeyden 
evvel bu şeddin çökertilmesine çalışırlar ve in
sanları birbirine bağlıyan bu mânevi bağların 
koparılmasını arzu ederler. 

Şimdi mezuuna dönerek, Hükümetin samimî 
bir kalkınma yoluna girebilmesinin, münevver 
din adamı ile ilkokul öğretmenini yan yana ge-
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ttirmesiyle kabil olacağını ve onların karşı karşı
ya gelmeleriyle ancak husumet ve bu memleket 
için felâket doğacağını belirtmek isterim. Münev
ver din adamlarının yetiştirilmesini temin için 
diyanet bütçesine bugünkü gibi 80 aded burs 
tahsisatı ile değil en az 500 aded burs tahsisatı 
konulması iktiza ederdi. 

Bugün dinsiz ve ' gayesiz yaşanamıyacağmı 
gören avrupa, dejenere olan gençlerini redaeti 
ahlâkiyeden kurtarma çarelerini aramada ve mü
tefekkirlerin ittifakla üzerinde durdukları çare 
de din olmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, tam bir kalkınma, 
mütekâmil ve faziletli insanların bir memlekette 
çok olması ve o memleket müesseselerinin dinî 
terbiye alarak yetişen ve müspet ilimlerle mü
cehhez olan kimselerle dolduğu zaman kabil ola
caktır. Hükümet iktisaden kalkınmayı temin için 
sarf ettiği gayretin kalkınmada da ayniyle gös
termesi iktiza eder. 

Kıymetli arkadaşlarım; Diyanet İşleri Baş
kanlığının geçen yıllardaki hatalı hareketlerine 
de işaret ederek konuşmalarıma devam etmek 
isterim. Kıymetli bakanımızın vazife almadığı 
zamana aidolan açık rejimde gizli bir tamim var
dır. Bu tamim hakikaten üzücüdür. 

Tamimde: 
«Halk efkârı üzerinde büyük ölçüde tesiri 

olan müftü ve vaizlerin eski yetişme tarzları ve 
dar muhitlerinde mahdut bir dünya görüşü ile 
kalmış bulunmaları yüzünden memleketin ihti
yacı olan kalkınmaya yardımları dokunmamakta
dır.» diye peşinen hüküm veriliyor. «Bu:/Jarı 
kursa tabi tutmak suretiyle kültürlerini genişlet
mek istenilmiştir, içlerinde geriliğe sabit bir fi
kirle bağlı olanlar da bulunacağından bunlar 
üzerinde dikkat ve itina ile durulması çok lü
zumludur. 

Bu itibarla, il ve ilçe müftülükleriyle va^l ve 
kaymakamların sık temasta bulunmaları, zihni
yetleri hakkında bu suretle yoklama yapılması, 
şayet zararlı olması muhtemel bulunanlar varsa 
yerleri değiştirilmek suretiyle temasta bulunduk
ları zümreden ilişiklerinin 'kesilmesi icabetmek-
tedir.» denilmektedir. 

Sayın Devlet Başkanı İbrahim Saffet Omay 
olsa idi, mutlaka bu tamimi imza etmiyeceğine 
kaaniim. Çünkü, mütaaddit konuşmalarında, 
bugünkü vaiz ve müftülerimizin ehliyetli kimse-
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ler olduğunu söylemişti. Eski Bakan arkadaşı
mızın da, tahmin ediyorum, üzerinde durmadan 
imza ettiği bu tamimi lıazırlıyan kadar bu sa
hada ilim ve fazilet sahibi olan müftülerimiz 
hakkında bu kadar kötü zan beslemek ne hak
kaniyete ve ne de Anayasanın sarih düşünce 
hürriyetlerini teminat altına alan esaslarına 
uyar. Anayasa madde 20. (Herkes, düşünce ve 
'kanaat hürriyetine sahiptir. Düşünce ve ka
naatlerini söz, yazı, resim ile açıklıya bilir.) de
nilmektedir. Kanunlarımız, bir fiili suç saymış 
ise, ancak vâki olmasıyie, tatbi'k sahası bulur, 
yoksa şu şahıstan !ben, şöyle bir fiil sâdır ola
cağına kanaat getirdim diye onu suçlayıp ce
zalandırma yoluna gidemez. Tamimde şayet za
rarlı olması muhtemel bulunanlar varsa, denil
mekte ve zararlı olma keyfiyeti için de aynen, 
zihniyetlerinde, denilmek suretiyle o müftü ve
ya vaizin kafadarı içerisine kadar girilerek şa
yet zihniyetlerinde zararlı olmu durumu aran
makta ve ona göre cezai yollara gidilmekte ve 
yerinden, yurdundan edilmek istenilmektedir. 
Zavallı müftü veya vaizi sevmiyen idare ada
mı isterse, zihniyetini beğenmedim, diyecek ve 
o zat, esasen geçim sıkıntısı içerisinde kıvra
nırken yerinden atılacaktır. Sonra, şayet bu 
adam zararlı ise gittiği yerde zararlı olmaz mı? 
Yer Türkiye'nin başka bir parçası değil mi? Na
kilden maksat zarardan vikaye değil, o zatı ız
rar olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Böyle ka
nunlara laykırı hukuk prensiplerini rencide eden 
tamimlerin 'kıymetli Bakanımız zamanında tat
bik edilmiyeceğinden emin olarak, bu tamimin 
ikinci bir tamimle kaldırılması hususunu kendi
sinden rica ediyorum. 

Bundan başka, Sayın Devlet Bakanımız İb
rahim Saffet Omay imzasiyle neşrolunan 
6 . 3 . 1964 tarihli tamimle de, particilik zih
niyetiyle, bir kısım münevver din adamlarının, 
dini siyasete alet ettikleri veya irticai hareket
lerde (bulundukları iddiasiyle haklarında ka
nun dışı ımuıamelelere tevessül olunmuş ve bir 
'haylice din adamlarının ızrar edilmiş olduğu da 
görülmektedir. 

Dini siyasete alet etınıek suçtur. Diyanet İş
leri Reisliği siyasetten uzak olup, şimdiye kaı-
dar siyasete karıştığı veya İslâm dini adına 
tefsir ve mütalâada (bulunduğu görülmemiştir. 
Bunu iftiharla söyliyebiliriz. Ancak son zaman
larda bir istisna vardır. O da ibu tamimleri ha-
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zırladığına feaani olduğumuz e^ki Diyanet iş
leri Reis Muavinidir. Kendi kitaplarından Radr 
yoda dinî ve aıhlâki konuşmalar, sayfa 3„ 59, 60, 
67 ve. Dinlerarası müşterek !bir söz, Allah Bi
zimle naımındafci eserin 3- neü sayfasın daiki be
yan, Lütfen bunlara Sayın Balkan tetkik eder-
lense bu suçun tekevvün edip etmediğini orada 
görürler. 

Efe görev meselesi : Diyanet teşkilâtında 
nıevcut 13 549 'kişiden haklı sebeplerle 312 ki
şiye elk görav verilmişti. Bilâhara ıbunlar kaldı
rıldı. Münevver din. adamlarından hakkiyle fay
da sağlanması ve hem de onların çok 'az olan 
maaşları, ile geçimlerine bir yardım olmak üze
re verilmiş, ıbulunan ek .görevlerin kaldırılma
sında isabet, göremedik, kendilerinden 'büyük 
faydadar sağlanacak ol'an münevver din adam
larına efe görevin asıl görevlerini aksatmadan 
yapanlar için verilmesinde fayda mülâhazıa 
ederiz. 

Her sene tekrar ettiğimiz müftülük binaları
nın birçokları harap ve oturrukımyacak durum
dadır. Bunların (bir an evvel, iyi ibinalaıu ka
vuşturulması ve mefruşatlarının ifcmali ve hade
melerinin verilmesi arzu ve temennilerimizden-
dir. 

Kuran kursları : Kuran feursl'arına mutlaka 
ihtiyaç vardır. Diyanet Reisliği bu kursların 
müm'kün mertebe adedlerini çoğaltarak ettıü ve 
münevver din adamları vasıtasiyle, çocukları
mızın Kuran okumasını ve dinî bilgilerinin ve
rilmesini temin etmelidir. 

Dinî neşriyatın da arttırılması ve dine (karşı 
yapılhn taarruz ve tecavüzlkârane eser ve yazıla
ra, Diyanet Reisliğince cevapların verilmesi lâ
zımdır. 

Din adamlarımızın ber salbada bilgilerini art 
tırmaık üzere sili: sıfe kursların da eskiden oldu
ğu gibi açjlması ve takibolunması ile çoğaltıl
ması arzumuzdur. 

Tenfeid ve temennilerimize burada son ve-
riıfeen, Meclise sevk olunan Teşkilât Kanunu
nun ibir an evvel çıkarıl ması ve bütçenin yeni 
kanun tdJbikatiyle faydalı hale getirilmesini bir 
'kara daftıa teyiden temenni eder, Diyanet İşleri 
Başkanlığının 1965 yılı Bütçesinin Başkanlık 
ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olması
nı temenni eder, beni dinlemek lûtfunda bula
nan arkadaşlara teşefekiür ve hürmetlerimi arz 
ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 

Ahmet Yıldız. Yoklar. 
C. H. P. adına Sayın Necip Seyhan... Yoklar. 
Topluluklar adına Saym Kasim Hancıoğlu. 

(Komisyonda sesleri) Komisyona gittiğine gö
re geldiği zaman konuşmak hakkı mahfuzdur. 

Başka söz istiyen olmadığına göre, şahısları 
adına.... 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Y. 
T. P. topluluğu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Y. T. P. Topluluğu adına Sa
yın Söylemezoğlu, buyurun. 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA HULUSİ 
SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Saym Başkan, 
Sayın Devlet Erkânı, saym senatör arkadaşla
rım; 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin tümü 
üzerinde Yeni Türkiye Partisi Senato Toplulu
ğu adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
İnsanlar var olalıdan bugüne kadar Allah ve 

din duyguları ve bunu anlama çabası içine gir
miştir. 

Bu itibarla bugün insanların yaşadıkları her 
yerde dinler de yaşamaktadır. Dinsiz hiçbir 
millet mevcut, değildir. Din toplumların kayıt
sız kaLamıyacakları mukaddes bir feonudur. 

Anayasamızda; vicdan, dinî inanç ve kanaat 
hürriyeti teminata bağlanmıştır. Hükümet 
programlarında ise; haikkımızm bugünkü ve ya
rınki ihtiyaçlarını karşılıyacak yeterlikte ay
dın din adamları yetiştirileceği ve bunları lâyık 
oldukları refah saviyesine ulaştırmak için ge
rekli tedbirlerin alınacağı yer almaiktadır. 

Maalesef üç seneden beri hiçbir tedbir mü
şahede edilmediği görülmektedir. 

Milletlerin maddi kuvvetlerinin kaynağı tek
nik, manevi kuvvetlerinin kaynağı ise imandır. 
iman ise inanmaktır. 

İslâm Dini; çalışmayı, kazanca kanaat etme
yi ve israftan kaçınmayı eımretmekle her zama
na uyan biricik çareyi bulup göstermiştir. 

İslâm Dini her şahsın menfaati ve halk iş
lerinin yolunda cereyanı için her türlü meşru 
vâsıtaya müracaatı kabul eder ve bunların hep
sinin yüksek maneviyat ile takdis edilmiş, yani 
Allahm emrine uyularak yapılmış olması lâ-
zımgeldiğini bildirmek suretiyle malksatlarm 
hepsini toplamıştır. 
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islâm Dini; beşeriyet arasında en büyük I 

ayrıl Jdara sebebolan dil, renk, ırk farkları ve I 
saireyi gidererek insan fıtratına yaradılr.ma I 
en muvafık ve en tatbiki kabil açık ve ilâhi I 
bir topluluk kurmuştur I 

islâm Dininde 'kardeşliğin hükmü büyüktür. I 
Hiç bir insanın zelil ve sefil olmasına razı olmaz. I 
Zekât, sadaka, şefkat, affetmek, merhamet, yar- I 
dım, adalet ve çalışmayı Cenabı halk Kuranı'- I 
keriminde emretmiştir. I 

Bununla beraber Allah korkusu kalplerimiz- I 
de zayıflamış, kanaat kalmamış, merhamet da- I 
marları sertleşmiş, çalışma zevki ve aşkı gev- I 
şemiş, emanete hiyanet etme!k, rüşvet, hırsızlık, I 
iffetsizlik, kumar gibi kötü huylar hatırı sayı- I 
lacak kadar çoğalmıştır. I 

Hazreti Ömer halifeliği zamanında bir gezi- I 
de bir koyun sürüsüne tesadüf etmiş. Çobanı I 
denemek için o çobandan bir koyun satınaimak I 
istemiş. Çoban efendim koyunlar benim değ'il, I 
ben de benim değilim, demiş. Ço'ban köle imiş I 
efendisinin koyunlarını güdüyormüş. Acaba de- I 
miş fazla para göstereyim, tamah eder mi? Bir I 
lira değerinde ise 10 lira çoban, «Efendi» demiş. I 
Ağırlığınca altın versen mal benim değil, demiş. I 
Hazreti Ömer «Belki korkuyor, bir yol göste- I 
reyim.» Kimse görmez kurt yedi dersin demiş. I 
O zaıman çoban «Ha efendi, vaziyet değişti. Ben I 
şu tepenin arkasındaki efendime desem ki, bü- I 
tün sürüyü kurt yedi, inanır. Fakat seninle I 
ve benimle her yerde mevcut Cenabı Allahı na- I 
sil inandıracağım»? Sen bana çare bul, ben de I 
sana bütün sürüyü vereyim demiş. Hazreti I 
Ömer buna çok sevinmiş ve gitmiş tepenin ar- I 
kasındaki çobanın ağasını (bulmuş onu satmal- I 
mış ve doğruluğuna binaen azâdetmiş. Allah 
korkusu herkesin kalbine yerleşirse, bu söyle- I 
diğim kötülüklerin hepsi ortadan kalkar. I 

Kanunların bahşettiği haklardan hiçbir fera- I 
gefc göstermeden istifade etmek istediğimiz hal- I 
de; kanunların yüklediği mükellefiyetlerden de I 
kurtulmak için her çareye ve desiseye başvur- I 
maktan geri durmayız. I 

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

İmajım zayıflamasiyle ahlâki zarfların her I 
sahada arttığı görülmüştür. I 

Okullarımızda uzun zaman din dersleri oku
tulmamış, mevcut din adamı yetiştiren okullar J 
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<la kapatılmıştır. İkinci Dünya Harbimden son
ra, ele alınmış ise de halen yetersizdir. Halbu
ki müslüman olmıyan vatandaşlarımızın okul-
1 arında ötedenberi dinî öğretim serbestçe ya
pılmaktadır. Ve aksamaksızın devam etmiştir. 
Bu bakımdan vatandaşlar arasında vicdan hür
riyeti bakımımdan farklı bir durum hâsıl olmuş
tur. Bu yüzden bugün aydm din adamları 'kıt
lığını çekmekteyiz. Din adamının gerçeğini ye-
tişt'iremediğimiz için meydanı kifayetsizlere bı
raktık. 

Yetersiz adamların daha faydalı hale getiril
mesi için Diyanet işleri Başkanlığı tarafından 
kısa süreli kurslar açılmıştır. Bu kurslar fay
dadan hali değildir. Şayanı şükrandır, iyi bir 
tedbirdir. 

Yalnız şunu arz edeyim ki, böyle kısa kursr 
larla mevcut din adamlarını tenvir etmekle Hü
kümet programında zikredilen ve taahhüdeddlen 
aydm din adamı temin edilmiş olmaz. Hem müs-
be't ve hem de mânevi ilimlerle mücehhez bir 
müşkül sorulduğu zaman doğruyu söyliyecek 
beş başı mamur ilim adamı yetiştirımek yolunu 
aramak, bulmak ve tatbik etmek yetiştirilen bu 
kaliteli ilim adamiyle halkı tenvir etmek zayıf
lamış ahlâki vasıflarımızı Kuran-ı Kerimin ve 
Hadisi Şeriflerin emrettiği şekilde ve doğru ola
rak halka intikal .ettirmek ve kuvvetlendirmek, 
kemale erdirmek lâzımdır. (Cenap Peygamber 
Efendimiz, «Cenabı Allah beni ahlâki hamide-
yi tekâmül ettirmek için gönderdi» buyurumuş-
tur.) ilk ve ortaokullarda din dersleri varsa da 
medburi tutulmadığından çocuklarımız bundan 
dolayı lâyıkiyle istifade edememektedir ve ye
tersiz hocalar elindedir. 

Ağaç fidan iken eğilir. Müslümanlığın te
mel hükümleri bu sınıflardan mânevi ilimleri 
de hakkiyle kavramış hocalar tarafımdan tedris. 
ettirilirse ve Allah korkusu bu yaşlarda çocuk
larımızın kalplerine yerleştirilmiş olursa ahlâklı 
ve hemcinsine karşı yararlı olarak yetiştirilme
sine yardım edilmiş olur. Kalbinde Allah kor
kusunu yaşatmıyan ve ahlaken zayıf yetişen 
kimseden hemcinsi her türlü kötülüğü bekliye-
bilir. 

Gelelim aydm din adamı yetiştirme mesele
sine ; 

Hükümet programlarında yukarda arz etti
ğim veçhile aydın din adamı yetiştirmek hu-
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susu yer almıştır. Fakat bugüne kadar esaslı 
bir (tedbire başvurulmamıştır. Türkiye'de din 
adamı yetiştiren 26 aded imam Hatip okulu 
ile iki aded islâm Enstitüsü ve bir de ilahiyat 
Fakültesi mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hem iktisaden ve hem de din bakımından 

geri kalmış bir memleketiz, iktisaden kalkınma
yı beşer senelik programla ele almış bulunuyo
ruz. Bunun yanıbaşmda mümtaz iliim adamı ye
tiştirir bunlarla Allah ve Peygamberin emirle
rini, ahlâki hamideyi, kanaati, Allah korkusu
nu, çalışmayı doğru olarak milletin kalplerine 
sokarsak kalkınmaya hız vermiş oluruz 'kana
atindeyim. Bugün iktisaden geri kalmış millet
lerde içtimai kalkınmanın bir vasıtası da din 
ettiğim ve öğretimiyle milleti tenvir etmektir. 

Memleketimizde 'halen vazife gören müftü
lerimizden bir kısmı ilk tahsilli bir kısmının 
da ilk tahsili bile yoktur. Bu hale göre müf
tülerin gayrivazif e gören imam, müezzin ve vaiz
lerin müftülerin tahsil (durumunu "nazarı iti
bara alarak bunların tahsil durumlarını da 
siz kıymetli arkadaşlarımın muhakemelerine 
terk ediyorum. 

Eğer ki, kötülüklerden kurtulmak Cenabı 
Allah'ın neihyettiği şeylerden sıyrıllnak, aıhlâkı 
hamide sahibi olmak, insanı kâmil olmak, te
kâmülde muasır devletler seviyesine çıkmak 
ve şu fakir milleti refaha kavuşturmak isti
yorsak ve buna kararlı isek kaliteli din ada
mı yetiştirmek memleketin her tarafına ulaş
tırmak ve haklı doğru yola sevk etmek Alla
nın emirlerini aynen aşılamak ve intikal ettir
mekle mümkün olacağı kanaatindeyiz. 

ilahiyat Fakültesine lise mezunu alınmak
tadır. Lise mezunu müspet ilimle mücehhez
dir. Fakat mânevi ilimlerin temel bilgisinde'n 
tamamiyİe mahrumdur, ilahiyat Fakültesinde 
mânevi ilemlerin alfabesinden başlayıp dört 
sene içinde mânevi ilimlerin ihtisasını yapmak 
ve en yüksek seviyede ilim adamı olarak or
taya çıkmak imkân dâhilinde olamaz. 

îmanı - hatip okuluna ilkokuldan mezun 
olanlar girecektir. 7 senede bu okulda müspet 
ilimlerden lise meüfredat programını 'aynen 
uygulamakta aynı zamanda birinci sınıfından 
başlıyarak 7 ncİ sınıfına kadar mâ"nevi ilimle
rin en yüksek kısmına kadar tahsil etmiş bu-
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Ilınmaktadır. Buradan mezun olan bir öğrenci 
islâm Enstitüsüne ve İlahiyat Fakültesine ka-
ibul edilmez neymiş meslek okulu için. onun 
için kabul edilmezmiış. 

Eğer ki, mümtaz ve kaliteli ilim adamı 
yetiştirmek arzu ediyorsak ve hüsniye't sahibi 
isek imam - hatip okulunun ismini değiştirmek 
meselâ ilahiyat lisesi veya ilahiyat koleji gibi 
bir isim koyarak buranın mezunlarını ila
hiyat Fakültesine bağlamak lâzım ve elzem ol
duğu kanaatindeyiz. Hükümetçe buna bir veçhe 
verilmesini zaruri görmekteyiz. Hükümet Prog
ramında yer alalı kaliteli ilim adamı da an
cak imam - hatip okulu mezunlarının islâm 
Enstitüsüne ilahiyat Fakültesine bağlamak 
suretiyle kabil olacağı aksi takdirde Hükümet 
Programındaki ilim adamının bir hayal mah
sûlü olacağı kanaatindeyiz, 

Muhterem arkadaşlarım : 
Yine bu kürsüden muhtelif vesilelerle ve 

bütçe müzakerelerinde üç senedir Diyanet iş
leri Başkanlığı Teşkilât Kanununun biran ev
vel çıkarılması için mütaaddit hatipler tara
fından dile getirilmiş ve bu müessesenin bağlı 
olduğu Devlet bakanları da avutma ve oyala
ma siyaseti takıbederek «efendim üzerinde hum
malı çalışmalar devam ediyor yakında huzuru
nuza gelecektir» denilmekte ise de aradan sene
ler geçtiği hakle birkaç yapraktan ibaret olan 
•mezkûr teşkilât kanunu bir türlü Meclise geti
rilememiştir. 

Evvelki sene Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesi görüşmesinden bir iki gün evvel Diyanet 
İşleri Başkanlığına ait teşkilât kanunu tasarısı 
Meclise verilmiş ise de bu kanun tasarısı ihtiya
ca cevap vermelkten çok uzak olarak düzenlenmiş 
memleket çapında büyük tepkilere yol açmış ol
duğundan yeniden ele alınmak üzere Hükümetçe 
ıgeri alınmış. Sayın Devlet Vekili ibrahim Saffet 
Omay tarafından yeniden düzenlenerek Meclise 
sevk edilmiştir. Hükümet programları din adam
larının lâyık olduğu refaha kavuşturulacağını 
âmirdir. Camilerimizde vazife gören hayrat ha^ 
demesinin üzülerek arz 'edeyim ki bugünkü hayat 
pahalılığında ayda eline geçen sadece 200 lira
dan ib arttır. Bunların mevcudu onbin küsurdur 
(40 bin köy imamı (bunun haricindedir. Bu 40 

bin köy imamı şimdiye kadar Hükümete hiçbir 
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külfet yüklememiştir. Köylü senelik olarak bir 
miktar teslbit eder, köyün fakir ve zengini ıbuna 
iştirak eder, köy imamı .tutarlar). Yukarda arz 
ettiğim 10 bin küsur (hayrat hademesi acıklı bir 
durumdadır. Bunlardan vazife bekliyorsak kuru 
ekmeklerinin yanına bir de sıcak çorba eklememiz 
lâzımdır. Bu din adamlarının acıklı hallerine son 
vermek ve ibadet 'evimiz >olan cami ve mescitleri-
mizdeki vazifelerine lâyıkiyle bağlamak ve bura
lardaki görevlerini tam olarak istemek için mez
kûr kanunun biran evveli çıkarılması ve tatbika 
konulması lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
637 müftüden ibirçoğunun odacısı yoktur. 

Bunların kâtibi dahi yoktur. Müftü hem kâtip ve 
hem de odacı vazifesini görmektedir ki, bu hali 
takdir edersiniz ki, çok hazindir. 

Diyanet işleri Başkanlığı halen Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne ait bir binada oturmaktadır. 
Bu binanın kira ücreti 1963 senesinde 10 İbin li
ra ülken 1964 te 90 bin liraya çıkarılmıştır. Bu bi
na ihtiyaçlara asla cevap vermemektedir. 

İlçelerdeki 'müftülerin 'ekserisi resmî bir bi
naya sahip değil, bir küçük binaya sığınmış bu
lunmaktadırlar. 

Sayın arkadaşlarım; 
Diyanet İşleri Bütçesi geçen seneye nazaran 

23 000 000 lira bir artış göstermiştir. Bu da 200 
lira alan hayrat hademesi için 250 lira, 250 lira 
alan da 300 liraya çıkarılmak suretiyle meydana 
gelmiş olup, şayanı şükrandır. Fakat bu da sadre 
şifa vermemektedir. Bunun yegâne çaresi Teşkilât 
Kanunumuzun biran evvel çıkarılmasıdır. Bunu 
foiran evvel ve tadil ederek çıkarmasını Sayın 
Vekilden rica edeceğim. Bu adamları sevindirmiş 
ve büyük sevaba girmiş olur. Bu adamlar da mü
zayakadan tamamiyle kurtulmuş olurlar. 

Diyanet İşleri Bütçesinin tümü üzerindeki gö-
rüşlerimiz'e burada son verirken, millete ve mem
lekete hayırlı ve uğurlu olmasını diliyerek beni 
dinlemek lûtfunda bulunan Sayın Hükümet Er
kânına ve Muhterem Senatör arkadaşlarıma Ye
ni Türkiye Partisi Senato Topluluğu adına say
gı ve hürmetlerimi arz eder, hepinize sıhhat ve 
sâadetler temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Rasim Hancıoğhı. 
C.K.M. PARTİSİ TOPLULUĞU ADINA 

RASİM HANCIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler ve Sayın Hükü
met erkânı, C.K.M.P. adına Diyanet İşleri Baş-

27 .1.1965 O : 1 
kanlığı ıbütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz edi
yorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığına ait 1965 yılı büt
çesi huzurunuza getirilmiş bulunuyor. Bu mü
nasebetle bütçe ve Diyanet İşleri Başkanlığı va
zifeleri üzerindeki C.K.M.P. görüşlerini arza ça
lışacağım. Yeni Anayasanın 154 ncü maddesi ile 
(Genel idare içinde yer alan) bu müesseseye ve
rilmiş olan vazife Müslüman halkın dinî hizmet
lerini hakkiyle görmekten ibarettir. Bunun bir 
Devlet müessesesi olması Devletin din hizmetleri
ni üzerine alması demektir. Bu halin lâiklik 
anlayışı ile nasıl bağdaştığını anlamak mümkün 
değildir. Halbuki Müslümanların da kendi ce
maat hizmetlerimi kendilerinin vakıfları ve ce
miyetleri ile yürütmesi en tabiî yol olduğu hal
de bu yola gidilmemiş olması bir noksanlık ola
rak göze çarpmaktadır. Bu mevzuun münakaşası
nı şimdilik bir tarafa bırakarak bir bütçe görüş
mesinin sınırları dâhilinde kalarak görülmekte 
olan ihizmetlerin üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem senatörler, milletlerin maddi var
lıklarını başarı ile idame ettirebilmeleri mânevi 
bağlarının kuvvetiyle mütenasiptir. Mânevi bağ
ların en kuvvetlisi ve en müessiri de dindir. Din
siz bir milletin yaşıyamadığı da bir gerçektir. 
Buna göre bâtıl bir inanış içinde olan cemiyetler 
bile her hareket ve hamlelerini inanç birliği ile 
yürütebilmektedirler. 

Halbuki biz dinimizin mânevi kuvvetinden 
lâyııkı ile istifade edememekteyiz. İslâmiyet hak 
ve gerçek bir dindir. Yalnız bir kavme yalnız bir 
millete değil bütün insanlığa telbliğ edilmiştir. 
Hal böyle iken cemiyetimiz inanış ve görüş nok
tasından tam bir başıboşluğa terk edilmiş gibi 
görünmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde görül
memiş bir umursamazlığın içindeyiz. Devlet din 
hizmetlerini üzerine almakla Hükümeti büyük 
bir sorumluluk altına koymuştur. Hükümetler 
ise bu sorumluluğa gereken ilgiyi gösterememek
tedir. 

Şöyle ki; imemleketimiz.de her türlü vasıta ile 
Müslüman halkın dinî inanışlarına saldırılmakta-
dır. Bir avuç inançsız nasipsiz ve satılmış insan
lar dine ve din adamına çatmayı geçim vasıtası 
haline getirmişlerdir. Müslüman ismi taşıyan 
birtakım -kimseler de Islâmiyetle başka ilişikle
ri olmadığı halde İslâm dinine aklının estiği 
şekli vermeye inançlara saldırmaya kendinde hak 
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görmektedir. Bu haller karşısında din hizmetle
rini görmekle yükümlü Hükümet dolayısiyle Di
yanet İşleri Başkanlığı bu kabîl davranışlara dur 
demeyi ödevlerinden saymamakta mıdır? Bilmi
yorum. Fakat hislere, inanışlara tecavüz eden
lerle hislerine, inanışlarına tecavüz edilenlerin 
başbaşa bırakılması doğru değildir. Ancak hâ
diseler patlak verince müdahale etmek akıllıca bir 
iş olmasa gerektir. Halbuki Anayasanın vicdan 
hürriyeti anlayışı sarihtir. Hiç kimsenin inan
cından dolayı kmanamıyacağmı söylemesi kâfi 
bir teminattır. 

Bu sebeple din hizmetini görme anlamının hu
dutları içerisine hizmetini şerefle gördüğü halkın 
inançlarını da her türlü tecavüzden korumak da 
girmelidir. 

îşte bu sebeple de Diyanet İşleri Başkanlığı 
ona göre teçhiz edilmeli ve her tecavüzü önliye-
cek uyanıklık içine girmelidir. 

Muhterem senatörler, 
ü ç seneden beri yaptığımız uyarmalarla Hü

kümetin dikkatini bir noktaya çekmeye çalışıyo
ruz. O da hizmet aşkının ifadesini bütçeye akset
tirerek getirmesidir. Her sene kabaran bütçeleri
mizde Diyanet İşlerinin hiçbir ilerleme kaydet
meden getirilmesine mâna vermek güç olmakta
dır. Bu sene bu güçlüğü biraz olsun hafifleten 
bir davranışla karşı karşıya bulunuyoruz. O da 
Karma Bütçe Komisyonunun ıstırapları anlamış 
olmasıdır. Karma Bütçe Komisyonunun kabul 
ettiği zam ve .kadrolarla biraz olsun ferahlık ge
lecektir. Bunu şükranla karşılıyoruz. Bütçe Kar
ma Komisyonunun bu görüşüne Hükümetin de 
can ve gönülden katılmasını bekliyoruz. 

Her sene gelişen memleketimizde din hizmet
leri sahasında sıkıntı içinde kalan halkın ıstırabı 
bir nezbe olsun böyle dinecektir. Dolayısiyle Hü
kümet de biraz daha genişliyen imkânlarla hiz
met görebilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; bundan sonraki sene
lerde, teşkilâtın çalıştırılmasında büyük ve müs
pet tesirler getireceğine inandığımız Teşkilât Ka
nununun Meclise sunulmuş olmasını memnunluk
la karşılıyoruz. Çıkacak olan Teşkilât Kanunu
nun dışında kalan hususlara Hükümetin dikka
tini çekerek önümüzdeki seneye bu noksanların 
da giderilerek gelinmesini bekliyeeeğiz. Böylece 
işaret edilen hususlar üzerinde dikkatle duruldu
ğu takdirde Hükümet de hizmet ifasında gere-
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ken alâka ve hassasiyeti bulmanın bahtiyarlığına 
ereceğiz. 

C4özümüze çarpan başlıca noksanlıklar sırasiy-
le şunlardır : 

1. Bugüne kadar Diyanet İşleri Teşkilâtın
da güdülen ücret politikası en düşük seviyede 
idi. Bundan ısonra bunun diğer Devlet dairelerin
deki seviyeye ulaştırılması zaruridir. 

2. Resmî Devlet dairesi hüviyetinde olan 
müftülük binalarının perişan durumlarına bir 
son verecek tedbirlerin alınması, kira bedelleri
nin ona göre ayarlanması ve her müftülüğe bir 
odacı kadrosunun verilmesinin halledilmesi şart
tır. 

3. Diyanet İşleri Teşkilâtında en az on sene
den beri terfi bakliyen personele haklarının ve
rilmesi için hiç olmaz ise senelere ayrılmış bir 
terfi programının uygulanması lâzımdır. Bu yol
da yapılacak her ihmal yaraları biraz daha de
rinleştirecek niteliktedir. 

4. Yeni yetişen nesillerde kuvvetli bir din 
duygusu ve bilgisinin verilmesi hususunda ener
jik programlar yapılmalıdır. Diyanet İşleri Teş
kilâtı mevcudu idame gibi pasif bir hizmetin 
yanında çocuğunu -din bilgisi ile teçhiz etmek is-
tiyen Müslümanlara da aktif yardım yapmak yo
lunda Millî Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir iş bir
liği havasına girmelidir. 

5. Kuvvetli bir neşriyatla bütün tecavüzle
re karşı koyacak güç kazandırılmalıdır. Buna ait 
müspet çalışmaları önümüzdeki bütçelerde gör
mek en büyük arzumuzdur. 

6. Dış memleketlere giden işçilerin dinî ihti
yaçlarını giderecek tedbirlere en kısa zamanda 
el atılmalıdır. 

7. Ceza ve tevkif evlerinde din adamlarının 
çok müspet tesirler bıraktıklarını Adalet Bakan
lığı tesbit etmiştir. Bir ihtiyacın ifadesi olarak 
da peık çok vatandaşın. ıslahına vesile olacak ça
lışmalar için Diyanet İşlerinden yardım istemiş
tir. Kadro yokluğu sebebiyle Adliye Vekâletinin 
bu isteği gerçekleşememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, suç işlemiş insanı ce
miyete kazandıracak. Hayır kazandıracak değil 
kazandırdığı sabit olan bir harekete Diyanet İş
lerini tedvire memur Devlet Bakanının bigâne 
kalmıyacağını, ne yapıp yapıp bu h/ızmeti ifa 
edeceğine inanmak işitiyoruz. Bu hâdise de gös
termektedir ki, mânevi cihazlanma hizmetleri ge
reği gibi yapılır ise iyi insan iyi vatandaş tiple-
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lünin çoğalması mümkündür. B u sayede milletçe 
'kazancımız da büyük olacaktır. Aziz Türk Mille
t ine maddi sahada olduğu gibi mânevi sahada da 
hizmet etmek fırsatını eline geçirmiş olanlara 
hüsnüniyet ve samimiyetle attıkları her adım
da destek olacağımızı bildirir, Diyanet işleri Baş
kanlığı Bütçesinin bütün noksanlığına rağmen 
millete hayırlık olmasını temenni ederim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi topluluğu adına 
Sayın Ali Rıza Ulusman... Yoklar. Şimdi şa
hısları adına söz isfciyenl<ve söz veriyorum. Sa
yın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGÎL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, mulhterem arkadaşlar; mâruzâtıma, el-
'betteki samimiyet istendiği için, samimiyet 
içerisinde mütalâa ediyorum. Yukarda Karma 
Bütçe Komisyonunda Diyanet İşleri bütçesi 
-görüşülürken hakikaten ıbu senekj Ibütçede Kar
ma Bütçe Komisyonunda arkadaşlarımız kemali 
samimiyetîe din adamları üzerine eğilmişlerdir. 
Ye cMayrsiyî'e bütçe çerçevesi içinde - daöıa 
şok olması arzu edilir, edilmektedir - seyyanen 
maaşlarına ilâvede 'bulunulimiTştur. Bu, din iş
leriyle uğradan 'bütün din adamlarını mem
nuniyete gargetmiıştir ve memnun (bırakmıştır. 
Scfbfibine gelince elbette >onlar da gördükleri 
vazifelerden dolayı taltif edilmek ister. Eğer 
taltif edilmezse; bundan uzaklaşır, daimî su
rette (onları kötülemeye çalışırsanız kendi işle
rine gömülürler. Hakikaten bu gömülme şa
hıslar için ivi olmaz. Onun için islâm dini sa
mimiyet dinidir. Ye bu işlerle uğraşanlar da 
tam mânasiyle samimî yönden hareket etmeli
dirler. 

Muhterem arkadaşlarımın (belirttikleri gibi 
arkadaşlar cemiyetimizde (hâdiseler oluyor. 
olabiliyor. Yalnız Savın Bakandan istirham 
ediyorum din önce tenvir -ve irşat meselesi ile 
kaimidir. Zorlama ile ıhk'bir sev olmaz. Zor
lamalar 'bilâkis reaksiyonu doğurur. Hinbir 
cemiyette, shiçlbir toplulukta dine mâni »oluna
mamıştır. Komünist Rusya'da dine mâni olun
mak d'olayısivle putlaşan insanlar sevdirilmek 
istenilmiş, fakat sonradan gelen putlar Ibinbi-
rini yemiştir. Lenin, Troeki. Stalin, Kraş^ev. 
nihayet 'birbirlerini yemişlerdir. Ama 'bunlar
da bu işe mâni olamamışlardır, olamıyacaklar-
dır. Kendiliğinden vicdanlarda teşekkül eden 
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din gelişmektedir. Yine eski tarffilere baktı
ğımızda 'bir Neron çıkmıştır. Dindarları d in 
diri ağaçlara 'bağlatmış yakmıştır. Bir Şarkî 
Roma İmparatorluğunda bir Julian Agustat 
çıkmıştır. Hıristiyanlığı ortadan kaldırmak 
istemiş muvaffak -olamamıştır ve olunamıyacak-
tır. Ve dinsiz cemiyet olmamıştır ve «olamıya-
eaktır. 1.914 yılında üniversitelerimizde kon
ferans veren hakikaten fikren, vicdanen mü
cehhez Filibeli Şehibenderzade Ahmet Bey Av
rupa ile bizi mukayese ettikten sonra şu veciz 
sözü söylemiştir: «Avrupa söz ile milliyet per-
verliği reddediyor. İnsanlık umumi fikri et
rafında flbirleşmeyi telkin ediyor. Ne rulh okşa
yıcı 'bir nazariye. Fakat bir nazariye ki sanki 
kabul edilmesi için ölüm kusan zırhlı ıharlb ge
milerinin, milyonlarla askerin bütün 'bir kuv
vetler manzumesinin tazyiki altında mânâsız 
(bir kuıvvet haline geliyor. Bir İngiliz kendi 
milleti için, İngiîizliğin saadeti için. dünyayı 
yok etmeye 'hazır; 'bir Alman A İmardık için 
her şeye amade, 'bir Fransız, ıbir İtalyan da 
öyle. Bütün bu milletlerin saiki hattâ kuvvet 
ve saadetlerinin sebebi; fertlerinin milliyetçi ve 
hattâ milliyetperver oluşundan ileri gelmekte
dir. Biz -bu hakikati görmüyoruz. Ve milli
yetçilik düşmanlarının zavallı memleketimize 
faydalı »olduğunu zannediyoruz. Bilmeliyiz ve 
göz önündeki günlük ızararlarımıza karşılık üs
telik akıl ve anlayışsızlık tasiamamalıyız. Tas
lamamamıza rağmen 'bu redecede sathilik ve ap
tallığı nasıl tecviz ediyoruz? Avrupa bize 'hür 
düşünürlük, dinsizlik tavsiye ediyor. Ondan 
sonra kendininkini yaymak için milyonlar 'har
cayarak binlerce adamı, rulhanileri insanlığın 
başına musallat ediyor. Millî ve dinî taassup, 
işte Avrupa'nın iki kudret kanadı. 

Biz ise bu hakikati görmüyoruz. Hemen, 
hemen mücadele ve muvaffakiyetimizin yegâne 
vasıtası ve silâhımız »olan din, (hissine 'hücum 
edip duruyoruz. Sayın arkadaşlarım çıok kıy
metli 'bu eski zatın >bu belirli sözleri 'brigün de 
değişmemiştir. Maalesef Avrupalılar, dinine sıdk 
ile sadık olduğu zamanda Türk Milletinin mâ
nevi gücü 'olan silâhını elinden almak için (bi
lâkis 'brzim memleketimizde dinsiızlis-i terviç et
mişlerdir. Günlük hâdiselere baktığımızda Sa
yın Diyanet İşleri Teşkilâtı 'bununla IbıVlhassa 
iligilenmelidi.r. 40 "bin köyde zarflarla Hıristi
yanlık dininin propagandası yapılmaktadır. 
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O halde 'bunlar telkin edilirken, Türk 'Milleti
nin mânevi gücünü elinden almak istiyenlerin 
ve 'bu nazariye ile mücehhez olan insan toplu
luklarının kendi durumlarına, işlerime1 yarama
sı lâzımdır. 

İkinci Mahmut zamanında yerinden indiril-
mite ve kaldırılmış Grogoryüs Rus Çarına gön
dermiş 'olduğu 'mektupta sarahatle, .Türkleri 
harb 'gücü ile yıkamazsınız. Ve yıkmaya da 
gücünüz yetmiyecektir. Onların bu sahadaki 
"muvaffakiyeti, salbrı, selâmeti dinden ileri gel
mektedir. O halde dinini yok edeceksiniz, örf 
ve âdetlerini yıkacaksınız. iBeyefendiler dik
kat buyurun. Kurulu millettir. Kurulu yık
mak için ibiran için onu dış yardıma alıştıra
caksınız. 'Bu hizim memleketimizde bizi yık
mak için öteden 'beri reva 'görülüp tatibik edi
len usullerdir. îgnatief diyor ki 'hatıralarında: 
Ben Türkleri yıkmak için hu papazın ıgönder-
miş 'olduğu üç doktrini tatbik ettim ve muvaf
fak oldum, diyor. 

Arkadaşlar, Türkiye'de -henîm kanaatim 
değil siyasi tarihi bilmek lâzım - Benim sami
miyetim savunmaktadır. Fakat içimize girmiş 
ve Türk Milletini başkasının namına parçala
mak istiyenler dinsizliği siyasete alet etmekte
dirler. Ve habire İnsanların yâni 'bu milletin 
sağ duyusuna hücum etmektedir, ona sal
dırmaktadır. Diyanet İşlerinin vazifesi fbunun-
la mücadele etmektir. Memleketin her gün yı
kılmakta hulunan mânevi gücünün karşısında 
direnmelidir. Halkı tenvir etmesi lâzımdır. Ke
mali samimiyetle ifade etmek isterim ki, İs
lâm dini taassup kabul etmez. Taassupla mü
cehhez olanlar İslâm dininin adamları değil
dir. Tarikatı da kabul etmez. Çünkü, vahdeti 
savunur, birliği, 'beraberliği savunur. O hal
de bütün hunlarm karşısında 'olmak üzere Di
yanet İşlerinin vazifesi sadece, kuru (bir na
zariye ile değil, tenvir ve irşadla mücehhez 
olmalıdır. Vicdanlara hitaheden, vicdanlara 
seslenen kuvvetlerle "hareket edilmezse Ibaşka 
türlü halletme imkânı yoktur, imkânsızıdır. O 
halde muhterem arkadaşlarımız (bilmeli ve 'bil
meliyiz ki, Batı, Şa'rk yollarını 'bulurken, Cen
net anahtarının Şark'da »olduğunu söylemiş
tir. Ve bu Şark yolları (bulunduktan sonra 
Şark pazarlarını ele geçirmek meselesi ele alın-, 
nııştır. Ve 'bugün Şark'da mânevi unsur olan 
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Türkiye'nin onlarla 'hemfikir, ticari mesele
lerde Iberaiber olmamaları için daimî surette 
dinsizliği telkin edecektir ve etmektedir, vah
dete mâni olacaktır. Anadolu'nun 'ortasında 
oturmuş ve (büyük Devlet kurmuş ve tarihi olan 
bu milleti aramalı tetkik etmeli. 'Nereden geli
yor hu millet nereye gidiyor diye Ibunun üzerin
de ısrarla durmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bir dakika
nız kaldı. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) ~- Peki 
efendim. Hâdiselerin derinine inildikten son
ra bu hâle ıbir çare aranmalı. 

Muhterem arkadaşlar, hâdiseleri Ibence (bü
yütmemelidir. Mahkeimeye intikal etmiştir. 
Derinliğine inince, köylerde hâdiselerin niçin 
olduğunu da psikolojikman, içtimai yönden 
tetkik etmelidir. Her gün gazetelere bakıyo
ruz 500 milyon lira sahte para hasıldı, genç 
kızlar falan yerde yakalandı. Neden münev
verler bunlara feryadetm'iyor? Bunda feryad-
etmelidirler. Türk Milletinin ahlâkını, örfünü 
köreltmek için onu bütün mânevi hasletlerden 
param parça koparmak için iç nizamı yıktır
mamak için hu meselelere niçin eğilmiyoruz? 
Ve din adamları hu kötülüklerin karşısında ol
duğu için ve İslâmiyet hütün kötülüklerin kar
şısında 'olduğu için, nefsimize ağır geldiği İçin 
kaibul etmiyoruz. 

Elbette içki yasak, zina yasak, kumar ya
sak diyecektir. Onu tatbik eden ve onunla mü
cehhez olan insanlar dinin karşısına çıkıyor-
yar ve dindarlar ile memleketin mânevi haya
tına saldırıyorlar. Bilsinler ki tarihî vesika 
ile arz ettim. »Bu memlekete iyi hizmet etmi
yorlar. Bilhassa düşmanlara, emperyalistlere 
onlar Ihitfmet ediyorlar. Diyanet İşleri Teşkilâ
tlının son zamanlarda fetvacı olduğunu gör
dük, 'olmamalıydı. Doğma fetva vermemeli ve 
Hükümet bunu istememeli. Bu ıhulsus lâiklik
le kabili telif değildir. Sadece onun vazifesi 
ilmî bir metotla çalışmak ve hakikatleri »ortaya 
'getirmektir. 

Sayın Başkanın nazik müsamahasını suisti-
mal etmemek için dar Ibir zamanda sönümü bu
rada kesmek mecburiyetindeyim. Bu memleke
tin genç nesilleri, kemali samimiyetle, arzı 
şükranla söylemek isterim ki, yukarda Diya
net İşleri meselesine eğilmişlerdir. Karma Büt
çe Komisyonundaki hu samimiyetin Hükümete, 
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Hükümeti idare <edenlere, diğer siyasetlere de 
sirayet etmesini Allah'tan niyaz eder, hepinizi 
(hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Yeşilyurt. 

İSMAİL YEŞtLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri 
ve değerli Hükümet erkânı, 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1965 yılı Büt
çe kanun tasarısı üzerinde görüşülürken şah
sım adına görüşlerimi tenkid ve temennilerimi 
dile getirmek üzere söz almış (bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bendeniz ilk defa dinimizin cemiye timizd eki 

rolünü izah edecek ve (bilâhara diğer hususla
ra değineceğim. 

Din; bâzı din âlimlerinin izah ve tarih et
tikleri gibi insan akıl ve iradesinin ve ilim ışı
ğının kavuşup aydınlatmadığı hayat meselele
rini kendi zaviyesinden izah ederek insanları 
'hayat mücadelesinde 'birbirlerinin şerlerinden 
•masun bırakmak suretiyle dünya ve ahiret'te 
huzur ve saadete kavuşmanın yollarını çizen 
emir ve nehiylerdir. Diğer bir tâbirle din inan
mak ve iman etmektir, içinde yaşadığımız 
maddi ve mahsus âlemin dışında birtakım ha
kikatlerin var olduğunu kabul ile ve içten ge
len bir bağlanışla bu "hakikatlere inanmaktır. 

Alman (hukukçusu Kelsen der ki, «kanun
lar müeyyidelerini, binneftiee Allah ve ablak 
korkusundan almadığı müddetçe memlekete 
faydalı olamazlar.» İşte beşeriyet ne kadar te
kamül ederse etsin istihsal edeceği iktisadi kıy
metler, fertlerin hudutsuz ihtiyaçlarını kar
şılamaktan uzak kalacaktır. İnsanlar maddi 
ihtiyaçlarını tam mânası ile ve tekmil olarak 
karşılasa dahi mânevi inanç ve imanı bulun
madığı ve bu hasletlerden mahrum olduğu 
müddetçe insanlar huzursuz ve bedlbahdırlar 
arkadaşlar. 

Keza Napolyon der ki, (Ahlâkın olmadığı 
yerde kanun bir şey yapamaz) 

İnsanları doğru yoldan ayırmadan vicdan
larının sesini dinleten ilâhi kudretten kuvveti
ni alan dindir bu kanuna inanan insan ömrü 
boyunca hak yolundan, 'fazilet yolundan ve 
ahlâk yolundan ayrılmazlar. İşte bu şekilde 
düşünen bir cemiyette ise saadet ve huzur ken
diliğinden doğar, bahtiyarlık her kapının zili
ni kolayca çalar ve insanlar birbirlerine keli-
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menin tam ve mutlak mânası ile dost 'olurlar. 
Bugün yirminci asrın sonlarında keşiflerin zir
veye ulaşıp atom ve hidrojen bombalarının bu
lunduğu, yani, maddi şartların ve imkânların 
nirengi noktasına ulaştığı bu devirde bütün 
dünyadaki insanlık âlemi saadet ve huzurun 
hasretini derin derin öz vicdanlarında çekmek
tedirler. Mânevi varlıklarına, diğer bir tabir
le ruhlarına şifa bulacak bir aydınlık, ışık 
aramaktadırlar. İşte bu nur mânevi değerle
rin eli ile doğacak bir ahlâk ışığı olacaktır. 
Bunun mesnedi ise inanmak ve iman etmektir. 
Makesini ise arkadaşlar, dinde bulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İçinde bulunduğumuz yirminci asır dün

yası felâket, ıstırap, sefalet ve sıkıntıların 
alabildiğine hüküm sürdüğü kapkaranlık bir 
âlemdir. İşte bu sebeple gerçek şudur ki, mâ
na ile madde ahlâk ile akıl el ele vermediği 
mfüddet;çe fâni 'olan bu dünyada rahat ve huzu
run mevcudolmasma imkân yoktur arkadaşla
rım. 

Bu hususları kaydettikten .sonra dinimiz bu
lunan İslâm dininin hususiyetlerine ve fazilet
lerine geçiyorum. 

İslâm dininde dünya ile ahiret bir daire içi
ne alınarak (Müslüman, mümin yarın ölecek 
gibi ibadet eder, hiç öimiyecek gibi çalışır.) 
Keza Hazreti Peygamber: Çalışmak ibadetin en 
âlasıdrr, ilim Çin'de ise de tahsil edin ve yine 
Peygamberimiz buyurmuştur ki, kime vurdum-
sa işte sırtım, kimden aldımsa, işte kesem de
miştirler. Bunun ifade ettiği mâna şudur ar
kadaşlar: Beşeriyette ahlâkın, faiziletin ve ada
letin mutlak örneğini vermiş 'olimak. Ayrıca 
doğru söylemenin, sadakatin, sabrın, itidalin, 
ahte vefanın ve cesaretin örneğini de Kuran'ı 
Keriminde ifade etmiştir. 

İnsanlar dinimizin emir ve nehiylerine riayet 
ettikleri müddetle huzurludurlar ve saadetlidir-
ler. Nitekim bu husus, tarihimize göz attığı
mız takdirde <o yerlerde görmek, tedai etmek 
mümkün alacaktır arkadaşlar. Selâhaddini 
Eyyübiler, Fatihler, Mimar Sinanlar muvaf
fakiyetlerini ve muzafferiyetlerini, inanın (mut
laka ve mutlaka İslâm dininin ulvî heyecanı
na ve mânevi duygusuna borçludurlar. 

Bu hakikatlere rağmen ulvî ve mukaddes 
dinimizi istismar eden talihsiz ve bedbaht in-
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sanlar da cemiyetimizin içinde mevcut bulun- I 
maktadır. Benim ricam ve istirhamım müspet I 
olarak tutulara yer vermek ve vaktinde, zama- I 
nmda cevaJbını vermektir, işte tbu talihsiz in- I 
sanlar Islâlm dininin irtica vasıtası olacağını I 
ileri sürerek komünizmin 'bu yolla memleketi- I 
mize gireceğini ileri sürmekte iseler de 'bu yol- I 
la komünizmin memleketimize girmesi şöyle I 
dursun arkadaşlar, şayet komünizm girmiş ise I 
-îbıt yolla atılır. İslâmiyet, yani dinimiz cemi- ı 
yetimiz içinde bıılunan komünizm 'mikrobunun I 
mutlak ve mutlak panzehiridir, onu Iher zaman I 
öldürmek kudretine sahiptir. 

Bu sebeple arkadaşlar; 
Komünistlerin kendi lehlerine memleketimiz I 

hakkında talhayyül ettikleri hayal, dünya baki 
olduğu müddetçe tahakkuk etmiyecek ve on- I 
larm zihinlerinde hayal olarak kalacaktır. 

Bütün devletler insan hakları 'beyannamesi
nin ışığı altında din ve vicdan 'hürriyetini, Ana
yasanın teminatı altına almıştır. Bizim Ana
yasamızın 19 ncu maddesinde ise 'bu hüküm ma- I 
kesini (bulmuştur. I 

Bu sebeple arkadaşlar din ve vicdan (hürri
yetini memlekette yerleştirecek din adamlarının 
yetişmesinde ve onun huzur ve saadetinin te
mininde Hükümetle birlikte elele vererek onla
rın ikbal ve istikballerini temin etmek çarele
rini aramak gerekir arkadaşlar. 

Benim naçiz görüşüme göre, doktorun foas- I 
tanın sı'hhati üzerinde, hâkimin keza adalet I 
üzerindeki tesiri ne ise din adamının da ahlâk 
ve fazilet üzerinde tesirinin öyle »olduğuna ka-
aniim. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, Ibir dakikanız 
kaldı. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Peki 
efendim. 

Netice itübariyle 'mu!h terem arkadaşlarım 
ben bir hususa daha İşaret edip mıılhterem Baş
kanımın .müsamahasına sığınarak sözlerime s'on 
vereceğim. 

Hademe! hayratın durumu (hakikaten çıok 
acıklı durumdadır. Anayasamızın 4'5 nci mad- I 
desinde de sarahat vardır. Bu maddeye Iben d'o-
kunmıyacağım. Muhterem Devlet Bakanı ibu 
maddeyi 'bilirler. Ben 'bu maddeye 'göre Hükü
meti vazifeye davet ediyorum. Bunların iaşe 
ve İbatelerini temin edelbilecek (bir durulma ge
tirmelerini istirham edeceğim. | 
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Netice itibariyle arkadaşlarım şunu da ilâ

ve etmek isterim ki, insan, 'hayatta ihırs ve ar
zudan ibarettir. Hırs ve arzu ise insanı ancak 
içgüdüsü itübariyle kendisini felâketlere siirük-
lemiyecek ve bunlardan kurtaracak olan dinin 
tesirinde olmalıdır. Dinine inanan ve imanlı 
olan insanlar kendilerini bu giıbi felâketlerden 
kurtarabilirler. 

Netice itübariyle muhterem arkadaşlarım, 
vatan sevgisini ulvîleştiren, onun müdafaası 
uğrunda ölenlere şahadet mertebesi veren, ka
lanlara ise gazi unvanını verdiren din olduğu
na inanarak 1965 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesinin memleketimize milletimize ve men
suplarına '.hayırlı «olmasını dilerim. Hürmetle 
huzurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın tnceoğlu. 

MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Akşam diğer bütçeler mey anında 
arz ettim. 

BAŞKAN — Sayın Artükmaç. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — 
Sayın B skan, muhterem arkadaşlar; 
Diyanet işleri bütçesini müzakere etmek

te olduğumuz şu anda, ?iH"<3İ ıbir komıva 
kısaca değinmek isterim. O da din admla r ı 
(meselesidir. 

Sayın Senatörler, 
Şu Ibir gerçektirki, aslında çok ulvi olan 

din; tarihimiz boyunca birtnkım cahil k"m-
selerin elinde şahsi istismar kaynağı olmuş
tur. Dio-er taraftan, hurafelerle çift l i yan
lış fikirlerin 1'eVtinine vasıta ed'dmiş ve 
ıbinnetioe Davlet ıhayafı çıkmazı sürüklenmiş
tir. Bundan dolayıdırki, yüksek malûmları 
olduğu veç/hile, Atatürk ıbu kokuda da inkı
lâplar yapmıştır. Atatürk eski n;zamı yrk-
-mıtş ve yerine en iyi, en üstün Ibir m a m 
kurmuştur. Atatürk 'bu memlekete bis ' /mi 
•getirmiştir. Dinle -Devlet işlerni (bir birin
den ayırmıştır. Ve netice olarak, bu .milleti, 
hurafelerden ve hurafeleri geçim va-ıtası 
yspmış olanlardan kurtarmıştır. Faka1 hu-
ıgün, Demokrasi ortamı içerisinde ve Anaya-
ı ı ^ n zırhına bürünerek, Atatürk iukilâbm-

• dan önceki zamanların avdet eylediğine hük
mettirecek (belirtiler vardır. Son olaylar ,bu-
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nun bir delilidir. Karak^rt hâdiselerini.! öe-
bep ve saiki nedir? Gölcük had besin deki du
rum nedir? V.zifesini yapmıyan veya şart
ları haiz olmıyan bir vaizin c l ı ' l ve manim 
vatandaşları tahrik ederek, işine son vereı 
feaym-kamın evine hücum ettirmesi sebebi 
nedir? 

Muhterem artkadaşlar, bütün bunların se
bebi, hiç şüphe yokki, kültür seviyesi d'an 
mahrum ve menşei meçjhul ve kendisini din 
adamı olarak ortaya sürmüş bir takım kim
selerin çıkarlarını korumaya matuf tahrik 
ve teşviklerdir. Şu halde, bu memleketin istik
balini korumak için, din adamlarımızın gerektiği 
derecede kültür seviyelerini yükseltmemiz lâzım-
dk\ 

İnancımız şudurki, din adamı ve bilhassa 
köylerimizdeki din adamları; sadece dinî inançları 
telkin etmekle ve ibadetin şekil ve şartlarını ve 
esaslarını öğretmekle mükellef tutulmamalıdır. 
Bunun yanında, din adamının; umumi kültür se
viyesinin yükseltilmesi, bir dünya görüşüne sa
hip kılınması, bu memleketin gerçeklerinin öğre
tilmesi, Atatürk inkılâplarına ve 27 Mayısa 
sahip çıkarılması, ve nihayet, memleket kalkın
masının feregatlı bir rüknü ve öncüsü haline ge
tirilmesi lâzımdır. 

Arz ettiğim bu hususun temini için, din adam
larının yetiştirilmesine mütaallik kültür müesse
selerinin çoğaltılması ve meselâ Sayın Paşamızın 
da ifade ettiği gibi ilahiyat liseleri açılması ve 
binnetiee her sene bu müesseselerde yetişmiş bin
lerce aydın din adamının yurdun çeşitli bölgele
rine gönderilmesi gerekir. Fakat bu kâfi değil
dir. Bu seviyede yetişmiş din adamlarının maaş 
durumlarının ıslah edilmesi, terfi ve terfihlerinin 
bir esasa bağlanması «arttır. Bu bakımdan gerek
li tedbirlerin şimdiden alınmasında ve Diyanet iş
leri Teşkilât Kanununun da kısa bir zamanda çı
karılmasında zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Diyanet işlerinin, arz ettiğim bu hususlarda 

bir hazırlığı var mıdır ve düşüncesi nedir? Bun
ları öğrenmek arzusunda olduğumu arz eder, he
pinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; muhterem Hükümet er
kânı; 
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Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi dolayısiyle 

bâzı gerçeklerin ortaya konulmasına, bâzı halisane 
dilek ve temennilerimizin arzına çalışacağım. 

Gerçekler : Dert ve noksanlarımız; dilek ve 
temennilerimiz ise esas alınmasını, tahakkuk et
tirilmesini istediğimiz millî ve ahlâki prensipler
dir. 

Kabule mecburuz ki, bugün memleketimiz bir 
değerler buhranının, ahlâk umdelerini değerlen
dirme hercümereinin med ve cezri içinde çırpınıp 
durmakta, yaşlı ve genç nesiller arasındaki uçu
rum, gittikçe korkunçlaşmaktadır. Bunun sebep
lerini döküp sayacak, müsebbiplerini hatırlata
cak değiliz. Olanlar olmuş, seyriat defterleri 
son yapraklarına kadar dolmuştur. Yapılacak 
şeyler, sabıklar ve sabıkalılar kütüğünü araştır
mak değil, buhran içindeki cemiyeti uyarma ve 
uyanma aydınlığına kavuşturmak için siyasi gö
rüş farklarını, her türlü menfaat çatışma ve atış
malarını bir kenara itip, tehlike seslenişlerine 
ibretle, dikkatle ve olanca ehemmiyetle kulak ka
bartmaktır. ihmalde devamın, giderilmesi ar
tık kabil olmıyacak zararlar, hasarlar husule 
getireceğine huzurunuzda bir kere daha işaret et
mek isteriz. 

Bu meselelere çare makamları olarak sorumlu 
mevkide iki resmî teşekkül görmekteyiz. Bunlar
dan biri : Diyanet işleri Başkanlığı, diğeri de 
Millî Eğitim Bakanlığıdır. Fertleri ve cemiyeti, 
kapıldıkları melâmet dalgalarından selâmet kıyı
sına ulaştırma imkân ve gücü bu iki teşekkülün 
vazifeleri meyamndadır. 

Esefle söylemek lâzımdır ki, her ikisi de, 
Anayasa nizamı içinde ve çağdaş medeniyet an
layışı yolunda gerekeni yapmış olmaktan uzak
tırlar. 

Diyanet işleri Başkanlığı teşkilâtı bir çökün
tü bezginliği, bir ilgisizlik, Millî Eğitim Bakan
lığı ise ne yapacağını bilmemek, hattâ ne ya
pacağını bilmediğini de bilmemek şaşkınlığı 
içindedir. Birincisi taşıma su ile değirmen dön
dürmek, ikincisi birtakım ham hayallerle mîllî 
ve mânevi ocağımızın son kıvılcımlarını da sön
dürmek yolundadır. 

Diyanet teşkilâtı ehliyetli imam ve hatibe, 
kifayetli vaize muhtaç durumdadır. Batı'daki 
mümasillerinden vazgeçelim; kendi ölçümüzde 
derde derman olacak hüviyet ve kemiyette 
kadroları yetiştirme görevi Millî Eğitim Ba-
kanlığındadır. Yıllardır, tutturuknuş «İslaha 
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muhtaç» teranisi 'tempoları arasında imam ve ı 
hatip okulları ve İslâm enstitüleri üzerinde çe
şitli yönlerden golen rüzgârlara uyularak, 1946 
hasretiyle hora tepmek, iş görmek demek de
ğildir. Şimdi bilhassa Diyanet İşleri Başkanlı
ğının kendi 'kararı için lüzumlu ehliyetli insan
lara malik olmaması noktasında, vekâletler 
arasında bir koordinasyonun mevcudolmadı-
ğına ve bunun temininin zaruretime dikkatinizi 
çekeceğim.- Diyanet İşleri Başkanlığı kendisine 
lüzumlu elemanı Maarif Vekâletinin yetiştir-
meşine bakmaktadır. Şüphesiz bu, tedrisat ka
nunumuzun bir gerçeği ve icabıdır. Fakat bu 
domek değildir ki, iki bakanlık arasında ve 
onun yetiştireceği elemanlar ve onların tedri
satı, programları üzerinde 'bir 'koordinasyon ku-
•kulmaısın. Böyle bir koordinasyon maalesef 
yoktur ve 'bu etüdedilmemiştir. Bu hususta Di
yanet işlerimizi vazifeye, cidden ilim adamları
na etüdottirip daha sağlam esaslara bağlama
ya davet ediyorum. 

Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımızın içinde 
çırpındığı duruma kısaca dokunmak istiyorum 
ve bu meyanda bizi cidden üzmüş, hâlâ sebebi
ni bir türlü çözemediğimiz birkaç ay evvel Di
yanet İşleri Başkanı muhterem üstat Hasan 
Hüsnü Erdem Bey sessiz sedasız istifa ettirâl-
ıniştir. Sebebini burada öğrenmek istiyorum. 
Kifayetsiz mi idi? Hayır.. İş göremiyecek halde 
mi idi? Yine hayır... 

Belki 'kifayetsizdi: Nabza göre şerbet veya 
fetva verememenin (kifayetsizi. İş göremiyecek 
halde idi. Etrafına yığılan unsurların köstekle
yici davranışlarının insanı iş görmez, iş göre
mez hale getirmesinin zebunu... Bir Diyanet İş
leri Başkanlığına hem de Başkan olarak Hasan 
Hüsnü Erdem Bey gibisini Ikolay kolay getirile
mez. Bunu bütün insaflı sorumluların bildiğine, I 
takdir ettiğine inanıyorum. I 

Yerine getirilen zat için sözümüz yok. İda
reci, hukukçu hüviyet ve sıfatiyle elbette hür
mete şayan. Fakat eski başkanın harcanması I 
ve bilhassa bu makamda sık sık değişiklik ya
pılması, yaptırılması 'milletimiz için büyük ka
yıp ve ziyan olmaktadır. Bu, makam ve teşki
lâtın vekar ve ciddiyetiyle de kabili telif değil
dir. Buna hassasiyet göstermelerini Hükümet I 
ilgililerine bilhassa işaret etmek istiyorum. 

Yeni Diyanet İşleri teşkilâtı kanunu hâlâ, 
bir pazarlık, bir çekişme 'konusu olmakta ber- | 

27 .1.1965 O : 1 
devamdı. Şükürler olsun •bitirilmiş ve Meclise 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Bir taraftan dinin 
siyasete alet edilmemesi istenir, öte taraftan 
din bir siyasi baskı altında tutulmak istenirse 
bu hakikaten lâikliğin ve Anayasamızın bahşet
tiği çerçeve içinde bir tatbikat olamaz. Bunlar
dan kaçınmak ve bu mevzuda hassas olmak zo
rundayız. Dinin siyasete alet edilmesinden, za
ten ilâhi bir 'müessese olan din de şikâyetçidir. 
Lâkin dinin, hem de birkaç yüz inkarcı istis
na edilirse nüfusumuzun yüzde doksan dokuz 
buçuğundan fazlasının iftiharla sâliki bulun
duğu İslâm Dininin basla 'altında tutulmasına 
Anayasa mizamı ve Batı anlayışında lâiklik 
prensibi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
temel umdeleri de mânidir. Din; halkın mukad
des haklarından biridir ve her hangi bir müda
hale vesilesine düşürülmemek ihtiyacmdadır. 
Neden Fener patrikhanesinin siyasi faaliyetleri
ne, Hasköy Musevi din müessesesinin çalışmala
rına, Gregoryen Ermeni kilisesinin işlerine ka
rışmayı hatıra getirmeyiz de, Müslüman Türkün 
iman müessesesine el ve dil uzatmaktan çekin-
miyenlere, vicdan hak ve hürriyetinin koruyu
cu vazifelileri tarafından müdahale edilmez? Dur 
denilmez? Din adamlarını karikatürize etmek, di
ni alaya almak, dinin büyük şahsiyetlerine çat
mak fikir ve basın hürriyetine riayet ve sada
kat mıdır? Yoksa halkın vicdan hürriyetine say
gı göstermemek, taarruz etmek midir? 

Gericilik diye adlandırılan (bir hâdise duyu
rulur duyulmaz idari ve adlî makamlar işin tet
kik ve tahkikiyle meşgulken, halkın hak ve hu
kukunu teslime çalışırlarken birtakım şahıs ve 
teşekküllerin yaygaralarla hâdiseleri istismara 
hak ve salâhiyetleri yoktur. Böyle hâdiselerde 
ilk vazife ilgili makamların ve 'bakanlıkların
dır ; irtica, gericilik isnatlarından bir fırtına 
yaratmak yerine, yurt köşelerinde vazifelendi
receğimiz din adamlarına memleket ve dünya 
realitelerini idrak ve takdir edecek bir eğitim 
ve yetişme imkânı sağlamasını bilmeliyiz.» 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu bir dakikanız 
var. 

FETHİ TEVEOĞLU (Devamla) — «Dini 
afyon sayan» zihniyetin halkımıza ve köylümü
ze hizmet görecek kimselerde asla yer bulmama
sına da âzami dikkat ve hassasiyet göstermeliyiz. 
Aksi takdirde yurtta anlaşmazlıklar, ilerici, 
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gerici diye vasıflandırılan çeşitli hâdiseler de- I 
vam edip gidecektir. 

Meclise sevk edilen yeni teşkilât kanununun 
bu teşkilâtı kalkındıracak şekilde biran önce çı
karılması, bu kanunu getireceği ruhla teşkilâtın 
ıslâh edilmesi, faydasız ve parazit unsurlardan 
ayıklanması lâzımdır. 

Gafillerin gafleti, cahillerin cehli, muhteris
lerin tutumları, riyakârların riyası, millete de, 
memlekete de büyük zararlar getirmektedir. 

Yönü ve gayesi malûm muzır her çeşit cere
yanlar karşısında yegâne baraj ; iman ve irfan 
şeddidir. Bu şeddin mimarı Diyanet İşleri Baş
kanlığı, malzemesini hazırlıyacak fabrika da 
Millî Eğitim Baknalığıdır. 

Kaçak inşaatın akıbeti; maddi sahada oldu
ğu gibi, mânevi alanda da telâfisi imkânsız bir-
yıkımdır. 

Türk Milleti usta eller, a n ve duru emeller, 
iyi niyete dayanan ameller istemektedir. Gece
kondu tedbirlerle hiçbir . dâva halledilemez. 
Uyanalım ve uyaralım. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz ktiyen ar
kadaşlarımız sözlerini bitirmiştir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Söz is
tiyorum. I 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz ? Buyu
run efendim. 

NİYAZİ AİIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, vicdan özgürlüğünün tabiî ica
bı olan din ve inanç hürriyetine ve bu inanç 
hürriyetinin gereği olan ibadet serbestîsine 
saygıyla temas etmek, işaret etmek ve sözleri
mize böyle başlamak zorundayız. 

İnanç hürriyeti, din ve ibadet hürriyeti de
yince elbette'ki özgürlükler sistemlinin manzu
mesi içinde insanların alevî, sünni, maliki gibi 
çeşitli mezheplere malik olma hürriyetinin ya
nında Allah'a İsa yoluyla veya Musa yolu ile 
intikal etmek ve o yoldan gelecek dünyasını 
hazırlamak hürriyeti serbestisi de elbette ki, 
bununla birlikte yer alır. Şu halde yeni Ana
yasamızın bu özgürlükler düzeni içinde haki
katen Anayasanın bir gereği olarak din mües
sesesinin lâik devletten ayrılması tezine katıl
mamak mümkün değil. Değerli arkadaşlarım 
yanlış anlaşılarak, vaktiyle, ' bir • siyasi parti, 
programında taşıdığı 12 nci madde dolayısiyle 
3,5 lira para cezasına çarptırılmış ve kapatıl- | 
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mıştı. Bunun hâtırasını burada taşıyan Enver 
Kök, Suphi Batur gibi arkadaşlarımız vardır. 
Yanlış bir iş olmuştur. Yanlış anlaşılmıştır. O 
zaman, elbette ki, bir geçmişin yeniden kapa
ğını açmak istemeyiz. Ama hiçbir vakit bir si
yasi partinin başka siyasi partilerden ne geıi 
ve ne de ileri olması bahis konusu değildir. Sa
dece din hürriyetinin tabiî icaplarının yerine 
getirilmesi için din müessesesinin lâik devlet 
anlamı içinde müstakil tutulması tezini savunu
yordu. 12 nci madde böyle idi. Geçen geçmiştir. 
Fakat her halde bu müesseseyi serbest bırak
makta, bütçesi vesairesiyle yine lâik devlet an
lamı içinde müstakil tutmak, devlet bütçesin
den tamamen ayırmakta fayda gören arkadaşla
ra katılmamak mümkün değildir. O zaman ne 
olacaktır? Gayet tabiî 6,5 milyon alevinin, sün-
ninin, malikinin başka mezhep sahiplerinin de 
mezhep inançlarına göre yerlerini vermek lâ-
zımge'lece'ktir. 

RASİM HANCIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Mezheplere olmaz, dinlere olur. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz. 
Mezhepleri de siz izah edersiniz. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Şimdi 
bu bir noktai nazardır. Ve hemen denilmekle 
olacak birşey değildir. Elbette ki, bunlar tahak
kuk ettirilmesine geçildiği zaman düşünülecek 
noktalardandır. 

Şimdi arkadaşlarım, 'asıl mühim olan nokta 
Müslüman dini tamamen demokratik bir din ol
duğu halde ve tamamen çalınmayı, ahlâkı em
rettiği halde, maalesef ahlâkı, iyiliği telkin et
me yolunda olan insanlardan cehalet yüzünden 
bu nevi telkinler gelebilmiştir. 

Ben değerli arkadaşlarım, onsekiz yaşına ka
dar vaizleri falan da kaçırmazdım. Sık sık gi
der ön sıralarda camilerde hocaların dediğini 
dinlerdim. Bu telkini almıştım. Fakat bir ho
canın bayram namazından evvel yaptığı vaizler
de söylediği dört şey var ki, bu dört şey beni 
bir daha vaaz dinlemekten alıkoymuştur. Gara
betler içindedir. Ve kabul etmek, bir insanın 
mantığıyla, onsekiz yaşındaki bir insanın man-
tığıyle bağdaşmajmıştır ve ondan sonra da biıkaç 
yerde de başkalarını dinledikten sonra bunda 
dinliyeeek bir şey yok demek idrakine maalesef 
varmışımdır. Bu arada şunu söyliyeyim. Tefriki 
yapmak için babam, Allah rahmet eylesin, Müftü 
Ali Hoca vardı. Onu çok severdi. Her bayramda 
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çalışalım diye düşünecek olursak imkân olmı-
yacağı içindir ki, bu hususu hatırlattım, din 
adamlarının aynı zamanda bir meslek ve vsanat 
sahibi olmalarını tarihten de misal göstererek 
ifade etmek istedim. 

Memleketimizin, gelecek aydınlık günlerin
de, hakikaten din, bilgili din adamlarının da 
rolünü kabul etrmek lâzımgelir. Saygı ile hepi
nizi selâmlarını. 

Bx\ŞKAN — Şahısları adma başka söz is-
tiyen arkadaşımız yok. Buyurunuz Sayın Ba
kan. 

Sayın Bakan, saat 13 te paydos edeceğiz. 
Eğer telhisi mümkün ise saat 13 - 13,05 te bu 
bütçeyi bağlarız. Eğer mümkün değilse, öğle
den sonraya bırakırız. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Mümkün olduğu kadar kı
sa mâruzâtta bulunmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmaları zevkle 
dinledim. Şimdi değişik konuları cevaplamaya 
çalışacağım. Arkadaşların fikirlerini, temenni
lerini, irşatlarını mahiyetleri itibariyle şöyle
ce bir toparlayıp, tevhidederek cevaplıyacağım. 
Bunlara yegân yegân temas etmek çok vaktini
zi alacak. Bu arada öyle sorular var ki, bun
lara da ayrı ayrı temas etmekte zaruret gör
müyorum. Çünkü yapacağım toplu konuşmanın 
içinde bâzı sorulara cevaplarını bulmuş olacak
tır. Çok akademik konuşmalar dinledik. Ben 
böyle bir konuşmadan tevakki edeceğim. Filha
kika Diyanet İşlerini tedvir eden bir bakan ola
rak dinin felsefesini, tarihî, esasatı gibi konu
larda kendimi hiçbir suretle yetkili addetmi
yorum. Binaenaleyh, Yüksek Senatonun hu
zurunda vazifemin çerçevesinde bulunmaya 
çalışacak ve bu suretle cevaplar vermeye ça
lışacağım. Bundan arkadaşlarımı yerdiğim mâ
nası çıkarılmamalıdır. Böyle bir şey hatırım
dan, hayalimden geçmez. 
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bizi küçükken elini öpmeye gönderirdi. Sene
lik iaşesi için para toplarlardı. Babam yalnız 
Müftü Ali Efendi için ve diğer iki hoca için pa
ra toplardı. Getirip parayı teslim ettiği zaman 
hu zat; benim senelik geçimim 700 liradır, bun
dan fazlasın] almam, haram olur, fazlasını baş
kasına verin diye iade etmiş bir adamdır. Müf
tü Ali Efendi. Allah rahmet eylesin bu öyley
di. Böyle ne gelirse gelsin diyenlerin de çok ol
duğunu hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar, özgürlüklerin doya 
doya zevkine varma ortamında olan Türk top
lumlunda elbette ki, insanlar diledikleri dini, 
diledikleri mezhebi savunmakta veya bunun 
ibadet şartlarını yerine getirmekte hakları var
dır. Tıpkı onun gibi insanların dine inanma
makta haklı olmaları gibi. Onun için bu işler, 
müstakbel bir cemiyetlin yuğurucu, kurucu ni
zamını dinden ve şeriatten alacağız diye, bir 
çaba gösterenlere ifade edelim ki, o yerinde ol
muyor. Olmaz da. Lâik bir düzende elbette ki, 
bunlar dinden alınmaz. 

İkinci bir hususu Sayın Diyanet İşleri Baş
kanına hatırlatmak isterim. Biz mutlaka boş bir 
müstehlik sınıf yaratmaya çalışmaımalıyız. Haz-
reti Ebubeklr ticaretini yapar, bakkallığını ya
par, imametini de yapardı. Şimdi biz diyoruz 
ki, camide sadece, bilhassa ekim, mahsul zama
nı köylerde camiler 'boş olur. Millet 'belki ak
şam namazını da kılamaz. Çünkü çalışmaktan 
ibadeti muntazaman yapmak mümkün olmaz. 
Ama hoca hiçbir iş görmeden sadece, namazı 
kıldıran veya ezanı okuyan müezzini veya ima
mı başka bir iş görmeksizin oraya bağlansın di
ye çabalamamalı. Bu, memleketimizin hayrına 
olmaz. Yüzbinlerce insanı niçin işgücünden ge
ri çekelim? Bu ikisini bağdaştırma yolunu tut
malıdırlar. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı bağlayın. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bir ta
raftan imanav, kasap, dikicilik ve bakkallık ya
pan hoca buldukları takdirde tercihan alınma
ları hakikaten memleket hesabına daha şükran
la ve fayda ile karşılanmalıdır. 

Diyanet İşleri bütçesinde Karma Bütçe Ko
misyonu büyük bir semahatle 23 milyon lira
lık bir ilâve yapmıştır. Ben bu yolun eğer ge
çim seviyesi sadece devletten karşılansın ve 
refah seviyesini bu bütçe içinden sağlamaya 

Efendim, bir tamimden bahsedildi. Bu ta
mim 3 . 12 . 1963 tarihlidir. Derhal cevap vere
yim, tamimi uzun boylu izah etmeden, tamim 
gayet tabiî bir tamimdir. Kendileri de olsaydı 
yapardı, yapılması zaruri bir tamimdir. Niçin? 
Çünkü valiler, kaymakamlar, mevcut mevzua
ta göre tezkiye âmiridirler. Memleketimizde tez
kiye işlerinin muayyen bir usulü vardır, şekli 
şemaili vardır. Bu tezkiye âmirleri elbetteki 
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vazifelerini yapacaklardır. Eğer arkadaşlarım, 
bu tezkiye mevzuatının içinden, Diyanet İşle
ri personelini çıkarmak gibi bir şey düşünüyor
larsa, o takdirde bunu getirirler, tetkik ede
rim. 

Ancak, ayrıca buna zaruret de vardır. Bili
yorsunuz ki, Diyanet işleri Başkanlığının ayrı 

} bir teftiş kadrosu yoktur. Müfettişi olmıyan 
tek daire de Diyanet işleri dairesidir. Şimdi böy
le olunca müfettişsizlik var. Muhakik gönderebil-
mek için elde kifayetli adam yok. Bir vilâyet 
İdaresi Kanunu var, onların salâhiyetleri var. 
Elbetteki valilerden istifade edeceğiz. Bundan 
daha tabiî bir şey yoktur. Kaldı ki, Diyanet 
işleri mensupları da bugünkü Anayasamız mu
vacehesinde umumi idare meyanındadır. Fi
lân dairedeki Devlet memurunun pozisyonu no 
ise o da odur. Böyle olunca Memurin Kanunu, 
Vilâyetler idaresi Kanunu tezkiye mevzuatı 
bakımından, haklarında tatbik edilen muamele 
tabiî karşılanmak lâzımgelir. 

Reis muavini hazırlamış, reis muavini yap
mış falan. Arkadaşlarım, bakanlar, reis muavin
lerinin, reislerin ve umum müdürlerin tesir
leri altında kalacak cinsten insanlarsa bu ma
kamı işgal etmemeleri çok daha iyidir. Bu iti
barla bu sözü de selefim hesabına alınmak iste
miyorum. 

Ek görevler mevzuu. Bu ek görev mevzuu 
vakit vakit kürsülere gelir. Bendeniz vazifeye 
başladığım zaman daima Yüksek Meclisten al
dığım ilham, esas alarak bu ek görevler üzerin
de durdum. Ek görevler hususunda çok şikâ
yet olmuş. Baktım 14 bin insan var. 14 bin 
insandan ancak 312 sine ek görev verilmiştir. 
Gerisi vakit vakit gelirler, yazarlar ek görev 
isterler. Efendim ıbana da, bana da ver. Ek gö
rev muhtelif zamanlar içerisinde, muhtelif ve
silelerle 312 kişiye verilmiştir. Bunda bir ada
letsizlik vardır. Bu bir. 

İkincisi, yine milletvekili ve senatör arka
daşlarım, gayet iyi bilirler, bâzı mabetler de 
personelsizlik yüzünden kapanmıştır, veya ta
mamen liyakatsiz insanlar elindedir, işte acısı
nı görmekteyiz. Kadro ihtiyacı, bu iki, 

Şayet ek görevi bu 14 binin yarısını alıp 
da 7 binine vermek mümkün olsaydı, yani 7 bin 
kadroyu boşaltıp diğer 7 bine ek görev ver
mek mümkün olsaydı, bunu yapmakta biran 
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tereddüdetmezdim. Çünkü bu insanların neler 
çektiğini, acılarını, ıstıraplarını biliyorum. Bu 
imkân olmayınca bu 312 kişiye ek görev alın
mıştır. Bu vesile ile masamda bir dosyam var-
dix\ Teşkilâttan aldığım teşekkür tebrik, ada
let duygusunun, bilmem şıısu ıbusu mevzuunda 
bana teşvik edici, bana memnuniyet izhar edi
ci yazılar dosya halindedir. 

Bu müftülük binaları, mefruşat ve saire. 
Arkadaşlar, bunlar yılların ihmali içinde olan 
müesseselerdi/. Müftülük lâalettayin yerlerde, 
bir odada, hattâ bir peykede dükkân köşelerin-
dedir, evindedir. Ben bütün bunlara çare bul
maya çalışıyorum ama, olmuyor. Her şey para 
sarfiyatına dayanıyor. Malûmuâliniz müftü
lük binaları millî emlâk mevzuatına göre Ha
zineye ait binadan olması lâzımgelir. Hattâ 
birikmiş olan kiralarından da bahsettiler. Bi
rikmiş olan kiralarımız vardır. Bu sene büt
çeye koyduk. Devletin haysiyeti hesap ve na
mına bu kiraları ödemeye çalışacağız. Bâzı ar
kadaşlar, Maarif Vekâletiyle alâkalı konula
ra temas ettiler. Takdir buyurursunuz ki; ben 
bunlara muhatabolmıyacağım. Onu, Maarif Ve
kâleti bütçesinde görüşürler. 

Teşkilât kanunu dolayısiyle teşekkür eden 
arkadaşlarım oldu. Ben buna lâyik değilim. 
Çünkü kıymetli seleflerim zamanında 'hazır
lıkları yapılmıştı. Saym senatör, milletvekilleri 
ve ilim adamlarımızın müzaharetleriyle yapıl
dı. Biz de biraz derleyip toparladık, kanunu 
Meclise intikal ettirdik. Komisyonlardan da geç
ti. Zannediyorum dün veya evvelki gün B. M. 
Meclisine intikal etmiştir. 

Bir arkadaşımız Diyanet teşkilâtının umu
mi idare meyanmda mütalâa edilmesinin aley
hinde bulunur, cemaat sistemini tavsiye eder
le.'. 

Muhterem arkadaşlarım, kendileri de bilir-
lerki bu bir Anayasa meselesidir. Kaldı ki, hal
kımızın yüzde 90 mın müslüman olduğu bir 
memlekette cemaat mezvuu diye bir şey yok
tur. Bu itibarla bu filhal üzerinde durulacak, 
ele alınacak bir mevzu olmamalıdır. Din ve vic
dan hürriyeti üzerinde duran arkadaşlar oldu. 
Bunlara yine kısaca Anayasanın teminatı al
tında bulunduğunu hatırlatmakla iktifa edece
ğim. 

ücret politikasından bahsedildi. Diğer Dev
let dairelerinin ücretleri seviyesine gelmesi 
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zaruridir bunların. Bunlar sıkıntı içindedir
ler. Şimdi, aydın din adamı mevzuuna geldi
ğimiz zaman orada temas edeceğim, kadroları 
sıkışıktır. İtibarlı halde olmaları lâzımgelir. 
Bu münasebetle size bir şey hatırlatayım. 

imroz ve Bozcaada'nın sakinlerinin nisbeti-
ni biliyorsunuz. Orada müftülerimizin bulun
ması lâzımdır, vardır. Bunları oralarda bu
lundurabilmek için kadro kifayetsizliği yüzün
den ne konbinezonlar zorladığımızı burada 
izah etmiyeyim. Yani bir sıkıntı içindeyiz. İn
şallah bu sıkıntıları bu teşkilât kanunu ber
taraf edecektir. 

Dış memleketlerdeki işçiler konusuna temas 
eden arkadaşımız da oldu. Bütçede bunun için 
dış memleketlerdeki işçiler için 10 bin liralık 
tahsisatımız vardır. Maliye Bakanı arkadaşım
la anlaştık, başka bir fasıldan oraya bütçe 
için artma olmadan bir aktarma yapılsın, de
dik. Aktarma takririni arkadaşlarım vermişler. 
Kabul buyuru] duğu takdirde bu imkânda ko
laylık] a sağlanabilecektir. 

Muhterem arkadaşlar kalkınmada din persone
linin rolünden bahsettiler. Bu arkadaşlarıma ben 
de cevap vereyim: Toplumun her sahada ve her 
mânada kalkınması ahlâk ister, fazilet ister doğ
ruluk ister, samimiyet ister, çalışkanlık ister, va
tanseverlik, insanseverlik, her şey ister.. Bunu 
filhakika aile verir, okul verir. Ama mabetlerde 
huşu ile kürsüye dönüp ne söyliyecek diye bekli-
yen insanlara oradan konuşan insanlar da eğer 
aklı başında insanlar ise, müspet ilmin ışığında 
yetişmiş gerçek din bilgisine sahip insanlar ise 
onlar da verirler tabiî. Bu itibarla mânevi bü
tünlüğü esas almak kadar tabiî bir şey yoktur. 
Bu bizim de emelimizdir ve çalışmalarımız daima 
bu istikamettedir. 

Bu münasebetle mahkûmların mânevi kalkın
malarına temas etti, bâzı arkadaşlar. Bu gayet 
tabiîdir. Bir cemiyette bugün aşağı, yukarı 40 -
50 bin kişi, 40 binin üstünde mahkûm kütlesi var
dır. Bunlar cemiyetin ıslah et, bana geriverdi-
ği, hapishaneye teslim ettiği insanlardır. Geri 
gelmesini istediği insanın oraya gittiği zamandan 
daha iyi olarak geri gelmesini isterler. Böyle 
olunca hapishanelerde diğer eğitimler, okul, spor, 
sahne, sanat gibi diğer eğitimler yanında muhak
kak din bilgisi vermek, moral bakımından, mâ
nevi kalkınma bakımından büyük önem taşır. 
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Diyanet İşleri Teşkilâtı mensubu insanlar, vazife
liler uzun zamandan beri ceza evlerinde hiçbir 
menfaat beklemeden vazife görürler, haftanın 
muayyen günlerrinde giderler vaızlarda, nasihat-
larda bulunurlar. Adalet Bakanlığından, ceza 
tevkif evleri teşkilâtından bu mevzuda teşvik 
görüyoruz, teşekkür yazıları alıyoruz. Bu sefer 
bütçede bin ilâve kadro vardır. Bunların bir mik
tarının mahkûmların mânevi kalkınmaları için 
kullanılması temenni olunmuştu. Buradaki ko
nuşmaları da bu temenniler yanına katıyorum 
Teşkilâtın gücü nisbetinde yardım yapılacağı ta
biîdir. 

İlahiyat liseleri mevzuu var. Maarif Vekiliy-
le görüşün arkadaşlarım. 

Aydın din adamlarının yurt içinde dolaştırıl
ması: Bu, şüphesiz büyük fayda sağlıyan bir şey
dir. Ama bütün bunlar tahsisat meselesidir, pa
ra meselesidir. İmkânlarımızı Büyük Meclis sağ
ladığı müddetçe biz bu sahada çalışacağız. Elbet
te ki, bu memleketin çocuklarıyız, aynı anlayış 
içindeyiz. Gücümüz yettiği kadar çalışmak lüzu
munu kabul etmemek için bir sebep görmüyorum. 

Tehlike seslerine kulak vermekten bahsetti 
kıymetli arkadaşım. Bunda çok hassasız. Çünkü 
bu yalnız, bahsettikleri gibi filân yerde şöyle bir 
hâdise oldu. Hayır yalnız bir şey değil. Her yön
de, her sahada çalışmalarımız devam ediyor. So
lunda, sağında her yerde faaliyetimiz var.. Bu mü
nasebetle mevzuum olması itibariyle söyliyeyim 
ki, din bir realitedir. Bu realitenin karşısında 
kimse olmaz bu memlekette. Olamaz böyle şey. 
İnançlar da topla, tüfekte bertaraf edilir şey de
ğildir. Muhakkak fikrin karşısına fikirle çıkmak, 
ikna yolunu tercih etmek lâzımgelir. Diyanet İş
lerinin çalışmaları sırasında bu mevzu kendiliğin
den gelecek, bâzı bilgileri arz edebileceğimizi 
ümidediyorum. 

Bir arkadaşım da zamanında çok takibat ya
pıldığından şikâyet ettiler. Arkadaşlarım; umu
mi idare meyanmda olan insanlar elbette ki, Dev
let nizamına ayak uydurmaya mecburdurlar. 
Halkı ifsadedici, bâtıl itikatlarla onu alûde ha
le getirici, cemiyete zarar verici telkinlerde bulu
nanlar hakkında lâzımgelen takibatın yapılması
nı ben arkadaşlarımın tabiî telâkki edeceklerini 
ümidederim. Yoksa, vazifesini hakkiyle yapan, 
din yolunda bütün gücü ile elinden gelen bütün 
gayretiyle çalışan insanlar elbette ki, hiçbir za
man böyöle bir takibe mâruz kalmazlar. 
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Hasan Hüsnü Beyefendinin emekliye şevki 

konusu mevzuubahsoldu. Hasan Hüsnü Beyefen
di, muhterem arkadaşlarım, çok zarif, filhakika 
çelebi ve pek muhterem bir zâttır. Kendisinden, 
tahmin edildiği veya söylendiği gibi bir fetva 
talebedilmiş değildir. Bu gibi söylentilere itibar 
edilmemelidir. Daha evvel yetkililerle, bakanlar
la konuşulsa zannederim ki; lüzum kalmazdı. Ha
san Hüsnü Beyefendi berhayattırlar. Kendileri
nin arz ettiğim gibi fazaili vardır. Ahlâk sahibi, 
dürüst, temiz bir insandır. Lütfen kendileriyle 
görüşsünler. Bir fetva talebi olduğunu söyliye-
ceklerini zannetmiyorum. Kaldı ki, Diyanet işle
ri müessesesi bir fetva müessesesi değildir. Babı 
meşihat kapanmıştır. Diyanet İşleri müessesesi 
bugün ancak sorulan ahvalde mütalâa verir, irşa-
dediei kanaatler izhar eder. Ayrıca Hasan Hüsnü 
Beyefendi, Devlet Şûrasına da müracaat etmiş
lerdir son günlerde. Mahkeme neticesini bekle
mek lâzımdır. Şimdilik bu mevzuda o itibarla 
Başka bir şey söyliyecek değilim. 

Bu gerici ilerici mevzuu vardır. Muhterem 
arkadaşlarım, tezyif edici neşriyatla karikatür
ler ve saire. Mevcut rejimimiz içinde (birçok kim
seler herkes için her türlü şeyi her zaman yaza
biliyor, söyliyefbiliyorlar. Hakikaten herkes için, 
hepimiz için, hepiniz için sırası geldikçe değil 
de, işte buyanda istedikçe tezyif edici 'karikatür
ler yapılıyor, bâzı şeyler de söyleniyor. Ama bu 
münasebetle bir kere daha söylemek istiyorum 
ve tam bir vicdan rahatlığı içinde 'Söylüyorum; 
birçoklarının gerici dediği insan, Diyanet İsleri 
Teşkilâtında aızdır arkadaşlarım. (Bravo, sesleri) 
Niçin azdır onu izah edeceğim: Gerici, cemiyet
te her yerde görülür, şaşılacak şeydir, müspet 
ilmi kafasına koymuş insanlar arasında gericilik 
vardır. Mühendisinde vardır, doktorunda var
dır, başka memuriyet sınıfında vardır. Diyanet 
İşleri Teşkilâtında yok mudur? Orada da vardır. 
Ama bu nispet öbürlerinden fazla değildir. Ni
çin fazla değil? Çünkü hakikî müslüman, din bil
gisi yerinde olan insan aslında vahdet dini olan 
müslümanlığm birtakım ayırıcı, bölücü cereyan
larla bağdaşamıyacağını bilir, onu reddeder. 
Onun karşısındadır. Bu itibarla Diyanet işleri 
teşkilatındaki, filhakika .müslüman olan, hakikî 
mânasiyle müslüman olan büyük kütle gericile
rin karşısında, ayırıcı, Ibölüeü davranışların kar
şısındadır. Ve ıbunu nasıl yapar bu insanlar? 
Bu insanlar bunu acıyla yaparlar, Niçin? Büyük 
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ıstırap içindedirler? Hepinize tercüman oluyo
rum, söylüyorum muhterem arkadaşlarım, 200 
lirayı bugün burada kapıcılarınıza, odacılarını
za lâyık görmezsiniz. 200 lira alan bu adam bü
yük ıstırap içinde evine gidecektir. Rica ederim 
bizim aldığımız, şuradaki maaşlarımızın kaç gün
lüğüdür bu para? Ne yapar bu adam? Bu düşü
nülmüş değil midir? Vakit, vakit düşünülmüş fa
kat imkânlar bulunamamıştır. Bu getirdiğimiz 
teşkilât kanunu ile bâzı imkânlar sağlamıyor ve 
bu Mart ayı başından itibaren de Bütçe Komis
yonunun büyük bir anlayışı ile, büyük bir hüs
nüniyet ile, samimiyet ile verdiği imkânla hay
rat hademesi Mart başından itibaren maaşlarını 
yüzer lira farklı olarak alacaklardır. 

Şimdi, Ağırnaslı arkadaşımızın konuşmasının 
bir hususiyeti olduğu için bir cümle ile ona te
mas etmek isterim, özgürlüler de Anayasanın 
teminatı altındadır. Bu müslüman memlekette 
mezhep çekişmelerine zemin ve fırsat verilmesine 
ve o istikamette konuşmalar yapmaktan sakınma
nın lüzumuna işaret etmek isterim. Muhterem ar
kadaşlarım, şimdi başka mevzulara geçiyorum. 

Aydın din adamı meselesi. Bu memleket ay
dın din adamına susuzluk derecesinde hasrettir, 
tehassür halindedir. Hem bu bugünün mevzuu 
değildir. Bu senelerden beri bugün bâzı sıkıntı
lar çekiyorsak, cemiyette bâzı sancılar varsa bu 
aydın din adamının bulunmayışmdandır. Evvelâ 
bu konuya girmeden evvel size bir fikir verebil
mek için müsaade ederseniz bâzı rakamlar vere
ceğim. Merkez teşkilâtı kadrosunda 55 zat çalı
şır. Bunda üç tane İlahiyat Fakültesi mezunu, 
üç tane Harfe Okulu mezunu, dört tane de Hu
kuk Fakültesi mezunu vardır. Yani 10. Bu 55 in 
mütebakisi muhtelif kademelerdeki mekteplerden 
yetişmiş insanlardır. Ve hattâ 2 tane de tahsil 
belgesi olmryan vardır. Müftüler; 624 müftüden 
5 tane İlahiyat Fakültesi mezunu, 2 tane Hukuk 
Fakültesi mezunu, bir tane de Fen Fakültesi 
mezunu vardır. Üst tarafı muhtelif yerlerden 
icazetli v. s. dir. İmam - Hatip okullarının ikin
ci devre mezunlarından olanlar vardır. Yine 
İmam - Hatip okulları 1 nci devreden me^un 
olanlar vardır. Kendilerinden çok istifade edi
yoruz. 

Müftülerin 441 tanesi de ilkokul mezunudur. 
Bu verdiğim rakamlar biraz acı ama gerçekleri 
bilmeniz elbette ki, lâzım ve şart. 
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Vaizlerin durumu da şudur: 396 tane vaiz 

vardır. Bu 396 vaizin 6 tanesi İlahiyat Fakül
tesi mezunudur. İki tanesi Hukuk Fakültesi me
zunudur ceman 8 tane yüksek tahsil mezunu var
dır. 250 tane ilkokul mezunu vardır. 37 tane ica-
zatnameli vardır. Diğerleri rüştiye ve sairedir. 

İmamlar ve hatipler 11 276 tanedir. Arz et
tim ya 14 binden üst tarafı bunlar. 11 276 ta
ne. Şimdi bu 11 276 imam - hatipten yüksek tah
sil görmüş bir tek insan yoktur. İcazatnamcli 
olanlar var, İmam - Hatip Okulunun ikinci dev
resinden mezun, birinci devresinden mezun olan- j 
lar vardır. Ortaokuldan mezun olanlar vardır. I 
1 520 tane ilkokul mezunu, 8 673 tanesi de tah
sil belgesi olmıyan insanlardır. Yani hiçbir şey 
değildir, kendi kendine bâzı şeyler öğrenmiştir, 
ihtiyaç vardır adam yok. Gelmiştir. Diyanet iş- \ 
leri kendi mevzuatı içerisinde imtihan yapmış ve 
saire yapmış, tâyin etmiştir. Acıdır bu rakam
lar arkadaşlar, (bunlar acı şeylerdir. Bu niçin 
böyle? İşte geliyoruz şimdi meseleye. 

Burslu yetiştirilmiş geçnler vardır. Ama mek
tebi bitirdikten sonra gelir, elini uğuşturnr 
«Aman efendim, yani vicdanınıza, ahlâkınıza sı
ğınırım siz bilirsiniz, gidecek olursam bana filân 
vekâlet 30 lira asli maaş veriyor, siz bana bura
da 200 lira vereceksiniz çoluk çocuk sahibiyim. 
Benim mecburi hizmetimi oraya devir edin» der
ler hadi gelin de devir etmeyin. Yüksek mektebi 
bitiren insanlar bu itibarla bu kadrolara gelmi
yorlar. Başka yerlere kaçıyorlar. 

İmam - hatip okulu mezunlarının bâzı aley
hinde bulunanlar vardır. Hayır arkadaşlar, on
ların hepsi zehirlenmiş insanlar değildirler. Ola
bilir içlerinde. Fakat büyük bir çoğunluğu sağ
lamdır. Müspet ilim ışığında yetiştmiş lise kül
türünü almış insanlardır, gençlerdir. Bunlar
dan geniş ölçüde istifade edilebilir, ama gelmez
ler. Zorla tutulabilenlerdir, bunlar; gelmez. 
Çünkü başka yerlere, Maarif Vekâletinde öğret
menlik alıyor ve saire. Peki sebep; Diyanet iş
leri kadrolarının bu gelişlerö kanal açamamasm-
dan, imkân vermeyişindendîr. İşte Teşkil âat 
Kanunu bu gerçekleri bilenler tarafından ele alın
mış, encümende üzerinde hassasiyetle durulmuş, 
şimdi yüksek mektep mezunları diğer orta tahsil
den gelmiş insanları çekip alma imkânları sağlan
mıştır. Bu itibarla aydın din adamı mevzuumuz 
budur. Bu teşkilâtın bir bahtsızlığı da vardır. 
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Onu söyliyeyim, sırası gelmiş iken. Bakıyorsu
nuz basında bir haber çıkıyor. Efendim filân 
imam şöyle yaptı böyle yaptı diye. Filan vaiz 
şunu yaptı bunu yaptı. Derhal boş durmayız 
tabi valilere yazarız. Kaymakamlara yazarız, vi
lâyetinizde şu kimse şunu şunu yapmış, aslı ne
dir? Deriz. Aldığımız cevap şudur umumiyetle: 
Onlar mahallinde istihdam edilen diyanet işleriyle 
alâkası olmıyan köylerde ve sairede çalışan in
sanlardır. Ama ne oluyor gönderdiğimiz imam, 
müezzin vesaire? Bu, onlara da sıçrıyor ve ta
biî bu insanlar da bundan müteessir oluyorlar. 
Bunu bilmek lâzımdır arkadaşlar. Yani demek isti
yorum ki bu sahada o kadar çok adam yetiştirmeye 
mecburuz ki, memlekete bu 40 000 köye inana-
bilmeyi temin edici bir miktarda insan hazırla
maya mecburuz. Şimdi Diyanet İşleri Başkan
lığında bu vesile ile aranızda bir arkadaşınız ola
rak diyanet işlerinin çalışmaları mevzuunda bâzı 
bilgi arz etmek isterim. Boş durmuyor, bâzı ar
kadaşların söylediği gibi bu teşkilât. Maddi im
kânı nisbetinde, para imkânı nisbetinde, ve gücü 
nisbetinde birçok çalışmalar yapıyor. Meselâ va
azlarla ilgili çalışmaları var. Takdir edersiniz ki, 
vaaz müessesesi halkın aydınlanmasında önemli 
bir müessesedir. Bâzıları derlerki, buna not ve
rilmişte söylettirilmişte falan filân.. Bu bir tec
rübe idi ve bir hafta yaptırıldı. Ama bir husus 
var. Elde mevcut vaiz risaleleri 70 - 80 çene ev
velki zaman içindir. Yani bizden evel ecdadımız 
tarafından da vaizlerin ellerinde vaiz risaleleri 
verilmesi düşünmüştür. Bu itibarla örnek 
vaızlar hazırlanmaktadır. Bunlar kitaplar 
halinde neşredilmektedir. Bu örnek vaizlar teş
kilâta gönderiliyor. İkinci cildi de çıkarılmış
tır. Yakında hepinize ayrı ayrı takdim edece
ğiz. 

Hutbe çalışmaları vaızlarda olduğu gibi. Hut
benin halkımızın uyarılmasında büyük önemi var
dı:-. 

öylece, hutbeler de örnekler halinde hazırla
nıp verilmektedir. Artık bu örneklere çöre o in
sanların, kıyafetlerine, dirayetlerine ve zekâ-
larirıa göre onları derleyip, toplayıp çalışma
ları yapıyorlar. Hadis çalışmaları yaılıyor. 
İslâm Dininin ilme, çalışmaya, iyi ahlâ-
kr, verdiği, büyük değeri belirtilen ha
disle.' toplarmıştır. Beş cilt haline getiril
miştir. İki cildi tabedilmiştir, diğerleri de ta-
bedilecektiı*, yakında. Personel yetiştirme kurs-
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larına da büyük önem verilmektedir. Muhtelif 
zamanlarda eski yıllarda ve geçen yılda kurs
lar açılmıştır. Kurslardan ceman 10 bin kişi ge
çirilmiş tii\ 

Şimdi derler ki, arkadaşlarım, bu mânevi 
cephede niçin mücadele yapılmaz. Mücadelesini 
yapıyor. Ama işte imkânları ile yapıyor. Ge-
çenlerdo çekmecelerinize kondu bâzı bro
şürler. Gördünüz orada, Komünizm, Nurculuk 
gıoı broşürleri gördünüz, eğer göz attınızsa, na
sıl bir çalışma eseri olduğunu takdirinize bıra
kırım. Diyanet işleri çalışıyor, teşkilâtına bun
ları gönderiyor, liu devam edecektir, ama işte 
tahsisat meselesi. Devam edilecektir, mütedavil 
sermaye ile bu imkânı arıyacağız. örnek vaiz 
kitaplarından da takdim edilecektir. Ayrıca 
muhterem arkadaşlarım, Hıristiyanlık geniş bir 
propaganda içindedir. Dikkatimizden kaçmıyor. 
Bunu şunu vesile ile daha iyi tesbit ediyoruz. 
ihtida edenler oluyor vakit vakit, evvelâ onlar
dan başladık. Geliyor bir Alman, ihtida ediyor. 
Müftü duasını okuyor o da kelimei şahadet geti
riyor. Ama bu kâfi değildir. Düşüdük taşındık, 
islâm Dininin esaslalarım anlatıcı izah edici eser
ler hazırlatıyoruz. Komisyon faaliyetini bitir
mek üzeredb. Bunlar Almanca, ingilizce, Fran
sızca olarak yakında neşredilecektir ve bu su
retle bir cephe kurulmuş olacaktır. Ayrıca ih
tida edenlere de kolaylık sağlanacaktır. Bütün 
sıkıntılara rağmen islâm kongrelerine katıl
mayı zaruri görüyoruz. Geçen Suudi Arabistan 
gezim sırasında Rabıtai Islâmiye Genel Sek
reteri ile, Kudüs Müftüsü ile görüştüm. Kendi
sini memleketimize davet ettirdim, aldım getir
dim. Buradan bir arkadaşımız Somali Kongre
sine katıldı, çok faydalı olmuştur. Kongre iyi 
kararlar vermitşir. Müslâmanlığın, neşri, ta
mimi bakımından her dile tercümeleri ve tef
sirlerinin yapılmasının dikkatle üzerinde du
rulmasına ayrıca karar verilmiştir, önümüzdeki 
aylarda Mekke'de Rabıtai Islâmiye Kongresi top-
laneaaktır. Kahire'de de bir Bu'su islâm Kong
resi; yani islâmlığın dirilmesi mânasına gelen 
bir kongre toplanacaktır. Bu kongreler için 
do Hariciye Vekâleti ile muhabere halindeyiz. 
imkânlarımız elverdiği nisbette bu kongreye 
katılma çarelerini araştırmaya çalışacağız. Ay
rıç?. mevsimin yaklaşması hasebiyle arz edeyim, 
bir haç rehberi çok ciddî etütlerle hazırlanmış-
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•tıı*. Matbaadadır yakında o da yaymlanacak-
tıı*, çıkacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. Arkadaşlarımın 
soruları varsa cevap vermeye hazırım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ai Rıza Ulus-
man, 

ALI RIZA ULUSMAN (Kırşehir) — Sayın 
Bakan şimdi Diyanet işleri Başkanlığının bir 
fetva makamı olmadığını söylediler. Biz de o 
kanaatteyiz. Yalnız yanılmıyorsam nüfus plân
lamasının gerekçesinde nüfus tahdidedilmesi-
n;n dine aykırı olmadığına dair Diyanet İşleri
nin fetvası vardır. Sayın Bakan bunu nasıl te-
lû' ederler? 

DEVLET BAKANI ÎBRAHÎM SAFFET 
OM AY (Ankara) — O kanuna bu fetva kelimesi 
girmiş, burada bizim günahımız yoktur. Aslında 
alman şey de fetva değildir. Yazan zat kimse, 
bilgi kifayetsizliği mi diyeyim, ne diyeyim, o koy
muş. Ben meselenin esasını arz edeyim. Arz ettim 
ya, mütalâa verir, irşad eder, fetva vermez dedim. 
Faraza Yıldız Bey de Trabzon'da bulunduğu za
man suni tohumlama mevzuunu sormuştur orada. 
Ben bütçe konuşmalarında bunları dinledim de o 
itibarla notumu yanıma aldım. Çünkü bunun bâ
zıları islâm Dinine aykırı olduğunu söylemişler
dir. Bu konuda Tarım Bakanlığı, Sosyal Yardım 
Bakanlığı tıpkı bu hâdisede olduğu gibi, Diyanet 
işlerinden sormuşlardır resmen. Böyle propagan
dalar yapılıyor. Ne diyorsunuz diye. Diyanet işleri 
de mütalâalarında hayır diyor bunun mahiyeti 
şudur: islâm Dinine aykırılığı yoktur, gibi cevap
lar verilmiştir, mütalâası budur. Bu bir fetva de
ğildir, yazan yanlış yazmıştır. Başka emriniz 
var mı efendim? 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, bendeniz de aynı konuya temas edecek
tim. Çünkü Bab'ı Meşihat kapanmıştır. Sözünüz
le benim konuşmamdaki bu fetva kelimesine de
ğindiniz. Hiç şüphesiz ki, bâzı neşriyatın vuku-
bulduğunu bilir ve takdir ederiz. Hakikaten Mil
let Meclisinin 388 sayılı Kanun tasarısının gerek
çesinde ikinci sayfasında Diyanet işleri Reisliği
mizin, ve Camiülezherin bu hususta fetvaları var
dır. Cümleyi görüp de bunu sormak, söylemek 
takdir buyurursunuz ki, hakkımızdır. Bunu ya
zanla bizim Başkanlığımızın alâkası yoktur. Bize 
ışık tutmak, aydınlatmak mahiyetindedir, dedi-
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ler. Fakat maalesef yirminci yüzyılda lâik Tür
kiye Cumhuriyetinde teklif edilen bir kanun ge
rekçesine ve Hükümetin de bizzat getirdiği bir 
kanun gerekçesine bu satır girmiştir. Komisyon
da tarafımızdan yapılan ikaz ve tenkid üzerine 
muhterem komisyon üyesi bir senatör arkadaşı
mızın, Mebrure Hanımefendinin delaletiyle bu 
cümle oradan çıkarılmıştır. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Demek ki, tashih de edilmiş 
yine beraberiz demektir. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu. 
KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın Bakan, din adamları için açılan ilk ihda
sında ana fikir din adamlarının muayyen fasıla
larla birkaç defa kursa tabi tutulması ve devam
lı olarak istisna ve çaba gösterenlerin tatmini 
maksadiyle dış memleketlere gezilere gönderilme
sini gerektiriyordu. Şimdi bu yönden bir tatbi
kat var mıdır? Bu din adamları ikinci, üçüncü 
defa kurstan geçirilebilmiş midir, bu kurslara 
esas olacak program nedir? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Son açtığımız kurslara ev
velce kursa gelenler de olgunlaştırma bakımın
dan çağrılanlar olmuş, gelmişlerdir. Sayın Kara
velioğlu'na arz etmek isterim ki, bu müessese sı
kıntı içindedir. Dış memleketlere gönderme mev
zuunda imkânımız, paramız yoktur. Yabancı 
memleketlerdeki işçilerin eğitimi, cenazesi oluyor, 
şu oluyor, bu oluyor bâzı şeyleri adam öğrenmek 
istiyor. Bütün gücümle bir senedir çalıştığım hal
de hâlâ netice alamadım. Adeta iğne ile kuyu ka
zar gibi uğraşıyoruz. Ve nihayet Hariciye Ve
kâleti ile temas ettim. Gayet açık konuşmakta 
fayda mütalâa ederim. Bir mahallî kâtipliği hiç 
değilse Almanya'da bir mahallî kâtiplik için biri
sini verelim. Arkasından da bizim bu bütçemiz 
geliyor. Buradan lûtfettiklerinizle oraya bir şey 
yapılırsa adam göndermek çaresini arıyacağız. 
îmkân verilirse çalışılır. Verilmezse çalışılmaz. 

KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, kısaca lütfen. 
Uzun sürecekse talik edeceğim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
vaiz ve hutbe örneklerinin neşredilmesinden bahis 
buyuruldu. Hatiplerin veya vaizlerin bu örnek-
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lere uyma mecburiyeti var mıdır? Ve bunun için 
bir müeyyide mevcut mudur? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Vâizlar vaızlarmda mahallî 
müftülerin elbette ki, idari mekanizmanın mura
kabesi ve kontrolü altındadırlar. Bunlara biz ör
nek veriyoruz. İlk zamanlar bu okunsun denildi, 
adam okudu, fakat robot haline geldi, cemaat de 
bundan memnun olmadı. Dirayet, kifayet, liya
kate göre derleyip, toplayıp vaızlarım buna göre 
yapıyorlar. Bunun dışına çıkanlardan haberimiz 
olursa, memlekete zarar verici, bölücü, halkı bâtıl 
itikatlara götüren insanlar çıktığı takdirde habe
rimiz olduğu nisbette haklarında lâzım gelen ka
nuni muamelenin yapılagelmekte olduğu tabiîdir 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde müzakereler bit
miştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ede-
cteğim. öğleden sonra da bölümlere devam ede
ceğiz. Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. (Devam, devam, biti
relim sesleri.) 

Devam edip bitirelim mademki böyle bir arzu 
vardır. Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 80 608 774 
Bu bölüm hakkında ve bundan sonraki bölüm 

için iki önerge vardır, bunları okutuyorum. Bu 
maddeleri ilgilendirmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bütçenin (Diyanet İşleri Reisliği) bütçesinin 

12.873 No. lu maddesine konulan 10 000 lira; ih
tiyacı karşılayamıyaeağı göz önüne alınarak 
13.220 temizlik giderine konan 250 000 liralık 
tahsisattan 50 000 lirasının 12.873 No. lu yurt 
dışı araştırma yolluğuna aktarılmasını arz ve 
teklif eyleriz. 

Ankara Sinop 
Sabit Kocabeyoğlu Suphi Batur 

Esbabı mucibe 

Kısaca : 
Yurt dışındaki işçilerimizi ilmî yönden ten

vir edilmek üzere gönderilecek din adamlarının 
orada gerek mânevi varlığımızı ve gerekse mem
leketimizi temsil edecekleri gerekçesi bize bu tak
riri vermeyi zorunlu kıldı. 

(Anlaşılmadı, sesleri.) 
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Müsaade ederseniz ben izah edeyim. Yalnız bir 

önerge daha var onu da okutayım. 

Yüksek Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı 

bütçesinin tetkikinde 12.873 neü yurt dışı araş
tırma ve inceleme yolluğu maddesine konan 
10 000 lira ile 14.550 staj ve öğrenim giderleri 
maddesine konulan 20 000 liranın ihtiyacı karşı-
layamıyacağı anlaşılmaktadır. 

Yurt dışına gönderilecek personel ve hariçte 
yaptırılacak ilmî tetkikler için 13.220 nci temiz
lik tertibine konulan 250 000 liralık tahsisattan 
50 000 liranın tenzili ile 30 000 liranın 12.S73 
yurt dışı araştırma inceleme yolluğuna 20 000 li
rasının da 14.550 staj ve öğrenim giderleri mad
desine eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Uşak Ağrı 
Kâmil Coşkunoğlu Salih Türkmen 

BAŞKAN — Benim anladığım mânada Sa
yın Sabit Kocabeyoğlu ve Suphi Batur arkadaş
larımızın önergeleri daha şâmil mânada; Kâmil 
Coşkunoğlu ve Salih Türkmen'in önergelerini kap
sıyor. Acaba önergelerini geri alırlar ve yahut 
Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımızın önergelerine ka
tılırlar mı? 

SABİT KOCABEYOĞLU (Ankara) — Katı
lıyoruz efendim... 

BAŞKAN — Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımı
zın önergelerine arkadaşlarımız katılıyorlar. Bu 
itibarla Kâmil Coşkunoğlu ve Salih Türkmen ar
kadaşımızın önergelerini oylarınıza arz edeceğim. 
Ondan evvel de Sözcüye ve önergeye katılıp ka
tılmadıklarını soracağım. Katılıyor musunuz efen
dim! 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL GÜVEN (Kars Milletvekili) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN —Hükümet? 
DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFET 

OMAY (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

27 .1.1965 O : 1 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon sözcüsü 

önergeye iştirak ediyorlar, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 nci bölümü önerge mucibince yapılan ta
dille birlikte okuyoruz. 
12.000 Personel giderleri 80 658 774 lira. 

BAŞKAN — Yapılan tashihi ile birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü bölümün de tadil edilmiş şeklini oku
tuyorum. 

B. Lira 
13.000 Yönetim giderleri 2 252 100 lira. 

BAŞKAN — Bu şekildeki tadil ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B. Lira 
14.000 Hizmet giderleri 377 502 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 20 297 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.. 

36.000 Borç ödemeleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tümü açık oylarınıza sunulacaktır, öğleden 
sonra saat 14,30 da toplanmak üzere oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati: 13,30 
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ÎKINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — BaıkauveıkÜi Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu), Ahnıeıt Naci A n (Kırklareli) 

• 

BAŞKAN — O taununu açıyorum. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

: 1. "•— Çamakkale Üyesi Ziya Termen'in, C. 
II. P. Grup Ba§kanveküi Mehmet Hazer'in ko
nuşmalarındaki sataşmaya cevabı ve Mehmet Ha
zer'in tavzihi 

BAŞKAN — Ziya Teranen arkadaşımızın bir 
takriri var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Başbakanlık bütçesinin dün geceki müzake

releri 'sırasında C. H. P. Senato Grupu Baba
nı Mehmet Hazer, zuıbı/tlarda görüldüğü şekilde, 
(şahsımı ve şerefimi taihkir) edici şekilde yalkı-
şıiksız «beyanda bulunmuştur. 

(Zaptı salbıkı 'tavzih haklkıım) gereği olarak 
mâruz 'kaldığım hafoaret istikametinin açııklan-
masmı teminen, oturumun ilik söz hakîkimi rica 
ettiğimi arz eder saygılar sunarım. 

Çanakkale 
Ziya Termen 

BAŞKAN •— Sayın Termen, size Sayın Ha
zer hangi kelimeleri sarf ederdk hıaıkarotte bulun
muştur? 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Eski dev
rin... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Zaptı sa-
Ibıık hakkında söz istemek hakikidir. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, lütfen siz ara-
ımıza girmeyiniz de, Sayın Termen benJm sor
duğum suale cevap versinler. Usul hakkında bir 
itirazınız varsa, olursa siz de gelirsiniz, 'konu
şursunuz. 

ZİYA TERMEN (ÇanaMıale) — Demokrat 
Parti devrinde servdt yapan, o devrin niyetle
riyle devam eden ve mazisi 'bizce zaten malûm 
olan ve Adelt Partisi gilbi Ibir partinin nasıl 

sözcülüğünü yaptırdığına şasmafoba bulundu
ğunu... 

BAŞKAN — ... Kelimeleriyle sataştı ve haıka-
röt etti, diyorsunuz. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Aile şerefi
mizi, hayatımızı mailıveden, 'bir ıbeyan halinde 
idi. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Baştoan, 
evvelâ, her şeyden evvel bir usul meselesi var. 
Zaptı sdbı'k hakkında, üç gün evvelki hâdise
ler haıkıkında zaptı salbık diyercik söz mü vere
ceksiniz? 

BAŞKAN — Ben öyle yirmi sene tecrübesi 
olan bir Başkan değilim. Bu hususta tereddüd-
ettim. Hakikaten yazışını Ziya Termen'in pek 
hukuk usulüne uygun bulmadım. Ama genel 
sekreterimizi çağırttım. Onlar bizim kanuni is
tişare organımızdır. Nedir mevzu dedim. Beni 
tatmin etti. Biz böyle yapıyoruz, şöyle yapıyo
ruz dedi. Oturum arasıdır, geçmemiştir dedi. 
Bu itibarla makama müdahale edilmemesini rica 
edeceğim. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Esasen 
muhterem arkadaşlarım, benim bu söz alışım ye
ni bir polemik yaratıp meseleyi, vazifesinde hu
zur ile devam edieek olan Senatoyu ilk ağızda 
bir başka elektrikli istikamete sevk etmek arzusun
da değilim. Bu muhterem arkadaşım bilsin ki, 
huzurunuzda arz edeceğim meseleler, reeldir, hu
kuk âlemi olarak, Türkiye'de cari kaza mercile
rinin, hâkim kaza mercilerinin önünden geçmiş
tir. Açıklıyacağım konular kendisinin dahi bun
dan sonra inandığı istikamette söylediklerinin 
tamamen hilâfında birtakım hakikatlerdir. Bun
ları tavzih ve tescil edilen dünkü meselenin bu
gün devamı olmak üzere tavzihini gerektiren bir 
arzudan ibarettir. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, benim siyasi 

mazim hakkında sarih telmihte bulunan Muhte
rem Mehmet Hazer arkadaşıma şunu arz ede
yim; ben, 1945 senesinde politika hayatına atıl
dım. 0 tarihte kurulan partiye girdim. 1951 ara 
seçimlerinde mebus oldum. 1955 senesinde o par
tinin genel tutumundan şikâyetçi olan 30 kadar 
arkadaşımla birlikte bu partinin ıslâhı istikame
tindeki gayretlerin içine girdim. Ve bu gayret
lerin sonunda imkânsızlıklar hissederek 30 arka
daş o partiden ayrıldık ve Hürriyet Partisini 
kurduk. Binaenaleyh, ben 1955 yılma kadar 
Demokrat Partili ve ondan sonra 1960 yılının 
dokuzuncu ayma kadar, Eylül ayına kadar De
mokrat Partiyle resmî veya gayriresmî hiçbir 
istikamette alış verişim olmadı. Ve hattâ o dev
rin Reisicumhur ve Başbakanı tarafından beş 
tane büyük manalı dâvaya hedef olan ve o devir
le katiyen münkati ve muhalif mâna ifade eden 
bîr insan hayatı yaşadım. Bu itibarla benim De
mokrat Partinin 1955 yılma kadar ki, mesuliyet
leri istikametinde birgûna itaba mâruz tutabi
lirler ama söyledikleri konu şu tavzihten sonra 
ayrıca şu cereyanı takibetmiştir. Hürriyet Parti
sini imkânsızlıklar muvacehesinde kapattık. Yeni 
Türkiye Partisini kurduk. Yeni Türkiye Parti
sinin ilk gününde umumi politika olarak tutu
munun fenaya yüz tuttuğu tarihe kadar içinde 
kaldık. Seçimlerden sonra Ekrem Alican'ın be
nim mebus olmam veya olmamam konusundaki 
tutumuna sinirlenen ben böyle bir Genel Başka
nın emrinde ve maiyetinde siyaset yapamam anla
yışı içinde kendisine gayet nazik bir şekilde veda 
ederek, partisinden ayrıldım. Ondan sonra da 
Adalet Partisine girdim. Bu itibarla benim si
yasi hajratımda parti değiştirmelerin mânaları, 
daima muayyen fikirler kümesinin içinde ve pa
ralelinde olmak üzere bu seyri takibetmiştir. Va
tan cephesine girdiğimi söylemiştir. Vatan cep
hesine girdiğime dair benim bu beyanı söyliyeu 
arkadaşım korkunç bir yanlışlık içerisindedir. 
Ben vatan cephesine asla ve kafa girmiş deği
lim. Yahut girenler arasında adı da geçmiş bir 
insan değilim. Hükümet Reisi ve Reisicumhuru 
ile cem'an 10 seneye baliğ olan mahkûmiyeti ica-
bettiren bir mücadele adamı olan ben, nasıl va
tan cephesine girerim? Bir insan, bir büyük 
ithamı hele muhalefet şu salonda olmadığı bir 
zamanda söylerken insanlık icabı olarak biraz 

insaflı davranış içinde olmak gerekir. Eski ikti
darın gölgesinde servet yaptığım gibi bir mâna... 

B3n 49 yaşındayım. Ve küçük yaşından beri 
de ticaret yaparım. Karı - koca hayatım boyun
ca memuriyet vermişimdir. Hattâ elime geçen 
servet milktarı 600 bin lidardır. Ve bunun hesa
bını ihtilalin sonunda bir tek kuruşuna kadar göl
gede 'bırakmamak üzere ihtilâlci ekibin o günün 
muktedirlerinin de şahit olacağı üzere, o devrin 
adalet cihazları tek (tek incelemiş ve bana omiç 
gün sonra verilen cevapta senin servetin hakkın
da takibe ihtiyaç görmedik. Ademitakip kararı 
veriyoruz, demişler ve teslim ettiğim bir okka 
ağırlığındaki ve ticaret müstenidatım olan ev
rakları bana teşekkürlerle iade etmişlerdir. 

Mehmet Hazer arkadaşım, bu istikamette bir 
ithamın içine girerken bana asgari bir anlayış 
halinde üç kız evladı olan hır baba olarak acı
ması lazımdı. Ben de kalkıp buna aynı istika
mette, hepinizin hayretler içinde kalıp şaşacağı
nız ve muhakkak düşünmeye dalacağınız istika
mette Mehmet Hazer ve ailesi hakkında bir şey 
söylesem yakışık alır mı? Düşünmek lâzımdır, he
pimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Politikamızı şahsi
yata döktüğümüz anda hele iftirayı 'baştacı yap
tığımız anda bu memleketten ümidi kesmek lâ
zım olduğunu def aatle anlıyoruz. 

BAŞKAN —Sayın Termen, kısa olacaktı 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Demokrat 
Parti devrinde bir iş adamı olarak 114 odalı 
karkas, 6 katlı, 8 mağazalı ve 600 kişilik konfe
rans salonunu yaptığım bir binanın Devlet tara
fından kiralanmak teklifi üzerine ve kalorifer 
şartını koymaları halinde, kalorifer yaptıracak 
param kalmamıştır. Bu bir ay içinde ipotekli ola
rak 632 bin lira borcum vardı, her gün de 214 li
ra faiz ödüyorum. Bu kaloriferi siz yaptırırsanız 
olabilir, dedim. Ve bana o devrin Başkevilinin 
emri ile 140 bin lira kalorifer kredisi verdiler. 
Benim siyasi hayatımda, pek çok muhaliflerim 
tarafından Devletten kredi almış bir vurguncu 
gibi mütalaa edilişime, tahmin ediyorum ki, bu 
küçük kredi vesile olsa gerektir. Ama kendilerine 
söyliyeyim ki, ben 6 Haziran seçimlerinde Yük
sek Senatonuza iştirak ve iltihak eden bir arka-
daşınmızım. Altı Haziranda yani, Senatörlük hü
viyetim henüz yokken, Muhterem Hazer'in Hükü
metinin iktidarında 'bir milyon liralık kredi aldım. 
Niçin aldım? 5 Milyon liralık bir turistik tesis 
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niz muvafıktınız onun da hesabını yapmıyorum. 
Yalnız bir hesap yapıyorum. Bir devrin Başbakanı. 
bir devrin Cumhurbaşkanı bir insan için beş dâ
va açar sonra, aynı insana kredi verir tasavvur 
eder ve aynı insanın tamamlıyamadığı bir bina
sını kiralar, bu mantıkla kabili telif değildi t* ar
kadaşlar. 

Beyefendiler, bunlar Türk efkârı umumiyesi-
no mal olmuş şeylerdir. Herkesin bildiği hakikat
lerdir. Ne bir tavzih, ne bir tashih efkârı umumi-
yedo yer etmiş olan bu hakikatleri değiştiremez. 
Yalnız bir şeyi söyliyeyim. Hesap vermiş olan
lar ve hesabını vermiyenler diyor. Eğer beni kas
tediyorsa benim verecek hesabım, borcum benim 
mesuliyetim Türk Milletinin huzurunda cereyan 
etmiş olan uzun siyasi hayatım boyunca huzu
runuzda bir tek hesap vermevi gerektiren bir noV. 
ta varsa Türk Adliyesine itimatları varsa, Türk 
Parlâmentosuna itimatları varsa, ortnva potin
ler; benim verilecek hesabım yok, yüzüm aktır. 
Arkadaşlar, bir şey daha söyliyeyim. Kendisini 
ibra etmek için ailesinin şerefi ile oynan
dığını iddia ettiler. Hiçbir kimsenin, hiçbir 
vatandaşın ne ailesi, ne de haysiyetiy
le oynamak bizim âdetimiz değildir. Ama arka
daşımın yaptığı konuşmanın umumi havası için
de bu Mecliste yapılan konuşmaların en kötüsü 
olduğunu söyledim ve böyle bir insanın da bir 
partinin sözcüsü olmaması temennisini izhar et
tim. Binaenaleyh, arkadaşıma ben şimdi tekrar 
tavsivo dovim. Vazifelerini yanarken S^n^toda 
veya Mecliste olmak, seçimle gelmiş olmak, insa
nı mesuliyetten ibra etmez. Her an milletin hu-
zurundayız, her an mesuliyet mevkiinde ve du
rumundayız. Onun için ithamlarını yaparken, 
savunma yaparken, fikirlerini müdafaa ederken 
koç?, bir memleketi, koca bir teşkilâtı itham eden, 
çürüten yollardan sarfınazar etsinler. 

Ben de eski bir politikacı, eski bir arkadaşı 
olarak kendisine bunu tavsiye ederim. (Sağdan, 
grup sözcüsü yapmıyalım mı, sesleri) 
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kurdum, onun için aldım. Ve aldığım bir milyona 
karşılık da benden Mehmet Hazer'in, Hükümeti 
gayet haklı bir şekilde bir milyonluk kredi için 
2 milyon liralık ipotek istedi. Eşden dosttan bul
muş olduğum apartmanlarla yüzük taşı mi>ali 
kıymet gayrimenkullerle bu krediyi almanın da 
imkânlarını yirmibeş senedir ticaretle uğraşan bir 
insan olarak buldum, başardım ve tesisi de ikmal 
ettim, bitirdim. Burada Muhterem Mehmet Hazer 
arkadaşımızın beyanlarının çok isabetsiz olduğunu 
ve Senato kürsülerinde birbirimizi kırıcı usullere 
girişmemiz icabettiğini ve hele hele aynen kendi
si de benim gibi siyasi hayatta bu gibi mesele
lerde tecrübeli insan olduğunu, bundan sonra bu 
istikametteki fikirlerinin tamamını atıp Ziya 
Termen'in kanun karşısında hesabını veren bir 
insan olduğunu, asıl acınacak insanların ise he
nüz hesaplarını vermemiş insanlar bulunduğunu 
düşünmesini rica ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tavzih için kısaca olmak ü."ere 
söz veriyorum. Bu tavzihin mânasını benden iyi 
bilirsiniz, benden tecrübelisiniz. Ben öyle demedim 
şöyle dedim, şeklinde olsun lütfen. Yeni bir sataş
maya mahal vermeden konuşun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, ne yeni bir sataşma ne de eski bir sa
taşma benim siyasi hayatımda yer almamıştır. 
Arkadaşımızın Demokrat Partiye niçin girdiğini 
bir itham vesilesi olsun diye ifade etmedim. Hiç 
bir vatandaşa da niçin filân partiye girdin diye 
itham etmiş bir insan da değilim. O devirde De
mokrat Parti vardı. Oraya girmek vatandaş için 
bir hakti. Bunun için kimseyi itham etmedim. De
mokrat Partiye girişini vesile ittihaz ederek ken
disini Demokrat Partinin o zaman da pek hiç 
tutmadığı bir adam olduğunu da söylerdim. Bina
enaleyh benim sözlerim bir partiye muzaf de
ğildi:*. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhalifti-

5. — GÖRÜŞİ 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü büt
çesi. 

BAŞKAN — Tapu ve Kadostra Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerindeki müzakerelere başlıyo-

[,EN İŞLER 

ruz. Adalet Partisi Grupu adına sayın İsmail Ye
şilyurt, buyurun. 

A.P. GRUPU ADINA İSMAİL YEŞİL
YURT (Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üyeleri ve değerli Hükümet er
kânı; 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 1965 

yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Adalet Par
tisi Grpunun görüş, tenkid ve temennilerini arz 
etmek üzere Yüksek Huzurlarınızda söz almış bu
lunmaktayım. 

Muhterem senatörler; 
Anayasamızın 36 neı maddecinin 1 noi fık

racında yer almış bulunan (Herkes mülkiyet ve 
miras halklarına sahiptir) şeklinde konulan hü
küm fıkrası ile mülkiyet ve miras hakları teminat 
altına alınmıştır. 

Bu husus ayrıca M.K. 618 nci maddesinde yer 
almıştır. Bu maddeye göre (Bir şeye malik olan 
•kimse, o şeyde kanun dairesinde dilediği gibi ta
sarruf ötmek hakkını haizdir.) 

Mülkiyet hakkı hepimizin malûmu olduğu 
üzere, Anayasanın 36 ncı maddesinde kabul edi
len temel haklar cümlesinden olduğu gibi sosyal 
hayatın da esasını teşkil etmektedir. Demokratik 
nizamı ben'msiyen, insan halk ve hürriyetlerine 
riayeti bir prensip ittihaz eden bütün demokra
tik ülkelerde mülkiyet hakkı mukaddes kabul 
edilmiş, bu haık cemiyetin temel ilkelerinden sa
yılmıştır. îşte bu fikir b'ızim Anayasamızın 
36 ncı maddesinde makesini bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Medeniyet insanlığın huzur ve sükûnu ile te-

eısüs eder, ihtilâflar ise huzur ve sükûnun vâki 
olması ile nihayete eder. 

Bu hususlara inanarak Tapu ve Kadastro Ge-
n.3İ Müdürlüğü 1965 yılı bütçeli üzerinde görüş-
lerrm'izi teıbite çalışırken, bundan evvelki yıllar
da gerek parti grupları adına ve gerekse şahısları 
adına konuşan savın senatörlerin görüşleri, ten
kid ve temennilerinin ışığı altında hazırlanmış ol
duğunu arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek malumlarınızdır ki, kadastro hizmeti 

harita üzerinde gayrimenkullerin hendasî ve hu
kukî durumlarını tesbit 'etmek ve tapu sicilleri
nin tesisine mesnet teşkil eden ve edecek olan 
vesikaları meydana getirmektir. 

Bu sebeple Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün vaızife sahası memldketimizin sosyal ve 
ekonomik hayatını derinliğine ve genişliğine alâ
kadar eden meseleler manzumesidir. Diğer bir 
deyimle tapu kadastro mevzuu bir milletin ka
derinde yer alan ve fertlerinin % 80 ninin ka
der ç/ızgisini değiştirecek mahiyettedir. 

27 . 1 . 1985 O : 2 
Bugün Türkiyemizin % 80 ni köylü bulunan 

ve toprak işleriyle uğraşan insanların mera, yay
lak, tarla hudut ihtilâfları o diyarların bir kan
seridir, arkadaşlar. Keza halkımızın % 80 ninin 
geçimi toprağa bağlı bulunan yurdumuzda top
rak mülkiyeti ve teminatı olan tapu ve kadastro 
işleri önemi inkâr edilemiyecek kadar büyük bir 
dâvadır. 

Memleketimizde, halkımızın çektiği ıstıraplar
la sabit ve belirli bir dâva haline gelmiş bulunan, 
tapusuz tarla ve n'kâhsız kadın yüzünden, işle
nen cinayetleri burada izaha lüzum hissetmi
yorum. 

Yalnız şu hususları belirtmek isterim ki, tar
la, bağ, bahçe, mera ve sınır diğer bir deyimle 
toprak ihtilâfları, yüzünden dövüşerek, bu sebep
le hanede yetim ve dul kalanlarla, sönen aile 
ocakları ve ceza ve tevkif evlerinde yatan vatan
daşların ömürleri 'boyunca çektikleri ve çekecek
leri acıları ve ıstıraplarının bitmesi ve yıkılan 
yuvaların yıkılmaması, sönen aile yuvalarının 
sönmemesi, ancak ve ancak kadastronun tahakku
kuna bağlıdır. 

Bugün Türkiyemizdeki mahkemelerde der
dest olan dâvaların % 80 nini tapu ve kadastro 
dâvaları teşkil etmektedir. 

Bu dâvalar ve hukukî ihtilâflar sebebiyle ölen 
imanların ve ölüsü ile yuvada yetim kalan yavru
larının ve hu yüzden b'r zincirin halkaları gi!bi 
birbirini takibeden kan dâvaları sebebiyle işlene
cek cinayetlerin sonunda ölen ve hapse giren in
sanların mesuliyetleri ve veballeri bizim hususi 
kanaat ve görüşiimüz'e göre netice itibariyle biraz 
da kanun vâzıı üyeleri ile Hükümetin omuzlarında 
olduğu kanısındayım. 

Muhterem senatörler; Memleketimizde ger
çek olan bu tabloyu huzurunuzda canlandırmış 
olmanın tek sebebi, nurlu bir istikbal peşinde 
koşan güzel Türkiyemizin tapu ve kadastro dâva
sının üzerine eğilerek her türlü cinayet ve hu
sumetlerin menşei olan bu huzursuzluğun Hükü
met tarafından giderilmesi için gereken kanuni 
ve malî tedbirlerin alınmasıdır. 

iktisadi, içtimai hamleler yapmak istiyen biir 
cemiyette en başta yapılması lâzımgelen şey. 
Güvenilir, muhkem, sarsılmaz ve sağlam bir 
toprak hukuku tesis etmektir. Toprak hukuku
nun temeli ise, tapu kadastrodur, 
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Toprak hukuku, muhkem değişmez temellere I 

ve esaslara bağlanmadığı talkdirde 'kanaatime 
göre memleket kalkınmasına matuf her hareket I 
durur, aksar ve neticeten hayal olur arkadaşlar. 

Tapu ve kadastro dâvası halledildiği takdir- I 
de memleketimizin dinmiyen ızdırapları dine- I 
dek, dertleri sona erecek kanayan yaralarımızın I 
kanı duraca'k ölen ve öldürenler çok az olacak, I 
tevkif ve ceza evleri boşalacak, vatandaşlarımız-
da<n bir 'kısmı mezarlara, diğerleri ise hapishane
lere gitmiyeceklerdir. I 

'Bugün aile hukukundaki nikâhın önemi ne I 
ise gayrimenkul hukukundaki tapunun önemi de 
aynıdır. Böylece gayrimenkul yani özellikle I 
tarla, bağ, bahçe, yaylak, mera «diğer bir tâbirle I 
toprak hu'kuku Türk toplumu ve ailesi için bir 
huzur unsurudur. Bu huzur unsuru, memleket 
fertlerinin cümlesinin, saadetini, ikbal ve istik
balini temin edecek faktörlerden birisidir arka
daşla:1. 

İsviçre gibi medeni bir memleket, sosyal ha- I 
yatılıdaki huzur, sükûn ve saadetini, toı>rak ih
tilâflarının nihayete ermesine yani tapu ve ka
dastro Herinin tam ve mükemmel olarak: yapıl
masına medyundur arkadaşlar. I 

İşte bizim islâm hukukumuzda «Dünyada I 
tmekân, ahrette iman» derler. Dünyadaki me
kân ancak ve ancak tapu ve kadastro hukuku
nun yerleşmesine bağlıdır. Ahirette iman ise 
insanın emelleri ve Allahm takdirine bağlıdır. I 
İşte >biz diyoruz 'ki, Dünyadaki mekânı biz va
tandaşlara tomin edelim. I 

Adalet Partisi Grupu görüşü olarak, memle
ket kadastrosunun tez elden ikmali ile, tapusuz 
hiçbir gayrimenkul bırakılmamalı, vatandaşla
rın tasarruf ettiği topraklar için tapuların ve
rilmesi ihtilâf ve nizalarm bir an evvel bitmesi, I 
içtimai emniyet ve sosyal huzurun tessüsüne 
yegâne çare olarak görmekteyiz. I 

Bütçe Komisyonu raporundan anlıyoruz ki, 
1950 yılında başkyan tapulama faaliyeti ile 5282 
köyde 61 435 339 dönüm tutarında 5 673 306 
parsel gayrimenkulun tapulaması yepılabilmiş-
tir. Türkiye'mizde köy adedi 35 515 olduğuna 
göre bu köylerin tapulamasının ükmali için ge
reken zaman korkutucu olacaktır. Ama bundan 
yılmadan çalışmak ve bu dâvayı kökünden 
halletmek Hükümetin başlıca vazifelerindendir 
arkadaşlar. I 
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Bütçe Komisyonu raporunda önemle işaret 

olunan husus 1 nei Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın tapu ve 'kadastro sektöründe öngörülen he
deflere zamanında ulaşabilmesi için, teşkilâtın 
buna yeterli hale getirilmesi tavsiyesidir. 

1964 yılı bütçesine nazaran 1965 yılı 'bütçe
sinde artış diyecek bir fark olmadığına göre 
p'ânla tesbit edilen hedeflere varmanın yolu 
nereden ve nasıl geçecektir muhterem senatör 
arkadaşlarım.? Bunun izahı mümkün 'değildir. 
Bu sebeple Devlet Bakanı Sayın İbrahim Saf
fet Om ay'dan bizi tenvir ve irşadetmesini taleb-
ediyoruz 

Toprak ile ilgili yatırımların ve dolayısiyle 
kalkınma teşebbüslerinin gerçekleşmesi ve mülk 
emniyetinin sağlanması, Türk milletinin kaderi 
ile yakînen alâkalıdır. Bu sebeple bu hizmetle-, 
rin ehemmiyeti ve önemi hepimizce malûm ve 
büyüktür arkadaşlar. 

Bu vesile ile değinmek istediğimiz 'bir konu 
da, tapulama ve kadastronun süratli oluşunun 
yanında ekonomik oluruna da önem verilmesi 
meselesidir. Bunun için araziyi kıymetlerine gö
re tasnif edip uygulanacak: usul ve metotları 
buna göre tâyin etmek lâzımdır. Dönümü 
5 000 -10 000 lira olan arazide uygulanan işlemin 
50 liralık arazide aynı hassasiyette olması bek
lenemez. Böyle olursa ekonomik şart yerine ge
tirilmemiş olur. 

Yapılan ir-te aranılan hassasiyetin, ölçüsü 
gayrimenkullerin kıymetleri ile mütcnasibolma-
lıdıı\ 

Muhterem senatörler; 
Bugün Türkiye'mizde tapu ve kadastro hiz

metleri iki grupta mütalâa edilmektedir. 
1. Günlük işler; 
2. Zamana bağlı işler; 
1. Günlük işler; tapu dairelerindeki alım, 

satımı gayrimenkul rehni, ipotekli borç. senedi, 
miras senetlerimin tanzimi ve irtifak haklarının 
tesisi gibi muameleler günlük işler cümleslnden-
dk\ 

2. Zamana bağlı işler; bunları da 2 grupta 
mütalâa edeceğiz. 

Birisi şehir kadastrosu; diğeri ise köy ka-
dastrosudur. 

Şehir fcadastroisu faaliyetleri 2613 sayılı Ta
pu ve Kadastro Takrir Kanununa tabi olarak il 
ve ilçelerin belediye hudutları içinde faaliyet 
görür. Bugüne kadar Türkiye'mizde 34 il ve 
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62 ilçenin şehir kadastrosu yapılmış plânı hari
taya müstenit tapu sicilleri tesis edilmiştir. 

Köy 'kadastrosu, (arazi kadastrosu), v. s. 
arkadaşlar. 

5602 ve 509 sayılı Tapulama kanunlarına 
göre faaliyet yapan kısma gelince iki sistem ile 
çal ışımaktadırlar. 

Birisi fotogranıc'trik usul, diğeri ise klâsik 
usuller. 

Arzumuz genel müdürlüğün klâsik şekildeki 
çalışmalarını çok dar bir bölgeye inhisar ettire
rek, fotograme'trik metoda göre çalınmalarım 
düzenle m esidir. 

Zira bu melodi a kadastro işleri emniyetli, 
süratli, mizamı, hesabı ve bendesi olmaktadır. 
Bu sebeple ide klâsilk işlerle 6 ayda bitebilecek 
işler fotogrametrik usulle 15 günde ikmal edile
bilmektedir. Bu bakımdan bu usul verimli ve 
süratli bir usuldür. Genel müdürlüğün bundan 
böyle bu yolda hizmetler görmesini gönülden 
arzulamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
A. İ \ Grupu sözcüsü olarak, demokratik dü

zen ve nizam içinde, (memleket kalkınmasını bir 
ideal kabul eden, Türkiye kadastrosunun ikma
lini, milletimizin refahı, 'saadeti ve huzura için 
şart görmekteyiz. 

Bu sebeple temennilerimiz şunlardır. 
1. Genel Müdürlük Teşkilât Kanununun 

derhal değiştirilerelk bugünkü ihtiyaçlara cevap 
verebilecek hale getirilmesi, 

2. Genel Müdürlük teşkilâtında çalışan, ııne-
-murlann teknik elemanların diğer Devlet me
murları ile emsallerine nazaran, bir ve beraber 
mütalâa edilerek terfileııin yapılabilmesi; 

3. İdaredeki teknik personel ile diğer ıme-
murlara sağlanan imıkânlardaki dengesizliğin 
giderilmesi; 

4. Teknik elemanların yetiştirilmesini te
ninin için kum, «kul ve yüksek ıdkuillann aded • 
lerinin ihtiyaca cevap verecek şekilde 'arttırıl
ması, 

5. (Merkezde ve kazalarda, tapu kütükleri 
-ve kıymetli evrakların muiıafazası için (başlan
mış bina inşaatlarının, derhal ikmali ile yenlile
rinin yapılması, 

6. Arazide çalışan kadastro ekibi mensup
larına verilmekte -plan ıtajzmina'tiann. arttırıl
ması, 
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7, Teşkilâta ihtiyacı kadia'r fotogrametrik 

usulde kullanılan alet ve anaçların! deıtL'l te
min edilmesi, 

8. Sıralanan bu tenıennilerimlizin .gerçddeş-
ınesini temin için gereken mallı yardımın genel 
müdürlüğe igelecek bütçede deıllıal yapıimacuıı, 

Gönülden temenni etmekteyiz. 

Muihterem arkadaşltarım, yulkatndan beri gru-
pum 'adına izahına çalıştığım humıslar, gerçek
leştiği takdirde, Türkiye'm iade ktcdiğiına şe
kilde kadastro yapılmış olur. Ve neticeten bu 
işlemler sonucunda vatandaşlar lehine ve yara
lına şu huısualar doğar : 

1. Vatandaşlar aras-ındiı, dâva mevzuu olan 
ve yuvaları söndüren niza ve ihtilâflar ortadan 
kalkar ve vatandaşlar -arasında kin ve intikam 
yerine -muhabbet ve dayanışma doğar. 

2. Arazi ve Gelir vergileri nıatrahl arının 
âdilâne tesibitl kolaylaşır. 

3. Mahkeme işlerinin '% 80 i laızalır. 
4. Toprağa sahip bulunan vatandaş topra

ğını ilmî kıstas ve esaslara -göre işletir. Bugün 
taban şeklinde 'Millet Meclisine .gelmiş bulu
nan Toprak Reformu Kanunun gerçckleştirmek 
istediği husus kendiliğinden doğar. 

5. Sosyal /adalet 'tecelli-eder. ~ 
Muihterem aıkadarlarım, bu genel müdürlü

ğün bugünkü! hali ile bağlı bulunduğu Devlet 
Bakanlığından ayrılması bir an düşünülecek 
olunsa, bizim. görüşümüze göre Tapu ve Kadlas-
tro Genel Müdürlüğünün yaptığı vazifeler iti
bariyle, görevlerindeki hukukî cihetlerin ağır 
baanıası sebebiyle Adalet Bakanlığına bağla ıı-
masındai fayda u>mmak(tLiyız. 

Ayrıca Genel Müdürlüğün tetkik mevzuu ba
kımından da bizim kanaatimize göre, Harita 
Genel Müdürlüğü, İmar ve îı-lkân Bakanlığı ve 
tiler 'Bankası Genel Müdürlüğü ile de sıkı ve 
>.!aminıî işbirliği temini ile Tüıkiyc'de ııJlıaıtıanı-
zııı icabettiği yollarda hizımet görebilmelerini 
temindir. 

Sayın senatörler, 
Biraz da malûm olduğu veçhile il ve ilçeler

de bulunan tapu dairelerinden 'söz edelim. He
pinizin malûmu olduğu veçhile il ve ilçelerdeki 
tapu ve kadastro dairelerinin İşi pek çok ve im-
kânları ise çok azdır. 

Tapu dairelerinin bina olatrak (kullanacaikla-
rı yeri bulmak mİimMn olmadığı gibi memurun 
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'Oturacak ısandalyesi ve çalışacak makası dahi bu-
luıımadığı hepimizin sık sı'k müşıalhcde ettiği va
kıalardır. 

üdacısız ıtaıpu daireleri, sıayılamıyıacalk kadar 
çok .olduğu gÜbi tapu 'dairesinde (bulunan me-
nıur, aynı »zamanda odacılık 'vazifesini ifa ile 
'kışın 'dairesiııin sobasını yaktığı 've kış ve yaz 
daireyi temizlediği yadırgana'inaK !bir hal aldı
ğına Ijizzalt kendi bölgemde şalhidolmuşrandur. 

'Bütün bu acı müşailıedelerin ibütçe raporuna 
•nazaran yıllık ıgeliri 150 000 000 liranın üze
rinde olan (bu teşkilâtın, bahis (konusu ol'maanası 
grupranuz adına teminni edilir. Bununla foera-
iber Devletin bu iş üzerine cğjknemesinin sebep
lerini ve gereikçeaini Ibimriyoruz. 

Muhterem. arkadaşlarım, 
Faaliyetlerin, vatan (topraklarının her köşesi 

ile ilgili hu teşkilâtın .gayreti ne derece samimî 
olunsa olsun, memurları ne (kadar çalışırsa, ça
lışsın ve 'hüsnüniyetli olsun, ilhıtiyadarı bütçeye 
aksettirilin edikçe daiha fazla fbir şey (beklemek 
beyhude olur. 

Mulhıterenı senatörler, 
Grupum adına göıüşleıüımki, tenkid ve te-

menlilerimi'zi böylece arz eder, malî imkânsızlık 
lar i'çeriihin'de yılmadan ınaddi ve mânevi feda
kârlıklarla çalışarak memlekete hizmet aşkı île 
vazife gören, Genel Müdürlük mensuplarına te
şekkür eder. 

Tapu -ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1965 
Bütçe kanun tasarısının memleketimize ve mil
letimize ve Genel Müdürlük mensuplarına ha
yırlı olmasını Tanrıdan iyi dileklerimle 'temen
ni erler, cümlenizi grupum adına tazim ve say
gı] arımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN 
Enis Kansu. 

C. II. P. Grupu adına Sayın 

C. H. P. GRUPU ADINA ENİS KANSU 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarını, 
G0Û senelik bir Devlet hayatının çok değişik 
ve dağınık hukuk sistemine dayanan gayrimen
kul mülkiyetini, Medeni Kanunun emrettiği 
moredn sistem içinde düzenlemek ve hunu ya
parken de mevcut düze'nde huzursuzluk yarat
mamak, gerçekleştirilmesi kolay oimıyan bir j 
görevdir, işte, Tapu ve Kadastro Genel Mü- ! 
dürlüğü (böylesine önemli bir görevin sorum- j 
lusu bulunmaktadır. Teşkilâtı, bu sorumlulu- j 
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ğun idrak ve gayreti içinde gördüğümüzü 
açıklamak isteriz. 

Sayın se'natörler ,görevi bu derece önemli 
ve faaliyet sahası köylere kadar yayılmış olan 
bu teşkilâtın, imkânları çok mahdut ve men
suplarının da düşük barem dereceleri için
de oldukları maalesef bir gerçektir. 

1936 yılında kabul •edilmiş bir kanunla ve 
o zamanın ihtiyaçlarına göre tesbit edilmiş 
•kadrolarla bu hizmetin, normal olarak yürü
tülebileceğini kabul etmeye imkân yoktur. 
K>36 yılında, Türkiye'deki bütün tapu daire
lerinde yapılan iş adedi 348 832 ve karşılığın
da alman harcın yıllık tutarı, 1 181. 4Iİ8 lira eken, 
hugün sadece Çankaya Tapu Dairesinin sağ-
ladığı yıllık gelirin 9 000 000 lira olduğunu 
görmek, hu teşkilâtın ihtiyaçları üzerine cid
diyetle eğilmeyi gerektiren bir misaldir. 

Binaenaleyh, yıllardan beri bir türlü ger-
çekleşmiyen Teşkilât Kanununun, plânlama
nın da öngördüğü gibi, biran evvel çıkarıl
masını önem'le temenniye şayan bulmaktayız. 

Böylece, hem vatandaş, işlerinin günü gü
nüne görülmesi ve hem do Genci Müdürlüğün 
mütevazi bütçesiyle burslu olarak yetiştiril
diği kalifiye elemanların teşkilât bünyesinde 
kalmaları sağlanmış olacaktır. 

Bu konuda kayda değer bulduğumuz diğer 
bir husus da, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün Başbakanlıktan alınarak, diğer 
bir bakanlığa bağlanması ile ilgili olarak za
man zaman açıklanan görüş ve yapılan teklif
lerdi»1. 

Geçmişi, Defteri - Hakaııi Nazırlığı gibi bir 
payeye sahibolan ve bugün 40 000 civarındaki 
köyleri de içme alan ve amacı modern tapu 
sicillerini tesis etmek olan tapulama ve ka
dastro faaliyetlerini de birlikte yürütmek zo-
runlıığuııi! taşıyan bu Genel Müdürlüğün; 
Merkezi Hükümet teşkilatındaki yeri, müstakil 
•bir bakanlık olmalıdır. Bu mümkün görülme
diği takdirde Başbakanlığa bağlı kalmasın-
daki fayda aşikârdır. Çünkü bu Genel Müdür
lük, bugünkü imkânlarını Başbakanlığa bağla
dıktan sonra ekle etmiş bulunmaktadır. Esa
sen ifa ettiği hizmetin mahiyeti, Gene Müdür
lüğün müstakil kalmasını gerektirir ki bu da, 
Başbakanlığa bağlı 'kalması ile sağlanabi-
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lir Tecrübe edilmiş ve müspet netice alılmra-
mvj konulan tekrarda fayda -görmüyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün il ve ilçelerdeki dairele
rinin ekserisi kira ile tutulmuş, her türlü em
niyet tedbirinden yoksun binalar halindedir. 
Bu durum, mülkiyet 'haklarının teminatı olan 
tapu sicillerinin muhafazası yönünde'ıı emni
yet ve itimat verici değildir. Ook emek ve para 
harcanarak tutulan sicil vo paftaların 'bu el
verişsiz binalar içi'nde çürüdüğü ve hattâ 
kurtlandığı acı bir gerçektir. 2015, 5602 ve 509 
sayılı kanunlar, il vo ilçelerde tapu sicil 'bi
naları yapılacağı hakkında âmir hükümler 
taşımalarına rağmen, geçen yıllarda olduğu 
gibi bu yıl bütçesinde de bununla ilgili ödenek 
konulmamış olmasını üzülerek kaydetmek is
teriz. 

• Sayın senatörler, 2613 sayılı Kadastro ve 
Tapu Tahriri Kanunu uygulanarak il ve ilçe
lerimizde devam eden kadastro ve 509 sayılı 
Kanulı ilo köylerde yürütülen tapulama faa
liyetleri önemli memleket konularıdır, 

Bu faaliyetler, sadece gayrimenkul mülki
yetini teminata bağlıyan tapu sicillerini te
sis etmekle kalmayıp, kalkınma programları 
ile ilgili aytırımların gerçek! eşmesilıdc de doğ-
rudatti doğruya etkili olmaktadır. Filhakika, sula
ma işleri, arazi ıslahı ve toplulaştırılması ve dola-
yısiyle toprağa ilişkin yatırımlar için, kadastro 
ve tapulama faaliyetleri temel hizmet niteliği 
taşımaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ta
pulama faaliyetlerini, bütün medeni memle-
ektlerin uyguladığı modern metotlara bağlan
mıştır. Bunun için gerekli alet, makina ve 
yetişkin personel bakımından yeterli bir hale 
gelmiş olarak görüyorum. 

Ancak, unutmamak lâzımdır ki, fotoğra-
metrik sistem metodu memleketimizin özel 
şartları bakımından birçok güçlükleri olan 
tapulamamın ve kadastronun kendisi değildir. 

Bu ileri Metottan faydalanmak; mevcut 
aletlerin kapasitesi nisbetindo netice almak, 
arazi çalışmalarına bağlıdır. Bu da, arazi 
üzerindeki çalışma günlerim artıracak öde
nek ve nakil vasıtası teminine sıkı sıkıya 
bağlıdır. 1965 yılı Bütçesini bu yönden yeterli 
bulmak mümkün görülmemektedir. 
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Sayın senatörler, üyo arkadaşlarımızın çe

şitli vesilelerle bu kürsüden ifade ettikleri 
önemli bir konuya da kısaca temas etmek 
isteriz. Bu konu, Tapu Kanununun 26 ncı 
maddesini değiştiren 6217 sayılı Kanunla ir
tifak hakkı şeklinde tesis edilen kat hakları-
lun, bilhassa büyük şehirlerini'izde çok yay
gın bir hal almış ve böylece fiilî bir kat mül
kiyetinin doğmuş olmasıdır. 

İki sene önce Hükümet tarafından Meclise 
sunulan kat mülkiyeti kanun tasarısının ele 
alınmamış olması kat. sahiplerini içinden çı
kılmaz ihtilâflara düşürecek istidat taşımak
tadır. Kat sahiplerinin hakları ancak bu 
kanunla sağlanmış ve tapu sicillerindeki karı
şıklık da yilıe bu sayede giderilmiş olacaktır. 

Tapu Arşivinde mevcut arap harfli kayıt
ların Türkçeye çevrilmesi için konulan 
300 000 liralık ödenek de asla kâfi değildir. 

Memleketimizde kadastro ve tapulama iş
leri daha bir müddet devam edeceğine göre, 
her türlü muameleye mesnet teşkil edecek 
olan bu eski kayıtlara müracaat zaruridir. 
Oysaki, teşkilâtta, Arap harfli kayıtları oku
yabilecek memur adedi çok azalmıştır. Za
manla hiç kalmryacaktır. Binaelıaleyh işle
rin durması tehlikesine karşı tedbir alınması 
lüzumuna kaaniiz. 

Sayın arkadaşlarım, önemi üzerinde itti
fak halinde bulunduğumuz kadastro ve ta
pulama işlerinin, Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın yıllık icra programlariyle tesbit edi-
le'n hedeflerine ulaşabilmesi için, gelecek yıl
ların bütçelerine intikal «tmesini temenniye 
şayan gördüğümüz hususlara da devinmek iste
rim. 

1. 5602 sayılı Kanıttı ile 1950 yılında baş-
hyan tapulama faaliyeti, o yılın 6 541 740 
liralık bütçe imkânlarına dayanmakta ve mü-
taakıp yıllann bütçeleri do hizmetin ihtiyaç-
lariyle orantılı bulunmakta idi. 

Bugüne kadar tapulaması ikmal edilen 5 500 
köyün Türkiye'mizde mevcut köy adedine 
nisbeti bizi, plânda derpiş edilen 20 yıllık 
süreden bir hayli uzakta bulundurmaktadır. 
Bunun da plânın öngördüğü bütçe, malzeme 
vasıta imkânların sağlanmamış olmasından 
ileri geldiği anlaşılmaktadır. 
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2. Şehir kadastrosu faaliyetleri neticesi 

olarak bugüne kadar 34 il ve 62 ilçenin ka
dastrosu ikif.al edilmiştir. Ve halen 25 il ve 15 
ilçedeki faaliyetlerin yıllık parsel adedinin 
35 000 - 40 000 arasında oluşu, bu sahadaki 
Genel Müdürlük çalışmalarının müspet bir 
yolda olduğunu göstermektedir. 

Gerek tapulamanın ve .gerekse şehir kadast
rolarımın daha verimli hale getirilmesi için, 
yıllık arazi çalışmaları 200 iş gününe çıkara
cak malî imkânlara kavuşturulmasında zorun-
luk vardır. 

3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün, kalifiye eleman ihtiyacının sağlanması 
için bütçeye koiıulan 300 000 liralık ödeneğin, 
ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu aşikârdır. 

Bugün teşkilât içinde burslu olarak yetiş
tirilmiş 185 i harita ve kadastro mühendisi ol
mak üzere, 3 000 kadar teknik eleman mevcut
tur. Halen Yıldız Teknik Okul Kadastro Mü
hendisliği şubesinde 42, Ankara Hukuk Fakülte
sinde 25, Siyasal Bilgiler Fakültesinde 3, Ta
pu ve Kadastro Okulunda 166, Tapulama kur
sunda 257 ve memur tekâmül kursunda da 07 
öğrencinin bulunması küçümsenilemiyecek bir 
yekûn teşkil etmekle beraber, plân hedefleri 
bakımından gelecek yılların bütçelerinin bu 
yönden daha tatminkâr olması zaruri bulun
maktadır. 

4) Yeni Tapulama Kanununun uygulan
masından elde edilen neticeleri münakaşa et
mek biraz mevsimsiz olmakla beraber, yer yer 
ihtilâf ve itirazların bu kanun sayesinde mah
sus derecede azaldığı memnuniyetle müşahede 
edilmektedir. Şurasını da kayda şayan bulu
ruz ki, Tapulama Kanununun haksız toprak 
iktisabına sebebiyet vereceği ve toprak refor
mu tatbikatında Devlete birçok külfetler tahmil 
edeceği yolundaki şüpheler asla varit görülme
mektedir. Bilâkis, Devletin sahiibolduğıı arazinin 
eskisine nazaran çok sıkı kayıtlar altında şa
hıslar eline geçmesini sağlıyan hükümlerle top
rak reformuna büyük hizmetler yapacak bir 
kanun olduğuna uygulandığı kısa devre için
de kanaat verici bir istikamet aldığından an
laşılmaktadır. 

5) Topulama faaliyetlerinin hızlandırılma
sında, Hükümet programında yeri olan toprak 
reformunun gerçekleşmesinde temel hizmet ola-
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rak kıymetlendirilmesi bakımından zorunduk 
vardır. Zira, toprak reformunun esaslı bir üîi* 
suru olan toprak mülkiyeti, arazi ıslahı ve top-
lulaştırılınası gibi alt hizmetlerin, tapulamaya 
dayanmanı gerçeği gayrikabili münakaşadır. 

Sayın arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro hiz
metleri mesuliyetti olduğu kadar meşakkatli
dir de. Her türlü iklim şartları altında ve mah
rumiyetler içinde, çıplak arazi üzerinde sabah
tan akşama kadar sınır çizen, ölçü yapan ve 
mülkiyet haklarını tesbito çalışan bu fedakâr 
vazifelileri huzurunuzda takdirle anar, onla
rın layik oldukları kanuni imkânlara kavuştu
rulmalarına yardımlarınızı rica ederim. Hürmet
lerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Suphi Karaman. 

M. B. GKUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Tabiî üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Topycku.il kalkınmamızın zorunlu kıldığı 
faaliyetler içindeki Önemli sebebiyle memleke
timizin çok hayatî bir dâvası haline gelen ka
dastro; kanunun koruyuculuğu yoliyle, taşın
maz malların güvenliğini sağlamada, temel 
fonksiyona maliktir. 

Kişilerin taşınmaz mallarla ilişkisini, bir hu
kuk devleti düzenine yaraşır şekilde, düzenli-
yeeek olan tapulama faaliyetleri de, her uy
gar toplumun hayati ihtiyaçlarmdandır. 

Bu çok önemli iki görevi, tapulama ve ka
dastro görevlerini üzerine alan Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi sunarken, bu kurumdan bekle
nen fonksiyonu yerine getirebilmesi için teş
kilâttaki yetersizliklere ve birçok şikâyetlere 
konu olan olumsuz hareketlere, genel çizgile-
riylc,değineccğiz, Daha sonra da, yeni çıkan 
Tapulama Kanununun doğuracağı sakıncaları 
ve ıbunları önliyecek nitelikte sağdığımız ted
birleri belirtmeye çalışacağız. 

Gerçekten Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü, kenclisindne beklenen görevleri yapabi
lecek yeterlikte bir teşkilâta malik değildir. 

29 yıl önce çıkan 2î)97 sayılı Kanun, bu
günkü ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak ol
masına rağmen, henüz değiştirilememiştir. Ka
nun çıktığı zaman, Türkiyo'deki bütün tapu 
dairelerinin 300 000 tapulama işlemi yapma-

http://Topycku.il
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sma karşılık, bugün sadece Çankaya dairesi 
bu hacmi aşan iş yekûnu ile mevcut kanunun 
yetersizliği ortaya çıkmaktadır. 

Yıllardır süre gelen değiştirilmesi istekle
ri ve değiştirileceği vaidleri tekrarlanıp dur
duğu halde, hâlâ aynı kanun yürürlüktedir. 

Kanunda belirtilen ödevler bakımından 
olduğu gibi, Genel Müdürlüğün kuruluş ve kad
rosu yönünden de, yetersizlik açıkça belli ol
maktadır. 

Bu kurumun kullandığı araçlar bakımın
dan, son yıllarda ulaştığı gelişmeler memnu
niyet verici olmakla beraber, uygulanan metot
lar bir uygar toplumun gerektirdiği nitelikte 
değildii.'. 

Yurdumuzda, bu teşkilâttan beklenen görev
lerin önemsiz denecek bir kısmı ancak yapıla
bilmiştir. bugüne kadar : 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 
1962 yılında yayınladığı ray ora göre : 

Şehir ve kasaba kadastrolarının halen an
cak % 8 i yapılabilmiştir. 

Kadastrosu yapılması gereken 450 milyon 
dönüm araziden sadece 54 milyon dönümün 
(% 12) kadastrosu yapılmıştır. Bu gidişle, 
memleketimizin kadastrosunun bitirilmesinin 
21 nci yüz yılda bile mümkün görülmesi i\im-
ser bir ihtimal sayılmaktadır. 

Dünyada artık pek yaygın halde kulla
nılan (AEROFOTOGRAMBTRI) yerine hâlâ çe
lik şeritle çalışmaya devam edilirse zaman 
yönünden ümitsizliğe düşmemek fazla iyim
serlik olur. Yurdumuzun topağrafik yapısın
dan doğan güçlüklere rağmen bu ileri me-
totdan gereği gibi yararlanılmalıdır. 

Yeni 'bir teşkilât kanunu ile, »genel müdür
lüğün görevlerini, gerçekçi Ibir ıgörüşle (belirt
mek, gerekli kadı<o, araç ve gerçek sağlamak 
ve ça'ğdaş ülkelerin usullerini kullanmak sure
tiyle, yirmi yıldan daha az 'bir 'zamarda, yur
dumuzun kadastrosunun 'bitirilebileceği uzman
ların görüşüdür. 

Teşkilât kanununun biran evvel çıkarılması 
büyük önem kazanmıştır. Genel müdürlüğün, 
türlü şekillerden yararlanarak, yetiştirmek
te olduğu değerli elemanları, 'bugünkü kanun 
verdiği, dalha doğrusu kısıtladığı, haklarla 
ter.kilât içinde çalıştırmak imkânsızdır. 15 ilâ 
.60 lira asli maaş arasına sıkıştırılan ıbir mad
di çemberden kaçanları, kınamak ve kaçırı-
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lan elemanları suçlamak asla gerçekçi Ibir gö
rüş olamaz. Yüksek öğrenim yapıp, yorucu 
teknik çalışmalara katlanması »gerekenleri 60 
lira asli maaşlık ibir tavanın mahrumiyetinden 
kurtaracak şekildeki Ibir değişiklikle, yıllık 
çalışmaları hızlandıracak ödenek artırılması da
ha fazla geciktirilemez bir proiblem 'haline gel
miştir. 

Çbk önemli fbir nokta da, aynı işleri ya
pan flok dağınık kuruluşların (birleştirilmesi ve 
bırleşmiyecekler arasında verimli Ibir işbirliği, 
göreıv (bölümü ve koordinasyon sağlaması ha
linde, işlerin sonuçlanması için gereken süre 
büyük ölçüde kısalımış olacaktır. 

Görev ve çalışmadaki dağınıklık bakımın
dan bir fikir vermek üzere, ıbu alamda ben
zer görevler yapan kuruluşları (hatırlatmak 
isteriz: 

1. Tapu - Kadastro Genel Müdürlüğü, 
2. Harita Genel Müdürlüğü 
3. tiler Bankası (belediye teşkilâta bulunan 

yerlerin imar plânlarını düzenlemede esas olan 
haritaları yapan.) 

4. Onman Genel Müdürlüğü (Orman Ka
dastrosu) 

'5. Toprak - İskân Genel Müdürlüğü (Çift
çiyi 'topraklandırmayı düzenlemek için, harita
lar) 

6. Daha küçük çapta olmak üzere, Top-
raksu ve DSÎ Genel müdürlüklerinin de benzer 
faaliyetleri vardır. 

Her resmî dairesinin kendi özel ihtiyaçları 
için gerekli bâzı harita işlerini yapması uygun 
•olmakla beraber, kadastro hizmeti lolan faali
yetlerin birkaç daire tarafından yapılması ras
yonel, koordineli ve verimli çalışma ilkelerine 
aykırıdır. 

1981 de çıkarılan 203 sayılı Kanun 'bu sa
kıncayı gidermek amaciyle 'tedvir edil'm:'1] olup 
iyi eonuçlar sağlamakta olduğunu öğrenmemi
ze rağmen bu alanda yeni tedbirler alınması 
'gerektiği inancmdayız. 

Brıgün yurt çapında (bir Ibir genel plânlama 
VÎ koordinasyona girişmeye toprak rcLUrnıu1, 
ihtilâflarını da karşılıyacak millî kadas'hO po
litikasının teJbitiııe 've Ibu politikanın gerekle
rine uygun tedbirlerin kanunlarla belirtilmesi 
ve yeterli teşkilâtın kurulması, artık dalha fazla 
geciktirilemez bir •zforımlıık haline gelmiştir. 
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Sayın senatörler. 
Düzeltici ıbâzı sonuçlar elde edilmesine yar

dım amaciyle yeni 'Tapıdama Kanununun 'bü
yük sakıncalarına ve Tapu ve 'Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bu konudaki çalışmalarına yar
dım amaciyle değinmek isteriz, 

509 sayılı 'Tapulama 'Kanununun, ekonomik 
ve sosyal •sonuiçları ile, yurt ve ulusal yapı
mızda geniş tesirleri 'olacaktır. İlkeleri ve 
amalçları 'bilinen 'toprak reformunun, temel un
surunu teşkil edecek olan, toprak /ve toprak 
salhilbi kılınacak yurttaş kütleleri aleyhinde, 
sosyal düzenimizi sarsacak hükümleri kapsıyan 
bu kanunun yaratacağı 'büyük sakıncaları yük
sek takdirlerinize sunmadan (geciimiyeceğiz. 

'Shtfyal kalkınmamızın temel 'tedbirlerinden 
olarak çağdaş uygar 'bir toplum düzeni 'için, 
vazgeçilemez temel şart olan ve tesir sahası da 
geniş 'bulunan toprak reformunu, 'başlamadan 
kösteklemekte kılan 509 'sayılı Kanunun, çözüm 
bulunmasında ortak çaba gösterilmesine yar
dımı ıolur inancı ile, ekonomik ve sosyal alan
larda yaratacağı Ibüyük prclblemlere değinmek 
istiyoruz. 

1961 den sonra, toprak komisyon lan ne a, 
toprak reformu İlkelerine ıgöre, plânlı şekilde 
dağıtılmak üzere Hazine adına tescil ettirilmiş 
milyonlarca dönüm Devlet arazisinin büyük 
kısmının büyük 'toprak sahipleri tarafından, 
hu kanun sayesinde, kapışılacağı açık Ibir ger
çektir. 

Kanunun çıkmasından 1964 yılı sonuna ka
dar, sözü g^een Devlet arazilerinin % 5(3 ü ka-
pı'şıl mistir. 

Dağıtıma elverişli «olan arazilerin çiok mik
tarda bulunduğu ıbölgelerde bu kapışılma ç/>k 
hızlı olmuştur. 

Gerçekten 'Bursa'da % 100, Polatlı'da % 95, 
Ağrı 'ca % 90, Aksaray'da % 70 S'lvas'ta % 80, 
Cihanbeyli'de % 87 ve Konya'da '% 77 uranın
da Devlet arazileri özel ırnhlkiyete geçirilmiştir. 

Tapulama Kanununun Hazine aleyhine ol
mak üzere, zilyed adı 'verilen işgalciler lehine 
işliye n yeni hükümleri, 'halk tarafından he
nüz iyice bilinmeden 'başarılan hu kapışma hü
kümler herkes tarafından öğrenildikçe, elbette 
daha da hızlanacaktır. 

Ayrıca kanunun yürürlüğe 'girmesinden 
sdemra, gerek kadastrfo mahkemelerine ve ge-
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rekse diğer mahkemelere zilyedlik gerekçesi 
ile, tescil 'dâvalarının artmış olması da 509 sa
yılı Kanunun Hazine aleyhine işlediğini açıkça 
göstermektedir. 

Türkiye'de, dağıtım konusu olacak arazile
rin % 83 ü meraların ve % 40 ı işgal altında ol
duğu istatistik Ibir gerçek olduğuna göre ka
nun yürürlüğe girdiği andan itibaren Ibu 'top
rakların da işgalciler adlarına tescili sağlana
caktır. 

Halen sürülme in iş olan ve % 27 oranında
ki ham arazilerin de kapatılıp tarda haline gel
mesi imkânı kanunla verilmiş hulunmaktadır. 

Sonuç olarak, sürülü Devlet arazileri, ımera 
sürülmemiş ham arazilerin önemli 'bir kısmının 
kapışılması ve 'hattâ yeni arazi açmalarının 
hızlandırılması suretiyle, çıok yönlü kayıplara 
uğranmasını mümkün kılan Ibir kanunla karşı 
karşıya fbulunuyoruz. Bu kayıpları hi'ç 'olmaz
sa 'bir ölçüde, önlemek üzere, Hükümetin ala
cağı tedbirleri açıklamasını merakla 'bekliyo
ruz. 

Taşmmaz malların hukukan da haklı ol-
ınıyan kimselerin kapışmasına, fırsat verilim e-
sinin, kötü sonuçlarını belirtmek üzere, Ibir iki 
uıoktayı yüksek takdirlerinize sunmak isteriz. 

Her dönüm arazinin değerini ortalama ola
rak 500 lira kalbul edersdk iki nr'ılyon dönümün 
değeri bir milyar lira olur. Bu surette milyar
larca lira değerindeki Devlet, arazisini toprak 
reformunun uygulanma başlangıcı olarak, top
raksız yurttaşlara dağıtsak, yalnız Devlet arazisi 
ile bir milyondan fazla nüfus toprak sahibi kı-
İmabilirdi. Borçlanma ile verilecek bu türlü 
arazilerin yıllık taksitleri ile de her yıl devlete 
bir malî külfet yüklemeden her yıl binlerce aile
ye toprak verilebilirdi. Devlet bütçesinde kona
bilecek ek ödeneklerle desteklendiği takdirde, 
toprak veril mel: suretiyle, toprak reformunu 
hızla gerçekleştirmek mümkün olurdu. 

Bu bakımdan, 5 yıllık plânın 300 ncü sa}7-
fasmdaki hükmün aksine ve devletin maddi ta-
kaliııin de yetersizliği yüzünden 509 sayılı Ka
nunun toprak reformunu, büyük ölçüde köstek
lediği inancındayız, toprak ağalığının daha 
güçlü kılınmasını sağlıyacak olan bu kanunun, 
sosyal yönü de çok önemlidir. 

Bu bakımdan, taşınmaz malların mülkiyeti
nin tesbiti hususunda, bölgelerinde ekonomik ve 
toplumsal kuvvetleri ellerinde bulundurulanla-
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rın kolayca lehine işletebilecekleri bu sistemin, 
büyült mahzurlarını önlemek huşunda Hükü
metin gecikmeden bâzı ivedi tedbirler almasını 
zorunla görmekteyiz. j 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tak- j 
dirle izlediğimiz son yıllardaki olumlu çalışmala- | 
rı, araç ve üstün nitelikte eleman yetiştirme ca- j 
baları, belirtmeye çalıştığımız tedbirler alındığı j 
takdirde başarılı sonuçları sağlıyacağı inancın- j 
dayız. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Topluluklar adına söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Yok. Sayın Melbmet Ali 
Demir (Yok sesleri) Sayın Osman Gümüşoğlu. 

OSMAN GÜMÜŞOGUU (îstanlbul) — Sayın | 
Başkan, muhterem üye arkadaşlarım, Tapu i 
ve Kadastro Umum Müdürlüğü ibiitçesi töz-erin- ! 
de grup sözcülerinin her yönü kapsıyan umumi i 
tenkid ve temennilerinden sonra şalhsi (beyan
larımla yüksek huzurlarınızı işgal etmek mec
buriyeti ile karşı karşıya kaldığım için peşinen 
özür dilemekteyim, özel ve resmî sektörün 
mufhtelif iş kollarına taallûk eden ilk ve ihzari 
çalışmalarının plân ve harita üzerinde 'olduğu
nu izalha lüzum görmemekteyiz. Bu itÜbarla 
Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğünün tapu 
sîcili Ihizmetleri yanında kadastro çalışmaları
nın ayrıca bir önemi ve ehemmiyeti vardır. Ka
dastro deyince lbir gayrimenkulun Ihu.kukî ve 
(kendisi şeklini tersim eden bir formaliteyi an
lamaktayız. Bidayette çok basit ve sathi gö
rünen (bu işin fonksiyonu etraflıca ihata edil
diği takdirde kadastro hizmetlerinin çok dciha 
»geniş ve Iher yönü kapsıyan umumi lb:ir 'hitanı et 
olduğu ^gerçeği ile karşı karşıya geliriz. Eivve-
lû kadastro mülkiyet ve hudut emniyetini te
min ve tesis eder. Bir memleketin iç (huzurunu 
tesis eder, sağlar. Daiha evvel parti süzıeüleıri-
nin ifade ettikleri 'gibi müşahlhas bir misal ola
rak foir hususa işaret etmek lüzumunu hisset
mekteyim. Adliye Vekâletince tanzim edilmiş 
ıbir isitaltistiğe göre cinayet dâvalarının % 5'5 i 
ve asliye ceza malhkemelerine mevzu olan dalya
ların % 80 inin gayrimenkul ihtilâflarından 
neş'et ettiği anlaşılmıştır. Vaktiyle Alman
ya'da mevcuctolan arazi ihtilâflarının kadastro 
plânlaması ikmal edildikten skmra tamamen 
ortadan kalktığı ifade edilmektedir. Kadastro
nun 'bu sosyal faydalarının yanında teknik hiz
metlerinin de azınısanmıyacak bir güçte oldu- ' 
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ğu müşahede edilmektedir. Arazinin ıslahı, su
lama, kurutma direnaj, iskân toprak dağıtımı, 
imar, istimlâk, araştırma, millî saivunma ve 
bölge plânlaması çalışmalarında kadastronun 
ehemmiyeti aşikârdır. 1950 senesinde 5602 sa
yılı 'Tapulama Kanununun müzakeresi sırasın
da 'bu işin önemi üzerinde durulmuştur ve so
rumlularca ımemleket kadastrosunun on yılda 
tamamlanacağı beyan edilmişti. Fakat maale
sef eskiden <beri devam eden ve !h.er (bütçe 've
silesiyle ortaya çıkan (tenkid ve temennilerimi
ze rağmen lbu hizmete gereği gi'bi önem veril
mediği ortada 'bulunmaktadır. Sebeplerini, 
nerede ararsak arayalım, ihmali ve kusuru kad
ro kifayetsizliğine, personel cihliyetine ve uy
gulanan metoda (bağlıyarak (bir netice çıkar
maya teşdübüs ettiğimiz takdirde kadastro ça
lışmalarının ilk günden .bu yana verimli olma
dığı neticesiyle karşı karşıya .gelmiş bulunmak
tayız. BrJgünkü plânlı kalkınma gayretlerimi
zin temel unsuru mahiyetinde <olan kadaısti'» 
'hizmetlerinin Ibiran eVvel gayesine ulaştırılma
sında en samimî temennide »bulunmaktayız. 
Tapu sicillerinin tanzim ve muhafazası yanın
da çok aktif Ibir Ihizımet olan kadastro işlerinin, 
tapulama işleri ile atıbaşı yürütülmesinde umu
mi 'bir fayda 'mütalâa etmemekteyiz. Gerçi 
Kadastro Umum Müdürlüğü dışında plân ve 
harita işleriyle uğraşan başka kurumlar da 
mevculttur. Mulhterem Suplhi Karaman arkada
şımızın izah ettikleri gi'bi, bu hizımeti gören 
Millî Savunma ihtiyaçlarına cevap vermek üze-
de Harita Genel Müdürlüğü, 'şelhir ve kasabala
rın imar ve ihyası maksadiyle İller Bankası, 
İmar 've İskân Vekâleti ve yine onman kadastro
sunun hazırlanması konusunda aımanejman 
plânlarının yapılmasında hususi müteşu İbişler 
yanında Orman 'Genel Müdürlüğü, Ibelf,'diyele
rin hazıladığı imar plânlarına muvazi parse
lasyon haritaları 've nihayet (birçok Devlet dai
relerinin kendi bölgelerine 'hizmet olmak ve va
tandaşlara 'hizmet etmek üzere meydana getir
dikleri plân ve projeler mevcut bulunmaktadır. 

Böylece bir semtin başka başka kurumlarca 
hazırlanan çok defa yek diğeriyle çelişen plân ve 
haritalar meydana gelmektedir. Ve yine aynı 
hizmetin ifası maksadiyle yani aynı muayyen bir 
yerin muhtelif haritalarının yapılması işi için 
Hazinece muhtelif vekâletlere, kurumlara, umum 
müdürlüklere ayrı ayrı tahsisat verilmek sure-
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tiyle millî kaynaklarımızın boş yere heder edil
mekte olduğuna şalıidolmaktayız. Son zamanlar
da Yüksek Plânlama Teşkilâtınca ayrı kanallar
la, ayrı kurumlarca yürütülen aynı mahiyetteki 
hizmetlerin koordonesi teklif cdilmişsede keyfi
yet müspet. Lir sonuca ulaştırılamamıştır. Nite
kim bir misal olarak arz etmeye mecburum: 
tnıar ve [-kân Vekâleti İstanbul Zeytinim; n-ı ka-
;:RSin I-\ gecekondu mevzuunda gerekli çalışmalara 
hazırlık olmak üzere 200 bin lira sarf etmek su
reliyle bir harita İhalesi işini ele almışken; aynı 
maksatlarla, diğer kurumlar aynı yerde yine 
aynı haritaları meydana, getirmek suretiyle bir 
millî kaynağı aynı maksat için israf etmekte ol
duklarına şnhidolmuş bulunmaktayız. Diğer ta
raftan arazi kadastrosunun ikmâl edilmemesi yü
zünden aksı yan hizmetler vardır. Bunların .yegân 
yegân burada izahına ve tasnifine zaman müsait 
değildir. Ancak; tabiî âfetlerde Hükümetin 
aldığı kararlarla vatandaşa yardım elini uzat
makta dahi kadastro imkânsızlığı yüzünden bu 
yardımlarını realize edeme.-.ligi, gerçekleştireme
diği bir vakıadır, Bir misal, olmak üzere arz 
etmiş bulunmaktayım. Sözlerime başlarken asıl 
işareti lüzumlu bulduğum bir konuya değinmek 
suretiyle yüksek huzurlarınızdan ayrılacağım. 
Bu da şudur; belediyelerin imar müdürlükleri
nin imar plânına muvazi belde hudutları içinde 
yapmış bulundukları parselasyon haritalarının 
İmar Kanunu hükümlerince tapa dairesinde mev-
eudolan paftalar üzerinden teslimi ve oraya in
tikali kanuni bir zaruret haline gelmiştir. Diğer 
taraftan tapu - kadastro fen memurlarının ka
dastro muameleleri sırasında tanzim ettikleri bir 
harita vardır. Her iki harita ayrı ayrı merciler
ce tanzim edilmiş bir mülkiyet vesikası, bir ta
sarruf vesikasıdır. Bu haritalar eok defa yek di
ğeriyle çelişmekte ve vatandaş böylece iki Devlet. 
dairesinin aynı konuda yekdiğerinden farklı yap
mış oldukları bir muamele sebebiyle ihtilâfa sü
rüklenmekte, böylece mahkemelerde sayısız ihti
lâf ve dâvaların açılmasına sebebiyet verilmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu bir dakikanız 
va.'. 

O. ZEKİ CJÜMÜŞOftLU (Devamla) — Bu 
tefrik ve ayrılık birçok memleketlerde kendisini 
gösterdi. Onun için birçok milletler bu farklı 
muamelelerin birleştirilmesi yolunda gayret sarf 

etmişlerdir. Alınanlar 1960 senesinde çıkardık
ları tnıar Kanunu ile arazi bu ayrı tasarruf vesi
kalarını tek bir haritaya bağlamış bulunmakta
dırlar. Bu itibarla tatbikatta büyük müşkülâtı 
aşikâr olan ve muhtelif Devlet daireleri tarafın
dan ayrı ayrı harcamaları icabettiren harita, iş
lerinin bir elden yürütülmesi zarureti ortadadır. 

Mensııbolduğum partinin grup sözcüsü, tapu 
ve kadastro Umum Müdürlüğünün Adliye Vekâ
letine bağlanmasını talebeylemiş ise de, elbette 
ki bu noktai nazara iştirak etmek lâzımdır. Ama 
benim şahsi kanaatime göre tapu ve kadastro işle
rinin ayrılarak sadece bir tescil işlemi ve noter 
vazifesi olan tapu işinin Adliye Vekâletine ve 
kadastro işinin de tnıar ve tskân Vekâletine bağ
lanışında sayısız faydalar mevcudoldıığu kanı
sında bulunruğumu ve bu noktadan muhterem 
Hükümetin dikkat nazarını celp için mâruzâtta 
bulunduğumu arz eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yok. Sayın Bakan, buyurun. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMA.Y (Ankara) — Pek •muhteremi arîkadaşla
rım, bu Tapu ve Kadastro bütçesi vesilesiyle 
evvelâ, mal canın yongası olduğu için filhaki
ka içten 'konuşmalar yapılıyor. Umumiyetle ida
renin çabşmıa tarzı da takdirde anıldı, bunu te
şekkürle karşılarım. Şimdi bâzı komılar'a kısa 
kusa cevaplar venmek istiyorum. Arkadaşları
mızın isimlerinden ayrı ayrı bahsetme/den şöyle 
mevzuları toparlatmaya çalışacağım. Mülkiyet 
hakkı emniyet altına alınmalıdır, tapulamaya 
böyle ehemmi'iyet verilmelidir, hızlandırılmalı
dır gibi temeııındler. Kanunu medenimize naza
ran, plâna müstenit tapu 'sicilmin gerçekleşti
rilmesi lâzımdır. Aksi takdirde 'bu memlekette 
mülkiyet hukuku keşmcfeeşinden kurtulunamı-
yacaktır. Bu bir gerçektir. Kanunu Medeninin 
emrettiği tapu sicilinin İsviçre'deki mânada 
•meydana gelebilmesi için de kadastronun sürat
le ikmali zarui'ldir. Ama bu imkân bugüne ka
dar gereği gibi temin edilememiştir. Niçin edile
memiştir? Mevzu bir defa bizim için yeni idi. 
Ve zaman içinda çok tecrübe sahibi oldu idare; 
ama klâsik metodlarla çalıştı. Alet, edevat mese
lesi deli. Bir sistemden öteki sisteme geçiş me
sel esiydi. Bugün daha çok fotogrametrik sis
temde çalışılmaktadır ve önümüzdeki 1966 yı
lında klâsik metot tamamen terk edilerek yeri* 

264 



27 . 1 . 1985 O : 2 
Sözcü arkadaşını bizim de dikkatimizi çe* 

ken çok ciddî bir konuya temas ettiler. Kadast
ro tatbikatında arazinin kıymeti göz önünde tu
tularak etütlerin buna göre uygulanmasını tav
siye ettiler. Filhakika bizi düşündürdü. Bunun 
üzerindeyiz, tatbikat yapıyoruz ama, bu tatbi
kat için arkadaşlarla da görüştük, söylediğiniz 
istikamette faaliyetimizi daha da artırmaya ka
rar verdik. Bu teknik elemanların terfii ınevzuu-
bahsedildi. Doğrudur arkadaşlar. Teşkilât 
1936 tarihinde yapılmış bir kanunla idare edil
mektedir. 1936 - 1966 çok /büyük aradır. Cemi
yet farkları var, gelişme var. Kanun elbette bu 
ihtiyaca cevap verecek durumda değildir. Ba
kalım Maliye Bakanı arkadaşımla temas halin
deyim. Bir imkân bulabilirsek bu konuda bir 
teşkilât kanununu, Diyanet İşlerinde olduğu 
gibi, hasırlamak emelimizdir. 
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ni fotogrametrik «istemi alacaktır. Bu suretle, 
iş daha da hızlanacaktır. Muhtelif arkadaşlar 
temas ettikleri için burada sırası gelmişken 
söyliyeyim; diyorlar ki, bâzı -arkadaşlar, efen
dim işte toprak reformunu engeller bunun fa
aliyeti. Hayır, bilâkis, kadastro yapılacak, top
rak reformunun onunla birlikte yürütülmesi za
rureti vardır. Ziraat Bakanı ile bu mevzuu da 
biz konuşmuşuzdur. 

Toprak reformunun tatbik sahaları bize da
ha evvelden söyliyecekler, ceplerimiz orada 
tesibit edilecek ve bir taraftan Ziraat Bakanlı
ğı hazırlıklarını ikmal ederken öbür tarafta biz 
araziyi emirlerine amade hale geleceğiz, bütün 
işleri bitireceğiz. Binaenaleyh gerçek mânada 
bir toprak reformunun yani, ciddî bir toprak 
reformunun muhakkak: kadastroya dayanması 
lâzum gelir. Engelleyici değildir. Bilâkis kolay
laştırıcı olacaktır. 

Binalardan bahsedilir. Efendim eski harf
lerle, Arap harfleriyle kütük, filân. Arap harf
lerle kütükler; bunlar müstağni kalamı-
yacağımız konulardır. Bütçe imkânları n'isbe-
tinde Arap harfli kütükleri yeni Türk harfle
riyle değiştiriyoruz. Binalar mevzuu, çok önem 
verilmesi lâzımgelen bir meseledir. Çünkü mil
yonlarca lira harcar, plânları meydana geti
rirsiniz, kütükler meydana getirirsiniz, canım 
paftalar yersizlik dolayısiyle, dolapsızlık dola-
yısiyle oürüyüp perişan hale gelir, bu da bir 
vakıadır. 

Bunun için Devlet Plânlama Teşkilâtı ile 
bina .meselesini ve Devletin imkânı hakkında 
görüştük. Yeni yapılan Hükümet binalarında 
ve yapılacak alanlarda bu ihtiyacımızı karşılı-
yacak tedbirlerin 'alınacağı neticesine vardık. 

Kadastro mahkemelerinin artırılmasından 
bahsettiler, arkadaşlarım. Kıymetli Adalet Ba
kanı arkadaşlarımızın buna lâyık olduğu önemi 
vereceğinden şüphe etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, derler ki, 1964 - 1965 
bütçeleri arasında bir fark yoktur. Nasıl olur 
da 1965 icra programını gerçekleştirecekler? 
Bütçemizde bu sene 4 milyon liralık bir fark 
vardır. Yeni tapulama kanunlarından elde edi
len kadrolarla bölgeler genişliyecek ve bu nis-
bette de o kanunun verdiği imkânlarla 1965 
yılı icra programı tatbik edilmeye çalışılacak
tır. 

Teknik elemanların hazırlanması için kurs
larımız vardır. Ayrıca burslu talebelerimiz var
dır. Okullarımızda ve kurslarımızda bugün 590 
gene vardır, memur vardır. Bunlar yetişmekte
dir. 

Alet edevattan bahsettiler. Fotogrametrik 
sistemle alâkalı aletlerden geçen sene kıymet
lendirme aletleri alınmıştır. Havai nirengi sis
temi üzerine bir alet alınmıştır. Elektronik be
yin makinasının ihalesi yapılmıştır. Elektronik 
beyin makinası hesapları ve arşivi tanzim ede
cek niteliktedir. Bu sene ikinci kısmı alınacak
tır. Bu yıl ayrıca 1966 yılında mevcut uçaklara 
ilâveten bir uçak daha satın alacağız. Ayrıca 
yine bu yıl içinde yeter miktarda a kâtı fenniye 
alacağız. Bunlar gösterilmiştir, bütçede. 

Şimdi arkadaşlarım, tapulama kanunumdan, 
şikâyet ederler. Arkadaşlar, hem de biraz ağır, 
sitemkâr konuşurlar, bu konuda. Tapulama ka
nunu bahtsız bir kanundur. Eski seneler içinde 
gelmiştir ve Mecliste müzakeresi yapılmıştır. 
Ama, nedense bu kanun sanki bu memlekette 
bir anarşi yaratacak, bir tasarruf keşmekeşi ya
ratacak, devletin arazisi kapışılacak, toprak 
ağaları teşekkül edecek, bunun gibi nebr söy
lenmedi, neler yazılmadı, ne açık oturumlar ya
pılmadı, bu Meclis kürsülerinde ne münakaşa
lar olmadı. Bunları arkadaşların hepsi bilir, 
gözleriniz önünde cereyan etmiştir. Ama millî 
irade tecelli etti, kanunu çıkardık... Şimdi bu 
kanunun tatbikatiyle başbaşayız. Derler ki, bu 
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kâritiii toprak reformunu baltalar. Baltalamaz ı 
arkadaşlar. I 

SAMÎ KÜCtÎK (Tabiî Üye) — Topraklar 
gelişi güzel ağalara dağıtıldı. I 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Müsaade 'buyurun, siz da- I 
ğıtıldığmı arz ettiniz. Ben dağıtılmadığını arz I 
edeceğim. Misal gösterildiği için arz ediyorum, 
Toprak Tevzi Komisyonlarının Hazine namına I 
tesbi't ettiği arazileı bu 'kanun yoluyla toprak I 
ağaları tarafından kapışılamaz. Niçtin kapışı- I 
lamaz? Çünkü Hazine namına yapılmış olan tes
cillerde zilyetlik hükmü uygulanmaz. Bu uygu
lanmayınca nasıl bir 'kapışma 'mevzuubahis olur. I 
Hukukçuluğumdan şüphe eder haldeyim. Ka- I 
ırandan sonra, tescil dâvaları artmış deniyor. I 
Kanundan sonra artmış tescil dâvaları varsa I 
ve kıymetli arkadaşlarımın ellerinde buna dair I 
bilgiler varsa çok rica edenim bize ışık tutsun- I 
lar, biz de bu (memleketin insanlarıyız, üzerine I 
eğilelim ve ne yapmak lâzımı ise yapalım. Bu I 
ıkanundan sonra tescil dâvası yoktur, beyefen- I 
diler. Burada bir mesuliyet duygusu ile söylü- I 
yorum. Kanundan evvel açılmış tescil dâvaları I 
vardır. Kanundan evvel eski mevzuatın cari 
olduğu zamanlarda. Bununla onları karıştırmı-
yalım. I 

İhya mevzuunda diyorlar ki, efendim ihya 
yolu ile arazi gidiyor. Yok beyefendiler. Bura
da fbir 37 nci madde vardır. 37 nci madde lâğve
dilen, (kaldıran 5602 sayılı Kanuna nazaran daha 
ileri derecede zabıta getirmiştir. Arz edeyim, 
meriyetten kaldırılan kanundaki hükme göre is
kân haddi mevzuubalıis değildir. Eskiden ihya 
alabildiğine olur, 10 'binlerce dönüm ihya edile
bilirdi. Bu kanun yeni bir hüküm getirmiştir. 
İskân haddini esas almıştır. Bu itibarla ihyada 
alabildiğ'ıne bir gidiş mevcut değildir. İhya mü-
0̂ -503031 minelkadîm vardır. Bu kanun bunu hat
tâ biraz dalha daraltmıştır ve zabıta tedbirlerine 
bağlamıştır. 

Sonra Karaman arkadaşım Cihanbeyli'de, Ağ
rı'da kanunun uygulanması dolayısiyle arazinin 
kapışıldığından 'bahsettiler. Efendim, affedersi
niz, bir yanlışlık olmasın. Tapu ve Kadastronun 
mesul adamları burada, mesul adam benim. Biz 
Ağrı'da, Cilhanbeyli'de daha bu kanunun tatbi
katını yapmadık. Ağrı'ya biv heyet gitmiş
tir, hâlâ vazifeye başlamamış ve (bir tek uygu- | 
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lama yapmamıştır. Cihanbeyli'de hiçbir teşebbü
sümüz yoktur, .gölgesi bile yoktur. Nasıl olur da 
bu kanunun tatbikatiyle alâkalı olarak bir arazi 
kapışılır. Bizim bilmediğimiz, bizim haberimiz ol
madan mintarafillallı yapılan bir uygulama var
sa lütfen ibize bildirsinler, çaresini arıyalım, ba
şımızın çaresine bakalım. 

Muhterem arkadaşlar, bunu bir cümle ile bağ
lamak isterim. Bu kanun dolayısiyle çok şey ko
nuşuldu. Ancak 'bir tek şeye temas edeceğim. İn
safınıza terk edeceğim. Uygulama henüz beş ay
lıktır. Büyük Millet Mecli'sinden bir kanun çık
mıştır. Ancak beş aydır tatbikat sahasına girmiş
tir. Tatbikatı oturmamıştır bile. İnsaf edelim. 
Beş aylık müddette bir şey söylenemez. Kanu
nun hatalı tarafları olabilir. Bu bir kusur ise 
Büyük Millet Meclisi bunu düşünsün, tedbirlerini 
beraber alalım. Buna müsaade buyursunlar da 
şu beş aylık tatbikat, hiç olmazsa 10 aylık, 15 
aylık bir tatbikat olsun. Neticelerini alalım, iyi 
midir, kötü müdür, hükmümüzü buna göre vere
lim. İnsafınıza dehalet 'etmekten başka söyliye-
cek söz bulamıyorum. 

Mulhterem arkadaşlar, bu müessesenin vakit 
vakit arkadaşlar, pek çok dinlemişimdir, gelirler, 
efendim bu Adalet Bakanlığına bağlansın, 'hayır 
^maz, İmar ve İskân Bakanlığına bağlansın, 
Başbakanlığa bağlansın, herkes bir şey söyler. 
Simdi bunun talihsizi"ğine işaret etmek için şöy-
'e mazisinden birkaç kelime ile bahsettikten son-
^a beraberce düşünelim. Tarihinin içinde bu mü-
^ıse^e Defteri Hakanı Nezareti olarak görüle
cektir. Arkasından, görürüz ki, olmaz denmiş,-
Defteri Hakanı Emaneti olmuştur. Sonra, Cum-
'uıriyetin 'kuruluşundan sonra Ankara'ya nakle-
lilmiş. Burada Maliye Vekâletine bağlı Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü olmuş, olmamış, Ma-
'iye Vekâletinden ayrı Tapu Umum Müdürlüğü, 
Kadastro Umum Müdürlüğü olmuş, bu da olma
mış. Tekrar birleştirmişi1 er yine Tapu ve Kadastro 
Umum. Müdürlüğü haline gelmiş. Gün o'muş 
Maliye Vekâleti ile bu iş bitmiyor, Adliye Vekâ
letine bağlansın, demişler. Adliye Vekâletine se
nelerdir bağlı kalmış, Adliye Vekâletinin fonksi
yonu başka, bu iş başka. O da olmamış, nihayet 
aranmış, aranmış ve en iyisi Başbakanlığa bağ
lansın denmiştir ve Başbakanlığa bağlanmıştır. 
Arkadaşlar bunu böyle bilmek lâzımdır. Tenkidi 
yapmak için nerelerden geçmiş, ne köprüler al-
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tından geçmiş, Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü nereden nereye, ne halde, nasıl gelmiş bunu 
•bilelim. İmar ve îskân Bakanlığına 'bağlanmasın
dan bahsediyorlar. Beyefendiler, Tapu ve Kadast
ro Umum Müdürlüğü 'başlı başına fen işleri yar-
dımeısıdır. Ama, oturacağı rmtı'h Ihukukî bir sa
tıhtır. Gayrimenkul mülkiyeti ile alâkalı 'bir ko
nudur. 'Tamamen ıriüatak'il (bir hüviyettedir. Hiç
bir 'balkan1 ı'kta yerini bulamazsınız. Teşkilât, îmar 
ve İskân Bakanlığından üç defa büyük, memleket 
sathına binlerce personeli yayılmış, uçağı ile, şu-
suyla, busuyla da'lmış, girmiş bir genel 
müdürlüktür. Lütfedin Bakanlığa teşrif edin, 
hummalı bir faaliyet içinde alabildiğine çalışan 
ve 600 kazada milyonlarca dönüm arazinin üzeri
ne eğilen ve 67 ildeki 'bütün teşkilâtı ile seferber 
olmuış bu (teşkilâtın kendisinden çok daha küçük 
ve başka yönde bir çalışına salhası olan bir bakan
lığa, îmar ve Itikân Bakanlığına bağlamayı dü
şünmek. hatalı olur. Olmaz böyle şey. Tapu ve 
Kadastro İdaresinin talihsizliği şurada : Gayet 
mütevazi bir dairedir. Ben de uzun müddet içe
risinde bu1 undum, müfettişliğini yaptım. Sessiz, 
propagandamız, reklamsız çalışır. Her halde Sul
tan Ahmet'tedir asıl Defteri Hakaııi binası. Onun 
içinde bir türbe vardır. Üzerinde şunu yazar; 
«'Ser verir sır vermez, Server Dede.» Burada da 
ser verir sır vermez, insanlar balinde çalışırlar. 
Ama, rica ediyorum, •milletvekilleri ve senatörler
den rica ediyorum, bu müesseseye 'alâka gösteri
niz, lütfen. Teşrif edin, bugün yakın Avrupa 
memleketlerinde, ttalyası dâhil, hangi usullerle 
nasıl çalışıyor, nasıl bir hummalı faaliyet içinde
dir, bunları gözünüzle görün. Bu memleketin ev
lâtları olarak gözleriniz yaşaracaktır. Çok r:ca 
ediyorum, davet ediyorum. Ama, ne var işte de
dim, bir Teşkilât Kanunu 1936 yılında çıkarıl
mış... Bu insanların maaşları muayyen bir sevi
yede donmuştur 

Geçen gün arkadaşlarım Umum Müdür bana 
geldi «Heyciti Teftişiye Reisi gidecek.* «Aman ne 
söylüyorsunuz ?» 

«Evet efend'm adamı tatmin edemez halde
yiz.» Hukukta, şurada burada yetiştirdik, niha
yet geldi dayandı. Bu memleketin insanları ola
rak. mlülfciyet hakkının koruyucusu olan insanlar 
olarak bu müesseseye dikkatinizi çekerim. 

Arkadaşlar, ben fazla bir şey söylemek iste
miyorum. Yalnız belki arzu edersiniz diye şu 
malûmatı kısaca arz edeyim : 
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«Bugüne kadar 34 ilde, 62 ilçede köy kadas

tronu ikmal edilmiştir. 25 ilde, 1'5 ilçede şehir ka
dastrosunda faaliyet devam etmektedir. Arazi 
'kadastrosu 5 500 köyde bitmiştir. 62 nrlyon dö
nüm arazi tesbit edilmiştir. Bunun 4 147 315 dö
nümü Hazine adına tesbit olunmuştur. 922 köy 
de eldedir. 

Bir hususu daha dikkatinize arz ederim. Va
kit vakit sorulur, «Bu kadadtrıo acaba ne zaman 
bitecek?» Bu kadastro biter arkadaşlar, çabuk 
ibi'ıter. Ama, nasıl biter, bugün fazla bir şeye 
lüzum yok, bugünkü elemanla ve bugünkü im
kânları ile, biraz da fotogrametri'k usulle, biraz 
alet, edevat ve uçak ilâve etmek şartiyle, fa
kat, asgari 200 - 230 - 240 iş günü çalışma- imkâ
nı vermek suretiyle seneleri kapatırız. Sorarım, 
postalar ve (heyetler yılda kaç iş günü çalıştınız 
diye, 100 ün üstüne çıkamazlar. Niçin? Tahsi
sat yok, para yok, imkân yok, çalışamaz, ara
ziye çıkamaz. Çünkü, vasıta yok, benzin yok, 
para yok vesaire, vesa'ire. Ben, müsaade eder
seniz Bakan olarak bütün bunlara neşter vur
maya mecburum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, 
mevzuun tam ortasına gelmiş iken, bir soru sor
mama müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, ben Sayın Ba
kanın konuşmasının bitiminden sonra vermek is
tiyordum ama, mademki kendileri müsaade 
ediyorlar, buyurunuz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bütün malî 
imkânları, teknik imkânları personel imkanları 
temin edildiği takdirde Türk iyemde arazi kadas
trosu kaıç yılda bitirilecektir? 

DEVLET BAKANI İBRAHÎM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Arkadaşımın söylediği gi
bi, bu imkânı, senede 250 iş günü çalışma im
kânı verildiği ve âlet ve edovaıtamız da tamam
landığı takdirde, hesapları yapılmıştır; en ince 
hesapları yapılmıştır; 25 senede tamamlanacak
tır. Ama, bugünkü bu mefluç lıalde devam et
tiği takdirde, daiha uzun zaman, lâ gaybi illal
lah devam edip gider. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu. 
OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 

Efendim, ben arz etmiştim, Sayın RJkan bu 
noktaya dokunmadıkları için hcltırlatmaya mec
burum. Kadaitro haritaları ile parselasyon 
haritaları arasındaki ihtilâfı halletmek için 
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İmar Bakanlığı ve 'belediyelerin yaptırdığı hari
taların tapuda teselli zarureti vardır. Bu ha
ntalların 'kadastro Ihî^ritalaıı haline ifrağ edil
meliyle ne olacaktır? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Bir aplikasyon [meselesi 
varsa ne âlâ, yoksa yeniden tetkike tabi tutu
lur. Buna isiz de »bendeniz 'kadar iyi bilirsiniz. 

Bu toprak tevzi komisyonlarının, llairita 
Genel Müdürlüğü ile koordinc olması meselesi
ne gelince : 203 numaralı 'bir Kanun çıkmış, bu 
203 numaralı Kanunla bugün Harita Genel 
Müdürlüğü, toprak tevzi komisyoıilariyle fcoor-
dine 'halde çalışmaktadır. O iman idaresi ile 
değvl. Bir aıkaldaş'imiü: orrnaın idaresinden bah
setti ama bununla koordine değildir, ötekilerle 
koordine halde çalışılmaktadır. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Küçük. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Efendim, 
Tapulama Kanununun yayınlanmasında bir 
kaide iktiran etmemiş. Fakat, vatandaşlar tara
fımdan işletilen arazinin fiilî durumu ne ola
caktır, yani (bunlar Hazine arazisi olarak mı 
telâkki edilecektir? Bu soruma vereceğiniz ceva-
'ba göre diğer sorumu da soracağıma. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Hazineye ait yerler var
dır. Hazinenin, Devletin 'hükmü tasarrufu al
tında bulunan yerler vardır. Zaten anlaşama
dığımız bir nokta var; Tapulama Kanunundan 
evvel 810 numaralı Kanun var, 501 sayılı tef
sir kararı var, 1515 sayılı Kanun var. 5602 
•sayılı Kanun vardır, 2613 «sayılı kanunlar var
dır. Bütün ıbunların içinde 'senetsiz tasarruf 
(mevzuatı yatar. Hepsi :bunun içindedir. Ka
nunu Medeninin 639 neu maddesi vardır. Me
deni Kanunun 639 neu maddesi o kadar geniş
t ir ki, tiratta bugün tenkid ettiğiniz, açık kaldı
ğını ifade 'buyurduğunuz !bu kanun Medeni Ka
nunun 639 neu maddesine ibir nevi taarruzdur. 
639 neu maddeye ıgöre, bir kişi 20 sene nisası/., 
fasılasız, Misnüniyetle şöyle yapar, böyle ya
parsa, müracaat edip 'hâkim kairarı tescilini 
yaptırır, diyor. Bunda miktar mutelber değildir. 
Bu itibarla arsz edeyim ki, bu kanun bütün bun
ları derlemiş, toplamış, hattâ ibir kusanının kıl
çıklarını da ıfjyuldıyarak huzurunuzla getirilecek 
ihale gelmiştir. 

Onun için, anüsaade buyurun, şu ta.tlbifcatı 
bir (bitirelim, ben yine huzurunuzda olursam, 
bu sualinizi cevaplariiiıı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güleügil. 
MUSTAFA GÜLOÜGİL (İsparta) — 25 se

nede Türkiye'nin kadastrosunun yapılabileceği
ni idude ibuyurdunuz. Bunun malî portesi nedir 
ve bu imkân niçin tonıin edilemez? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Beyefendi, ben şimdi bir 
rakam söyliycmiecğim, ama, Devletin birden bire 
bunu bize sağlaması biraz güç bir meseledir. Bel
ki önümüzdeki senelerde bu mümkün olabilir. İn
şallah bizim de arzumuz bu olacaktır. 

MUSTAFA GÜLCÜGÜ (İsparta) ~~ O 
halde hesabedilmcmiş. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Yok, ho:ap yapılmış ama, 
bilmiyorum arkadaşlar ne kadar hesap yaptılar.! 
(127 milyon sesleri) Senelik 127 milyon olarak 
hesabedilmiş. 

BAŞKAN — Bııyımm Rii'at Öztüvkeine. 
RİFAT ÖZTÜRKOlNE (İstanbul) — Efen

dim, evvelâ bir hâdise oldu, onu arz edeyim, 
ondan sonra sualime geçeceğim. Kadastro tesbit 
memurları tapuya esas olmamak üzere tesbiti ge
lişi güzel yapıyorlar. Bâzı evler ve hattâ demir
yolu bile gölün ortasında kaldı. Ne ise şikâyet 
ettik, bunu durdurdular. Şimdi, aynı hâdise 
Zeytinburnun'da oldu. Geliyor memurlar, bilirki
şi, bilirkişi mi değilmi belli değil. Ne arıyor; 
arazi Ahmet'e ait, Mehmet'e mi? Bilmiyor. Bu 
tesbitle tapu veriyor. Neticede bir dâva mevzuu 
olduğu zaman, bugünkü kayda esas oluyor. Bu 
gibi ihtilâflar ne şekilde halledilecektir? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) —• Bunların bir usulsüzlük 
vaptığı iddiasında iseniz, ben bunu bir ihbar te
lâkki ederim ve derhal müfettiş göndererek bunu 
tahkik ettiririm. Küçükçekmece'deki hâdiseyi 
hatırlıyorum. Bir fen memuru orada bir opli-
kasyon hatası yapmıştı. Bu her zaman her yerde 
olabilir, düzelttik. Eğer, siz burada bir ihbarda 
bulunuyorsanız, derhal harekete geçer hukukçu 
elemanlarımızı, fen elemanlarımızı gönderirim, 
onun tetkiki ve tahkikini yaptırırım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Ba

kan, evvelce sormuş olduğum sualime 25 sene şek
linde cevap verdiniz. Bu, plânlamanın başlangıç 
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tarihi olati, neşredilen yazı itibariyle acaba 4 sene I 
evvel mi başlıyor? 4 sene evvelki nc.şriyatında-
da 25 setle yazılı. Acaba, bu söylediğiniz 25 sene, 
4 sene evvelinden başlıyan 25 sene ini? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Hayır, Sayılı Ünal-
dı, şimdi bunu böyle sorma, bana. Elbette biz bu 
imkânı 4 sene içinde bulmadık ki, biz onu 4 sene
ye sığdıralım. Biraz insaf edelim. Belki daha 
önümüzdeki tarihlerden itibaren olacaktır. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkış
lar). I 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Tümü 
üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

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

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

12.000 Personel giderleri 69 228 681 
BAŞKAN — Kabul edenler... j 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönctîm g derleri 2 616 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 005 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 20 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 5 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3 Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I I - Transferler 

35.000 Sosyal taransferler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç. ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesü 

bitmiştir. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 ytfa 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 1/749) (S. 
Sayısı : 494) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bütçesinin tümü hakkındaki müzakerelere baş
lıyoruz. Adalet Partisi Grupu adına buyurun 
Sayın Ucuza!. Sayın Ucuzal yine sizin adınıza 
arkadaşlarınızdan birisi okusa, zahmet buyurma-
sanız. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL 
(Eskişehir) — Hayır efendim; Sayın Başkan ve 
sayın senatör arkadaşlarım; Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün 1965 senesi Bütçe kanun tasan*» üze
rinde Adalet Partisinin görüş ve tenkidleritti ar
za çalışacağım. 

Tarih boyunca her bakımdan insanlığa hiz" 
meti bir vazife bilen ecdadımız, islâm Dininim 
ışığı altında kendi milletine sosyal sahada, maddü 
karşılık beklemeden, sadece Tanrının rızasını te
min sadedinde sayısız vakıflar tesis etmiştir. 
Böyle ulvi gaye uğrana tesisler meydana getiren 
ecdadımızın örnek hareketlerini bu kürsüden 
minnnetle ve şükranla yâdetmeyi bir vecibe bilir, 
ruhlarının şadolmasım tanrıdan dileriz. 

Sayın arkadaşlarım, tesislerinden itibaren 
uzun yıllar Türk milletine, bugün burada müm
kün olnııyan büyük faydalar sağlıyan vakıfların 
ne yazıkki, şimdi kendisinden beklenen gaye
leri sağlamadığını üzülerek arz etmek mecburiye
tindeyiz. Buna âmil olan sebeplerin başında, he
pinizin malûmu olduğu üzere vakıflar Genel Mü
dürlüğünün asıl gayesine kavuşmasını temin ede
cek Teşkilât Kanunundan mahrum oluşudur. Bu
günkü mevcut mevzuata güre Vakıflar idaresi, 
vakıfların şartlarını tesisi yönünden uzaklaşmak 
suretiyle idare etmektedir, idare bu yolu tutun
ca elbetteki mâzisindeki şaşaalı devri kapatmış 
olmaktadır. Mazbut ve mülhak vakıfların sayısı 
senelerden beri değişmenıekte ve yenileri bir tür
lü tesis edilmemektedir. Büyük Türk milleti 
ecdadından kendisine intikal eden asîl duygu ve 
anlayışın içinde olmasına rağmen senelerden beri 

(1) 494 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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yeni vakıf tesis edilememesinin elbette sebepleri 
var. Bunlardan biri, yukarda arz ettiğimiz va
kıfların, şartlarından uzaklaşma suretiyle idaresi, 
diğeri ise Medeni Kanunumuzun vakıflar için 
tesisi temin edecek .şartları tam olarak ihtiva et
memesidir. Bu şartların yerine getirilmesini te
min için Medeni Kanunumuzda tadilâttan ziya
de tamamlayıcı ilâvelere ihtiyaç, vardır. Kanaati
mizce, yalnız Medeni Kanunumuzun Miras hu
kukunda koymuş olduğu esaslar d* ayrıca vakit* 
tesisine kısmen imkân vermemektedir. 

Muhterem senatörler, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yeni bir Teşki

lât Kanununa istiyacı vardır demiştik. Böyle 
bir kanun tasarısının hazırlanmış olduğu ve bu
nun Personel Kanununun yürürlüğe girmesinden 
sonra ancak kanunlaşıp yürürlüğe gireceği söy
lenmektedir. Kanaatimiz odurki, Bütçe kamın 
tasarısına bir göz atarak, çıkarılacağı söylenen 
Teşkilât Kanununun da Vakıflar Genel Müdür
lüğünce tatbiki neticesi, vakıflardan beklenen 
gayenin elde edilmesine imkân olmıyacaktır. 
1965 yılı bütçesi gecen yıla nazaran 435 262 lira 
fazlasiyle 51 619 662 liradır. Bu bütçenin 
29 1.19 662 lirası Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
kendi kaynaklarından ve 22 500 bin lirası da Ha
zine yardımından temin edilmiştir. 1964 yılı büt
çesi, 1963 yılı bütçesine nazaran 6 milyon 109 bin 
küsur lira artmış olduğu halde, 1965 yılı bütçe
sinden Hazine yardımı 1 165 150 lira azaltılmış
tır. 

yukarıda arz edilen rakamların 23 489 995 li
rası Genel Müdürlüğün, cari masraflarına ayrıl
mış, geriye kalan 28 küsur milyon lirası ise an
cak mevcut vakıfların korunması, tamiri ve ihya
sına ayrılmıştır. Mevcut tarihi âbidelerin maz
but ve müh ak vakıfların tam olarak eski haline 
ifrağı için 600 milyon liraya ihtiyaç bulunduğu 
ifade edilmektedir. 

Şu durum karşısında, vakıflar idaresinden va
kıfların şartlarına göre idaresi ile kendisinden 
beklenen sosyal faydayı ve bu eserlerin muhafaza 
ve eski haline ifrağı için tamir ve koruma imkâ
nını sağlamasını beklemek beyhudedir. Türkiye-
nin bütün köy, kasaba ve şehirlerinde sayısız 
vakıflar mevcut, bunların ehemmiyetli bir kıs
mı gelir getiren vakıflardır. Ama, mevcut mev
zuat sebebiyle bilhassa kiralar yönünden, bugün 
16 milyon gelir sağlanmasına rağmen, bu rakamın 
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30 milyonu da bulacağı tahmin edilmektedir. Ay
rıca, vakıf şartlarının yerine getirilmemesi ve 
Genel Müdürlüğün kâfi derecede ehemmiyet ver
mediği zeytinlik, incirlik, bağ, narenciye ve fın
dıklıklardan beklenilen hasılat elde edilememek
tedir. Bunlar senelerden beri bakımsızlığı sebe
biyle verimsiz hale gelmiştir. Bunların neticesin
de de Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hazineye yük 
olmuş, ne sosyal alandaki hizmetlerini lâyıkı ile 
ifa edebilmiş ve ne de mevcut akaarları muhafaza 
ve eski hale ifrağ imkânını sağlıyabilmiştir. 

Sosyal alanda bugün yapılan yardımlar vo 
bunun için kurulan tesisler kâfi değildir. Vakıf
lar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan imaret
hanelerin 21 olduğu, bu yerlerde 9 500 vatandaşın 
yalnız öğle yemeği yediıildiği bildirilmekte ise 
<le bugünkü rayice göre rakamın üzücü bir mâna 
ifade ettiğini arz etmek mecburiyetindeyiz. Gün
kü, bir şahsa bir yıl içinde verilen yemek bedeli
nin tutarı 77,50 liradır. 

üniversitede okuyan gençler için 2 si İstan
bul, biıi Ankara'da olmak üzere 3 talebe yurdu 
tesis edilmiş, ayrıca bu sene 3 ilâvesi ile vilâyet 
merkezlerinde 27 orta, tedrisat yurdu tesis edildi
ği bildirilmektedir. Bu tesislerin kâfi olmadığını 
bunlara ilâveten üniversite, yüksek okul ve fakül
te bulunan Erzurum, îzmir, Trabzon ve Eskişe
hir'de de bu gibi tesisler kurulması yolunda te
şebbüslere geçilmesinin faydalı ve yerinde olacağı 
kanaatindeyiz. 

Tarihî âbide vasfını haiz vakıflarla birlikte 
gelir getiren diğer vakıfların ehemmiyetine göre 
tosbiti ile reste resi ve eski haline ifrağının temini 
ve gelir getirmeye müsaidolanların da aynı esas
la ele alınarak tamirinin, gerek gelir getirme, 
gerekse turizm bakımından ehemmiyetli olduğu 
«şikârdır. Bu meyanda, bu vakıflarda çalışan ha-
demei hayrat sayılan kişilerin aldıkları ücretin 
bugünkü geçim şartları karşısında çektikleri ge
çim sıkıntısını tahmin etmek zor bir şey olmasa 
gerek. Burada şunu da arz etmeden geçemiye-
ceğim. Yine raporlardan edindiğim malûmata 
göre, Vakıflar Genel Müdürlüğününde, bu mü
esseseyi gayesine göre yaşatacak elemanı elde tut
manın mümkün olmadığı ve bu sebeple eleman 
sıkıntısı çekildiği bildirilmektedir. 

% 55 hissesi Vakıflar Genel Müdürüîğüne 
aidolan ve 50 milyon sermayesi bulunan Vakıa
lar Bankasına Genel Müdürlükçe ödenen 27 mil-
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.yon küsur liraya karşılık senede 1,5 milyon kâr 
teinin edilmesi de normal bir gelir sayılmamalı 

Yine raporlardan öğrendiğimize göre vakıf
larda bulunan menkul eşyalara bugüne kadar 
lâyıkı veçhile ehemmiyet verilip tesbit edilmedi
ği anlaşılmaktadır. 

Muhtaç, zayıf ve cılız ilkokul öğrencilerinin 
temiz hava ve iyi gıda almak suretiyle sıhhatleri
ne kavuşturulmak için kamp ve dinlenme giderle
rine tahsis edilen meblâğ 40 bin lira olduğuna 
göre, bundan kaç öğrencinin faydalanacağını ve 
bu öğrencilerin beklenen faydaya ulaşamayaca
ğım izaha lüzum görmüyoruz. 

Genel Müdürlük, gerek vakfın gayesi ve sos
yal hayâttaki yerini ve gerekse Türki}re'de mev
cut vakıfların tanıtılması bakımından yılda bir 
defa olmak üzere, Genel Müdürlük kurulduğun
dan beri ancak bugüne kadar 5 nci sayısını çı
kardığı bir dergiden bahsedilmektedir. Bu durum 
da gösteriyor ki, bu teşekkül kendisinden bekle
nen vaızifeyi mevcut imkânlar dâhilinde bile ya
pamamaktadır. Elbette bu şartlar altında vatan
daşın gönlünde kendisine yer edemez. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir hususa daha temas etmek isteriz. Busrün 

vakıfların doğuşunda büyük âmil olan bir müesse
semiz Diyanet tşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ayrı aıyrc Devlet Bakanlığına bağ
lıdır. Bunların ikisinin bir Devlet Bakanlığına 
bağlanmasında sayısız fayda sağlanacağına kaa-
niiz. 

Sayın Bakanın, Bütçe Komisyonundaki beyan
larından öğrendiğimize, göre, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün yeni bir esasa bağlanması için, 
bir ilmî heyet kurulmuş; bu heyetin teşekkülü
ne neden lüzum görülmüştür. Heyet toplantı ne
ticesinde ne gibi bir karar almıştır? Bunun açık
lanmasını istirham edeceğiz. 

Yukarda arz ettiğim durumdan sonra, Vakıf
lar Genel Müdürlüğü idaresinde bulunan mâne
vi değeri ölçülemiyen, mazbut vakıflarla maddi 
bir milyarın üstünde bulunan mülhak vakıfla
rın muhafazası ve bunlara yenilerinin ilâve edil
mesinin teminini sağlamak için yeniden bir teşkilât 
kanunu çıkarmanın fayda sağlıyacağına kaani 
değiliz. Beklenen sosyal gayenin temini ve paha 
biçilmeyen bu ecdat yadigârı eserlerin muhafazası, 
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kıymetlendirilmesi ve yenilerin ilâvesinin temini 
için Vakıflar Genel Müdürlüğü yerine üniver
sitelerimiz gibi müstakil ve muhtar bir idarenin 
kurulmasının şart olduğunu ve bunun zamanı
nın gelip geçtiğini de arz etmeyi bir vecibe bi
liriz. 

Sözlerimi -bitirmeden evvel 1948 senesinde ya
yınlanmış bulunan Ülkü mecmuasında okudu
ğum bir vakfiyenin yanlız beddua kısmından bir 
pasajı aynen nakletmek isterim. Kayscri'nin Bün
yan kazasında /bulunan Karatay Kervansarayı
nı vakfeden Cehalettin Karatay ismindeki bu şa
hıs vakfiyesinin beddua kısmında aynen şöyle 
demektedir. Her kim vakfımın şartlarından. 
birini değiştirir, hükümsüzlüğe sürükler ve
ya yerine getirmekten üşenirse günahı 
onadır. Tanrı, şüphe yok ki görür, bilir. Vakfa 
dokunan, bozan, şartlarını yerine getirmiyen,, 
bunlara, mâni olan, bunları önlemiyen kimse Tan--
rıdan ve kitaplardan ve meleklerinden ve Pey
gamberden uzaktır. Tanrının meleklerinin ve bü
tün insanların laneti, kıyamete kadar o kimse 
üzerinde olsun). Diye devam etmektedir. Hemen 
bütün vakfiyelerde, vakfın şartlarından ısonra 
böyle beddua kısmı yazılıdır. Şu durum karşı
sında, Vakıflar Genel Müdürlüğünü böyle bed
dualar karşısında bırakmaya elbette ki, gönlü
mü:; razı olamaz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin üzerin
deki görüşlerimizi burada bitirirken, bütçenin 
memleket ve milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını Tanrı'dan diler, beni dinlemek lûtfn?:da 
bulunduğu rnızdan dolayı hepinizi Adalet Partisi 
Senato Grupu adma hürmetle 'selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hepinizin 
oy birliğiyle kabul ettiği programa göre, daha 
iki genel müdürlük bütçesi müzakere edilecek. 
Yani, iki günde şu görülür vaziyete göre, bir 
günlük gecikme vardır. Açıktır, meydandadır 
Maalesef, bütün arkadaşların bildiği gibi, feon-u-
şan arkadaşlar gitmekte ve dinlemekte sabit bir 
kadroya kalmaktadır. Bu da açık bir hakikat. 
Hakikatları gizlemeye mahal yok. Bu itibarla, 
grupların ve Hükümetin Tüzüğe göre sözü kesi
lemez. 9 günde bu program bitecektir. Bitmezse 
konuşanlar giderler, bayramda biz 'kalırız. Bu 
itibarla, herkesin mümkün olduğu kadar kıça ko
nuşmasını rica ediyorum. 
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Millî Birlik Grupundan kim konuşacak efen

dim? (Yok sesleri) 
Kontenjan Grupundan kim konuşacak? (Yok 

sesleri) 
G. H. P. Grupu adına Sayın Enis Kamu. 

Buyurun. 

C. II. P. SENATO GRUPU ADINA ENİS 
KANSU (îzmir) — Muhterem Senato üyeleri, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmalarını başlıca 
3 kısım üzerinde teksif etmiş bulunmaktadır. 

1. Hay.rî (hizmetler. 
2. Sosyal hizmetler. 
3. Bu hizmetlerin görülebilmesi için lüzumlu 

gelirleri sağlıyacak iktisadi faaliyetler. 
Vakıfların hayri hizmetleri: Vakıflar İdare

sinin yapmakla mükellef bulunduğu hizmetlerin 
başında âbide ve eski eserlerin bakım, onarım ve 
restorasyonu gelmektedir. Yapılan tesbite göre 
bu eserlerin miktarı 3 500 civarındadır. Bun
ların onarım ve restorasyonu 600 milyon gibi çok 
büyük bir meblâğ ile mümkün olabileceğinin uz
manlarca tesbit edilmiş bulunduğunu arz ederim. 
İdarenin son derece mahdut imkânları içinde bu 
pjörevi yerine getiremiyeceği izahtan varestedir. 
Bütün bir milletin malı olan ve ecdat yadigârı 
bulunan bu eserleri korumak ve gelecek nesillere 
devretmek lüzum vo zaruretinde olan Hükümetin 
her sene Vakıflar bütçesine yaptığı yardımlarla 
bu husus ele alınarak malî imkânlar çerçevesinde 
sağlanması kabil olacaktı}'. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı içinde Vakıflar 
İdaresince her yıl '20 milyon lira harcanmak su
retiyle, 543 aded âbide ve eski eserin restorasyo
nu ve onarılmasını mümkün kılacak tedbirler 
alınmıştır. G-elir kaynaklarının daha iyi bir şe
kilde değerlendirilmeye matuf çalışmalarla arta
cağı beklenen varidatın önemli bir kısmının bu 
hizmete tahsisi suretiyle, her sene daha fazla ese
ri restore edebilmek ümidedil inektedir. Bu ara
da Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmaları 
hakkında bir fikir vermek üzere 1964 yılında 
20 milyon lira sarfiyle 218 aded eski eser ve âbi
denin onarıldığı, 1965 yılında da 16,5 milyon lira 
sarfı ile 137 aded eski eser ve âbidenin onarıla
cağı hesabolımmaktadır. Kezalik 1964 yılında 
3 232 caminin onarılması veya yeniden yapılma
sını sağlamak üzere derneklere 4 milyon 250 bin 
lira yardım yapılmıştır. 1965 yılında da bütçeye 
aynı maksatla konan ve Bütçe Encümeninde ge-
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çirdiği istihaleden sonra da 6 hüİyön lira civarın
daki ödenekle aynı hizmetler ifa edilecektir. 

Vakıfların iktisadi çalışmaları; Vakıflar İda
resinin bu konudaki başlıca çalışmaları üç kısım
da toplanmıştır: 

Gayrimenkul kiraları, 
İşletmeler, 
Vakıflar Bankası faaliyeti. 
Halen yapılmış tesbitlere göre, 6 246 aded 

musakkaf 13 746 aded de gayrimusakkaf olmak 
üzere cem'an 19 992 aded gayrimenkulu bulu
nan vakıfların tesbit tarihindeki rayiçlere göre, 
umumi kıymeti bir milyarın üstündedir. 

Çok eski zamanlarda kiraya verilmiş bulunan 
vakıf binalarının kira bedellerinin cüzi olması 
yüzünden buralardan gelir temini şöyle dursun 
tamiri dahi mümkün bulunmadığı bir hakikattir. 
Bu gayrimenkullerin bu sebepten gelir bakımın
dan sosyal hayatımızda hiçbir tesiri olmadığını 
kabul etmek gerekiyor. Ancak, Anayasa Mahke
mesinin gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanu
nun bâzı maddelerini kaldırması sebebiyle, bu ka
nunun vermiş olduğu elastikiyet yüzünden, gayri
menkul kiralarını idare anlaşma yolu ile yapılan 
cüzi zamlarla bakım ve tamir masraflarını dahi 
güçlükle karşılamakta ve gayrimenkul kiraları 
hakkındaki Kanunun vakıf mallar bakımından da 
bir an evvel çıkarılması bu millî servetin heder 
olmaması yüzünden gönülden âcil bir ihtiyaeola-
rak belirtmeyi bir vazife saymaktayız. 

İşletmeler; idarenin bir diğer gelir kaynağı da 
Aydın ve Ayvalık'taki vakıf zeytin işletmeleri 
teşkil etmektedir. Ayvalık ve Aydın havalisinde 
340 bin zeytin ağacı mevcudolup, bunlardan sene
de bin ton civarında en kaliteli zeytin yağı elde 
edilmektedir. Kezalik, Vakıflar İdaresinin An
talya'da Muratpaşa arazisinde 15 bin kadar zey
tin ve 10 bin civarında narenciye bahçesi bulun
maktadır. 

Bütün bu işletmelerin 1964 yılı içinde Ayvalık 
zeytinlikleri ile Antalya zeytinliklerinin ve na
renciyenin temin etmiş olduğu varidat 800 bin li
ra civarında bulunmaktadır. Önümüzdeki yıldan 
itibaren Antalya İşletmesinin de Ayvalık işlet
mesi ile bir arada kovuşturulması düşünülmek! e-
diı\ 

İşletme faaliyetleri sonunda 1963 yılında kira 
ve zeytinyağı satış bedeli olarak 2 milyon Ura ci
varında bir hasılat temin edilmiştir, 
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Vakıflar Bankası; 1954 yılında kurulan 

Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığının 
50 milyonduk sermayesinin % 55 i Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünce taahhüdedilmiş bulunmakta 
ve bugüne kadar 24 milyon sekizyüzbin lira öden
miş bulunmaktadır. Umum Müdürlüğün mezkûr 
bankaya olan hissesinin geri kalan 2 milyon ye-
diyüzbin lirası da 1965 yılı sonuna kadar öden
miş olacaktır. Bankadan göstermiş olduğu müs
pet faaliyetler neticesinde, 1963 yılı temettü ola
rak bir milyon ikiyüz küsur bin lira alınmış ve 
1964 yılı bütçesine irat kaydedilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bugünkü bütçe im
kânlarına göre sosyal hizmet olarak orta ve yük
sek öğrenim talebe yurtları, ilkokullardaki fakir 
ve bakımsız öğrenciler için kamplar, fakir ve 
kimsesizler için açılmış imaretler. İstanbul'da va
kıf Gureba Hastanesi, dernekler ve köyler tara
fından inşa veya tamir ettirilip hayrata yardım, 
körlere ve fakirlere yardım gibi hizmetler ifa 
etmektedir. Halen 27 ilimizde 2 521 öğrenci ba
rındıran vakıf talebe yurdu bulunmaktadır. Bun
lardan üç tanesi yüksek talebe yurdudur. 777 öğ
renci kadrosu vardır. Bunlardan bir adedi An
kara'da Kız Talebe Yurdu. Bir adedi istanbul'da 
Kız Talebe Yurdu, bir tanesi de yine İstanbul'
da Erkek Talebe Yurdudur. 

1P65 yılı bütçesinde de mezkûr Umum Müdür
lük. tarafından üç yurt daha açılması için gerek
li ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

İmaretler bakımından Vakıflar Genel Müdür
lüğünün halen İstanbul'da üç ve diğer vilâyetler
de 18 olmak üzere 21 aded vakıf imareti bulun
maktadır. Bu imarethanelerden 9 100 fakir ve 
kimsesiz yemek yemektedir. 

Gureba Hastanesi; Bezmiâlem Valide Sultan 
Vakfından olan İstanbul Vakıf Gureba Hastane
si, bugün halen üçyüz yatağı bulunmaktadır. Bu 
yıl altmış yatak ilâvesi ile bevliye paviyonu yapıl
mak suretiyle 360 yatağa çıkarılmıştır. Bu has
tanede fakir vatandaşlar meccanen tedavi ettiril
mektedirler. 1965 senesi için mezkûr hastaneye 
1 295 200 liralık ödenek teklif edilmiş bulunmak
tadır. 

Dernekler; 1964 yılında 3 232 cami onarım ve
ya yeniden yapılması için dernek ve köylere 
4.250 bin lira verildiğini ve 1965 senesi için de 
bu miktarın altı milyon liraya çıkarıldığını ifade 
etmiştim, 
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Körler ve fakirler; Halen Vakıflar İdaresi bil

hassa büyük kısmı Cenup vilâyetlerimizde olmak 
üzere 600 kör, 555 fakir için 1963 yılında 280 
bin lira, 1964 yılında 420 bin lira ve 1965 yılma 
da aynı miktar ödenek koymuş bulunmaktadır. 
Mezkûr Genel Müdürlüğün en mühim kısmı ol
mak üzere yatırımlar kısmına geçmiş bulunmak
tayız. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Başbakanlık 
Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına 1963 yılında 
başlamak üzere beş yıllık âbide ve eski eser ona
rım ve restorasyon ve yeni aka ar yatırım progra
mı takdim etmiş olduğunu görüyoruz. Âbide ve 
eski eser onarım ve restorasyonu bakımından, 
1964 senesi bütçesine konulmuş bulunan ve 7 bin 
küsur sayılı Kanunla devredilmiş bulunan eski 
eserler onarımı olarak 19 850 000 lira ayrılmış 
bulunmaktadır. 1964 programı 119 eserin ona
rımını ihtiva etmekte ve bunlardan üç tanesi tek
nik sebeplerle geri kalmış bulunmaktadır. Ancak, 
bunların yerine 218 aded eserin ihalesi yapılmış 
ve mühim bir kısmı tamamlanmış bulunmaktadır. 
Beş yıllık yatırım programının üçüncü bölümü 
olan iş 1965 yılma ait hazırlıklar tamamlanmış
tır. 1965 yılında bütçeye konulan 16 milyon beş-
yüzbin lira ile programdaki yetmişyedi eserin 
onarımı için bütün hazırlıklar tamamlanmış ve 
ayrıca tasarruf ve ihale tenzilâtlarından faydala
nılarak altmış iş üzerinde çalışma hususu tedbir-
lenmiş bulunmaktadır. Bu arada mâruz kaldığı
mız Balıkesir ve Bursa deprem bölgelerinde ha
sar gören eski eserlerin, onarılacağı da hesaplan
mış bulunmaktadır. 

Yeni akaar inşaatı; Vakıflar Genel Müdürlü
ğü kendisine irat getirmiyen veya elde tutulma
sında fayda melhuz olmıyan gayrimenkul] erini 
satmak suretiyle bütçe dışı bir fon tesis etmiştir. 
Bu fonla yeniden yurdun muhtelif yerlerinde 
rantablitesi iyice hesaplanarak idareye irat sağ-
lıyacak yeni gayrimenkuller yapılması düşünül
mektedir. Bütçe dışı satışlardan elde edilen ge
lirlerle yapılmakta olan inşaat da Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında gösterilmiştir. Bu neviden 
olan binaların inşaatı bâzı tahliye, istimlâk, mü
badele ve satış güçlükleri sebebiyle tamamen ta-
kibedememiştir. Genel Müdürlüğün bu sahadaki 
faaliyetlerinin devamı için devamlı bir gelir kay
nağı tesbit ettiği gibi, aynı zamanda memleke
timizin birçok bölgelerinin imarına yardımcı ol-
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ması ve vatandaş ihtiyaçlarını imkân nisbetinde I 
karşılaması bakımından, faydalı bulunmakta ve 
faaliyetlerin devamı temenniye şayan görülmek
tedir. 

Vakıflar Grenci Müdürlüğü bütçesinin ya
pılmış dan incelenmesine göro, temenniye 
şayan aşağıdaki hususlara da temas etmeden 
geçemiyeeeğim. 

il. — İdareyi re idari metotları yeniden 
düzenleme komisyonu kurulmasına dair 6/2Ö9 i 
sayılı karara müsteniden teşekkül etmiş bu
lunan komisyon tarafından hazırlanan 
raporda; ime/Mır umum müdürlüğün 
müstakil durumuna da tefnıasedilmiş bulu
nulduğundan ibu hususta Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne verilmesi muvafık görülen veçhe- ı 
nin, ne olması icabettiğinin fesbiıti maksadıyla, 
'Devlet Bakanlığının tensihi ile kurulmuş bu
lunan bir ilim heyeti tarafından (bir rapor 
hasırlanmış? ve lb.u hususta Vâkıflar Oeniel 
Müdürlüğü İdare Meclisince d<e mütalâası 
ialmımak suretiyle, rapor mütalâalar Başba
kanlık Bevlet Plânlama müsteşarlığına intikal 
ettirilmiştir. Bu çalışmaların <biran önce bir 
sonuca (bağlanması ve Vakıflar Oenel Müdür- j 
lüğünün zamanımızın ve günümüzün icapla- [ 
ruıa göre en rasyonel ve rantabl hale getir'lm»-
isiîii tekmen niye şayan görüyoruz. 

2. —Hâlen Vakıflar Bankasının mülkiye
tinde İstanbul'da Taksim gazisinin bir kısmını 
işnal eden S 000 metre karelik bir arsa üzerine' 
(büyük tbir otel yaptırılması çalınmaları var
dır. Bir yabancı şirketle Vakıflar G«nel Mü
dürlüğünce muayyen bir nisbette sermayeye 
İştirak işaretliyle hissedar olalbilmesi için ha
zırlanan kanun tasarısı Tınum Müdürlük 1da-
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re Meclisinden de geçmiştir. Ve lüzumlu for
malitenin ikmalinden sonra Yüksek Meclise 
takdim olunacağını anlamış ıbulunuyornız. î»-
tanbul için büyük ehemmiyet taşıyacak olan 
bu tasarının biran önce kanunlaşmasını can
dan arzu etmekteyiz. 

S. — Bugün için vakıf idaresinin tasarruf 
ve bakım mesuliyeti altında bulunan 3500 ci
varında han, hamam, cami, köprü, çeşme ve 
tünbe ve tarihi kıymeti haiz eski e®er ve âbi
deleri olup bunların tarihi ve aynı zamanda 
turistik değeri olan mezkûr eserlerin tamir 
ve restoreleri için tahminen 600 küsur bin 
lira. sarfı gerekmektedir. Vakıf gelirleri ile 
bu tamir ve restore işinin tamamlanması müm
kün değildir. Bu işin intacı için hazinece her 
yıl asgari 20 milyon liralık yardım yapılma
sı ve bunun da yıllarca artarak devam etme
si ile kabil olacağı anlaşılmaktadır Aksi tak
dirde tarihimiz yönünden çok büyük kayıp 
olacak ve davamız da yarım kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kansu iki dakikanız 
var. 

O. 11. P. OKLTU ADİNA ENİS KANSU 
(Devamla) — Hayhay efendim. 1965 bütçe
sinde bu 20 milyonluk hesaba rağmen 16 mil
yon ıbeşyüzfbin liralık .bir tahsisat konulduğu gö
rülmektedir. Bu vaziyet, İbu yapılan indirme ta
mirin taihakkununa lengel teşkil edeceği cihetle 
ibu rakamın önümüzdeki yıllardan itibaren tek
rar yirmi milyon liraya çıkarılmasında fayda 
mü I îi haza et inekteyim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Saat 19 da toplanmak üzere 

oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,02 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 19,00 

BAŞKAN — Başkavekili Muhittin Kılıç (Konya) 

KÂTÎPLER : Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu), Ahmet Naci An (Kırklareli) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesine devam ediyoruz. Topluluklar adma söz 
istiyen Saym Söylemezoğlu, sizin isminiz var 
buyurun efendim. Sayın söylemezoğu sizin gibi 
devamlı bir üye biraz az 'bulunur. Onun için 
siz de Kâzım Orbay Paşanın yerini tuttunuz. 
Bizi pek fazla üzmeden, kendinizi ide üzmeden 
lütfen kılsaca konuşmak üzere buyurun. 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA HULUSİ 
SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, 
Sayın Hükümet Erkânı, «muhterem senatör ar
kadaşlarım; Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe tasarısının tümü üzerinde Y. T. P. Sena

to Topluluğu namına söz almış bulunuyorum. 
Bu husustaki görüşlerimizi Ikısaca arz edeceğim. 

Cenabıhaik Kuran-ı Kerim'de buyuruyor İd, 
«Ey kullanım size ihsan ettiğim nimetleri ve 
servetleri yalnız nefsinize hasretmeyin. Bundan 
hemcinslerinizin düşkünlerine, yoksullarına ve 
nıutotacolan] arına da yardını ediniz. Ve size farz 
kıldığım vecibeleri yerine getiriniz ve hayır iş
lerine de sarf ediniz» 'buyurmaktadır. İşte Ce
nabı Ali ahin bu emirlerini yerine getirmek ve 
sırf şükran borçlarını ödemek ve Cenabı hakka 
yaklaşmak raaksadiyle, atalarımız halen halkın 
istifade ettiği bir çok cami, köprü, aşevleri gibi 
daha 'bir çok hayır âbideleri ve 'müesseseleri 
yaptırmış ve bunların idameleri için de bugünkü 
rayiçle milyarları aşan vakıf dükkânlar, hanlar, 
kervansaraylar ve saire gibi bir çok vakıflar 
bırakmışlardır. Hiçbir din milletin tarihinde, 
bu kadar hayırlı, bu kadar ulvî gayeye, maddi 
'kıymetlerin tamamının tahsis edildiği görülmüş 
!bir şey değildir. Bu, ancak atalarımız tarafın
dan yapılmış, insanlığa örnek müesseseler olarak 
vakıflar meydana getirilmiştir. Ecdadımızın, 
bu örnek hareketlerini minnetle ve şükranla 
yadetmeyi bir vecibe bilirim. Ruhları şa'dolsun. 

Ne yazık ki, biz vakıfların ihdas tarihindeki 
gayelerini yavaş, yavaş zanıanımızdaki ihtiyaç

lara doğru kaydırmak yoluna gitmemiz sosyal 
dâvalarımızın hallinde en mühim hisseyi vakıf
lara vermemiz icabederken, hali hazırdaki mev
cut mevzuatımızla bu mevzu ile alâkalı davra
nışlarımız ve »telkin vazifemizi lâyıkiyle yap
mamamız sonucu vakıf hissini dumura uğratmış 
'bulunmaktayız. En kısa zamanda bu yoldan 
çıkmamız, vakıfları eski şaşaası ile ihya etme
miz ve gayelerini de bugünün ihtiyaçlarına ya
vaş, yavaş tevcih etmemiz bir zaruret halini 
almış bulunmaktadır. Bu da ya eski vakıfların 
ihyası yoliyle yahut da bunların yerine yenileri
nin ikamesi yoluna gitmekle kabil olabilir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün İdaresi al
tında bulunan vakıf İram büyük bir kısmı ba
kımsızlıktan ve idame masrafları ile daima kul
lanılacak bir hale ifrağ edilmediğinden tama-
miyle elden çıkma durumuna girmiş, olduk
ları görülmektedir. Sivas merkezinde bulunan 
emvali gayrimenkuleden han, dükkân, hamam 
gibi vakfa ait 'binaların ve arsaların hali-. 
hazır durumlarını tetkik etmek maksadiyle 
evvelki sene yazın. Sayın sabık Devlet Bakanı 
Ali Şakır Ağanoğlu ile Sayın Vakıflar Umum 
Müdürü Nihat üanışmen Beyefendilerin de iş
tirakiyle Sivas'ta yerinde tetkik etmiş bulu
nuyoruz. Mezkûr vakıf binaların bir kısmının 
gayrikabili istimal ve bir kısmı metruk bir 
halde bulunduğu görülmüştür. Tetkik ettiği
miz han, dükkân ve sairenin dörtte üçünün 
yarım asırdan beri tamir edilmediğine ve hat
tâ 'bir çivi bile takılmadığına şahit bulunmak
tayım. Atalarımız çok doğru söylemişlerdir. 
«Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.» 
Evet, ne acı hâl ki, bu bakılmıyan dükkânlar
dan bir kısmını zannedersem maili inhidam ra-
poriyle Sivas valisi tarafından yıktırılmıştır 
ki, hakikaten bu dükkânlar, afedersinizı tavuk 
kümesinden başka hiçbir şey değildir. Se
lâtin camilerimiz de bakımsızdır. Bunlar da him
met beklemektedir. Sivas böyle olunca, öyle 
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tahmin ederim ki, diğer vilâyetlerimizde bu- I 
kınan vakıflar da aynı durumda olduğu kanaati
ni beslemekteyiz. Hükümet, gelir getiren, mev
cut vakıf bina, dükkân, han, kervansaray, bağ, 
bahçe, zeytinlik, hamam ve arsa gibi gayrimen-
küllerden işe yarı yanlar i n idame masraf'ariy-
le daimî olarak istifade edilir halde bulun
durmak, işe yaramıyanları satıp ondan hâ
sıl olacak para ile yenilerini ikame edip sene
lik varidatını artırmak yoluna gitmelidir. Bu 
gibi tedbirleri süratle almalıdır. 

Sayın arkadaşlarım : 
Dünyaya örnek olan vakıflarımızın, ibugün 

artık gelişmelerini L926 yılından bu yana yapı
lan masrafların yok denecek kadar azaldığını 
itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Halen vatan
daşlarımızın içinde hayır yapmak iutiyen kim
selerin bulunmadığı veya bunların adedinin 
geçmişe nazaran azaldığını kabul etmiyoruz. 
1926 senesinden evvel hayır seven vatandaşlar 
nasıl ki, birbiriyle yarış ediyorsa, bugün de 
bu yarışı yapacak o zamanki ruhu taşıyan ha-
yırseven vatandaşlarımız mevcuttur. Bıı ha
yır işine rağbeti azaltan kanaatimizce Medeni 
Kanundaki tesislere dair hükümlerin kifayet
sizliğinden, ve yeni tesisleri teşvik edici ma
hiyeti olmamasından ileri gelmektedir. Malû-
muâlilcridir ki, hayırsever vatandaşlar yapa
cakları vakfın ve bu uğurda katlandıkları fe
dakârlıkların, kendilerinden sonra tesis gaye
leri istikâmetinde kullanılmasını arzu ederler. 
Son yıllarda vakıflara vaki müdahaleler, va
kıf gayrimenkullerinin ve iratlarının tesis gaye
leri dışında kullanılması vatandaşlarımızın va
kıf yapma arzularını önlemektedir. Bu itibar
la, Medeni Kanunumuzda bu yönden gerekli ta
dilâtın süratle yapılmasını, bu suretle yeni ha
yır müesseselerinin kurulmasını sağlıyacak hü
kümlerin vazedilmesini ve diğer memleketler
de olduğu gibi, vergi muafiyetinin tanınması
nı zaruri görmekteyiz. Vakıfları ihtiyacımıza 
uygun bir istikâmette ve eski vasfınclaki bir 
seviyeye çıkarabilmek için ilk şart halihazır
daki mevcut vakıfların şartlarına harfiyen ria
yet edilmesidir. Vakfın şartlarına riayet et
tiğimiz hususunda vatandaşlarımızı inandırdı
ğımız takdirde yolun yarısını katetmiş olaca
ğımız şüphesizdir. 

Sayın arkadaşlarım 
Fatih Saltan Mehmet İstanbul'da şöyle bir 
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vakfiyede bulunmuştur. Bunu sizlere arz ede* 
rek sözlerime nihayet vereceğim. «Beiı ki Taş-
lık mevkiinde kâin bina ve inşa eylediğim ma
lûmu] mülk olan 136 bab dükkânımı aşağıdaki 
şartlar muvacehesinde vakfı sahih eyledim, 
Şöyle ki: 

İşbu akaaratimdan elde olunacak temalarla 
istanbul'un her sokağına ikişer kişi tâyin 
eyledim. Bunlar ki, ellerinde bir kab içerisin
de kömür tozu külü ile kireç tozu karıştırıl
mış olduğu halde günün belli saatlerinde bu 
sokakları gezeler ve ellerindeki bu tozu so
kaklara tükürenlerin tükürükleri üstüne dö
kerler, ve yevmiye 20 şer akçe alalar. Ayrıca 
10 cerrah, 10 tabip, 15 yara sancısı tâyin ey
ledim, bunlar ki, ayın muayyen günlerinde 
İstanbul'u gezeler ve kapıyı bilâ istisna ge* 
zip çalalar, o evde hasta olup olmadığım sora-
lar; varsa şifaları orada mümkünse şifayap 
olalav, değilse kendilerinden hiçbir karşılık 
beklemeksizin Darülacezeye kaldırılıp orada 
sel âh bula] ar ve maazallah her hangi bir gıda 
maddesi buhranı vâki olursa bırakmış oldu
ğum 100 adcd silâh ehil erbabına verile, bun
lar ki, ayın ve yılın icabettirdiği mevsimlerde, 
hayvanatın yumurta ve yavrulama zamanı de
ğil, balkanlara çıkıp hayvanatı vahşiyeyi av-
laya ki, zinhar hastalar gıdasız kalmaya. 

Ayrıca, külliyemde bina ve inşa eylediğim 
imarethanemde şehit ve şühedenm haremleri vo 
medeniyyei İstanbul'un fıkarası yemek yiye, 
ancak ve ancak bunlar yemek yemeye ve alma
ya bizzat kendileri gelmiye, güneş ve loş bir 
hava karardıktan sonra kimse görmeden kapa
lı kablar içinde evlerine yemekleri götümle.» 

Fatih Sultan Mehmet'in, bu vakfiyesinde 
hastalığa karşı ne kadar önem verdiği görül
mektedir. Aynı zamanda temizliğe de aynı de
recede önem verdiği müşahede edilmektedir. 
Aynı zamanda imarethanede tevzi edilen ye
meklerin kapalı kaplar içinde, yemekten istifa
de edeceklerin evlerine kadar nakledilmesi on
ların izzeti nefislerini rencide edilmesine mey
dan verilmemeyi âmirdir. Halbuki zamanımız
da kimsesiz ve fakirler için açılmış imaretim* 
nelerden alman yemekler ağzı açık kaplar için
de taşınmakta olduğu görülmektedir. Fatih 
Sultan Mehmet'in, asırlarca evvel koymuş oU 
duğu esaslarla hiç bağdaşmamaktadır. Bunun 
da önlenmesini bilhassa rica eder, Vakıflar Ge--

276 



C. Senatosu B : 31 
hel Müdürlüğüne ait görüşmelerimize burada 
son verir; bu bütçenin memleket ve milletimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını Allalitan temen
ni eder, beni dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuzdan dolayı hepinize Yeni Türkiye Partisi 
Senato Topluluğu adına saygı ve hürmetleri
mi arz eder, hepinize sıhhat ve saadetler te
menni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cemal Tarlan. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, maruzatım kı
sa ve köylerde yapılmakta ve tamir edilmekte 
bulunan köy camileri ile ilgili olacaktır. Yük
sek malûmları olduğu üzere, köylerimizde mev-
cudolam camilerimiz zamanla harab olmakta, ba-
zan bunların yerine yenileri yapılmakta veya 
tamir edilmektedir. 

Bunların yapılması hususunda daha ziyade 
köylü harekete geçmekte ve Vaikıflar Genel 
Müdürlüğü de bu teşebbüslere, bu faaliyetlere 
sembolik olarak iştirak etmektedir. Bunların haki
katen çok verimli neticeler sağladığı da görülmek
tedir. Bu sene de Vakıflar Genel Müdürlüğü ön 
hazırlıklara geçmiş ve köylerimizde yapılmakta 
veya yapılacak olan, tamir edilecek bulunan ca
milerimizin durumlarının 'tesbiti ile ilgili bir 
envanter çalışmasına geçmiş bulunmaktadır. 
Bu hususu, zannediyorum, 15 . 1 . 1965 tarihli 
bir tamimle vilâyetlerimizden bu camilerimizin 
durumları ve ne yapılmaık istendiği hakkında 
bilgi ve mütalâa istenmiştir. Şimdi bendenizin 
maruzatım, temennim şudur: Bu bilgilerin tes-
bitinde vilâyetlerin çek hassas davranması ve 
envanterin sıhhatli olara'k tesbiti ve bunlar 
merkeze geldikten sonra yardımın tevziatı ya
pıldığı takdirde, muhakkak daha faydalı ne
ticeler sağlıyacaktır. işin :bu tarafı tamamiyle 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Devlet Bakanlı
ğı ile ilgilidir. 

Bir de bu cami yaptırma ve tamir ettirme 
işlerinde bir husus var. Onu da Yüksek Huzu
runuzda açıklamak istiyorum. Bunların yapıl
ması daha ziyade mahallî imkânlarla, ustalar
la temin edilmektedir. Fennî bir kontrola tabi 
tutulmamaktadır. Bazaaı da kötü neticeler alın
maktadır. Acaba, Devlet Bakanlığı vilâyetler 
eliyle kd, vilâyetlerin de imkânları çok mahdut
tur ; fakat, bunlar da bir inşaat olduğuna ve 
para sarf edildiğine göre, bu inşaat ve tami-
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rat işlerinin bir fennî kontrola tabi tutulması 
gereklidir, kanaatindeyim. Acaiba, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü, Devlet Bakanlığı bu hususta 
bir şey düşünmekte midir? Muhterem arkadaş
lar, Sayın Nüvit Yetkin arkadaşımdan bir de 
şunu rica ediyorum. 

Bu envanter neticeleri 'geldikten ve tasnif 
edildikten sonra acaba bunların neticelerinden 
hülâsa şeklinde dahi olsa bizim haberdar edil
memiz mümkün olur mu 1 

Eğer bunları yaparlarsa, o zaman iş hacmi 
anlaşılmış olacak ve bundan sonraki 'talepleri
miz ona göre ayarlanmış bulunacaktır. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 1965 yılı Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün bütçesinin hayırlı olmasını te
menni eder hepinizi hürmetle selâmlarım, muh
terem arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tar
lan, Sayın öztükçine siz de kısaca şöyle reçete 
gibi lütfen. 

KÎFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, bendeniz de 7044 sayılı 
Kanundan bahsedeceğim. 7044 sayılı Kanun Va
kıf İdaresi, asarı atika olan ve Eski Eserleri 
Koruma Cemiyetinden böyle (bir rapor aldığı 
takdirde, Haızineye veya belediyeye aidolan bu 
gayrimemkulleri bilâbedel almaktadır. Bu me-
yanda, meselâ Mısır Çarşısı, vaktiyle belediye 
burasını şahıslardan almış. Şahıslar bu eski 
eser durumunu kaybettiren tadilâta, mâruz bı
rakmıştır. Vakfm elinden çıktığı için, belediye' 
bunu istimlâk etmiş, para ödemiş, neticede bu
günkü tarihî kıymeti haiz olan Mısır Çarşısı 
meydana gelmiştir. 7044 sayılı Kanunun birinci 
maddesine dayanarak Vakıf idaresinin burası
nı belediyenin elinden bedava alması acaba ne 
dereceye kadar doğrudur? Vazıı kanun yerin
de, olur ama bir de bumun parasını masrafını 
ödemesi lâzımdır. Burası Vakıf idaresinin eline 
geçtiği takdirde eski eser kıymetini muhafaza 
edecekmiş. Belediyemin elinde gelir getirmiyen 
birçok tarihî eserler olmasına rağmen, acaba 
Vakıflar idaresi, bunu 7044 sayılı Kanuna da
yanarak almıyor da 'belediyeye gelir getiren bu 
yeri almasının sebebi nedir? 

Arkadaşımız gecekondudan 'bahsetti. Ben 
de dokunacağım. 6188 sayılı Kamun var. Bunun 
23 nc-ü maddesi mucibince Vakıflar idaresi bu 
vakıf arazi üzerinde yapılan gecekonduların 
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arsalarını satacaktı, nitekim bâzılarını da sattı. 
Bir emirle durduruldu. Memlekette emir mi, 
hâkim, yoksa kanun mu hâkim? Emirle hu sa
tış işini durdurdu. Memlekette emir mi, yoksa 
kanunlar mı? Kanun hâkim olduğuna göre, hu 
satış işinin durdurulması sebebi nedir? 

-Sonra ikinci 'bir mesele J959 yılından itiba
ren bu gecekondu arazisini işgal eden vatan
daşlardan arazi kirası alınmaktadır. Muhterem 
arkadaşlarım, hu kirayı biz hesabettiğimiz za
man da Tepebaşmdaki bir a partim an m kirasını 
hesabetttik. Tepebaşındaki bir apartman kirası 
Zeytinburnunda, gecekonduları işgal etmiş olan 
bir vatandaşı .100 metrelik ansa kira parası ile 
mukayese ettiğimiz takdirde, bu fakir vatan
daşlarımız ne yazık ki, bu apartmanı işgal et
miş olanlardan daha fazla, para ödemektedirler. 

Üçüncü mesele, Ouraha Hastanesinin Üni
versite ile olan hukukî durumudur. Bu hâdise 
ne zamana kadar aydınlanacaktır? Chıraba Has
tanesi ve Vakıf İdaresi buradan, Üniversiteden 
fi lira iaşe parası almaktadırlar. Halbuki, Üni
versite, bu yataklardan 3'i5 - 40 lira yatak nere
li almaktadır. Bu durum karşısında, Üniversite 
ile Vakıf arasındaki hesap işinin de esaslı şekil
de anlaşılması lâzımdır. 

Dördüncü meselemiz; yurtlar meselesidir. Hiç 
olmazsa Kızılay ile işbirliği yapılarak akşamları 
bu talebelere bir sıcak çorba, yemek verilecek 
olursa, bu talebelerin vaktinden evvel yurtlara 
gelmesi teinin edilmiş olacaktır. Yurt kapısı acık
tır. Istiyen talebe istediği saatte yurda gelmek
tedir. Bendeniz bir defa şöyle gittim bir dolaş
tım. Gece saat bir, ikide hattâ sabaha karşı kapı 
acıktır. Burada disiplinin tesis edilmesi gerekli
dir. 

Talebe sınıfta kaldığı zaman da, bir sene 
sınvftıa kalan 'talebinin yurttan çıkarıl ması ica-
bederken, bu talimatname tatfbik edilmiyor. Ta
lebe niçin sınıfta kalıyor? Disipline edilmeme
sinden illeri geliyor. 

Yine aldığımız (haberlere 'göre, ümranın du
varları çatlamalktadır. Acaba Ibu duvarların ufak 
Ibir zelzele anında yıkılması halinde orada' yüz
lerce talebe öldüğü zaman (bunun mesulü kim 
olacaktır? 

Şimdi sizlere enteresan (bir yazı okumak is
terim, 7044 sayılı Kanuna ait. Eminönü Ta
pu Sicil Muhafızlığı 3080 yevmiye ile 18.7.1962 
tarihinde İstanbul Belediyesi Emlâk ve lsti<m-

27 . 1. İ965 0 : 3 
lâik Müdürlüğüne bir tezkere yazıyor, diyor İki; 
bu tezkerede, «Biz Vakıflar Başmüdürlüğünden 
alınan 10 . 7 . 1961 tarih ve 42/16728/10751 sa
yılı yazıları! ve ekli listede 3084 ada üzerinden 
muhtelif parsellere ait mıntıkamızın Çelefbioğlu 
Alâaddin mahallesinde Mısır Çarşısı, ki gayri-
menlkulleri (belediyemiz namına kayıtlı bulunan 
7044 sayılı Kanun gereğince, 17 . 7 . 1961 ta
rih ve 3084 numara ile Vakıflar Genel Müdür
lüğü namına tescili yapıldığına ve bu gayrimen-
küllere ıait listelerin ekü olarafk yazı ile birlikte 
sunulduğunu arz ederim.» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarıım, Ibu kanuna göre 
Vakıflar İdaresi derhal tapu dairesine !bir yaza 
yazıyor ve bu yazıya dayanarak Tapulama Ka
nunu gereğince derhal Vakıflar İdaresine tescil 
yapılıyor. 

Muhterem arkadaşlarımı, Ibu ıgayriadit bir hu
sustur. Biz, bu kanunun ilgası hususunda bir 
teklif yapmıştık. O ziaiman yapılan anlaşmada 
Ibize dediler ki, «Bu her ne kadar (böyle ise de, 
belediyenin bize borCu vardır. İBiz. borcumuza 
.mukabil anlaşma yaparız.» Belediye ile temas 
ettik. Vakıf idaresi Ibu kanunla aldığı için bir 
kuruş para dıa vermemiştir. Bumun gayriinsani 
olduğu ortadadır. Bunun esasını öğrenmek iste
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 

MUSTAFA YIIMAZ INOEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Bıaşkan, muhterem arka
daşlar, sayın Hükümet erkânı; tarih 'boyunca 
milletin sosyal müessese olarak lidame ettirdiği 
vakıflar bıygün Devlete malî bakımdan gül
lük ölmalktan kurtulamamıştır!. Ve 'bu tuıtum 
ile kurtulmasına da imkân tasavvur edemiyo
ruz. Eski Vakıflar Kanunu yerine ikame edi
len Medeni Kanundaki tesis hükmünün âvz et
tiği müşkülât ve bu usule halkın intibak ede
memesi vakıfların gayesinden uzalMıaişmış olması 
hayır işlerine önem verilmemesi sefbelbiylc hal
kımız arasında itibarını kaybetmiş bulunmak
tadır. Bugün vakıfların mülkü tolaralk (kuraya 
verilmekte olan gayrimenkullerin senede bir 
milyar lira kira getirmesi icabederken eski Kira 
Kanunu sebebiyle senede ancak 10 milyon lira 
kira sağlanabildiğini üzüntü ile öğrenmiş bulu
nuyorum. 

Yüksek Temyiz Mahkemesinin Kira Kanunu 
hakkındaki son içtihadından sonna idarenin 
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enerjik 'bir hareketle derhal yeni mukavelelere 
bağlanması icabederdi. Buıgün maalesef vakıf
ların ellerinde bulunan malların bir envanteri 
dathi yapıılamamıştır. Kaz gelecek yerden tavuk 
eskigenmemesi icabeder. Bu itibarla, millî bün
yemizle, örf ve Metilenimize uygun bir Vakıflar 
Kanunu çıkarılarak ve lâzımıgelen tahsisat da 
verilerek onu derleyip toparlamalı ve bir en
vanteri yapılmalı ve vakıfların gayesine müm
kün olduğu kadar hasrı tahsis edilmelidir. 

Kıymetli ve aziz 'ecdadımızın hasletlerinden 
birisi de okumak arzu edenlere yardım etmek
tir. Bunun için yapılmış vakıflar 'da vardır. 
Bu itibarla, Vakıflar Umum Müdürlüğü müm
kün olduğu kadar faala yurtlar açmak suretiyle 
okumak istiyenlere müşfik elini uzatırsa vakıf
lara karşı fertlerin itibarı da artacaktır. Muh
terem arkadaşlar, vatandaş sosyal bir yardım 
yaparken kendisini mânevi inançlarını tatmin 
etmeyi düşündüğü bir realitedir. Aynı zamanda 
hakikaten ıbir hayır işine veya sosyal yardım 
gayesine sarf edilip edilmiyeceğini de haldi ola
rak düşünür. Bunun birçok vakıfların çarçur 
edildiği, yiyenin, içenin elinde kaldığını gören 
hayırsever bir vatandaşın malını bahşetmiyece-
ğini tabiî ıgörmek icalbeder. Şu halde bu iş çok 
ciddî olarak tutulup da bir düzene konulmıya-
cak olursa vakıflar müessesesini eskiden olduğu 
gibi ihya etmemize imkân kalmiaız. 

Muhterem arkadaşlar, sosyal Devlet anlayı
şının, benimsendiği bir devirde, bir zamanlar 
bütün dünyanın hayran kaldığı Ibu sosyal mü
essese üzerinde Hükümetimizin hassasiyetle dur
ması ve yeni yeni (görüşler ihtiva eden bütçe 
ve kanun tasarıları ile karşımıza çıkması her yıl 
tenkid ve temenni edildiği halde halen daha önem
li bir terakki -göremediğimizden müteessiriz. 

Muhterem arkadaşlar, köyler ve dernekler ta
rafından inşa ve tamir ettirilecek hayrata yardım 
için konulan ödenek 1960 yılında 29 milyona çık
tığı hald'e, 1962 yılında birden 4 milyon 2*50 bin 
liraj^a indirilmiş, her sene aynı miktar muhafaza 
edilmektedir. Bu para vilâyetler vasıtasiyle ihti
yacı olan köylere ve demeklere takdim edilir. 100 
ilâ 200 lira düşer. Vatandaş bunu almak için uğ
raştığına değmem. Onlara birkaç bin lira olsun 
cüzi yardım edildiği takdirde, halk camiini ken
disi yapmak için bir teşvik olacaktır. 
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Sevgili arkadaşlarım, 
Eski eserlerin korunması için restore edilme

ye imkân nisbetinde devam edilmekle beraber, 
(turizme önem verilen bir devirde bunu katiyen 
kâfi görmüyoruz. Geçen seneki 'konuşmamda Van 
Golünün bir incisi mesabesinde olan ve Selçuklu
lar zamanında Türk medeniyetinin merkezi Ah
lat kazasında ecdadımızın tarihî hatıralarını 
vâdeden bu asarın restore ve muhafaza edilme
si ve turistik bir mahal haline (getirilmesi temen
nisinde bulunmuştum. Ve bu eserler hakkında 
Abdurrahim Şerif Beyin 104 sayfalık dört şe
killi bir de kitabını gösterip bilâhara takdim et
miştim. Acaba ne gibi tedbirler alınmıştır, öğ
renmek istiyorum. 

Bir de bu sene Sapanca gölü civarında Va
kıfların yaptırdığı büyük bir otel gördüm. Fa
kat boş duruyordu. Neden 'boş kaldığını, ne ya
pılmak istendiğini ıSayın Bakan tarafından açık
lanmasını rica edeceğim. 

Netice olarak, Vakıflar İdaresinin kanun ve 
nizamnamesi yeniden tanzim edilerek, gelmiş 
geçmiş bütün tenkidlerin ışığı altında idarenin 
bir kısım Devlet daireleri, bahusus Diyanet İşle
ri, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ve yurt lar Öğrenci Kredi Müesse
sesi ve Diyanet İşleri ile irtibat halinde çalışan 
muhtar bir müessese haline getirilmesi bütçemi
ze yük olmaktan kurtarılması ve bilhassa sosyal 
hizmetler bakımından büyük yardımcı olması lâ-
zımgeldiği inancını arz eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ©aşka söz istiyen? Buyurun Sa
yın Devlet Bakanı Nüvit Yetkin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kısa 
bir mâruzâtım olacak. 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın İskender Cenap 
Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; muhterem 
Bakanlık erkânı; Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
turizm ile ilgili yatırımları vardır. Bu yatırımla
rın ne merkezde olduğu, bunların ne miktarda 
olduğu, ne tarzda çalıştırıldığı hakkında bilgi 
rica edeceğim. 

İkinci husus şudur : Muhterem arkadaşlarım, 
bugün dünyada bütün endüstri içerisinde en Sileri 
vaziyete gelen ve her gün hamleler yapan turizm 
mevzuunda bilhassa turist cezbeden tarafı, tu-
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ristleri çeken tarafı, gidilen ve görülen malhallin 
hususiyetleridir. Biz, bilhassa Cumhuriyetten 
sonra, haklı olarak bir modern mimari sistemi
ne doğru gittik. Memleketimizde motorlu taşıt
ların fazlalaşması yüzünden geniş yollar açmak 
mecbııryictinde kaldık. Bunun iç'm eski ata ya
digârı ıolan bizim 'kendi mimari sitilimiz yavaş 
yavaş kaybolmaktadır. Turist 'bir memlekete gel-
diğ'j zaman, o memleketin bilhassa asırlarca 
ayakta kalabilmiş, yüzlerce yıldan beri bugüne 
intikal 'edebilmiş olan orjinal tarafını görmek is
ter. Bizim 'bilhassa istanbul'un, eski istanbul'un 
hususiyetleri; yavaş yavaş kaybolmaktadır. Bu 
kaybolan maddi ve 'mânevi hususiyetler yanında 
'bilhassa eski tarz mimari yok olmaktadır. Onun 
için ıtemcnni -ederiz ki, İstanbul'un eski Türk 
•semtlerinden bir kısmı ele alınsın ve Hükümet 
tarafından icabeden şekilde hu bölge aslına uy
gun tarzda restore edilsin ve eski haliyle yaşatı
lacak şekilde muhafaza edilsin. Bundan böyle 
memleketimize .gelecek turi.sJtlere tipik bir latan-
!bul .mahalle ve semtlerini gösterebilme imkânına 
sahiıbolalım. Bu temenniyi arz 'ederek sözlerime 
nihayet veriyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yetkin, buyurun. 
Sayın Yetkin, zaftıâliırız kendinize has 'güzel 

üslûbunuzla toparlayıp konuşursanız memnun 
•oluruz. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma
latya.) — Muhterem Başkanım, değerli arkadaş
larını; Sayın Başkanın ikaz buyurdukları veçhile 
bütçelerimizin Senato Divanı tarafından tesbit 
edilmiş programdan bir öıayli aksamış ve gecik
miş olduğunu göz önüne alarak huzurunuzu faz
la işgal .ötmeden değerli arkadaşlarımın mütalâa
larına, cevap arz etmeye çalışacağım. 

Evvel emerde, Vakıflar Teşkilâtının ve vakıf
lar hizmetlerinin daha iyi bir istikamete yönel
mem için serd edilmiş bulunan bütün değerli mü
talâalara Vakıflar Teşkilâtı ve şahısım adına te
şekkürlerimi arz ve ifade 01e Közlerime başlamak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada, bâzı de
ğerli arkadaşlarım diğer vakıflara ait ser d1 edil
miş bulunan mütalâaları cevaplandırmak istika
metinde, gürüşl erimi/û takviye eder .ist i kameti: e 
beyanda bulunmuşlardır. 'Bu cümleden olarak 
C. H. P. Grup Sözcüsünün yapmış oldukları 
konuşma, yapılan birtakım tenkidleri cevap-
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]andırmak bakımından sizin huzurunuzu fazla 
hjgal etmekten beni alıkoyacak istikamettedir. 
Kendisine bu bakımdan da teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, grup sözcülerin
den, muhalefet 'grup sözcüsü değerli arkada
şım Sayın Ömer Ucuza! karamsar bir tablo çiz
diler. Vakıfların halen kendisinden bekleni
len hizmeti 'görememekte olduğu hükmüne var
dılar. Aslında vakıflardan kendisinden hanlgi 
istikameti beklemiş olduklarını tavzih etmek 
imkânını bulamamışlardır. Ama, Ibiz o kanaat
teyiz ki; Vakıflar kendi imkânları ile kendi 
kuruluş gayesini teşkil eden sahalara yönel
miş olarak hizmet ifa etmektedir. Aslında va
kıflar. bir 'bakıma sosyal hizmetler, hayır 'hiz
metleri ifa eden bir teşekküldür. Ama, bir 
Devlet teşekkülü değildir. Devlet teşekkülü 
•olması ona sadece Hazinenin bir kısım yardım 
yapmış almasından doğmaktadır. Bir de ne
zaret ve murakabesi siyasi organa ve Hükümete 
tevdi edilmiş olmasındandır. Yoksa, vakıf em
vali sadece hayır sahibi ecdadın s'.osyal ve di
nî gayeler için kendi öz mamelekinden kopa
rıp, ona şahsiyet vererek vakfettiği birtakım 
hayrat mcbani ile <o hayrat mobaniin ve hayır 
hizmetlerinin ifa edilebilmesi için gerektirdiği 
masrafların karşılanabilmesi için yine kendi 
öz malından ayırdığı müsakkafat ve müsta.ki-
lâ'Lı 'vakfiye dediğimiz birtakım gelir getirir 
gayrim en kııll erden ibarettir. Binaenaleyh, bun
larla âdeta, Vakıflar idaresi vakfın kasdettiği 
gayeye uygun hizmetlerin ifasına 'çalışmakta
dır. Bn konuda kıymetli 'bâzı hatip arkadaş
larımız da vakıfların 'gayelerini kaybettiğini 
ve vakıfların gayelerinden uzaklaşıkliği 'gibi 
birtakım endişeler izhar buyurdular. Onlara 
tamamen cevap arz edeyim ki; ta mecelle hu-
lıukukumuzdan beri, vakfın kasdettiği emrettiği 
vakfın 'gayelerinin ifası imkânsız 'hale gelir 
veya Dcıvlet otoritesi o '.hizmetleri bir âmme mü
essesesine tevdi etmiş olursa, kaabil olduğu 
kadar kanuna, ahlâka-ve âdaba mulgayir lolıma-
'mak kaydü şart iyi e o gayeye en yakın hiz
met saikalar m a yöneltilir. Bu, vakıf hukuku
nun öteden beri devam edegelen bir esastır. 
Bugün de 'vakıf •mevzuatımız bu suretle vakıf 
hizmetleri gayesine bugünkü sosyal şartlar 
içinde en uygun ve en yakın gayelerine hikmet 
etmeye yönelmiş ve ıonu öngörmüştür. B'öyle 
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olunca -vakıf gayeleri ve -hizmetleri daha (uk 
sosyal 'hizmetlerdir. Fakirlere, yoksullara yar
dım, âmâlara yardım, hastalara Ibakmak, tah
sil etmek is'tiyenlere yardım etmek gl'bi. Bu 
gayeleri tau'gün talhakkuk ettirmek yolundadır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü elindeki (büt'ün im
kânlarla emvalinin iradını 'basiretli 'bir surette 
israf etmeden iyi kullanmak ve iyi nenıalamak 
ve elde ettiği /bu nema ile tarihi 'eserlerimizi 
ve. âbidelerimizi vakıf melbaniini ıslah, i'mar ve 
idame etmek, ve bir de bunların imarı ıslahı 
ve idamesi için verilmiş olan akarlarımızı yine 
onararak, 'bakarak, muhafaza ederek daîha iyi 
bir tarzda nem alandım aya çalıişmak yolunda
dır. 

Hizmetleri böylece arz ettikten s'onra, de
ğerli arkadaşi'mm dokunduğu diğer tenkidlere 
cevap arz edeyim. Hazine yardımı azalmıştır 
buyurdular Sayın Ömer Ueuzal arkadaşım ve 
hemşehrim. Halbuki, Hazine yardımı iki mak
sat taşımaktadır. Hazine, eski eserlerin onarı
mında, sadece vakıfların gayesine uygun bir 
hizmet değil, aynı zamanda, tarihî mefahirimi
zin idamesi ve eski İhtişamı ile meydana çıkma
sı gi'bi bir görevi de Vakıflar Genel Müdürlü
ğü yüklenmiş 'olduğu için, pek talbiî olarak, 
onun karşılığında Ibirtakîm yardımlar yapmak
tadır, Bu yardımlar azınisanmıiyaea.k miktar
lardadır. Bunun kısaca rakamlarını arz ede-. 
yim: 

1960 yılından bu yana, 1960 yılı dâihil, 'bu 
konuda Hazinenin Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne yapmış olduğu yardım yekûnu 133 mil yün 
5/75•lam liradır. Yalnız '1(964 dilimi 24 znilv'on 
665 Ibin liradır. Bu yıl da (buna muadil Ibir 
yardım bütçe ile huzurunuza gelbirilmi'ş (bulun
maktadır. Binaenaleyh, ondan evvelki yıllara 
nazaran küçjümsennviyecek miktarlarda (büyü
müştür. Aslında (hayrat 'meibani, eoki eserler ve 
âbidelerimizin Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
teabilt edilmiş olanları 3 500 adeddir. Bunların 
tahmin edileJbilen onarım ve restorasyon in:* 
için asgari 600 milyon liranın sarfına müte
vakkıf 'bulunmaktadır, umumi tahminlerle, 
600 küsur milyon lirayı 'bir kalkınma devresin
de ve kalkınma çabası içinde, 'bilhassa üretgen 
gayelere yatırım yapmayı, kalkınma plânı
mızın öngördüğü 'bir devrede, 600 küsur 
milyon lirayı defaten harcamayı ne Devletten, 
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ne de Vakıflar Genel Müdürlüğünden (bekle
mek mümık'ün değildir. Bu itibarla, Yüce Mec-
liısmi'zce kabul edilmiş olan Beş Yıllık Kal
kınma Plânı, ibeş yıl içinde !bu eserlerden 
500 ünü onarmak için yüz küsur milyon lira 
sarfını öngörmüştür. Bunları 'beşe 'taksim, ede
rek her yıl Hazineye 20 (milyon lira civarında 
ibir yardım yapılmasını da derpiş etmiştir. Bu 
yardımlar da )bu aradadır ve (bunun için de ay
rıca (bunlardan başka yine -bunlara dâihil te
lâkki olunabilecek 'bir diğer yardım faslı -da, 
demin Cemal Tarlan arkadaşımızın temas (bu
yurduğu giibi vatandaşlar tarafımdan, nüfus ar
tışı dolayısiyle, ihtiyacı çoğalması sdbcMvle ye
niden yapılmakta olan ibadethanelere, (halk ta
rafından yapılan <bu meibani'in inşaatına veya 
mevcutların onarımına yardım için (konmuş 
olan ^bir transfer talhsisatıdır ki, Maliye Vekâ
leti 'bütçesinden îbi'ze aktarılmak suretiyle tev
ziini Vakıflar Genel Müdürlüğü ifa etmekte
dir. Bu yıl, 16 milyon 500 hin liralık (bö'yle bir 
eski eser ve âıbide onarımı plânlanmış bulun
maktadır. Bunun yanında ayrıca 3 milyon da 
'hayratın büyük onarım ir.i için Ibir program 
yapılmıştır. Bu da 20 milyon lira raddesin-
dedir. 

İmarethaneler kâfi delildir, 'buyurdular. 
imarethaneler vakıf gayelerinin ,'içinde (bir sioıss-
yal hizmettir. Vakfedenlerin roğumm vakıfla
rının «ravesi olarak vakfivel erinde serd ettikleri 
hizmetlerinin 'bir bölümüdür. Bunları şöyle sı
ralamak karlbildir. Aşevleri ve imıaretlhaneler 
vası'tasiyle fakir kimseler doyurulmaktadır. 
Tahsil gayesi ile guribete çıkmış olanların iaşe 
ve i'batelerine yardım edilmekte ve hastalara 
bakılmaktadır. 

Vakıflar ;bu gayelere her yıl bir Ikısım tah
sisatlar ayırmakta ve hizmet ölmektedir. Üç 
tanesi İstanbul'da olmak üzere 18 i diğer illere 
dağılmış o1 arak 21 imarethanemiz vardır. Bu 
21 imarethanemizde 9 100 fakir vatandaşımıza 
yemek verilmektedir. Bunlardan başka, 24 ili
mizde ortaöğretim öğrenci yurdu tesis edilmiş 
bulunmaktadır. 24 ilimizde vakıflar eliyle ku
rulmuş olan hu yurtlarımızda meccani olarak 
köylerden, kasabalardan orta tahsil lise ve mu
adili ticaret okulu ve sanat mektepleri 'için ille
re gelmiş bulunan fakir çocuklarımızın, han ve 
otel odalarında perişan halde kalmamalarını 
temin etmek için onları iaşe ve ibate etmeye 
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çalışmaktayız. Tasavvur buyurulsun ki, Millî 
Eğitim Bakanlığının k i ; aslında ortaöğretim 
yurtları tesis etmek resmî görevidir; Millî Eği
tim Bakanlığının şimdiye kadar tesis etmiş ol
duğu ortaöğretim yurtlarında barındırılan ço
cukların yekûnu da bizim mütevazi imkânla 
kurduğumuz bu yurtlardan daha fazla değildir. 
Biz 2 500 ü (mütecaviz çocuk 'barındırmaktayız. 
Millî Eğitim Bakanlığının barındırdığı çocuk 
miktarı ise 3 bini tecavüz etmemektedir. Bun
dan başka İstanbul'da biri kız, biri erkek, An
kara'da biri kız, olmak üzere üç tane de yüksek 
okula devam etmekte olanlar için yüksek öğ
renim yurtları yapmışız/dır. Yurtlar ve Kredi
ler Kurumu marifetiyle yüksek öğrenim yurt
larına büyük önem verilmiş ve bu 'kurum ve 
Hükümet aşağı - yukarı bu dâvayı bir kaç yıl. 
içinde halledecek bir program içine yönelmiş
tir. Ortaöğretim yu -tiarı daha hâlâ memleket 
ihtiyacına cevap veıecek bir kapasitede değil
dir. Yurtlar ve Krediler Kurumu, yüksek tahsil 
talebe yurtlarını ke ıdisi tekabül etmiş oldu
ğundan, biz artık yüksek Öğrenim yurt mevzu
unu kendi gayelerimizin içinden çıkarmak yo
lundayız; daha modern, daha sistemli, daha di
siplinli 'bir şekilde yürütme işini Yüksek Tahsil 
Yurtlar Kurumu üzerine almış bulunmaktadır. 

Biraz sonra, Bayın Öztürkçine arkadaşımın 
temas ettiği hususa ayrıca cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarını, bu suretle yurtlan 
idame etmek ve bilhassa el uzatılmamış olan sa
hada fakir köy ve kasaba çocuklarının orta 
tahsillerine yardımcı olmayı gayemize daha. uy
gun telâkki etmişizdir. Ayrıca, çocuklarımıza, 
sıhhatsiz çocuklara kamp yapmaktayız. îkiyüz 
tane çocuğu, her sene fakir ve sıhhatsiz çocuğu 
deniz kenarında, kamplarda kendilerine bir yaz 
tatili ve kamp sağlamaktayız. Ayrıca, yine bu 
hayrî hizmetlerimizin arasında yine Öztürkçine 
arkadaşımızın, temas buyurdukları gibi, bir has
tanemiz vardır. Gureba Hastanesi. Bezmiâlem 
Valide Sultan'm vakfıdır. Onu biz çok modern 
bir hastane haline getirmişizdir. Her yıl bir bu
çuk 'milyon lira kadar tahsisat veririz. Özelliği, 
Vâkıfının gayesi vakfın şartı olarak tamamen 
meccanidir. Garip olmak, müslüman olmak şar
tını koymuştur. Garip ve müslüman olan hasta
lara para almaksızın meccanen bakarız. 

ıSayın öztürkçine'nin temas ettiği üniversite 
ile olan aykırılık da, yani bizim sadece üniver- j 
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siteden az bir ücret almamız, buna mukabil 
üniversitenin oradan yatak ücreti olarak daha 
fazla alması keyfiyeti ele bundan doğmaktadır. 
Bezmiâlem Valide Sultanın yaptırmış olduğu 
(rurdba Hastanesi tamamen meccanidir. 300 ya
taklıdır. 3,5 milyon lira sarf edilmek suretiyle 
60 yataklı bir bevliye paviyonu ilâve edilmiştir. 
Şimdi tamamen modern 360 yataklı !bir hastane 
durumuna gelmiştir. Bunun dışında, Üniversite
ye yardım etmek gayesiyle tahsis ettiğimiz yaltak
lar vardır, bunlar için de onlardan, bu vakıf an
layışı içinde, yalnız maliyetini alırız, yani yeme
ğin maliyetini alırız. Daha fazlasını alamayız. 
Çünkü, kâr gayesi ile kurulmuş ibir tesis değil
dir. Binaenaleyh, hayır (hizmetlerimiz sayın ar
kadaşımızın sandığı kadar az değildir. Ayrıca, 
yine başka vakfiyelerde, körlere ve fakirlere yar
dım gibi şartlar movcııdolduğu için 600 küsur 
âmâ fakire, 550 fakire de ayrıca nakdi yardım 
yapmaktayız. 1964 yılında, bunun' için biz 280 
bin lira tahsisat koymuştuk. iBu sene bunu bugün
kü hayat şartlarını göz önüne alarak 420 ıbin li
raya çıkarmış bulunmaktayız. Akaretlerin tamiri
ne, gerek muhterem Ucuza! arkadaşım., gerek di
ğer arkadaşlarımın temas etmiş olduğu akaretle
rin tamiri meselesi, şöyledir; vakıf emvalin ço
ğu elbette ki, yüzlerce senelerden .beri kalmış 
eserlerdir. Mebanidir, mnsakkaf ve gayrimusak-
kaftır ve eski binalardır. Eski akarlardır, eski 
dükkânlardır, eski hamamlardır. Bunların bir 
kısmı, üzerine yeniden tamiri mümkün ıkılmıya-
cak kadar eskidir. Bir şahıs elinde olsa, arsanın 
değeri ile binanın değeri biribiri ile mütenasib-
olmadığı için bugünkü iktisadi şartlar içinde o 
halde idamesi ye tamiri dafhi rantabl telâkki edil-
miyeeeği için, bir şahsın da elinde olsa onu en 
iyi değerlendirmek için ya yıkacak yeniden bina 
yapacaktır; yahut da satıp yeni ve daha değerli 
bir yer alacaktır. Vakıflar da Ibu anlayış içinde 
hareket etmektedir. Misal olarak arz edeyim: Ar
sası, asgari 500 bin, 600 bin lira olan, Adana'da, 
bir binamız vardır. Üzerindeki bina bize sadece 
senede 3 000 - 4 000 lira gibi ıgulünç deneMecek 
bir icar getirmektedir. Çarşı içindedir, fevkalâ
de büyük bir iş yeridir. Ama harap bir binadır, 
eski bir binadır, demode bir binadır, tadili, ta
miri mümkün değildir. §ü halde ı600 küsur bin 
liralık servet size senede 3 - 5 bin lira irat getir
mektedir. Bu yüzdendir ki, bir arkadaşım umu
mi envanteri yapılmamıştır, dedi, yapılmıştır. 
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İ963 yılı sonunda tam envanteri [bitmiştir. Umu
mi yekûn bir milyarı mütecaviz bulunan vakıf 
emvali bu sebeple yıllık icarı, . tabiî buna za-
mimeten kiraların dondurulmuş olması keyfiyeti 
de var - nihayet yıllık icarı 10 milyon liranın 
içinde idi. Anayasa Mahkemesince Kira Kanu
nunun bâzı hükümlerinin ilga edilmesinden son
radır ki, yaptığımız büyük gayretlerle, idarenin, 
teşkilâtın ibüyük mesaileriyle ve (büyük gayret
leriyle şimdi durum biraz düzelmiştir, dalha ran-
talbl ibir (hale getirmeye çalışmaktayız. Rantabili-
tesi tamamen kaybolmuş olanları kıymetlendir
meye, satmaya, daha değerli irat getirir rantabl 
tesisler kurmaya, çarşılar, ihanlar, oteller ve saire 
gibi veya icar .getirmesi mümkün olanları da 
hakikî değerine emsallerinin (getirdiği icar sevi
yesine kavuşturma gayreti içindeyiz. Böylece 
yükseltmeye çalışmaktayız. Eıski eserlerden baş
ka bu gelir getiren müsakkafat altı (bin civarın
dadır, geri kalanı da arsa ve bahçe olmak sure
tiyle 19 bini »mütecevizdir. Tamirlerde ve yeni
den irat getirebilir bina yapımında turistik ga
ye de gütmekteyiz. Sadece kesif iş yerinde bu
lunan arsalarımızı daha süratli bir şekilde amor
ti edebilecek ve sonra da bize ıbir gelir kaynağı 
olalbilecek gayelere yöneltirken aynı zamanda tu
ristik gayeleri de düşünmekteyiz, turistik 'bölge
lere öncelik vermekteyiz. 

Kıymetli arkadaşım, banka durumundan da 
bahsettiler. Ben yanlış not ctmedimıse, bankanın 
50 milyon lira mukabilinde senede 1, 1,5 milyon 
lira gibi bir gelir temin ettiğini ifade ettiler. Bu 
kendilerine yanlış intikal etmiş olacaktır. Banka
mızın durumu, diğer millî bankalarımızın hep
siyle rahatlıkla boy ölçüşebilecek selâbettedir, 
dir, resanettedir. Ve ticaret bakımından da yük
sek bir bankacılık faaliyeti içindedir. Bankamı
zın sermayesi 50 mi]yon liradır. 50 milyonluk 
sermayenin tamamı tahsil dahi edilmemiştir. He
nüz tahsil edilmemiş sermaye kısmı 25 milyon 
lira civarındadır. Buna rağmen 260 milyon mev
duat toplamıştır. 10 yıllık kısa bir süre içinde 
bütün yurtta kazanmış olduğu itibar ve itimat 
sayesinde iyi bir mesai, iyi bir bankacılık poli

tikası takibetmesi sayesinde 260 milyon lirayı mü
tecaviz mevduat toplamış ve 1963 senesinde 35 
şube, 5 ajansı vardı, 1964 senesinde sadece yeni
den 8 şube ilâve etmişizdir. Birçok illerimizden 
talepler mütemadiyen yağmaktadır. Fakat basi-
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retli hareket etmiş olmak için çok ciddî tetkikler 
sonunda verimli olacağına kanaat getirmediğimiz 
yere şube açmıyoruz. Bu sene, arkadaşımızın çok 
sevineceği bir haberi vereceğim, bu sene banka 
yedibuçuk milyon lira gibi bir kâr sağlamıştır. 
Fevkalâde ihtiyatlar değil, normal ihtiyatlar ay
rıldıktan sonra hissedarlara % 7,5 gibi bir temet
tü vermektedir. 

Vakıf işletmelerine temas ettiler. Bu hususta 
hakikaten Türkiye'de özel sektörün zeytin işlet
meciliğine örnek olacak bir seviyeye yükselmiş
tir, vakıf işletmeciliği işletmelerimizin bulunduğu 
bölgelerde gerek amelelerimizin, işçilerimizin sos
yal şartlarını, sağlık şartlarını düşünen ve sağlı-
yan binalar, dinlenme binaları, yatakhaneleri-, aş
haneleri ile gerekse tamamen sosyal haklarına ria
yet ederek fakat fenni bakımla, teknik bilgi ile 
hareket etmek suretiyle verimi fevkalâde yükselt
miş bulunmaktayız. Ağaç başına Türkiye'de verim 
ortalaması 15 kilo olduğu halde işletmelerimizin 
verim ortalaması ağaç başına 21 kiloya çıkmış
tır. Bütün Türkiye'de ortalama masraf % 70 ol
duğu halde biz % 45 ]e 50 arasında masrafla iş
letmeyi götürebilmişizdir. Aşağı - yukarı 8,5 mil
yon liralık bir bütçesi vardır. Bu yıl işletmemi
zin huzurunuza gelmiş olan bütçesinde gelir tah
mini 3 milyon liradır. Bunu rahatlıkla sağlıya-
cağımıza eminiz. Vakıf işletmelerimizde aşağı - yu
karı 7 milyon kilo zeytin tanesi elde ettik ve Tür
kiye'nin umumi istihsalinin büyük bir verimi sa
yılabilecek 1 100 kilo en iyi, düşük asitli zeytin 
yağı sağladık. Sabunluk zeytin yağı, rafineri-
lik zeytin yağı istihsali ile beraber 1 500 tona 
yükselmiştir, bizim işletmemizin istihsal yekûnu. 
Arkadaşım, vakıflarda, menkul eşyalara dokun
du. Kendisine şunu arz edeyim: Bu eşyanın iki 
seneden beri tesbit ve tescilini yapmaktayız. İk
mal edilmek üzeredir. Bunlarla İstanbul'da bir 
müzeyi yakında teçhiz etme imkânını bulacağız. 

Vakıf dergilerine dokundular. 1962 yılma ka
dar Vakıf Dergisi vakıf mevzularını ilgilendiren 
dergi olarak dört aded çıkmıştır. 1963 te bir cilt 
daha ilâve ettik. 1964 te de yeni bir cilt daha 
ilâve ettik ve altıncı cildi tamamladık. Mart ayı 
içinde tetkik erbabının istifadesine sunacağız. 
Bundan başka ayrıca geçen yıllarda bir temenni 
olarak izhar edilmişti, vakıf mevzuatının külliye 
olarak toplanması. Vakıf mevzuatını üç cilt halin
de topladık, bir eser halinde yakında neşredece
ğiz. 
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Muhterem Söylemezoğlu arkadaşımın demin 

İşaret buyurdukları hususlara da aynı zamanda 
kısmen cevap vermiş bulunuyorum. Vakıf akaar-
ları elden çıkmaktadır, buyurdular. Vakıf emva
li, pek titiz bir anlayış içinde hakikaten rantabi-
litesini kaybetmiş olanları elden çıkarıp daha ve
rimli akaarlar temin etmek için îdare Meclisi ka
rarı ile satmaktayız ve yenilerini yapmaktayız 

Selâtin camilerimiz bakımsızdır, buyurdular. 
Demin arz ettim, umumi yekûnu binleri aşan bu 
eski eserlerimizin hepsine birden yetişmek müm
kün değildir. Ama bizim onarım sıramız, en miis 
tacclen harabiyetten kurtarılması lâzım gelen ve 
turistik yönden süratle eski ihtişamına kavuştu
rup turistlerin memleketimizde bu ecdat şaheser
lerini görmesine imkân veren bir öncelik sırası 
içinde yapılmaktadır. Sivas'a gelince; Sivas'ı mi
sal olarak gösterdiler, arz edeyim: Sivas'ta 1904 
yılı içinde Güdük Minare onarıma alınmıştır. 
Büruciye Medresesi onarıma alınmıştır. Darüş -
Şifa onarıma alınmıştır. Onlardan başka Kan
gal'da Alaca Kervansaray listemiz içindedir. Bu 
yıl yine Divriği'de Ulucamie tahsisat konulmuş
tur, listemizdedir, programımızdadır. Büruciye, 
Darüşşifa ve Güdük Minareye yeniden 125 bin li
ra tahsisat konulmuştur. Gücümüz yettiği kadar, 
imkânlarımız nisbetinde yalnız Sivas'ta değil yur
dumuzun her tarafındaki tarihî eserleri ve şahe
serleri onarmaya çalışmaktayız. Sayın Tarlan ar
kadaşımızın sorularına cevap vereyim. Vatandaş
lar tarafından yaptırılan ibadethaneler, köy ve 
kasabalarımızdaki camilerin ve yapılmış olan 
camilerin onarım faaliyetlerine katılmak üzere 
Yüksek Meclisinizce verilmiş olan tahsisatı dağı
tırken âzami derecede âdil olmaya çalışmaktayız. 
Fakat şöyle bir durumla karşılaşmıştık. Bu bize 
müracaat eden dernekler ve bize müracaat eden 
köy muhtarlıkları birtakım talepler serdcdiyorlar. 
Mübalâğalı rakamlar verdiklerini tesbit ettik. 

Aslında başladıkları camiler veya mescitler 
mütevazi halde olduğu halde büyük 'kıymetler
de göstererek büyük ihtiyaçlar bildirmektedir
ler. Bunların 'tahkikine imkân bulamıyoruz. Bu 
itibarla köy adedine göre vilâyetlere taksim edi-
3-0-rduk, büyük bir •kısmını. Şimdi her vilâyete. 
»köy adedine göre bir muayyen emsalle çarpa
rak hâisılını göndererek taksim ediyoruz. Fakat 
bu da yerimde olmuyor, hakikaten daha fazla 
ihtiyacı olanlar oluyor. Bu sefer kendi teşkilâ-
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timizin bütün yurda dağılmış olmadığını da göz 
önüne alarak valileri bu hususta tavzif ettik. 
Valiler, hakikaten başlanmış fakat ihmal edile
memiş 'köylerdeki cami yaptırana ve onarma te-
]ebbüslerini soruyor, ne kadar ihtiyaçları var
dır, ne kadarını halk toplamıştır, bunları öğ
renmek istedik. Bunlar gelince, bunları müte
nasip bir nisbette tevdi 'buyuracağınız tahsisatı 
bu ölçüler içinde tevzi etmeye çalışacağız. Bizi 
haberdar eder misiniz dediler Sayın Tarlan. Arz 
ottğim gibi Hükümet olarak her faaliyetimizi, 
her icraatımızı size bildirmeye amadeyiz şüphe
miz. Ayrıca Vakıflar teşkilâtı olarak halk tara-
andan yapılmak istenen camiler için, mescitler 
için vakıflar teşkilâtına, müracaat edenlere tek
nik yardım olarak kendilerine proje vermeye 
çalışmaktayız. Ama esasen elemanlarımız pek 
kifayetli değildir. Bizzat inşaatın kontrolünü 
Jeruhde etmiyoruz. Bu, 'mahallinde teşkilâtın 
kontrolünü yine mahallî teşkilâtın Nafıadan 
vesaireden temin etmek: için bir gayret sağla
maya çalışmaktayız. 

öztürkçine arkadaşımız 7044 sayılı Kanuna 
temas ettiler. 7044 sayılı Kanunla bâzı emva
lin belediyelerden ve Hazineden alınıp Vakıfla
ra ınaledilmiş olduğunu söylediler. 7044 sayılı 
Kanunun Vakıflara vermeye mecbur kıldığı 
gayrimenkul'ler, menşei vakıf olan gayrimenkul-
1 erdir. Aslında vakıf olan ve üstelik Anıtlar ku
rulunca da eski eser okluğu tesbit -edilmiş olan 
yerleri zaten vakıflardan çıkartmaya Hulusi 
Bey arkadaşımızın da domin ifade ettikleri va
kıfların kuruluşuna taaliûkcden dinî inançlar
la vakıflar hukuku da imkân vermez, müsaade 
atmez. Bu itibarla bunların geri verilmesi bir 
kanun icabıdır. 

Kanun yüksek 'Meclislerden »millî irade ile 
tecelli etmiş, çıkmıştır. Bunun üzerine beledi
yeler birtakım yardımlar, birtakım onarımlar 
yapmıştır, o hayra. O hayır ki, onu aslında ec-
ladımızdan bir hayır sahibi vatandaş kendi öz 
inalından çıkarıp okluğu gibi vakfa vermiştir. 
Belediye de buna hizmet etmiş, onarmışsa bu 
çok büyük bir şey midir? Vakıflara böyle bir 
tarihî eserin onarımına hizmet etmiş olması ay-
•ıea belediyeye bir tazminat hakkı bahşetme
mesi lâzım. Bıı kanun icabıdır. Bu kanun değiş-
nedikee bu kanuna hep beraber uymaya mec
buruz. Yalnız arz edeyim ki, menşei vakıf ol-
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ması şaftı vardır, bir. İkincisi tarihî ve 'eski 
eser olduğuna Anıtlar Kurulunun karar verme
si lâzımdır. Bu iki şart mevcut ise ki, meselâ 
Mısır çarşısında, 'kapalı çarşıda 'bu mevcuttur. 
Bu takdirde elbette geri vereceklerdir. 

$oiıra gecekondulara temas buyurdular. Ge
cekondular 6188 sayılı Kanunla imar durumu 
tebeyyün etmiş, imar sahasına giren yerlerde 
gecekonduların işgal ettiği sahanın, onlara sa
tılmasına imkân bahşetmekte Ve satılmaya mec
bur tutmamaktadır. 'Bunları durdurma, 1960 
dan evvel olmuştur. Zaten satılması da bir ka
rar ve bir emirle olmuş. Durdurulması da yine 
1960 yılından evvel bir 'kararla ve bir emirle 
yapılmıştır. Ayrıca bâzı yerlerin imar durumla
rı henüz tamamiyle taayyün etmediği için imar 
parselleri henüz meydana çıkmadığı için böyle 
bir satış mümkün olamamaktadır. Ama, mese
lâ Antalya'da imar plânına göre gecekondular 
parsellenmemiş olduğu için onları satıyoruz. As
lında yine 6188 sayılı Kanunun değer fiyatiyle 
satılmasını amirdir. Değer fiyatiyle satmak: ka
nun icabıdır, buna uymak mecburiyetindeyiz. 

Buyuruyorlar ki, apartmandan çok daha icar 
bedeli alınmaktadır. Bir defa icar bedeli mev-
zuubahis değildir. Gecekondulardan icar ıbedeli 
alınması mümkün değildir. Ama, arazimizi iş
gal etmektedir. Mahkemeye müracaat ediyoruz, 
mahkeme kesinleşmiş hükümlerle bir ecri mi
sil tesbit ediyor. Takdir ve hükmediyor. Ecri 
misil tahsil ediyoruz. Bunun apartman icarı ile 
mukayesesi mümkün değildir. 

Gureba Hastanesindeki duruma cevap arz 
etmiştim. 

Talebe yurtlarına gelince: Yüksek tahsil ta
lebe yurtlarını biz terketme tasavvurundayız. 
Çünkü arz ettiğim gibi daha modem, daha sıh
hi şartlar içinde daha disiplinli olarak Yurtlar 
ve Kredi Kurumu yüksek tahsil talebe yurtla
rını idame etmeye çalışmaktadır, istanbul'da 
400 - 700 talebeyi ihtiva eden yurdumuz vardı. 
Bu yurtta kalan talebelerden hiçbir ücret alma
dığımız için bir yönetmelik tatbik etmekteyiz. 
Sınıfta kalan çocuğu bir ıseııe sınıfta kalınca 
muhafaza edemeyiz. Çünkü, daha çalışkan, da
ha lâyık, daha fakir çocuklar geliyor. Bunları 
almak isteriz. Mevcut olan çocuklar çıkmamak 
istediler. Durumu tetkik ettik ve 2 tane yük
sek tahsil yurtlarından birinde Yurtlar ve Kre-
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diler Kurumu yönetmeliği tatbik ediliyordum 
Bir sene sınıfta kalana 'bir sene daha şans veri
liyor. Bizimkinde bu şans verilmiyordu, Bul 
itibarla, bu aykırılığı izale edebilmek için,, 
Yurtlar Kurumu ile temas ettik, mutabık kal
dık. Bizim yurtlarımızı da Yurtlar Kurumuna 
devrettik. Bütün 'disiplini ile, talimatnamesi ile' 
onların idaresine geçmiş bulunmaktadır. 

Temas buyurduğumuz duvar çatlaması yol 
seviyesinin aşağıya inmesinden ileri gelmiştir 
Yol seviyesi aşağıya inince temeller açıkta kal
dı ve duvarda çatladı. Derhal üzerinde durduk. 
Mühendisleri gönderdik, keşif yaptırdık. Bu bö
lümü tahliye ettirdik. İstanbul bölge Müdürlü
ğümüze, İstanbul Valiliğine talimat verdik. Eğer 
sıhhi bakımdan mahzur varsa bu kısmın veya 
'tamamiyle 'bütün yurdun tahliye edilmesi gere
kiyorsa tahliye ediniz dedik. Bunun üzerine eğil
miş durumdayız, bir tehlikeyi önlemek için her 
tedbiri almış bulunmaktayız. 

lııceoğlu arkadaşımın temas (buyurduğu baş
ka bir iki noktaya cevap arz ederek huzurunuz
dan ayrılacağım. 

Gayrimenkullerin senede bir milyar icar ge
tirmesi icabe'ttiğini ifade buyurdular. Şüphesiz 
bir yanlışlık olacak. Zira malımrzm yekûn kıy
meti bir milyardır. Bunlardan senede bir mil
yar icar almak mümkün değildir. Belki yüz 
milyon dediler ki, yüzde 10 alınabilirse. Faka t 
yüz milyon da olmaz. Bunların üzerinde bina
lar, boş arsalar da vardır. Ama mehma imkân 
icar bedellerini hakiki şahıslar nasıl kıymetlen
di riy orsa vakıf mallarını da biz aynı şekilde 
kıymetlendirmeye emek sarf etmekteyiz. 

Yeni vakıflar kanunu için çalışmalar yap
maktayız. Adalet Partili arkadaşım da bu ilmî 
çalışmayı sordular. Biz merkezi Hükümet teş
kilâtını düzenleme, (Mehtap projesi) diye ad
landırılmakta olan projenin icabı olarak Vakıf
lar Genel Müdürlüğü de dâhil Başvekâlete bağ
lı dairelere verilecek yönü tâyin etmek üzere 
Plânlama Dairesi müsteşarının başkanlığında 
bir heyet ilmi bir çalışma yapmaktadır. Çalış
mada Vakıflar Genel Müdürlüğü için bir gö
rüş götürmek lüzumu hâsıl 'dlmuştu. İlini adam
larından ki, eski vakıfcılardan ve Medeni Hu
kuk Profesörlerinden mürekkep, bir ilmî heye
te geniş bir çalışma yaptırdık ve raporlarını 
verdiler. Bu raporda 'muhtariyet idaresinin, ya-
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ni vakıfların muhtar bir idare haline gelmesi 
telkin ve tavsiye edilmektedir. Vakıflar idare 
meclisi başka bir görüştedir. Bu iki görüşü tez 
ve antitez olarak Plânlama Dairesine intikal et
tirdik. Bu çalışmalar sonunda merkezi Hükü
met-teşkilâtına verilecek yön tâyin edildiği za
man vakıflar ya Başvekâlete 'bağlı olacak, ve
ya, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olacak, veya 
müstakil ve muhtar bir idare olacak, iktisadi 
Devlet Teşekküllü olarak ne teklif olursa elbet
te yüksek huzurunuza gelecek ve yüksek tas
viplerinizden geçtikten 'sonra, ancak mümkün 
olabilecektir. Sonra, lnceoğiu arkadaşımız bir 
yanlışlık ilaha yaptı. Affına 'sığınarak söylüyo
rum. Evvelce, 1960 yılında 29 milyon lira idi 
köy camilerine ve derneklerine yapılan yardım 
buyurdular. Efendim 29 milyon lira 1960 yılın
da tüm olarak Hazinenin vakıflara yapmış oldu
ğu yardımın yekûnudur. Yani camilere ve der
neklere yardım değildir. Vakıfların şimdi, bu
günkü bütçede gördüğünüz eski eserlere yar
dım ve onarımların yekûnu 29 milyondur. Zatı-
âliniz bunu sadece ifade buyuruyorsunuz. Ben
deniz rakamları bütçeden çıkararak arz ediyo
rum. isterseniz seneye göre okuyayım. 1959 da 
16 milyon, 1958 de 12 milyon, 1957 de 8 milyon, 
1956 da 5 milyon, 1954 te 1 milyon, 1960 da 29, 
herhalde 7 - 8 milyon da İlâve edilmiş 37 mil
yon. Şimdi binaenaleyh bu yapılan şeylerin ye
kûnudur. Ondan sonraki yıllarda 1961 de 26 
milyon, 1962 de 22 milyon, 1963 te 22 'milyon, 
1964 te 24 milyon. (Sağdan bir ses «1960 da») 
Zikrettim, 1960 da -57 milyon. Onun tabiî baş
ka sebepleri de vardır. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNOEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Bizim dediğimiz başka, o, geçmi
yor, Ayrıca gösterilmiştir. 

DEVLET BAKANİ NÜVİT YETKİN (De
vamla) — Ayrıca gösterilmiş değildir efendim. 

Efendim, sonra eski eserlerin onarımmdaki 
ihmâlimizden bahsettiler. Bitlis'ten bahis buyur
dular. Bitlis ahlâk kümbetleri için 1965 de prog
rama alınmıştır. 

Sapanca oteli: Sapanca oteli maattessüf rant a-
blitisi düşünülmeden yapılmış yatırımlardan bir 
tanesidir. Kabulünden beri bütün gayretlerimi
ze rağmen defaatle kıymet takdirini düşürmüş. 
olmamıza rağmen müstecir bulamamaktayız, bu 
yüzden boştur. Üzüntü ile ifade edeyim ki, vakıf-
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lar için ağır zarar konusudur. Üç milyonu müte
caviz para sarf edilmiştir. Üç milyonu mütecaviz 
para sarf edilerek meydana getirilen bir otelin 
rantabl olabilmesi için hiç olmazsa 300 bin lira 
irat getirmesi lâzımdır. 140 bin liralık icar tak
dir ettirdik, Belediyeye, senede. 140 bin liradan 
artırmaya çıkardık, talip çıkmadı. Bugün de bu
nun gayreti içindeyiz. 

Saym iskender Cenap Ege; arkadaşımızın 
noktayı nazarlarına da cevap arz edeceğim. Tu
rizmle ilgili yatırımlarımız vardır. Demin de arz 
ettiğim gibi, gerek eski eserlerin onarımı olarak, 
ve gerekse birinci derecedeki ve ikinci derecede
ki turistik bölgelere büyük önem vermekteyiz, 
bir an evvel bunları ortaya çıkaralım diye. Bir 
taraftan da eski eserlerimizi onararak yeni turis
tik gayelere göre hareket etmek istiyoruz. Edir
ne'de bilmem teşrif buyurdunuz mu? Edirne'de 
bir eski kervan sarayı tamamen restore ettik, 
modern bir tarzda. 300 odalı bir kervan saraydır. 
Her odası duşludur. Hakikaten bir şaheserdir. 
Bunu turistlerin istifadesine verilecek bir otel ha
line getirmeğe çalışıyoruz. Aynı suretle Kuş Ada-
sı'ncla da böyle bir gayretimiz vardır. Bir eski 
eseri yeni icaplara uygun hah» getirmeye gayret 
ediyoruz. Ayrıca, turistik sahalarda, Antalya'da 
Palas Oteli, Çanakkale'de Truva Oteli, Edirne'
de Kervan Oteli, Giresun'da hamam ve otel, Kırk-
larcli'nde, Rize'de, Van'da Sapanca'da, Balıkesir'
de Ankara'da otellerimiz vardır. 

Sonra İstanbul'daki eski eserler ve eski tarzı 
mimariyi muhafaza etme hakkındaki noktai na
zarlarını iradettiler, dediler ki, bendeniz de ken
dilerine tamamen katılmaktayım. Üzülerek arz 
edeyim ki Vâkıflar Genel Müdürlüğüne ait de
ğildir, bu iş. Fakat Müzeler Genel Müdürlüğü 
bu konu üzerinde çalışma yapmaktadır. Kendile
rinin teşvikini rica edeceğim. Ben de bu konunun 
bir an evvel eski Türk İstanbul'unu canlandıra
cak bir mahellenin, semtin, eserin meydana gel
mesinde zaruret görmekteyim. 

Vaktinizi çok aldım, özür dilerim. 

BALKAN — Sayın Ucuza]. 

M. YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karahi
sar) — Soru soracağını. 

BAŞKAN — Sorular sözler bittikten sonra
dır. Usulümüz budur. Söz istiyen varken, soru 
sormak için söz veremem. 
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ÖMER UCU&'AL (Eskişehir) — Sayın I 

Başkan, sayın arkadaşlarım, Sayam Bakan 
ilmimin geçtiği yerele hemşerıisi olduğundan 
bahsile mültefit davrandılar. Teyideder çok 
teşekkür ederim. Soruiarıımiiza verdikleri ce
vaplarda, (hakikaten tbâzı bilmediğimiz; husus
ları aydınlatıkiarıl için !bu yönden de ken
dilerine teşekkür ederim. Ancak Vakıflar idare
sinin ne gibi hizmetler yapacağı tarafımızdan sa- I 
yılmamıştır, dediler. Arkadaşlarım, bizim görü- I 
şümüz şudur ki, Vakıflar idaresi vakıfnamelere I 
göre hizmet yapmamaktadır. Ellerinde 10 bine ya- I 
kın vakıfname mevcuttur. Bu vakıfnamelerin I 
muhtevasını bilmediğimiz için saymamıza bizim I 
ele imkânımız yok. Ancak mevzuata göre Vakıf- I 
lar idaresinin bir envanteri yapıldığını biliyor- I 
duk. Bunun yapıldığından bahsettiler; teşekkür I 
ederiz. Vakıflar idaresi kendisine düşen vazifeyi I 
lâzımgelen şekilde propagandasını yapmaktadır. I 
Bizi üzen noktanın birisi budur. Propagandasını, I 
çıkaracağı dergilerle, eserlerle yapması lâzımge- I 
lirken, Sayın Bakanın da burada itiraf buyur- I 
dukları gibi senelerden beri ancak bunun 6 ncı sa- I 
yısının çıkmakta olduğunu öğrendik. I 

Ayrıca bugün asarı atika mahiyetiıide I 
ıbulmnan eserlerin haraibiyeti gösteriyor ki, I 
Vakıflar idaresi vazifesini ihmal etmiştir. 
Bjendenîz konuşmamda mevcut eserlerin mu- I 
haJazası ve eskli haline ifrağı için 6100 milyon I 
liraya ihtiyaç, ibulunduğunu arz ettim. I 

Bugünkü durumda hakikaten 600 milyonluk I 
ibir bütçe ile !bu eserlerin ibir anda yapılmryaca- I 
gına ibiz de kaaniiz. Ancak her sene artan 'bütçe I 
miktarı nazarı itübara alınırsa Vakıflar Genel I 
Müdürlüğünün Ibu seneki (bütçesinde azalma I 
gördüğüm zaman üzüldüm ve sözüme ilâve et- I 
tim. Bu azalma bir milyon küsur liradır. Hal
buki, Ibu sene dattıa az yapılacak bir restorasyon I 
gelecek seneye daha çok iş açacaktır. Bizim I 
endişemiz ıbu yöndendir. 

Aziz arkadaşlaıım, imaretler yönünden ver- I 
dikleri cevaba ;ben kâfi değildir, demiştim. Ben 
imaretler kâfi değildir, dedim. Aziz arkadaşla- I 
rım, 9 500 kişiye verilen yemek oedelini bütçe 
raporunda gördüm, bir kişiye bir senede veri
len yemek .bedeli 77,5 lira. Beni üzdüğü için bu- I 
mı huzurunuzda, ifade ettim. 360 gün yemek j 
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yiyecek bir taildbenin yemek ücretinin tutarı 
77 lira olursa bu ha yediriltmiş, Iha yedirilme-
miş, ikisi arasında İbir fark ylofc gilbddir. 

Yine mulhterem Bakan orta öğretimde 27 ta
lebe yurdu Ibulunduğunu, bunlarla alâkadar ol
mak Millî Eğitim Bakanlığının vazifesi olması
na rağmen Millî Eğitim (Bakanlığının Ibu kadar 
yurt yapamadığından (bahsettiler. Bu (hususun 
takdirini sizlere arz ediyorum. Eğer Millî Eği
tim Bakanlığı .bu şekilde çalışma yapmamış ise, 
demek o da vazifesini yerine ıgetirememiştir, 

SıMıatsiz, zayıf çocuklar için bir kamp fonu 
ayrılmış. Buna 40 !bin lira taihfsiisat konmuş, 
elimizdeki bütçe raporuna göre. Aziz arkadaş
larım, 30 milyonluk Türkiye'de koskoca Vakıf
lar idaresinin 200 çocuğa yardım etmesi demek, 
(kendilinden beklenen ısosyal vaızüfeyi yerine ge
tirmediğinin katî delilidir. Bunun üzerinde faz
la dunmıyacağım. 

Elimizde (birçok vakıflar var ki, foımları ta
mir etmeye, eski haline ifrağ etmeye ve bunlar
dan da bir fayda temin etmeye imfciân yok, di
yorlar. Doğrudur arkadaşlarım, ama, Vakıf
lar idaresinin elinde /bunları elden çıkarmaya 
yarıyacak mevzuat da vardır. (Bunları elden çı
karsınlar. Türk Milletine' lâzım olan emanetle
ri de muJhıafaza etsinler. Bizim çalbamız bundan 
ileri geliyor. Vakıflar Bankasının iyi vazife 
yapamadığını ileri sürmedim, (aziz arkadaşlarım. 
Hakikaten Vakıflar Bankası Türkiye'de mev
cut bankaların en iyi çalışanlarından ıbirisidir. 
Ancak yine elimizdeki bütçe programına göre 
temettü karşılığı olarak gösterilen miktarı da 
az buldum. Gönül artsa, eder ki; (bu birtouçufc 
milyon yerine daha fazla ıgayret sarf edip, 15 
milyon kâr temin etsinler. Böylece vakıfların 
Igayesine sosyal yönden dalha fazla hizmet temin 
edilsin. 

Ayrıca arkadaşlarım, Aydın'da ve Ayvalık'ta 
bulunanı işletmelerin fevkalâde iyi çalışltağın-
daıı, işçilere iyi bakıldığımdan bahis buJyTirdu-
lar. Gayet tabiî, Vakıflar idaresi kendisine 
düşen vazifeyi yerine (getirirken m'eveu't mev
zuat karşısında da işçilerine iyi ıhatomalkla va-
zifelidi r. Bu: .hususa temas etmelerini fazıla bu
luyorum. 

Aziz arkadaşlaram;; Cuımıhuriyet Balık Par
tisi sözcüsü arkadaşımın raporunda öğrendim, 
Antalya'da. 10 bin narenciye ağacından yılda 
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800 bin lira gelir (getirdiğinden bahsettiler. 
Narenciye mıntıkalarını bilen arkadaşlarım 
•bilirler ki, 10 bin ağaçtan 800 bin liranın her 
halde iki »mislinden fazla bir gelir getirir. 
Bu da gösteriyor ki, Vakıflar İdaresi işletmesi 
zirai yönden ağaçlara iyi bafcamıamış, ihmal 
etmiştir. 

Ayrıca konuşmamda, menkul eşyaların en
vanterlerinin yeni yapıldığım ve böylece yıllar
dan (beri vazifelerini ihmali ettiği sebebiyle bu 
noktaya dokundum. Nitekim, Sayın Bakan da 
iki yıldan beri bu işi yapıyormuş, diye teyit 
^buyurdular. 

Aıikadaşilanm, iki sual istirham etmiştim Sa
yın Bakandan; birisi Vakıflar İdaresinin bu
günkü (bünyesinin ne duruma gelmesi ieabettiği 
yönünden, bir ilim (heyeti toplanmıştır. Top
lanma sebebi nedir, ne karar akmıştır, diye sor
muştum. Bizi aydınlattılar, çok teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, eğer mümkünse 
söz 'hakkınız tabiî var, tabiî kesemem sözünüzü, 
'•acdha bu gibi hususları biraz daha kısa izah 
etmek imkânı var imidir? 

ÖMER UCUZ AL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sözlerim bitti, hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu, zatıâliniz söz 
mü istiyorsunuz, 'sual mi? 

MUSTAFA İNCEOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sual efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, siz de ani sual 
soracaksınız? 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sual efendim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın înceoğlu, su
alinizi sorunuz. Sayın Bakan lütfen kürsüyü 
teşrif eder misiniz? 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — 'Bir sene içinde ne kadar vakıf 
yapılmış ve bunların maliyeti nedir? 

Konuşmalarım sırasında da belirtmiştim. Kar
ma Bütçe Komisyonu zabıtlarında okuduğuma 
göre, vakıflara ayrılan .miktarın bir milyar lira 
olması lâzımgelirken, sadece 10 milyon ayrılmış. 
Acaba zabıtlara mı yanlış .geçmiş, yoksa hakika
ten böyle midir? 

ÎSA BİNGÖL (MUŞ) — Orta öğretim dahil 
öğrencilerin beslenmesi ve bakılmaları için tesis 
edilmekte olan yurtlar için imkânlarınız nedir? 
Bu yurtların tesislerindeki kriter ve kriteryum 

nedir? Yurt açılma isteği nasıl bir usule tabi
dir? 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Adana'da bir 
Orozdibak yapılması söyleniyordu. Hâlâ bir faa
liyet görülmemektedir. (Bunun 1965 yılında .ya
pılıp yapılmıyacağının açıklanmasını rica ede
ceğim. 

BAŞKAN —• Buyurun 'Sayın öztürkçine 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen

dim bu sualimi 'geçen sene de sordum. Bir tah
kikat mevzuu olan İstanbul'daki Süleynıaniye 
Camimin tahkikat mevzuu ne safhadadır? Malûm 
olduğu üzere bu bir millî âbidedir, bunun suiis
timal edilmemesi lâzımdır. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Alpiıskender. 
FERÎT ALPÎSKENDER (Manisa) — Sayın 

Bakan ilmî heyet çalışmalarından bahis buyur
dular. Acaba bu ilmî heyet çalışmaları mülhak 
vakıflaır müessesesini modernize etmek ve ona 
yeni bir şekil vermek gayesini de çalışmaları içi
ne almış mıdır? 

İkinci bir sualim de Vakıflar Bankasının ser
mayesinin artırılması cihetine (gidilecek midir, bu 
huşur; düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İstanbul'da 

6 minareli, dört şeref eli ecnebilerin, «mavi- cen
net» dedikleri Sultan Ahmet Camii avlusu, bah-. 
çesi, elektrikleri, abdest aldıkları musluklarının 
güzel hale getirilmesi 'hakkında bir çalışma var 
mıdır? Geceleri aydınlatılması düşünülmekte mi
dir? Yapılan tamirat camiin şöhreti ile bağdaş
mamaktadır. Gittim, gördüm, tetkik ettim tami
ratı çok fenadır. Bu tamiratı yapan hakkında bir 
muamele yapılmakta mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Özdilek. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Aşhane

lerin 10 binleri mütecaviz fakire yemek verdiğin
den, ayrıca âmâlara bir ücret verildiğinden ve 
yardım yapıldığından bahis buyurdunuz, bunlar 
ailevî olarak bu gibi yardımlara alışacak olur
larsa ileride kötü bir hissin zebunu olabilirler. 

Bu iaşe edilenler, yani gerek sakat olsun, ge
rekse kör olsun bunlarla ilgili olarak bir reha
bilitasyonu mevzuu ile alâkalı bir mesele üzerinde 
düşünülüyor mu? Bunun üzerinde durmada Hü
kümetçe bir fayda var mıdır? Kilis'te bir körler 
çarşısı vardır, bunlar ıgayet güzel el işleri yapar
lar ve bunlar satış yerlerin4§ tııtunabÜirler, 
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olabileceğimiz yatırımlarımızın, restorasyonumu
zun tamamı karşılanmaktadır. Kabul buyuraca
ğınız tahsilat ile. Daha çok verseniz bile elimiz
deki teknik elemanlar ve proje hazır olmadığı 
için bunu ikmal etmek imkânını bulamıyaeağız ve 
sarf edemiyeceğ'z. Affmızı. istirham ederim, de
min temas etmeyi unuttum. Bu imaret mevzuun
da fert başına düşen 77,5 liranın kifayetsiz bu
lunduğuna sizinle beraber teşkilât da katılmak
tadır. Bu yıl iaşe etmek istediğimiz fakir kimse
lere bu m'lktarı, fert başına yapacağımız harca
mayı yükseltmek ve adedini artırmak kararında
yız. 

Şimdi ısıhhatsiz çocuklara kamp neden sadece 
200 çocuğa ve 40 000 lira bunun ka,rşılığı mıdır 
buvurdula.r? Gerek soruyu soran Ueuzal arkada
şıma, gerekse Muhterem Heyetinize şu ciheti arz 
etmek isterim. Sosyal yavelere vönelmiş dernek
ler vardır. Kızılay gibi, Çocuk Esirgeme Kurumu 
gibi. Vakıfların bugünkü hüviyeti nevema ecda
dın vermiş bulunduğu, tahsis etmiş bulunduğu 
mallarla taayyün etmiş bir şahsiyeti hükmiyeısi 
olan böyle bir dernek hüvivetindedir. Bu deme
ğin bütçesi huzurunuza geliyorsa, Haz'neden ay
rıca dediğimiz gibi milyonlarca lira yardım lüt
fettiğiniz için bir. îdares'ni, murakabesini ve ve-
savetini Dovlete, Hükümete verdiğimiz için iki. 
B'naen.alevh 'bütün Türkiye'deki 30 milyonun, 
bütün fakir ve hasta çocuklarının kamp meebu-
burivetini Vakıflar Genel Müdürlüğü yüklenmiş 
değildir. 

O. Senatosu B : c 
DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (Ma-

latva") — Muhterem arkadnslarım. kısaca hem so
rulan suallere, hem de değinilen konulara cevap 
arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Ucuzal'a arz ettiğim nokta şu idi; Va
kıflar hizmetlerini yapamıyor, hükmünü v?rir-
ken, hangi hizmetler beklenmekte idi de hangi
leri noksan bırakılmış? Bu cihet tavzih edilirse, 
belki daha çabuk 'anlaşabiliriz, demişti. 10 bini 
mütecaviz vakfiyenin her birisinde öyle hizmetler 
var ki, muhterem arkadaşım, bunların bugün ar
tık yerine getirilmesi mümkün değil. En mühim
lerini demin umumi olarak arz ettiğim gibi, hiz
met sahalarımızı buna en yakın gayelere tevcih 
etmiş bulunmaktayız. Toplandığımız sosyal konu
lar da üzerinde çalıştığımız ve hizmet götürdü
ğümüz konulaırdır. Meselâ; vakıf yapanların va
kıfların vakıf gayeleri arasında evlâtlıkların kır
dıkları eşvalar yüzünden onları beslemekte olan 
mal sahiplerinin bu çocukları azarlamalarını ön
lemek için evlâtlıkların kırdığı eşyanın tazmini 
bir vakfın vakıf gayeleri arasındadır. Evde kal
mış kızlara koca bulunmasından cihaz düzülme-
sine varıncaya, kadar gayeler, vakıf gayelerinin 
içerisindedir. Binaenaleyh, bunların, bugünkü 
sosval şartlar içerisinde ne dereceye kadar ta
hakkuk. edebilmesi mümkün ise o şekilde katego
rilerde to-plıyarak bu gayelere yönelmiş bulun
maktadır. Bunu arz etmek istiyorum. 

Mevcut ederlerin haraıbiyeti hizmetin ifa edil
mediğini göstermez. Harato'yet, zamanın geçme-
sivle, tabiî âfetler ve taıbiî icaplar dolayısiyle 
husule gelir. Onarmayı yetişebildiğim^ nisbet-
te en acelesinden bağlıyarak yapmaya yönelmiş 
ıbulunmaktaıvız. Bu onarım keyf'yetinin mazini 
pek de e.̂ ki değildir. Onarım keyfiyeti ciddî 
o^rak eserin evvelâ tesiratı hariciyeden, tesira-
tı havaiyeden kurtarılması ve sonra da üzerinde 
zamanın yapmış oldukları tesirleri ortadan kal
dırıp eski haline irca etmeyi, onarım ve restoras
yonu daha yeni başlamış bir faaliyettir, kısadır 
mazisi. Vs ciddî olarak üzerinde durulmaktadır. 
Bunu yapaıken de biz ilmî çalışmalarla asıl ha
kiki hüviyetine inerek onu tekrar meydana çı
karmak 'istiyoruz. Bu oldukça nan'kör bir hizmet, 
oldukça nan'kör bir faaliyet koludur. Bununla 
bütçesinden bir milyon lira azalma ile hizmetin 
geri kalacağı şeklinde tavsif buyurmamanızı is
tirham ediyorum arkadaşlarım. Aslında hizmet 
olarak projelerimizden bu yıl yapmaya muktedir 

B'r ,sa°!val hizmet olarak güeümüzün yettiği 
kadar, İstanbul'da 200 çocuğa bakılmaktadır. Bu 
arada şunu arz edeyim ki; çadırlarda kamp 
v\r)m,nktan kurtarıp avrıea daha sabit tes'ralere 
kavuşturulması için Vakıflar tdare Meclisinden 
400 bin liralık bir tahsisat almış bulunuvoruz. 
Pendik'te bir kamp yeri te?;is edilecektir. Ve mü-
n*.v-ibft i1 e alabildiği kadar çocuk bir yaz içeri
sinde, 20 ser günlük, 30 ar günlük devreler halin
de kabil olduğu kadar çok çocuğun kamp yapma
dı tenrn edilecektir, ş'mdilik İstanbul'da. Ve gü
cümüz yettiği ve malî imkânlariımız r.rttıkça di-
ğör yerlerde bunları çoğaltmaya çalışacağız. 

Simdi o 1,5 milyon lira, Vakıflar bütçes'nde 
arkadaşımın gözüne çarpan 1.5 milyon lira Va
kıflar Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankasına 
hisgs olarak şimdiye kadar ödediği 24 küsur mil
yon liranın bu yıl tahmin ettiğimiz temettü his-
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sesedir. Binaenaleyh, demin arz ettiğim nisbet , 
ile tev'em bulunmaktadır. Şayet C.H.P. si Orup i 
Sözcüsü 10 000 narenciye ağacından 800 000 lira j 
irat şrelm'ş demişse bir sürcü lisan olacaktır, j 
80 000 - 100 000 lira demesi lâzım. Çimim bizim j 
Antalva'da 10 000 narencive ağacımız vardır. ı 
Müstakil işletme halinde değildir. Fakat bakımı i 
yapılmaktadır. Ve biz bu sene narenciye mahsu
lünü sattık ve 100 000 lira bir irat sakladık. 

Şimdi Savın înccoğlu arkadaşımız demin ko
nuşmasında da temas bu vurdular. Yeni vakıf ya
pılmasının artık imkânları (kapanmıştır. Muhte
rem arkadaşım; yani Medeni Kanun tesisler hük
münü vaz'etmek suretiyle artık vakıf yanılması 
keyfiyetini kaldırmış, bugün vakıf yapmak isti-
yo.n bir vatandaş ancak tesis kurabilir, Medeni 
Kanunun icabına göre. Ve bu tesis vakıfların ,ma-
melokine girmez, onun idaresine girmez. Tesisle
rin idaresinin şartları avrıea Medeni Kanunda 
göster'lmiştir. Medeni Kanunun neşrinden bu 
yana artık bir vakıf kurmak Vakıflar idarecine 
yeni bir vakıf eklemek mümkün değildir. Bu 
İtibarla vakıf yamamış değildir ve kıymeti mev-
zuubahis değildir. Tesisi muradedivorlarsa tesisler 
vakıfların sicilinden geçmemektedir. 

Savm Bingöl arkadaşım orta Öğretim yurtla
rındaki kriteri ve idare masraflarını sordular. 
Şu anda miktar olarak umumi rakam ancak arz 
edebilirim. Yurtların idamesi için, iki, iki buçuk 
milyon lira arasında bir harcama yapmaktayız. 
Yani bütçe içeris'nde yurtların idamesi için. 

Kritere gelince : Yani kurmakta olduğumuz, 
her yıl üc tane yurt ilâve ediyo>ruz, bu sene yine 
lütfedeceğiniz fasıllarla üç yeni yurt kuracağız. 
Bu yurtlarda daha çok ıgeri kalmış bölgelerimize 
öncelik tanımaktayız. Daha çok mahrumiyet için
de olan, çocuklarım, ortaöğretim yapmakta olan 
çocuklarını barındıracak yurtların tesisine malî 
kudretleri müsaide!mıyan bölgelerimizi, mahru
miyet bölgelerimizi tercih etmekteyiz. Ş;mdiye 
kadar vapmakta olduklarımızda da daima bunu 
göz önüne aldık. 

Savm Sakıp Ünal'ın sorularına cevap veriyo
rum. Adana'da bu yıl yatırım programı yani ge
lir getirici gavelerle yapacağımız yatırımların 
programı içindir. Muhterem arkadaşım Orozdi-
'bak... Adana'da Orozdibak için 6 küsur milyon 
lira proje bedeli vardır. Ve İnşallah önümüzde
ki bu mevsim içinde bunu kuvveden fiile çıkar
maya çalışacağız. 
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Sayın öztürkeine arkadaşımın sorusuna ce

vap veriyorum. Süleymaniye Camiini sordular. 
Bu Süleymaniye Camiindeki inşaatta bir 

yolsuzluk konusu Millî Birlik Komitesi zama
nında Başbakanlıkça teşkil edilen bir heyet 
marifetiyle yapılmıştır. Tahkikatın neticesi Baş
bakanlıktadır. Şu anda yanında değil. Çünkü Va
kıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili değildir. Baş
bakanlıkça yapılmıştır. Muhterem arkadaşıma 
bu hususta ayrıca cevap arz edeceğim. Şu an
da bir malûmata sahip değilim. 

Savm Alpiskendcr'in, suallerine arzı eeva-
bedeyim. Bu ilmî heyet çalışmalarında vakıfla
rın kendi (bünyesi içerisinde bir değişikliği 
tetkik konusu yapmadı, Vakıfların bağlanaca
ğı müessese bakımından konu incelendi. Ve ar
zu buyuruyorlarsa, takdime amadeyim, hazır
lanan rapordan bir nüsha verebilirim. Yani 
kendi içinde mülhak vakıf, mazbut vakıf tebli
gatı esasları konusunda yeni bir değişikliği 
öngören, bünye değişikliğine değinen bir çalış
ma değildir bu. Sonra Vakıflar Bankasının 
sermaye tezyidini şimdilik düşünmüyoruz. Çün
kü mevduatımız yeni, bankaya olan mevduat 
hacmi yükselmektedir ve bu mevduat hacmi yük
seldikçe banka faaliyetlerimiz plasmanlarımız 
gelişmektedir. İhtiyaç hissettiğimiz takdirde 
umumi Heyet karariylc artırma kabildir. Ama 
bugün için böyle bir düşünce mevcut değildir. 

Sultan Ahmet Camiine gelince : Sultan 
Ahmet Camiinin ve bütün eski eserlerimizin ona
rımı vakıfların kendi inisiyatifi. Kendi takdi
ri içinde değildir. Biz restorasyonu onarımla
rı yapmış olduğumuz projelerimizi, ilmî çalış
malarımızı mimarlarımızın, ve yüksek mühen
dislerimizin, eski eser uzmanlarımızın yaptık
ları çalışmaların neticeleri Anıtlar Kuruluna 
götürürüz. Malûmunuz Anıtlar Kurulu tama
men ilim adamlardan mürekkep bir ıbağım-
sız heyettir. Ve Türkiye'de bir otoritedir. On
ların tasvip ve tasdikinden geçtikten sonra 
ancak biz onları ihale konusu yaparız. Anıt
lar Kurulu o derece titizdir ki; bir renk farkı
nı dahi titizce korur, kollar ve gözetir, mura
kabe eder ve projelerimizi, duvarlardaki tezyi
nata varmcıya kadar, o tezyinata vurulmak
ta olan boyalara varıncaya kadar Anıtlar Kuru
lunun tasdikinden geçer. Çok titiz bir çalışma
dır. Sultan Ahmet Camiine bu sene yeniden 
200 000 lira ayırmış bulunmaktayız, gerek av-
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lunıın tanzimi gerek bahis buyurdukları husus
ların tanzimi bu meyanda ikmal edilecektir. Say
gılarımı arz ederken huzurunuzu fazla işgal 
ettiğim için özür diliyerek hepinize teşekkür
ler ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyenl. Yok. Tü
mü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçesi 
kanun tasarısı madde bir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için 23 489 995 lira, yatırım 
harcamaları için 19 750 000 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de 8 379 677 lira 
ki, toplam olarak 51 619 662 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 

B. 
(A/ l ) cari harcamalar 

Lira 
12.000 Personel giderleri 13 390 360 

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

13.000 Yönetim giderleri 580 452 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 623 983 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 295 200 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

150 000 21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri, 19 599 999 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 150 000 

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

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 539 760 

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

35.000 Sosyal transferler 7 617 907 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 72 000 

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

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetveliyle bir-
te oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 51 619 662 lira olarak tahmin 
edilmiştiı*. 

BAŞKAN — Cetveli okuyoruz. 

B. Lira 
62.000 Vakıf malları gelirleri 24 980 250 

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

64.000 özel gelirler 26 639 412 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) işaretli cet
velle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1965 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ-
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lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1965 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler.... Kabul eedilmiştir. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun-
lerm eldeki kadrolara ek olmaması şartır. 

BAŞKAN — Maddeyi (D) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenl<3i\.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli 
ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1965 bütçe yılında kullanıl
mam. 

BAŞKAN — Maddeyi (L) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı 
bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yı
lı bütçesinin ilgili hizbet tertipleri veya (Aylık 
ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıl
lar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) işa- | 
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retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişth\ 

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

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cet
velle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1965 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 liraya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtır
maya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

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

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

Kanun açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 1/737) 
(S. Sayısı : 495) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. Tümü hakkın
da Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Mehmet Çamlı
ca. 

Muhterem hatiplerin tekrar dikkatine arz ede
rim. Daha dünkü program bitmemiştir. Yani 
iki günde bir günlük teehhür vardır. Defalarla 
söyledim. Ben de sıkılıyorum, ama söylemeden 
do yapamıyorum. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET ÇAMLICA (Kastamonu) — Kısadır 
Başkanım. 

Sayın Başkan ve Cumhuriyet Senatosunun 
saygı değer üyeleri, 

(1) 498 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi 

dolayısiyle bu husustaki tenkid, temenni ve görüş
lerimizi arz ediyorum : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 3530 sayı
lı Kanun hükümleri uyarınca faaliyet gösterir. 
Bu kanun «Yurttaşın fizik ve moral kabiliyet
lerinin beden eğitimi yoluyla geliştirilmesini» he
def tutmaktadır. Yani, beden terbiyesi ile insan 
varlığına şekil veren, ruh veren irade ve ahlâk 
terbiyesi ile fikrî terbiyeyi muvazeneye sokmak 
işi, bu Genel Müdürlüğün ana faaliyetleri cümle-
sindedir. 

Hepimiz biliyoruz ki, insan, maddi ve mânevi 
unsur ve kuvvetlerden meydana gelmiş terkibi ; 
bir bütündür. Bu bütünün toplum yararına, in
sanlık yararına en elverişli yolda hazırlanması 
aneak maddi ve mânevi unsurları paralel ola
rak geliştirmek ve eğitmekle mümkündür. Bu 
iş, büyük gayret ve çaba istiyen, komple çalışma
yı gerektiren bir iştir. «Sağlam kafa, sağlam 
vücutta bulunur.» düsturunu doğrulamayı hedef i 
tutan bir iştir. Bu önemli konu üzerinde faaliyet ! 
gösteren bir Genel Müdürlüğün durumu ve çalış- | 
ması ne yoldadır. Müsaadenizle bir göz atalım. j 

Bir teşekkül faaliyetini, her şeyden önce; ka- j 
nun ve mevzuatın kendisine çizmiş olduğu yolda I 
yürütür. Söz konusu Genel Müdürlüğün faali- ! 
yetini kapsıyan kanun eskidir ve günümüzün ih- j 
tiyaçlarma cevap verecek nitelikte değildir. Bu ; 
hakikat, dört yıldan beri sorumlu bakanlar ta- j 
rafından da teslim edilmekte ve her yıl bütçe ko
nuşmalarında «en kısa zamanda değiştidileceği» 
beyan olunmaktadır. Ama nedense beyan olu- \ 
nan bu «kısa süre» her halde dolmamış olacak 
ki, kanun tasarısından henüz ortada eser yok. 

Bizim bu konuda görüşümüz şudur ki, memle
ket olcusunda yaygın ve önemli bir faaliyeti 
yönetme durumunda ve sorumluluğunda bulunan 
bir kuruluşun, bir Genel Müdürlük halinde değil 
«Gençlik ve Spor Bakanlığı» adiyle bir bakanlık 
bünyesinde toplanması ve teşkilâtlanması, gaye
nin tahakkuku bakımından elzemdir. Nitekim, ; 
bugünkü çalışmalar böyle bir bakanlığın kurul
ması zaruretini gün geçtikçe doğrulıyaeak istika- ; 
mette gelişmektedir 

însan varlığını bedenen ve ruhen eğitme işi 
iki istikamette kendisini göstermektedir : , 

a) Okul içi çalışmaları, | 
b) Okul dışı çalışmaları. [ 
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Okul içi çalışmaları doğrudan doğruya Millî 

Eğitim Bakanlığının uhdesinde bulunmaktadır. 
Bakanlığın bu işle ilgilenmek üzere merkez teşki
lâtına bağlı bir «Beden Eğitimi ve İzcilik Mü
dürlüğü» vardır. Eleman ve kadro yetersizliği, 
bu müdürlüğü âtıl bıraktıştır diyebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Beden eğitimi faaliyetlerinin büyük yükü, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün omuzları 
üstündedir. Yukarda da belirtiğimiz üzere, yurt 
ölçüsünde çalışmalar yapan bu genel müdürlü
ğün 1965 yılı bütçesine bir göz atacak olursak 
görürüz ki bütün harcamalar toplamı sadece T.L. 
4 600 000,36 liradır. Bu miktar, 1964 yılı büt
çesine nazaran 1 380 649 lira noksandır. Spor 
faaliyetlerini geliştirme ve idame faslına bu yıl 
1 200 000 T.L. konması teklif edilmişken bu 
miktar bilâhara bir liraya indirilmiştir. Her ne 
kadar millî ve temsilî maç hasılatiyle Spor - To
to hasılatından elde edilen ve % 40 yatırım fas
lından merkez istişare kurulu karariyle elde 
edilen hasılatı, yukarda zikredilen faaliyetlere 
sarf ederse de bu da spor faaliyetlerinin gelişti
rilmesi için kâfi bir kaynak teşkil etmemekte
dir. 

Genel Müdürlük bütçesi tetkik edildiğinde, 
4 600 036 liranın tamamen cari masraflar ve ma

aş ödemeleri olduğu görülür. Yurt ölçüsünde 
büyük ve önemli spor ve beden eğitimi çalışmala
rını yönetmekle vazifeli bir büyük Genel Müdür
lüğün bütçesi bu olmaması gerekir. Gerçi, Genel 
Müdürlüğün gelir kaynakları arasında, 7258 sa
yılı Kanunla kurulmuş olan Spor - Totodan aldı
ğı ve yatırımlarına harcadığı % 40 hasılattan ay
rı olarak, 3530 sayılı Kanun gereğince de mahallî 
belediye ve özel idarelerden her yıl % 3 nisbetin-
de bir meblâğ temin eder. Fakat, Genel Müdür
lük epey süreden beri, belediye ve Özel idarele
rin artan masrafları dolayısiyle bu % 3 leri ala
mamaktadır. 

Genel Müdürlük, cari masraflar dışındaki sa
ha ve tesis yatırımlarında geniş çapta ihalelere 
girişmiş, henüz bunlardan müspet bir sonuç ala
mamıştır. Buna misal olarak Ankara Kapalı Salon 
inşaatım gösterebiliriz. Ankara kapalı salon pro
jesi, 7 500 kişilik olup Mesut Ergüvenç firması 
tarafından yapılmış, aynı firma 6 milyon liraya 
360 iş gününde inşaatı tamamlayıp teslim etme
yi teklif etmiş, fakat, Genel Müdürlük, inşaatı 
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hvı firmaya vermeyip 7,5 milyon liraya diğer bir 
firmaya ihale etmiştir. Aynı firma ile de ihtilâfa 
düşüldüğü için salon inşaatı yüzüstü kalmıştır. 
Bu firma Genel Müdürlükten bugüne kadar 2,5 
milyon liraya yakın avans çekmiştir. 

1961 yılında Cebeci Stadı; Sudi Dağdeler fir
masına 1.0 milyon liraya yakın bir miktara ihale 
edilmiş ve firma bu iş için 1 milyon 750 bin lira 
avans almıştır. Buna rağmen 4 yıldan beri bu 
tesis de ikmal edilememiş, firmanın zayıf olma
sından dolayı ihtilâfa düşülmüş olup anlaşmazlık 
hâlâ devam etmektedir. Bu büyük tesis de böyle
ce yüzüstü bırakılmış bulunmaktadır. 

Sarıkamış ve Kayseri Teleks tesisleri, halen 
müteahhitle anlaşmazlık konusu halinde devam 
etmekte, bir türlü neticeye bağlanamamaktadır. 
Bu işlere ait dosyalar bakanlıkta beklemektedir. 

öte yandan, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün inşaat malzemesine ihtiyacı olmadığı hal
de, müteahhitlere verilmek üzere, Genel Müdür
lük inşaat demiri mubayaa etmiş, bu demirin 
almış sebebi de bir türlü anlaşılamamıştır. Ka
palı salon inşaatlarında 1 500 kişilikler, profilo 
Demir Çelik Fabrikasına 10 aded yaptırılmış ve 
müspet netice alınmıştır. Hal böyle iken, bu mu
teber firmaya 2 500 kişilik kapalı salon inşaat
ları verilmeyip zayıf bir firmaya verilmiş, ayrıca, 
2 milyon lira da avans ödenmiş olmasına rağmen 
müspet netice alınmamış, salonlar yarım kalmış
tır. 

İnşaatlar ve tesisler kısmına ait 10 dosya Baş
bakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığında bir tahkik heyeti tarafından ince
lenmektedir. 

Yukarıda sıralanan bu bitirilmemiş ihtilaflı 
işler, Devletin 5 Yıllık Kalkınma Programına al
dığı yatırımlar cümlesinden olup bütçe raportö
rünün ifadesinden de anlaşıldığına göre bu yatı
rımlar ancak % 60 nisbetinde tahakkuk etmiş gö
rünmektedir. % 40 ı ise tahakkuk etmemiştir. 
Plânlı çalışmanın savunucusu olan bir Hükümet 
içinde bu kadar büyük bir aksama asla hoş gö
rülecek cinsten bir kusur sayılmamak gerekir. 

Genel Müdürlük teşkilâtı: 
Genel Müdürlük bünyesinde iki müfettişli bir 

Teftiş Kurulu, Zatişleri, Neşriyat ve Propaganda, 
Muhasebe, Sağlık işleri ve inşaat bölümleri mev
cuttur. Kuruluş aksak ve kifayetsiz bir manzara 
arz etmektedir. Bunun dışında, Genel Müdürlük 
18 federasyonla çalışmaktadır. Federasyon baş-
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kanları Bakan tarafından tâyinle iş başına geti
rilmektedir. Bu sistemin aksaklığı bu kürsüden 
defalarca tebarüz ettirilmiş bulunmaktadır. Fede
rasyon başkanları seçimle iş başına geldikleri tak
dirde çalışmalar hem daha ehil ellerde buluna
cak; hem de federasyonlar bünyesinde istikrar 
temin edilmiş olacaktır. 

1961 yılında kurulan Koalisyon Hükümetleri 
dâhil, o tarihten bu yana Genel Müdürlük bünye
sinde kanunun tarifine uygun faaliyetler yapıl
mayıp yalnız şahıslar değiştirilmiştir. Nitekim, 
1960 yılından bu yana mezkûr idarede 5 Genel 
Müdür değişmiştir. Genel Müdür değiştikçe de 
18 federasyon başkanlarından bâzıları da birbiri 
peşi sıra değişmiştir. Bu olay şu sonucu doğur
maktadır : Bir Genel Müdür veya federasyon baş
kanının yapmayı tasarladığı iş, yeni gelen şahıs 
tarafından ya değiştirilmekte, ya da hiç ele alın
mamaktadır. Böylece işler sürüncemede kalmak
tadır. Bu istikrarsızlık, iş hacmi ve faaliyet alanı 
yıldan yıla artan bu Genel Müdürlüğü, bütçe im
kânsızlığı ve mevzuat kifayetsizliği de inzimam 
edince, tâbir caizse şaşkına çevirmiş, eli, kolu bağ
lı bir hale getirmiştir. 

Spor - Toto hakkındaki görüşümüz: 
1960 yılı Mart ayında uygulanmaya başlanan 

Spor - Toto, 1961 yılında haftalık hâsılatı 4 mil
yon liraya yaklaştığı halde, bilâhara bu miktar 
düşmeye başlamış, beş yıllık bir tecrübe ve gay
rete rağmen, bugün bile o seviyeye ulaşamamış
tır. Halbuki bu süre içinde haftalık hasılatın, di
ğer memleketlerdeki inkişaf seyri ve artış nisbeti 
göz önüne alınırsa, en az 6 - 7 milyon lira civarın
da olması beklenebilirdi. 

Bu durumun sebepleri şunlardır : 
1. a) idarede istikrarsızlık: Spor - Toto ku

rulalı 4,5 yıl olduğu halde 7 Spor - Toto Müdürü 
değişmiştir. Buna göre 10 ayda bir müdür değiş
miş oluyor. 

b) işin icap ve zaruretlerine vâkıf vasıflı ele
man yokluğu. 

e) Emniyet tedbirlerinin kifayetsizliği dola-
yısiyle sık sık ihtilâflar olması. 

ileri memleketlerde senelerden beri kullanıl
makta olan ve en emin bir usul olan mikrofilm 
hâlâ kullanılmamaktadır. 

d) Totoya dâhil maçların sık, sık iptal edil
mesi. 
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2. Masraf durumu: Haftalık hasılatın 4 mil- I 

yon lira civarında olduğu zamanki devrelerde 
yapılan masraf yekûnuna nazaran halen yapılan ! 
idari masrafların 5 - 6 misline baliğ olması, bu
na mukabil de haftalık en yüksek hasılatın 3-3,5 
milyon lira civarında olması bu idarede rasyonel 
bir çalışma bulunmadığını ifade eder. 

3. Matbaa mevzuu: a) Spor - Totonun ku- ı 
ruluşundan önce kifayet edeceği tahmin olunarak 
ithali zaruri görülen matbaa makinası, uzun müd
det depolarda bırakılmış, biletler hususi bir mat
baaya bastırılmıştır. Bu arada Meclis içi ve Mec
lis dışı tenkidler sonucu makina çalıştırılmaya 
başlanmışsa da artan ihtiyaç karşısında yeni makı-
nalar getirtilmesi gerekirken, bu yapılmıyarak yi
ne işin büyük kısmı Doğuş Matbaasına verilmek 
suretiyle bu firma zengin edilmeye devam olun
muştur. 

b) Toto işlerini yapmakta olan tek baskı ma- | 
kinası Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün mül- I 
kiyetinde olması mucip sebebiyle, yabancı bir te
şekkül imiş gibi Spor - Toto idaresinden, bastığı 
bilet bedellerini; Doğuş Matbaasının yaptığı fiyat 
üzerinden tahsil etmekte ve böylece fiyat indiri
mi kendi aleyhine de olacak bahanesiyle baskı fi
yatı yüksek tutulmaktadır. Bundan iştirakçi va
tandaşlar mutazarrır olduğu gibi, totonun cazibe
sine müessir olması sebebiyle hasılatın düşük ol
ması teşkilâtın aleyhine netice vermektedir. Bu 
durumdan yalnız Doğuş Matbaası yararlanmakta, ı 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ise, kendi bün- ı 
yesi içinde bir seksiyonu müdürlük olan Spor -
Toto Müdürlüğünün baskı işini, piyasadaki bir 
tüccar gibi ve ihaleye girmeden aynı yüksek be
delle yapmak garabetine düşmektedir. Kendi işi
ni kendisi bedel mukabilinde yapmak gibi bir va
ziyet yaratarak zaten yüksek olan idare masraf
larını daha da artırmaktadır. j 

c) ilk ve en mantıki yol, makina adedini ar- I 
tırarak kifayetli bir matbaa kurmak, veya toto iş- j 
lerini müştereken yapmakta oldukları Başbâyi j 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının mevcut mat- j 
baasiyle birleştirilerek büyük ve müessesenin ha- ; 
kiki ihtiyacım karşılıyaeak bir teşkilât meydana i 
getirmektir. j 

Muhterem 'arkadaşlarım, bugün Batı - Al- ! 
manya'da Spor - Totodan sağlanan gelir, meni- j 
leketin spor kalkınmasında önemli bir âmini j 
olmaktadır. Bu hususu Alman îktisat Nazırı I 
da açıkça beyan etmiş, ayrıca iktisat bülten- ! 
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terimde de spor - toto gelirleri en önemli Dev
let geliri sayılmaktadır. 

Sonuç ve özet olarak tenkid, dilek ve gö
rüşlerimizi şu esaslar altında toplıyacağız : 

1. Genel Müdürlük, toplumumuzun bugün
kü ihtiyaçlarına cevap verecek esasları kap-
sıyan, 3530 sayılı Kanun yerine kaim olacak 
kanun teklifini en kısa zamanda getirmeli. 

2. Memleket ölçüsünde faaliyet gösterecek 
ve bütün çalışmalara rehberlik edecek olan 
bir yüksek beden Eğitimi ve spor akdemisi 
kurulmalıdır. 

3. Yatırımlar, profesyonel faaliyetlere 
paralel olarak amatör çalışmalara da yer vere
cek şekilde ve küçük tesislere de şâmil olmak 
üzere, plânlaştırılmalı ve işlerin zamanında 
ikmal olabilmesi için lüzumlu bütün tedbir
le:' alınmalıdır. 

4. Spor - Toto çalışmalarına paralel spor
toto kanununu en kısa zamanda getirmeli ve 
bu kanun İktisadi Devlet Teşekkülü bünye-
iSİndo olmalıdır. 

5. Spor - Toto gelirleri, spor tesis yatı
rımlarına kaynak ariyan Hükümet için, bâzı 
Avrupa memleketlerinde olduğu gibi ıslah 
olunmalı ve istifade edilebilir bir yatırım kay
nağı haline getirilmelidir. 

6. Kadrosuzluk ve elemansızlık yüzünden 
gayesine uygun bir faaliyet göstermekten 
bugün için uzak bulunan bu teşkilât A dan 
Z ye kadar yeni baştan organizasyona tabi 
tutulmalıdıı*. 

Muhterem arkadaşlar, toplumumuzun ve 
bilhassa yegâne teminatımız olan Türk Genç
liğinin ruhen ve bedenen iyi yetişmesinde 
ve muasır medeniyet seviyesinde arzu etti
ğimiz duruma ulaşmasında en Ibüyük rolü 
oynaması gereken bu Genel Müdürlüğün her 
bakımdan kifayetsiz olan 4 600 036 lira ile 
huzurunuza çıkan Hükümetimizin, yukarda 
belirttiğimiz gibi, verimli olacağını sanma
makla beraber 1965 yılı Beden Eğitimi Ge'nel 
Müdürlüğü bütçesinin Türk milletine ve Türk 
Gençliğine hayırlı olmasını temenni ederiz. Hür-
i;• etlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. adına Sayın Naci Arı. 
C. H. P. GltUPU ADINA A. NACİ ARI 

(Kırklareli) — Sayın Başkan, sayılı senatörler; 
Sayın Bakan ve mesai arkadaşlarım, 
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Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupu adına 

1965 malî yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 'bütçesi üzerindeki teıJdd, temeuıi 
ve görüşlerimizi kısaca arz ediyorum: 

26 sene evvelki günün, zamanın şartlarına 
uyularak yurdumuzda Beden Eğitimi işleri
ni organize etmek yurttaşımı fizik ve .moral 
kabiliyetlerinin, ulusal ve inkılâpçı amaçlara 
göre gelişmesini, geliştirilmesini sağlamak 
amacı ile bir kanun çıkartmış ve gerekli teş- i 
kilâtı kurmuşuz. 

Yıllar yılı kovalamış; zaman, şartlar, hü
kümler, sistemler, düşünce ve görüşler değiş
miş, ama : 0 yıldan bu yana, hemen hemen 
her yıl, ısrarlı isteklere, yapılan vaitlere rağ
men 3530 sayılı Beden Terbiyesi Teşkilât 
Kanununu değitşirerek, kaldırarak Türk Spo
runu ,Türk sporcusu ve gençliğinin moral ve 
fizik gelişmesini, organizasyonunu sağlıya-
cak, ka'mınu, teşkilâtı, hazırlıyamamış sportif 
faaliyetlerimize yeni bir zihniyetle, bir düzen 
bi:* şekil vo yön verememişiz. 

Bunun içindir ki, teşkilât iyi niyetli gay
retlere rağmen bir de, sporcu gençliğin be
den ve ruh eğitimini, ulusal ve inkilâpçı amaç
lara yöneltmek bir yana; belirli zamarlarda ' 
müsabakalar tertibetme ile sportif faaliyetleri 
bir temaşa durumundan öteye iletememiştir. 

Bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekten çok ı 
uzak bulunan ve tatbikat güçlükleri, aksak
lıkları, gün yüzüne olanca çıplaklığı ile, çık
mış bulunan 3530 sayılı Kanun için, 1964 büt
çe müzakerelerinde en kısa zamanda bir şûra 
toplayıp teşkilât kanununu çıkarmak kararın-
day m demesine rağmen bir spor bakanlığı 
kurulması ile gençlik ve spor işlerimize veri
lecek yeni veçhe hakkındaki tasarı, ha
len Türkiye'deki spor otoritelerine gönderilen 
anketin sonuçlarının değerlendirilmesini bek
lemektedir. O halde şimdilik yapılacak iş, 
.biran evvel yeni kanunun yürürlüğe girdiğini 
görmek temennisinden öteye geçememektedir. 

Zira; memleketin geleceği demek olan, en 
büyük ümit ve güven kaynağımız gençliğin be
den ve ruh eğitimi için hemen hemen her şey ! 
söylenmiş, bütün aksaklıklar ortaya dökülmüş, j 
tutanak dergilerinin sayfaları doiup 'taşmış, ne
ticede, 'nenden eğitim işleri, ihtiyaca cevap ver- | 
mekten çok uzak 'bir kanunun maddeleri ara- i 
smda âdeta bir kördüğüm olmuştur. i 
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Vazifeye başladığı günden 'bu yana; Beden 

Terbiyesi Teşkilâtına yeni ıbir rdh verme gayre
ti içinde, disiplinli ve gerçekçi bir tutumla, 
çalışmalara istikamet vermekle meşgul, Sayın 
Bakanın, ibu kördüğümü 1965 yılı içinde çözme
sinin özlemi içinde olduğumuzu ifade etmek is
teriz. 

Senelerdir 5 milyonu aşmamış kifayetsiz ibir 
bütçe imkânı ile foeden ve ruh eğitimi, sportif 
faaliyetler, boş zamanları değerlendirme yö^ 
nünden ne derece faydalı olunacağı meydan
dadır. 

Gençliğe ve spora faydalı bir reihber ol
mak, onları ahlâklı davranış, kuvvetli Ibir \bün-
ye ile teçhiz ederek, okul içinde, okul dışın
da, 'boş zamanlarını faydalı bir istikamette de
ğerlendirmek istiyorsak, zaman kaybına bu 
işin tahammülü kalmadığını akla en evvel 'ge
tirerek gerekli gayret gösterilmelidir. 

1999 yılında 7258 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan Spor - Toto, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne, nefes alma ve iş görme eser verme 
imkânı sağlamıştır... Bu yoldan % 40 genel 
müdürlük hissesi olarak temin edilen 153 mil
yon liranın 1961 - 1964 yıllarında inşaat ve te
rs ler için, 136 milyon liralık işin plânlanarak 
103 milyonunun yatırımlara, geri kalanının da 
spor temasları, malzeme, bakını, teknik per
sonel ücret ve yollukları için sarf edildiği ve 
çeşitli sebeplere rağmen 1964 proıgramında 
% 60 - 65 oranında yatırım 'başarısı sağlandığı, 
küçümsenecek bir iş değildir. 

Tesis yatırımları için tatbikat projeleri ha
zırlanmadan evvel, ön projelere göre ihaleler 
yapılmamalıdır. 

Proje ve keşif evraklarını tanzim, teftiş 
ve kontrol için yeterli teknik elemanlara teş
kilât Ibünyesinde yer ve imkân verilmelidir.. 

Millî spor akademisi artık gerçekleştirilme
li, bilgili elemanlar yetiştirilmeli, Sağlık Ba
kanlığı ile işlbirliği yapılarak bir spor sağlığı 
enstitüs ü kurulmal ıdır. 

ilkokullardan 'başlanarak, Millî Eğıiti'm Ba
kanlığı ile daha sıkı 'bir 'bağlantı içinde okul 
içi sportif faaliyetler için federasyonlarla işbir
liği kurula bilmelidir. 

Teşkilâtın denetimi 2 müfettişin inYısarm-
dan kurtarılarak, bölge başkanları teftiş ve 
kontrol alanı içine alınıp valiler ıbu yolda sık 
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sık ikaz edilmeli, iğreti vazife şuuru içinde 
görev yapanlar ve teşkilâtı hareketsiz kılanlar 
vazifeden uzaklaştırılarak müessir «bir teşkilât 
çalışması sağlanmalıdır. 

Beden Teıtbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilâ
tında nispî de olsa teknik ve köklü bir ıslahat 
cihetine gidilmesi, 'bugünkü şartlar içinde 
memnuniyet vericidir. 

'Spor - Toto oynıyalb ilmeleri için, dış ülke
lerdeki işçilerle irtjbat kurma, înter - Tcljo, 
hazırlıklarını müspet davranış olarak karşılı
yoruz. 

Spor - Toto Ma'fcbaa tesislerinin genişletil
mesi, m akmalarının ve teknik personelinin ih
tiyaca cevap verecek hale getirilmesi, 'baskı 
yönünden teşkilâta 'büyük avantajlar sağlıya-
caktır, kanısındayız. 

Teşkilâtın iş hacmi ve faaliyet salhası geniş
lemekte olduğuna göre, Ankara 19 Mayıs Spor 
Sitesi içinde 'büyük ve tek bir binada toplan
ma üzerinde durulmalıdır. 

Bakanlığın teşkilâtta gittikçe zayıflıyan 
amatör spor üzerine önemle eğilmesini şayanı 
şükran bulmaktayız. Her türlü mahrumiyet 
içinde çırpman, 3 - 5 şehir hariç, diğer il ve il
çe kulüplerinin durumları takviye edilmeli. 
sportif faalivdtlerin yurt çapında yayılma ve 
gelişmesi için gizli profesyonellik şiddetle ta-
kilbedilerek önlenmeli, amatör kulüp ve idare
ci ile profesyonel sporcu çelişmesi giderilmeli
dir. 

Üniversitelerarası olimpiyat, tar'lhî Kırkpı-
nar 'm hie olmazsa Balkanlara şâmil Ibir er mey
danı haline getirilmesi üzerinde durulmalıdır. 

Uluslararası alanda en müessir (bir tanıtma 
ve propaganda konusu olan sporun; tanıtıcı, 
yaklaştırıcı, öğretici, medeni münasebet ve 
dostlukları takviye edici yönü ele alınarak 
sportif organizasyonlar bu açıdan değerlendi
rilmelidir. 

Dar 'bütçe imkânlarına, yetersiz teşkilât ve 
kadrosuna, okulsuz, akademisiz, h-ocasız, ye
ni teşkilât kanunundan bu yıl da yoksun, 26 
yaşında gençliğini yitirmiş bir kanunun titrek 
ı^ıibnda, gençlik ve spor islerimizi yürütenlere, 
«başarılar temenni eder, 1965 yılı bütçelerinin 
hayırlı ve Ibaşarılı olmasını dileriz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 

Partisi topluluğu adına Sayın Enver Kök (bu
yurunuz. 

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PAR
TİSİ TOPLULUĞU ADINA ENVER KÖK 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, Beden Terbiyesi 1965 yı
lı Bütçesi münasebetiyle geçmiş yıllarda yapıl
mış olan tenkid ve temennilerin 'bir kısmının 
tahakkuk yoluna girmesi dolayısiyle geqen yıl 
yaptığım tenkidler meyanmda sözlerime teşek
kürle 'başlamak benim için 'bir vicdani borçtur, 
arkadaşlar. Geçen yılki temennilerimizde mem-
baından ma'hrum suyu olmıyan bir değirmen 
gibi memlekette beden eğitimini ve sportif (ha
reketlerini tanzime uğraşan bu umum müdür-
lü«j-ün elini üniversiteler, mekteplere altması 
hakkındaki temennilerimizin haberlerini almak
la memnun olmamak mümkün değildir. Ama 
bu Beden Terbiyesinin kuruluşundaki esa,s 
prclblemin halledilmiş mânasına alınmamalıdır, 
arkadaşlarım. 

Türkiye'de 20 küsur yıldan Iberi Devletin o 
zamanki zjhniyetinde »okullar g'hi müessese
lerde 'beden eğitimi, jimnastik yaptırmak gi
bi anaprensipler ve esaslı noktalardan kurul-
mun olan .bu teşekkül tabanını kaybetmiş, ora
larda muvaffak (olamamış, ama, Ibu arada Dev
let sermayesi ile kendi elemanlarını dalha iyi 
tatmin eden müessese kulüpleri gibi kulüple
rin 'teşkkülünde hizmeti olmuştur. Bu da üze
rinde durulacak bir noktadır. 

îşte 'bakınız, müessese kulüplerinden 'birisi 
dün PTT; 'O eski büyük kulüplerin yanında 'bir 
turnuvada büyük 'bir kupayı aldı. Bu 'bir mu
vaffakiyet g]bi görülürse 'bunun dışında diğer 
müesseselerin yaptığı tesirleri de müşaftıade 
edip onun yaratacağı zararları da biran evvel 
telâfi yoluna gitmelidir arkadaşlarım. O da 
nedir? Devlet müessese kulüpleri hem profes
yoneldir, hem sporcusuna para verir, (hem de 
güzel bir memuriyet verir. Dışardaki kulüpler 
bundan mahrumdur. Bunları 'bu şekilde den
geyi bozarsanız yarın o bürgün balkın kur
duğu kulüpler iflâsa gider, müessese kulüp
leri yükselir, denge 'bozulur. İşte 'bu n/okta 
üzerinde Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 
dikkat nazarını çekmek bizim de vazifemizdir, 
arkadaşlar. Filhakika son zamanlarda gaze-
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telerde müşahede ettiğimiz gibi bakanlık i 
amatör kulüplere elini uzatıyor. Uzatıyor ama 
şu elindeki 4 milyonluk 'bütçe ile ne yapabilir? 
Yalnız kendi memurlarının maaşını temin ede
bilir. Buna ait elinde bir tahsisat bir şey yok 
yoktur, arkadaşlar. Bu nokta üzerinde Ba
kanlığın bir etüt yapması lâzımdır, arkadaş
larım. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de spor 
teşkilâtı olmadan Osmanlı İmparatorluğu dev
rinde Koca Yusuflar, Kurtdereliler Türkiye'
nin kuvvetini dış memleketlerde çayırlardan 
çıkıp ispat etmişlerdir. Şimdi 'bir teşkilât var. 
Yar ama «birkaç sene sabun köpüğü gjbi İbir 
muvaffakiyet, ondan sonra ibir çöküntü. Ar
kadaşlar, geçen yıl işaret ettiğim gibi, a'hlâk 
ve kalite itibariyle, vasıf itibariyle, Türk 'ün 
ismini, Türk'ün şerefini dışarıda 'temsil ede
cek olan insanların sağlam İbir karaktere, sağ
lam 'bir aJhlâka ve kültüre sabibolması lâzım
dır. işte bakınız Japonlara, işte 'bakınız Şark 
memleketlerine, orada bile üniversitelerden 
çıkan insanlar dahi kendi milletlerini olimpi
yatlarda temsil ederler. 'Olimpiyatlarda, bir se
yahat için oraya gidip, «oraya gittikten sonra 
orada er meydanını terk eden insanlardaki 
üzüntüleri hepimiz görüyoruz. 

1924 Olimpiyatlarına iştirak edenleri (hatır
lıyorum. O Vebbiler, o Tayyarlar, kimlisi rah
meti rahmana kavuşmuş ama kimisi de umum 
müdür; memleketin büyük mevkilerinde vazi
fe almaktadır. Böyle kaliteli insanlarla 'br.z 
memleketimizi temsil ettirdiğimiz zaman hiçbir 
va.ki't yüzümüz kızarmaz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök, iki dakika
nız kaldır. 

C. K. M. P. TOPLULUĞU ADINA ENVER 
KÖK (Devamla) — Arkadaşlarım, iki dakika 
zarfında size yine gönlümün içinden ve belki 
hepinizin de aynı şeyi istediği bir noktayı da 
'tekrar olarak arz ederekten 'huzurunuzdan ay
rılacağım. Arkadaşlar. Olimpiyatlara iştirak 
edecek insanlarda karekter, ahlâk, 'vasıf baş'ta 
gelmelidir. Olimpiyatlara 'boy göstermek için 
değil, derece almadan gitmemelidir. Hiç ol
mazsa bir barajı aşmadan göndermemelidir. 
Kafile halinde gidileceğine, Türk Bayrağını 
şerefle temsil edecek ama orada büze muvaffa
kiyet temin edecek insanlarla devam ettiğimiz 
zaman 40 seneden İberi elde edemediğimiz Ibıı | 
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derecelerle 'hiç olmazsa dedikodulardan kurtul
muş oluruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlanın. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Enver 

Kök. 
Sayın Akif lEyidoğan, sakın geçen gün 

yaptığınız gibi yapmayın. Müddet dolduğu 
halde, sizden bütün 'başkanlar korkuyor, sö
zünüzü kesemiyor. Ama ıbugün geç kaldığımız 
için üç dakika evvel haber vereceğim. Zatıâli-
nize, on dakika bitti mi Ihemen bağlayın. 

AKİF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, mukadde-
mesiz arz edeyim. Temennim, Beden Terbiye
si Teşkilâtını Türkiye'de su sporlarını teşvika 
daha çok gayret sarf etmeye davet ediyorum. 
Memleketimizin Anadolu tarafı olsun, Trakya 
tarafı olsun, 3 yanı sularla çevrilmiştir. Fa
kat deniz suyu su sporlarına esas olamaz. Su 
sporunun esası malûmuâliniz tatlı sudur. Niza
mi müsabakalara hazırlanmak için de nizami 
yüzme havuzları şarttır. Onun için Beden 
Terbiyesi Teşkilâtından mümkün olan yerlerde 
bu tesisleri vücude getirmelerini bilhassa te
menni ediyorum. 

Hususiyle karada yaşıyan çocuklarımız da-
-ha ejok istidat göstermekte. Akar sulara da
lıp dalıp, bâzı yerlerde barajlarda, bâzı yer
lerde barajların ana kanalları, isale kanalları 
gibi yerlerde kazaya da uğruyorlar, ziyan da 
oluyorlar, müessif kazalar da oluyor. Bun
ları önlemek için Devlet Su işleri Teşkilâtı 
ile iş birliği yapılarak daha ucuza mal edilebi
lecek yani her barajın civarında, yahut her ba
rajdan istifade eden kasabanın civarında mev
sime göre açık hava, kapalı hava yüzme ha
vuzları meydana getirmelerini bilhassa temen
ni ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söz rica 

ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, Sayn Ünaldı 

arife tarif gerekmez. 
Sayın Ünaldı. Şimdi Bakana da söyliyece-

ğim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım, seneler senesi umumıi büt
çeden aldığı imkânlarla idamei hayat eden Be-
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den Ter'biyesi Umum Müdürlüğü uzun seneler 
memleket sporuna pek 'hizmet etmiş sayılamaz. 
Bu sebeple Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne 
son senelerde yeni (bir 'hayatiyet kazandıran 
Sport - TcJfao 'hakkında 'birkaç söz söylemek için 
huzurunuzu işgal ettim. Bugünkü hüviyeti ile 
•Spor . Toto da 'bâzı mahfillerde 'tereddüt ya
ratmaktadır. Bahusus Maliye Vekâleti tatlı 
'bir gelir kaynağını «nünde gördüğü müddetçe 
bu müesseseye uzaktan yakından ıgöz at'makltan 
kendisini alamıyacaktır. Kulaklarınıza za
man zaman gelir, Ibıı müessese kontrolsüzdür, 
murakabeden uzaktır, şudur, ıbudur. Bunlar 
endirekt atışlardan ilbarettir. Muih'terem arka
daşlarım, (ben de grup adına konuşan arkada
şım gîbi 'bunun daha belirli bir hüviyet alması 
hususuna işaret etmekle geçeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, totonun belki his
sedilir, belki hissedilmez fakat memleket sathın
da hissedilmeye başlanan bir baş bayiliği mese
lesi vardır. Daha dün, dünkü Hürriyet Gazete
sinde gözüme ilişti. 'Bu baş bayilik meselesi 
her halde ehemmiyet keşfetmiştir. Bugün baş 
bayi Emlâk Kredi Bankasıdır. Belki kulağını
za gelen söylentilere göre bugün spor - toto ha-
sdâtmdan elde ettiği paraları günü gününe ve 
istenilen 'miktarda verememektedir, verdiğin
den ben şahsen şüpheliyim. Her ne kadar millî 
bir müessese hakkında konuşmamak gerekir, 
bende bu hususa riayet ederek fazla bir şey 
söylemek istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız şu nokta üze
rinde duracağım. Bugün Türkiye'de her yer 
spor - toto ile pek ünsiyet peyda edemiyor. Sebe
bi; bir takım nakil imkânsızlıkları, bayilere 
uzaklığı dolayısiyle bir çok kazalarımız da bu 
totoyu oynamaktadır. Bu da hasılatı geniş öl
çüde düşürdüğü kanaatindeyim. Bu sebeple 
benim aklıma gelen şu: Ziraat Bankası 650 şu
be ve ajansı ile Türkiye'nin en ücra 'köşelerine 
kadar yayılmış vaziyettedir. Böyle bir başbâ-
yili'k verildiği takdirde öyle sanıyorum ki, bu
gün 125 milyon lira tutan hasılat iki misline 
kolaylıkla çıkabilecektir. Bundan Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğüne düşen hisse % 40 
arttığı gibi, Yurtlar Kurumuna düşen % 10 his
se de artacaktır. 

Şimdi Ziraat Bankası kabul eder mi, etmez 
mi? Bu meseleye gelelim. Ziraat Bankası ka-
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bul eder. Ziraat Bankası kaynaklarının noksan -
lığından (muhtelif sebeplerle, ımemlckçt ziraati-
nin ihtiyaçları dolayısiyle bu kürsüden muhte
lif arkadaşlarımız yanar yakınır. Bu başbâ-
yilik Ziraat Bankasına da senede hiç değilse 
100 milyon liranın kullanılması imkânını temin 
eder ki, Ziraat Bankası için de 100 milyon lira 
küçümsenecek bir meblâğ değildir hizmet bakı
mından. 

Sonra muhterem arkadaşlarım; spor-toto ha
sılatından hu memlekette hakikaten kısa zaman
da büyük spor tesisleri, bir çok spor tesisleri 
yapılmıştır. Yalnız bunları yaparken umum 
müdürlüğün dikkat etmesi lâzımgelen bir iki 
nokta vardır. Bilhassa nazarı dikkatlerini celp 
ederim. Bugün memleketimizde spor - totoyu 
'oymyan vilâyetler hasılat 'bakımımdan bir ayrı
ma 'tabi tutulabilir. En çok spor toto hasılatı 
temin eden vilâyetlere bu tesisler daha çok veri
lebilir. Bu bir teşvik olabilir, bu bir hakkani
yet icabı olur. 

İkincisi, «muhterem arkadaşlarım, sopr - toto
dan alman hasılat Beden Terbiyesi tarafından 
yapılan bâzı tesislere sarf edilmektedir. Bilhas
sa bunlardan stadları ele alacağım. Bu stadlar 
yapılırken rantabilite noktasına dikkat edilmesi 
lâzımdır. Bunların bakım, işletme masrafları 
vardır. Bunlardan o stadlardan, intifa hakkına 
'Sahibolanlarm istifade etmesi lâzımdır. Stadlar 
yapılırken şehrin müstakbel inkişafının, trafik 
imkânlarının ve yerin değerinin artıp artmıya-
cağımn da nazarı dikkate alınması lâzımdır. 
Bugün İstanbul'da dört - beş tane stad vardır, 
yenisi yapılıyor. Hasılat bakımından maçları 
muhtelif statlarda oynamak lâzımdır ki, kurtar
sın bunları. Aksi takdirde halka kolaylık dü
şünecek 'olursak hangisi elverişli ise daima bütün 
spor faaliyetlerinin o sahada yapılması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, iki dakikanız kal
dı. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) Bitiriyorum 
Sayın Başkan, bu noktaya da hasseten dikkat 
etmeleri lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, spor - toto bugün 
memlekete getirdiği malî imkânlarla, spor saha
sında getirdiği malî imkânlarla hakikaten öğü-
nülecek ve günden güne artan imali imkânlariyle 
üzerinde durulacak bir 'müessesedir. Ümidede-
rim ki, kendisini pek ibilmem ama, duyarım, 
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hasılat bakımından ehemmiyetli olduğunu söy
lerler. Spor . Loto'nun da bir an evvel tatbik 
mevlkiine konulması bugünkü ihtiyaçlara tesis 
ihtiyaçlarına yararlı olacağı ümidiyle bu mües
sesenin de bir an evvel tatbik sahasına getiril
mesini hasseten rica eder, beni dinlemek lûtfun-
da bulunduğunuz için Yüksek Heyetinize hür
metlerimi sunamm (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ortaç. 
CAHÎT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; Adalet Partisi Grupu 
adına konuşan Sayın arkadaşımız Çamlıca'yi 
dinleyince takriben 3 sene evvel bir hâtıram ta
zelendi. Ankara kapalı spor salonu inşaatı 
mevzuu, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 
bir keşif yapılmak ve teklif mektupları alınmak 
üzere ilân edilmiş bulunuyordu. Bu teklif mek
tuplarında 'keşif projesine muayyen hadler var
dı ; 5 bin 'kişilik olarak o zaman mütalâa edilen 
bu salon demir konstrüksiyon, çelik konstrcksi-
yon olarak yapılacak. Bu evsafa göre teklif mek
tupları isteniyor. Muhtelif firmalardan da bu 
teklif mektupları geliyor. Bu teklif mektupları 
içinde, esas proje 5 bin kişilik olduğu halde 
7000 - 7500 kişilik bir proje takdim ediliyor. Bu, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kabul et
tiği esasların üstünde bir teklif olarak geliyor. 

Ve fiyat olarak da 7 milyon lira deniyor. Tek
lif mektubunu veren firmalardan birisi itirazını 
yapıyor, diyor ki, «biz, siain bize verdiğiniz do
nelere göre, salon beş bin kişiliktir ve bizim 
size beş bin kişilik bu kapalı salonu yapmamız 
için sizden istiyeceğimiz fiyat üç milyon küsur 
bin liradır. Fakat o zaman Genel Müdürlükte 
bu teklif kabul edilmiyor. Deniyor ki, bu teklif 
bizim verdiğimiz mutalara rağmen daha iyi bir 
tekliftir, bunu tatbik edelim. Fakat 3 milyon 
küsur bin liralık teklifi yapan firma da şu tek
lifte bulunuyor : «Evvelâ bu projelerin Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğündeki Fen Heyeti ta
rafından değil, Mimarlar, Mühendisler Odası 
tarafından tetkik edilerek, onların hakemliğine 
müracaat edilmek suretiyle münakaşa edilmesi
ni teklif ediyoruz. Yok bu kabul edilmediği tak
dirde biz 7 milyon lira ile evvelâ 5 bin kişilik 
bir salonu sizin verdiğiniz donelere göre Anka
ra'da yapacağız. Bunun dışında da Türkiye'nin 
hangi noktasında isterseniz yine beş bin kişilik 
demir, çelik konstrüksiyon bir bina, kapalı salon 
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yapacağız,» diyorlar. O zaman bunu Sayın Ba
kan Necmettin öktem Paşa'ya da arz ettik, hat
tâ muhterem arkadaşımız Yıldız'da vardı o ko
nuşmamızda. Bu meseleyi sayın Bakandan soru
yorum. Mehmet Çamlıca arkadaşımızın Ankara 
kapalı spor salonunun bugün aldığı hazin du
ruma göre 2,5 milyon avans çekilmiş, bu duru
ma göre bundan evvel cereyan eden bu safha 
hakkında bize izahat verirlerse çok müteşekkir 
kalacağım. 

Enver Kök, müessese kulüpleri hakkında çok 
güzel teklifler yaptı. Spor futbol değildir. Bil
hassa Beden Terbiyesinin meşgul olduğu spor
tif oyunların başında atletizm gelir. Eğer mües
seseler âmme sektörü içerisinde bilhassa âmme 
hizmetlerinde bulunan bu müesseselerin âmme 
hizmetinde bir nevi hizmet çalmak suretiyle yap
tıkları bu futbol klüpleri için, bunları yapacak
larsa bu müesseselerin atletizme yöneltilmesini 
ve atletizmin bu memlekette baş spor halinde 
bu müesseseler tarafından yapılmasını ve reka
betin de bu suretle ortadan 'kaldırilmasım rica 
edeceğim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ortaç. 
Sayın Tevetoğlu buyurun. Ağırnaslı olmadığına 
göre herhalde biraz az olur. Sporun millîsi çok 
iyi olur, bunu söylemeye lüzum yok. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem Senatörler; Sayın Başkan 
bendenize bir arkadaşın burada bulunmadığın
dan ve onun için kısa ve yumuşak konuşmamı 
işaret buyurdular. 

Üzülerek ifade edeceğim ki, bu mesele şimdi
ye kadar konuşan arkadaşlarımın hakikaten tut

tukları yol ve metot gibi bu kadar müsamaha 
ile ele alınacak basit bir dâva değildir. Bu dâva 
bu milletin geleceği davasıdır, gençliği davası
dır. Hakikaten hem fizik, hem de moral eğiti
mi davasıdır. 26 senelik bir eski kanunla tam 
çeyrek asır öncesinin gerçeklerine, ihtiyaçları
na ancak gelmiş bir kanunla, bir kadro ile hâlâ 
bugünkü atom ve füze devrinde eski metot ve 
sistemle idare edilmek istenilen bu Genel Mü
dürlük ya lâğvedilmelidir, tamamen ortadan 
kaldırılmalıdır, yahut bu milletin gençliğine 
lâyık olacak bir seviyeye ulaştırılmalıdır. Evve
lâ bunu arz etmek isterim. Hiç şüphe yok ki, her 
teşekkül başarısının neticeöiyle ölçülür. Bu te
şekkülün son üç sene zarfında memleketimizin 
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muhtelif spor sahasında yüzünü ağartan bir tek 
basan -bana sayın bakanlar, sorumlular gelip 
burada ifade ederlerse derim 'ki, evet bu Genel 
Müdürlük, onun sorumluları ve başında bulu
nan sayın bakanlar, hakikaten vazifelerini iyi 
ifa etmişlerdir, iyi işliyor. 

Bugün 25 çeşitli spor 'kolunu kucaklıyan, 18 
federasyon ile idare edilen bu Genel Müdürlük 
üzülerek ifade edeyim ki, Ata sporumuz olan 
ve bizim yıllarca anlımızı gökte tutmuş, havada 
tutmuş, daima başımızı dik tutmuş güreşimiz 
başta olmak üzere bütün iç ve dış spor temasları
mızda, bilhassa millî temaslarımızda, olimpiyat
larda bizi cidden üzücü, sporumuzla iftihar ede
mez bir hale getirmiştir. Geçen yıl bilhassa güreş 
üzerinde'ki bir sözlü sorumuz dolayısiyle bu işin 
ıbütün nedenlerini incelemiş ve alınması gerekli 
tedbirleri de 'bir bir dile getirmiş, ifade etmiştik. 
Diğer birçok arkadaşlarımız da gere'k Senatoda 
ve gerekse Mecliste bu meselelere temas etmiş 
bulunmaktadırlar. Fakat üzülerek ifade edeyim 
ki, maalesef bugün bunlar üzerinde ciddiyetle 
duran bir sorumlu teşekküle, bir sayın bakana 
bugüne kadar 'kavuşamadık ve bugüne kadar bu 
vazifelerin hakkı ile başarıldığına, başarılacağı
na dair ufak bir ışık, bir ümit görmedik, görme
dik. işin teferruatına girmiyeceğim. 10 dakikada 
hu kadar mühim bir meseleye temas etmek, bu
nun burada etüdünü, incelemesini yapmak ve 
sunmak şüphesiz imkânsızdır. 

Spor - Toto mevzuunda birçok arkadaşları
mız konuştular. Spor - Toto teşkilâtının bir keş
mekeş halinde bulunduğu her tarafta söylen
mekte, yazılmakta, ifade edilme'ktedir. Ve duy
duğumuza göre halen birtakım müfettiş araştır
maları ve 'teftişleri de bu kurum üzerinde ya
pılmaktadır. 

Arkadaşlar, hakikaten her şeyden evvel bu 
teşekkülün teşkilât kanununu getirmek ve bu 
teşekkülü Türk Gençliğinin, Türk Milletinin ih
tiyaçlarını karşılıyacak 'bir bakanlık haline yük
seltmek hepimizin 'borç ve vazifesidir. Aksi tak
dirde bugünkü imkânlariyle, bugünkü kadro-
siyle, bugünkü zihniyetiyle 26 sene evvel ya
pılmış, çeyrek asır evvelinin 'kanuniyle bu Umum 
Müdürlük işlemiyorsa, sözüme başlarken ifade 
ettiğim gibi, bunun sorumlularının millete ya
pacakları en büyük hizmeti bu vazifeden ayrıl-

27 . 1.1965 0 : 3 
mak, istifa etmekte memlekete en büyük hizme
ti yaparlar. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyun Sayın Akça. 
ORHAN AKÇA (Kütahya) — Muhterem 

Başkan, kıymetli Senatörler, intisapla müftehir 
bulunduğum Adalet Partisinin Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğü bütçesi hakkındaki vâ'kı gö
rüşlerini hep birlikte dinledik. Bu sert üslûpla 
kaleme alınmış tenkidler olmayıp bir temenni
den ileri gidemiyen mefhumlar olduğunu şüphe
siz ki, takdir edersiniz. 

Bendeniz, huzurunuza bakanın şahsi insiya-
tifi neticesinde sebkeden ıbir tasarrufu dolayı
siyle dairei intihabıyeme kazandırdığı fevka
lâde bir tesisin izahı için çıkmış bulunuyorum. 
Kütahya Vilâyetinin Tavşanlı Kazasının Bele
diyesinin sahibi ve mutasarrıfı olduğu 
bir gayrimenkul beden terbiyesinin hük
mi şahsiyetine muzaf bir gayrimenkulle 
vâki mübadelesi dolayısiyle 'bu kaza bir 
buçuk milyon liralık bir gölir temin etmiş ve bu
na mukabil dairei intihabıyenı olan Kütahya'da 
fevkalâde bir tesise kavuşmuştur. Bu itibarla bu 
tasarruf neticesinde ne devlete ne de vatandaşa 
hiçbir 'külfet tahmil edilmeden muazzam bir te
sis kazandırmıştır. Görüyorsunuz 'ki, Adalet Par
tisi doğru gördüğü bir hususun yanında yer al
makta ve eğri gördüğü hususların da aleyhinde 
yer almaktadır. Bu itibarla hen hakanın bu şah
si tasarrufu neticesinde dairei intihabıyeme ka
zandırmış olduğu bu tesis dolayısiyle Kütahya
lıların kendilerine minnet hislerini iblâğ eder 
ve bundan sonraki mesaisinin de aynı istikamet
te tecelli etmesini temenni eder kendilerine şük
ran hislerimi arz ederim. Hürmetlerimle efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen ? Buyurun Sa
yın İskender Cenap Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, sayın ba-
'kan; bütçesini müzakere etmekte olduğumuz 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bir Genel 
Müdürlük olmakla beraber fonksiyonu memle
ket çapında çok tesirli olması ve memleketimi
zin bilhassa gençliğinin yetiştirilmesinde büyük 
payı bulunması gereken bir Genel Müdürlük
tür. Bu Genel Müdürlüğün faaliyetlerinin çok 
daha geniş, kesif ve tesirli olabilmesi için gere
ken her türlü yardım Hükümet tarafından. Par-
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lâmento tarafından, hattâ özel teşekküller tara
fından yapılabilecek bir kuruluşa, bir anlayışa, 
bir espriye kavuşması lâzımdır. Şunu üzülerek 
ifade ederim ki, bugün bu teşekkülün içinde 
bulunan çok güzide elemanlar zamanında bu 
memleketin sporuna çeşitli sahalarda hizmet 
yapmış, şeref kazandırmış insanlar olmakla be
raber son zamanlardaki Türk sporunun her sa
hada gerilemesi karşısında en az bizim kadar 
üzüntü duymakta olduklarını da yakından mü
şahede eden bir arkadaşınızım. Ancak muhterem 
arkadaşlar, bizim beden terbiyesi mevzuumuz tâ 
İmparatorluk devrinden, askerî gücümüzün be
den eğitimi ile birlikte yürütüldüğü devirlerden 
gelir. Hakikaten atletik bir bünyeye sahibolan 
Türk Milleti asırlarca mukavim bünye yapısı 
itibariyle bütün milletler arasında gücüyle, kuv
vetiyle, çevikliğiyle daima ün almıştır. Maalesef 
daha önceki bütçe tenkidlerinde ifadee ettiğimiz 
Türkiye'de bir futbol hastalığı başlamıştır. Bu 
futbol hastalığı ile beraber bizim millî sporları
mızdan olan güreş gibi, atıcılık gibi, atlı spor gi
bi, deniz sporu gibi çdk kıymetli spor dalları 
adeta bir kenara itilmiştir. Halbuki bu saydığı
mız dallarda Türk Milleti dünya milletleri ara
sında çok ileri yerler ve değerler kazanmış bir 
millettir. Bugün maalesef futbol da bir spor ol
maktan artık öteye gitmiş, âdeta bir ticari mü
essese haline gelmiş, klüpler ve bu ticari mües
seseler kendi gelirlerini artırmak, kendi düşün
celerini tahakkuk ettirmek için Türk sporu üze
rinde bir nevi kumar oynamaktadırlar. Sayın 
Bakandan başlamak üzere çok kıymetli yakın 
arkadaşım Umum Müdürden istirham ederim ki, 
bu oyuna artık bir son verelim. Bu büyük klüp
lerin, bilhassa gençliğin hem moral, hem de fi
zik yapısına tesir eden kendi politik anlayışları
nın hüküm sürmesine mâni olacak tedbirleri bi
ran önce alalım, öyle futbolcularla tanışmışız, 
konuşmuşuz ki, bu çocukların da vaziyeti yürek
ler acısıdır. 

Bu gazetelere düşen gazetelerden okuduğu
muz yüzbinler, yüzyirmi binler, 200 binler ha
yal rakamlardır, arkadaşlar. Aslında bu gençle
rin eline kendi karınlarını zor doyurabilecek pa
ra geçmektedir. Ancak bir iki tane futbolcu siv-
rilmiş ve onlar üzerinde yapılır bu pazarlık da
ha çok; diğer yüzlerce futbolcu karnını doyur
maktan âciz vaziyettedir. Bu noktayı böylece 
kısaca geçiyorum. 
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Diğer meseleye geliyorum. O da şudur: Be

den Terbiyesi Umum Müdürlüğü Millî Eğitim 
Bakanlığı ile mutlaka işbirliği halinde olması 
lâzımgclen bir Umum Müdürlüktür. Ve bilhassa 
futbol, topu ona atıyorlar, işte etrafında konu
şuyorlar, çok hareketli bir oyundur ve bizde de 
tutulmuştur. Onun dışında spor kollarında ge-
lişemememizin sebebi okullarımızda bugün tam 
nıânasiyle bir atletizm faaliyeti, bir atıcılık fa
aliyeti, bir atlı spor faaliyeti, bir deniz sporu 
faaliyeti yoktur, olamıyor. Çünkü Millî Eğitim 
Bakanlığının bu mevzuda bütçesine ayırdığı 
tahsisat ve verdiği bir, iki öğretmen ve bu 
sporların yapılması için icabeden salonların 
yokluğu karşısında gençler malesef okul sıra
sında gerekli beden eğitimini alamıyor, kabili
yetli olduğu spor branşında çalışıp, gelişmiyor, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bunun
la yakından alâkadar olması lâzımdır. Sonra 
bir nokta da; üç tarafı denizlerle çevrili mem
leketimizin sporuna ve gençliğin yetişmesine 
yardımcı olacak bu Umum Müdürlüğe düşen 
bir millî vazife daha vardır ki, o da turizm 
mevzuudur. Memleketimizin üç tarafı denizle 
çevrili olduğuna göre ve memleketimizde deniz 
sporlarına, bilhassa deniz bulunmıyan bölge
lerden gelen insanların iştiyakla kenarına koş
tukları, kıyılarına koştukları denizden istifa
de etmesi için azami imkânların sağlanmasına 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı ile el birliği ederek, iş
birliği ederek imkânlar hazırlarsa bu memleke
tin turizmine de dolayısiyle büyük hizmet et
miş olurlar. 

Gecenin geç vakitlerinde «izleri daha fazla 
yormak istemiyorum. Mâruzâtım bu kadardır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pırıltı. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir te
reddüdümü izale ve bir temennide bulunmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, son günlerde bir ya
lancı program diye üç yalancı program diye 
Spor - Toto'nun tertibet'tiği bir reklâm faaliye
tiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Bendeniz 
Spor - Toto'nun bu yaygın satışı, sürümü mu
vacehesinde bu gibi bir reklâma ihtiyacolup 
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olmadığını sayın Bakandan ve alâkalılardan j 
öğrenmek istiyorum. 

İkinci olarak, bu üç yalancı program ne gi
bi şeraitle ve kimler tarafından hazırlanmak
tadır. Öyle zannediyorum ki, bu propaganda 
yahut da reklâm faslı bu müessesenin ciddiye
tiyle kabili telif olmadığına göre, acaba bundan 
sarfınazar edilemez mi? Saygılarımla. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız? 
Yok. Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (istan
bul Milletvekili) —• Sayın Başkan, muhterem 
Senatörler; kıymetli hatiplerin tenkid ve te
mennilerini dinlemiş bulunuyoruz. Bunlara elim
den geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. 
Ancak sözüme başlamadan evvel bu bütçedeki 
azalmanın izahını yapmak isterim. Bu esasında j 
faaliyetler bakımından veya tesisler bakımından 
bir azalma değil sadece cari masraflarımız üze
rinde yapılan bir tasarruftur ki, bu Maliye Ba
kanlığının tamimine uygun bir şekilde hareket 
etmek suretiyle yapılmıştır. Bu bakımdan faali
yetlerimizde, dolayısiyle, her hangi bir azalma 
olmıyacaktır. Bunun teminatını verebilirim. 

Şimdi sözlerime başlamadan evvel sizlere bir 
sene evvel vekâleti devraldığım zaman spor iş
lerinin ne durumda olduğuna dair kısa malûmat 
vermek istiyorum müsaade ederseniz. 

Okullarımızda, özellikle üniversitelerimizdeki 
spor çalışmaları yok denecek kadar azdır. Be
den eğitimine tahsis edilen bir saatlik sembolik 
zaman yeterli değildir. Okullarımızın beden eği
timi dersanesi saha, salon, vasıta problemleri 
düşünülmemiş ve ele alınmamıştır, öğretici 
kadronun yetiştirilmesi işi artan nüfus, okul ve 
öğrenci sayısı ile orantılı olarak tahakkuk etti
rilmemiştir. Ve yılda 200 - 250 öğretici ihtiyacı 
karşısında ancak 25 öğretmen yetiştirebilmekte
yiz. Gazi Terbiye Enstitüsünden.. Yeniden yap
tırılacak okulların beden eğitimi dersanesi, spor 
salonu ile bir arada inşa edilmeleri tahakkuk et
tirilmemiştir. 

Okul dışında ise gençliğin toplu ve dağınık 
bulundukları yerlerde onlara ulaşmanın ve fay
dalı olmanın yollarını aramaktayız. Ancak spor 
sevgi itiyadı okul çağında yerleşmediğinden ar
zulanan verim elde edilememektedir. Şimdi ta
savvur ediniz arkadaşlarım, yirmi yaşma, yirmi-
beş yaşma gelmiş gençler, hiçbir spor nosyonu 
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yok bu arkadaşlar çoğu zamanını kahvede geçir
mektedir. Biz elimizdeki hangi kuvvetle bunları 
kahveden çekip spor sahalarına getirebiliriz. Bu
na im'kân yoktur. Bu bir aşk meselesidir. Bu ela 
küçük yaşlarda ancak verilebilir. Okul dışı faa
liyet ancak bu aşka sahibolanlara tahsis edil
mektedir. Bunu üzülerek beyan etmek mecburi
yetindeyim. 

Bölge Müdürlerinin pek çoğunun fahri olma
sı ve teşkilâta direkt olarak bağlı olmaları mües
sir bir sevk ve idare uygulamasına imkân verme
mektedir. Hepinizin bildiği gibi vilâyetlerdeki 
kolumuz bölge müdürleridir. Vilâyetlerdeki spor 
faaliyetlerimizi bölge müdürleri vasıtasiyle yap
tırmaktayız. Bölge müdürlerini kim tâyin eder? 
Valiler tâyin eder. Direkt olarak valilere bağlı
dır. îşin yürümesi bakımından direkt alâkası ba
kımından bir imkânsızlık içindeyiz. Bunu da arz 
etmek isterim. 

Spor sağlık kontrolü, spor hakemliği ile meş
gul olunmamıştır. Bu hakikaten çok acı bir du
rumda idi. Zira olimpij^at kampı dolayısiyle bir 
spor hekimi aradık, koskoca Türkiye'de spor he
kimi mânasında bir hekim maalesef bulamadık. 
Spor branşları için antrenör, monitör yetiştirilme-
miştir. Bunlar kendi kendilerini yetiştiren kim
selerdir. Zamanla biraz spor yapmış bu sahada 
kendini kabiliyetli gören kimseler antrenör veya
hut da monitör şeklinde meydana çıkmışlardır. 
Fakat ciddî kurslardan bugüne kadar hiç yetişti-
rilememiştir. Kulüpler sportif öğretim ve eğitim 
yönünden halk hizmetinde verimli bir hizmet sağ-
lıyamamış ve gelişememiştir. Klüplerin durumu 
da hepinizce malûmdur. Bbim için klüplerin bi
rer mektep olması icabederken deminki arkadaşı
mın da gayet güzel belirttiği gibi, klüplerin bü
yük bir kısmı işi futbola dökmüşler ve maalesef 
bunun da profesyonellik kısmı kendilerine çok ca
zip gelmekte ve dolayısiyle eleman yetişmesi bakı
mından bize faydalı olamamaktadır. 

Bunun yanında basınımızın ve spor sever hal
kımızın büyük hüsnüniyetle yaptıklarına inandı
ğımız tenkidleri maalesef teşkilâtı kısa vadeli 
çalışma ve faaliyetlere sürüklemiştir. Şimdi du
rum şudur arkadaşlarım: Uzun vadeli çalışma
lar yapmamıza imkân yoktur diyemiyeceğim, 
ama hakikaten Teşkilâtın durumu ' çok müşkül
dür. Tenkid eden arkadaşlarımın bâzılarının 
tenkidlerinde de gördünüz. Sayın Enver Bey de 
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bu fikirde idiler. Olimpiyatlara muvaffak ola-
mıyacak kimseleri götürmeyelim buyurdular. Bu 
pek tabiî ki bir fikirdir ve hürmete şayandır. 
Ancak, ben şahsan işleri bu yönden telâkki etmi
yorum. Olimpiyatlar hepinizin bildiği gibi sade
ce kazanmak amacı ile gidilen bir yer değildir. 
Olimpiyatlar müsabaka yapmak için, sportmence 
müsabakalar yapmak için gidilen bir yerdir. Ta
savvur edin bu Tokyo Olimpiyatlarına 1 500 
atlet iştirak etti, beyler. Bu 1 500 atletin alaca
ğı 1 500 tane birincilik yoktur. Bunların içinden 
çok alabilecekler yirmi tanedir, elli tanedir. Bun
ların içinden yüzde yüz derece almıyarak gelen
ler de vardı. Bu bakımdan gaye netice almak de
ğildir. Sportmen ruhdaki gençlerin orada temsil 
kabiliyetini görerek göndermektir kanaatinde
yim. Bu bakımdan efkârı umumiye ve bilhassa 
basınımızın bu yoldaki tenkidleri teşkilâtımızı 
kısa vadeli muvaffakiyetlere sürüklemektedir. 
Vecibelere, gençlerin yetişmesine bu yönden ce
saret etmek çok zor olmaktadır. Zira bir muvaf-
fakiyetsizlik olduğu takdirde bunu vatan hainli
ğine kadar götürebilecek efkârı umumiyemiz 
vardır. Nitekim, olimpiyat arifesinde dönüşümüz
de böyle olmuştur ki, olimpiyatta takım tasnifi 
olmamasına rağmen olimpiyatlarda hepimizin 
malûmu olduğu gibi serbestte puvan neticesine 
bakarsak şampiyon olmuşuzdur. Genel olarak 
panaroma budur. Şimdi muhterem arkadaşlar, bu 
bir sene içerisinde nelerin yapılıp nelerin yapıl
madığını izah etmek isterim. Vekâletim sırasında 
tesisler konusu hakikaten aksamıştır, bunu iuraf 
etmek isterim. Ancak bunların sebepleri biraz da 
bizim inisiyatifimiz dısmda olan sebeplerdir. Şu 
bakımdan; bir kere ihaleler önprojeler ile yapıl
mıştır. Bu önprojelerle yapılan zamanla bedel
lerinin çok üstüne çıkmak durumuna düşmüş ve 
ondan dolayı plânda bâzı değişiklikler yapmak 
mecburiyetinde kalınmıştır. İkincisi de, İhale Ka
nununun hepinizin bildiği aksak tarafları dola-
yısiyle ihalede en fazla kıran mütaahhide işi dev
retmek mecburiyetinde kalmışızdır. Ve maalesef 
bunu itiraf etmek isterim ki, bu ihaleyi alan ar
kadaşlarımızın bâzıları hakikaten müşkül durum
da, müesseseleri sallanmakta ve her gün iflâs et
mek durumu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Bu bakımdan işlerimiz aksamıştır. Elimizden gel
diği kadar bunlarla ihtilâf çıkarmama yoluna 
gitti isek de işler bir türlü yoluna girememiştir. 
ihtilâf yaratmak istemiyoruz. Zira ihtilâf yarat-
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tığımız takdirde mahkemelerin neticesini bekle
mek için bir iki sene geçecek. İnşaatların gecik
mesi sebeplerinden bir diğeri de malûm olduğu 
gibi Beden Terbiyesinde bâzı ihbarlar vukubul-
muştur ve birçok tahkik dosyası tesbit edilmiş 
ve düzenlenmiş ve bu bakımdan da yeni ihale
lere bu yüzden gidilememiştir. Teknik eleman
larımız azdır. Yurt sathına yayılmış olan inşaat
larımızı da kontrol etmek imkânından mahdum
duk, bunu da mümkün olduğu kadar telâfi et
meye çalıştık. Bugün tesisler dairesinde yaptığı
mız tadilât dolayısiyle de işlerimiz iyi denecek 
şekilde işler hale gelmiş bulunmaktadır. 

Diğer husus da teşkilât kanunu. Hepinizin 
bildiği gibi benden evvelki sayın arkadaşım da 
bu kanun üzerinde durmuş, sizlere vaitte bulun
muş. Ben de geldiğim zaman bunu kısa zaman
da çıkaracağıma söz vermiştim. Bu husustaki ça

kışmalarımız aşağı - yukarı hepinizce malûmdur. 
550 spor otoritesi arkadaşımıza şûra sayılabile
cek şekilde bir anket gönderdik. Bunların netice
sini aldık, tasnif ettik ve şimdi de şûrayı toplı-
yacak vaziyete geldik. Bu yolda eğer gecikme 
varsa cevapların geç gelmesini sebep gösterebi
lirim. Ancak herşeye rağmen itiraf ederim ki, 
bu konu geç kalmıştır. Ve bunun biran evvel 
çıkması için de elimden geldiği kadar çalışaca
ğım. 

Bunların dışında bu bir sene zarfında neler-
yapzlbildim, bunu kısaca arz etmek isterim. Spo
run zihniyetine, ilmin ve tıibbm mühim unsur
lar olarak yerleşmesini temin ettik. Bu cümle
den olarak ecnebi uzman idaresinde düzenlenen 
kamp ve seminerle de spor öğreticilerinin ye
tiştirilmesine ve tekâmülüne çalışılmaktadır. Bu 
çalışmaların maksadı, ilerde kurulacak ilmî spor 
akademisinin yetiştirici elemanlar yeter sayıya 
ulaşıncaya (kadar geçireceğimiz zaman zarfı ada 
hiç olmazsa âzami bilgi ile mücehhez bir öğre
tici zümresi ile çalışabilme imkânının sağlan
mazdır. Bu arada resmî ve özel sektörün top 
yekûn beden terbiyesi öğreticilerinin yetiştiril
melerini temin edecek bir ilmî spor akademisi
nin kurulmasiyle ilgili ön çalışmaların başlamış 
olduğunu ifade etmek isterim. 

Diğer taraftan, Spor Sağlık Kurulunu teşkil 
etmiş bulunuyoruz. Ayrıca Sağlık Vekâletiyle 
sıkı bir işbirliği kurduk. Tek adım olmak üzere 
mezkûr bakanlıkça kurulması düşünülen spor 
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sağlık enstitüsü için dış memleketlerle temasa I 
•geçilmiştir, ilerde üniversitelerimizde spor sağ
lığı kürsüsünün açılması hususunda da ilgili ba
kanlıkla görüş birliğine varılmıştır. 

Tesislerde ekonomi ve sürat temini bakımın
dan standart ve çelik konstraksiyonu üzerinde 
temas ve çalışmalar sonuçlanmıştır. Bu suretle 
çeşitli sebeplerle tesislerin gecikmeden hizmete 
arzı sağlanmış olacaktır. Bu konuda da izaha* 
vermek isterim : Şimdiye kadar yapılan tesisler 
hepinizin malûmu olduğu üzere 1 000 kilişık, 
1 500 kişilik, 2 000 kişilik salonlar halinde 
yapılmıştır. Ve ben bir senelik Bakanlığım müd-
detince Ankara'da yapılmış olan 1 500 kişilik 
Yaşar Doğu Spor Salonunun dolduğunu ya bir, 
ya iki kere ıgördüm ancak. 

Arkadaşlarım bütün bu salonları yurt ça
pına yaymış vaziyetteyiz. 1 500 - 2 000 kişilik 
salonları. Ve maalesef şunu da ifade etmek mec
buriyetindeyim; bu salonlar gayelerinin dışın 
da kullanılmaktadır. Bunu elimizdeki imkânlar 
nisbetinde önlemiye çalışıyoruz. Sinema, tiyat
ro, düğün salonları falan yapanlar var. Bu 
bakımdan biz 1 500 - 2 000 kişilik salonlar ye- I 
rine kapalı salonda yapılabilecek 'bütün sporları 
yapabilecek çelik kontrülksiyona da gitmeye ka
rar verdik. Çok daiha ucuz şekilde de imal ede
bileceğimiz kanaatindeyiz. Beden Teılbiyesd teş
kilâtı idari ve teknik kadrolarında formumu
za ayak uyduracak köklü değişiklikler yapılmış
tır. Bilhassa tesisler dairesine alınan yemi ka- I 
lifiye teknik personel ile bu dairenin takviyesi 
yoluna gidilmiştir. Beden Terbiyesi teşkilâtının 
otoritesini sarsacak mahiyetteki dedi - kodulara I 
el koyduk, 'bu husustaki kararı adalet verecektir. 

Bir antrenör sınıfı tesis ettik. Bütçede di
ğer ücretler adiyle bu öğretici ve yetiştirici sı- I 
nıfm istihdamını mümkün kılacak bir tertip 
açılmış; bu suretle talhsil ve hizmet müddetleri
ne göre, tesbit edilen hakkı müktesep sistemi 
bertaraf edilerek kalifiye elemanların geçimle
rini sağlıyab ilecek aylık ücretlere görevlendiril • I 
meleri imkânı elde edilmiştir. 

Bu da şudur arkadaşlar, birçok mektep ya
pıyoruz. Mekteplere hocamız ve hocalık kad
rolarımız yiok. Filhakika kadrolar veriliyor, ama 
antrenörler, meselâ güreşi alırsak, güreşçileri
mizin çoğunun ilk mektep tahsili dahi yok. 
Bunlara ancak üçyüz veya dörlyüz lira gibi | 
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cüzi bir ücret verebilmekteyiz. Halbuki Rıza 
Doğan, Hüseyin Erfcmen, Nuri Boytorun gibi 
antrenörlerimiz dışarda beşbin liranın üstünde 
maaş almaktadırlar. Bu bakımdan (bunları bu
rada tutmanın imkânı yoktur. 

Güreşimizi bir yandan kalkındırmak istiyoruz. 
Bunun için mukaveleli kadro ihdas etmiş du
rumdayız. Bütçemizi kabul buyurduğunuz tak
dirde bu husus 'hallolmuş olacaktır. 

Yüksek okul, üniversiteler ve öğretim okulla
rında sporun yaygın bir şekilde geliştirilmesi ve 
güçlü bir koordinasyonun tesisi için çalışmalara 
fiilen başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, buna da hepinizin 
b'ldiıği gibi bugüne kadar federasyonların bütçe
lerine sadece sportif temas noktasından tahsisat 
konulmakta idi. Biz şimdi bu işi sadece sportif 
temastan ziyade gençlerin yetişmesi hususundaki 
çalışmalar üzerinde durmaktayız. Bu çalışmalar
da da bilhaffia mektepler üzerinde durulmasını 
arkadaşlarımızdan istemekteyiz. Her federasyon 
vilâyetlerin maarif müdürlükleri ile temas etmek 
suretiyle mekteplerin spor yapmasını .sağlamak 
konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu hususta, 
federasyon bütçelerine tahsisat ayrılmıştır. Fede
rasyonlarımızın daha ziyade müsabaka unsuruna 
dayanan çalışma program!arında sporun öğre
tim, eğit'm, kare ve kamplarına yer verilmesi te
menni edilmiştir. Demin arz ettiğim gibi gayemiz 
yıldız sporcu yetiştirmekten ziyade vaftaıt, haltta 
vasatın altında bol m'ktarda, çok miktarda sporcu 
yetiştirmektir. 

Bugüne kadar federasyonların bütçesi demin 
de arz ettiğim gibi, müspibaka unsuruna dayan
makta idi. Biz bundan eonra sporcu, vasat spor
cu yetiştirme yolundayız. Bunların 'içerisinden 
yıldızlar yetiştiği takdirde pek tabiîdir ki, istifa
de yoluna gidilecektir. 

Teftiş ve murakabe usullerinin ıslahı ve ge
liştirilmesi ma'ksadiyle teftiş kurulları, oni'ki ki
şilik teftiş kurulu için Maliye Bakanlığından ta-
lebedllmiştir. Ve müspet mütalâa edilmiştir. Ya
kında Yüksek Meclisinize tasarı arz edilecektir. 
İlginizi rica ederiz. 

Teşkilâtımızın ciddî tutumu karşısında halkın 
emniyet duygusu kuvvetlenmiş, bu-suretle spor
toto gelirlerinde geçen yıla nazaran artış olmuş 
ve haftalık gelirimiz 3 milyon 500 bin liranın üs
tüne çıkmıştır ki, ben Bakanlığı devraldığımda 3 
milyon civarında idi bu miktar, 
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Almanya'daki işçilerimizin de spor-toto oyna

malarını temin için çalışmalarımız var. Ancak 
bunun karşısında olan fikirler ele vardır. Çalış
ma Bakanlığımız bunun karşısmdadır. Hükümet 
olarak «bu hususta hir 'karat- alacağız. Hükümet 
bu hususta müspet bir karar alırsa, Almanya'-
daki işçilerimizin spor-toto oynıyabilmelerini te
min için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Sporumuzun kalkınması yolunda biz uzun va
deli çalışmalara, yukarda arz ettiğim gibi, cesa
retle girmiş bulunuyoruz, efkârı umum iyenin bi
zi destekliyeeeğine de inanıyoruz. 

Konuşmıamı bitirmeden evvel 'Türkiye'de ımil-
lî spor ve hizmet ve faaliyetlerinin tek elden, Hü
kümet seviyesinde Başbakan adına bir Bakanlık 
tarafından yürütülmesinin zaruri 'bulunduğunu 
belirtmek isterim. Ve hu hususta da Avrupa Yük
sek Konseyi Grenci Sekreter Yardımcısı Monsieur 
B-azaren'in raporundan alınmış iki satırı oku
mama (müsaadelerinizi rica edeceğim; ünlü spor 
uzmanı Bazaren diyor ki; okul gençliğinin, okul 
dışı gençliğinin, işçi kütlesinin, silâhlı kuvvetle
rin, diğer resmî ve özel sökitör mensuplarının ibü-
tün spor faaliyetlerinin ahenk ve iş 'birliği (ha
linde yürütüleibilmesi için teşkilâtın, Hükümet 
seviyesinde temsil vo .yürütülmesi zaruretini 
önemle teklif ve tavsiye etmek suretiyle bizim de 
Spor 'Bakanlığı hakkında bu husustaki fikir ve 
mütalâalarımızı kuvvetlendirmektedir Esasen 
gerçek d (i budur ve çalışmalarımız da bu yönde
dir. 

Şimdi .muhterem arkadaşlarım, konuşan ha
tiplere mümkün olduğu kadar cevap vermeye 
çalışacağım. Sayın Meilmıet Camlıca Ankara'daki 
kapalı salonun yedi milyon heşyüz bin liraya iha
le edilmiş olduğunu buyurdular. Arkadaşlarım
dan aldığım notlara göre ki; bu benden evvel ya
pılmış olan hir ihaledir. 5 milyon 600 bin lira
ya Ros.lt Şahin Firmasına ihale edilmiş ve maal
esef demin arz ettiğim imütaahhitlerden biri de bu 
arkadaşımızdır. ihtilâf çıkarmadan meseleyi Ibal-
]etmek çabasında 'bulunduk uzun zaman ve bir 
formül de bulduk. Yapı Kredi Bankasının temi
natı altında ve aynı tenzilâtla bir ıbaşka firmaya. 
iş devredilmek üzeredir. 

Cebeci Stadı inşaatının yavaş gittiğine arka
daşımız temas ettiler. Bu tesis 10 milyon 580 bin 
liraya ihale edilmiştir. Bugüne kadar da ödenen 
miktar 8 milvon küsur liradır. Bu da göstermek-
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tedir ki, inşaat yürümektedir ve mütaahhit tahak
kuk eden stüasyonlarc almıştır. 

Demir malzemesi verilmektedir, verilmekte 
idi, bu niçin veriliyor, şeklinde bir sualle karşı
laştık. Bu thor çeliğini kasdetmek istedi, her 
halde, arkadaşımız. Bu iş de adliyeye intikal eden 
meselelerden birisidir, bunun kararını adliye ve
recektir. 

Federasyonlar seçimle gelmelidir, buyurdu
lar. Yeni Teşkilât Kanunumuzda federasyonların 
seçimle gelmesi usulü derpiş edilmektedir. Topla
nacak şûra bunun nihai kararına •varacaktır. 
Spor-ttoto gelirlerinin azaldığını buyurdu, sayın 
arkadaşım. Müsaade ederseniz size, rakamlarla 
spor-totonun gelirlerini izah edeyim; İÖGO-I^öl 
nenesinde gelirimiz 82 660 000 liradır. Buna mu
kabil masraflarımız 2 milyon 445 bin lira. 
1961 - 1962 sezonunda 82 ye karşı 96 bin. 
Masraflarımız dört ıbuçuk milyon lira. 1962 - 1963 
t e '1J15 milyon lira gelirimiz, masraflarımız 5 mil
yon 300 bin lira. 1963 - 1964 te ise gelirimiz 123 
milyon lira, masraflariımız ise altı milyon lira
dır. Oöriilüyor ki, gelirimiz artmış masraflarımız 
artmamıştır Artmıştır ama, o nisbette artma
mıştır. 

Mikro film hu sene 'bütçeye konmuştur, geti
rilecektir. Arkadaşımız haklıdırlar, bunda gecik
miş bulu iniyoruz. îlik imkânlarla bunu yurda ge
tireceğiz. Totoda masrafların fazla olduğunu 
buyurdular. Bunun da izafin nı 'biraz evvel yap
tım. Matbaa varken dışarda Doğuş matbaası ni
çin besleniyor, şeklinde bir söz sarf ettiler. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, ;bir matbaa getirmişiz, 
bir makina gelmiş ve bunun kapasitesi o zaman 
800 bin civarında kabul edilmiş, ihtiyacımız 1,5 
milyon civarında imiş. 800 binini biz basmışız, ge
risini Doğuş Matbaasına vermişler. Bugün için 
ihtiyacımız 2 milyon kupon civarındadır. Bunun 
bir milyonunu kendimiz 'basmaktayız, ufak tefek 
tadilâtla makinayı daha randımanlı şekle soktuk, 
diğerini de Doğuş Matbaasında bastırmaktayız. 
Matbaamızda ufak bir tadilât yapmak suretiyle, 
bunu iki rotatifli 'hale getirerek daha fada kupon 
basmak imkânına sahibolacağız. 

Ancak, iki milyon kupon dahi bassak, bence 
dışarda Doğuş ıMatibaası gibi bir matbaa ile an
laşma yapmakta fayda vardır. Çünkü makina her 
zaman için inkıta yapahilir. Bir garanti olarak 
bir matbaa- ile anlaşmayı uygun bulduk. Aksi 

306 — 

http://Ros.lt


C. Senatosu B : 31 
takdirde ihtiyacımızın yok üstünde makina ge
tirtmek mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Spor - toto mevzuuna gelince; bilindiği jûbi 
benden evvelki arkadaşımın teklifi Maliye Vekâ
leti tarafından reddedilmişti. Biz, bu kanun üze
rinde bâzı değişiklikler yaptık. Maliye Vekâle
tiyle temas halindeyiz. Bunu çıkartmaya .çalış
maktayız. Ve zaten ileride huzurunuza getirece
ğimiz kanun, Teşkilât Kanunu daspar - totonun 
çıkarılmasına bağlı görmekteyim, şahsan. Cum
huriyet Halik Partisi Sözcüsü Sayın Naci Arı 
Bey de yine kamından bahsederek, benim geçen 
konuşmamada en kısa zamanda huzurunuza ge
tirilecektir, dediğimi burada hatırlattılar. Ben 
fikrimi söylemiş bulunuyorum. Yine aynı şekilde 
ısrar ediyorum. Kanunun çabuk çıkması bahis 
konusu değildir. Kanunun iyi olarak çıkması lâ
zımdır. Bu bakıımdan elimizden gelen itinayı gös
termek mecburiyetindeyiz, ön-projelerle ihale ya
pılmaktadır, buyurdular. Biz, bu projelerle iha
leleri durdurduk. Çünkü zararını demin arz et
tim arkadaşımıza. Artık bundan sonra katı pro
jesi yapılmıyan inşaat ihaleleri yapılmıyacaktır. 
Müfettiş kadromuzun artırılmasını buyurdular. 
Bunu demin arz ettim. Bu hususta Maliye Ba
kanlığından (müsaade alınmış durumdadır. Müs
pet mütalâa alınmıştır, iki müfettiş kadromuz, 
oniki müfettişe çıkmıştır. Bu çok mühimdir, ar
kadaşlarım. îki müfettişle .yurt çapındaki bütün 
blölge müdürlüklerinin teftişlerini, bütün spor 
kulüplerinin ve bütün inşaatlaramızm teftiş ettir
me imkânı olmadığını takdir edersiniz. 

Eriter totoyu müspet karşılıyoruz, buyurdu
lar. Bunu şükranla karşılarım. Enter totoya gir
mek 7258 sayılı Kanunun ibir maddesinin değiş
tirilmesi lâzımdır. Bu husustaki tasarı komis
yonlardadır, komisyonların bir kısmından geç
miştir, bu hususta alâkanızı rica ediyorum. Bu 
mevsimde Enter 'Totoya girdiğimiz takdirde, bü
tün yaz devresi toto oynatmak imkânına sahib-
olaeağız. 

Teşkilâtımız ve bir tek binaya taşınmamız hu
susunda yaptıkları temenniler için de çalışmala
rımız mevcuttur. 19 Mayıs St adındaki yerimizin 
projesi yapılmakta ve bütün tesislerimizi oraya 
bir iki sene zarfında aldırmayı düşünmekteyiz. 
Sayın Enver Kök arkadaşımın müesseseler husu
sunda söylediklerine tamamen iştirak etmekte
yim. Hakikaten, denge bozulmaktadır ve kulüp-
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lerin müesseselerle yarışmasına imkân yoktur, 
para bakımından. Ve kulüplerimizin de durumu 
malûm olduğuna göre; bu hususta tetkikler yap
maktayım. Ve .müesseselere bu tip kulüplerin ka
ça mal olduğu hususunda da bâzı raporlar elde 
etmiş bulunmaktayım. Buna göre tedbir almaya 
çalışacağız. Dışarda sporumuzu temsil edenler 
prezahtabl kimseler olmalıdır, buyurdular. Çok 
haklıdırlar. Ancak elimizdeki sporcu arkadaşlan-
mızın bugün birdenbire bu şekilde değiştirmemi
ze imkân yoktur. Bunların çoğu prezantabldır, 
ama, daha prezantabl olmaları temennimizdir. 
Bunların üniversite ve mekteplere girmelerini 
temin suretiyle, ileriki devirlerde ancak tatbik 
mevkiine koyabileceğimizi bildirmek isterim. 
Olimpiyatlarda derece alınması meselesini demin 
arz ettim. Ancak Muhterem Enver Beyle bu hu
susta hemfikir değilim. Bizim için mühim olan sa
dece sportif temastır, .sportmence temastır. Bu
rada kazanmak için mücadele etmek mecburiye
tindeyiz. Ancak kazanmak olduğu gibi kaybet
mek de normaldir. 

Sayın Akif Eyidoğan Beyefendi su sdpoıiorı 
na daha fazla ehemmiyet verilmelidir, buyurdu
lar. Tamamen hak vermekteyim. Zaten de elimiz
deki imkânlara ıgöre bu alâkayı göstermekteyiz. 
Malûm olduğu üzere Ankara'da bir yüzme havu
zu yapmış ve bitirmiş vaziyetteyiz. Adana'da, An
takya'da yüzme havuzlarımız vardır. Bunlara, 
ilâveten izmir'de yeni bir kapalı salona başla
tmaktayız. istanbul'da da belediye tarafından yer 
temin edildiği takdirde, elimizde programımız da 
vardır, derhal buna başlıyabilecek durumdayız. 

•Sayın Mehmet Ünaldı arkadaşımızın, Başba-
yilik 'hususundaki sorularına şöyle ıcevap vermek 
isterim. Sordular; Başbayiden paranızı normal 
alabiliyor musunuz'? Şimdi muhterem arkadaşla
rım, bizim Başbâyi ile münasebetlerimiz şu şekil
de olmaktadır; ihtiyacımız oldukça para çekmek
teyiz. Ve malûmlarıdır ki tesisler daha ziyade 
yaz aylarında faaliyet göstermektedir. Bu aylar
da paramız Başbâyide birikmektedir. Bugünkü 
alacak mevcudumuz 9-10 milyon lira civarında
dır. Ancak mevsimi geldiğinde bunların da te
diye edileceği kanaatindeyim. Bunun aksine en 
ufak bir 'emare görmüş değiliz. Başka bir bayi 
düşünmekte midirler, sorusuna da pek tabiî mü
debbir idareciler olarak daha iyisini daima dü
şünmekteyiz, ve bu arada Ziraat Bankası meşe-
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leşini de daima düşünmekteyiz ve benden evvel
ki arkadaşlarım da zaten Ziraat Bankasına tek
lif yapmışlar, Ziraat Bankası bu işi reddetmiştir. 
Ama bugün için reddedeceğini zannetmiyorum. 
Bu is tetkik edilmektedir. Yalnız bir Başbâyiliğin 
değiştirilmelinin kolay bir iş olmadığını sayın 
arkadaşınla b'ldlrmek isterim. Çoik iyi düşünüp 
ondan sonra hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

Tes'islerde dikkat edilecek nokta, fazla toto 
oynanan j-erlere fazla toto yatırımının yapılma
sını buyurdular. Ben aynı kanaatte değilim. Az 
goTişmlş Ibölgeler totoyu arzu ettiğimiz şekilde 
oynayamazlar. Biz burlara gitmek suretiyle, 
ancak kalkındırmak suretiyle, ileride totoyu çok 
oynamalarına imkân sağlıyahiliriz. Bu bakımdan 
müsaade .etsinler totoyu çok oynıyanların biraz 
hakkı da, az gelişmiş yerlere, vilâyetlere intikal 
etsin. 

Spor - totonun standartlarından, standart-
daki rautabilite meselelerinden bahsettiler. Bu 
hakikaten çok önemli bir konudur. Bunlara dik
kat etmeliyiz. Pek tabiîdir. Yalnız bunun han
gi ölçülerle rantabl olabileceği konusu biraz 
karanlık. Şu bakımdan, bir tesisin, farzedednı 
ki, 30 - 40 bin seyirci ile rantabl hale gelebile
ceğini düşünsek bunun ne zaman dolup dolmı-
yaeağını takdir etmek tahmin etmek biraz zor 
olur. Filhakika, asgari normal derecede ran
tabl çalışmaları için tesislerimizi buna göre in
şa etmekteyiz. Ancak bu hesaplarımız alâkanın 
azalması veya çoğalmasiylc değişebilir. 

Maçlar stadiara dağdmalıdır, buyurdular. 
Burada bizim gayemiz budur. Hâttâ mahalle 
statlarına, antreman statlarına doğru gitmek
teyiz. Yoksa bir tek stada. Mithat Paşa'da oldu
ğu gJbi, 19 May:s'ta olduğu gibi, bir tek stada 
yüklendiği takdirde, hepinizin gördüğü gibi, 
çimenden mahrum, bakımdan mahrum birer 
stad haline gelmeye mahkûmdur. Bu bakımdan. 
bu yükü hafifletmek için, Ali Sami Yen stadı
nı yaptırdık ve Fenerbahçe Stadına, da baş
lanmış bulunmaktadır. Fulya tarlasındaki ta-
ımaımlanınca Beşiktaş'a verilecektir. Bu stadın 
da ön projesi bitmiştir, kati projeye geçilmiştir. 
Kati proje de bitmek üzeredir. Onun da. inşaa
tına başlanacaktır. 

Bu arada bâzı st adların inşaatı da bittiği za
man, başka sahalar tesbit edilmek suretiyle İs
tanbul mahallelerine kadar, Ankara mahallele-
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rine kadar ve izmir mahallelerine kadar antre-
man sahalarının yapılmasına gidilecektir. Bun
lar tabiî, teşkilâtlı, modern şekilde sahalar ol
mak şartiylc. 

Spor - toto için demin arkadaşıma verdiğim 
ceva'bı Mehmet Beyefendi duydular. Sayın Ca
hit Ortaç arkadaşımız kapalı salonun 5 bin :ki-
pAİk iken 7 bin kişilik olarak ihaleye çıktığını 
belirttiler. Bu benden evvel ihaleye çıkmış bir 
meseledir. Sayın arkadaşım Vekâlete kadar gc-
lirler.se, kendisine izahat vereyim. Şimdilik, 
hiçbir malûmatım yoktur. Ancak 2,5 milyon 
lira avans verilmiş demektedirler, bu 2,5 mil
yon lira tamamen 'kapatılmıştır, müsterih olsun
la.". 

Tevetoğlu arkadaşımızın da karamsar ten-
k'dlcrini dinledik. Sayın Tevetoğlu'mm karam
sar olması normaldir. Zira bu ara seçimlerinde 
•sayın arkadaşımız, benim gibi bir iş adamım 
mahalle kahvelerinde komünistlikle itham etti
ğinize göre, ben komünist olunca, benim yürüt
tüğüm spor işleri de o kadar karanlık olabilir, 
ben 'kendilerine cevap vermiyeceğim. 

FETHİ TEVETOfÎLU (Samsun) — Yalan 
söylüyorsunuz. îsbata sizi davet ederim, Sa
yın Bakan sizi. Hiçbir yerde, hiçbir zaman si
zi komünistlikle itham etmedim. 

BAŞKAN — Cevap verirsiniz, Sayın Tevet
oğlu. Müdahale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANİ MALİK YOLAÇ (De
vamla) — Sayın İskender Cenap Ege'nin de 
buyurdukları, güreş, atıcılık, su sporları gerile
mektedir; futbol bunların yerini almaktadır, bu
yurdular. Bu böyledir hakikaten. Ancak ben 
de aynı hastalığı görmüş durumdayım, müşahe
de etmiş durumdayım. Gördüğünüz, bildiğiniz 
faaliyetleri de mümkün olduğu kadar, futbolun 
dışında olmak suretiyle yapmaktayız. Şunu arz 
etmek isterim ki, Futbol Federasyonu bütçesinin 
çok üstündedir Güreş Federasyonu bütçesi. Bu 
da gösterir ki sadece futbolla değil, diğerlerine 
da alâka vardır. Ancak şunu kabul etmek lâ
zımdır ki, halk olarak, millet olarak spora, fut
bola meraklıyız. Bunu inkâr edemeyiz. Bunu 
zorla başka tarafa yöneltmek imkânına sahip 
değiliz. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile bir teşriki mesai 
yapılmalıdır, dediler. Bunda yerden göğe ka
dar haklıdırlar, Arkadaşımıza zaten başında 
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söyledim. Bu aşkı ilkokulda gençliğimize ve
remediğimiz takdirde olkul dışında spor diye bir 
şey kabul etmemek lâzımdır. Bu ancak alışkan
lıkla, aşk ile alacak bir şeydir. 

Turizme ehemmiyet verilmelidir, buyurdular. 
Ben de tamamen kendilerine iştirak ediyorııım. 
Bilhassa su ve kayak sporları tesislerini bunu 
nazara alarak yapmaktayız. 

Sayın Mehmet Pırıltı arkadanım ela 3 yalancı 
programına ihtiyaç var mı, buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, ben hiçbir müesse
seyi rantabilite düşünen hiçbir müesseseyi rek
lamsız düşünemiyorum. Ama bu reklâm mu
vaffaktır veya değildir, o zamanla 'kendisini 
gösterecektir. Şimdi bu üç yalancı programı, 
hepimiz tarafından beğenilip, teşkilâtımız tara
fından beğenilip tatbik mevkiine ıkonmuş (bir 
programdır. Bunun neticesini zaman göstere
cektir. Ya muvaffak olacağız, ya olmıyacağız. 
Ancak bugün alman neticeler, şu kadarını söy-
liyeyim ki, geçen seneden bu yana, aynı devre
leri nazarı itibara alırsak, spor - toto hasılatın
da 15 milyon bir artış vardır. Bunun 5 milyonu
nu yazın yaptığımız maçlara atfedersek, 10 mil
yon liralık bir artış vardır. Bu da gösteriyor 
ki, bu reklâmların faydası vardır. Şeraiti nedir 
ve kimler tarafından hazırlanmaktadır. Zanne
derim, her iki program 2 000 - 2 100 lira civa
rında bir ücretle yapılmaktadır. Pınar reklâ
ma verilmiştir. Unuttuğum sualler varsa arka
daşlarımın hatırlatmalarını rica ederim. Ben 
sözlerimi bitirdim. Hepinize teşekkür ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, sorun. 
İSA HÎSAN BİNGÖL (Muş) — Sayın Bakan 

cevaplarında totonun gelirinden daha ziyade geri 
kalmış bölgelerin faydalanacağını ifade ettiler. 
Bu geri kalmış bölgeler için ciddî bir teminattır. 
Buna göre en basit mânada spor sahası dahi bu-
lunmıyan illerimiz var mıdır, bu programlaşmış 
mıdır? 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (De
vamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, her 
halde yanlış izah ettim. Ben spor - toto yatırım
larının daha ziyade az gelişmiş vilâyetlere ya
pılacağına dair bir şey söyletmedim. Ancak, 
spor - totonun bu vilâyetler de yatırım yapaca
ğını arz ettim. Tahmin ediyorum ki, tesisi olmı-
yan çok az vilâyetimiz kalmıştır. Bu da 8 ilâ 
10 vilâyetin içindedir. Bunları da, pek tabiîdir 
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ki, demin arz etmiş olduğum zaviyeden ele alaca
ğız. 1 500 - 2 000 kişilik bir göstermelik saha
lardan ziyade, bize sporcu yetiştirecek, çok az 
seyircili salonlar inşa ettirmek suretiyle bıı ar
zularının yerine getirilmesine çalışılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Arık an, 
RAHMİ ARIKAN — (Bolu) — Sayın Ba

kandan iki sual rica edeceğim. 1964 yılında İs
tanbul'da büyük kulüplere, mevzuatlarına göre, 
istihkakları haricinde, yardım olarak bir para 
verilmiş mi? Eğer böyle bir para verilmişse, 
ımiktarı nedir? 

İkinci sorum, vilâyet merkezlerinde stad
yum, kapalı spor salonu gibi spor tesisleri ken
di imkânlariyle değil, umum müdürlükçe yar
dım yapılmak suretiyle yapılmaktadır. Bunun 
yanıbaşmda ilçelerde 'spor sahaları istimlâk edil
miş, fakat maddi imkânsızlıklar içinde spor te
sisleri yarı mevcut olmasına rağmen tesis yapıla
mamaktadır. İlçelerdeki spor tesislerine umum 
müdürlük bütçesinden yardım yapılması düşü
nülüyor mu, eğer düşünüknüyorsa neden? Bu 
iki suali cevaplandırmalarını rica ederim. 

DEVLET BAKANI MALİK YALOO (De
vamla) — Efendim, 1964 yılında klüplere yar
dım yapılmıştır, yapılmamış mıdır? Kulüplere 
yardım yapılmıştır. Amatör klüplere de yapıl
mış, profesyonel klüplere de yapılmıştır. Ancak 
bu yardımlar amatör faaliyetler için yapılmıştır. 
Miktarını şu anda veremiyeceğim. Vekâlete lüt
fen teşrif etsinler, miktarını kendilerine verebi
lirim. Yalnız yardım yapılmıştır. İhtiyacı olan 
kulüplere el'an da yardım yapmaktayız. 

İlçeler meselesine gelince : Demin arz ettim; 
bir tek çivi çakmadığımız vilâyetler mcvzııuba-
his. Bunlar tamamlandıktan sonra ancak ilçele
re geçilebilecektir. İlçeler için şu anda vadede-
bileceğim her hangi bir şey yoktur. 

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

Efendim, Sayın Bakanın izahlarına teşekkür 
ederim. İki istirhamım vardır, kendilerinden. 
Birincisi, Ali Sami Yen stadında bir hâdise ol
muş, bu müessif olay dolayısiyle bir kısım vatan
daşlarımız yaralandılar, malûl oldular, Sporse
ver, bilhassa duhuliye kısmındaki bu mütevazi 
vatandaşlarımız hakkında Beden Terbiyesinin bir 
malûmatı var mıdır? Bunlar hakkında bir şey 
düşünüyorlar mı? Birinci ricam bu. 
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İkinci ricam; kendileri ile hem fikir olmadığını I 

bu olimpiyat meselesinde bir baraj meselesi var
dır. Meselâ Habeşiştanı Olimpiyatta kaç kişi 
temsil etmiştir? Nasıl netice alınmıştır? Bunlar 
hakkında malûmat vermelerini rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (De
vamla.) — Efendim, Ali Sami Yen'de vuku bu
lan hakikaten müessif kazada pek çok kimseler 
yaralandığı hepinizce malûm. Bu yaralılara yar
dım yapılmak üzere bir maç tertip edilecektir. 
Ancak bu maçtan elde edilecek hasılatı hemen ve-
remiyeceğiz. Çünkü başımıza birçok dertler çı
karacaktır ve suçluluğu da peşinen kabul etmiş 
olacağız ki, böyle bir iddiamızda yok. Bu ba
kımdan bu fonu bir yere ayırmak suretiyle dâva
nın sonunda, diyelim köfteci, diyelim idareci suç
lu bulundu. Bu tazminatı ödiyemiyecek duruma 
düştüğü zaman müdahale edeceğiz. Bunun ödi-
yemediği tazminatı biz ödiyeceğiz. 

Olimpiyat meselesine gelince : Sayın Unver 
Kök'ün verdiği misalde kendine hak vermemek 
imkânı yok. Lûtfensinler Habeşistan'ı Türkiye.-
ye misal göstermesinlcr. Ben kendilerine Fran
sa'yı misal vereğim. Ayrıca Tokya Olimpiyatla
rına 150 talebe getirmişlerdir. O bakımdan Olim
piyat kurucusunun hepimizin bildiği gibi söz
leri .malûm. Yenmek veyahut yenilmek değil 
gaye müsabaka yapmaktır, der. Ondan mülhem 
olarak Sayın Ağabeyim kadar sporcu olmamakla 
beraber, ondan mülhem olarak bunları sarf etmiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ersü. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Beden Ter

biyesi Genel Müdürlüğündeki yolsuzluk iddia
larına Sayın Bakan ne zaman muttali oldu? 
Adalete hangi tarihte, ne zaman sonra inti
kal ettirdiler? Ve bunlardan sonuç alınanları 
var mı? 

Bir başka soru, durumu sarsıntılı olduğu 
veya iflâs halinde bulunan müesseselere iş ve
rilmesi, Umum Müdürlükte bir gelenek hali
ni almış durumdadır. Buna bir son vermek 
mümkün müdür? 

Adana'da kapalı,Ankara'da açık yüzme ha
vuzu yapılmıştır. Acaba bunların iklim ve böl
ge şartları düşünülerek tadili düşünülmekte mi
dir? 

Geçen yıl 11 sualim olmuştur. Bir seneden 
beri cevap alamadım, mümkünse İm yıl cevap 
verirlerse memnun olurum. 
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Son sorumda, bu soru da soruldu ve cevap 

verildi ama vuzuha kavuşturmak için tekrar 
soracağım, Spor - toto müessesesi reklâma muh
taç mıdır? Bunun reklâmı devamlı surette ya
pılmıyor mu? Programın sualleri kimler tara
fından hazırinamakta ve gizliliği nasıl sağlan
makta? Programa katılma şekli nasıldır ve kim
ler tarafından idare edilmektedir. Programı 
hazırlıyanları kimler davet etmektedir? Bu 
reklamlar için ne miktar para harcanmıştır? 

Şimdiye kadar kaç program tatbik edilmiş
tir ve ne miktar para harcanmıştır? 

DEVLET BAKANİ MALİK YOLAÇ (is
tanbul) — İlk sualinizi lütfen tekrar eder mi
siniz? 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — yolsuzluk id
dialarına . Sayın Bakan hangi tarihte muttali 
olmuşlardır? Ve ne kadar müddet sonra ada
lete intikal ettirdiler? 

DEVLET BAKANİ MALİK YOLAÇ (De
vamla) — yolsuzluk iddialarının şu anda han
gi tarihte yapıldığını bildirecek durumda de
ğilim. İhbarı bir milletvekili yapmıştır. Fa
kat bana gelir gelmez, derhal Başbakanlığa in
tikal ettirdim. Bunlar arasında hepinizin bil
diği gibi f) - 6 dosya ki bize intikal etmemiş 
Danıştay a gitmiştir, Danıştayın kararı beklen
mektedir. 

Durum bundan ibarettir. Durumu sallantı
lı olan müesseselere iş vermeye devam edecek-
misiniz buyurdular. Takdir ederler ki, bu bi
zim elimizdeki bir şey değildir. İhale Kanunun 
demin de arz ettiğim gibi aksak tarafları vardır. 
En fazla kıran müesseseye vermek mecburiye
tindeyiz. Aksi halde karşımıza çıktığı zaman 
birçok şüpheleri üzerimize çekmiş olabiliriz. 
Yalnız bunu kısmen önliyeibilmek için bun
dan sonraki ihalelerimizi davet etmek suretiy
le yapacağız. Büyük müesseselerden 7 - 8 fir
ma çağırmak suretiyle bunların sağlamlık de
recelerini tetkik ettikten sonra bu müessese
ler arasında ihale yapmaya çalışacağız. Ada
na'da ve Ankara'da yüzme havuzu buyurduğu
nuz gibi bilhassa Ankara'da yüzme havzuunun 
açık yapılması benc« yerinde olmamıştır. Ben 
karar vermiş olsaydım bunun kapalı olmasını 
tercih ederdim. Çünkü, senenin üç ayında ya
pılacak spordan hiçbir fayda beklenemiyeceği-
ni ben de takdir etmekteyim. Bunun üzerine bir 
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portatif kapatma düşünülmekte ise de, oranın 
estetiğini bozacağı da tabiîdir, henüz bir ka
rara varmış değiliz. 

11 sualinize gelince, çok özür dilerim ben 
bu sualleri şu anda hatırlıyamamaktayım. Lüt
federseniz onlara da cevap vereyim, arzu eder
seniz teşrif ediniz sizi tatmin etmeye çalışayım. 
Üç yalancı programına, Spor-Toto remi ama muh
taç mı buyurdunuz. Efendim, reklam iki hu
sus için yapılır. Bunları ayırmak lâzımdır. 
Birinci reklâm ismi tanıtmak için yapılır, ikin
cisi ise müşteriyi tahrik etmek için yapılır. 
Birinci hususta size hak vermemek elden gel
miyor. Spor Toto müessesesini Türkiye'de ta-
nımıyan kimse kalmamış gibidir. Tahrik et
mek bakımından, yani hatırlatmak bakımın
dan Spor - Toto reklâmı yapmak doğrudur ka
nısındayım ve onun için yaptırmaktayım. 

Bunun mahremiyeti nedir, şu anda bunun 
hakkında bir şey söyliyemiyeeeğim. Nasıl, ne 
şekilde ve kimler tarafından hazırlanıyor.. Bun
lar reklâm şirketi ve Spor - Toto müessesesi 
arasında tanzim edilen bir husustur. Spor To
to bir itimat müessesesi olduğuna göre bu üç 
yalancının da bu şart çerçevesi içinde halledi
leceğini normal karşılamak icabeder. 
Davetiyeleri kimler dağıtıyor buyurdunuz; bu 
davetiyeleri de gayet tabiîdir ki, Spor - Toto 
teşkilâtı dağıtmaktadır. Bu suallerin Spor -
Toto teşkilâtına dâhil kimselere sorulmama
sı hususunda bir karar alınmıştı. Dünkü mü
sabakalara ben de gittim, baktım ki, orada ça
lışan bir arkadaşa çıkmış, derhal müdahale et
tim ve durdurdum. Şunu söylemek isterim ki, 
Spor - Toto müessesesinde çalışan kimselerin 
bu programa iştirak etmeye hakları yoktur. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Bu
yurun Sayın Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 
Başkan, bâzı yerlerde kapalı salonlar yapılaca
ğını ifade ettiler. Bu arada benim seçim böl
gem olan Erzincan'da bir kapalı salon yapıl
ması tasarlanmıştır. Bu, sene tahakkuk etme
di. Evvelce de programa alınmış olduğu hal
de ne evvelki senelerde ve ne de bu sene ele 
alınmadı. Bu ne zaman yapılacaktır. 

DEVLET BAKANI MALİK YOL AÇ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, herhalde ge
çen seneki bütçe görüşülürken buradaki yap-
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tığım mâruzâtı hatırlarlar. Dedim ki, ön proje
lerle yapılan ihale bedellerini karşılamak im
kanına sahip değiliz. Bu bakımdan programda 
bir değişiklik yapılması zarureti meydana çık
mıştır. 1963 senesi programında Erzincan'da 
bir kapalı spor salonu bulunmakta idi. Bili
yorsunuz ki, bu bizim 5 senelik plândır, bu 
Beş senelik plân içinde eğer 1963 te Erzincan'
ın kapalı spor salonu var idi ise bu Beş yıl
lık devrede muhakkak yapılacaktır. Ancak bu
nun 1963 senesinde yapılmayışının iki sebebi 
vardır. Ne olduğuna şu anda cevap veremiye-
ceğim ama, tahminî bir şey söyliyeyim, ya yeri 
belediyece tesbit edilip verilmemiştir. Beledi
ye yeri zamanında vermemiştir, yahut da, demin 
arz ettiğim gibi, malî sıkıntılar yüzünden çıka
rılmıştır. Ve ondan sonra da bölge müdürlüğü
müz bunu takibetmemiştir. Yani benim bir 
senelik Bakanlığım sırasında böyle bir müra
caat yapılmadığına itimat ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Ünal d ı. 
MEHMET ÜNALDİ (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Vehbi Ersü'nün bir sualine 
Sayın Bakanın cevapları eksik kaldığı için hu
zurunuzu işgal ettim. Maruzatım kısa olacaktır. 
Adana'da kapalı yüzme ihavuzu, Ankara'da açık 
yüzme havuzu yapılması meselesi yeknazarda (bir 
tezat gibi görünürse de, Adana 1da ibir açık yüz
me .havuzu öteden beri mevcuttur. Ve Adana bu
nun sayesinde su sporlarında takım itibariyle 20 
seneden beri Türkiye'de birincilik kazanmakta
dır. Bunun yegâne sebebi mevsimin uzun olması 
ve sporcuların iyi çalışmasıdır. Bu muvaffakiyeti 
bir kat daha artmak için Genel Müdürlük bura
ya kışın da çalışmalara devam etmeleri için bir 
kapalı yüzme havuzu yapılmasını muvafık bul
muştur. Yerinde bir görüştür. Ancak Ankara 
için Vekil Bey de hakikatten kâfi bulmadılar. 
Kapalı bir salona ihtiyacolduğunu söylediler. 
Benim mâruzâtım Adana hakkında eksik îkalmış 
bir noktayı aydınlatmaktır. Hürmetlerimle . 

BAŞKAN —• Sayın Tevetoğlu buyurun. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın 
cevapları sırasında benim hakikaten gerçeği bü
tün çıplaklığıyla ortaya koyan tenkidimi karam
sar bularak cevap vermiyeceğini, borçlu olduğu, 
vazifesi olduğu halde cevap vermiyeceğini sebe-
bolarak da benîm kendisine, seçimler sırasında 
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komünistlik isnadetnıiş olduğumu huzurunuzda 
söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım; burada bütçe tenkid-
lerimizi yaparken söylediğimiz, yaptığımız ten-
kidlerimiz ne kadar acı olursa olsun ifade etti
ğimiz g-erçeklere .bakanların, sorumluların taham
mül göstermeleri vazifeleri icabıdır. Genç Bakanı 
şahsan partimizden müstakil olarak seçildiği gün
den beri tanırım ve severim. Ama, takdir bu
yurursunuz ki, milletimi ve memleketimi herşey-
deıî daha çok severim ve burada hakikatleri or
taya koymakla biz, milletimize, memleketimize 
hizmet etme yolundayız. Bizi birtakım yerlere 
getirirler ve eğer bu yerlere lâyık değilsek, vazi
femizi yapamadığımıza inanıyorsak en şerefli ha
reket 10 mevkii bırakmak olur. Ben bunu ifade 
ediyorum, vakıaları da söyliverek. Bu dakikaya 
kadar yapılan bütün tenkidi eri olduydu, olacak
tı, oluyordu şeklinde tamamen havai birtakım 
sözlerle cevaplandıran bakana ben hiçbir zaman, 
hiçlbir yerde komünistlik isnad etmedim, komünist 
demedim. Bunu bu akşam burada değil, çünkü 
yeri değil; fakat isibat etmesini ve ispat etmediği 
takdirde kendisinin hakikaten gerçek bir konuş
ma burada yeri olmadığı halde yapmadığını bir 
kere daha zabıtlara geçirmek isterim. Ben kendi
sinin gazetesinin de hakikaten Türk mahkemele
rinin komünistlikle mahkûm ettiği hapse kovdu
ğu, Türk Ordusunun tardettiği birtakım kıomü-
nisleri, ve bir Devlet Bakanı okluğu halde bes
lediğini bilirim. Ama ben kendisinin komünist 
olduğu hakkında hiçbir şey (bilmiyorum. Kendisi 
için bildiğim bir şey varsa vapurları satılan müf
lis ıbir kapitaliit olduğudur. Ben ona nasıl ko
münist derim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşlarım görüyorsunuz 
ki, Sayın Tevetoğhrııa cevap verirken ne kadar 
haklıymışım. Kendi konuşmasında da ortaya 
çiktı. Beni ispata davet ediyor. Ben bunu ispat 
etmeye lüzum görmüyorum. Günkü basında bu 
çıkmıştır, gazeteciler huzurunda da bu konuşma
lar yapılmıştır. Ben Fethi Tovetoğlu ile hiçbir 
zaman bir polemiğe girmek istemem. Ancak beni 
'hakikaten yaralıyan bir noktaya temas ettiği için 
çıktım konuştum, yoksa cevap vermek istemez
dim, kendilerine. Beni sevmesi de mühim bir şey 
ifade etmez. Müflis bir armatördür, buyurdular. 
Dalha henüz müflis değilim ve dayanıyorum. 

27 . 1 . 1935 0 : 3 
Yüksek Soruşturma Kurulunun 3 . 4 sene ted
birine rağmen ayaktayım ve müflis değilim. Çok 
sıkıntılar çektim, borçluyum da, Bunları çok za
man aleyhime propaganda yapmak istiyen arka
daşlarım da olmuştur. Ama bu borcum, para alıp 
da zamanında vermeme borcu değildir. Yüksek 
Soruşturma Kurulunun koyduğu kararlar dola-
yısı ile borcu •('diyememişim, faizler üstüste bin
miştir ve affedildikten sonra da bütün mallarım 
haraç mezat satılmıştır. Borçlarım bundan ileri 
gelmiştir. Ama ayaktayım ve dayanıyorum. Bun 
dan dolayı da kimseye iğbirarım yoktur. Bir ih
tilâl olmuştur. Kurunun yanında yaş da yana
caktır. Ama hiç olmazsa bunu bu kanattan duy
mak istemezdim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — (tcııel Müdürlüğün bütçesinin 
tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Madde
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
le,1... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beder. Terbiyem Genel Müdürlüğü 3.965 yılı 
bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. - - Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün cari harcamaları için 4 600 036 lira, 
yatırım harcamaları için 9 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de 141 612 lira ki; 
toplam olarak 4 741 657 lira. ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
B. Um*. 

12.000 Personel giderleri 2 647 032 
BAŞKAN — Kabul eden
le:'... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 398 500 
BAŞKAN — Kabul eden
le:'... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 613 504 
BAŞKAN — Kabul eden
le.*... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul eden
le:*... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.. 
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B. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
le:*... Etmiyenle:*... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 
916 

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

BAŞKAN — Kaıbul eden
le-*... Etmiyenle:*... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
le:'... Etmiyenle:*... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları vo onarımları 
BAŞKAN — Kaıbul eden
le:*... Etmiyenle:'... Kabul 
edilmiştir. 

000 

3 

3 

3 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

laı* 1 
BAŞKAN — Kabul eden
le-*... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 

BAŞKAN — Kaıbul 
le-*... Etmiyenle:*... 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kaıbul 
le.\.. Etmiyenler... 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kaıbul 
le:\.. Etmiyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

84 610 

57 000 İ 

Maddeyi tekrar okutup eetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

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

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
"gösterildiği üzere 4 741 657 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B - OETVELÎ 
V Lira 

2 350 001 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

290 000 

10 001 

2 091 655 

61.000 Kurumlar hasılatı ve paylar 
BAŞKAN — Kaıbul eden
le J... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62.000 Beden Terbiyesi malları ge
lirleri 
BAŞKAN — Kabul 
lej... Etmiyenle:*... 
edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kaıbul 
\ej... Etmiyenle:*... 
edilmiştir. 

64 000 özel -gelirler 
BAŞKAN — Kaıbul 
le.*... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup cetvelleri ile birlikte 
•oylarınız0, sunacağım. 

(Madde 2 cetvelleri ile birlikte tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
le:*... Kslbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1965 yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de, yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1965 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetvelleri il,e bir
likte oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul 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, 1965 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıllar borçlan madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kargı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıl
lar borçları maddesine. 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

MADDE 7. — Basımevi gelirleri, profesyo
nel kulüplerin yapacakları yarışmalardan elde 
edilecek gelirden federasyon payı, futbolda müş
terek bahis hâsılatından elde edilecek gelir, Bur-
sa'daki Park Otel, Teleskive Telesiyej işletme
lerinden ve spor faaliyetlerinden elde edilecek 
gelirler, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelin 
61.000, 62.000 ve 63.000 ncü bölümlerine* gelir, 
diğer taraftan bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
(12.911 ve 12.912, 14.571, 14.572 ve 14.573) ncü, 
(A/2) işaretli cetvelin ilgili, (A/3) işaretli cet
velin (32.100 ve 34.710) ncu maddelerine ödenek 
kaydına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan kı
sım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edümiştir. 
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MADDE 8. — Gider bölümlerinden harcama

lara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun, 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu, Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. Deminki açık oy
da oyunu küllanmıyan arkadaşımız var mı? (Var 
sesleri) 

E) Adalet Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
Adalet Bakanlığı bütçesine geçiyoruz. Yalnız 
hemen arz edeyim ki, görüldüğü üzere sabah, öğ
leden sonra ve akşam aynı reisvekili devam edi
yor. Üç vardiye halinde reislik yoktur. Ama var-
diye halinde kâtiplik vardır. Bakanlık da var
dır. 4 ncü ve 5 nci Bakanlık bütçelerini görüş
memiz icalbederken yerimizde sayıyoruz, olduğu
muz yerdeyiz. Bu itibarla tekrar rica ve istir
ham ederim. Benim vazifem bugünü doldur
maktır. Saat 24,00 te bugünün programını biti
ririm. Heyetin müsamahaısiyle belki yanma, bi
re kadar takatimin ve gücümün yettiği kadar ça
lışırım. Herkes sözünde lütfen imsak etsin. îşi 
selâmetle çıkarmaya gayret edelim. Bayramda bu
rada kalacağım, kalan arkadaşlarla birlikte çalı
şıl', ferah ferah işi bitiririz. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsünü rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Nahit Altan. 

ADALET PARTİSİ SENATO GRUPÜ ADL 
NA NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan ve Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri; Adalet Bakanlığı .1965 yılı Bütçesi
nin müzakeresi dol ayı siyle Adalet Partisi Se
nato Grupu adına huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Bu vesile ile partim namına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerime Adalet Par
tisinin adalet mefhumundan anladığı mâna 
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ile bir memlekette adaletin 'lüzumluna işaretle 
bağlıyacağım. Biz «Adalet mülkün temelidir.», 
«Memleketler silâhla fethedilir, adaletle idare 
Olunur.» Gibi asırlarca söylenmiş ve söyle
necek sözlerin bir hakikat olduğunu kabul 
etmekle beraber bir memlekette adalet vardır 
diyebilmek için idare edenlerin bu ve buna 
benzer sözleri söylemelerinin kâfi gelmediğini 
tecrübe ve müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu
mun için 'biz her sahada olduğu gibi, adalet 
hususunda da söze ve yazıya değil icraata kıy
met verilmesini istiyen zihniyetle meşbu ola
rak huzurunuzdayız. Ve Devlet adamların ıh 
muvaffakiyetinin zihinlerde var zulmettik
leri bilgi yığınlarında değil, icraatlarımın ne
ticesi olan eserlerinde /bulunduğuma inanmak
tayız. 

Muhterem senatörler, adalet o km. yerde mü
savat ve hürriyetin de bulunacağı, bu üç mef
humum birbirinden ayrılımyacağı kanaatinde
yiz. adalet mekanizmasının iyi işlediği memle
ketlerde huzur olur. Huzur bulunan yerlerde 
ise çalışma gücünün artacağı, verimin yükse
leceği, iş sahalarının çoğalacağı tabiîdir. Ada
let sayesinde memur, basın, partiler, halk ve 
bilûmum müesseseler mııhtacoldııkları huzura 
kavuşurlar. Adaletim temini için evvelemirde 
mevzuatın memleket gerçeklerine uygun mo
dern anlayışla tedvin edilmiş, hukukî suiisti
malleri önleyici tatbiki kolay, seri, ucuz ve 
emin adalet teminime yarar şekilde ve tarzda bu
lunması ve demokratik nizamla bağdaşmış ve 
insan haklarını önplfına" almış olması lâzım
dır. 

İkinci olarak, mevzuatı tatbik edecek per
sonelin evsafının da kâfi bulunması iktiza eder. 

Bu yönlerden meseleyi ele alacak olursak, 
bugünkü adlî mevzuatımızın adaletin tecelli
sine tam mânasiyle imkân verdiğini iddia et
mek acaba mümkün mıü? Mevzuatın fazla ve 
girift bir halde bulunması, tatbikatı güçleş
tiren bir vakıa olarak (karşımızdadır. Ve 
ıslaha mutlaka muhtaç bulunduğu inkârı güç 
bir adlî •meselemizdir. 

Diğer taraftan, şikâyet mevzuu edilen mev
zuatımız istenilen şekilde ıslah edilse dahi, 
beklenilen neticenin alınıp alınmıyacağı da 
münakaşa konusu olabilir. Yüksek .Heyetimizce 
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de malûm olduğu veçhile en iyi kamum, ehli
yetsiz ve istenilen evsaftan mahrum tatbikat
çıların elinde arzulanılan neticeyi vermediği 
gibi, tam ve iyi şekil arz etmiyen kanunların 
hukuk kültürüme bihakkın vakıf, hukuk man
tığına sahip ve hüsnüniyet sahibi tatbikatçı
ların elinde iyi neticeler verdiği de bir haki
kattir. Bu şekilde meseleyi vaz'ettiktem sonra, 
adalet mekanizmasının personel meselesine 
do temas etmek zaruri hale gelmiştir. 

Biz.yalnız personelin başımda bulunan hâ
kim ve savcıların durumuma temas etmekle 
yetineceğiz. Zira diğerleri, her zaman alenen 
tenkid mevzuu yapılmış ve tedbirleri söylen
miş ve düşünülmüştür. Hâkimlik ve savcılık en 
güç bir meslektir. Şahsi ve mânevi vasıf ve 
meziyetler ister. Kültür ister ve daima oku
maya ihtiyaç gösterir. Mülga Mecellenin 1792 
ncl maddesinde hâkimler için aranılan vasıf
ları, «hâkim, hâkim fehim, müstakim, emin 
mekin ve metin olmalıdır» diye veciz bir şe
kilde ifade edilmiştir. Bu vasıfların dışında, 
hâkimlerde hareket ve muamelelerinde mute
dil olmak, her şahısla samimî bulunmamak 
duruşma esnasında ve dışarıda kararlarını şüp
heye düşürücü hal ve hareketlerden içtinabet-
mek hasletleri de aranmaktadır. Her ne kadar 
hâkimler hakkındaki mevcut mevzuatımız, bu 
şekilde aranılan evsafları sarih olarak tâyin ve 
tavsif etmemteke ise de, muhtelif kanunlarda 
mevcut hükümlerden yukarıdaki vasıf ve haslet
lerin arandığı anlaşılmaktadır. Bu açıdan bugün
kü adliye tteşkilâtımızdaki ıhâikiım ve savcılarımızın 
bu tarifin içinde olmak hususunda sadece şahsi 
gayretlerini görüyor. Takdir ediyoruz. Fakat 
Adalet Bakanlığından bunları teşvik edici ve 
yardım mahiyetimde bir hareket ve alâkayı 
görmemekle üzüntü duymaktayız. 

Adalet Partisi olaraş ıhâlkim ve savcılarımı
zın şahsi gayretlerinden Ibaşjka mezfcûr evsafa 
malik olmalarını temin edecdk maddi ve mâne
vi (bütün imkânların kazanması Zaruretine ina
nıyor ve memleketimizde adaletin o vakit an
cak tam mânasiyle tecelli edeceğine kaani /bulu
nuyoruz. 

Saygı değer senatörler, Adalet Bakanlığı 
Bütçesinin diğer hususlarıma girmeden evvel, 
umumi olarak <bu bakanlığın çalışması hujsusmn-
daki Hükümetin tutumuna teması zaruri adde-
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diyorum. ıMüs'taMl nıallJkemeler ve hâkim temi- I 
natı mevzuu, Anayasaya tamları maddeler ve 
çıkarılan kanunlarla kısımen temin edilmiş ol- I 
'macnto rağmen, bugün muhtdiif sebep ve vesi- I 
1 eleri e hakJm ve bilhassa, salcılarımızın tesir al- I 
tınıda bırakılmadığını bu klün-üden rahatlıkla I 
ifade edememenin, samimî olanak söylüyoruz ki, I 
huzursuzluğu içindeyiz. Söz konusu buraya gel- I 
inişken bir de aon zamanlarda cereyan eden sos- I 
yal hâdiselere kısaca temas etmcJkte fayda mü- I 
lâıhaza ediyoruz. I 

Ezcümle bir yanda aşırı sol cereyanların I 
neşir yoliyle ve diğer vasıtalarla memleket sat- I 
.hırada yayıldığı ve fakat 'takibata mâruz bira- I 
'kılmadığı iddia ediliıfcen, diğer yandan aşırı I 
sağ cereyanların Hükümetin gösiterdiği fazla j 
'hassasiyetle söz konusu edildiğini görmekteyiz. I 
Biz bu cihetlerin münakaşasına girip yine hak- I 
sız ithamlara ınıâraz kalmamak ve Senatomuzun I 
havasını bozmamak maksadiyle bundan içtina- I 
ıbediyor ve şu inançlarımızı 'belirtmek istiyoruz : I 

Adalet Partisi olarak rejime karşı olan her I 
türlü cereyanlara karşıyız. Ve Atatürk: ilkele
rinden en ufak bir tâvizin hiçbir şahsa ve I 
zümreye veya tarafa verilmesine taraftar deği
liz. Yalnız hâdiselerin elbjektif olarak ele alın- I 
masını istiyoruz. Her meselede olduğu giıbi (bil- I 
hassa aşırı cereyanların taihkllki hususunda da 
adalet makanizmasınm tamamen serbest bırakıl- I 
masının memleket menfaatine olduğunu işareti I 
bir mzife biliriz. Diğer taraftan rejimin huku
kî yönden korunmasının adalet cihazına aidiye- I 
tine inandığımızı da belirtmdk mecburiyetinde- I 
yim. I 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin, malî I 
yönden mezkûr Bakanlığa ehemmiyeti vermediği I 
ve çalışma imkânını tam olarak sağlamadığı da I 
aşikârdır. Hükümetin tasarruf zihniyetiyle ha- I 
roket etmesi tabiidir. Ancak bakanlık bütçeleri I 
içinde tasarruf zihniyetiyle hareket edilmemesi I 
gereken üç bakanlık vardır. Bunlar, Adalet, Mil- I 
İî Savunma ve Millî Eğitim bakanlıklarıdır. Bun- I 
ların birisinin bütçesinde tasarruf zihniyetiyle I 
yapılan indirmeler, memleketin hayatî mevzula- I 
rina derbe vurmaktır. Bu husustaki iddiamızı I 
teyideden tutumu bütçedeki tutumlardan misal- I 
ler vererek huzurunuza getireceğim. 

1964 bütçesinde döşemeler ve demişbaş alım- I 
lan faslı 2 İSO 000 lira iken, artırılması teklif I 
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I edilmiş olmasına rağmen, Maliye Bakanlığınca 
I bir milyon lira azaltılarak 1965 bütçesinde 

1 180 000 lira olarak teklif edilmiştir. Adliye 
I Vekâletinin en mübrem ihtiyacı olan kırtasiye 
I için 1064 bütçesinden 75 000 lira eksik. Ve ba-
I sili kâğıt ve defter alımları ve giderleri için de 

300 000 liralık bir miktar 1965 bütçesine kon-
I muştur. Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alan 

ceza evleri inşaatı için konulan 1.10 000 000 li-
I ralık ödenekten 1965 senesine isabet eden 
I 22 000 000 lira gecen senelerde olduğu gibi in

dirime tabi tutularak 13 730 000 lira olarak tes-
I bit edilmiştir. Adalet binaları ve Hükümet ko

nakları inşaatı için Beş Yıllık Plânda 180 000 000 
I lira ayrıldığı halde 1965 yılı bütçesine her harı-
! gi bir tahsisat konulmamıştır. Hâkim ve savcı -
I ların bilgi ve görgülerini artırmak için yabancı 
I memleketlere gönderilenlere yurt dışı staj ve öğ-
I renim yolluğundan geçen yıla nazaran 5 000 lira 
I indirme yapılmış ve istenilen 15 000 lira da veril-
I memiştir. Kadrosu çok noksan ve olanların da 
I evsaf ve bilgisi kâfi gel m iyen başgardiyanların 
I kursa çağrılması için kurs geçici görev yolluğuna 
I 75 000 lira ilâve işlenmişse de kabul edilmem iş-
I tir. Hâkim ve savcı ödeneklerine yapılması za-
I ruri olan zamları karşılıyacak bir miktar bütçe-
I ye konmamıştır. Bu zamlar sebebiyle hâk imi c-
I rin terfii cihetine gidilmek ve İm sene bir kısını-
I na, gelecek yıllarda da diğer kısımlarına ödenek 
I verilmesi istenmektedir. Hal böyle olmasına rağ-
I men bir iş ihtalâfını birkaç saatte halleden üç 
I şahsa binlerce lira vermeyi kendisine vazife edi-
I nen Maliye Bakanlığının adalet mekanizmasının 
I bütün memleket sathında icrayı adalet etmesi için 
I on lüzumlu parayı vermekten kaçınması ve Ada-

I let Bakanlığının da bu hususta İsrar etmemesi 
I Hükümetin adalet cihazına veridiği ehemmiyetirı 
I derecesini göstermektedir. Anayasanın 137 ne i 
I maddesi kanun savcıların özlük işlerinde, gö-
I revlerini yapmalarında teminat sağlayıcı hü-
I kümleri koyar demesine rağmen 45 saydı Kaıuı-
I nıın 80 ne i maddesi savcılara coğrafi teminat sağ-
I lamam ıştır. Bunun sağlammımasiyle savcı ikti-
I darın ve dolayısiyle parti nüL'ıısunun tesiri al-
I tında bırakılmak istendiği intibaı verilmektedir. 
I 1964 yılının ilk on ayında umumi savcı adedinin 
I vüzde otuzuna yaklaşan 300 savcının nakil ve 
I tâyininin yapılmış olması intibaımızı doğrular 
I mahiyettedir. Tatbikatta aksaklık ve karışıklık 
1 doğuran, adalet ucuz olması prensibini çiğniyen 
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Harçlar Kanununun hazırlanmasında Adliye Ve
kâletinin noktai nazarının kâfi şekilde alınmaması 
da bu iktidarın adalet mekanizmasına verdiği 
ehemmiyetin derecesini gösteren bir diğer de
lildir. 

Sayın senatörler, umumi ve temel meselelere 
ait görüşlerimizi belirttikten sonra Adliye Bakan
lığı çalışmalarının normal ve istenilen hale gel
mesi hususundaki temenni ve tenkidi erimizi mad
de madde zikredeceğiz. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun tatbikatında hâkimlerin denetim hususuna 
taallûk eden hükümlerin tatminkâr olmadığını 
görmekteyiz. 

Temyiz Mahkemesinin işlerinin çokluğu ada
letin süratli ve emin netice almasına mâni olan 
sebeplerden biri bulunduğu için istinad mahke
melerinin kurulmasının zaruri olduğu kanaatin
deyiz. 

Hâkimlerin ödeneklerinin artırılması zaruret 
olduğu gibi mesken meselelerinin ele alınması
nın da taraftarıyız. 

Noksan olan hâkim, savcı ve icra memurluğu 
ile sair personel kadrolarının biran evvel doldu
rularak hizmetin aksatılmamasını temenni etmek
teyiz. 

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı Kanunu
nun hazırlanarak biran evvel Büyük Millet Mec
lisine getirilmesini istiyoruz. 

Anayasanın geçici 7 nci maddesindeki iki yıl
lık müddet geçtiği halde 137 nci maddesinde 
bahsi geçen çocuk mahkemeleri kurulmamış, bu 
hususu ihtiva eden kanun çıkarılmamış ve bütçe
de bu ciheti gösterici emareye de raslanmamıştır. 
Bugün çocuk suçluların artması sebebiyle kü
çüklere ait ceza evleri ve ıslah evlerinin çoğal
ması elzem hale gelmiştir. 

Adli Tıp Kanununun yeniden hazırlanmasını 
ve bununla müesseseye intikal eden işlerin biran 
evvel neticelendirilmesi için teşkilâtının ve im
kânlarının genişletilmesini temenni etmekteyiz. 

Türk Ceza Kanununun, Medeni Kanunun, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve Hu
kuk Muhakemeleri Usulü Kanunlarının değişti
rilmesinin zamanının gelip geçtiğine kaaniiz. 

Tahliye edilen kimselere is bulan ve onları 
cemiyet içinde himaye eden ve cezalarını çekerler
ken muhtaç aileriyie ilgilenen patronaj mües
sesesini kuracak kanun tasarısının bugüne kadar 
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Büyük Millet Meclisine getirilmediğini görmek
teyiz. 

Adaletin tecellisinde büyük hizmet ve vazife1 

almış bulunan avukatların meslek ve refah sevi
yelerini yükseltmek için Avukatlık Kanunu ve 
vekâlet ücreti mevzuatiyi e yardımlaşma esasla
rının yeniden gözden geçirilmesi lüzumuna ina
nıyoruz. 

îcra memuru ve zabıt kâtipleri için meslek 
okulları ve kursları açılmasının faydalı olacağına 
kaaniiz. Ye ne hizmeti ifa eden icra memuru ve 
başkâtiplere de emsali memurlara verildiği gibi 
kasa tazminatı verilmesini uygun buluyoruz. 

~ Muhterem senatörler. Adalet Bakanlığının 
1965 yılı bütçesi münasebetiyle Hükümetin bu 
müesseseye ait tutumu hakkındaki görüşlerimizi 
ve Bakanlığın çalışması hususundaki tenkid ve 
temennilerimizi arz etmiş bulunuyoruz. Bugüne 
kadar yapılan bütçe tenkid ve temennilerinde cok 
cüzi kısmının Bakanlıkça yerine getirilmiş bu
lunmasından ve büyük kısmının ihlâl edilmiş ol
masından üzüntü duymaktayız. Bu tenkid ve 
temennilerin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene
de yerine getirileceğine pek inancımız yoktur. 
Tutum ve tatbikatın tahmin ve kanaatlerimizin 
hilâfına tezahür ve inkişaf etmesini ve adalet ci
hazının her noksanı tamamlanmış olarak bizler 
de kendisinden beklenen adaleti tevzi eden bir 
millî müessese haline getirilmiş olduğu inancımı
zı yaratarak bu duygularımızın izharına imkân 
vermesini temenni eder kabulü usul haline gelen 
bütçenin memlekete ve millete hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler hürmetlerimizi arz ederiz. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — C. II. P. Grupıı adına Sayın 
Türkmen. 

C. II. P. GPJTPU ADINA SALİH TÜRK
MEN (Ağrı) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun muhterem üyeleri ve bütçesi konuşu
lan Adalet Bakanlığının çok değerli mensupları : 

Adalet Bakanlığının 1965 senesi bütçesi hak
kında Senato (Trupumuz namına düşünce ve te
mennilerimizi arz etmeden evvel hepinizi ve Ada
let makanizmesmın en büyüğünden en küçüğü
ne kadar bütün mensuplarını en derin hürmet 
İlişlerimle böyle bulunduğum bu züreyi hürmetle, 
selâmlarım. Muhterem arkadaşlarım umumiyet
le bütçe münasebetiyle söylenen sözler çok zaman 
dolayısiyle aynı mevzua temas etmektedir, Ar-
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kadarımın temas ettiği hususlara mümkün merte
be dokunmadan, çünkü onun temas ettiği temen
nilere kısmen iştirak ettiğimiz için. Ben temas 
edilmiyenlere temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın '2 nci 
maddesi hukuk Devleti fikrini. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 2 nci 
madesi hukuk Devleti fikrini, demokratik 
bünyenin temel prensibi olarak kalbul ive ilân 
etmiştir. Hukuk Devleti gerek Devlet organ
larının' ve gerek vatandaşların vazifelerinin 
ifasında ve haklarının istihsalinde muayyen 
hukuk kaidelerine tâlbi olmıaları, diğer bir ifa
de ile Devlet idaresinin her sahasında hukuk 
ve adalet prensiplerinin 'hâkim olması elemek
tir. 

Bulgiinkü Anayasamız hükümleriyle ibir hu
kuk Devleti rejimine girmiş olduğumuz mu
hakkaktır. B'öyle ibir rejimde, hakkı ihlâl 
edilen veya hakkının ihlâl edildiği kanaatini 
taşıyan 'herkes mahkemeler önünde bu ihlâlin 
bertaraf edileceği, hakkının kazanılacağı gü
veni içinde serbestçe hareket ötmek imkânına 
maliktir. İşte bu giüven ve Ibuna dayanan ser-
•best çalışma imkânı yurdun 've vatandasın müs-
takhel refahın in temel taşlarından birini teşkil 
etmektedir. Binaenaleyh hukuk Devleti pren
siplerinin tam mânaisiyle tahakkuk etltirilebil
mesi 've binnetice vatandaşların hal ve is'tikbal-
lerüne güvenle bakarak hür İbir çalışma düzeni 
sağlıyabilmeleri için her şeyden önce adalet 
makanizmasmm bu görevi başarmaya münait 
teşkilât, pers'onel ve mevzuat ile teçhiz edil
miş olmasına (bağlıdır. 

Bakanlık faaliyetlerini .bu zaviyeden tet
kik edip görüş ve temennilerimizi arz etmek is
terim. 

Her şeyden önce şurasını şükran ile ifade 
etmek isterim ki, Yüksek Hâkimler Kurulu
nun kurulmuş olması adalet cihazını icra kuv
vetinin; idari baskı ve tesirlerine mâruz kal
mak imkân ve şaibesinden kurtarmıştır. 

Bunu kimse inkâr edemez. Biraz evvel 
konuşan arkadaşım «Hâkimler 'Kanunu çıkmış 
olmasına rağmen, Adalet ve '.savcıların tesir
den kurtulduğu iddia edilemez» diye bir cüm
le sarf ettiler. Ben buigünkü cemiyetimizde 
artık Jhâlâ hâkimlerin istiklâlinden, hâkimlerin 
tesir altında kalacağı şikâyetini ileri sürerek 
bir vakıanın vukubuldıığuna 1960 senesiinden 
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beri şalhidolmadım. Bulgun hâkimlerimiz artık 
her şıeyi ile Adliye Vekilinin yani idarenin mu
rakabecinden, teftişinden, nakil ve kadrin
den ayrı ibir mekanizmanın, Hâkimler Kurulu
nun takdirine bırakıldığı için artık hâkimlerin 
üzerindeki Ibaskı ive tesirden 'bahsedilmesi doğru 
değildir, ben kalbul etmiyorum. Arkadaşımı
zın bu sözü nasıl sarf ettiğini Ibilemem ve 
bunun için İbir misal verehileceğmi de sanmı-
Vorum. 

Ancak Yüksek Hâkimler Kurulunun kendi
sine mevdu 'vazifeleri ifa ederken meslekî yön
den tanı 'bir tarafsızlık içinde faaliyette (bu
lunduğu düşünce ve kanaatinin vatandaşlar ve 
•meslektaşlar arasında yerleşmesini temin ede
cek bir zemin üzerinde çalıştığını ve bu mev
zuda en küçük bir tenkide imkân vermemesi
ni temenni etmek de hakkımızdır. 

Diğer taraftan Yüksek Hâkimler 'Kurulu
nun kuruluş ve işleyiş tarzı !bir dereceye kadar 
mahkemelerin faaliyetleri üzerinde 'olumsuz bir 
tesir yarattığı intiba 've şikâyetleri önlemedi
ğini üzülerek karşılamaktayız. 

Filhakika Yüksek Hâkimler Kurulu kurul
madan evvel mahkemeler Adalet Bakanlığına 
bağlı 'Teftiş Kumlu tarafından teftiş edilmekte 
idi. Hâkimler Kurulunun kurulmasından son
ra bu teftiş artık Teftiş Heyeti talbiî idari bir 
hüviyet taşıdığı için. hâkimlerin hu 'Teftiş 
Heyeti tarafından murakabe edilmesi tecviz 
edilemez. I>unun için 'bugün- hâkimler, Hâ
kimler Kurulu tarafından şikâyet vâki 'olduğu 
takdirde, yüksek dereceli 'bir hâkim tarafın
dan niyabeten tahkik edilmektedir. Fakat, 
maalesef bu tatbikat lâzrmgelen neticeyi temin 
edememektedir. Günkü evvelâ Ibazan bu hâkim 
o muhitte o tetkikten şikâyet eden o hâkimin 
ya arkadaşı veya aralarında bir husumet var
dır. Veyahut orada iyi İbir tesir yapmamıştır, 
halk böyle bir hâkim 'tarafından taihkik edildi
ğinden memnun değildir. Böyle bir tahkikat 
yapılmasından is'e hiç şikâyet yapmamayı arzu 
eder. Bu itibarla, hakikaten Ibuigünkü hâkim
lerin teftiş edilmemesi dolayısiiyle mesele 'bun
dan zarar görmektedir. Bu itibarla Ibazan hâ
kimler 'zamanında m!ahkemeye gitme m ekledir. 
'Veya kararları geç almaktadırlar. Ve [bundan 
da büyük şikâyetler sık sık tekrarlanmaktadır. 

Foneibi birçok memleketlerde istinaf hâkini-
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lerinin kaza çevrelen içindeki bidayet mahke
melerini tesjfiş etmek hak ve salâhiyetleri mev-
cmlolduğu da g<öz !önünde tutulursa Anayasa
nın 132 nei maddesi (hükmünü yani mahkemele
rin Ibağımisızlıtğı prensibi zedeleıi'meksizin Yük
sek Hâkimler Kurulu nezdinde 'yine hâkimJer
den müteşekkil bir teftiş ve tahkik heyeti bu
lundurmanın yerinde ve faydalı olacağı kanaa
tindeyiz. Ve :bu, Anayasayı ihlâl etmez. 
Diğer taraftan Yüksek Hâkimler Kurulu hak

kındaki 45 sayılı Kanunla Bakanlık 'Teftiş Ku
rulu Başkanlığı. Ceza tşleri ve Zatisi eri 
Umum Müdürlüğüne ait vazifelerin büyük .'bir 
kısmı yani 'hâkimlere mütaallik tâyin, terfi, 
nakil, teftiş ve tahkik muameleleri Yüksek Hâ
kimler Kurallına intikal etmiş ve 'bakanlık, da
ha ziyade adlî kanunların hazırlayıcısı rolünü 
'benimsemesi gereken bir hüviyete bürünmüş
tür. 

Bu itibarla her şeyden evvel Adalet Bakan
lığının Ifoir teşkilât kanunu 'getirmesi ve buna 
göre teşkilâtlanması icalbeder. İşte Ibıı bolünü 
önplânda 'tutarak bir arattırma ve tetkik ku
rulunun teşkilâta ilâve edilmesi lüzumu üze
rinde durulmalıdır. Zira 'bir kanun ihzarı (ba
his mjevzııu 'olduğu vakit mevzuun önemine gö
re ekseriya hakanlık teşkilâtı dışında salahi
yetli kimselerin daveti suretiyle kurulan hu
susi komisyonların çalıştırılması yoluna gidil
mekte ve hu komisyonlar sık sık değiştiği ci
hetle hazırlanan tasarılar şahsi araştırmaların 
mevzuu tolarak kalmakta ve 'belli hir teşekkülün 
malı olmadığı için de birçok zaman kenarda 'bı
rakılmaktadır. 

Bundan ibajşka mahkemelerin kuruluş teş
kilâtı kanunu tasarısı da yıllardan 'beri Büyük 
Millet Meclisine intikal ettirilmemiştir. Bu ge
cikmenin sebeplerinden birisi de memleketimiz
de hakikaten üst 'mahkemelerin yani ıslalh mah
kemelerinin kurulması lâzım mıdır, değil mi
dir, münakaşasıdır. Birejok kimseler 'bu ıslalh 
mahkemelerinin kurulması memleket için uy
gun değildir. Çünkü evvelâ memleketimizin şart
ları uygun değildir. Yetişmiş hâkim bulamayız 
veyahut bir dâva evvelâ ıslah mahkemesine ondan 
sonra Teniyiz Mahkemesine gitmek suretiyle dâ
valar uzar diye söyler. 

Muhterem arkadaşlarım, »bu eshalbı nınci-
be bir dereceye kadar doğru /olabilir. Fakat 
bu sebeplerle bu müesseseyi reddetmek başlı 
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hasına kâfi değildir. Filhakika yetişmiş hâkim 
bulmak hazan güç olalbilir. Bir üst mahkeme 
kurulması on seneden beri mevzuufhalhsedirir 
ve bu on sene zarfında memleketimize Temyiz 
Mahkemesine birçok daireler ilâve edilmiştir. 
Bundan başka yine son zamanlarda Cumhuri
yet Başsavcısına Ibağlı Savcılar Kurulu diye bir 
teşekkül kurulmuş ve burada beşer kişilik ku
rullar halinde yani Temyiz Mahkemesine gelen 
dâvalar (beş müddeiumumi tarafından tetkik 
edilmektedir. 'Filhakika bir dosyanın bir kişi 
tarafından tetkik edileceğine beş kişi tarafın
dan tetkik edileceğine 'beş kişi tarafın
dan tetkik edilmesi biraz faydalar sağlamakta
dır. Fakat maalesef (bu kadar, yirmi otuz ki
şiye yakın yüksek dereceli 'hâkimin, hu Yüksek 
Savcılık Kurulunda çalıştırılması kanaatimizce 
kendisinden 'beklenilen faydayı sağlamamıştır. 
Binaenaleyh gerek bu Savcılar Kuruluna veri
len hâkimler, gerekse Temyiz Mahkemesinin 
teşkili suretiyle kurulan dairelerden ilbaret hâ
kimlerden pekâlâ yüksek mahkemeler kurula
bilirdi. 

Dâvaların gecikmiş olması da başlı hasına 
bu müesseseyi reddetmek için hir sebep değil
dir. Çünkü bugün Temyiz Mahkemesine gelen 
iş hacmi o kadar (büyüktür ki dâvalar (hakika
ten Temyiz Mahkemesinde çok Ibeklemekte ve
yahut iş çok olduğu için kâfi derecede Kaman 
bulup tetkik edilmediği için emniyetli bir kaza
dan halk haklı olarak şikâyet etmektedir ve bu 
itibarla çok zaman da fert mahkemeye gitmek
tense Ühtilâf çıkan kimse ile sulh /olmakta yani 
ona taviz vermek suretiyle mahkemeye gitme
meyi tercih etmektedir. Bu şikâyet adliyeye 
karşı itimadı sarcasak mahiyettedir. Binaen
aleyh eğer üst mahkemeler kurulursa, üst mah
kemeler vaktiyle hataları tetkik eder. Temyiz 
Mahkemesinin fonksiyonu artık yalnız teamülü 
tetkik yani içtihat yapma mahkemesi olmak iti
bariyle daha da ejok vakit bulmak itibariyle 
dosyalar daha çabuk çıkar ve daha emniyet
li olur. Bu itibarla ıslah ımalhkemesi d'oğrııdan 
doğruya haddizatında reddedilmesi lâzım/gelen 
bir müessese değildir. Evet, her ne 'Olursa ol
sun, artık bu işi münakaşa olmaktan çıkarıp 
Adliye Bakanlığının bunu Meclise getirip Mec
lis tarafından bu müessesenin fcalbul veya red
di (hakkında Ibir karar verilmesi lâzımdır. Bu 
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üst mahkemeler 'hakkında karar verilımemesi 
birçok mevzuatın geri 'bırakılması sebebi olmak
tadır. Meselâ; malhkemeler teşkilâtı kurulmak 
istendiği vakit acaiba ıslah mahkemesi olacak 
mı, olmıyacak mı meseelsi ''bu kanunun hazır
lanmasına 'bir mâni >olmaktadır. Yine bü'tün ka 
nunlarm tadili mevzuuJbalhaolduğu vakit, aca
iba Usul Kanunu yapılırken istinaf yolu ıola:cak 
im, folmıyacak •mı? Bunun için burada (bu mü
essesinin her 'halükârda '.bir hâl çaresini Ibulup 
ve ona göre diğer mevzuatımızı hazırlamak 
mecburiyetindeyiz. 

IBuîgün Yargı taya gelen iş hacımı o kadar 
fazladır ki Usul Kanununda temyiz edilen dâ
valara karşı bu temyiz sebeplerinin varid'olup 
olmadığı hakkında esbabı mucibe göstermek su
retiyle karar vermesi bizimi iken, bu lüzum 
yerine getirilmemektedir. Haltta bu kâfi gö
rülmedi, Anayasaya bir madde kondu denet' 
k i ; «Her karar es'baibı mucibeli olacaktır»1 den
di. Anayasanın bu hükmüne rağmıen maalesef 
Temyiz Malhkem esinin 'bugün kararları esbabı 
mucibeden mahrumdur ve 'bunun sebebi de r 
hacmi fazîladır. Hakikaten arkadaşlarım, bü't-
çe münasebetleriyle verilen raporlar 'tetkik bu-
yunılursa, Temyiz Mahkemesine gelen iş hac
mi o kadar (büyüktür k'i ibu kadar %in. bu ka 
dar zamanda nasıl görülüp karara ibağlandı
ğından insan şüpbe eder. Ve bu itibarla esba
bı mueilbe göstermemekte de bir dereceye ka
dar mazurdurlar. Ama biz 'bunu ilân.iihaye i? 
hacmi fazladır diye Anayasanın Ibu maddesi-
nin yerine .getirilmemesini bekleyemeyilız.. Bu 
itibarla buna 'bir çare 'bulunması icabeder. 

Anayasanın 134 ncü maddesine .göre bir 
hâkimler kanunun hazırlanması lazımdır. Böy
le 'bir kanunun son zamanlarda Hükümet tara
fından 'Meclise verildiğini ivıtim'ş (bulunuıyıoruz. 
Bu kanunla ümidederiz ki (hâkimlerin Ibu riog-
rafi teminat meselesinin, halledilmiş olm-asmı 
ümidederiz. Filhakika arkadaşlarım, eskiden 
bir coğrafi teminat mevcuttu. 'Bununla baki
min verdiği kararlardan dolayı idare îtarafm-
dan yerinin değiştirdim esli baskısı altında bıra
kılmaması istenmekte idi. Ama bulgun artık 
hâkim idarenin 'baskısından kurtulmuştur. Hâ
kimler Kuruluna bağlandığına göre artık cıog-
rafi teminatın mânası kalmamıştır. Bugün coğ
rafi teminat hakikaten aleyhe çalışan ibîr mü-
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essese olmuştur. Çünkü Ibüyük yerlere hâkim
ler gelip yerleşmekte, artık bunları değiştir
meye imkân kalmamaktadır. Buna mukabil 
taşraya, malhrumiyet bölgelerime yetişmiş 'hâ
kim göndermeye imkân 'bulunamamaktadır. 
Bu itibarla eoğra'fi teminatın kaldırılarak mu
avinlik müddetini geçiren hâkimlik sınıfına 
giren her hâkimin Ibir müddet 'bu 'bölgelerde 
çalışması lâzımıdır 've itibarla cemiyet için bu 
bir zarurettir. Ancak bunun içtin bugün belki 
denebilir ki makim ibulmakta nıüşldlât vardır, 
hâkim 'bulamıyoruz. Şurası hakikattir ki bu
gün memlekette 'büyük !bir hukukçu kütlesi 
vardır. Buna rağmen eğer hâkim bulamıyor-
sak Ibu, 'hâkimliğin cazip Ibir meslek olmasın
dan çıkmasından ileri gelmektedir. Evvelce 
filîlıakika hâkimlere bir miktar teminat ıvermek 
suretiyle hâkimlik cazip 'bir hale getirilmek is
tenmiştir. Fakat bu verilen hu teminat... 

BAŞKAN — Sayın Türkmen iki dakikanın 
var. 

O. H. P. GRUPU ADINA SALİH TÜRK
MEN (Devamla) — Grup adına konuşuyorum 
efendim. 

ıBAŞKAN — Dün verilen bir takrirle grup
ların da 30 ar dakika konuşması karar altına 
alınmıştır. Böyle olduğu halde iki dakikanız 
kalmıştır. 'Ben sizi biliyor diye ikazda bulun
madım. Lütfen toparlayın. Şimdiye kadar im 
tahdide harfiyen riayet edilmiştir. 

O. II. P. GRUPU ADINA SALİH TÜRK
MEN (Devamla) — Peki efendim, öyle ise (bir
çok'şeylere temas etmiyeceğim. 

Adalet Bakanlığının hakikaten Ibu Hâkim
ler Kurulunun bulunmasiyle en mümi'm rolü ka,-
nun yapmak olduğuna göre kendilerinden ri
ca ettiğimiz ışey kanun hazırlamak için (hakika
ten bu rolünü ön plânda tutarak tetkik ku
rulunu kurması lâzımdır. Çünkü aksi takdir
de her (hangi -bir mesele hakkında çalımlıyor, fa
kat bu iş 'bir ara (bırakılıyor, yeniden maska 'bir 
'bakan geliyor, (başka bir vekil geliyor yeni
den (bunu tetkik mevzuu yapıyor ve Ibu itibar
la da Ibu iş gecikiyor. Ben, bunun sdbd'nni bu
rada buluyorum. Son zamanlarda Adliye Ve
kâletinde hakikaten şükranla arz etmek .iste
rim ki, böyle bir mesai içine girilmiştir. Ümit 
ederiz ki bunu bir teşkilâta bağlıyarak yalnız 
bir vekilin şahsi isteğine kalmıyarak bir teşek
küle mal edilmesini bekliyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son verme

den evvel bir de Ankara'daki adliye binaları hak
kında birkaç söz söylemek isterim. Evvelce adli
ye sarayında hem Adliye Vekâleti, hem de mah
kemeler çalışırdı. Bilâhara işler artınca binalar 
yapıldı, ilâveler yapıldı. Bu da kâfi gelmedi, tc-
ra daireleri için Posta Caddesinde bir hanın üst 
katı kiralandı. Daha sonra Hâkimler Kurulu ku
ruldu, bunun için büyük masraflarla bir bina ki
ralandı. Ondan sonra Savcılar Kurulu için, bir 
bina kiralandı. Nihayet Anayasa Mahkemesi için 
bir bina kiralandı. Ve bunlardan başka aynen 
Çankaya adliyesi için bir bina kiralandı. Arazi 
Kadastro Hâkimliği için ayrıca bir bina kiralan
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu binalar için 
verilen para hakikaten bu memleketin tahammül 
edemiyeceği kadar ağır bir yüktür. Bunun çare
si mümkün mertebe bir arsa bularak bütün bu 
teşekkülleri içine alabilecek bir bina yapılması
dır. Gittikçe nüfus arttığı için bu ihtiyaç daha 
da artar. Şimdiden bu ihtiyacı karşılıyacak bir 
arsa alınması ve gelecek senelerde de böyle bir 
adliye sitesinin yapılması suretiyle hem işin ica
bı olarak bütün hizmetlerin bir araya toplanması 
derli toplu yapılması, hem de bu memleketin bü
yük masraflardan kurtarılması şarttır. 

Son zamanlarda Ankara adliyesinden başka 
bir de Çankaya adliyesi kurulmuştur. Filhakika 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesi üzerin
deki görüşmelere devam ediyoruz. 

Şahsı adına söz alanlar: Sayın Ekrem özden. 
Görüşmeler 10 dakika devam edecektir. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
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ıdliye hizmetlerini halkın ayağına götürmek bir 
bakıma fayda temin edebilir. Ama sizi temin ede
bim ki, bu iş halkın lehine değil aleyhine olmuş
tur. Çünkü eskiden adliye sarayında aynı işi da
ha kolay takibetmek imkânı varken bugün daha 
sahalı olmuştur. Meselâ bugün para gelmektedir. 
Ankara Adliyesinden Çankaya Adliyesine para 
celp etmesi için talimat yazılmaktadır. Büyük 
masrafları ve büyük zaman kaybını mucibol makta
dır. Bu itibarla benim yüksek Adliye Bakanın
dan ricam buna bir çare bulmak lâzımdır. Ve ki
ralanan binalar da bir adliye binası olmaya elve
rişli değildir. Merdivenlerden çıkacak olursanız 
çıkamazsınız. Hâkimlerin oturduğu yerler bir 
mahkeme mahabetine yakışacak vasıfta değildir. 
Bir mahkeme kurulmuş, fakat iş hacmini alacak 
şekilde değildir, hâkim yoktur. Şimdiden dâvalar 
üç, dört ay sonraya kalmakta. Ankara'daki adli
yenin vaziyeti çok perişandır. Bunun çaresinin 
bulunacağını ümideder bütçenin Türk Milletine 
ve adliyesine hayırlı olmasını diler hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Ayın 27 sinde başladınız, 28 in
de bitirdiniz. Bundan daha fazla müsamaha ola
maz. 

Gruplar adına söz istiyen var mı? Yok. Olma
dığına göre onbeş dakika sonra toplanmak üzere 
oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 00,05 

Adalete karşı her yerde her vakit kullandı
ğımız en mühim vasıf mülkün temeli olduğu
dur. Filhakika bir memlekette en son gidile 
cek, başvurulacak yer adaletin tecelli ettiği ve 
edeceği mahkemelerdir. Mahkemelerde emniyet, 
mahkemelerde sürat, mahkemlerde ciddî kanun 

D Ö R D Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati : 00,15 

BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER : Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu), Ahmet Naci A n (Kırklareli) 
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tatbikatı olmadıkça halkın huzur ve rahat için
de selâmetle sasıyacağını tasavvur etmek müm
kün değildir. Hakkını almak için başvurduğu 
adalet kapısında uzun zaman sürünen hak sahi
bi, hakkını geç alırsa cemiyet, ona faydalı ol
maktan uzıak kalmış sayılır. Cemiyetin en mü
him vazifesi halkların bir an evvel ihkak edil
mesini temin etmektir. Bu yapılmadıkça, ada
lette imkânlar nislbetinde bir sürat temin edilme
dikçe ferdin elem ve ıstırabı dindirilemez. Bu
gün üzülerek ifade edeyim ki; -gerek Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu ve gerekse Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunumda dâvaların 
süratle ikmalini sağlıyan hükümler olduğu hal
de maalesef bu hükümler asla tatbik edilme
mekte dâvalar cezada ve hukukta aylara hattâ-
mevsimlere talik edilmektedir. 

Hele Temyiz Mahkemesindeki gecikmeler bu
gün sosyal alanda pek mühim bir problem ha
linde kendini gösterdiğini ifade edersem hatalı 
bir iddiada bulunmuş olduğumu kimse iddia 
edemez. 

Bugün Temyiz Mahkemesi 4 ncü Hukuk 
Dairesi ve Ticaret Dairesine giden dosyalar bir 
sene, bir buçuk sene sonra karara varılmaktadır. 
Buna bir çare bulmak zamanı 'artık gelmiştir. 
Sayın Adalet Bakanımız bilhassa Temyiz Mah
kemesinden başlıyarak Türk adliyesinde hakkın 
biran evvel verilmesini icabettirecek tedbirlerin 
alınmasını ve "icabediyorsa mevzuatta ve kadro
sunda tadiller yapılması hususunda bir çalışma
ya girmesi hususlarını acilen ele alacağını tali
min ederim. Sayın Adalet Bakanının meslekten 
yetişmiş bir Bakan olarak bunların üzüntüsünü 
çektiği için işbaşına geldiği vakit bu konula
rın üzerinde duracağını zanederim. 

Muhterem arkadaşlar, Ceza Kanununda ta
dilâta ihtiyaç duyan Bakanlık ötedenberi tet
kikler yaptığını biliyoruz. Ancak bu tetkiklerin 
uzun sürmesi doğru değildir. Biran evvel Tadil 
Kanununun veya meriyetteki kanunu tamamen 
kaldırarak yeni düşüncelere ve sosyal eğitimlere 
değer vererek tanzim edeceği bir kanun tasarısını 
Meclise tevdi etmelidir. Ceza Kanununun bâzı 
maddelerini tadil eden teklifler meclisler ko
misyonlarında bu cihet ileri sürülerek durdu
rulmaktadır. 

Sayın Senatörler; Adalet dairelerinin barın 
dıkları yerler bir felâket halindedir. 

27 . 1 . 1965 O : 4 
tstanbulda icra Daireleri gayri sıhhi bod

rumlarda vazife görüyorlar. Memurlar sık sık 
'hastalanıyorlar. Dosyaları tetkik etmek hattâ 
bulmak Ibile mümkün olamıyor. Anadolunun he
men her tarafında en bakımsız yerler mahkeme
lerdir. Istanbulda yeni yapılan Adliye binası 
teşkilata kâfi gelmemektedir. Odalar bölünmüş 
koridorlar oda haline getirilmiş kalemler birleş
tirilmiştir. 

İstanbul adliyesinin diğer bölümlerinin biran 
evvel yaptırılması bir zaruret halini almıştır. 
Artık lütfen adalete kıymet verelim. Bir Maliye 
binası yapılmadan evvel behemal Adliye binası 
yapılmalıdır. 

Sadece (Adalet mülkün temelidir) diye ba
ğırmak veya yazmak kâfi değildir. Adalete ge
reği gibi ehemmiyet vermek, adaleti biran ev
vel tecelli ettirmek ve nihayet Adliyenin meha
beti ile telifi mümkün olamıyaeak binalardan 
mahkemeleri, hâkimleri ve adliye memurlarını 
kurtarmak imkânları bulunduğu takdirde bu 
mefhum o zaman kıymet kazanmış olur. Sadece 
prensipten bahsetmek hiç bir faydayı temin et
mez. 

Muhterem arkadaşlar, her devirde hiç bir 
kuvvete boyun eğmemek faziletini gösteren, ve 
adalet tevzi ödevinde, canı, ailesi ve geçimini 
'hiçe sayan dünyada ün salmış Türk hâkiminin 
teminâtı; 'hak ve vazifeleri yeni Anayasa hü
kümleriyle tarsin edilmiştir. 

Hükümetlerin veya Hükümet adamı mevkii
ne gelmiş bâzı eski devirler kimselerinin Türıt 
hâkimine yapmağa yeltendikleri bedbaht baskı
lar onun kuvvetli karakteri karşısında eriyip 
gitmiştir. 

Türk hâkimi bütün bu müessir kuvvetleri 
yenerek millî, hayatımızdaki mümtaz ve hürme
te lâyik mevkiini daima şerefle muhafaza etme
nin asaletini göstermiştir. Ve gösterecektir. 

Şunu bilmek lâzımdır ki her hangi bir devir
de adalet siyasi emellere alet edilmek istendiği 
takdirde o cemiyetin tâ kökünden sallanır, ve 
Devletin bütün müesseseleri teminatını kaybe
der. 

Türkiye devir devir bu felâketlerle karşı kar
şıya gelmiştir. Fakat bu fecî davranışları kud
retiyle yıkan ve Türklerinin kalplerini fet eden 
bâzılarının isimleri malûm hâkimleri yüksek 
huzurunuzda bir kere daha hürmet ve saygı ile 
anmak istiyorum. Cezaların tenfizi işleri üze-
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rinde de esaslı durmak lâzımdır. Şunu ifade j 
edeyim ki, Türkiyede birkaç (hapishane müs
tesna buraları bir insanın barınmasına müsait 
yerler değildir. Bunkra biran evvel eğilmek za
ruridir. İstanbul'daki modern hapisanenin 
inşaatı geçen seııeki tahsisatından az sarfiyat ile 
hemen hemen durdurulmuş durumdadır. Hiç 
olmaiZ'Sa bir kısmını ikmâl ederek işe başlanılma
sı yerinde olur. Bu sene geçen seneyi telâfi edi
ci bir faaliyet gösterilmesini Adalet Bakanın
dan rica ederim. Adaleti rencide etmeden Ibâzı 
usullerimize 'temas etmek isterim: Ezcümle 
Temyiz Maihkemesindeki duruşmalar gayet şahsî 
usuller altında cereyan ediyor görüşüyoruz. Ka
rarı tefhim etmiyorlar. Bir ay sonra toplanan he
yette duruşmada hazır olmıyanlar da vardır. Mu-
rafanm faydaları geçmiş olduğu halde tekrar 
tetkikat yapıp karara bağlanıyor. Bu kararında 
yazmak imzalamak oldukça müşküldür. 

îş sahipleri ve avukatlar bâzı dairelerce gön
derilen davetiyelerde saat yazılmıyor. Saat 10 da 
gelirsiniz 17 ye kadar beklersiniz, adaletin en mu
tena, yerindeki bu acı ve eziyet verici haksızlık
lar kanunlarla hemen izale edilmelidir. 

îş sahipleri, avukatlar var, iskemlesiz karanlık 
koridorlarda ayak üstü saatlerce beklemeye mec
bur tutulmaktadırlar. Temyizin asansörü 15 se
neden beri bozuktur. Üzerindeki bozuk levhası 
hâlâ duruyor. Acaba bozuk mudur? Yoksa husu
si işletmeye tâbi olduğundan mı bozulmuştur? 
Bunu pek az kimse bilir. Temyiz Mahkemesi 
usullerin, kaidelerin en mükemmel işlediği rahat, 
huzur verici bir yer olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, yeni telâkki ve düşün
celerle baroların tanzim ettikleri Avukatlık Kanu
nu hâlâ çıkarılmamıştır. Adalet Bakanının bu 
konudaki fikirlerini lütfen bu kürsüden bu kanu
na kaderlerini bağlamış insanların yüreklerini 
ferahlatıcı birkaç söz söylemesini rica ediyorum. 

Baroları Adalet Vekâletinin vesayetinden kur
tarmak bugünkü demokratik rejimin icabı olduğu 
kanısındayım. Mevcut kanunu bu açıdan, mede
ni ve Garplı düşüncelerle mütalâa ederek deği
şildik yapmak ıstırarı karşısında olduğumuzu 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özden vaktiniz tamam. 
Lütfen bağlayınız. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Peki Reis 
Bey, bir kelime daha söylememe müsaade etme
nizi rica edeceğim. 
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Sayın Adalet Bakanından Adalet dairelerin

den çıkan kararların içtihatları birleştirme büro
sunda birleştirilmesini ve bunun bir büroşür 
halinde bütün hâkimlere ve avukatlara gönderil
mesini temenni ediyorum. Hâkimler, avukatlar. 
savcılar muntazam şekildeki içtihatları takibede-
miyorlar ve verilen kararlar içtihatlara istinadet
miyor. Bu büronun da bir an evvel kurulmasını 
rica ediyorum. 

Vaktim doldu, muhterem arkadaşlar özür dile
rim. Yeni Adalet Bakanlığı bütçesinin memleket 
için ve büro ve dairelerde çalışan hâkim, savcı ve 
kâtipler için hayırlı olmasını candan diliyerek 
hepinizi hürmet ve saygiyle selâmlarım efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazım Dağlı. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlarım, partimizin grup ti olmadığı için 10 
dakikalık bir zaman parti görüşlerini sığdırmak 
mecburiyetinde kaldığım için kısa keseceğim, özür 
dilerim. Adalet bütçesinde en mühim mesele ada
letin tahakkuku meselesidir. Bir memlekette, bir 
memleketin medeni varlığının ayarı o memlekette 
adalete verilen kıymetle ölçülür. Bunu ecdat pek 
güzel tatbik etmiş, anlamış, iftihar levhaları dün
ya tarihlerinde yer almıştır. Bayazıt'm sarhoş
luğundan dolayı Kadı'nın şahadetini dinlemcmosi; 
Fatih'in kolunu kestirdiği bir usta ile beraber 
muhakeme edilmesi, cihangir Yavuz'un Mısır se
ferinde kumandanlarına reva gördüğüne Zem-
billi Ali Efendinin karşı koyması ve nihayet de 
Selim Şalisin yaptırdığı büyük eserin, camiin arsa
nın temini maksadiyle bir kadının evini yıktırmak 
için verilen emre, o kadının; «Osmanoğlu, Os-
manoğlu seni şeriata şikâyet edeceğim.» diyecek 
kadar adalete itimat etmesi memleketimiz ecdadı
nın adalete verdiği önemi göstermektedir. 

İngiliz adaletinin esaslarını hepiniz bilirsiniz. 
Türk adaletinden mülhem olmuştur. Binaenaleyh; 
biz adalete hayran bir neslin çocuklarıyız ve bu
nu tahakkuk ettirmek için daima mücadele etmi
şiz. 

Muhterem arkadaşlarım, adaletin tahakku
kunda en mühim âmil, adaleti tatbik eden, hu
kuku tatbik eden hâkimdedir. Hâkimin vasıfları 
üzerinde durmak lâzımdır. Hâkimin şöyle, böy
le hülâsa edersek, üç tane mühim vasfı olması 
lâzımdır. Ve yahut hâkime vasıf, imtiyaz gibi 
bâzı haklar vermek lâzımdır. Hâkimin huzar 
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içinde karar verebilmesi için hâkimin her türlü 
tehirinden azade olması icabcder. Nihayet Hükü
metin tesirinden, kendini tâyin edenlerin tesirin
den azade olması, vicdan rahatlığı ile karar ver
mesi en mühim meselelerdendir. Bunu Anaya
samız halletmiş ve nihayet Yüksek Hâkimler 
Kurulunu kurarak biz bunu tahakkuk ettirmi-
şizdir. Hâkimlerimiz bugün kendi aralarından 
seçilen Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından öz
lük işleri görülmektedir. Ne yazık ki, bu kadar 
uzun çabalar neticesinde elde edilen bu güzel 
müessesenin bugün maalesef güzel işlemediği işi
tilmekte ve birçok şikâyetler duyulmaktadır. 
Fakat bizi bedbinliğe sevk etmemelidir. Hâkim
lerimizin bu uzun çabalar neticesi elde ettiği bu 
hakları kendi şuurları dairesinde kendi hakları
nı korumak için bu hüküm veren hâkimlerimi
zin bunları bizim istediğimiz şekilde tahakkuk 
ettireceklerinden emin bulunuyoruz. Zaman kı
sadır, kati hükmü vermek için henüz zaman mü
sait değildir. Gönül ister ki, bunu daha evvel 
yapmış bulunsunlar. 

Vicdan hürriyeti, hâkimin lâzım şartı olmak
la beraber kâfi şart değildir arkadaşlar. 

Hâkimin mânevi varlığını da düzeltmek lâ
zımdır. Bir hâkimin mânevi varlığını, yani bil
gisini çoğalttığımız takdirde o hâkim kuvvetli 
olur, adaleti iyi dağıtır, hürmete lâyık olur. Cahil 
hâkim hürmote lâyık olmaz, adaleti iyi dağıtmaz, 
efkârı umumiyeden iyi not alamaz. Binaenaleyh; 
hâkimin de mânevi varlığını muhakkak geliş
tirmek icabeder. Hâkimin mânevi varlığı ne ile 
gelişir! Hâkimin mânevi varlığını geliştirmek 
burada x\dalet Bakanlığına düşen bir vazifedir. 
Vicdan serbestisi Adalet Bakanlığının emrinden 
çıkmıştır, artık onu tenkid edecek halimiz yoktur. 
Ama hâkimin mânevi varlığını takviye etmek, 
onu doyurmak Adalet Bakanlığının en mühim 
vazifderindendir. Medeni Kanun kabul edildik
ten sonra o günkü heyecanla Avrupa'dan birta
kım Medeni Kanunun esaslarını, diğer kanunla
rın esasını "-ö^tc^cn tere'ımoler vnmldı. Black 
tercüme edildi, Oscar tercüme edildi. Funt ter
cüme edildi ve sair birtakım tercümeler yapıldı. 
Bunlar hâkimlerimize dağıtıldı. Ve hâkimleri
miz büyük bir zorluk görmeden hâkimlerimiz 
bunları tatbik etmeye başladılar. Ondan sonra 
Avrupa'ya talebeler gönderildi. Hâkimlere daha 
ehemmiyet verilmesi için hâkimlerin tazminatı 
artırıldı. Fakat sonra bunlar arasındaki muva-
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zene ortadan kalktı. Avrupa'dan gelenler veya
hut mekteplerden iyi olarak çıkan birçok arka
daşlar hâkimlik mesleğine girmekten vazgeçtiler; 
diğer mesleklere geçtiler. Binaenaleyh, elde bu
lunan hâkimlerin mânevi vaziyetini düzeltmek 
için Adalet Bakanlığının bugün mehaz bulunan 
İsviçre'de çıkan birçok kanunları tercüme ettir
mesi lâzımdır. Meselâ Fontur, maalesef ne Ada
let Bakanlığı tarafından tercüme ettirilmiştir, 
ne İstanbul Üniversitesi veyahut Ankara Hukuk 
Fakültesi tarafından tercüme ettirebilmiştir. An
cak, bir avukat arkadaşımızın 5 senelik bir me
sai neticesinde tercüme ettiği bu kitap, maale
sef Temyiz Mahkemesine ancak yeni gelmiştir. 
Bunları da hâkimlerimiz nasıl aldılar? Ellerinde 
bulunan maddi imkânları buna imkân vermediği 
için zor alıyorlar. Bugün Temyiz Mahkemesi, bu 
Fontur'un büyük eserinden istifade ederek içti
hatlarında onu mehaz göstermektedirler. Maale
sef bu, vilâyet ve kazalardaki hâkimlerimize gide-
memekte ve binaenaleyh, hâkimlerin mânevi var
lığı bu suretle durmaktadır. Buna benzer Borç
lar Hukukunun umumi kısımları az - çok tercü
me edildiği halde hususi kısımları hâlâ tercüme 
edilmemiştir. Adliye Vekâleti burada hâlâ tekâ-
sül göstermektedir. 

Yine bir arkadaşımız Borçlar Hukukunun hu
susi kısımları üzerinde çalışmakta. İstanbul Üni
versitesi buna 200 000 lira vermek suretiyle bas
tırmayı üzerine almış bulunmaktadır. Hâkimle
rimize kitap temin etmek kâfi değildir. Hâkim
lerimize, Yüksek Hâkimler Kurulunun verdiği 
kararları, içtihatları da göndermek lâzımdır. Bu
nu 5 senedir, 10 senedir söyler dururuz. Adalet 
Bakanlığı maalesef sükût eder. Haklıdır sükût 
etmeye, haksızdır sükût etmeye. Haklıdır çünkü; 
para alamaz. Maliye Bakanlığı her şeyi yapar, 
büyük binalar yapar, yerlere halılar döşer, fa
kat mânevi varlığımızı doldurmak için Adalet 
Bakanlığına para vermez. Rica ederim; Adalet 
Bakanlığı bütçesine bakınız. Adliye bütçesinde 
kitap için para yoktur. Mahkeme ilâmlarına ba
kınız, incecik pelür kâğıtlarına yazılır. Mahke
me kâtipleri avukatlara yalvarırlar, «arkadaşlar 
bize kâğıt getirin» diye. Bunlar korkunç şeyler
dir arkadaşlar. Adliyeye verilen ehemmiyet bu 
değildir. Adliye bilmem ne odalarında hüküm 
verir. Halbuki birtakım büyük müesseseler ku
rarsınız, spor sahaları, tenis sahaları, yüzme ha
vuzları yaparsınız. 
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BAŞKAN — Sayın Dağlı bir dakikanız var

dır. Lütfen bağlayınız. 

HAZIM DAĞLI (Devamla) — Eyvah!. Ney
se efendim. Müsaade ederseniz iki dakika da di
ğer hususları hulâsa edeyim. 

Hâkimin maddi varlığı da lâzımdır. Hâkimin 
maddi varlığı para meselesidir. Bugün diğer bü
tün vekâletlerde bu ayarlanmıştır arkadaşlar. 
Kimisi ek vazife verir, kimisi fazla mesai verir. 
Ama zavallı hâkim ise sabahatan akşama kadar 
işini bitiremez, dosyasını eline alır, gece yarısına 
kadar oturur, onu hazırlar, ek vazife diye bir 
şey yoktur, fazla mesai diye bir şey yoktur. Hâ
kimlik de bir üstüvane gibidir. Aşağıdan başlar
sın yukarıya kadar aynı şekilde çıkarsın. Hal
buki diğer memurluklar öyle değildir, mahruti-
dir. Aşağıda böyle geniş bir sahadan hizaya eri
şirler. Fakat maalesef hâkimlerimizin bugün 
maddi vaziyetleri çok fenadır. Binaenaleyh, Ad
liye Vekâletinden rica ediyorum. Maliye Vekâ
letini tazyik etsin, hâkimlerin maddi vaziyetini, 
kitap vaziyetini, mânevi vaziyetini düzeltsin. 
Zabıt kâtipleri mektebini açsın, icra mektebini 
açsın. 

Üç seneden beri ceza evlerini ıslah için veri
leceğini işittiğimiz 15 milyon lira para hâlâ ve
rilmemiştir. Niçin verilmemiş? Bunların üzerin
de dursun ve bu şekilde adliyeyi Türk Milletine 
lâyık olan şekle sokalım. Uzun uzun konuşacak
tım, daha birçok misaller verecektim, özür dile
rim, on dakikada bu kadar olur. (Alkışlar) Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, kıymetli senatörlerimizi ve vekilinden 
zabıt kâtibine kadar büyük hürmet hisleriyle 
bağlı olduğum adliye camiasını hürmetle selâm-
lıyarak sözlerime başlamak isterim. 

Evvelâ şunu arz etmek isterim ki, kızım sana 
söylüyorum, kabilinden her ne kadar temenni
lerimiz Adliye Vekâletine hitaben olacaksa da 
asıl muhatabımız Maliye Vekâletidir. Muhterem 
arkadaşlarım, daha evvel konuşan arkadaşları
mızın da huzurunuzda buyurdukları gibi, devlet 
bütçesi içerisinde Adliye maalesef lâyık olduğu 
yeri almamıştır. Her sene bütçe müzakerelerinde 
aynı şeyler tekrar edilir. Fakat maalesef tahak
kuk etmez. Evvelâ Adliye Vekâletinin malûm ve 
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meşhur merkez teşkilâtı hizmetleri için 22 Ma
yıs 1327 tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti Ni
zamname! Dahiliyesiyle idare edildiği hususu 
vardır. Kırk senedir aynı şeyler söylenir; Cum
huriyet Hükümetleri kurulduğundan beri her 
sene bütçede tekrar edilmiştir. Fakat teşkilât 
kanunu maalesef çıkarılamamıştır. Bunun da 
başlıca sebebi yine Maliye Vekâletidir. 1963 yı
lında Adliye Vekâleti hazırlamış ve Meclise 
takdim etmiş olduğu halde Maliye Vekâleti 
4 . 10 . 1963 tarihli yazısı ile Devlet daireleri
nin reorganizasyonuna ait çalışmalar ilerledi
ği cihetle tasarının münferidolarak ele alınma
sının mümkün olamıyacağı sebebiyle iade edil
miştir. Esasında sebep bu değildir muhterem 
arkadaşlarım. Maliye Vekâleti Adliye Vekâleti
nin hazırlamış olduğu teşkilât kanununu kad
roların yüksek olması bakımından beğenme
miştir. Halbuki Adliye Vekâletinin diğer vekâ
letlerle bu bakımdan benzerliği yoktur, muhte
rem arkadaşlarım. Adliye Vekâletinde kuruldu
ğu günden beri bir teamül vardır: Adliye Ve
kâletinde Teftiş Heyeti Reisi, Umum. Müdür
ler, müsteşarlar Temyiz Mahkemesine âza tâ
yin olunurlar. Temyiz Mahkemesi azaları da 
vekâletteki vazifelere daima tâyin edilir] er Ha
len de olmaktadır, eskiden de olmakta idi. Tem
yiz Mahkemesi âzalarının kadrolariyle devamlı 
olarak tâyin edildikleri vekâletteki kadroların 
birbirlerini tutması zarureti aşikâr olduğu hal
de Maliye Vekâleti bunu anlamamıştır, anla
mamaktan gelmiştir ve teşkilât kanununu ge
riye almıştır. 

ikinci husus muhterem arkadaşlarım, Yeni 
Anayasa adliyeyi tam bir istikrara kavuştura
cak hükümleri getirmiş ve Anayasanın âmir 
hükümleri gereğince Yüksek Hâkimler Kurulu 
kanunu çıkarılmıştır. Adaletin tam bağımsızlığı 
hukukî teminata bağlandıktan sonra Yüksek 
Hâkimler Kurulunun çalışmalarının muvaffak 
olamıyacağı yolunda tenkid ve telkinler çoğal
mış bulunmaktadır. Hattâ Adliye Vekâletinin 
kendisi dahi bu kanaatte olacak ki, Denetleme 
Kurulu ihdası gibi bir hazırlığın içindedir. Ben
deniz şahsan Yüksek Hâkimler Kurulu haricin
de bir Denetleme Kuruluna ihtiyacolduğuna 
kaani değilim. Hâkimin kararlarına hiçbir su
rette tesir edemiyeceğimize göre, bu denetinde 
neyi temin edeceğiz? Hâkimin duruşmaya ya-
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rım saat evvel başlamasını mı, 'kararını bir haf- I 
ta evvel yazmasını mı? Bunun için bir bütün I 
olan hâkim teminatı ve Yüksek Hâkimler Ka
nunu zedelenir mi? Hâkim vicdanı ile başbaşa I 
kalıp mutlaka doğrusunu bulacaktır. Adliye 
Vekâleti hizmet etmek istiyorsa hâkimleri şikâ
yet konusu olmıyacak şekilde yetiştirecek esas
ları getirsin. Daha hâkimlik meslekine girişte 
kıstaslar koysun. Mesleke girenleri en iyi ve 
ilmî şekilde yetiştirsin; bu hizmet kâfidir. Bu 
balkımdan Adliye Vekâletinin bu hazırlığını 
doğru bulmamaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yılki bütçe 
müzakerelerinden sayın eski Adalet Vekili çok 
muhterem eski Adalet Vekili Adliye mahkeme
lerinin kuruluşu hakkındaki kanun tasarısını, 
Yüksek Meclisin huzurunda ifade 'ettiklerini I 
söylüyorum, «Türk Ceza kanun tasarısını Ço
cuk Mahkemeleri kanunu tasarısını, Ceza Muha
kemeleri Usulü kanun tasarısını, Hukuk Usu
lü Muhakemeleri kanun tasarısını, Uyuşmazlık 
Muhakemesi kanun tasarısını, Adliye Vekâleti 
Merkez Teşkilâtı kanun tasarısını hazırlamakta 
olduğunu ve en kısa zamanda Yüksek Meclise 
sevk edileceğini vait buyurdukları halde ma
alesef, aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen 
hiçbiri Meclise sevk edilmemiş bulunmaktadır. 
İcra kanununda mutlaka değişiklik yapılmalı
dır. Vekâletin artık yeni bir görüşle karşımıza 
gelmesini beklemek artık hakkımızdır. Meselâ; 
hazırlık tahkikatında mevcut tatbikatı ve mev
zuatı bırakmak lüzumu artık aşikârdır. Vatan
daşın haysiyet ve hürriyetinin daha emin ve 
bilgili ellere verilmesini istemek hakkimizdir. 
Bugün ilk tahkikat Anayasadaki vatandaş hak
ları bakımından teminat olmak vasfını 'kaybet
miştir. Hiçbir hukukî bilgi ile mücehhez bııluıı-
mıyan, gördüğünü ve duyduğunu yanlış takdir 
eden polis ve jandarma vasıtasiyle tanzim edi- I 
len zabıtlara müstenit iddianamelerle açılan 
dâvaların büyük kısmı beraetle neticelenmek- I 
tedir. Bu arada şunu da arz etmek isterim; -be- I 
raetle neticelenir de ne olur, muhterem arka- I 
daşlarım? Kanun dışı yakalananlar ve tutukla
nanlar hakkında 466 sayılı Kanun gereğince taz- I 
minat verilmesi lâzımgelir. Bu 'aynı zamanda I 
Anayasa hükmüdür. Bütçe tetkik buyuruiursa I 
14 260 madde altında bu fasla sadece 100 000 
lira konmuştur. Bu demektir ki, kanunun ve | 
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Anayasanın bu âmir hükmü tatbik edilmiye-
cektir. 

Bilhassa siyasi toplantılarda yapılan konuş
malar dolayısiyle tutulan zabıtlar, toplantıları 
Hükümet komiseri olarak takibeden zatta da 
zabıta memurları tarafından her zaman vukuf
la ve sadakatle tutulmadığından Yüksek Heye
tin malûmu olan münazaa ve ihtilâflar doğmak
tadır. Bu sebeplerle siyasi toplantıların, konuş
maların künhüne vâkıf olabilecek ehil memur
lar tarafından takibi ve mutlaka konuşmaların 
teype alınması şarttır. Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu tadili hazırlanırken sorgu hâkimliği 
müessesesinin de ele alınması zaruridir. Bugün 
gerek tatbikatçılar, gerek doktrinciler sorgu hâ
kimliğinin lüzumsuz olduğu noktasında itti
fak halindedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, Vekâletçe Meclise 
sevk edilmiş olan 'kanun tasarıları komisyon
larda ve Meclis gündeminde beklemektedir. 
Bunlar Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Kat Mül
kiyeti kanunu, Patronaj ıkanunu, Adli Tıp 
Meclisi kanun tasarısı.. Bu tasarıların hepisinin 
üzerinde uzun uzun durmak lâzımgelir. Meselâ; 
Patronaj Kanunu bir an evvel Mecliste günde
me alınması zarureti aşikâr. Onun üzerinde ko
nuşmak için vaktimiz yok. Ama Kat Mülkiyeti 
kanununun bir an evvel çıkarılması üzerinde 
durmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, bir dakikanız kal
dı. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Beyefen
di, bir dakikada toparlıyamıyaeağım. Bunu da 
geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Senatonuz
dan Tapulama kanunu çıktı. Bugün memleke
timizde Tapulama kanunu 367 yerde tapulama 
dâvası aynı zamanda umumi hükümlere göre 
dâvaları rüyet eden hâkimler tarafından görül
mektedir. Tapulaımaık dâvalarının çabuk ve ih
tisas hâkimleri tarafından görülmesini teminen 
509 sayılı Tapulama Kanunu ile alınarak Ada
let Bakanlığı bütçesi cetveline dâhil edilmiş 
olan 100 aded hâkim kadrosu ile 115 aded kâ
tip, 150 aded mübaşir kadrosunun, mevkuf olan 
bu kadroların serbest bırakılmasını temenni 
ediyorum. Bu ıbütçeye ancak 3 600 000 liralık 
bir külfet tahmil edecektir. Fakat Tapulama 
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kanunu ihtisas hâkimleri tarafından, m emi ek o- I 
tin her tarafında ve çabuk olarak tatbik edile 
çektir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, yalnız 'bir nok
ta üzerine tekrar eğilmek istiyorum. Temyiz 
Mahkemesinin yükü çok ağırdır. Temyiz Mah-
'kemesi artık bir içtihat mahkemesi olmaktan 
ve bidayet mahkemelerine yön verecek bir mah
keme olmak vasfından çıkmıştır. Bendeniz da
ire ismini zikretmek istemiyorum huzurunuzda. J 
Fakat Temyiz Mahkemesinin yalnız bir tek da
iresine 1964 yılının on ayı zarfında 10 667 iş 
gelmiş, 10 323 iş karara bağlanmak suretiyle 
çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu işlerin bende
niz hesabını yaptım; bu dairede dosya başına 
ancak onbuçuk dakika düşmektedir. Temyiz. 
Mahkemesi çıkardığı iş adedine göre her dosya 
üzerinde onbuçuk dakika durmak mecburiye
tinde kalmıştır. Bu da dosyanın salim ibir ne
ticeye varıp varmadığı hususunda. Yüksek He
yetinize bir fikir verecektir. 

BAŞKAN — Sayın Adalı zamanınız bitmiş
tir. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Adliye 
bütçesi her ne kadar geçen yıl bütçe
sinden 17 - 18 milyon bir fazlalıkla huzu
runuza gelmişse de muhterem arkadaşlarım, bu 
esasında zahirî bir kabarıklıktır. Bunun 16 mil
yon lirası 1965 yılı içerisinde yapılacak seçim 
masraflarıdır. Binaenaleyh bu yıl ile geçen yıl 
arasında bütçede bir fazlalık yoktur. Halbuki 
bunun yanında yalnız otuz dört yılda sulh mah
kemesi Asliye Mahkemesine kalbedilmiştir. Bir
çok yerlerde yeni Ağır Ceza Mahkemeleri ihdas 
edilmiştir. Bu yeni mahkemelere zabıt kâtiple
ri şunlar bunlar ilâve edilmiştir. Bu bakımdan 
bütçe kâfi değildir kanaatindeyim. Bir nokta
ya daha kısaca temas etmek istiyorum. Adliye 
Vekâletinden.... 

BAŞKAN — Zamanınız doldu. 
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Adliye 

Vekâletinin demirbaş hususunda çektiği sıkın
tıyı tebarüz ettirmek bakımından. Muhterem 
arkadaşlarım, Adliye demek, yazı makinası de
mektir. Bugün Türkiye Adliyesinde halen öyle 
mahkemelerimiz vardır ki, zabıtlar el yazı 'le 
tutulmaktadır. Hattâ Vekâletle muhaberat dahi 
el yazısiyle yapılmaktadır. Birçok yerlerde- de 
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bankalardan, kaymakamlıktan yazı makinası 
istiane etmek suretiyle kullanılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Adalı zamanınız çok 
geçti. 

ERDOĞAN — ADALI (Devamla) — Yine 
öyle yerlerimiz vardır ki, kurulduğu zaman ari
yet olarak döşemesi, masası, sandalyesi şuradan 
buradan alınmıştır. Şimdi o masalar ve sanral-
yeler ödünç verenler tarafından geri alındığı 
için savcılıklarımız, 'mahkemelerimiz döşemesiz 
vaziyette kalmıştır. Bu da adliyeye verilen 
ehemmiyetin ölçüsüdür. Benim temennim bü
tün bu şeye rağmen büyük bir feragatle çalışan 
çok kıymetli Adliye Vekâleti mensuplarına ve 
hâkimlerimize yeni yıl .bütçesinin hayırlı ve 
uğurlu olmasıdır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; de
ğerli Bakan ve mensubu muhterem arkadaşla
rım; Adalet Bakanlığı 1965 yılı bütçe kanunu 
tasarısı üzerinde görüşlerimi, tenkid ve temen
nilerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Yalnız hemen şunu arz etmek isterim ki, bu 
Bakanlığın bir mensubu olarak ve dertlerini öz 
vicdanında duyan bir kişi olarak ıgönül isterdi 
ki, vaktimiz bol olsun, bu dertlerimizi Yüce Se
natonun huzurunda bir bir dökelim. 'Bunun 
çarelerini müştereken arıyalım. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz adaletin 
tarifiyle işe başlıyacağım. Aristo der ki ; «Ada
let, bir 'bütünün parçaları arasında .bulunan 
ahengi temin etmektir.» Bu ahengi temin edeee'k 
kişi ise kâkimdir. (Adalet mülkün temelidir.) 
Benim hukukî kanaatime göre adaletin temeli 
ise hâkimdir. Bu sebeple adaletin temelinin sağ
lam olması, 'muhkem olması için her şeyden ev
vel bilgili, ehliyetli, faziletli ve çalışkan tecrü
beli hâkimlerin olması lâzımdır. Bu hususları 
böylece kaydettikten sonra gözümüzü geçmiş 
yılların Adalet Bakanlığı bütçesinin tenkidlerine 
gezdirecek olursak arkadaşlar, burada yapılmış 
bulunan üç husustaki tartışmalara sahne oldu
ğunu göreceğiz. Şöyle ki, hâkim teminatı, mah
kemelerin bağımsızlığı ve antidemokratik ka
nunlar mevzuunda iktidar ile muhalefet arasın
daki kavgalara kadar giden sert ve kırıcı mü
nakaşalara şahidolmaktayız. Yeni Anayasamı-
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zm getirmiş olduğu hükümlere göre Anayasa 
Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kurulu teşek
kül etmiş, bu iki müessese hakkında tartışma
lar sona ermij, yalnız antidemokratik kanunlar 
hakkında bugünkü iktidar ile muhalefet arasın
da görüş farkları devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz naçiz bir 
huikukçu olarak ilk defa 334 sayılı Anayasa 
Kanunu ile kurulmuş bulunan Yüksek Hâkimler 
kurulunun çalışmaları üzerine eğileceğim. 

Bana öyle geliyor ki, bu müessese kendisin
den beklediğimiz, özlediğimiz ve tahayyül et
tiğimiz imtihanı verememiştir arkadaşlar. Ve 
'•bu hizmetleri göstereceğine dair de bir işaret 
olmadığı kanısındayım. Bununla beraber bizim 
temennimiz, bizim gönlümüzün arzu ettiği şe
kilde bundan sonra vazife görmeleridir arkadaş
larım. Bunun sebeplerine biraz kendi bünye
mizde ve biraz da Anayasanın Yüksek Hâkimler 
Kurulunun seçimi hakkındaki mevzuatta bul
mak mümkündür. Nitekim Yüksek Hâkimler 
Kurulunun üç üyesinin ikisini Yüce Senato se
çer, birisini ise Büyük Millet Meclisi, yani Meclis 
seçer. Burada hepimizin şahidolduğu veçhile 
muhterem arkadaşlarım, altı dafe tur yapıldığı 
halde iki Yüksek Hâkimler Kurulu üyesini seç
mek mümkün olmamıştır. Bunun sebeplerini 
ben bu kürsüden bir bir izah etmeye .lüzum hisset
miyorum ve bana öyle geliyor ki, bütün arka
daşlar bunu kendi vicdanlarında tartıyorlar ve 
biliyorlar. Yalnız memlekette mülkün temeli 
olan adaleti tecelli ettirecek ve Türkiye'de bu
lunan 3 bin küsur hâkimin kaderleri üzerine 
tesir edecek, onların terfi ve tefeyyüzlerinde 
tasarruf sahibi olacak Yüksek Hâkimler Kuru
lu üyesini seçerken mutlaka arkadaşlar, ufak-
tefek politik mevzulara ikapılmadan, her biri
miz öz vicdanımızda duyduğumuz sesleri dinli-
yerek seçmemizin lâzımolduğu hukukî kanısın
da olarak bu mevzuu burada kapatıyorum. 

Mensubu olmakla şeref duyduğum ve şimdi 
kullanacağım tabirleri dahi gönlüm razı olmadı
ğı halde Adalet Bakanlığına bendeniz talihsiz 
bakanlık, kadersiz bakanlık ve hattâ muhterem 
arkadaşlarım, nasipsiz bakanlık diyeceğim. Bu
nun sebibi de bakanlığın kendi bünyesinde değil, 
Maliye Bakanlığından gelen bâzı malî porteler se
bebiyledir. Bakanlık talihsizdir. Çünkü arka
daşlar, istedikleri tahsisatı alamamışlar ve büt-
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çelerinde gösterememişler. Mensubu bulundu
ğum bakanlık yine talihsizdir arkadaşlar. Çünkü 
bu tahsisatları alamamış bulunması sebebiyle 
suç üstü tahsisatlarını sureti katiyede ödiyeme-
mişlerdir. Keşfe gitmiş hâkimlerin ve sevcı-
ların halen bakanlıktan alacakları vardır. Ada
let Bakanlığı yine talihsiz ve nasipsizdir. Çünkü 
arkadaşlar bakanlık bünyesi itibariyle bütün 
Türkiye'deki müesseselerin kanunlarını hazırla
dığı ve Yüce Meclise sevk ederek onları çıkardığı 
halde maalesef acı ile ifade ediyorum, kendi 
Teşkilât Kanununu çıkararak huzura getirme
miştir. Bnunun sebebi yine bakanlıkta değil de
min arkadaşım bu mevzua değindiler, bunların 
bütün günahları ve veballeri Maliye Vekâleti
nin üzerindedir, arkadaşlarım. Yine bakanlık 
hakikaten talihsizdir. Çünkü memleketin bütün 
dertlerini, külfetlerini, gailelerini bu Bakan
lığın mensubu bulunan hâkimler, savcılar çeker; 
nimetlerinden arkadaşlar, gönlünün istediği şe
kilde istifade edemezler. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu arada nasıl 
ki bakanlık talihsiz ise bakanlığa bağlı bulunan 
ve içinde bulunduğum Ankara Adliyesinin de 
talihsiz olduğuna kaaniim. Ankara Adliyesi bi
nası itibariyle, yapılışı itibariyle, içine giren
ler bilirler, bir kışladır. Sabahları dâhil» öğ
leleri akşama kadar ancak floresan lâmbalariyle 
aydınlanır. Ezkaza bir elektrik kontağı olur 
muhterem arkadaşlar, hâkimler karşısındaki maz
nunu göremez, davacıyı göremez, davacı maz
nunu göremez. Ben şimdi burada şu hususa te
mas etmek istiyoruz. Hasbelkader birkaç sene 
Avrupa'ya gidip gelen bir arkadaşınızım. Ve 
bir hukukçu olarak da ilk gittiğim yerlerde adliye 
saraylarını ziyaret ettim. îşte arkadaşlar iman 
onları gördüğü zaman memleketine dönünce için
de kalan tek şey, hicranı oluyor ve acısı oluyor 
arkadaşlar. Gönül ister ki, Türkiye'nin bugün 
merkezi bulunan, makam bulunan Ankara'da 
bir Adliye Sarayı olsun ve o yerde adalet tevzi 
edilirken huzura gelen vatandaş adliyenin meha
betinden, adliyenin dehşetinden korkarak ve bu 
sebeple onu, adaleti tevzi eden hâkim de rahat 
bir çalışma odası bularak adaleti tam ve mutlak 
tevzi etsin. Gönlümün arzu ettiği bir şey var 
arkadaşlar, inşallah o, bugünkü bulunan Baka
nımıza nasibolur ve bütün kalbimle temenni edi
yorum ve kendisinden rica ediyorum. Hüküme
tin merkezi bulunan Ankara'ya lâyık olan bir 
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Adliye Sarayının yapılabilmesi için icabeden tah- ı 
sisatın alınabilmesinde kendisine bendeniz, eğer 
bizim gibi hukukçular hizmeti ibadet gibi bir 
mukaddes vazife sayarak, bu mevzuda kendileri
ne istirham ediyorum; tevessül etsinler, inşallah 
bu da kendilerine nasibolur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt iki dakikanız 
kaldı. 

ÎSMAÎL YEŞİLYURT (Devamla) — An
kara Adliyesi ve diğer Çankaya Adliyesi hakkın
da, Yenimahalle Adliyesi hakkında Muhterem 
Bakanın ne düşündüklerini de öğrenmeyi gönül
den ister. Ayrıca mensubu bulunmakla şeref 
duyduğum avukatlık kanunları hakkında da ne
ler düşündüklerini ve bilhassa avukatın adale
tin tecellisinde hâkimin yardımcısı, adaletin ha
misi bulunduğuna göre, bunlar hakkında da ne 
düşündüklerini şahsan öğrenmek isterim. 

Netice itibariyle modern Devlet anlayışının te
mel unsurlarından birisi olan kaza kudretinin 
mümessili mahmelerde, kürsülerde adalet icra I 
eden hrJıimlerin ve bu kürsülerin ayrılmaz unsu
ru bulunan Cumhuriyet savcılarının dert ve me- I 
seleleriyle Sayın Bakanlığın ve Yüksek Hâkimler I 
Kurulunun yakından alâkadar olmasını gönül- I 
den temenni ederim. Muhterem arkadaşlarım; I 
vaktin gecikmiş bulunması sebebiyle bir sürü I 
mevzulara, temas etmeden vicdan huzuru içeri- I 
sinde huzurunuzdan ayrılmadığımı ifade eder, I 
bendeniz adaletin mülkün temeli olduğuna iııa- I 
nan bir insan olarak türlü fedakârlıklarla bütün I 
yurt sathında vazife gören savcı ve hâkim arka- I 
daşlarıma görmüş bulundukları vazifeden dola- I 
yi tebrik eder, kendilerine şükranlarımı arz eder. I 
1965 yılı bütçesinin Bakanlığımıza ve bu millete I 
hayırlı olmasını gönülden temenni eder, hepini- I 
zi tazim ve hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). I 

BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman. I 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Cum

huriyet Senatosunun Sayın Başkan ve sayın üye- I 
leri : I 

Adalet Bakanlığı bütçesinin Yüksek Senato- I 
muzda görüşülmesi sırasında gruplar sözcüleri I 
olan arkadaşlarımız Bakanlıkla ilgili çeşitli konu- I 
lara değindiler. Benim şu anda yapacağım ko- I 
nuşma sadece Türk Ceza Kanununun 141 ve I 
142 nci maddeleriyle ilgili olacaktır. Türk Ceza I 
Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin, Anaya- I 
samızın ışığı altında ve bugünkü siyasi hürriyet- I 
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ler açısından sosyal ortamda taşığıdı hürriyete 
dokunmak istiyorum. Bu itibarla önce Anayasa
mızın düşünce hürriyeti, temel hakların niteliği 
ve korunması, temel hakların özü, Anayasanın 
üstünlüğü ve bağlayıcılığı, Cumhuriyetin nite
likleri ile ilgili hükümlerini açıklıyarak, sonra 
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddele
rinin. hüviyetini ve bu maddelerin menşei ile 
Türk Ceza Kanunundaki bugünkü şeklini hangi 
seyri takibederek aldığını bildirerek ve en sonun
da da bu maddeler hakkındaki düşüncelerimizi 
izah ederek sözlerimizi bitireceğiz. 

Anayasanın konumuzla ilgili maddeleri . 
Madde 20. — Düşünce hürriyeti, 1 nci fıkra 
«Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahip

tir; düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ile 
veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak' 
açıklıyabilir ve yayabilir.» 

Madde 10. — Temel hakların niteliği ve ko
runması. 

«Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devril
mez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlerine sa
hiptir. 

Devlet, kişisinin temel hak ve hürriyetlerini, 
fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk Devleti ilke
leriyle bağdaşamıyacak surette sınırlıyan siyasi, 
iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın 
maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlar.» 

Madde 11. — Temel hakların özü. 
«Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözü

ne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınır
lanabilir. 

Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu düze
ni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle 
de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne doku
namaz.» 

Madde 8. — Anayasanın üstünlüğü ve bağla
yıcılığı. Birinci fıkra. 

«Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.» 
Madde 2. — Cumhuriyetin nitelikleri. 
«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve 

başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan 
millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Dev-
letidLv» 

En nihayet, kanunların veya belirli mad
de ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddia-
siylc, Anayasa Mahkemesine iptal dâvası açı
labileceğinden bahseden 149 ncu madde. 
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Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad- I 

delerinin özelliği : 
141 nci maddenin 1 nci fıkrasında «Sosyal 

bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahak
kümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı or
tadan kaldırmaya veya memleket içerisinde 
müesses iktisadi veya temel nizamlardan her 
'birini devirmeye matuf cemiyetleri her ne 
suret ve nam altında olursa olsun kurmaya te
vessül etmek, kurmak veya bunların faaliye
tini tanzim veya sevk ve idare etmek veya bu 
hususta yol göstermek sekiz yıldan onbeş yıla ka
dar ağır hapis cezasını» icabettiren bir suç sa
yılmaktadır. I 

3 ncü fıkrasında: «Devletin bir zümre tara
fından idare edilmesini istihdaf eden cemiyet
ler» den, 4 ncü fıkrasında da «Irkçılıktan» bah
sedilmektedir. I 

Maddenin birinci fıkrasında sosyal bir sı
nıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkü
münü ne şekilde kuracağı, bundan ne kasdedil-
diği meselesi ortaya çıkmaktadır. İktidara ge- I 
lecek icra kuvvetlerini tesis ve yönetmek bir I 
tahakküm anlamını taşır mı? Elbetteki toplum 
yönetimini ele geçirmek ve yakın tarihimizde I 
örnekleri bulunduğu şekilde, iktidara meşrui
yet sınırlarını aşan ölçüde kullanmak suretiy
le tahakküm, toplumda veya toplumun bir kıs
mı üzerinde tesis edilecektir. İcra kuvvetini 
ele geçirmek bir tahakküm sayılıp sayılmıya-
cağına veya bundan sonra meşruiyet sınırla
rını aşacak bir iktidarın tahakkümü bahis ko
nusu olacağına göre evvelâ bu iktidar tahak- I 
kümünün ne şekilde kurulacağı meselesini ço- I 
zümlemek lâzımdır. İktidar olmadan bir tahak
küm kurulamıyacağma göre, Ibir sosyal sınıf 
iktidarı ne yolla ele geçirecektir? Bir darbe ve I 
ihtilâlle ise şüphesiz, bu Anayasa düzeni dışın
da neticeye bir gizli teşkilât ile ve şiddet ve ce- I 
bir ile varılmak istenecektir ki, bu türlü giz- I 
li faaliyetler kanunların ve emniyet kuvvetleri- I 
nin uğraşacakları konuların ta kendisidir. Fa
kat parti ve seçim yolu ile ise bu, tartışma, pro
paganda, geniş siyasi seçim mücadelesi demek- I 
tir kiı her türlü faaliyeti açıklık içerisindedir. 
Fikirler serbestçe söylenecek ve fikirlerin gala-
besi sağlanmıya çalışılacaktır. Sosyal bir sı
nıfın bu tarz teşkilâtlanması ve faaliyeti de
mokratiktir, Anayasa düzeni uygundur ve Ana- I 
yasanın teminatı altındadır. Bu yolda iktida- | 
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ra gelen zümrenin bilâhara, meşruiyet sınırını 
aşarak tahakküm kurması Anayasanın başlan
gıç bölümündeki «Meşruiyetini kaybeden bir 
iktidar» olarak tanımlanacak ve hiç şüphe ol
masın büyük Türk hürriyet tarihi yine seyrini 
tamamlıyacaktır. 

Sosyal sınıf ve zümrenin ne demek olduğunu, 
varlığını veya yokluğunu geniş ölçüde araştır
maya, tartışmaya vaktimiz müsait değildir. 
Fakat herkes şöyle sağma ve soluna bir bak
sın Ticaret Odaları ile Sanayi Birlikleri ilo 
çiftçi teşekkülleri ile, patronu ile, işçisi ile, sen
dikaları ile örgütlenmiş, lokavt ve grev hakla
rını elde etmş sosyal sınıfları görecektir. Si
yasi partiler şahsiyet mücadelesinin kör doğuşu
nu bırakıp doktriner bir hale gelince onlar
da sosyal sınıfların temsilcileri olarak en ge
niş örgütlerini teşkil edeceklerdir. Ekonomik, 
ticari ve sınai faaliyetlerin olduğu her yer
de sosyal sınıflar vardır ve olacaktır. 

141 nci maddede, sosyal Ibir sınıfın diğer 
sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü ne şe
kilde kuracağı bundan ne kasdedildiği husu
sundaki yukarıda belirtilen müphemiyetin ya
nında maddede açıklanan nitelikteki cemiyet
leri kurmaya tevessül etmek, kurmak veya bun
ların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare 
etmek veya bu hususta yol göstermek suç sa
yılıp cezai müeyyideye bağlanmaktadır. Mad
denin bu hükmü karşısında meselâ kurulmuş 
bulunan, program ve faaliyetleri ile bilinen İşçi 
Partisi, Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist Kül
tür Derneği ve son günlerde Dış Ticaret, Pet
rol kanunlarında düzenlenen açık oturum, se
miner ve konferansların hepsi suçlu sayılıp 
cezai müeyyidelere bağlanması icabetmez mi? Bi
lindiği gibi maddede belirtilen «Yol göstermek» 
teriminin anlamı içerisinde Anayasa ifadesine 
göre; düşünce ve kanaatlerin söz, yazı, resim 
veya başka yollarla açıklanması ve yayılması 
da vardır. 

Maddenin ikinci fıkrasında açıklanan «züm
re» kelimesinin lügat anlamı muayyen bir top
luluk olduğuna göre; muayyen bir topluluktan 
ibaret olan ve gayesi iktidara gelerek Devleti 
idare etmek olan her siyasi partiyi kanunun ya
sak ettiği «zümre» olarak anlamak mümkün de-
ğilsede, sadece metin göz önünde tutulduğu 
takdirde böyle bir anlam çıkarmaya da hiçbir 
mâni mevcut değildir. 
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Kanunda tarifi Ibulunmıyan «ırkçılık» her 

ne kadar gerekçede megalomani ve şovenliğe 
varan bir milliyetçilik olarak açıklanmak isten
miş ise de; megalomani ve şovenliğin nerede 
başlayıpı nerede biteceği belli olmamakta ve 
bu metinde ferdin hangi sınırı aştığı zaman 
kanunun yasakladığı ırkçılık cereyanı içerisine 
gireceğini bilmesine de imkân olmamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, iki dakikanız 
vaı\ 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, mevzuun ehemmiyeti bakımından bir
kaç dakika rica edeceğim. 

Görülüyorki, 141 ve 142 nci maddeler, evve
lâ suç unsurlarının kesin bir şekilde belirtilme
miş olması ve ifadelerinin yuvarlak mefhum
lardan ibaret bulunması yüzünden uygulama
da daima bir genişlik ve karışıklık arz eder 
durumdadır. Ayrıca 141 ve 142 nci maddelerin 
taşıdığı hüviyet Anayasanın sağlamış olduğu 
«herkesin düşünce ve kanaat hürriyetine sa-
hibolduğu» hükmüne de aykırıdır. Bu durum 
ile de sadece fiilî değil fikri bile suç sayıp cezaya 
bağlamış bulunmaktadır. İlkel memleketler dı
şında bugün fikir ve düşüncenin suç sayıldı
ğı hiçbir medeni memleket yoktur. 

141 ve 142 nci maddelerin menşei ve bu
günkü halini alış seyri : 

Faşizm öncesi İtalyan Ceza Kanunundan 
çevrilen Türk Ceza Kanununun 1926 yılında 
yürürlüğe giren ilk metninde 141 ve 142 nci mad
denin kapsadığı hükümler yoktur. 

Bu maddelerin menşei Mussolini'nin Faşist 
İtalyasmda 1926 senesinde çıkartılan «Sulla 
difesa dello Stato» isimli kanundur. 

Ceza mevzuatımıza bu hükümler ilk defa 
1936 da 3038 sayılı Kanunla, 1930 tarihli İtal
yan Ceza Kanununun 270 nci maddesinden alı
narak, sokulmuştur. Ancak bu ilk metinde, ge
rek faşist İtalyan Ceza Kanununda gerekse biz
de fiillerin ikamda «Şiddet - cebir» unsuru var
dı. Yani bu metinde «İçtimai bir zümrenin di
ğerleri üzerinde tahakkümünü şiddet kullan
mak suretiyle tesis etmeye ve içtimai bir ' züm
reyi şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya» 
hükmü vardı. 

1938 de 4934 sayılı Kanunla yapılan değişik
likler bu ana unsur şiddet - cebir unsuru me
tinden çıkarılmıştır. 
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Görülmektedir ki, sonradan yapılan değişik

likle Türk vatandaşının düşünme ve inanç öz
gürlüğü, faşizm yönetimindeki bir İtalyan va
tandaşına nisbetle çok daha dar bir çerçeveye 
sıkıştırılmıştır. Bugünkü İtalyan kanunlarında 
ise bu türlü hükümlerden eser kalmamıştır. 
Bahis konusu olan 141 ve 142 nci madde hü
kümleri Türkiye'de 1945 - 1950 devresinde ku
rulmuş olan «Antidemokratik kanunları tara
ma Komisyonu» nca hazırlanan listede de yer 
almıştır. 

Konu üzerindeki düşüncemiz ve sonuç : 
Türkiye hürriyetler memleketidir. Milleti

mizin son yüz yıllık tarihi vatan bütünlüğü
nün, milletin şerefi ve Türk Devletinin haysiyeti
nin korunması uğrunda dökülen kanların yanısıra 
bir iç problem olarak da bir seri hürriyet müca
deleleri ile geçmiştir. Padişahlık devrinde istib
dada karşı yapılan çetin hürriyet mücadele
leri ile tarihimiz birinci ve ikinci Meşrutiye
ti idrak etmiştir. İkinci Meşrutiyet devrinde 
iktidarın 'baskı rejimine karşı da çetin hürri
yet mücadeleleri yapılmıştır. Bu tarihî devreler
de siyasi edebî hayatımızda yetişen vatan ve hür
riyet şairlerini, fikri ve vicdanı hür şairleri ve 
nihayet Batı medeniyeti özlemi içinde millî vic
danı geriliğe ve taassuba karşı formüle etmek is-
tiyem sosyologlarımızı unutmıyalım. Nihayet 
Cumhuriyet devrinde demokratik rejime geçiş 
seneleri ile son 27 Mayıs öncesi günlerinin baskı 
idarelerine karşı aydınlar olarak, partiler ola
rak yapılan çetin hürriyet mücadelelerinde hangi 
dar geçitlerden geçtiğimizi de hâtırlıyalım. 
Bütün bunlardan şu sonucu çıkarabiliriz ki, 
Türkiye'de diktaya kayan baskı ve zulüm re
jimleri Edirne'den Ardahan'a kadar bütün 
vatan sathında yer yer Namık Kemallerin mu
kavemeti ile karşılaşacaktır. Türk milleti ba
ğımsızlığının ve hürriyetlerinin sembolüdür. 
Bağımsızlığı elinden alınamaz, hürriyetlerine 
gem vurulamaz. 

1960 dan sonra sosyal fikirlerdeki gelişme, 
Cumhuriyet devrinde Türk milletinin ekono
mik ve sosyal bünyesinde meydana gelen ol
gunlaşmanın sonucu olan, bir tarihî gelişim
dir. Esasen bu tarihî gelişim 1961 Anayasa
sında da hukuk Devleti, sosyal adalet ve sosyal 
Devlet ilkeleri ile de yerini bulmuştur. Bu 
Anayasa hukuk Devleti ilkeleri ile hürriyet
lere gem vuran engelleri sokmuştur. Sosyal 
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fikirlerdeki demokratik gelişmeler Tükiye'yi 
şahsiyetler girdabına saplamış bir rejim olmak
tan, partileri şahsiyetler demogojisinin kör 
döğüşünden kurtaracaktır. İşte 'bir büyük par
timiz son kongresinde doktriner bir veçhe ka
zanmak üzere ilk başarılı adımı atmıştır. 
Partilerin doktrine olması demokrasiyi kurta
racaktır. Bu itibarla doktrine olmaya engel 
olan perdeleri kaldırmakta fayda vardır. 

SoH yıllarda çeşitli topluluklar birbirlerini 
ırkçılık ve faşitlikle, komünistlikle, yobaz
lıkla, gericilik ve ilericilikle çeşitli şekillerde 
itham etmişlerdiı*. Ben inanıyorum ki, Türki-
yo'de bugün ırkçı bir eğilim yoktur. Eser de
recede faşist bir eğilim ve yeraltına girmiş 
bir miktar komünist şüphesiz vardır. Fakat da
ha önemlisi devrimleri kabul etmiyen, Devleti 
teokratik esaslara göre düzenlemek istiyen 
di*nî bir siyasi akım mevcuttur. 300 senelik 
her genişleme hareketinin karşısına «gâvur ica
dıdır» diye çıkan bu akım son senelerde de 
Cumhuriyetin ve devrimlerin getirdiği bir 
kısım müesseselerle birlikte her yeni fikro 
millî menfaatlere uygun her çabaya vaktiyle 
Bolu mutasarrıfının millete yayınladığı bir 
beyanname ile Mustafa Kemal'e reva gördüğü 
«komünistlik» damgasını basmakta ve mil
letçe Batı medeniyeti yönünde gelişmemize en
gel olmaya çalışılmaktadır. Demokratik hayat 
bu akımın teşkil ettiği topluluklara tâviz ver
mekten vazgeçttiği gün Türkiye kurtulacak 
ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne çık
maya da muvaffak olacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinin kaldırılmasını veya daha vuzuha 
kavuşturulmasını istemek asla bir komünizm 
eğilimi olamaz. Bu fikri savunan bir kişi 
olarak geri kafalı ve çıkarcı çevrelerden ge
len her türlü ithamı şiddetle ve nefretle red
dederim. Hiç kimse şüphe etmesin ki, fikir 
özgürlüğüne aşık insanlar her türlü dikta re
jimlere ve komünizme karşı en inançlı savaş
çılar olacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, lütfen bağla
yınız. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bitti 
eîendim, bitti. 
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Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad

deleri ya kaldırılmalı veya Anayasanın temel 
müesseseleri olan Cumhuriyet, mülkiyet, millet 
egemenliği ve Devletin bütünlüğü ilkelerini 
koruyacak şekilde vuzuha kavuşturulmuş bir 
iiado ile yeniden düzenlenmelidir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh-
terem arkadaşlar, gayet kısa konuşacağım. 
Esasen adalet nıekkanizması üzerinde konuşur
ken vatandaştan gelen bâzı şikâyet konutlarını 
ortaya dökebilmek için her şeyden evvel bu 
Senatonun bir üyesi sıfatiyle üzerimize düşen 
vazifeyi ifa etmiş olmanın huzurunu duyma
mız lâzunifgelirdi. Halbuki biz aylar ve aylardır 
Yüksek Hâkimler Kurulunu teşkil etmek içki 
iki üyeyi seçmekten maalesef maıhrum kalmış 
buılunuyoruz. Biz bu olursak elbetteki Türki
ye'nin, adliyesinde de bâzı noksanlar oldu ve 
bunu tenkid etmek hakkı da bizde kolay kolay 
doğmaz. Ben yalnız burada bir şey nıüşahade 
ettim ve cidden memnun oldum. Görüyorum ki, 
en ağır tenkidlerde dahi artiık Türk adliyesi
nin, Türk Mahkemelerinin her türlü tesirin 
dışında, bâzı ufak tefek işleyiş hataları ile 
başbaşa bulunduğunu göstermekte ve binaen
aleyh büyük şl'kâyet konulan arkada 'kalmış 
.buılunmaktadır. 

Kurucu Mecliste bilhassa bu yargı müesse
sesi üzerinde elimden geldiği kadar çalışmış 
bir arkadaşınız olarak, böyle bir neticeyi cid
den iftiharla, hazla karşıladığımı bilhassa be
lirtmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, iki noktada maruzatım 
olacaktır. 

1. İn şaaJah biz Yüksek Hâkimler Kurulu
nu çalışır hale getirmek için üzerimize düşeni 
yaparız. Ondan sonra Yüksek Hâkimler Kuru
lu kendi bünyesinde icradan herhangi bir tel
kin ve tesir mevzuubahsolmaksmn denetim 
organını tamamlar. Bir arkadaşımız bunun ak
sine bir kanaat izhar ettiler, bizzat kendi bün
yesindeki kahir ekseriyeti daha üstün vasfiylfr 
ortaya çıkarmanın yolunu elde etmek suretiyle 
halktan gelen şikâyetleri bertaraf etmiş oluruz. 

2. Y'üksek Mahkeme dendiği zaman benim 
ve temsil etmekte olduğum büyük topluluğun 
hatırına Temyiz Mahkemesi gelir. Bugün Da-
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nıştay Kanununu çıkarmak suretiyle oraya bir 
•kısım haklar ve bir kısım imkânlar verdiği
miz halde maalesef Temyiz Mahkemesinin, Yük
sek Yargılayın hakları ve imkânları mevzuunu 
bir kanun haline getirmek imkânından uzak 
'kalımuş bulunuyoruz. Filhakika Kanun Millet 
Meclisinde görüşülmektedir, ama Bütçe Ko
misyonumda uyur hailde olduğunu haber aldım. 
Sayın Balkandan istirham ediyorum, Millet 
Meclisi Bütçe Komisyonu Balkanını lütfen tah
rik etsinler ve bu bütçe Meclisten geçmeden ev
vel bu kanunu da çıtkarmıak suretiyle, Yüksek 
Mahkeme teriminde evvelâ, her şeyden evvel 
yangrtayı görme'k istediğimizin delillerini orta
ya koymak imkânını lütfen bize bağışlasınlar. 

En iyi dileklerimle ve saygılarıımıla.... (Al-
'kış'l'ar) 

BAŞKAN — Sayın Kapanlı, yok. Saym 
Ağırnaslı, yok. Sayın înecoğlu, buyurun. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun muhterem üyeleri, cefakâr ve vefakâr 
Adalet Bakanı ve mensupları hepsini hürmetle 
selâmlarım. 

Beylik edebiyat kısmını iktisar ederek esas 
hakkında görüşlerimi kısaca arz etmeye çalışaca
ğım. Adaletin tam mânasiyle teessüsü için iki 
ana mesele vardır. Birisi mânevi huzur, ikincisi 
de maddi huzur. Şayanı şükrandır ki, yeni Ana
yasamızla mânevi huzuru temin edecek müesse
seler kabul edilmiş ve kurulmuş olduğundan te
şekkürlerimi arz etmeyi bir vecibe bilirim. An
cak bir kısım arkadaşların izah ettiği gibi bâzı 
mânevi huzur noksanlıkları varsa da onların da 
ikmal edileceklerine emin bulunmaktayım. Mad
di huzur bakımından üç ana prensip vardır : 
Kolay adalet, çabuk adalet, ucuz adalet. Kolay 
adalet usul kanunlarının halkın seviyesine göre; 
anlıyacağı şekilde tedvin edilmesidir Çabuk ada
let ise bir teşkilât meselesidir. Bugünkü teşki
lâtla çabuk adaletin temin edilmesine imkân 
yoktur. Çünkü mahkemelerimizin iş adedi kor
kulacak kadar fazladır. Bu itibarla teşkilâtın 
mutlaka tesis edilmesi lâzımdır. Hazırlık tahki
katının bizzat savcılar tarafından yapılmasını 
temin zımnında savcılık teşkilâtının takviye edil
mesi ve emirlerine bir jeep arabasının verilmesi 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Mahkemelerin uzamasmdaki âmillerden biri
si de ihzar müzekkerelerinin tesirsiz kalmasıdır. 

27 . 1.1965 O : 4 
Bir taraf şahidi istediği kadar kaçırabiliyor. Bu 
itibarla hakkında ihzar müzekkeresi çıkan bir 
şahsa işlerini ona göre ayarlaması için önceden 
bir ihbar edilmesi, mahkeme gününde hazır bu
lunmasının temin edilmesi, buna rağmen meşru 
bir mazeret dışında hazır bulunmayanlara ağır 
müeyyideler konulması lâzımdır. 

Ucuz adalet birçok vatandaşların fazla hare 
ve masraf yüzünden mahkemeye müracaat ede
mediklerinden, bâzılarının da bakiye harcı ödiye-
miyerek ilâmı dahi infaz ettiremediklerinden ya 
uyuştukları veyahut da ihkakı hak yoluna gide
rek büyük küçük türlü hâdiselere sebebolundu-
ğundan harçların indirilerek ucuz adalet temin 
edilmesi lâzımgeldiğine kaani bulunmaktayım. 

Zabıt kâtibi ve icra memurlarının yetiştiril
mesi için meslek okulu veya kurslar ihdas edil
mesi, vezne hizmeti ikame eden başkâtiplerle 
icra memurlarına da kasa tazminatı verilmesinin 
adalete uygun olduğuna kaaniim. 

Avukatlık Kanunu her sahada haksızlığı mey
dana çıkaracak olan hâkimin bir yardımcısı bu
lunan avukatların da istikbalinin bir teminat 
altına alınması bakımından bir an evvel Büyük 
Millet Meclisine sevk edilmesi ve avukatlar için 
ya meslek sigortaları ihdas edilmesi veyahut da 
bir formül bulunarak emeklilik sisteminin tatbik 
edilmesini temenni etmekteyim. 

Yüksek Temyiz Mahkemesi vatandaşın son 
ümit kapısı, adaletin son mercii olduğu halde iş
lerin sürüncemede kalması ademi memnuniyeti 
mucibolduğundan ve istinaf mahkemeleri kurul
masına da şimdilik maddi imkân olmadığından 
dâvaların süratle neticelendirilmesi için icabeden 
tedbirlerin alınması yeni Anayasanın ışığı altın
da Temyiz Mahkemesi kararlarının da taraflara 
aydınlatacak şekilde esbabı mucibeyi ihtiva et
mesinin temin edilmesini, murafaa usulünün kal
dırılmasını veya tashihi karara medar olacak şe
kilde zapta geçirilmesinin temin edilmesini aksi 
takdirde bendeniz temyiz murafaalarının yapı
lan emek ve masrafları değer bir fayda temin 
ettiğine kaani bulunmamaktayım. 

Ceza ve tevkif evlerine gelince : 
Tevkif evlerinin ceza evlerinden mutlaka ay

rılmasını zaruri görmekteyim. Ceza ve tevkif ev
lerinin insanlık hislerine, sağlık ve medeniyet 
şartlarına uygun bir hale getirilmesine ve hü
kümleri manen ve maddeten yükseltmek, iş sa
hibi yapmak ve iyi bir vatandaş olarak cemiyete 
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iade etmek zorundayız. Döner sermayeli asri ce
za evlerinin adedi üç sene evvel dokuz iken şim
di onbeşc yükseldiğini memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyorum. Bunların süratle takviye ve tevsi 
edilmesi ve ıslahhanelerde de tatbik etmek sure
tiyle bakiye ceza müddetlerini buralarda çekme
lerinin sağlanmasını temenni etmekteyim. Çünkü 
bizde birçok ceza evleri 20 nci asır zihniyeti ve 
insan haklariyle bağdaşmaz durumdadır. Bura
ya giren vatandaşların çoğu maalesef korkunç 
ihtiyatlar ve fikirlerle cemiyete dönerler. Bu iti
barla bunları ıslah edecek bir iş sahası bulmak 
şarttır. Bu sayede heder olup giden binlerce 
insanın emeğinden istifade etmek mümkün ola
caktır. Mânevi bakımdan takviye ıslah ve terbiye 
etmek için onları irşadedecek münevver din 
adamları tâyin edilmeli, ibadet etmeleri için ihti
yaca göre bir oda veya bir salon ayrılarak lâ-
yıkı veçhile tefriş edilmelidir. 

BAŞKAN — îki dakikanız kaldı Sayın în-
ceoğlu. 

MUSTAFA YILMAZ tNCEOĞLU (Devam
la) — Ceza evlerinden çıkan mahkûmların haya
ta intibak edinceye kadar boş kalmamalarını te
min edecek olan Patronaj Kanununun da bir an 
evvel Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi şa
yanı temennidir. 

Muhterem arkadaşlar, sorgu hâkimliği çok 
eski bir müessesedir ve bugün için fonksiyonunu 
kaybetmiş bulunmaktadır. Pek tabiî sayın hâ
kimlerini yüce şahsiyetini tenzih ederim. Bu mü
essese adaletin gecikmesine sebebiyet verdiği gibi 
teşevvüşe uğramasına ve hattâ ekseriya adaletin 
zedelenmesine, kaybolmasına da sebebolmakta-
dır. Hazırlık tahkikatından sorgu: tahkikatına 
gelinceye kadar arada maalesef binbir dalavere 
döndürüldüğü zamanlar olur. ifadeler değişti
rilir. Fakat hazırlık ifadesi yeminsiz olduğu 
için yalan şahitlikten de mahkûm edilemez. 
Sorgu hâkimi davetiye gönderinceye kadar şa
hitlerin çoğu başka taraflara dağılırlar. Tali
matla ifadeleri alıncaya kadar iş işten geçer, 
demir tavında dövülmez. Hâdiseden sonra sı
cağı sıcağına alman ifadeler hakikate mutlaka 
yüzde 99 yakındır diyebilirim. Bunun için sior-
gıı hâkimliği teşkilâtı kadrosunu olduğu gHbi 
lâğvederek Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
ilâve edilerek hazırlık ifadeleri yeminli olarak 
alınacak olursa süratli ve salim adaletin temin 
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edilmiş olacağı kanaatim gittikçe kuvvetlene
cektir. 

Mu!h'terem arkadaşlar, 'hâkimlik meslekin
de ihtisasın önplâna alınmasına ve Türkiye'-
nin her 'bölgesinde muayyen 'bir müddet esası 
ihdas edilmek suretiyle adalet 'hizmetinde ada
letin sağlanması ve Ihâkim lojmanlarının yap
tırma çarelerinin bulunması, teşkilât kanunu
nun biran önce çıkarılması ve geçen senelerde 
hazırlandığı vadedilen kanun tasarılarının ibir-
an önce Yüksek Meclise sevk edilmesini temenni 
etmekteyim. 

Sayın arkadaşlar, Yüksek Hâkimler Kuru
lu kurulduktan sonra hâkimleri tâyin yetkisi
nin kaldırılması bence hiç doğru ıol mam ıştır. 
Teftiş yetkisinin kaldırılması hiç doğru olma
mıştır. Maalesef biz daha o seviyeye gelmedi
ğimize kaaniim. Vatandaşın hir şikâyeti olur
sa ta'hkik işinin aynı yerde ve üst dereceli bir 
hâkime havale edilmesi doğru değildir. Esa
sen vatandaş canı burnuna gelmeden hâkimi 
şikâyet etmesi vâki değildir. Çünkü kolay ko
lay altından kalkamıyaeağını ve neticede ken
disimin zararlı çıkacağını bilir. Onun için ne 
yapıp yapıp re'sen teftiş işini yapmanın bir ça
resine bakmak lâzımdır. Bir Anayasa ihükmü 
olmakla ^beraber temennimizin zapta geçmesi 
bakımından şu 'hususu da arz etmeden .geç em i -
yeceğim. Gerek Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeleri, gerekse Anayasa Malhkemeisi üyeleri
nin bir kısmının Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu tarafından seçilmesi "bence doğru de
ğildir. Seçimlerde görülüyor ki 'büyük parti
ler 'gösterdiği ve tuttuğu bir namzette ısrar 
etmek suretiyle seçim turlarının senelerce de
vamına sebeboluyor ve 'hem de adaylığını ko
yan bir zat partici olmasa bile zoraki partizan
lığa sürüklenmiş oluyor. Bu suretle tamamen 
tarafsız 'olmasını arzu ettiğimiz bu ulvi müesse-
lere karşı vatandaşta 'haklı olarak bir şüplhe 
uyanacaktır. Tkmu da 'böylece kaydettikten 
sonra sözlerime nihayet verir, (bütçenin mem
leket ve millet için hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni eder, hepinize muvaffakiyetler te
menni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Baysoy buyurun, 
FEHMİ 'BAYSOY (Erzincan) — Sayın baş

kan muhterem arkadaşlar, deminden 'beri ha
tip arkadaşlarımızı dinledik. Saym Hazım 
Dağlı ve Salih Bey ve Adalet Partisinin Sayın 
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sözcüsü arkadaşlarım hâkimlerde aranan vasıf
ları (beyan buyurdular. Ben de bu (beyanlara 
aynen iştirak ediyorum. Yalnız Ibu mukaddes 
vazifede (bir başlangıç şekli vardır. Ben de bu 
başlangıç şekli hakkında fikrimi beyan etmek 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Muh
terem arkadaşlarım, Hukuk Fakültesini 'bi
tiren her arkadaş evvelâ bir senelik stajını yap
tıktan sonra kura çekiyor ve >her 'hangi (bir 
memuriyete tâyin edilir şekilde tâyin edildiği 
yere gidiyor. Türk Devleti adına orada hüküm 
veriyor. Ama 'hâkimlerde muayyen vasıfların 
bulunmasını kabul ediyoruz. Şu fhalde (bunla
rın yetiştirilme tarzları ve tâyin şekilleri hak
kında biraz 'inceleme ve süzgeçten geçirme 'her 
halde dok lüzumlu olur kanısındayım. Bu tâ
yin edilen arkadaşlar nihayet kafalarında fa
külteden aldıkları bilgi ve bir senelik staj es
nasında edindikleri malûmatla her hangi (bir 
kazaya gidiyorlar. Kazalarımızda hâkimin lü
zum gördüğü zaman müracaat edeceği Ibir kü-
tüpane yoktur. Kendi de yeni mektepten çık
mıştır, lüzumlu kitapları temin edecek maddi 
imkâna da sahip değildir. Hele fbâzı kazala
rımız vardır k i ; vilâyetle irtibatı da pek 'zor
dur. Her hangi (bir müşkülünde dâvasını talik 
etsin, 'gitsin merkezdeki daha (bilgili ve tecrü
beli arkadaşlariyle müşavere eitsin kararma 
varsın. Ama öyle kazalarımız vardır ki, vilâ-
yetiyle irtibatı kış müddetince tamamen ka
palıdır, burada bulunan hâkim arkadaşları 
düşünün? $u halde Ibu hâkim arkadaşlarım (bil
hassa, stajiyer hâkim arkadaşların iyi yetişti
rildikten sonra kazalara gönderilmesi da:ha 
faydalı 'olur kanaatindeyim. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim. Ha
len mer'i kanunlarımızdan 'bir (haylisinin (bâzı 
maddeleri maalesef artık bugün tatbikatta kul
lanılmayacak durumdadır. Bir kısım hiç tat-
bika konulmaz. Tamamiyle hareketini kaybet
miş kanunlardır. Bunların da lütfedilip bir göz
den geçirilmesi ve taranması her 'halde çok fay
dalı olur. 

Bir noktaya daha değinmek isterim. Kaza
larımızın bir çoğunda maalesef savcılarımız 
noksandır. Ekseri işte usul gereğince başkâ
tipler savcıların vazifesini görürler. Başkâtip
lerimiz de bir hususi şekilde yetiştirilmiş olma
dıklarına göre birçok aksaklıklar oluyor ve 
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vatandaşlar bundan çok sızlanıyorlar. Bunun 
bir çaresini bulmak ya savcı adedini artırıp 
buralara savcı tâyin etmek veyahutta bu baş
kâtipleri bu işi yapabilecek şekilde yetiştirmek 
çok yerinde >olur. Benim mâruzâtım bu ka
dardır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 

RÎFAT ÖZTÜRKOÎNE (istanbul) — Muh-
'terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; bir ve
teriner arkadaş konuştuktan sonra bunun ar
kasından bir doktorun konuşması (tabiî olacak
tır. («Doğru» sesleri) Adliye Bakanının hasır
lamış olduğu Adlî Tıp Meclisi Kanunu bugün
kü ihtiyaçlara kâfi değildir. Bunu lütfen 
geriye alsınlar, bugünün ihtiyaçlarına-uygun 
bir şekilde, olgun bir Adlî Tıp Meclisi kanunu 
getirsinler. Zira Adlî Tabip bulunmayan yer
lerde bu vazife 3017 sayılı Kanunun 31 ncü mad
desi ıgereğince Hükümet .tabiplerine verilmek
tedir. 

'Mulhterem arşadaşıarım, Hükümet tabibi 
her hangi bir basltaya bakıyor, bunda bir akıl 
hastalığının (olduğunu ileriye sürüyor. Karsı 
taraftan birisi itiraz ediyor. «Bunun raporu 
muteber değildir, çünkü bu ihtisas salhibi de
ğildir» Şimdi bu durum karşısında dâvanız 
kayboluyor. Çünkü Temyiz Mahkemesi bu dâ
vayı reddediyor. 

İkincisi Adalet Bakanlığının esas bu meyan-
da da 17 . 4 . 1940 tarihli bir tamami vardır. Bu 
aribi hâdiseler medikal olan hâdiseleri sık sık husu
le getirmektedir. Haklı ve haksızlıklar daima mağ
dur cihetine yönetilmektedir. Bu itibarla Adlî 
Tıp Kanunu hakikaten ihtiyaca uygun bir şekil
de getirilmelidir. Zira o kanun bence samimî 
de<?il. Çünkü 15 tane asistanı 7 asistan olarak 
indirmektedir. Muhterem arkadaşlarım memleket
te adlî tabip yok. Üstelik asistan miktarı da a^a-
ğı indirilmektedir. Peki bu hukuk düzeni ne za
man düzelecektir, bu memlekette? Bu hata bir. 

tkinci hata: Türk Ceza Kanununun 46 ve 
47 nci maddeleri bugünün şartlarına göre ıslah 
edilmelidir. Bu maddeler esasen îtalyancadan 
tercüme edilmiştir. Maalesef bizde de tamamen 
yanlış tercüme edilmiştir. Bunun derinliğine vakit 
kalırsa gireceğiz. Çünkü bir hasta eskiden teda vi 
metodunda elektroşok yoktu, şimdi tedavi ilerle
miştir. Mahkeme karar veriyor, ağır bir suç iş-
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lemis ise bir akıl hastası bir sene kadar bu, akıl 
hastanesinde kalsın diyor. Elektroşok tedavisine 
tabi tutuluyor, hasta iyi oluyor. Bu adamı has
tane 10 - 11 ay nasıl muhafaza edecektir, bu da 
hatalıdır. Bunu tashih etmek gerekmektedir. Bu 
durum karşısında Medeni Kanunun 13, 89, 133, 
355 nei maddeleri yeniden gözden geçirilmelidir. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 73, 74, 
399 ve 404 ncü maddeleri de yeniden gözden ge
çirilmelidir. Çünkü bunların hepsi akıl hastaları 
ile ilgili mevzuattır. Bu maddeler akıl hastaları
na sosyal adalet prensipleri uygulanarak tatbik 
edilmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, çıkan af kanunları 
var. Af kanunu bu Meclislerden çıkıyor. 46 ncı 
maddeye tâbi olan akıl hastalarının hukukî du
rumu ne oluyor? Hasta müracaat ediyor mahke
meye. Bâzı mahkemeler suç unsuru ortadan kalk
tığı için, o adam da affa tâbidir diyor. Bunu tah
liye ediniz diyor. Hastane bu adamı tahliye edi
yor. Çünkü hâkim karar veriyor. Aynı suçtan 
46 ncı madde gereğince akıl hastanesine giren bir 
hastaya başka mahkeme de hayır diyor. Orada 
tecrit edilecektir, orada da bir sene muhafaza 
edilmesi zarureti vardır. Bu suretle bu hasta bu 
Af Kanunundan istifade edemiyor. 

Beş Yıllık Plân gereğince sosyal ıslahhaneler 
öngörüldüğü halde bu sosyal ıslah hanelerin ya
pılmamasının sebebi nedir? Demin arz ettiğim 
gibi bir akıl hastası elektroşoktan sonra kısmen 
normal bir hayata geldiği zaman bunu cemiyete 
değil, sosyal ıslahhanelere şevki gerekmektedir. 
Şimdi biraz vakit kaldığı için 46 ncı maddenin 
cümle, cümle hatalarını tetkik edelim. Suç işlemiş 
tam akıl hastalarına tatbik edilen bu maddenin bi
rinci cümlesindeki; «Şuurun veya harekâtının ser
bestisini» ibaresi muğlâk, maksadı teminden uzak 
ve gramer itibariyle yanlıştır. Meselâ, şuur en mü
him hâdisedir, muhterem arkadaşlarım, biz bunu 
italyan Ceza Hukukundan tercüme etmişiz, ama 
gelişigüzel kopya edilmiş. Şimdi bunun kopye-
sinin belki hukukçu arkadaşlarım kızacaktır ama 
ben hâkimim inandığım dâvayı müdafaaa etmem 
en aslî vazifemdir. (Bravo sesleri.) Şimdi şuur 
muhtelif akıl melekelerinden birisi olduğuna göre 
bunu bozan bir akıl hastalığı bu madde hükümle
rine girdiği halde, muhakemesini ve idrakini bo
zan akıl hastasının durumu bu maddeye girecek 
midir, girmiyecek midir? «şuuru» nun kelimesi 
konduğuna göre bu durum karşısında şuuru ilgi- | 
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lendiren melekeler muayyen noktalarda olduğuna 
göre, akıl melekelerinin muhakemeyi ve idraki bo
zan hususun bu kısma girmemesi icabetmektedir. 
Ama bunu inceliyen yok. («Adlî Tıp inceler.» ses
leri.) Adlî Tıp dedi arkadaşım. Islahını istedi
ğim maddelerden bir tanesi, adlî tıbba mahkeme 
gönderiyor. Üç hafta sen bunu müşahede altın
da bırakacaksın diyor. Müşahede altında bırak
tığınız zaman da bunun evrakı nerede? Bunun 
müşahedesi nerede, bunun anelizi nerede? Yok. 
Evrakı sonradan geliyor. Üç haftada bu akıl has
talığına teşhis konulabilir mi? Konulamaz. E... Bu 
durum karşısında elbette bol bol cinayetler işlen
mektedir. Cinayeti işliyen her adam da 21 gün 
sonra akıl hastalığından rapor almaktadır. Muh
terem arkadaşlarım, cemiyeti tehdideden 68 bin 
akıl hastası vardır. Bu 68 bin akıl hastasından 
ancak 4 bini tecridedilmektedir. Demek ki, ce
miyetin sosyal düzeni her an tehlikededir. Bu 
itibarla Sayın Vekilimiz bu mevzu üzerine has
sasiyetle eğilmelidir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çumralı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı bütçesini tenkid 
sadedinde konuşan arkadaş1 arımızın dayandığı 
belli başlı meonet, adadet mülkün temelidir veya 
mülk adalet üzerine kurulur şeklinrle ifadelerini 
bulmuştur. Adalet mülkü temeli olduğuna göre 
bu temele her hangi bir kuşku, her hangi bir en
dişe gelir ve temel sallanmaya başlarsa mülk de 
harabolur, adalet de harabolur. Ben bu vadide 
bu bakanlık bütçesinde söz almayı düşünmüyor
dum. Arkadaşım Nahit Altan, ki beni yakînen 
tanırlar, kendi intihap dairelrinde bir miktar 
reisliğim var, 10 ay kaydını tasrih etmeden dü
şüncelerini ifade etselerdi Saym Bakan arkadaşım 
elbette gereken cevabı verecekti, verirdi. Ne ol
muş? 10 avda 300 savcı değişmiş. Ne olmuş değiş
miş de? Bunun altında her hangi bir partizan 
mü1 âh az a aramak lâzımdır. 300 savcının değiş
medi böyle bir zihnivetin mahsulü gibi bir ifade 
tarzı taşımaktadır. Hata ediyorsun Nahit Bey. 
Şimdi size vereceğim 3 rakamla bu tahvil edilmiş, 
kararnamesi çıkmış 300 savcıdan b ;r yıllık kanu
ni stajlarını ikmal etmiş olan hâkim adaylarından 
124 tanesi vazifeye tâyin edilmiştir. Bunun şüp
heyle, efkârı umumiyeye şüpheyle arzında sıtkı 
selâmet var mıdır? Tâyin etmiyecek mi idik? Bu 

— 336 — 



Ö. Senatosu B : 31 
staj müddetlerini ikmal edenleri? Igte arkadaşım 
şikâyet ediyor, birçok yerlerde bu kanun çıkma
dan Önce 'halâ da bugün pek az ve mahdut dahi 
olsa başkâtipler tarafından idare edilmektedir. 
Bunlar kur'alarmı çeker ve lıer birisi de çektiği 
k u r a dâhilinde gidip, vazifesine başlar. Yine 
bunlardan 135 tanesi yüksek: dereceye terfi et
miş olan savcılara ait kararnamedir. Bir üst de
receye terfii gelmiş, zamanı gelmiş kadrosunu 
bekliyen veya üst dereceyi bekliyen savcılara ait 
kararnamed'r. Terfi ettirmiyecek miydik bun
ları! Bunlarda- her hangi bir art düşünce sez
meye imkân var mıdır? 16 hâkim müracaat et
miş, Hâkimler Kuruluna, ve Adalet Bakanlığı
na. Ben savcı olacağım diyor. Beni bu sınıfa ka
bul edin diyor. Soruyoruz, Yüksek Hâkimler 
Kurulundan, muvafakatini 'beyan ediyor, tâyin 
ed'yoruz. Bunda adaleti 'kuşkuya götürecek ne 
gibi bir tasavvur, ne gibi bir hal tasavvur eder 
arkadaşımız. 

Geri kalanlar içerisinde yerinin değiştirilme-
s'ne gerçekten zaruret hâsıl olanlar vardır. Bun
lar vazife başında olduğu için şimdi teker teker 
niçin hangi esbabı mucibe ile 'hangi gerekçe ile 
değiştirdiğimizi İfadeye imkân bulmamaktayım. 
Gençtir, 'hata etmiştir, .kusuru .olmuştur, zaman 
bu ihatasını tashih edecektir. Ve iyi şekilde yeti
şecek savcılar olacaklardır. Bunlar içerisinde 
kendi talepleriyle naklini i'stiyonler vardır. Şu 
kadar yıl kaldım, .diyor. Ben bunun acısını, bu 
meslekin 38 sene içinde ve dışında fakat daima 
beraberinde yaşamış bir arkadaşınız olarak bili
yorum. Asfalt yüzü görmedim, diyen savcıyı, hâ
kimi 'bırakıyorum. Bunu almış, istediği münasip 
b :r yere itahvil etmişsek bunda da her hangi bir 
partizanlık kuşkusu, endişesi getirip de zabıtlara 
geçirerek efkârı umumiyeye aksederek, böyle bir 
tutumu ifade etmek garçekten adaleti de sarsar, 
mülkü de ısarsar. 

Arkadaşlar, bir şey ifade edeyim; ayrıca bu 
arada, son aldığım rakama göre Yüksek Hâkim
ler Kurulu da 600 hâkimi yeniden tâyin etmiş, 
yerini değiştirmiş, savcılardan hâkimlik istiyen-
ler olmuştur, muvafakat etmişiz, göndermişizdir, 
onlar da bu tâyini yapmışlardır. Eğer rakam bir 
şey ifade ediyorsa, Adalet Bakanlığı 10 ay içe
risinde 300 tasarrufta bulunmuş, Yüksek Hâkim
ler Kurulu 600 tasarrufta bulunmuştur. Binaen
aleyh, burada bu tenkidler yapılırken, bu husus-
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lan yani, adaleti gerçekten şüpheye düşürecek, 
vatandaşı telâşa düşürecek beyanlardan gerçek
ten tevakki etmek lâzımdır. Bilmünasebe ifade et
miştim, Adalet Bakanı şu veya bu partiden men
subu olur, ve orada Hükümete de dâhil olur. 
Ama, arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı hiçbir za
man partizan bir zihniyete müsaade edecek ba
kan1 ık değildir. Vatandaşın son melceidir, başvu
racağı yerdir. 

Yine 'bu konuşmalar arasında arkadaşımız, 
«avcıların diyor tesir altında 'bulundurulduğu bir 
gorçektir. Ne demek «savcıların tetsir altında bu
lundurulduğu bir gerçektir?» Arkadaşım bir hu
kukçudur, Savcı iihlbar, şikâyet, ıttıla, vesilesiyle 
kendisine intikal etmiş olan hâdiseleri geniş bir 
istiklâl düşüncesi içerisinde mütalâa eder, âmme 
dâvası açılmasına lüzum görürse açar. Burada 
Adalet Bakanlığının en küçük bir tesiri kanunen 
balhis konusu olamaz. Adalet Bakanlığına Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun verdiği yetki, 
ben dâva açmıyacağım diyen müddeiumuminin 
verdiği âdemitaık*p kararını celbedip tetkik ettik
ten sonra, gerekirse Amme dâvasını açmak ioin 
emir vermektir. Şunu Yüksek Huzurunuzda ifade 
etmek isterim ki, devam eden mesuliyet devrim 
içerisinde bir def acık olsun bu yola tevessül edil
memiştir. Bu derecede istiklâl içerisinde, bu de
recede kanun anlayışı ile savcılar haşhaşa bıra
kılmış bulunmaktadır. Bu da üzerinde oynanacak 
konulardan değildir. Aşırı cereyanlara karşı 
malıkeme ve savcıların serbest 'bırakılmadığını 
görüyoruz, sözünün ispatı gerekir, hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim açık oylama sonuç
larını arz ediyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1005 yılı ıbütçe kanun tasarısına 102 üye iştirak, 
97 katoul, 3 red, 2 çekinser vardır. Tasarı kanun
laşmıştır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
'bütçe kanun tasarısına 100 üye iştirak etmiş, 
73 kabul 25 ret, 2 çekinser. Tasan kanunlaş
mıştır. 

Sayın Eşref Ayhan. 
EŞREF AYHAN (Ordu) — Muhterem 

Başkan, çek değerli. arkadaşlarım, Adalet Ba-
kanyığı 'bütçesi üzerinde kısaca maruzatta bulu* 
nacağım. Geçen yıl 'bu 'bütçe üzerinde konuşur
ken oözlerime «Adalet mülkün temelidir» diye 
başlamıştım. Bugün konuşurken sözlerime «mülk 
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adaletin temelidir» diye başlıyorum. Eğer lıii- I 
kümran 'bir mülk olmazsa adalet de olmaz. 
Onun için konuşmamın seyri bakımından bıı şe
kilde 'bir girizgâhla girmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni Anayasamız 
•memleketimize öyle bir rejim getirmiştir liri, hu
kuk devletini % 100 yaşamaktayız. Hukuka bağ
lı bir Devlet en yüksek zirvesine çıkmıştır. Ana
yasamızın getirdiği müesseseler; Anayasa mah
kemesi, Yüksek Hakimler Kurulu, TRT muh
tar idaresi, üniversite muhtar idaresi, nerede 
ise muhtarların da muhtar idaresini getirmek 
üzereyiz. Bu kadar geniş mulMariyet müesseseleri 
ve hukuk müesseseleri bir memlekete geldikten 
sonra Anayasamızın da bir maddesinde «idare
nin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışın
da kalamaz» dendikten sonra demek ki Türkiye'
de yüzde yüz hukuk devleti vardır. O halde yüz-
deyüz hukuk devleti varsa bu memlekette hâkim- | 
lor teminat altındadır, ve mahkemeler müsta
kildir, istiklâle sahiptir. Yakın zamanda memle
ketimizin en büyük mesafeyi aldığı tek bir nok
ta varsa o da Adaietir. Hakikaten şu birkaç 
sene içerisinde adalet Türkiye'de gayesine ve he
define 'varmıştır. Yıllarca hakim teminatı, malı-
kemo istiklâli diye /bu millet mücadele etti. Bu
gün bir noktaya .geldik. Fakat, fbu noktaya biz 
niçin geldik? Bir hedefe ve bir gayeye gidebil
mek için geldik. Üzülerek ifade ed'eyim ki, bugün 
geldiğimiz noktada yine şikâyetlerimiz vardır. 

Hâkimin teminatı demek, mahkemenin istik
lâli elemek, hiçbir zaman bu hâkimin vazifeye 
devanı etmemesi demek değildir. Bir hâkimin 
saat 9 da vazifesi başına gelmemesi demek de
ğildir. Hiçbir zaman vazife başına gelmemek 
hâkim teminatı ile alâkalı bir mesele değildir. 
Kıymetli Adliye Bakanımızdan soruyorum: Hâ
kimlerin basına kadar intikal eden devamsızlık
la IM ve işi bitirmemeleri karşısında ne gibi ted
birler alınmaktadır? Bu öyle bir şeydir ki, bir 
şey arzu ederseniz, o noktaya gidemediğiniz za
man onun inkisarı çok büyük olur. Bu bakım
dan bu hakikaten adaletin tecellisi için çok lâ
zım olan mahkeme istiklâli ve hâkim teminatı
nın icaplarını da yüzdeyüz memleketimizde ye
rine getirmeye mecburuz arkadaşlarım. 

İkinci bir husus, her köyde bir mahkeme ku
ralını, her kasabada bir -mahkeme kuralım, bu
nun ifade ettiği mâna nedir? Bir bakıma mil-
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letlerin, devletlerin medeni seviyesi mahkemele
rin azlığı ile, hâkimlerin azlığı ile ve mahkeme
lere akseden işlerin azlığı ile ölçülür. Bugün 
Bayın Bakanımdan soruyorum, İngiltere'de kaç 
mahkeme, kaç hâkim vardır ve mahkemelere 
intikal eden ihtilaflı meselelerin adedi kaçtır? 
Fransa'da kaçtır, İtalya'da kaçtır? Onun için 
bir milletin ve bir Devletin medeni seviyesini bir 
bakıma hergün bir 'mahkeme açması ile ölçenle
yiz. Ve bu faydalı da değildir. O halde, yapı. 
lacak iş, demin de dedim, mülk adaletin temeli
dir, diye. O halde mü İte ekonomik ilerlemeyi, 
sosyal ilerlemeyi kültürel ilerlemeyi hedefine 
vardıracağız. O zaman ne olacak? Mahkemelere 
düşen iş pek tabiî ki, azalacak. Karadenizi ele 
alalım. Karadeniz'de 1 - 2 sene avukatlığını var
dır, biliyorum, tatbikatını gürdüm. Dâvaların 
yüzde sekseni gayrimenkul ihtilâflarıdır. Yani 
ceza mahkemelerine intikal eden dâvaların 
% 70 i netice itibariyle toprak ihtilâfından doğ
maktadır. Demek ki, bu memlekette kadastro 
denilen nesneyi hallettiğimiz zaman Karadeniz'de 
bu mahkemeleri yarıya indirmek mümkün, hâ
kimleri yarıya indirmek mümkün. Ve adedleri 
azaldığı nisbette de İngiltere'deki kadar hâkim
leri terfi ettirmek terfileıini sağlamak mümkün 
ve lâzımdır. Onun için bir meseleyi sadece bir 
zaviyeden alıp öbür taraflarını ihmal etmek 
hiçbir zaman doğru olmaz. Ben kıymetli Ba
kanımızın bir kaç sene sonra bu kürsüye çıktığı 
zaman şunu ifade etmesini isterim: Ankara'da 
.12 tane Asliye Hukuk Mahkemesi vardır, iki 
tanesini lâğvettim. Ordu'da iki tane Asliye Hu
kuk Mahkemesi vardı, bir tanesini lâğvettim, 
filân kasabadaki ağır cezayı kaldırdım, hapisha
nelerdeki mahkûm adedi şuna düşmüştür demesini 
beklerim ve bunu Cenabı Haktan temenni ederim. 
O, bir Devlet ileri medeniyet seviyesinin bir öl
çüsü olur. Ne zaman? ıBiz millet olarak, Devlet 
olarak nisbet bakımından İngiltere'ye yaklaşa
biliriz, o zaman her bakımdan biz yükselmiş mil
let, ilerlemiş Devlet oluruz. Bu bakımdan me
seleyi ele alırken hakikaten bu mukaddes mef
humlar ne kadar lâzım ve zaruri ise mahkeme 
istiklâli, hâkim teminatı ne kadar lazımsa haki
katen adalet mülkün ne kadar temeli ise, mülkü 
de adaletin temeli haline getirmeye mecburuz. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan bir dakikanız 
var , 
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EŞREF AYHAN (Devamla) — 'Muhterem 

arkadaşla rı<m, sözlerimi biltirimek istiyoruınr. 
Bir memlekette bir bakim yüzlerce dosya ile 
malhkcye çıkar ve bunların hemen çoğunun de-
ı °i nine İnmesi mümkün olnıaız. Biöyle ibir mem
lekette adaletin tecellisi çok müşkildir. Teni
yiz Mahkemesini ele alalını. Teniyiz Mahkemesi 
hakikaten bir iş kesafeti altlında h-oğul'inakta-
d'i'r. Bâzı 'arkadaşlarım temas ettiler. Öyle Tem
yiz ilândan vardır ki, esbabı mucibesi yoktur. 
Yetişemezler. Ben, geçen sene de konuş mamda 
söylemiştim1, beş üye ile ealışnuaiktadurlar, 'bun
ları üee indirin. Adetleri çoğalabilir dedik. Bir 
hâkime iki bin lirayı itimat etmediğimiz hu de
virde hiç bir mesele halledilemez ^arkadaşlar. 
Haklime o kadar teminat verdik, bu 'kadar ye
tişmesi için gayret sâ rf ediyoruz. Fakat iki- bin 
lira için hâkimin kararını biz eğer teiniyiz ka-
ıbiliyeti yoktur. lMyenıezsek netice alamaıynz. 
50 liradan yukarı -b'ültün- dâvalar temyiıze tâbi
dir. Elbette bu Teniyiz Mahkemesi :bu kadar iş 
kesafeti altında iyi iş ,göremez. Onun için kıy
metli ve enerjik Bakamımızdan Adliyenin bütün 
melcelerine hakikaten eğilmesini, ama '.memle
ket reali'teleri 'bakıımından da eğilmesini canı 
gömül de n diler, bu bütçenin de memleketimize, 
vatanımıza ^hayırlı olmasıuı diler, hepinizi hür
metle selamlarını. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem Balkan, kıymetli arkadaşlarım, vaktin. 
ge'emesi sebebiyle iki nokta üzerinde maruzat
ta bulunmak üzere söz almış buluyorum. Bun
lardan biri ve birincisi olan Anayamızın, Cum
huriyetimizin ve demokrasimizin, rejimimizin 
tek teminatı ve bir müeyyidesi olan Türk Ceza 
Kanununun 141 ve 14i2 nci maddelerinin ısağ-
lamlaşti'rııljması ve bu maddelerin titizilikle tat
bikî edilmesini isiteimekltir. İleri solculuk kisvesi' 
altında komünizmin ilerlemekte olduğu ibu sıra
da Adalet Bakanlığının ve 'kıymetli Balkanı- • 
ÎIMI, geçen konuşmalarında da işaret ettikleri < 
gibi, kıymetli savcılarımızı ikaz ederek"bu nıiad- i 
deler üzerinde duruılınıası iktiza eder. Türk Ce
za Kanıınunu ibaşındaıı sionuna kadar tetkik et
tiğimiz zaman gerek inkilahlarıımıizı, gerekse 
rejimimizi teminat ve müeyyide altına alau sa
dece bu maddeleri buluruz. Bunların ilgası veya; ' 
tdhfifi bu memleketi keşmekeşe, inhilâle ve yok ! 
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etmeye matuf olur. Bu itibarla bu maddelerin 
teşdidi ve bunıların sağlamilaştınlmaesunı ve ti
tizlikle tatbikini tekrar ve tekrar istirham 
ediyorum. 

Bir de kıymetli arkadaşla ri'm üzerinde 
eihemmiyetle durdular, mıüntesibi olmakla if
tihar ettiğim hâkimlik mesleğine Anayagaminizin 
öteden beri arzuladığımız ve vermiş bulundu-
ğıı teminatı, adetleri az da osa bir takım: hâ
kim arkadaşlarımız, esefle kaydedeyim ki, 
istismar ederek bu teminatı kayfîlik şeklinde 
anlıyarak vazifelerini yapmamaktadırlar. 

Bunlar için de Yüksek Adalet Bakanlığından 
âcil tedbirlerin almasını istirham eder, bütçenin, 
hakanlık ve memleket için hayırlı olmasını te
menni ederek hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, .görüşmeler bitmiştir. 
Sayın Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI SIKRI ATABAY (Kars) 
— Muhterem arkadaşlarını, yeni bir günün bu 
çok erken saatinde bir nebze vakitlerimizi alaca
ğım. Bütçemizin çeşitli meselelerine vukufla, isa
betle değinen ve bize kuvvet veren irşatlarını 
sirgemiyen 14 sayın arkadaşımıza sözcü arkada
şıma minnet ve şükranlarımı arz etmek isterim. 
Cidden yapıcı, yol gösterici -bir hava içinde ve 
mümtaz bir seviyede zevkle konuşmaları dinle
miş .bulunuyoruz. 

Bu erken saatte konuşmamı üç noktada top
lamak isterim. Birincisi; Adalet Bakanlığı ile 
ilgili çeşitli konular üzerinde malûmat arz etmek 
isterim. İkincisi; kıymetli arkadaşlarımızın çeşit
li suallerine cevap vermeye çalışacağım. Üçüncü 
konu olarak da günün meselesi haline gelen ve 
burada da Sayın Karaman'm bir tarafından, Sa
yın Bozcalınm diğer bir tarafından dile getirdik
leri Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
deleri üzerinde bir nebze malûmat arz etmeyj ça
lışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, ileri ve yüksek bir 
ideali paylaşan insan hak ve hürriyetlerine en 
engin garantileri temin eden bir Anayasaya sa
hip bulunuyoruz. Ama iyi (bilinmelidir ki, iyi bi
lirsiniz ki, dünyanın en ileri ve en güzel anaya
sasını yapmak bir memleketi mutlak mânada ne 
refaha'götürür, nede bir memlekette mutlak mâ
nada huzuru temin eder. Bir memlekette iktisadi 
düzen, bir -memlekette sosyal hayatın çeşitli veç
heleri eğer, bir istikrar temin etmemişse ve o 
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memlekette eğer adalet duygusu, vatandaşın Dev
lete ve adalete olan duyguları gerçek mânada bir 
sağlamlığa doğru gitmemişse o memleketin refa
hından ve o memleketin ilerlemesinden bahset
mek mümkün değildir. Şüphe yoktur ki, bir mem
leketle adalet duyguları, vatandaşların hangi 
mabette ruhlarında muhkem bir şekilde ta nün 
edilmişse o memlekette meseleler daha çok tali
kim edilmiş demektir. Ellbette burada konuşan 
arkadaşlarımızın da işaret ettiği gibi adalet bü
yük bir mesele teşkil etmektedir. Adalet Bakan
lığının 1965 yılı bütçesi üzerinde mâruzâtta bu
lunurken bugünkü .mevzuat içinde yetkileri çe
şitli şekilde ayıklanmış ve ayrılmış bulunan Ba
kanlığın, savcılar üzerindeki nezaret, ve ıbunları 
nakletme yetkisi ile, icra, daireleri, mahkeme ka
lemleri ve noterler üzerindeki murakabesi dışın
da kalan çeşitli 'konuları tedvin ve cemiyet ha
yatına tevdi .etmekten ibaret bulunmaktadır. Bu 
konularda ilk olarak ^çeşitli konuların hangi saf
hada Bakanlığımız tarafından hazırlandığını ve 
ne safhada olduğunu arz etmek isterim. Yasama 
organımda mevcut olan kanunlar yani, iki organ
dan biri veya diğerinde bulunan kanunların ba
şında İcra ve iflâs kanım tasarımız gelmektedir. 
Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülmüş, büyük bir kısmı Cumhuriyet Sena
tosu tarafından değiştirilmiş olan bu kanun ta
sarısının Millet Meclisi Adalet Encümeni tara
fından benimsendiğini ve tamam olarak benim-
send iği ni m emn uniy eti e öğren m i s bul u n uyoruz. 
Çok kısa (bir zaman içinde. Millet Meclisi Um,.1 mi 
Heyetinde görüşülecek ve ümidediyoruz ki, çok 
kısa bir zamanda iş hayatı miada, alacaklı ve 
borçlu münasebetlerinde büyük bir ferahlık ya
ratacak olan îcra ve İflâs Kanunu memleketin 
hizmetine girmiş olacaktır. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunda görüşü
len ve Umumi Heyete sevk edilen Kat mülkiyeti 
kanun tasarısı henüz Umumi Heyette görüşüle
memiştir. 

Ümidimiz ve gayretlerimiz ıo yoldadır ki, bu 
hafta içinde görüşülmesini temin etmeye muvaf
fak olacağız. Bu, şüphesiz ki, milletvekili arka
daşlarımızın gösterecekleri anlayışa ve bize raü-
zaharotleriyle ancak mümkün 'olabilecektir. No
terlik Kanununum 1 nei maddesinde bir değişik
lik istemiş bulunuyoruz. Yasama Meclisinin çe
şitli komisyonlarında yani Adalet ve Bütçe Ko-
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misyonunda olan kanun tasarılarımızın başında 
çocuk mahkemeleri gelmektedir. Daha önce Ada* 
lot Partisi Grupu adına konuşan Sayın Altan 
arkadaşımızın işaret ettiği ve henüz getirilmedi
ğini söyldeikleri çocuk mahkmeeleri kanun tasa
rımız Bakanlar Kurulundan geçirilmiş ye Yük
sek Meclise sevk edilmiş bulunuyor. 

Gerçekten bugün bütün dünyada ayrı bir 
hukuk kısmı olan çocuk hukuku bizim için 
yıllardan beri tahakkuk etmesi mümkün olmıyaaı 
bii' özleyişti, bir arzu Ve idealdi. Çocuk mah-
ke ııeleri'îii tahakkuk ettirme yolundaki, gay
retle;*, inşallah Meclislerimizin müzaharet ve 
çalışın alariyle kendilerine tevdi etmiş olduğu
muz çocuk mahkemeleri tahakkuk eder. Eğer 
Meclislerimiz bu gayreti gösterirlerse Mart ayı 
içinde biz Türkiye'nin tarihinde ilk defa ço
cuk mahkemelerini kurmuş olmadım bahtiyar
lığı içinde bir merhale kat'etmiş olacağız. Mil
let Meclisinin Bütçe Komisyonuna Patronaj 
Kanunu tevdi edilmiş görüşülmektedir. Adliye 
BiKdhuenindciU geçmiş Bütçe Encümenine gel
miştir. Birkaç gluı içerisinde Bütçe Encüme
ninden çıkaçağını ümidediyorııız. Mahkûmla
rı u sadece cezaevlerinde muayye'n bir disip
lin içinde çeşitli şartlarla bakımını üzerine alan 
Devlet, bugün modern ve medeni dünyada 
onun sadece bir mahkûmiyet, yani hürriye
tinden mahrumiyeti ile ilgili olan bir jandar
ma, Devlieti anlayışı içerisinde değildir. Onun 
cezaevinde çeşitli şartlariyle, hayatı ile il.gi-
lidii*, hürriyetine kavuştuğu zamaîrı da onun is
tikbaliyle yakından alâkalı bulunmaktadır. 
IBİzde şimdiye kadar mahkûmlar cezalarının 
in Cazından so'tıra kaderleriyle haşhaşa 'bırakı
lıyordu. Patronaj Kamunu ile yalnız serbest 
hayata atıldığı zaman bir iş temini ve olıu ce
miyet içerisinde itibarlı bir insan muamelesi 
görmesini temin değil, daha hükmünü çeker
ken, ya'ni hürriyetinden mahrum olduğu gün
lerde, yani daha cezaevinde cezasını çekerken 
ailesiyle münasebetlerinin ve cezaevi içinde çe
şitli. psikolojik hayat .şartları içinde onu ce
miyete iyi bir insan olarak hazırlıyabilmek 
içki tedbirlerin zarureti vardır. İşte bu iki yön
den. cemiyete kavuştuğu zaman bir iş bulabil
mesi ve bir mesleğe girebilmesine imkân sağ
lamak ve hürriyetinden mahrum bulunduğu 
günler içinde de cemiyetin ilgisini kendi üze-, 
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rine çekebilmek için Patronaj Kanununu ha
zırlamış bulunuyoruz. Ve ümidederiz ki, Büt
çe Komisyonunda ve Meclislerde, seçimlere git
meden önce, görüşülür ve ıbir kanun olarak çı
kar. Şüphesiz burada artık Hükümet ve bakan
lık olarak bizim hizmetlerimiz muayyen bir 
hudut içinde kalmış, esas mühim 'bir hedefi 
Meclisler himmet ve gayretlerini gösterirlerse, 
bahtiyar olacağız. 

Yine Bütçe Komisyonunda adliye meslek 
okulları kamun teklifi bulunmaktadır. Bu Hükü
met teklifi değildir. Bir sayın milletvekili ar
kadaşımız tarafından teklif edilmiştir. Bakan
lık olarak bu teklife katıldık ve bunu destek
leme kararını vermiş bulunuyoruz ve takibet-
mekteyiz. Zabıt kâtipleri, başkâtip ve birinci 
derecede bulunan memurların yetiştirilmesi ve 
mevcut memurlar için de kurslar açmak sure
tiyle adaletin en büyük yükünü omuzlarında 
çeken bu memurların iyi bir çatı içerisinde ve 
iyi bir şekilde yetişmesini temin için hazırla
nan bir teklifi bakanlık olarak benimsemiş ve 
takibetmiş «bulunuyoruz. 

Yargıtay Teşkilât Kanununun bakanlığı
mız tarafından son bir ay içinde ciddî bir 
şekilde hazırlığı yapılmış ve fakat bu arada 
167 sayın milletvekili ve senatonun de imza
sını havi bulunan Millet Meclisi Adalet Ko
misyonunda .görüşülmekte 'olan bu teklifi sa
dece geciktirmemek için müzakeresine iştirak 
etmiş, birçok maddeleri benimsemiş, pek azın
da ancak itirazımız olmuş ve fakat umumi
yetle benimsediğimiz Yangı tay Teşkilât Kanu
nunu çıkardığımız takdirde çeşitli arkadaşla
rımın burada ifade ettikleri gerek Yargıtayı'n 
iyi çalışması, bilhassa Sayın özden'in üzerinde 
çok dikkatle ve hassasiyetle ıstırabını çekmiş 
bir insan olarak durduğu, Yargıtaym çalış
ması ve Yargıtaydaki işlerin kolaylıkla ve sü
ratle çıkmasını temim edecek hükümleri muh
tevi bulunan Yargıtay Teşkilât Kanununu çıkar
mayı ümidediyoruz. Yargıtay Teşkilât Kanunu 
içerisinde, yine kıymetli arkadaşlarımızın dc-

-ğindiği 'bir yayın kuramıı getiriyonız, Yargı
tay teşkilât 'kanunu ile. Çeşitli 'arkadaşlarımı
zın acı acı dert yandığı, yurdun en ücra köşe
lerindeki hâkim ve savcılar çeşitli içtihatları, 
eserleri takibe'tme imkânını bir taraftan bakan-
lıik, bir taraftan da bu teşkilât vasıta siyle ver

mek istiyoruz. Yine bir 'kısım arkadaşlarımızın 
üzerinde dikkatle durdukları, hâkimlerin maddi 
ve mânevi yetişmeleri bakımından bilhassa Feh
mi Alpaslan arkadaşımızın işaret ettikleri, Yüİç
se ek mahkeme olarak Yargıtay mensuplarının 
maddi bakımdan teçhizine ilişkin sorularına bu
rada cevap arz etmek istiyorum: Ödenek ve 
kadrolar bakımından, Yargıtay üyelerinin öde
nek ve kadroları da, Yargıtay teşkilât .kanunu 
ile, Danıştay üyelerinin seviyesine çıkarılacak
tı:'. Kadroları bakımından gerek Danışta}-' üye
leri, Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri gerekse 
Yargıtay savcılarının durumu aynı olacaktır. 

Yine Millet Meclisi Adalet Encümeninde Hâ
kimler 'kanun tasarımız, Bakanlığın teklif etmiş 
olduğu hâkimler ve savcılar kanun tasarısı bu
lunmaktadır. İlk görüşülmesi zannedersem bu
gün yapılacak. Yani bundan 'beş altı saat sonra 
bugün saat 15 te yapılacak. Bu hâkim ve savcı
lar kanun tasarısiyle yine bizim kıymetli arka
daşlarımızın üzerinde dikkatle durdukları hâ
kimleri yetiştirme, staj gibi çeşitli müesseseleri 
getirmiş bulunuyoruz. Prensibolarak stajı iki yı
la çıkaracağız. Stajı toplu olarak yapmak kara
rındayız. Türkiye'nin 67 vilâyette veyahut hor 
hangi bir ağır cezası nezdinde tamamen o yer 
hâkimlerinin veya savcılarının takdirine kalmış 
yetiştirme tarzının, sahipsiz bırakılmış bir staj
dan istifade edilemediğini hepimiz yakın en bil
hassa bu meslekin insanları olarak bilmekteyiz. 
Bu itibarla yurdun 5 - 10 yerinde toplu staj 
mahkeme]eri nezdinde stajlarını yaptıracağız. 
Kalemin en teferruatlı muamelelerinden başla
mak üzere iki yıl ve sonunda, ancak imtihan ve
renlerin başarması suretiyle mesleke alma kara
rın layı:1;. Hâkimler ve savcılar kanununda bunu 
getirmiş bulunuyoruz. 

Söz buraya gelmişken bir hususa da işaret et
mek isterim: Adalet Bakanlığı olarak hâkimler 
vo avcılar kanunu içerisinde hâkim ve savcılar 
yardım kurulu teşkil etmek kararındayız ve bu
na ciddî bir şekilde teşebbüs etmiş bulunuyoruz. 
Birçok teşekküllerin, müesseselerin .yurdun çe
şitli yerlerinde dinlenme yerleri vardır. Mes
lekten ayrıldıkları günlerde kendilerine hiç ol
mazsa bir mesken temin edecek .yardım kurulla
rı mevcuttur. Meslekleri icabı en çok yıpranan 
en çok yorulan hâkimler, savcılar çeşitli malî 
güvenlik tedbirlerinden, teminatlardan uzak bu-
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Ilınmaktadırlar. Bu sebeple hâkimler ve savcı
lar kannnıı ile, getireceğimiz yardımı kurumu ile 
hâkimlere ve savcılarımıza yurdun muhtelif yer
lerinde dinlenme yerleri yapmak, çocuklarını 
okutmak imkânına sahip kılmak, meskenlerini 
yapabilmek ve diğer taraftan da emekliye ayrıl
dıkları zaman biriken bir meblâğa sahip kılmak 
kararındayız. 

Bunun için ciddî tedbirler ve kaynakları bul
maya uğraşmaktayız. Milletvekili ve senatör ar
kadaşlarımızın yardı m iyi e bunu çıkarabileceği
mizi ümidetmekteyiz. 

Kıymetli arkadaşlarımızın üzerinde önemle 
durdukları bir husus da Avukatlık kanunu idi. 
(ierçekten zannedersem bugün sayıları 7 500 ü 
geçmekte olan, bine yakını hanım, 500 küsuru 
da ruhsatlı dâva vekilinden ibaret, yeni aşağı 
yukarı 8 bini geçmiş bulunan ve hafızam beni 
yanıltmıyorsa bir yılda 400 civarında artış kay
deden avukatların demokratik bir anlayış içeri
sinde ve Anayasanın felsefe ve espirisine uygun 
olarak tüzel kişiliği haiz bir barolar birliği tara
fından çeşitli meselelerimi ve bugünkü Adalet 
Bakanlığı yetkilerini haiz olmak üzere bir ba
rolar birliği tarafından avukatlık meslekinin 
çeşitli meselelerini tedvir etmeyi düşünmekle
yiz. Avukatlık için de staj müddetinin iki yıl 
olmasını, imtihan usulünün tatbikini, avukat
ların devlet memuru gibi aleyhine işi enen suç
lardan dolayı memur ve kendisinin işlediği suç
tan dolayı da memur 'sayılması gibi diğer mem
leketlerde adaletin üç ayağını teşkil eden ve 
bizim de o mânada bul ab ildiğimiz hâkim, sav
cı ve avukat zihniyetini bu şekilde getirmek is
tiyoruz. Bunun için de kanını teklifi Adalet 
Komisyonunda bulunmaktadır. Bakanlığımızda 
da aynı şekilde hazırlıklar yapılmış ve ikmal 
edilmiştir. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir ba-
rolarıyle ve bu baroların yetkilileriyle yaptığı
mız çalışmalar sırasında bâzı 'konularda bir mu
tabakata varılmış değildir. Bunlar da pek ehem
miyetli oknıyan iki üç noktaya inhisar etmekte
dir. Anlaşsak veya anlaşmasa'k, Adalet Komis
yonunda mevcut bulunan' Avukatlık kanunu 
teklifini çıkarmak için, bütün gayretlerimizi 
sarf edeceğiz. »Sadece gecikmem esi için biz ta
sarımızı tevdi edemiyoruz. Ama anlatabilirsek 
süratle tasarımızı tevdi edeceğiz. Tasarımız ol
sun veya olmasın, bundan bâzı noktalarda ay- j 

rıhın avukatlık kanun teklifini destekliyeceğiz. 
çıkarmak için bütün gayretlerimizi sarf edece
ğiz. 

Burada vekâletnamesiz dosya tetkiki, avu
katlık ücretinin şerefiye ismi ile ve dâva konu-
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su olan meblâğın muayyen bir yüzdesi nisbetin-
de verilmesi şekli ile çeşitli yenilikler getiriyo
ruz. Ancak, memleketimiz de çeşitli kurumların 
kapıldığı bir heves vardır: Mutlak surette, her 
şekilde bağımsız olmak iddiası barolarımızda 
Adalet Bakanlığı ile bütün ilişkilerini kesmek, 
hiçbir şekilde Adliye Ba'kanlığı ile bir irtibat 
temin etmeden mutlak surette bağımsız bir tü
zel kişilik iddiasındadırlar. Bakanlık bir vesa
yet iddiası veya hevesinde değildir. Fakat âm
me hizmeti gören devlet memuru işlediği suç
lardan dolayı, kendi aleyhine işlediği suçlardan 
dolayı, devlet memuru olan ve adaletin üçüncü 
ayağını teşkil eden ve Adalet Bakanlığı bütün 
imkânlarını kullanarak kendileri için sosyal 
güvenlik ve sosyal sigorta veya daha ileri bir 
anlayış içinde Hükümet ve bilhassa maliyenin 
muzaharetine nail olduğu takdirde emeklilik 
hakkını getirmek gibi çeşitli ve devlet memuri
yeti bünyesinde bir görüşe sahip bulunduğu 
takdirde, Adalet Bakanlığı ile irtibatsız bir 
avukatlık camiası tasavvur etmediğimiz için 
sadece bu noktada ve zannederim ve ümidedi-
yorunı ki, İstanbul, Ankara, İzmir baroları dı
şında bütün baroların bizi bu hususta destekli-
yeceklerini de ümidetmekteyiz. 

Yine muhterem arkadaşlarınım, tâ. Osmanlı 
devrinden kalma ve bugüne 'kadar getirilmedi 
diye dert yandıkları, Maliye Bakanlığına tevdi 
edilen ve Maliye Bakanlığınca kadrolar sebe
biyle kabul etmeyip geri çevirdiği Bakanlık 
teşkilât kanunu için, sayın Erdoğan Adalı'ya 
bilhassa müjde vereyim iki, Maliye Bakanlığı 
ile münasip bir mutalbakata varmış bulunuyo
ruz ve zannedersem, Bakanlık teşkilât kanunu 
bakanlıklara, fikirlerini 'bildirmek üzere üç gün 
evvel gönderilmiştir. Öyle üın id ediyoruz ki, 
bu devrede mutlak surette bakanlık teşkilât 
kanununu çıkaracağız. Bakanlık teşkilât kanu
nu içerisinde Sayın (Türkmen ve diğer bir kı
sım arkadaşlarımızın işaret ettikleri Tetkik Ku
rulu, Yargıtay teşkilât kanununu getiren 'kıy
metli arkadaşlarımızın bir Adalet şûrası olarak 

i getirmek istedikleri fakat bizim bilhassa ka-
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mınlarm hazırlanmasında ister milletvekili is
ter senatör tarafından olsun, ister her hangi 
bir devlet müessesesi tarafından hazırlanırsa 
hazırlansınlar, tedvinleri ve kanım tekniği ba
kımından bilhassa kanunların hazırlanış ve üs
lûp acısından gerçekten bir kanun hüviyetini 
taşıyabilmeleri için mutlak surette 'bir müesse
se ve belli bir yer verilerek, tarafından hazır
lanması veyahut gözden geçirilmesinin doğru 
olacağına kaani 'bulunuyoruz. 

Bu itibarla bakanlıkta kurulmasını öngör
düğümüz ve tahakkukuna ealıştığımrz Tetkik 
Kurallımın büyük bir vazife anlayışı bu ola
caktır ve kanunların teklif halinde olsun, tasa
rı halinde olsun buradan geçecek. Ayrıca biz 
kanun tasarımızda hir teklif olarak öne sürü
yoruz ve yasama organlarından bilhassa rica 
edeceğiz, bütün milletvekili ve senatörler de 
eğer bizimle beraber olurlarsa, kanunlar en son 
şeklini alıp da oylanmadan önce üslûp, ibare 
ve diğer kanunlarla, o kanunun kendi metni içe
risinde Jiıadde ve fıkraları arasında tezatların 
olmaması, yanlışlıklamı 'bulunmaması ve en 
ufaktan, bir virgülünün dahi yerini bul
ması için bir 'kere daha bu Tetkik Kuruluna 
kısa bir müddet için iadesini de istemekteyiz 
ve bunlar olursa ümidcdiyorıız ki, 'kanunlarımız 
çoğalımyaeaktır ve daha iyi, daha isabetli ka
nunlar çıkarmış olacağız. 

Mahkemeler teşkilât kanununda hazırlıkla
rını ikmal etmiş bulunuyoruz ve çok kısa bir 
zamanda Meclise sevk edeeeğiz, Bunun bir gün 
meselesi olduğunu ifade etmek isterim. Böyle
likle yasama organlarında nıevcudolan ve ko
misyonlara tevdi edilmiş bulunan kanun tasa
rılarımızı ifade ettikten sonra hazırlıkları de
vam eden kanun tasarı 1 aranız üzerinde de bir 
nebze durmak isterim. 

Yine birçok arkadaşın üzerinde dikkatle 
durdukları Türk Ceza Kanunu gelmektedir. 
Muhterem arkadaşlar, bir hususu acı olarak it-
raf edeyim ki, Bütçe Komisyonunda 'Mart ile
risinde tevdiine söz vermiş olduğum ceza ka
nunu mutlak mânada, demokratik, yeni bir 
Türk Ceza kanunu olarak tevdi edemlyeeeğimi-
zi anlamış bulunuyoruz. Bunu yapamıyaeağı-
mızdan dolayı da üzüntülerimi ifade edeyim. 
Ama gerçek mân asiyi e anladığımız şekilde ye

ni meselâ, isviçre'nin son tatbik ettiği ceza 
kanunu gibi bütün bu değişiklikleri yapan bir 
ceza kanunu getirmiyeceğiz, ama, şimdi pren
siplerini arz edeceğim hususlarda büyük bir 
değişiklik olan ve büyük değişiklikler getiren 
tasarımızı 15 Mart tarihinde mutlak surette 
Yüksek Meclise tevdi edeceğiz. Bununla biz ev
velâ infaz sistemini mutlak surette yeni bir an
layış içerisinde mütalâa edeceğiz. 

Bizim imza ettiğimiz ve iştirak ettğimiz Bir
leşmiş Milletlerin mahkûmiyete ait çeşitli hü

kümleri mevcuttur. Ye bu hükümler insani 
şartları, sağlığından eğitimine, din hususların
dan izhılilik hususlarına kadar mahkûm yani 
hürriyetinden bağlı kişilerin çeşitli emniyet 
şartlarını getiren bir infaz sistemini mutlak 
suretle getireceğiz ve infaz sisteminin başında 
iştirak ettiğimiz ve taahhüdünde bulunduğu
muz esaslara uygun olarak bugünkü zulmedici 
hücre sistemini mutlaka kaldıracağız. Hücre 
sistemi yerine bir ilmî müşahede devresi ge
tirme kararındayız. Bu ilmî müşahede devri 
hiçbir zaman dar ve karanlık bir oda ve gay-
riinsanî şartlar içinde bir ikamet şekli olmıya-
caktır. Bu ilmî müşahede devresi ceza evleri
mizin idaresi altında hürriyeti tahdit edilen 
kişilerin bütün veçheleri tetkik edilebilecek bir 
şekil ve mahiyette olacaktır. 

Mahkûmiyet müddetinin tamamına şâmil 
olmak üzere bir istifade müddeti getirmek ka
rarındayız. Mahkûmiyet müddetinin sadece şu 
veya bu devresine münhasır olmak kayıt ve 
şartiyle değil, tamamına şâmil olmak üzere bit
iş ti fa müddeti getirme kararındayız. 

Mahkûmiyetin muayyen bir müddetinin iyi 
bir şekilde geçirilmesinden sonra, mahkûmla
rın aylık izinli şekliyle dışarıya çıkmaları nı te
min etme kararındayız. Meı'kez cezaevlerinin 
yerlerini iş esası üzerine müesses cezaevlerine 
çevirmek istiyoruz. 

Diğer taraftan cebir vasıtaları, hariçle irti
bat, şikâyet hakkı, nakil, din, disiplin cezaları, 
sıhhat, gıda gibi Ceza Evleri Nizamnamesinde der
piş edilen hususları ceza ve tevkif evlerinin ni
zamnamelerini mi süratle değiştirmek suretiy
le daha demokratik, daha insanî şartların geti
rilmesine kararlı bulunuyoruz. Tutuklular için 
bunlarla tabiî imkân dâhilinde mahkûmların, 
bilhassa genç. yaşta olanların mutlak' surette 
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ayrı bir yerde •bulundurulmaları ve müdafi ile sa
nığın ceza evi idaresi tarafından görülebilen ve 
fakat duyuimıyan bir şekilde müdafaalarını ha
zırlama ve görüşme imkânlarını temin etmek için 
gerekli şartları bu nizamnamelerde mutlak suret
te temine çalışacağız. Kısa müddetli hürriyeti bağ-
lıyan cezaların G ayı Iralan bir devresi için artık 
medeni memleketlerde ve demokratik ecza kanun
larında yer alan hürriyet bağlayıcı-cezaların, yeri
ne, para cezaları koymak için çalışacağız. Bu pren
sipleri 15 Marttan önce Yüksek Meclise tevdi 
edeceğiz. Böylelikle biz, bir yıl içinde ceza evle
rimizde yer alan kadınlar hariç, sadece erkek 
98 bin hükümlünün 77 binini aşan 6 aya kadar 
olan hükümlülük müddeti yerine, hürriyeti 
bağlayıcı ceza yerine, para cezasını getireceğiz. 
Böylelikle 77 vb in kişinin bir gün ilâ 6 ay ara
sında kısa süre içinde hürriyetlerinden mahrum 
edilmeleri yerine para cezalarını getireceğiz. 
Bununla hem insanî ve demokratik bir şekli ge
tireceğiz, hem artık ceza evlerinin mutlak su
rette istiap hadlerini azaltma, bakma ve iaşe 
etme, barındırma gibi çeşitli 'külfetlerden de 
devleti 'korumuş ve'kurtaıvnış olacağız. 

Bu arada basın suçları için, altı ayı aşan 
suçlar için dahi hürriyeti bağiıyan cezalar ye
rine para cezalarını ve fa:kat Garp memleket
lerinde olduğu gibi müessir bir şekilde olmak 
üzere müessir bir neticeyi temin edece'k şekil
de para cezalarını getirmek kararındayız. 

Tecil müessesesini genişletmek istiyoruz, biz
de tecil müessesesi umumiyetle 6 aydır, pek en
der ahvalde bir senedir. Bunu genişletmek isti
yoruz. 

insanî olmıyan ve artık demokratik ınemle-
'ketlerin hiçbirinde yer almıyan sürgün cezası
nı ceza kanununun kaderi içinden çıkarmıya 
çalışacağız. 

Biraz evvel Sayın öztürkç.ine'nin üzerinde 
durduğu Türk Ceza Kanununun 46 rıcı madde
sini tıbbın, psikolojinin ve biyolojinin yeni şart
ları içerisinde ele alacağız. Bu şekilde Türk Ceza 
Kanununun aşağı - yukarı büyük bir kısmını 
değiştirmek üzere en geç 15 Mart tarihinde Yüce 
Meclise sevk etmiş olacağız. 

Yine bu ayın sonunda olmadığı takdirde Şu
batın ilk haftası içerisinde, Anayasanın öngör- • 
düğü uyuşmazlık mahkemesi kanun tasarısı ha
zırlıklarımız bitmek üzeredir, bunu da Yüce Mec-
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lise sevk etmiş olacağız. Askerî,- adlî ve idari yar
gı organları arasındaki görev ve hüküm uyuş-
mazlıklarmı çözümleyecek olan bit yargı organı' 
um bu şekliyle Anayasanın 142 nci maddesinin 
derpiş ettiği hudutları içinde 1684, 4788 sayılı 
kanunlarının yerini almak üzere uyuşmazlık 
mahkemesi kanun tasarısını biraz önce işaret et
tiğim tarihte mutlak surette Yüksek Meclise sevk 
edeceğiz. 

Noterlik kanunu için çalışmalarımız devam et
mektedir. Belli bir tarih arz edcmiyeceğiın. No
terlik kanunu üzerinde çalışmalarımız sonunda 
eğer Bakanlar Kurulunda muayyen bir görüşe 
salıibolabilirsek bir tasarı halinde getirmek isti
yorum. Burada cemi değil,- münferit bir ifade 
kullanmak mecburiyetimi elbette Yüksek Heye
tiniz takdir eder. Noter Kanununda, zanneder
sem İhtilâl İdaresi de bu konuyu ele almıştır. 
Çeşitli dedikoduları mevcudolan noterlik mev
zuunu Devlet memuriyeti haline getirmek isti
yoruz, bunun için hazırlıklarımızı yapmış bulu
nuyoruz. Bununla en az yılda Hazineye 5 - 10 
milyon lira bir gelir temin edileceği gibi, bâzı
ları için 200 - 300 bin, bâzıları için 10 - 20 bin 
lira arasında geniş bir adaletsizlik ifade QĞCII 
safi kâr yerine noterlere, en büyük Devlet me
murunun aldığı ve temin ettiği 1 000 - 4 000 
lira arasında noterlere aylık ve emeklilik hakları 
vermek ve büyük bir ıstırap ve endişe içinde bu
lunan ve hiçbir teminatları bulunmıyan bilhassa 
noter memurlarına da emeklilik hakkını tanı
mak ve onları da Devlet memurları statüsü 
içinde mütalâa etmek üzere hazırlıklarımız ikmal 
edilmiştir. Demin de söylediğim gibi muayyen 
bir görüşe vardığımız takdirde bunu da en kısa 
bir zamanda Yüce Meclise sevk etmek kararın
dayız. Toprak Reformu kanun tasarısının Mec
lise sevk edildiği bilinmektedir. Toprak Reform 
Kanunu çeşitli verimler bakımından bâzı toprak
ların topraksız köylüye verilmesi veya az toprak 
sahibi olana verilmesini ve bunların' çahştırabil-
mesi tesisi imkânlarını temin etmektedir. Ama 
yurdun bâzı yerlerinde tarla ve bahçeler dışında 
çayır, mera ve yaylakların asıl'toprak, asıl verim 
getiren yer olduğu da bilinmektedir. Bilhassa 
Doğu - Anadolu'da birçok vilâyetlerimizde hal
kın kaderi bahçe ve tarladan ziyade cayır, yay
lak ve kışlağa bağlı bulunmaktadır. Toprak Re
form kanunu tasarısı içinde-yayla, mera ve kış-
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laklar hüküm altına alınmamış bulunmamakta
dır. Tarım Bakanlığı ile çok yakın bir çalışma 
temposu içinde bu noksanı gidermek ve çayır, 
mera ve yaylak hukukunu arazi ihtilâflarını gi
derebilmek için çayır, mera ve yayla kanun ta
sarısının da süratle çalışmaları ilerlemektedir. 
Mart ayının 15 inden önce Yüce Meclise sevk 
edebileceğimizi ümidetmekteyiz. 

Bu arada Yüksek Heyetinize bir hususu arz 
etmek isterim : Yine kıymetli arkadaşlarımızın 
değindikleri bir husus vardır. Sayın Yılmaz în-
ceoğlu, Sayın özden, Sayın Altan çeşitli şekilde 
dâvaların süratli, çabuk ve ucuz görülebilmesini 
öngördüler ve üzerinde dikkatle durdular. 
Gerçekten ./bizim, için büyük bir meseledir. Ama 
şunu. da itiraf edeyim ki; dâıvalarm süratle gö
rülebilmesi, yani 'vatandaş ile Devlet arasın
da, adalet arasında güvenliği meydana getir
mek ve gerçek mânada vatandaşın 'huzur için
de yaşamasını temin etmek için mutlak suret
te Hukuk ve ceza muhakemeleri usulü kanun
larımızda değişiklik yapmak zarureti vardır. 
Ama itiraf edeyim ki, Hukuk ve ceza ımrJhake-
ıneleri usulü Kanununu kısa !bir zaman içinde 
Meclise sevk etme imkânına saihip değiliz. Bu 
suretle Şuibat •ortalarında muitlak suretle 'Mec
lise sevk etmek üzere dâvaların süratle görül
mesini temin için şu hususlarda Bakanlığımızın 
Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünde ciddî tet
kikler yapılmaktadır ve bu çalışmalarda 'bü
yük bir merhale katetmiş '.bulunmaktayız. Bu
nun için şu tedbirleri düşünmekteyiz. Gören'- ve 
yetkiyle ilgili hükümlerde hakimin reddinde 
delileri ibraz ve toplanmasına alıt îıüküm-
lerde, 'bilirkişi müesseselerde, keşiflerle ilgili 
hükümlerde, gıyap müessesesiyle ilgili 'hüküm
lerde, dâvanın müracaata bırakılması hüküm
lerinde, hâkimin kararı yazma süresini d'üzen-
li'yen hükümler, sulh 'hâkiminin sayın ve kıy
metli arkadaşlarımızın ifade ettiği -g'hi, sullh 
hâkiminin vazifesini tâyin eden, dâvanın meb
lâğı 'hususunun muayyen 'bir seviyede tutulma
sı, şuKh mahkemesince kesin olarak karara bağ
lanacak hükümlerin sayısının ^artırılmasında, 
Yargıtayda duruşmalı 'olarak incelene/bilecek 
dâvaların değer bakımından hudutlarını tesfbit 
eden 'hükümlerde mutlak surette yeni değişik
likler getireceğiz. Ve biraz önce de arz etti
ğim gibi Yüce Meclise Şubat 1'5 den önce bu 
hususları sevk etmiş olacağız. Adlî Tıp Mü-
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assesesi kanun tasarısı için Sayın öztüıkçiue 
arkadaşımız kifayetsiz «olduğunu (söylediler. Fa
kat 'biz kanun tasarısını getirmemişiz kıymetli 
arkadaşım. Yalnız üç maddesi için bir değişik 
İlk getirmiş bulunuyoruz. Adlî Tıp kanun ta
salısını yakın bir tarihte igetirme 'hazırlığımı
zın meveudölmadığını ifade edebilirim. Fakat 
bu zarureti hissediyoruz. Gerçekten Adlî Tıp 
Müessesesinin »mutlak surette Ankaraya nakli
ni ve Adlî Tıp Müessesesini düzenliyecek, ça
lıştı raibilecck ve gerçekten adalete hizlmet ede
cek -bir müessese haline getirebilmek için yeni 
'bir anlayış içinde kanun tasarısını hazırlamak 
lâzımdır. Ama Ibunu kısa zaman içinde hazır
layıp 'getirebilme imkânına kendimizi salhip bu
lamadığımızı itiraf edeyim. 

Bu arada Türk Medeni Kanununun velayet, 
vesayet, ve mirasa ait 'hükümlerini uygulaya
cak olan tüzük tasarısının zannederim s'on mad
deleri Devlet Şûrasında 'görüşülmektedir. İki 
gün içdnde çıkacağını zannediyoruz. Zanneder
sem, iki gün önce de Devlet Şûrasına Hayvan 
Reihni Nizamnamesini de sevk etimiş bulunu
yoruz. Bu nizamname iş hayatımızda, çeşitli 
cemiyet .münasebetlerinde, bilhassa hayivan ye
tiştiren 'bölgelerde iktisadi hayatta büyük te
siri olan Hayvan Edimi Tüzüğünü Devlet Şûra
sına iki gün önce tevdi etmiş 'bulunuyoruz. 

Velayet, vesayet ve mirasa ait hükümlerin 
uygulanmasına ait tüzük de Devlet Şûrasında; 
takibediyoruz çok kısa 'bir zamanda çıkacaktır. 

Demin söylemiş olduğum Medeni Kanun, 
Ceza Usulü, Hukuk Usulü ve Adlî Tıp Müesse
sesine ait kanun tasarılarının da keski imkân
larımız olsaydı da getirseydik. Fakat bu im
kânlardan mahrmıuz. Çok şey vadedip ge-
tirmemektense burada arz ettiklerim yeni ya
pılacağının kesin ifadesidir. Şunu itiraf ede
yim ki, ben 1S50 den 'bu yana Millet Meclisin
de, Kurucu Mecliste ve 'Cumhuriyet Senato
sunda her fırsatta bâzı kanunların mutlak su
rette 'getirilmesinin zaruretini ifade etmcştl'm. 
Bana cevaT) veren bakanlar bunu cak, cok, .ge
lecek, olarak diye ifade ederlerdi. O duruma 
düşmemek için ben, muayyen tarihlerde neyi 
getirip neyin gf't iri İm iveceğini, açık bir tf bir
le ve şahsımın kefaleti altında 'bunları yüksek 
huzurunuzda ifade ediyorum. Ama çür/ıeslz 
ki sadece sevk edilmektedir. Ben bunu sevk 

— 345 



O. Senatosu B : 31 
edeceğim- a>ma çıkıp ç ıkına ması hususunda 
Yü'ce meclislerin elbette ki yetkileri ve <onların. 
nizamnameler dâhilinde ' yapacaklan. gayrete 
bağlıdır. Hep beraber çalışırsak, m esi ekimize 
bu çeşitli imkânları sağlamış oluruz. 

Simidi,-' zannedersem 'bu maruzatımla kıy
metli arkadaşlarımın çeşitli suallerine de 'bu 
arada cevap'vermiş oldum. 

Sayın Alfan arkadaşımız, ceza evleri için 
ayrılan meblâğın 5 yıllık proıgraim içinde 22 
milyon olduğunu bunun 13 750 000 lirasının bu 
sene ayrıldığını söylediler, doğrudur. 

Adalet binaları için bir meblâğ 'olmadığını 
söylediler. Adalet Bakanlığı bütçesi içinde yok
tur fakat; Bayındırlık Bakanlığı 'bütçesi için
de 4 500 000 lira bulunmaktadır. Başlanılmış 
bulunan adalet binalarının ikmaline çalışacağız 
ve imkânlarnmız dâhilinde bu meblâğın dışında 
da, bakanlığımızın sahibolduğu 'bazı imkânla
rımız dâhilinde bâzı adalet itinalarının yapıl
masına da çalışacağız. 

Kıymetli arkadaşımızın ayın sağ ve aşırı 
s,ol eereyanlar için değindiği hususlara biraz 
sonra daha geniş arzı cevabetmeye çalışacağım. 

Kıymetli arkadaşımızın savcıların nakline 
ait ileri sürdüğü hususlara Sayın Sedat (Jum-
ralı biraz önce arzı cevabetim işlerdi. (ierçek-
ten kıymetli arkadaşımız, yek nazarda :>00 
saivcınm bir yıl içinde nakilleri için gösterdiği. 
sebepler, mesele ciddî olarak tetkik edilmediği 
takdirde bir endişe verecek durumdadır. Ama 
yine arkadaşım takdir edecekler ki, bunların 
içinde kur'a çeken arkadaşlarımızın tâyini var
dır, terfii er 'vardır, kendi 'arzulariyle gitmek is-
tiyenler vardır. Yani mutlak surette ilâniihaye 
tâyin edilen bir savcı, mutlak surette yerinde 
hiç kıpırdamayacaktır... Kıymetli arkadaşım 
şunu da bilsin ki, Bakanlık olarak, yerlerini de
ğiştirmek istiyen savcı arkadaşlarımızın tazyiki 
altındayız. İstiyorlar. Daha iyi yere gitmek 
için. daimî arzular ile karşı karşıyayız. Ve 
bunları yerine getirmemek (bizi Tnuztarip edi-
yior. Keşke imkânlarımız olsa da muayyen 
devreler içerisinde bu arkadaşlarımızı daha iyi 
yerlere, arzu ettikleri yerlere 'gönderelbilsek. 
Yani nakiller mutlaka siyasi maksatlarla yapı
lıyor diye telâkki edilmemelidir ve bu şekilde 
anlaşılmamalıdır. Sayın Sedat Oumraiı ifade 
ettiği için bunları ayrı ayrı izah etmek istemi-

27 . 1 . 1965 O : 4 
yorum. Yani bunda her hangi bir şekilde bir' 
mâna çıkarmaya lüzum olmadığını zannediyor 
ııiıiıı.' 

Bu arada hâkimler, savcılar kanunu tasarı
sının üzerinde benim için önemli olan ve unut
muş olduğum bir noktayı arz edeyim. Hâkim 
ve Savcılar Kanununda getireceğimiz, diğer bir 
müessese de bugün 'movcudolau ve yürürlükte 
bulunian Hâkimler Kanunundaki doğradı temi
natı muayyen bir süre tabd id etmek kararında
yız. Yüksek Meclis iltifat eder ve bu (hususu 
desteklerse, bâzı medeni şartları iyi olan böl
gelerde ilâriihaye hâkimlerimizi bulundurmak 
gibi eşitsiz ve adil olmıyan Ibu fiilî durumdan 
kurtaracağımız gibi, yurdun tbâzı yerlerinde 
çtok ender de :olsa bâ'zı kıymetli arkadaşlarımı
zın mahallinde bâzı şikâyetlere 'haklı veya hak
sız mâruz bulundukları, fakat, bu cJoığrarfi temi
nata sahibolmaları bakımından Yüksek Hâkim
ler Kurulunun kolay kolay bir işlem yapaımı'ya-
cağı yönünden Yüksek Hakimler Kuruluna bir' 
imkân sağlamak," diğer taraftan da lıkmetler
de adaleti getirmek ve böylelikle yurdun me
deni şartları mua.yyeıı bâzı bölgelerinde imti
yaz diyebileceğimiz bâzı şartlar içinde dilediği 
müddetçe kalabilme imkânını... Ama bu demek 
değildir ki mutlak surette Yüksek Hâkimler 
Kurulu bu haklara sahiboldııkları, sonra büyük 
şehirlerden muti aık suretle derhal d eğişti rm eler 
yapacaktır. Bunu bir 'müeyyide ile• tefcnin ede
ceğiz. 4 yıl sonra Ankara, İstanbul, İzmir gibi 
'büyük şehirlerden Yüksek Hâkimler Kurulu 
bir ay içinde mutlak surette tâyin edip edilmi-
yeeeğini kararlaştırır. Ve muamelelini ikmal 
eder. Ve böylelikle hâkim teminatı üzerinde 
ne derecede titrediğimizi, Hâkimler Kımıl u • 
elinde dahi olsa Demoklesın kılıcı gibi nakletme 
imkânını, hudutsuz olarak bulundurmak iste
miyoruz. Bir ay içinde bu tasarrufu yapmadığı 
takdirde 4- yıllık bir süre daha devam etmiş ola-; 
çaktır. Ama hiç olmazsa bir imtiyazı, bir ada
letsizliği gidermiş 'olalım ve vatandaşın da iher 
han,gi bir sebeple, haklı veya Ihaksız, . şikâyet 
ettiği, 'bir yerde kalması artık mümkün alma-
dığı takdirde teminatlı bulunan ihâMmin Yük
sek Hâkimler Kurulu tarafından nakledümiye-
ceği de bilinmektedir; yeter ki onua/yyen şart
lar 'bulunduğu takdirde bu imkânı da Yüksek 
Hâkimler Kuruluna vermek istiyoruz. 
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Sayın Salih Türkmen Ankara'da mevcut 

bulunan ve Ulus civarındaki Adalet Sarayımız
dan ayrılan Çankaya ve Yenim alhalle'de kuru
lan yeni adliyelerin avukatlar ve iş sahipleri 
'bakımından çeşitli 'güçlükler meydana getirdiği, 
bu sebeple mutlak bir tedbir alınmasını istedi
ler. Yenimahalle'deki teşkilâtlımız için pek 
şikâyetler yok, ama ben gittim gördüm. Oan-
kaya'daki adalet yerimiz, .binamız diyeyim, ger
çekten 'kelimenin mutlak mânasiyle 'bir ıstırap-
hanedir. Bu ay içerisinde imkânımız mevcut de
ğil ama kontrat müddeti Mart ayında, dolma
dan Yenişehir, Sıllihiye ve civarında mutlaka ye
ni bir Ibina bulmak ve bugünkü sıkışık vaziyet
lerinden Ibu mahkememizi kurtarmak gerektir. 
iBımun için Mitim (gücümüzle çalışmaktayız. 

Zannedersem kıymetli arkadaşım, tapu ve 
kadastro arazisi 'binalarından bahsetti; 'bunlar 
bize değil, Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne ait
tir. Bizimkiler ayrı binalardır. Yüksek Hâ
kimler Kuruludur, Başsavcılık, icra daireleridir. 
Çankaya ve Yenimahalle, bir de Altındağ mah-
kemelerimizdir. Bizim Yarigıtayın 4 ncü üçge
nini teşkil eden yerde münasip bir arsamız da 
mevcuttur. Keşke imkânımız olsa, keşke Mali
ye bize bu imkânı sağlasa idi, yüzbinleri bu
lan kiraların yerine iki ile üç. yıl içinde başka 
bir arsayı aramaya lüzum kalmadan Yüksek 
Hâkimler Kurulunu, Anayasa Mahkemesini, 
Başsavcılığı, hattâ bir kısıim mahkemelerimizi 
barındıracak bir binaya süratle sa'hibolabil irdik, 
katlar çıkmak şartiyle. Ama plânlama ve bütçe 
imkânları buna müsaade etmemiş. Ama kıymetli 
arkadaşlarıma, şunu müjdeliyebilirim ki proje
ler yapılmaktadır. Önümüzdeki yıllar içinde ki
radan kurtulabilecek durumdayız. Yargıtaym 
yanındaki mevcut arsa üzerinde en az 4 katlı 
geniş bir site yapılacaktır. Bu anada kıymetli 
arkadaşımızın ve diğer kıymetli arkadaşlarımı
zın Ankara Adliye 'Sarayı için ifade ettikleri 
'hususlar lıalkikaten doğrudur. Elektrik .sönerse 
koridorlarda insanlar birbirlerini göremezler, 
dediler. Doğrudur, gerçekten öyledir. Bunun 
için çeşitli imkânlar aramaktayız. Bunun ya
nında bir ilkokul mevcut bulunmaktadır. Geç
miş yıllarda da bu ilkokul üzerinde durulmuştu. 
Maarif Vekili ile uzun uzun görüştük bu mev
zuu. Fakat mutabakat temin edilemedi. Ya 
yanındaki ilkokul Adliye Vekâletine devredil
sin veya Hazineye devredilmek suretiyle bura-
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da ek bir bina yapmak yahut bir başka artsa üze
rinde yeni bir bina yapılması hususu hepimi
zin arzu ettiği ve ümldettiği bir husus. Fakat 
memleketin malî imkânlarının ve bütçe imkân
larının takat ve nisbeti dâhilinde bu rüyamız 
•elbet bir gün gerçekleşir. Ama eok yakın bir 
tarih için hiçbir vaitte maalesef bulunamıyaca-
ğım. 

Sayın Özden'in zannedersem çeşitli soruları
na cevap vermiş oldum. Yarigıtayın Teşkilât 
'Kanununda yapacağımız değişiklikler ile Yar
gıtaym daha iyi çalışabilme imkânlarını bula
rak dâvaların daha çabuk .görülmeşini sağlıya-
cağını ifade ettim. Yalnız Yargıtaym asansörü
ne değindiler. Biraz önce levazım müdürünün 
bana ifade ettiğine göre, ihale edilmiş .'bulun
maktadır. Asansörün tamiri işi. Çok yakın fcar 
rühte inşallah kıymetli avukat arkadaşlarımız ve 
iş sahipleri Yarigıtayın 4 ncü katma artık tır-
ınanmıyaeaklardır, asansörden istifade edebile
ceklerdir. 

İstanbul Bölge Ceza Evine bir meblâğın 1965 
yılı bütçesine konmadığını ifade ettiler. Biz 
sadece bu meblâğı değil, 1965 Sonbaharında 
yeni bölge ceza evinin bir kısmını işgal etmek 
hazırlığı içindeyiz5. Bir kısım inşaat için para
mız mevcuttur. Ve inşaat devam edecektir. Bu 
arada İstanbul Adliye Sarayı için de kıymetli 
arkadaşlarım beyanda, bulunurlar. Önümüzdeki 
ve bir ara eski eserlerin münakaşalı Olan yerler 
ve yeni ilâveler yapılması suretiyle önümüzde
ki seneler içinde İstanbul Adliye Sarayı için 
yeni inşaatlar yapılabilecektir. 

Sayın Dağlı hâkimlerin vasıfları üzerinde dur
dular. Biraz önce ifade ettiğim gibi, yeni Hâkim
ler Kanununda staj müessesesini, m esi eke alman 
hâkimler üzerinde durulacaktır. Zaten yürürlük
te bulunan. Hâkimler Kanununun çeşitli hüküm
leri bulunmaktadır. Stajın iyi bir şekilde ya
pılması, ve baraj usulü bulunan imtihanların 
konması, hâkimlerin iyi bir şekilde yetiştirilmesi 
temin edilecektir. 

Sayın .Dağlı bu arada neşriyata değindiler 
ve bütçede meblâğların bulunmadığını söyledi
ler. 1964 yılı bütçesi için adlî yaymlarmsatınalın-
ması için 140 000 lira, bu sene bütçemizde mev
cuttur. Ve telif, yayın, ciltleme baskı, kâğıt be
deli olarak kullanılacaktır. Borçlar Kanunun 184 
ve o9.°> ncü ve 492 ve 529 ncü maddeleri üzerinde 
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hazırlanan eserler basılmaktadır. Zürih tercü
me meselesi, İsviçre Medeni Kanunu şerhi -mad
deleri ve çeşitli tarihlerde basılmış bulunmakta
dır. Biraz evvel de arz ettiğini gibi Yargıtay-
da kuracağımız Yargıtay Yayım Kurumu ile de 
içtihatlar basılacağı gibi kanunim a konan bir 
hükümle tercümeler ve çeşitli kitaplar hem doğ-
rıi'dan doğruya yapılacak ve hemde basılacak
tır. GÖnül arzu eder ki en ücra yerlerdeki mah
keme] erimizde hâkimlerimizin eli altında, sav
cılarımızın eli altında sadece hukukla ilgili de 
ğil, umumi kültürle ilgili, sosyoloji ile, çeşitli 
içtimai eserlerle geniş 'bir imkân sağlıyabilen 
gerçekten çok okunması lâzım gelen ve umumi 
kültüre sahibolması, meslekî, çeşitli bilgilerin 
dışında hakikaten muhitinde bir otorite, kıymet
li bir otorite olması lâzımgcleıı hâkim ve savcı 
hırımızın bu imkânlara sahip kılabilmeyi hepi 
rniz arzu ederiz. Ama sünhesiz memlekctimiz'ı 
imkânları da bilinmektedir. 

Sayın Erdoğan Adalı arkadaşımız Tapula 
ma Kanununun uygulanabilmesi için mevkuf 
bulunan kadroların serbest bırakılmasına isa 
ret ettiler. 609 sayılı Kanunla 100 ad e d hâkim 
115 kâtip, .115 -mübaşir kadrosunun 1965 orta 
larında serbest bırakılmasını fcmıin etmiş bulu 
nuyoruz. Bunlar serbest bırakılacaktır. 

Yargıtaym her dosya için 10,5 dakika kadfr 
dakik 'bir şekilde hizmetin ne miktarda isabet1' 
tetkik edileceği hususundaki cidden kıymeti" 
olan irşatların, Yargıtay Teşkilât Kanununr 
daha iyi çalışma ve getireceğimiz Hukuk Usu 
lü Mahkemeleri Kanunundaki değişiklik ile dâ
vaların süratle görülebilmesi hususunun Yargı 
tayın bu alom karşısında biraz ferahlamak im
kânı bulacağını üm id ediyoruz. Bu arada defter 
darlıkların ve valilerin Hazineye ait dâvadak' 
temyiz yetkisini muayyen bir meblâğın üzerine 
çıkarılması ve mutlak surette temyiz etme mec
buriyetinde olmadıklarını anlatabilsek. Bütür 
bunlar dertlerdir. Ama bunları bir temin ede 
fbilsok Hazineyi mutbiık surette bir kuruş dah" 
olsa, ne olursa olsa temyiz etmek sevdasından 
vazgeçirtebilsek. ı 

Kanun dışı yakalananlar için kıymetli arka
daşım 100 000 lira konduğunu söylediler. Ama 
bu meblağ demek hu kanunun işlem iveceği de
mek değildir. Muayyen bir nisbet dâhilinde ça
lışabilir. Ve bu şüphesiz ki hâkimlerimizin tev
kif hususunda daha dikkatli davranacaklarından 

vs böylelikle de inşallah. yüzbin liraya dahi ih
tiyacımız olmaz. İhtiyacımız olduğu takdirde 
Devlet borcunu 'ödemek mecburiyetindedir. Dev
let borçlu kalacak borcunu ödemiyeeek Devlet 
borçlanmamak için bu kanun işlemiyecek. Bu 
tahsisat miktarı 'buna mutlak işaret olmaz. El-
bettoki bu kanun çalışacaktır, işleyecektir. Borç
landığımız takdirde bunun karşılığını ödeyece
ğiz. Kıymetli arkadaşımız siyasi toplantıların 
bilhassa siyasi partiler tarafından ya/pılan top
lantıların teyple ve sıhhatli bir şekilde bütün 
tereddüt ve şüpheden uzak ve çeşitli çekişmelere 
meydan vermiyecek bir şekilde tosbitini istiyor-
'.ar. Gerçekten !bu çok isabetli o1 an ve hepimizin 
arzu ettiği bir husustur. Bakanlığı deruhte ettik
ken sonra ilk yaptığım iş, arkadaşımı temin ede-
virn ki, bu olmuştur. İçişleri Bakanı ,ile .yaptığı
mız toplantıya Ceza İşleri Umum Müdürü, Em-
"liyet Umum Müdürü, daire müdürleri katılmış-
1 ardır. İstediğimiz ve verdiğimiz direktif şudur: 

Her türlü şüpheden adaleti ve yapılan tah
kikatları vareste kılab'lmek için mutlak suret-
'o gerçeyi 't-esbit edebilmek için her türlü şüp-
herlen uzak olabilmek için ne yapabileceğiz? Var
lığımız netice şudur.- Mahallinde hazırlık tah
kikatına geçmeden evvel hangi siyasi parti olur-
'-n, olsun önceden hiçbir peşin fikir o1 madan mut-
'*ık surette adalete hizmet ve memleket severlik 
1 uvgui.su içinde olmak üzere konuşmaları ansıya
bilecek ve takip edecek ıseviyede olan ve fakat 
mutlak surette mahallinde not almak ve müm
künse teyple tedbit etmek; yoksa sonradan gi-
lip karakolda hafızaya istinat edecek muhtıra 
hazırlamak, zabıt tutmak bu değildir. Arkadaş-
'ar. bu benim başıma gelmiştir, ıztırabım çekmiş 
bir insanım, hem çok çekmişim, ödemişten Tuz-
'ucaya kadar bu zabıtlar yüzünden yıllar yılı 
mahkemeden mahkemeye taşınmak üzere.. Onun 
'çin kendilerinden istediğim şu idi! Zabıtanın 
hiçbir surette peşin fikri olmıyacak, zabıt tu
tarken. Merıalâ Hazım Dağlı saat 10 da konuştu, 
".unları şunları dedi. Erdoğan Adalı konuş
tu, şunları şunları söyledi, Cahit Akyar konuş-
Lu, şunları şunları söyledi diye derhal mahallin
le söylenenler zabıtla tesbit edilecek ve zabıt 
imza edilecek, sonradan değil ve mümkün ise 
mümkün doğ'l, mutlak surette teyple tesbit. 
\ma tekniktir, bozulabilir, arıza yapabilir, bulu

nabilir, bulunamaz. Ama bulunduğu takdirde ev-
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vela teyble, olmadığı takdirde en az iki veya üç 
muayyen bir .seviyede konuşmaları takip edebi
lecek ve mutlak surette mahallinde tesbit ede
cek 'bir muayyen anlayış içinde delilleri tesbit 
e:bbi1m2k. Bu dernek değildir ki, mutlak suret
te bir suç unsuru aramak. Olanı tesbit etmek
tir. Ve derhal hiçbir işaret, hiçbir ikaz bekle
meden teyp'in ve derhal tutulan zaptın mahalli 
Cumhuriyet Sncvılığma tevdii. Cumhuriyet Sav
c ımın da bizzat kendioi güvenlik makamları 
denril, bizzat 'kend'sinin en kısa hir zaman içeri
sinde hazırlık tahkikatını yapması. Eğer bir suç 
görmüyorsa en kısa bir tarih içinde takipsizlik 
kararı vermesi, suç görüyorsa derhal sorgu ha-
kmi'ig-ine yahut mahalli mahkemeye veyahutta 
yetkili mahkemeye dâva açması, eğer izne bağlı 
veyahut da teşr'î masuniyet ile ilgili görüyorsa 
48 saat içerisinde, bir işaret beklemeden, başka 
herhangi bir havanın veva siyasi tazyikin al
tında kalmadan, Adalet Bakanlığına bildirmesi. 
îşte bu anlayışa varırsak teşrii masuniyetlerde 
veva diğer hunıııslarda hiobir münakaşamız kal
maz. Ordu da, s'ya^i ba^kı vardı da mahsus ge
tirildi idi gibi çeşitli endişelerden kurtuluruz. 
Arkadaşımızın işaret ettiği husus bu idi ve bu
nun için alman tetbirlerde bundan ibarettir. 

Kıymetli arkadaşımız Yeşilyurt Adalet Ba
kanlığının talihsiz, kaders'z bir bakanlık oldu
ğunu ifade ettiler. Eski olan her şey öyledir, 
kıymetli (kardeşim. Çünkü en eski bakanlıktır. 
Daima eskiye nazaran yeniler daha rağbetli 
olur. 

Bu arada suç üstü tahsisatımızın yeterli olma
dığını ifade ettiler. 1 milyon 300 ıküsür bin lira 
teraküm etmiş suçüstü borcumuz vardır. 

Turdun çeşitli yerlerinden Adalet Bakanı 
olarak ısanki suçlu benmişim gibi jeep araba sa
hipleri telgraf çökmekte ve 'borçlarını istemek
tedirler. Bunlar gerçek bunun temini ve bu harç
ların ödenebilmesi için mevkuf tutulan suçüstü 
ödeneğimizden son günler içinde 210 bin lira
lık bir parayı Maliye Vekâletinden almış durum
dayız. 300 .bin lira civarında bir Iborcumnz kal
mıştır, bunu da haitçe imkânlarına göre ödiyece-
ğiz. Halen borcumuz 300 bin liraya inmiş bulun
maktadır. İnşallah suçlar daha az işlenir, malî 
imkânlar çoğalır, bütçelerimize önümüzdeki yıl
larda daha çok meblâğ koruz ve ne borçlu kalırız 
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ne de bu şekilde hepimiz beraber şikâyetçi olu
ruz. 

Kıymetli arkadaşımız bu arada Yüksek Hâ
kimler Kurulunun seçim tarzına, Senato ve Mec
lis seçimleri tarzına da değindiler. Şüphesiz kî 
bu hususta daha ziyade Meclislerin, teşriî organ
ların hu 'seçimlere dikkat etmesi lâzımdır. 

Sayın Karaman Ceza Kanununun 141 ve 142 
nci maddelerine değindiler. Biraz sonra arzı ma
lûmat edeceğim. Sayın Alparslan ve diğer kıy
metli arkadaşım Sayın Erdoğan, Adalı Yüksek 
Hâkimler Kurulunun denetimi konusunda iki 
ayrı fikri savundular. Bizim görüşümüz odur ki, 
Denetim hususunda Yüksek Hâkimler Kuruluna 
muayyen kadrolar vermek ve Yüksek dereceli hâ
kimleri denetlemenin çeşitli konularda denetim 
yapmanın Anayasanın ruhuna aykırı olmıyaca-
ğı kanaatindeyiz. Esasen Yüksek Hâkimler Ku
rulu da bu ihtiyaç: ve bu arzunun içinde bulun
maktadır. Belli konularda yüksek dereceli hâkim
lere bu denetimi yapamıyorum, teftiş edemiyo
rum. Dikkat ederseniz, bu denetimin Anayasaya 
aykırı olmadığı kanısındayız. Ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulunun kuruluşuna ait kanun 
da değişiklik yapmak kararındayız. Hazırlıkları
mız vardır. Denetimin faydalı olacağı kanaatin
deyiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım daha çok var 
mı? Saat 10.00 da toplanacağımızı hatırlatırım. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Hayır, efendim, bitmek üzeredir. 

Sayın Bayscy, Sayın Inceoğlu, Sayın öztürk-
çine ve Sayın Ayhan'a da cevap vermiş bulunu
yorum. 

îngiltereden falan misal verdiler, mahkemele
rin lâğvedilmesinden bahsettiler. Ama burası bi
zim memleketimizdir. O içtimai şartlara kavu
şunca inşallah ,biz de mahkemelerimizin sayısını 
azaltırız. Mahkemelerin lâğvedilmesine benim 
övünebiîeceğimden bahsettüler. Ama bu iktisadi 
ve içtimai çeşitli şartların icabı ile dir ve uzun 
zamana bağlıdır. Meselâ bir sihirli değnekle ben 
on asliye hukuk mahkemesini beşe indirdim de
mek bir şey ifade etmez. O şartlar mevcut ise, 
o tazyik mevcut ise elbette devam edecektir, 

Muhterem arkadaşlarım, zaman çok daraldı, 
sabrınızı suiistimal ettim, ama bir konu üzerinde 
de arzı malûmat etmeye mecburum. Sayın Kara
man arkadaşımız Anayasanın 2, 8, 10, 11 ve 149 
ncu maddelerine değindiler ve bu maddelerde 
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mevcudolan \hak ve. •hürriyetlerin bilhassa Ana
yasalın 11 nci maddesinde ister kamu yararına 
olsun, istense ahlâki sebeplere dayansın, isterse 
umumi güvenlik tetbirleriyle ilgili olsun hakla
rın özüne dokunulamıyaeağmı 2 den 149 a ka
dar saydı, beş altı madde içinde ifade etti. Bu 
haklar gerçekten düşünme hürriyeti olarak, fi
kir hürriyeti olarak, kişinin kendisinden ayrıl
ması mümkün olmıyan ve bizim yıllarea davacısı 
olduğumuz ve tahakkukuna çalıştığımız ve ideal 
olarak bildiğimiz haklar ve hürriyetlerdir. Bu 
hak ve hürriyeti erin her hangi bir şekil ve su
rette tahdidi ve bunların özüne dokunulmasını 
biz de arzu etmeyiz, biz de istemeyiz. Ama, bir-
şeyi de açıkça ifade etmek lâzımdır. İngiltere'de, 
Almanya'da Amerikanda fikirlerin ifadesi hür
riyeti bütün tahditlerden uzak olabilir. Fikirle
rin ifadesi hürriyetini her hangi bir şekilde bir 
kanunla sınırlandırmak mümkün olmıyabilir. 
Ama iktisadi şartlar, içtimai şartları her memle
ketin aynı değildir. 

Amerika Birleşik Devletleri komünizmi açık
ça kanun dışı ilân etmiştir. Şimdi buradadır, 
zamanınızı alacağı için okumıyacağım. Hem de 
ç;ok ağır müeyyidelerle, çok ağır şartlar içerisin
de. Bizden tek farkı cebir unsurudur. İkinci far
kı da propagandanın yasak edilmeyişidir. Ama 
bir şeyi de bileceğiz ki, bugün komünizmin yayı
lışı ve iktisaden geri kalmış memleketlerde ken
disine melce bulması artık cebir yolu ile değil
dir. Komünizm bugün propaganda voliyle ken
disine melce ve kendisine saha aramaktadır ve 
bilinen bir keyfiyettir ki, birçok iktisadi ve içti
mai meselelerini halletmemiş memleketlere bu 
yollarla hulul ve nüfuz etmektedir. Gerçekten 
bizim 14.1 ve 142 nci maddelerimiz üzerinde 
durmak lâzımdır. Arkadaşımızın ifade ettiği gi
bi 1936 (Senesinden bu yana beş defa değişiklik 
olmuştur ve İtalya Ceza Kanununun 270 nci 
maddesinde mvecudolmıyan cebir unsuru, bilâ-
lıara bizim Ceza Kanunumuzda yer almış, çıka
rılmış ve çeşitli merhaleler geçirmiştir. Şimdi 
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddele
rinin temin ettiği husus nedir Bunu Anayasa
mızın Temsilciler Meclisindeki müzakereleriyle 
yan yana getirip beraber mütalâa etmek mecbu
riyetindeyiz. Anayasa Temsilciler Meclisinde mü
zakere edildiği, sırada kıymetli arkadaşlarımız 
hatırlar ki, komisyon sözcüleri açıkça şu husus
ları ifade etmişlerdi. Bizim Anayasamız Komü-
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nizmi tervieeden ve komünkme müsaade müsa
maha, eden bir Anayasa değildir. Ama bizim Ana
yasamız sosyalizm, ihtilâlci sosyalizm olmadığı 
müddetçe ve bu memleketin yerleşmiş çeşitli mü
esseselerini tahrif etmedikçe muayyen bir hudut 
içinde sosyalizme müsaade eden, çeşitli fikir hürri
yetlerine müsaade eden bir Anayasadır. Anayasa
mızın karakteri budur. Sosyal adalete, sosyal hak
lara yer veren fikir olarak değil, prensibolarak, gö
rüş olarak sosyalizme muayyen bir hudut ve se
viye içinde müsaade eden bir Anayasadır. Açık
ça ifade edilmiştir. (lörüşmelercle de ve gerçek
ten de Anayasamız İm hüviyet ve karakterde 
bir Anayasadır. Fikirlerin ifadesine yer veren 
bir Anayasadır. Sosyalizmin muayyen bir hu
dut içinde ifadesine memleket içinde görüşlere 
sabibolınasma imkân veren bir Anayasadır. Ama, 
bizim Anayasamız hiçbir zaman komünizmin her 
hangi bir şekilde ve surette memlekette propa
ganda ile olsun, şu veya bu şekilde olsun yerleş
mesine, gelmesine1 veya şu ve bu şekilde tecelli 
bulmasına müsaade eden bir Anayasa değildir. 
O halele 141 ve 142 nci maddeleri bu mâna ve bu 
şekilde almak mecburiyetindeyiz. Ama kıymetli 
arkadaşlarımız diyeceklerdir ki, memleketin çe
şitli fikir köşelerinde ifade edilmektedir ve bu 
görüşler çeşitli şekle dayanmaktadır. 141 ve 
142 nci maddelerdeki cebir unsuru kaldırılsın 
diyenlere razıyım. 

Bir kısmı da diyor ki; sosyal sınıflar diyor
sunuz. Bu sosyal smflar nedir? Bir sosyal sı
nılın diğer bir sosyal sınıfı devirmesi veyahut 
imha etmesi gibi çok elâstiki ve geniş olan sosyal 
sınıf nedir? Daha tarifi olınıyan çeşitli suç un
surlar] ile bunun getirilmesi fikir hürriyetini kös
teklemektir. Fikir hürriyetine yer ve -mahal 
vermemektedir. Bu sebeple 141 ve 142 nci mad
deler değiştirilsin. Fikir hürriyetinin hararetli 
ve gerçek ideal taraftarı olan kimseler bu yön
den düşünür. Diğer bir kısım kimseler sosyal 
düşüncelerin sahibidirler. Bu bakımdan, vatan
severlik duygusu içinde 141 ve 142 niıı değiş
tirilmesini isterler. Ama şunu da ifade edeyim, 
Sayın Karaman'ın biraz önce ifade ettiği gibi 
yerüstünde veya yeraltında komünist temajdil-
ler vardır ve komünistler mevcuttur. Bunlar da 
141 ve 142 nci maddelerin mutlak surette değiş
tirilmesini istiyorlar ve isterler. Ayırdım, şim
di istiyen istiyen, istiyen. Ama bunların hepsi 
o halde 141 ve 142 nin ideal düşünceler tarafın-
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dan biv görüş zaviyesi vardır. Çeşitli fikir hür
riyetleri bakımından bir görüş zaviyesi vardır. 
Ama bu memleketin kaderine kasdedecek tahrip 
vasıtaları için de bir görüş sahası ve bir görüş 
yolu ve ideali vardır. O halde bu memleketi 
bu tahriklerden nasıl koruyacağız? Bu tahrik
lerden korumak mecburiyetindeyiz. Bir taraftan 
da açıkça ifade edeyim ki, fikirlerin ifadesi hür
riyetine, sosyal adalet ilkelerine yer vermek mec
buriyetindeyiz. Bunların kösteklenmesi ileri bir 
medeniyet içinde ve bizim cemiyet hayatımızda 
mümkün olmaz. Ama öbür taraftan tahribedecek 
çeşitli zihniyetler karşısında da cemiyetimizi ko
rumak mecburiyetindeyiz. Bunun için şunu dü
şünmekteyiz. Bugün bizim 141 ve 142 nci mad-
lorimiz memleket içerisinde müesses iktisadi ve 
içtimai, nizamlardan bahsetmek, sosyal sınıf
ların birinin diğeri üzerinde tahakkümü veyahut 
diğerini tahribi, cemiyet kuranlar, propagandası
nı yapanlar, kademe suretiyle çeşidim» inenler. 
Şimdi biz sadece bu memlekette tahrip, sadece 
bu memlekette tehlike olarak sol cereyanları, aşı
rı sol temayülleri değil, hemen onun yanında 
ve belki ondan daha tehlikeli olarak bu memle
kette aşırı sağ cereyanları da görmekteyiz. Aşı
rı sağ, aşırı sol ve bunun hemen aynı derecede 
ve aynı şekilde tehlike farkı olmadan bu memle
ketin birlik ve beraberliğine kasdeden ve Türk 
milliyetçiliğini za'fa uğratacak temayüller ve 
tehlikeler de yardır. O halde biz, Amerika'da 
olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi rejimi ko
ruyan mevzuatları getirmek mecburiyetindeyiz. 

Rejimi koruyan mevzuatları getirirken yüre
ğimiz bir şeyin üzerinde titriyeeektir; hürriyet 
ve fikirlerin ifadesi için hürriyetini zedelemeden, 
örselemeden 've özüne dokunmadan bu memleke
tin mâruzu bulunduğu tehlikeleri de ciddî su
rette görerek tedbir almak mecburiyetindeyiz. 
Zaten Sayın Karaman'm da burada okuduğu 
11 nci madde hürriyetlerin özüne dokunulamıya-
cağını ifade ediyor. Ne diyor? Kamu yararına. 
kamu-menfaatine, umumi ahlâka, güvenlik ted
birleriyle özüne dokunulmıyacak. Demekki özü
nün dışında olan hususları smırlandırabilecek-
tir. Anayasa bunu temin ediyor ve diğer madde
lerde olan aşağı - yukarı çeşitli yerlerde sözü 
edilmektedir, bunların. 

Şimdi, biz Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 
nci maddelerindeki unsurları elastikiyetten kur-
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tarıp sarih bir hale getirmek mecburiyetindeyiz. 
Ve 141 ve 142 nci maddeleri aynı zamanda Ana
yasa suçu haline getirelim. Anayasamızın çeşitli 
hükümlerinde iktisadi, içtimai, hukukî ve siyasi 
temel nizamlardan bahsedilmektedir. Biz Ana
yasa ihlâllerini ve 141 ve 142 nci maddelerin he
def tuttuğu suçları, muayyen nizamları ve kü
çük müesseseleri yıkan suçları değil de Anayasa
nın siyasi, içtimai, iktisadi ve hukukî temel mü
esseselerini tahrip için yapılan teşebbüslerin kar
şısına çıkarmaktayız. Bu siyasi temel, düzen ne
dir? 'Meşru siyasi iktidardır. Bu siyasi meşru ik
tidarı cebirle olsun veya olmasın, propaganda ile 
talıribetmek, yoketmek için bir kişinin veya züm
renin tahakkümünü getirmek istiyen temayül ve 
teşebbüsler karşısında elimizi kolumuzu bağlıya
lım ve suç unsurları getirmiyelim mi? Yani se
çimlerle vatandaşın kendisini idare için getirdiği 
meşru siyasi iktidarı tahribedecek ve bunun m ü 
temadiyen propagandasını yapacak temayülleri 
ceza mevzuatımızın dışında tutmak fikir hürri
yeti mi olacaktır? Yani mücerret veya bu fikir 
hürriyeti yoluna biz memleketi bu uçurumlara 
götürebilecek miyiz? Bir partinin, tek bir parti
nin tahakkümünü istiyen ve komünizm, kendisi
ne hürriyet istiyen ve fakat başkalarına hürri
yeti asla vermiyen bir ideolojinin ismidir. Bu ni
yet ve bu zihniyette olan tutumları biz 141 ve 
142 yi kaldırdığımız takdirde neyle t ecrim ede
ceğiz? Boş mu bırakacağız? Yahut Atatürk ilke
lerim» bağlı bir rejim yerine bir başka rejimi ge
tirmek istiyen propagandaları fikir hürriyetidir, 
diye bugünkü iktisadi ve içtimai şartlarımız içe
risinde bir ceza müeyyidelerinin dışına nasıl bı
rakabiliriz? 

Hukukî temel düzen diyoruz. Hukukî temel 
düzen hukukun tesbit ettiği, bizim âmine huku
kumuzun temin ettiği müesseselerdir bunlar.. Da
ha İİKİG dan bu yana mücadelesini yaptığımız 
serbest seçim, tek dereceli seçim, gizli tasnif, va
tandaşın iradesini izhar edecek seçim kanunları 
ve bununla kurulan yasama organları. Bu şekil
de meşru ve vatandaşın reyine dayanan yasama 
organları yerine bir zümrenin teşriî organını ge
tirmek istiyenler YO bir menfaatin hukukî reji
mini veyahut fiilî rejimini getirmek istiyen te
mayül, teşebbüs ve propagandaları biz 141 ve 142 
yi kaldırdığımız takdirde ne ile önliyebileceğiz? 

- BAŞKAN — Daha var. mı Savın Bakan? 
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Çünkü zaman çok ilerledi yarın saat onda tekrar 
toplanacak Senato. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Şüphesiz bunun için hükümler koy
mak mecburiyetindeyiz. Sosyal temel düzen ola
rak hukukî tanzimden öne e mevcudolan aile, ea 
lışma, meslek edinme Anayasamız Türk toplum 
hayatının temeli olarak aileyi almaktadır. Amr 
bir propaganda mütemadiyen ve muttasıl Tür
kiye'de : Aile geçmiş, kokmuş bir müessesedir. 
Ailenin arlık hükmü kalmamıştır. Aile yerine 
yahut velayet vesayet yerine Devletin velayet ve 
vesayet müessesesi; ailenin, ananın, babanın de
ğil, Devletin müessesesini ikame etmek, şeklinde 
bir propagandaya, alabildiğine bir propagandaya 
cihetteki müsamaha etmiyeceğiz. Şüphesiz bu bir 
hukukî temel düzenidir. Bu hukukî temel düzeni 
yıkmak, bu hukukî temel düzenin tahribi için 
yapılan propagandaları şüphesiz ki, 141 ve 142 
nei maddelerle müeyyidelendirmek mümkündür. 
Bu şekilde iktisadi temel düzen, servetin meyda
na gelmesi, taksimi gibi. Anayasamız ne diyor? 
Mülkiyet ne diyor? Mirası, mülkiyeti ret ve in
kâr eden bir propaganda ve bunu ortadan kal
dırmak istiyen teşebbüsleri, mirası ortadan kal
dırmak istiyen, hür sendika kurmayı inkâr eden 
ve sendika hürriyetini, toplu sözleşme hürriye
tini Devlet içerisinde eritmek istiyen propagan
dayı biz 141 ve 142 nei maddeleri kaldırdığımız 
zaman ne ile koruyabileceğiz! Yani Anayasanın 
temel olarak getirdiği bu temel nizamları biz an
cak muayyen kanun maddeleriyle koruyabilece
ğiz. Almanya Anayasasının hükümleri vardır. 
Bu temel müesseseler yıkılmak istendiği zaman 
cezasını getirmektedir. Anayasamızda ceza mü
eyyideleri yok. Bu müeyyidelerin yerine Ceza 
Kanun um uzdaki hükümler olmaktadır. 

öbür tarafta vatandaşlar arasında din, mez
hep, dil veyahut ırk bakımından ayrılık propa
gandalarını bugünkü içtimai ve iktisadi şartlar 
içinde nasıl her türlü müeyyideden uzak, yalnız 
fikir hürriyeti ve fikirlerin ifadesi hürriyeti 
pahasına serbest bırakabiliriz? Fikirlerin ifa
desi fikri olarak bunların hepsi ifade olunabile
cektir, ama bir tahrip vasıtası olarak propagan
dasını kanunlar müeyyide altına alacaktır. Fi
kir olarak acık oturumda, fikir olarak basında, 
fikir olarak Parlâmentoda, her yerde. Ama tah
rip vasıtası olarak fikrin, yani biz hürriyetin ken

disinin mahvına müncer olacak sınırsız, sorumsuz 
bir hürriyetin bir memleketin başına ne belâlar 
açacağını bilmek mecburiyetindeyiz, öbür taraf
ta Türk devriminin temelini teşkil eden Atatürk 
devrimlerinin Anayasanın 153 ncü maddesinin te
minatı altında bulunmaktadır. Ama müeyyidesi 
nedir? Müeyyideleri bulunmaktadır. Hep birlik
te ifade ettiler arkadaşlarımız. Sadece Sayın Boz-
calı meseleyi, sadece aşırı solun müeyyide altına 
alınmasını istedi. Ama aşırı sağın Atatürk dev
rimlerinin, Atatürk ideallerine bağlı bir memle
kette tahripleri karşısında müeyyidesini getirmi
yoruz. Anayasanın 1.53 ncü maddesi teminat al
tına alıyor, ama tahripleri karşısında müeyyidesi 
yoktur. Sadece solun tahripleri değil, din istis
marcılığını, Atatürk ideallerini, Atatürk inkılâp
larına karşı yapılacak her türlü tahribi, biraz ön
ce saydığım, mezhep, din, dil ve ırk ayrımlarını 
şüphesiz memleketin kaderiyle yakından ilgili bu
lunan ve rejimi koruyan bir mevzuat içerisinde 
bunları müeyyideye bağlamak mecburiyetindeyiz. 
Ve bunları yaparken de her türlü iftiradan her 
türlü tezvirden masun bir şekilde hükümlere bağ
lamak mecburiyetindeyiz. Bunun için iftira suç
larının cezalarını ağırlaştırahm. Bunun için bilir
kişi müessesesini iyi bir hale getirelim, usûl hü
kümlerini basitleştirelinı ve fakat rejimi tehlike
ye ve tahribe götürecek her türlü cereyandan bu 
memleketi hep beraber masun kılalım. Eğer hepi 
mizin yüreği bu memleketin kaderi üzerinde tit 
riyorsa, ki hepimizin titriyor, aşırı sağın, aşr< 
solun, din istismarcılığının ve Atatürk inkılâpla
rını teminat altına alan çeşitli hükümleri, rejimi 
koruyan bir mevzuat içerisinde toplıyahm. Vic
dan ve toplantı hürriyeti Kanununun hükümle
rini kaldıralım. Ceza Kanununun 141 ve 142 nei, 
163 ncü, 261 nei maddelerini kaldıralım. Rejimi 
muhafaza edecek, fikir hürriyetini zedelemeden, 
mutlak surette rejimi bütün bu tahrik ve tehlike
lerden koruyacak bir sistemi getirelim. 

Ümidederim ki, siyasi partiler, ümidederim 
ki, Parlâmentonun bütün üyeleri bu hususta biz
den ayrı bir düşüncede değildir. Hep birden ve 
elbirliği ile bu mevzuatı getirelim. 

Zamanınızı aldım. Sabrınıza bilhassa teşekkür 
ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN --. Son söz senatörün, buyurun, Sa-
im Sarıgöllü. 
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Çok kısa olarak istirham edeceğim, zaman iler

ledik 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri, Muhterem Adalet Bakanı ve Bakan
lık erkânı. Bunları sual halinde tevcih etmeyi dü
şündüm ama sual ve cevap daha uzayacak. Onun 
için madde, madde arz edeceğim. Kodifikasyon 
mevzuumuz vardı. Bunun icrasını yeni Bakan
dan istirham edeceğiz. Harçlar Kanunu, Maliye 
Vekâletinin mümessili de buradadır, anlaşılmaz 
bir muamma halindedir. Lütfen bir komisyon ku
rularak anlaşılır hale ifrağı. Ceza Kanununda ge
tirilmek istenen yeni hükümler bendenizi âdeta 
endişeye sevk ettj. Tıbbı Adlî için veya her han
gi bir hususta gerekli ve mütehassıs kişileri bu
lamazken böyle birtakım müşahedeye ilmî müsa-
Jıede, ki bu psikoloji ve sair hususlar da dâhil 
çok iyi olmasına rağmen, gidilmesini biraz yerin
de görmedim. Bunu daha normal bir sistem 
içinde mütalâa buyururlarsa faydalı olur kanısın
dayım. Tabiî teferruata girmiyorum. Vakit ook 
ilerledi. 

Toplu staj müessesesi, zannediyorum. îkinci 
Hükümet Programında bu bir nevi üniversite ile 
irtibat kurmak istiyen bir zihniyet içindeydi, bu 
sefer toplu staj olarak gelmektedir. Kanaatimce 
staj müessesesi ancak bilfiil çalışmakla mümkün
dür. Topluluğun faydası yoktur, bilâkis mazar
rat getirecektir. Eski arkadaşlarımızın hepsi bil
fiil kalemlerde çalışıp yetişmek suretiyle daha 
faydalı olmuşlardır. Muhterem Bakanın getirmek
te olduğu ve getirildiğinden bahsettikleri mevzu
larda tabiî ki gerek kendilerine gerek hazırlan
masında bulunmuşsa eski Bakana ve Bakanlık er
kânına teşekkürü bir vecibe biliriz. 

Çocuk Muhakemeleri Usulü Kanunu çok ente
resan bir mevzudur. Kanaatimce bizde yine 
iddia makamını bu işin içine sokmak gibi bir ce
zai zihniyet yönünden hareket edilmiş. Evvelâ 
çocuk mahkemeleri usulü kanunlariyle birlikte 
müesseselerin nazıarı itübara alınması iktiza 
eder. Gerek nezaret altında serbesti rejimi, ge
rek bunların işlediği kanuna aykırı hareket 
veya kanunun tâyin ettiği hareketlere aykırı 
fiilden dolayı kendisinin tevdi edecekleri mü
esseseler etraf iyi e nazıarı itibara alınmalıdır. 
Takdir buyurursunuz ki, müessese ne aksiden-
tal Avrupa, ne de diğer memleketlerde değil, 
bunun menşei Amerika'dır. Bunun tekâmülü 
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1812 ye kadar gider, ilk çocuk mevzuatının tes-
ibiti... Müteşclk'kiriz; 1905 te bize tabi 'bir mem
leket olan Mısır'da tatbik edilen bu sistemi, ya
ni getirilen Çocuk mahkemeleri Kanununu, ge
tirmek 1965 senesinde çok şanslı bir arkadaşı
mıza, kendisine nasiboldu. 

Anayasa mevzuunda bir noktaya değinece
ğim. Bendeniz Sayın Bakanın Anayasanın tâ
yin ettiği bir nevi sosyalizm mevzuuna iltihak 
edemiyeceğlm. Takdir buyurursunuz ki, sosya
lizm iktisadi ve siyasi olarak iki vasıf taşır. Fa
kat vakit çok geçti, o itibarla değinmeden geçe-
miyeceğim. 

FEHMt ALPASLAN (Artvin) — Sosyal 
Devlet anlayışı... 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Onu da 'bir gün görüşürüz. Karma Bütçe Ko
misyonunda sosyal Devlet mefhumu üzerinde 
daha çok durduk ve maalesef tersten bir eşitlik 
bulmak gibi bir şey üzerinde. Vakit geçtiği 
için üzerinde durmıyacağım. Sayın arkadaşım 
Sırrı Atalayî da üzmiyeceğim. Ben iştirak et
mediğimi bildirerek bunu burada bırakacağım. 

Efendim, takdir komisyonu meselesi var. Ba-
'kanlık itibariyle hakikaten yerindedir ve fakat 
Parlâmento komisyonlarında asıl birer takdir 
komisyonunun kurulması zaruridir. Bu itibarla 
Sayın Adalet Balkanının veciz, etraflı ve gerekli 
izahatı vermiş olmasından dolayı kendisine şah
sım adına teşekkür eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A / l ) CARÎ HARCAMALAR 
B. Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Perjonel giderleri 240 289 485 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... KıJbul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 20 376 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
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B. Lira 

14.000 Hizmet giderleri 12 050 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 28 503 225 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 197 525 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

I - Sermaye tenkili 

B. Lira 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

sermaye teşkili 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
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32j000 Kamulaştırma ve satınal malar 2 802 351 

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

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 44 547 

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

35.000 Sosyal transferler 92 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi bitmiştir. Memle
ket için hayırlı olmasını dilerim. Teşe'kkür ede
rim. 

Bugün, 28 Ocak 1965 Perşembe günü saat 
10,30 da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 3,55 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 1 02 
Kabul edenler : Q7 

Reddedenler : 3 
Çekinserler : 2 

Oya katlim ıyanîar : 8 i) 
Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler) 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi (jürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O Karı 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

4DANA 
Sakıp Ona I 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Terfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişirojrju 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Koca hey oğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saint Sarıgöllü 

BALIKF.SÎT? 
Hasan Âli Türker 

BlLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 
liaki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit A İtan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Hnloğjırı 

ELAZIĞ 
Celâl Ertü£ 
Rasim Oiray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Cavsi Fcaerök 

GAZİANTEP 
Zeki î^lâm 
Nizamottin özgül 

GÜMÜŞANE 
İTalit Zarbım 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip OZ.IOIHV 

İSPARTA 
Mustafa Oülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 
Rit'at. öztürkcıne 
Cemal Yıldırım 

tZMIR 
Ömer Lûtfi llozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad TTayri ürtrüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokojrlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Acar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUŞ 
Tsa Hisan I ün göl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
İL. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoglu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
^uphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
FTulûsi SövlemP7.(»fflu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Dem i rd ağ 
Reşat ZaloŞln 

URFA 
Vasfi Oerırer 

YOZGAT 
Sadık Armknıac. 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
M >'/aH'er Alankuş 

i I fa san Atakatı 
Hasan Kansrai 
Enver Kök 
Wstirip Üner 
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ADANA 
Mehmet Unaltlı 
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[Reddedenler] 

KAYSERİ I TUNCELİ 
Hüseyin Kalpa klıoğlu J Mehmet Ali Demir 

IÇekinserlerJ 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanul'.ah Çelebi 
Kadri Kapları 
Mehmet. Özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Mncit Zeren 

ANKARA 
Niyazı Ağırnash 
Rifat Eker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
M arı sur Ulu soy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ZONGULDAK 
Tarık Kem/.i Baltan 

[Oı/a katılmty anlar] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
CORUM 

Safa Yalçıık 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

İhsan i I amit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Tlatunoğlu 
O. Edip Somıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! (î.) 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Del i veli 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
F ikret G ü nd oğa n 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
izzet Birdi id 

l'jiıis K;ııısıı 
('•ahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet I bizer 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uiusman 

KONYA 
Mustafa Dinckli 
Muhittin Kılıç 

(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulnsoy 

MARAŞ 
Nedim Evliva 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
A bd Ülker i m Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasal ın (I.) 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

İzzet (iener 
ORDU 

Zeki KııniNMiıı 
RİZE 

Osman Meedi Agun 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SfVAS 

Rifat Öçten 
TOKAT 

Ali Altuntaş (1.) 
Zihni Bet i I 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UR FA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Perid Melen (B.) 

C BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Ceval Açı kalın 
\mil Art us 

Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutlııoğlu (1.) 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Zerin T üz ün 
Âdi) Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğ-ii 1965 yılı Bütçe kanunu tasansma verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmişir.) 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alisi roğlu 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

TABİÎ ÜYE 
Kâmil Karavelioğlu 

ADANA 
Sakıp önal 

Uye sayısı : 18-4 
Oy verenler : 1 ()0 

Kabul edenler : 73 
/(Addedenler : 25 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıya ılar : SJ. 
Açık üyelikler : 2 

i Kabul 
AYDIN 

Osman S:ıinı Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Nejat Sa ılıca lı 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Raysny 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

[Redde 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

edenleri 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 
I» i fa t Oztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı A ta lav 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

denler] 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Amıkmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Hasan At akan 
Sadi Koçaş 
Knver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragrıp Ün er 
Âdil Ünlü 

Şeref Kayalar 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 
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OÜMÜŞANE 
Hal i t Zarbım 

IÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Tal ip özdo lay 

İSTANBUL 
Şevket A k y ü r e k 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eruarml ah Çelebi 
Kadr i Kaplan 
Sezai ü ' K a n 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

A D A N A 
Galip Afşar 
Mehmet Ona id t 

ADIYAMAN 
Hal i l Ağa r 

AMASYA 
Macit Zererı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat E t k e r 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
i skender O n a p Ege 
F ikre t Turhangi l 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 
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İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozealı 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
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KOCAELİ 

Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
l-Vt.hi Tevetoğlu 

[Çekinserler / 
ERZURUM 

Osman Alihoeagil 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

/ Oya katıinnya •« İn r / 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzun hasan oğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çairlayangi 

ÇANAKKALE 
Nahi t A itan 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Azmi KHojran 
ihsan FTamit Tigrre) 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Celâl Ertıiff 

ERZURUM 
0 . E d i p Som un oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal ( î .) 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahat t in Orhon 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikre t Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
izzet Bi rand 

1 Açık m 
İs tanbul 
Tekirdağ 

Knis Kaıısu 
(Jahil. Oku rer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
MehmiM Ha zer 

KASTAMONU 
Ahmet Vııspct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikenli iril 
Suad Havri ür-irüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erd inç 

MANİSA 
Fer i t Alpiskender 
Orhan STıersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdur rahman Bayar 
Ahdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 
Haldun Menteşeoğlu 

f eliklerj 
1 
ı 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demi rdağ 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tevfik fnci 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

(t) 
N l G D E 

Kudre t Bayhan 
İzzet Gen er 

RİZE 
0 . Mecdi Agun 

SAKARYA 
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1965 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI GEREKÇES* 

Genel Açıklama 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte sunulmuştur. 
1961 - 1963 yıllarının tahsilat seyri ve inşaları bu yıl tamamlanacak akaarlardan 1965 yılında elde edile 

göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş bulunan işbu bütçenin gelir ve gider toplamı 49 869 662 
1964 yılı bütçesine nazaran 1 314 738 lira bir noksanlık arz etmektedir. 

Gelir Bütçesi 

49 869 662 lira olarak teklif edilen 1965 yılı gelir bütçesinin 29 119 662 lirası Vakıflar Genel Müdürl 
ve 20 750 000 lirası Hazine yardımlarından karşılanacaktır. Hazine yardımı; mülhak vakıflara ait cam 
ret farkı 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı hizmetlileri ücreti, etüt ve proje giderleri, âbide 
lman ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski eserler onarımı ile bu onarım işlerinde çalışacak teknik personelin 
ları, âbide ve eski eserlerle ilgili kamula§tntm<a ve satmalmalar ve dernekler ve köyler tarafından inşa ve 
tertiplerine konulan ödeneğin karşılığını teşkil etmektedir. 

işbu bütçe tasarısı 1964 yılı bütçesi ile karşılaştırıldıkta görüleceği üzere gelir kısmı 2 784 112 lira fa 
dır. Bunun sebepleri ve her maddeye konulan gelirin tahmininde dayanılan esaslar sırasiyle aşağıda açıklaıraııştır 

Bölüm Madde 

62.000 62.141 Icarei vahide : (1964 yılı bütçe tahmini 14 310 220) (1965 yılı için tahmin olunan 16 000 00 
Bu gelir vakıf akaarlarm kiralarından toplanmaktadır. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyrinin 
yükseği 1963 yılma ait olup 11 682 669 liradır. 1964 yılında kiraların serbest bırakılması sebebi 
olacağı gibi her yıl inşa edilen akaarlarm getireceği kira miktarında da artış ol acağı ilgili Vakıf 
ttan anlaşılmış bulunduğundan geçen yıla nazaran 1 689 780 lira fazlasiyle 16 000 000 lira tahm 
tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesaibı katiler mucibince tahsilat 

1961 8 810 000 7 889 199 
1962 9 000 000 8 911 865 
1963 11 500 000 11 682 669 

Vakıflar G, M, Bütçesi ( S . -Sayısı : 494 ) 
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(Bölümı Madde 

62.000 62.142 îcarei müeccele : (1964 yılı bütçe tahmini 65 730) (1965 yılı için tahmin olunan 20 000 
13 . 12 . 1935 günlü ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tasfiyeye tutulan icareteynli 
yıllık karelerinin 20 misli bir taviz karşılığında mutasarrıflarının mülikiyetine geçirilmesi lâz 
gelmiyeceğini gösterdiğinden 4755 sayılı Kanunla 10 yıl daha uzatılmış olup bu 10 yılda 13 
ci MT temdit yoluna gidilmemiş bulunduğundan, »bütün icareteynli gayrimenkul ler 2762 sa 
ce kendiliğinden mutasarrıflarımın mülkiyetine geçmiş ve vakfın hakkı ivaza in kılâbederek 
şılığında birinci derece ve 1 nci sırada ipotek sayılmıştır. Bu duruma göre artık ieare alı 
yıllara ait bakayadan (20 000) lira ıkadar tahsilat yapılabileceği ilgili Vakıflar İdarelerind 
le (20 000) lira olarak tesbit ve tahmin edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilm 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1961 100 000 79 009 
1962 75 000 76 092 
1963 65 730 52 298 

62.000 62.143 Mukataa : (1964 yılı bütçe tahmini 5 340) (1965 yılı için tahmin olunan 5 000) 
icareteynli gayrimenkullar gibi mukataalı topraklarda tasfiyeye tabi olup bu kabîl gayrime 
açıklanan esaslar dairesinde kendiliğinden mutasarrıflarının mülikiyetine geçm'.ş olduğunda 
Vakıflar İdarelerinden alman bil giye nazaran, devam etmekte olan bakaya tahsilatından (5 0 
ği anlaşıldığı cihetle buna göre teklif olunmuş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmi 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1961 9 000 7 796 
1962 7 600 7 873 
1963 7 600 10 059 

62.000 62.144 Vakıf menba suları kira bedeli : (1964 yılı bütçe tahmini 150 000) (1965 yı l ı için tahm 
İstanbul'daki Vakıf Taşdelen ve Karakulak menba suları 1 . 3 . 1962 tarihinden itibaren 5 
mış olup kira bedelinde bir değişiklik bulunmadığı cihetle aynen teklif edilmiştir. 

Vakıflar G. M. Bütçesi .(S. 'Sayısı : 494 ) 
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Bölüm Madde 

62.000 62.171 Mahlûl muaccelesi : (1964 yılı bütçe tahmini 1 000 000) (1965 yılı için tahmin olunan 1 
Mahlûl muaceelesi sabit ve muayyen bir gelir olmayıp mutasarrıflarının bilâvelet ölümü dolayıs 
miş veya Vakıflar idarelerince öğrenilmiş olan icareteynli gayrimenkul.terden elde tutulmalarında 
lerinden hâsıl olmaktadır. Elde birçok mahlûl dosyası meveudolup çeşitli muameleleri ikmal edi 
dığı ve mezkûr gelirlerden bu yıl ancak 1 000 000 lira tahsilat yapılabileceği, tahmin olumuş ve ü 
terilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1961 2 000 000 1 684 794 
1962 2 000 000 1 985 842 
1963 1 500 000 2 140 496 

62.000 62.172 Zeytinlikler hasılatı : (1964 yılı bütçe tahmini 436 630) (1965 yılı için tahmin olunan 336 0 
Bu gelir işletme bölgeleri haricinde bulunan Antalya, İzmir, Hatay, Manisa ve Muğla vilâyetler 
ilgili Vakıflar idarelerinden alınan malûmata nazaran 1965 yılında ancak 336 000 lira bir gelir 
miktar aynen teklif edilmiş ve 4 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1960 650 000 393 040 
1961 436 000 451 582 
1962 436 000 417 395 
1963 500 000 603 010 

62.000 62.173 Arazi ve incirlikler hasılatı : (1964 yılı bütçe tahmini 564 330) (1965 yılı için tahmin olun 
Bu gelir, serbest kira rejimine tabi bulunan bağ, bahçe, bostan ve tarla gibi gayrimenkullerle Aydın'd 
lardan elde edilmektedir. İlgili Vakıflar idarelerinden alman bilgiye nazaran (600 000) liraya kad 
la bu miktar teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütee tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1961 
1962 
1963 

600 000 
650 000 
650 000 

603 005 
551 987 
343 783 

Vakıflar G-. M. Bülteesi ( S. 'Savısı : 494 ) 
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Bölüm Madch 

62.1.74 Zeytinlikler İşletmeleri hasılatı ve kira bedeli : (1.961 yılı bütçe tahmini 2 300 000) (1965 
Bu gelir, 3913 sayılı Kanun uyarınca Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan zeytinlikler işletmel 
panya Şubat sonuna kadar devam ettiği cihetle, bir yılın tahsilatı ertesi yıl bütçesine irat kay 
1964 yılı geliri, 1965 yılı bütçesine irat kaydedilecektir. 
Sözü geçen işletmelerde istihsal olunan zeytin yağlarından, halen elde bulunan stokları 1964 y 
ğün her iki işletmedeki alacaklarının tahsili mümkün olacağı mahallerinden alman malûmatta 
fabrikanın faaliyete geçmesiyle istihsalin daha da artacağı göz önüne alınarak (700 000) lira f 
sağlanacağından bu miktar teklif eri i İmiş ve 4 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Büte-e tahminleri Hesabı katîl'er mucibince tahsilat 

1960 
1961 
1962 
1963 

2 350 000 
1 700 000 
2 200 000 
2 300 000 

931 281 
1 713» 743 
1 731 886 
725 337 

62.175 Diğer hasılatlar : (1964 yılı bütçe, tahmini 1 650 000) (1965 yılı için tahmin olunan 1 80 
Bu gelir, mülhak vakıfların, Vakıflar idarelerince tahsil olunan icare ve mukataalan ile eman 
idare olunanların her türlü gelirlerinden alınmakta olan % 10 idare ve tahsil giderlerinden, m 
ve nizami sebeplerle mazbut vakıflar arasına alman mülhak vakıfların birikmiş paralarından, 1 
nunun 93 ncü maddesi mucibince zaman asımına uğrıyan paralardan, eskimiş eşya veya yıkın 
nan alacak faizlerinden, mahkeme giderleri istirdadından ve hayrat satış bedelleri faizlerinden 
ölçüye bağlanarak tahmin edilmesi mümkün değilse de aşağıdaki 5 yıllık tahsilat seyrine ve 
göre 1 800 000 lira tahsilat yapılabileceği tahmin olunmakla aynen teklif edilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

700 000 
950 000 
950 000 

1 350 000 
1 650 000 

1 012 178 
1 285 127 
1 642 655 
1 525 768 
2 824 878 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S. Seyisi : 494 ) 
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BöiLüm Madde 

62.321 T. Vakıflar Bankası temettüleri : (1964 yılı bütçe tahmini 1 500 000) (1965 yılı için tahmin o 
6219 sayılı Kanun gereğince 1954 yılında kurulmuş olan T. Vakıflar Bankasının (50 milyon) lir 
Genel Müdürlüğüne ait bulunmaktadır. Bankaların genel kurul toplantıları ertesi yılın Mart ayı 
mettüler ertesi yıl bütçesine irat kaydedilmektedir. Bu cümleden olarak 1965 yılı bütçesine irat k 
tüünün 1 500 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmekle aynen teklif edilmiş ve 4 yıllık tahsilat 

Senesıi Bütçe tahminleri Hesabı katiller mucibince tahsilat 

1961 1 348 000 1 478 458 (1960 yılı temettüü) 
1962 1 450 000 1 479 572 (1961 * » ) 
1963 1 500 000 1 341 939 (1962 » » ) 
1964 1 500 000 1 204 232 (1963 > » ) 

62.322 Akaar ve toprak satış bedeli faizi : (1964 yılı bütçe tahmini 450 000) (1965 yılı için tahmin 
Getirdikleri gelir ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmiyen akaar ve 
nununun 12 nci maddesi uyarınca satılarak elde edilen satış bedelleri, yeni akaarlar inşasına sarf e 
sında % 3 faizle tenmiye edilmektedir, inşaata tahsis edilen paralar toptan değil istihkak tahakk 
ve üzerine yeni satış bedelleri gelmektedir. Yatırım programının tam mânasiyle tatbikini sağlıyabil 
şilen gayrimenkul satışlarından geçen yıla nazaran daha fazla satış bedeli elde edileceği ve bu sat 
vadeli hesaba aktarılmış olup % 6 nisbetinde faiz getireceği cihetle 69 250 lira fazlasiyle 519 250 
3 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1961 280 000 171 947 
1962 250 000 271 929 
1963 250 000 317 897 

62.323 Tâviz bedeli faizi : (1964 yılı bütçe tahmini 87 000) (1965 yılı için tahmin olunan 50 000) 
îcareteynli gayrimenkullerle mukataalı topraklardan, 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddeler 
leri bir gelir kaynağı olarak bankada tenmiye edildiği gibi yeni inşaata sarf veya sermaye olarak 

Vafeıfkır G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 494 ) 
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Bölüm Madd« 

rılmaktadır. Son senelerde, 62.142 nci maddede izah olunan sebeplerden dolayı tahsilat azaldığı 
sermaye olarak bankaya yatırılmakta bulunduğu cihetle 1965 yılında ancak 50 000 lira faiz eld 
re teklif edilmiş ve 3 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Sonesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1961 105 500 107 987 
1962 100 000 87 729 
1963 87 000 15 300 

64.000 64.100 Hazine yardımı : (1964 yılı bütçe tahmini 24 665 150) (1965 yılı için tahmin olunan 20 75 
1965 yılı bütçesine konulan 20 750 000 lira Hazine yardımı, mülhak vakıflara ait cami ve mesc 
Kanunla devralman eski eserler onarımı hizmetlileri ücreti, etüt ve proje giderleri, âbideler ile 
kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski eserler onarımı ile bu onarım işlerinde çalışacak te 
rev yollukları, âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştırma ve satmalmalar ve dernekler ile köyler 
hayrata yardımla ilgili tertiplerine konulan ödeneklere mukabil verilmektedir. 1964 yılına naza 
3 915 150 lira noksaniyle 20 750 000 lira olarak konulmuştur. 

64.300 Geçen yıldan devreden nakit : (1964 yılı bütçe tahmini 4 000 000) (1965 yılı için tahmin o 
6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddeleriyle konulmuş olan tahdidin Anayasa Mahkem 
zin mühim bir kısmını teşkil eden akaar kiralarında bir tartış vukubulacağı ve bunun tabiî bir ne 
fazla bir gelir fazlası devredeceği anlaşılmakla 139 412 lira fazlasiyle 4 139 412 lira nakit devri t 

Vaikıflar G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 494 ) 
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GİDER BÜTÇESİ 

(A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırım harcamaları ve (A/3) semıaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelleri 
49 869 662 liradan ibaret gider bütçesi. 20 750 000 lira Hazine yardımı ile birlikte 49 869 662 lira gelire denk 

Gerek cari ve yatırını ve gerekse sermaye teşkili ve transfer harcamalarında yer almış bulunan bâzı gider ter 
gider tertiplerinden ise 4 775 318 lira tenzil edilmekle bunların müfredatı ile zam ve tenzil sebepleri aşağıda ilgi 
arz edilmiştir. 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları: (1964 yılı ödeneği 5 747 760) (1965 yılı teklifi 5 747 760) 
İstanbul'da Vakıf G-ureba Hastanesine ilâveten yapılmakta olan 60 yataklı paviyoııım bu yıl hizm 
velinde bulunan 400 lira aylıklı 6 aded hemşire kadrosu ile ayrıca Urfa'da vakıf hizmetlerinin 
takarrür eden mıntaka müdürlüğü için (L) cetvelinde bulunan bir aded 800 lira aylıklı mıntaka 
cetvelinden çıkarılarak bu suretle 503 adede baliğ olan fiilî kadronun {ck 35 zıım dâhil) yıllık m 
farkını karşılamak üzere geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.114 Feri hizmetler aylıkları : (1984 yılı ödeneği 37 000) (1965 yılı teklifi 30 000, (Noksanı 7 
2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilmiş olan vakıflara ait camilerde hizme 
zeri bu'lunmıyan cüzhanlık, devumanlık ve aşırhanlık gibi fer'i hizmet ifa edenlerin zabıt sırası 
rinden verilmekte olan para, geçen ve bu yılın tedive seyrine göre 30 000 lira ihtiyacı karşılaya 
niyle teklif olunmuştur. 

12.115 intifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylıklar: (1964 yılı ödeneği 200 000) (1965 
100 000) 
2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilmiş olan vakıfların ilgililerine, mevcu 
zamnamesine göre tahsis edilmiş bulunan intifa hakkı aylığına, kiralarda artış İm side gelmekle, v 
lıklarına zam yapılması talelbedilmiş ve bu talep muhik görülerek 1964 yılı sonuna kadar zapte 
sis edilmiş bulunan intifa hakkı aylıklarına % 30 nisbetinde zam yapılmak suretiyle ödenmesi 
nazaran 100 000 lira fazlaslyle 300 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti: (1964 yılı ödeneği 3 753 540) (1965 yılı teklifi 4 021 650 
1964 yılı bütçesiyle kabul olunae merkez ve vilâyetler (D) cetvelindeki 759 adetten ibaret hizmetli 
A) 150 lira ücretli 14 aded aidatlı memur kadrosu 1965 yılma konulmıyarak bunun yerine taki 
lira ücretli memur bulunamaması sebebiyle aynı ücrete tekabül eden 7 aded 300 lira ücretli i taki 

Vakıflar G. M. Bütçesi S. Savı.sı : 494 
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B) istanbul'da Vakıf Gureba Hastanesine ilâveten yaptırılan ve bu yıl hizmete girecek ola 
C) fetanlbul ve diğer illerde mevcut ve bu yıl hizmete girecek olan yeni vakıf çarşı, iş han 
için 8 aded, 
D) Mevcuda ilâveten bu yıl da üç ilde açılacak olan 3 aded talebe yurdu ile imaretler için 
Hizmetli kadrosunun ilâvesi zaruri görülmekle bu suretle 1965 yılı (D) cetveli kadrosu, (75 
bir adede çıkmakla geçen yıla nazaran 268 110 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

12.000 12.212 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademeleri ücret farkı: (1964 yılı ödeneği 1 019 250) 
(Noksanı 19 250) 
(Mirleri müsait olmıyan mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinden ücretleri 270 l 
cek ücret farklarına karşılık olmak üzere Hazineden alman bu ödenekten, bâzı mülhak vakıfla 
diye seyrine göre 1 000 000 lira ihtiyaca, kâfi geleceği anlaşılmakla 19 250 lira noksaniyle te 

12.281 İşei ücretleri (Tarım hizmetleri) : (1964 yılı ödeneği 269 971) (1965 yılı teklifi 200 000 
işletme bölgeleri haricinde bulunan Antalya, Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki 
nkı bakım, imar ve ihyası işlerinde lüzum ettikçe istihdam edilecek tarım işçilerinin, haftalı 
lecek ücret ve yevmiyeler karşılığını teşkil etmekte ve geçen yılın sarfiyat miktarına göre 200 
makla 69 971 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı: (1964 yılı ödeneği 75 000) (1965 yılı teklifi 72 000) (Noksanı 3 00 
Merkez ve illerde çocuk zammına müstehak 600 çocuk adedine göre hesaplanmış ve 1964 yıl 
lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı: (1964 yılı ödeneği 8 400) (1965 yılı teklifi 7 000) (Noksanı 1 400 
Geçmiş yıllar sarfiyatına ve 1964 yılı tediye seyrine göre 7 000 lira ihtiyacı karşılayacağı a 
edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı: (1964 yılı ödeneği 28 000) (1965 yılı teklifi 20 000) (Noksanı 8 000) 
Geçmiş ve bu yılın tediye seyrine göre 20 000 lira ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmakla 8 000 

12.340 Tedavi masrafları: (1964 yılı ödeneği 50 000) (1965 yılı teklifi 58 000) (Fazlası 8 0 
12 Ocak 1963 tarihinde yürürlüğe giren yeni tedavi yönetmeliği gereğince daire ve Hüküme 
leri, gözlük camı, işitme cihazı ve sair çeşitli giderleri ödenmektedir. Bu sebeple 1963 ve 19 
madığı anlaşılmakla 8 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 49-1 ) 
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, 12.370 Bmekili keseneği karşılıkları : (1964 yılı ödeneği 622 217) (1965 yıüı teklifi 639 645) (F 
6434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinân (D) fıkrası ile 34, 38 vıe 39 n 
emekli sandığına yapılacak ödemeler karşılığıdır. 

12.811 Sürekli görev yollukları: (1964 yılı ödeneği 20 000) (1965 yılı teMifi 18 500) (Noksanı 1 
Nakil ve tatfıvnlerm çok zaruri <afevalde yapılması ve 1963 - 1964 yılları tediyesi nazara alınara 
anlaşılmakla 1 500 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

12.000 12.814 Yalbancı uzmanlar -ve yardımcıları geçici görev yolluğu : (191614 yılı ödeneği 35 000) 019 
sanı 5 000) 
Onarılması gereken eski eserlerin durulularına göre ne yolda restore edilmeleri gerektiğine da 
beyan etmek ve gereken raporu yermtek »üzere memleketimize «el!bedilmekte olan 'tanınmış yalba 
ayrıca Antalya'da konserve ve meyva suyu istihsali için kurulması düşünülen tesisler için celbed 
derlerini karşılamak üzere 30 000 lira ihtiyaca kâtfi geleceği anlaşılmakla 5 000 lira noksaniyl 

12.000 12.81314 Kurs yolluğu : (1964 yılı ödeneği 2 000) (1965 yılı teklifi 4 000) (Fazlası 2 000) 
Memurların •meslekî 'bilgilerini artırmak maksadiyle fou yıl da merkezde açılacak memur kursu 
rına karşılık olup 1964 yılında konulan ödenek kâfi gelmemekle (2 000) lira fazlasiyle teklif e 

12.000 12.841 Tedand yolluğu : (1964 yılı ödeneği 8 000) (1965 yılı teklifi 4 000) (Noksanı 4 000) 
Geçen *ve fou yılın sarfiyat seyrine göre (4 000) lira ihtiyaca kâfi gek-ceği anlaşılmakla '(4 000 

12.000 Ü2.858 Yurt dışı geçici göreıv yolluğu : (1964 yılı ödeneği) (1965 yılı teklüfi l)1 (Fazlası 1) 
Geçici görevler dolayısiyle yabancı memleketlere gönderilmesine zaruret görülen memurların 
mak ve lüzumu Uıalmde ödenefc aktarılmasını teminen yeni açılan Ibu maddeye 1 lira ödenek k 

12.000 12.871 Yurt dışı staj «ve öğrenim yolluğu : (1964 yılı ödeneği 30 000) (1Ö65 yılı teklifi 30 000 
4489 sayılı (Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince 'bilgi,, görgü ve ihtisaslarını art 
faydalanmak suretiyle yurt dış ma gönderilecek memurların yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olu 
30 000 lira teklif edilmiştir. 

13.000 18.180 Döşfcme ve demirbaş ahmlan ve giderleri : (1964 yılı ödeneği 52 500^ (1965 yılı teklifi 20 
Merkez ve taşra teşkilâtının döşeme ve demirlbaş ihtiyaçlarına 19*64 yılında konulan ödenek kâ 
ması icaft»etmekte ise de tasarruf mü'lâlhazasiyle 32 500 lira noksaniyle 20 000 li ra teklif edilmi 

13.000 13.210 Su giderleri : (1$64 yılı ödeneği 5 000) '(1965 yılı teklifi 8 000} (Fazlası 3 000) 
Merkez ve illerdeki teşkilâ'tın her nevi su giderlerinin, 1964 yılındaki sarfiyat seyrine göre i 
de edilmekle 'geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif edilmiştir. 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 494 ) 
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13.000 13.220 Temizlik giderleri : il964 yılı ödeneği «27 000) (1965 yılı teklüfi 18 000) (Noksan 
Merkez ve illerdeki teşkilâtın temizlik giderleri için 1964 yılında konulan ödenek ihtiya 
bütçesindeki tasarruf mülâlhazasiyle 9 000 lira noksaniyle 18 000 lira teklif edilmişjtir. 

13.000 13.290 Diğer yönetim güderleri : (1964 yılı 'ödeneği 3 000) (1065 yılı teklifi 9 0O0) (Fazl 
Merkez ve illerdeki teşkilâtın 1964 yılı Bütçesine konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelmemesinde 
diğinden geçen yıla nazaran 6 000 lira fazlasiyle 9 000 lira teklif edilmiştir. 

1964 yılı ödeneği 1965 yılı teklifi Fazlası 

13.000 13.410 Posta - telgraf ücreti : 67 500 82 450 14 950 
13.000 13.420 Telefon giderleri : 95 200 110 000 14 800 

Posta - telgraf ve telefon ücretlerine Mart 1963 ten itibaren yapılan zam sebebiyle 1964 yılın 
rine konulan ödeneğin, sarfiyat seyrine göre ihtiyacı karşılayamıyacağı müşahade edilmekle g 
tertibine 14 950, telefon giderlerine 14 800 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

13.000 13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : (1964 yılı ödeneği 7 500) (1965 yılı 
237 sayılı Taşıt Kanununa göre Genel Müdürlüğe tahsis edilmiş bir taşıt bulunmadığı cihetl 
mından 7 499 lira noksaniyle 1 lira ödenek teklif olunmuştur. 

13.000 13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : (1964 yılı ödeneği 25 000) (1965 yılı tek 
Yatırım programına giren mahallerin fazlalaşmasiyle mütenazır olarak seyahatlerin tevsii ger 
sarfiyat seyrine göre ihtiyacı karşılayamıyacağı müşahede edilmekle 7 500 lira fazlasiyle 32 5 

13.000 13.610 Kira bedeli : (1964 yılı ödeneği 38 000) (1965 yılı teldifi 40 500) (Fazlası 2 500) 
Ekim 1963 ten itibaren kiraların serbest bırakılmasından merkez ve illerdeki teşkilâtımızın ot 
mış bulunduğu cihetle geçen yıla nazaran 2 500 lira fazlasiyle 40 500 lira tesbit ve teklif olu 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : (1964 yılı ödeneği 10 000) (1965 yılı teklifi 1 
v" ' 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi gereğince vakıf binaların yangından doğac 

lar bütçesinden ayrılarak Türkiye Vakıflar Bankasında açılan fona yatırılan sigorta karşılığı 
neğin konulmasını ve ayrıca bu bölümden Ankara'da bulunan Ankara Palas ile Antalya'daki 
karşılık olmak üzere konulan 10 000 liraya, yıl içinde mülhak iken mazbut vakıflar arasına 
sigortalı bulunanlarm ödenecek sigorta giderleriyle bilûmum vakıf akaarların yangından koru 
giderlerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 5 000 lira ilâvesiyle 15 000 lira teklif olunmu 

Vabflar G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 494 ) 



— 14 — 

Bölüm Madde 

14.000 14.121 Vakıf akaarlarııı çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : (1964 yılı ödeneği 1 200 000) (1 
lası 100 000) 
Mevcut vakıf han ve apartmanlarla yeni inşa ve hizmete giren Adana, Tarsus ve Bitlis illerindeki 
bul'da 7044 sayılı Kanunla belediyeden devralman Mısır Çarşısının, kaloriferli olanlarının kömür 
sarfiyatı, kira, alım, nakil ve ilân ücreti ve komisyonlarda maaşlı olmıyan azaların huzur ücreti, bi 
mahallerinde veya kayıtları üzerinde, tesbit, tetkik ve tasnif işlerinde hariçten çalıştırılacakların gü 
ücret ve bu işlere ait giderlerle bilirkişi ücretleri malzeme, taşıt ve ilân ücretleri ve sair giderler 
bebiyle hizmete girecek tesislerin de sayılan giderlerini karşılamak üzere 100 000 lira fazlasiyle 

14.000 14.122 İmaretler giderleri : (1964 yılı ödeneği 814 240) (1965 yılı teklifi 840 000) (Fazlası 25 7 
Hailen 3 ü İstanbul'da ve 18 i de diğer illerde olmak üzere faaliyette huluınan 21 adetten ibare 
daki faikir öğrencilerden olmak üzere 9 100 ejocuğa ve 19G5 yılı itinde 21 imıarete ilâveten 
çocuğa sıcak öğle yermeği yedirileceğinden burna göre 9 100+350=9 450 gocuğum yıllık öğl 
lira iaşe bedeli ve 107 625 lira sair, masrafları ile yeni açılacak imaretlerim ilk tesis 'gidenle 
nazaran 25 760 lira fazlasiyle 840 000 lira teisfoiıt ve teklüf edilmiştir. 

14.000 14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardımı giderleri : (1964 yılı ödeneği 100 000)1 (1905 y 
10 000) 
Mazbut vakıfların mevcut vakfiyelerinde yazılı çeşitli ıhayır şartlarından; yerine getirilmesi 
rülenlerin gerektirdiği 'giderlerle ayrıca muhtaç İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yurt gide 
çen yılın tediye seyri nazara alınarak 90 000 lira ihtiyacı karşılıyaeağı anlaşılmakla 10 000 li 
edilmiştir. 

14.000 14.124 Vakıf hayratım ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : (19164 yu 
tektüfi 23 000) -(Fazlası 10 O00) 
İstanbul'da OAyasofya) amlbarı ile (Halıeııoğlu Medresesinde) ve Konya ilinin Beyşehir ilçesi 
diğer bâzı depo ve ambarlarda muhafaza edilmekte olan ve bir kusma; sanat değeıini haiz b 
bir tetkikten geçirilmek suretiyle tasnif olu*nuip nralhafazalajnnı sağlamafe amaciyle tahsis ed 
her türlü ücret ve giderlerini karşılamak ülzere 1064 yılına kjonan ödene'' ihtiyacı ka 
lira fazlasiyle 25 000 lira teslbit ve teklif olunmıuşitur. 

14.000 14.44)2 (Diğer vergi, resim ve harçlar : 1(1964 yılı ödeneği 400 000) (1065 yılıl teklüfi 4)50 OOO) 
19:64 yılında yürürlüğe giren 488 sayılı yenli Hanelar Kanunu: ile <bâzı harçlara zam yapıibn 
'belediye vergi ve resimleriyle tapıu hare ve giderlerinin yapılan zam sebeibiyla geçen yıl 
450 000 lira teklif olunmuştu r\ 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S. havisi : 494 ) 
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14.000 14.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri : (1964 yılı ödeneği 2 250 000) 
(Fazlaisı 160 000) 
îstamlbnrda 2, Ankara'da 1 yüksek tahsil talebe yurdu ve muhtelif illerde mevcut 24 or 
ye baliğ olan yurtlara ilâveten 196:5 yılında ise 3 aded orta tahsil talebe yurdu daha 
yıurtta barındırılacak 50 şer öğrenciden 1'50 öğrencinin iaşe ve ibate giderleriyle yurdun 
ülzere ıgeçenı yıla nazaran 150 000 lira fazlasiyle 2 400 000 lira tesbit ve teklif olunmuştu 

14.000 14.594 Muhtaç öğrenciler kanıp ve dinlenme giderleri : (1964 yılı ödeneği 25 000) (1965 y 
ilkokullarda okutulan öğrencilerden sfhlhaıtsiz ve cılız çocukların temiz, haıva ve iyi gıda 
sağlama amaciyle her yıl birkaç devreli olmak üzere îstanhul'da açılmakta, olan kam 
nek ihtiyaca kâfi gelmemesinden ancak bir dönem için kamp açılmış ve bu yüzden i 
laşılmakla bunun telâfisi! ve hiç olmazsa iki devreli açılabilmesini temin bakımından 
siyle 40 000 lira teklif olunmuştur. 

14.000 14.816 Malzeme alım ve giderleri : (1964 yvlı ödeneği 10 000ı> (1965 yılı teklifi 50 <M)0) 
İşletmeler haricinde kalan vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinde kullanıl an tar 
ve vasıtaların satınalınmaları, üretimleri yapıımları giderleriyle bunlara ilişkin her tüin 
yıl bu bölüme tefrik olunan ödenek ihtiyaca kâfi gelmediği müşahede edilmekle geçen 
tesbit ve teklif olunmuştur. 

J5.000 15.511 Büro giderleri: (1964 yılı "deneği SO 000) ( 1965 yılı teklifi 280 000) (fazlası 20 
1964 yılında bu tertibe tahmin suretiyle tefrik olunan 80 000 lira ödeneğin, yıl sonuna ka 
lık sarfiyat miktarından anlaşılmakla beraber ayrıca Guraba Hastanesine ilâve suretiyle 
olan 60 - 100 yataklı yeni pavyonun büro giderlerinin de inzimam edeceği nazara alına 
200 000 lira fazlasiyle 280 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

15.000 15.513 Taşıt işletme ve onarma gidericin: (1964 yılı ödeneği 3 000) (1965 yılı teklifi 7 000 
Vakıf Gureba Hastanesinde mevcut motorlu ve motorsuz taşıtların bu yıl esaslı onarım 
şılamak amaciyle geçen yıla nazaran 4 000 lira fazlasiyle 7 000 lira tesbit ve teklif olunmuş 

15.000 15.515 Giyim-kuşam, alım ve giderleri • (1964 yılı ödeneği 7 000) (1965 yılı teklin 10 000) 
Vakıf Gureba Hastanesinde mevcut at arabası miadını doldurmuş ve çalışmaz birhale gelmiş 
ölecek atın yerine bir yenisinin satınalıııması ve hizmetlilerin giyim giderleriyle at arabası 
sini teminen geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle tesbit ve teklif olunmuştur. 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 494 ) 
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Malzeme âlım ve giderleri : (1964 yılı ödeneği 220 000) (1965 yılı teklifi 400 000) (fazl 
1964 yılında bu tertibe tahmin suretiyle tefrik olunan 220 000 lira ödeneğin yıl sonuna kadar 
aylık sarfiyat miktarından anlaşılmakla beraber ayrıca Gureba Hastanesine ilâve suretiyle inşa v 
60 - 100 yataklı yeni paviyonda kullanılacak tıbbi malzeme, ilâç ve gereçlerin satmalına bedelleri 
muş bulunan röntken cihazının yerine bir yenisinin satmalının ası icabetmekle bu maddeye geçe 
siyle 400 000 lira olarak tesbit ve teklif olunmuştur. 
Yiyecek alım ve giderleri : (1964 yılı ödeneği 739 898) (1965 yılı teklifi 588 200) (nok 
İstanbul'da bulunan V-akıf Gureba Hastanesinde mevcut 300 yatağa ilâveten inşa olunup bu yıl f 
yataklı paviyonun geçen yıl bu bölümüne tefrik: edilerdk konulan ödenekten 151 698 lira fazla 
diğer ilgili bölümlere aktarılması ve işbu bölüme 588 200 lira ödenek tefrik ve teklif olunmuş 

Diğer alım ve giderler : (1964 yılı ödeneği 1 000) (1965 yılı teklifi 10 000) (fazlası 9 0 
Bu tertibe 'konulan ödenek Vavkıf Gureba Hastanesinin 15.000 nci bölümünün 15.511 -15.517 nc 
defin, eğitim, öğretim, araştırma ve kurs giderleriyle hastane bahçesinin tanzimi ile ilgili giderl 
neği ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşılmakla 9 000 lira fazlasiyle 10 000 lira tesbit ve teklif olunmuş 
Bina onarımı : (1964 yılı ödcnği 400 000) (1965 yılı teklifi 500 000) (fazlası 100 000) 
Vakıf akaarlarm pek çoğu harap bir durumda bulunmalarından bunların küçük tamirlerinin ya 
ranların yapılmasına sebebiyet verdiği ve 1964 yılına (konulan ödeneğin 6 aylık dönem içinde % 8 
neğin yıl sonuna kadar ihtiyacı karşıhyamıyaeağı ve 1965 yılında ise fküeük onarıma pek fazla 
fazlasiyle 500 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

16.000 16.811 Hayrat onarımı (1964 yılı ödeneği 50 000) (1965 yılı teklifi 100 000) (fazlası 50 000) 
Yurdumuzda çeşitli hayratın devamlı surette küçük onarımları için 1964 yümda konulan ödenek 
zarur onarımları yapılamamamı? olmakla bunların 1965 yılı içinde onarımlarının yapılabilmesini 
50 000 lira fazlasiyle 100 000 li ra teklif olunmuştur. 

22.000 22.621 Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralınan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski ese 
17 850 000) (1965 yılı teklifi 13 500 000) (Noksanı 4 350 000) 
Devlet Plânlama Teşkilâtının tasvibinden geçen (5) Yıllık Kalkınma Plânında yer alan (Âbideler 
ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski eserlerin onarımı) için 1965 yılı ödeneği, Başba 
Müsteşarlığının 28 . 10 . 1964 günlü ve Kd. 3022.05-19-64-3884 sayılı yazısına bağlı yatırım bütçe 
edilmekle aynen teklif olunmuştur. 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 494) 
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22.000 22.622 Teknik personel ücretleri : (1964 yılı ödeneği 1 700 000) (1965 yılı teklifi 2 475 000) 
Devlet Plânlama Teşkilâtının tasvibinden geçen Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alan âb 
lman ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eserler onarım ve restorasyonlarında çalış 
ücretleriyle sigorta primi ve yıl içinde vukubulacak ücret artışı farklarını karşılamak üzere 
let Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 28 . 10 . 1964 tarih v€ Kd. 3022-05-19-64-3884 sayıl 
2 475 000 lira kabul ve vize edilmekle aynen teklif olunmuştur. 

22.000 22.623 Teknik personel geçici görev yollukları : (1964 yılı ödeneği 300 000) (1965 yılı teklifi 52 
Devlet Plânlama Teşkilâtının tasvibinden geçen Beş Yıllık Kalunma Plânında yer alan âbid 
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski eserler onarım ve rastorasyon işlerinde ça 
lin geçici görev yolluğu için Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 28.10 
sayılı yazısına bağlı yatırım bütçesinde 1965 yılı ödeneği 525 000 lira olarak vize edilmekle a 

22.000 22.721 Bina ve hayrat onarımı giderleri : (1964 yılı ödeneği 1 950 000) (1965 yılı teklifi 2 500 
Yurdumuzun her yerinde ve ekserisi şehirlerimizin en güzel ve göze çarpan mahallerinde bul 
büyük tamire muhtaçolanlarını daha fazla harap olmaktan kurtarmak ve aynı z amanda kira 
biran evvel onarımları bitirilmek üzere bina onarımları için 2 000 000 lira ve âbide vasfını h 
500 000 lira olmak üzere 2 500 000 lira ödeneği, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığını 
3022-05-19-64-3884 sayılı yazısına bağlı yatırım bütçesiyle kabul ve vize edilmekle aynen tek 

22.000 22.722 Teknik personel ücreti : (1964 yılı ödeneği 200 000) (1965 yılı teklifi 500 000) (Fazla 
22.721 nci maddede yer alan bina ve hayrat onarımı ödeneğinin ihtiyaca binaen fazlalaştırı 
yecek iş hacmi dolayısiyle 1964 yılında yeniden ihdas ve faaliyete geçen bakım ve onarım 
ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşılmakla 1965 yılında alınacak teknik personelin ücretine ka 
let Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 28.10.1964 tarih ve Kd. 3022-05-19-64-3884 sayılı yazıs 
lira kabul ve vize olunmakla aynen teklif olunmuştur. 

22.000 22.723 Teknik personel geçici görev yollukları : (1964 yılı ödeneği 50 000) (1965 yılı teklifi 99 
1964 yılında kurulan bakım ve onarım şubesince bina ve hayrat onarımı işlerinde istihdam 
geçici görev yollukları için konulan 99 999 lira yolluk ödeneği, Başbakanlık Devlet P 
28 . 10 . 1964 tarih ve Kd. 3022-05-19-64-3884 sayılı yazılarına bağlı yatırım bütçesiyle ka 
olunmuştur. 

Vaıkıfteir G. M. Bülteesi ( S . Sayısı : 494) 
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23.-000 23.622 'Taşıt alımları ve onarım giderleri : (1964 yılı ödeneği —) (1965 yılı teklifi 1) (Fazla 
Bina Ibakım ve onarım (hizmetlerinde kullanma lüzumu 'hissedildiğinde alınması düşünülen taiş 
zası Ibakınımdan 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

34.000 34.810 5634 saydı Kanunun S nci maddesi uyarınca Hazineye (içlenecek karşılıklar : (1964 yılı öden 
320 760) (Fazlası 51 810) 
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 3665 sayılı Kanuna ek 5634 sayılı Kanun 
rürlüğe girdiği tarihten sonra mazbut vakıflar arasına alınacak vakıflara ait cami ve mescit hademe 
az olmamak üzere Maliye Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında tesbit edilecek miktar ü 
Vakıflar 'Genel Müdürlüğünce Hazineye yatırılacağı llıükme 'bağlanmıştır. 
Bu Ihükünı gereğince 1961 yılı bütçesine 92 aded hayrat ^hademesinin 270 lira aylık ücreti üzerin 
nan 268 920 liraya. 1964 yılı içinde mazibutaya alınmış ve yıl sonuna kadar alınması tekarrur e 
intacedilememiş 'bulunan vakıflara ait hayratta vazife gören hayrat 'hademesinin kadro ihtiyacı 
8 nci madde gereğince 'bizzarur 16 kadronun karşılığını 'teşkil eden 51 840 liranın ilâvesiyle 3 
olunmuştur. 

34.811 5634 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince Hazineye ödenecek karşılık : (1964 y 
teklifi 219 000) (Fazlası 6 000) 
1964 yılı bütçesinde 34.810 ncu maddede memzuceıı gösterilmiş bulunun bu ödeneğin. 5634 say 
ğince ayrı işleme tafbi 'olması hasebiyle işbu maddeye aktarılan 213 000 lira ödeneği, 1964 yıl 
cak olan vakıflara ait cami ve mescitlerin aydınlatma. ısıtma ve temi/'ik giderlerine karşılık 
219 000 lira teslbit ve teklif olunmuştur. 

35.000 35.210 % 1 ek karşılıklar : (1964 yılı ödeneği 95 726) (1965 yılı teklifi 98 407) (Fazlası 2 68 
5434 sayılı T. C 'Em ek d Sandığı Kanununun 14 neü maddesinin (F) fıkrasında açıklandığı üze 
cak 'vazife malûllüğü aylıklariyle 66 ncı maddenin (Ç) fıkrasına tevfikan vazifeden mütevellit 
yeltimlere bağlanacak aylıkları karşılamak üzere bütçedeki '9 840 690 liradan i'ba ret maaş ve ûe 
98 407 lira ödenek 'tesbit ve teklif lolunimuştur. 

35.220 Emekli ikramiyesi : '1964 yılı ödeneği 75 000) (11965 yılı teklifi 175 000) (Fazlası 100 
5434 sayılı T C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi gereğince verilmekte olan emekli 
dolduran yüksek aylıklı memurlar ile 30 ve daiha yukarı IlıiZmet yılını doldurmuş memurlardan 
lında da emekliliklerini isftiyecekleri 'güz önüne alınarak 75 000 lira Miyacı karşılayamıyacağı 
le 175 000 lira tespit ve teklif olımnııistıır. 
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35.230 Sandık yönetim giderleri : (1964 yılı ödeneği 30.992) (1965 yılı teklifi 45 000) (F 
5434 sayılı T. C. Emekli Bandığı Eanuımaııın (2!8 nci maddesi gereğince sandığa ödenecek yö 
nun 14 ncü nıad-desinin (D) fıkrası gereğince, ödenen karşılıklar üzerinden sandıkça hes 
sandıktan alman 4 . 9 . 1964 günlü ve 14-32-434-100-54/930 sayılı yazısında, 1964 yılında sa 
karşılıkları toplamının 0,102 nislbetinde hesaplanacak (miktarın 19*65 yılı -bütçesine kionuln 
içinde ödenen miktar nazara alınarak 14 008 lira fazlasiyle 45 000 lira ödenek teklif olun 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : (10164 yılı ödeneği 1 287 000) (1965 yılı 'teklifi 1 237 0 
Emekli, dul ve yetim aylıklarından yapılacak tasarruf ile '1964 yılındaki tediye seyri nazara 
na göre ödenmekte olan emekli aylığı için '912 606,42 lira, 279 sayılı Kanunla verilen % 35 
cem'an 1 232 017 92 lira tesbit olunmuş ve ayrıca ervlenen kız Çocuklarına verilecek evlenm 
edenlerin ailelerine, 7184 sayılı Kanun mueübhıce ödenecek ölüm tazmin atma- ve 1 
tahsisler karşılığı nazara alhnarak geçen yıla nazaran 50 000 lira noksauiyle 1 232 017,9 
teklif olunmuştur. 

35.620 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yardım : (1964 yılı ödeneği 15 000) (1965 yılı te 
Geliri müsaid'olmıyan ve bmnetice kudretsiz «lan mülhak 'vakıflara ait cami ve mescitlerin 
dımım geçen ve bu yılın tediye seyrine ve tasarruf m!üİH'hazasiyle 5 000 lira n oksa nüyle 10 

36.300 Geçen yıllar borçları : (1964 yılı ödeneği 70 500) (1965 yılı teklifi 50 000.̂  (Noksa 
Bu tertibe konulan ödenek ihtiyaeı karşılamamakla beraber ibütçede yapılan tasarruf mü 
50 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

36.600 Geri verilecek paralar : (1964 yılı ödeneği 25-000) (1965 'yılı teklifi 5 000) (Noksa 
Fazla veya mükerrer olarak tahsil olunan ve dolayısiyle cari yıl (bütçesine irat kaydolund 
alacakların ilgililerine ret ve iadesi için 1964 yılma konan ödenek ihtiyaca kâfi gelmeme 
len tasarruf miilâhazasiyle 20 000 lira noksaniyle '5 000 lira ödenek teklif (olunmuştur. 
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R A P O R 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 yılı bütçe kanun tasarısını tetkik ettim. 
Gelir ve Gider toplamı (49 869 662) lira olup 1964 yılı bütçesine nazaran (1 314 738) lira bir noksanlık arz e 
(51 184 400) lira olan 1964 yılı gelir bütçesinin (26 519 250) lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından 

Yardımından temin edilmekte iken bu yıl bütçesinin (29 119 662) lirası Genel Müdürlük kaynaklarından, (20 75 
dan karşılanmaktadır. 

Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilen (29 119 662) liralık gelirin müfredatı özet olarak şöyled 

Gelirin Cinsi Lira 

Kiralardan 16 175 000 
Hasılatlardan 6 736 000 
Temettü ve faizlerden 2 069 250 
Geçen yıldan devreden nakit 4 139 412 
ki toplamı (29 119 662) lira olup 1964 yılma 
nazaran (2 600 412) lira fazladır. 

1964 yılı bütçesine göre Hazinece yapılan yardımda ise (3 915 150) lira bir noksanlık vardır. Bu noksanlık Dev 
sinden doğmuştur 

1965 bütçesinin (49 869 662) liralık gelirine tekabül eden gider bütçesindeki harcamaları ise şöyledir : 

Harcamaların cinsi Lira 

Cari harcamalar 23 489 995 
Yatırım harcamaları 19 750 000 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 6 629 667 

Toplam 49 869 662 

Bu suretle gelir ve gider rakamlarına böylece işaret eyledikten sonra 1964 yılı bütçe tatbikatını da nazara alar 
görüş, kanaat ve temennilerimi arz ediyorum. 
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HİZMETLERİN MAHİYETİ VE İFA TARZI: 

Geçen yıl raporumuzda işaret olunduğu gibi eski ve yeni hukukumuzdaki vakıfların gayelerini tahakkuk 
nel Müdürlüğü teşkilât ve görevleri hakkındaki kanun ihtiyaçları tamamiyle karşılayacak durumda olmadığ 
lanan tasarı Devlet Personel Kanununun çıkmasına intizar edilerek elde tutulduğu müşahede edilmiştir. 

Mezkûr kanunun, Vakıflar idaresi memur ve teknik elemanlarını maddi yönden tatmin etmemesi sebebiyl 
ayrılarak başka teşkilâta kaçmaktadır. 

İdareyi ve idari metotları yeniden düzenleme komisyonu kurulmasına dair karar gereğince teşkil olunan 
Başbakanlığa bağlı daireler meyanmda Vakıflar Genel Müdürlüğünün durumuna da temas olunmuştur. 

Mezkûr rapor dolayısiyle Vakıflar Genel Müdürlüğüne nasıl bir şekil verilmesi uygun olacağının 
Bakanının tensibiyle kurulan ilimî heyetinin verdiği rapor ve bu konuda idare meclisinin görüşlerini 
komisyonca en kısa zamanda bir karara varılarak Vakıflar idaresinin İhtiyaçlara cevap verecek ve 
vuşturulması faydalı ve yerinde olacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün iktisadi faaliyetleri zümresinden olan 3913 sayılı Kanunla kurulmuş 
Zeytinlikler İşletmeleri (mevcuttur. Ayrıca Genel Müdürlüğün mıevcut mevzuatiyle tahakkukuna imk 
yeti erini tahakkuk ettirebilmek amaciyle ve 6219 sayılı Kanunla 1954 yılında Vakıflar Bankası 

Bankanın (50 000.000) liralık sermayesinin ;% 55 i Vakıflar Genel Müdürlüğüne aitti)'. 

A) İşletmeler : 

Ayvalık ve Aydın havalisinde bulunan geniş çaptaki zeytin mahsulü, kurulmuş bulunan iki iş 
şekilde kıymetlendirilerek elde edilen senelik vasati 1 000 ton edvarında ve en iyi evsaftaki zeytin yağ 
İdarenin mevcut zeytinliklerini en fennî usullerle imar va timar ettirildiği ve her iki işletmeyi 1963 
fabrikalarla teçhiz ettiği memnuniyetle müşahâde edilmiştir. 

Antalya'da Vakıflar idaresine ait Mııratpaşa arazisindeki 15 000 kadar zeytin ve 10.000 oivarmdak 
ve muhafazasını sağlamak, elde edilecek tecrübe müspet bulunduğunda yeni 'bir işletme kuırulnrası 
lık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğüne bağlanmış buluıımalktadır. Bu suretl-e Ayvalık işletmesinin 
da istifade suretiyle müspet çalışmalara başlandığı anlatmıştır. 

Dokuz aylık tecrübe neticeleri memnuniyet verici olmuş zeytin ve narenciye mahsulünden daha 
timar yapıldığı müşahede edilmiştir. 

Bu şekildeki tecrübeler yukarıda da belirtildiği veçhile müspet bulunduğundan Antalya'da kuru 
fa-brikasınm tahakkuku ele alınacağı ayrıca salamııracılık ve mevcut narenciyenin değerlendirilmes 
zuuna da itmkân verileceği öğrenilmiştir. 
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işletme faaliyetleri sonumda 1963 yılında kira ve zeytin yağı satış bedeli olarak (1 969 349) lira safi 
liri meyanına ithal edîlmigtlr. 

B) Vakıflar Bankası : 

6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığının (50 000 000) liralık 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne© taahhüdödüıniş bulunmaktadır. Bu miktarın karşılığı olan (27 500 000) lira 
lirası ödenmiştir. Geriye kalan (2 700 000) lira da 1965 yılı sonuna kadar ödenecektir. 

Bankadan 1963 yılı temettü olarak 1 204 232 lira alınmış ve 1964 yılı bütçesine irat kaydedilmiştir. 

HİZMETLERİN İNKİŞAF SEYRİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bugünkü bütçe imkânlarına göre sosyal hizmet olarak : 
A) Orta ve yüksek öğrenim talebe yurtları, 
B) llkokullardaki 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 27 ilimizde 2 521 öğrenci barındıran Vakıf talebe yurtları vardır. Bunlardan 3 tanesi yüksek tale 
vardır. Bu 3 yüksek talebe yurdunun : 

Bir tanesi Ankara'da kız talebe yurdu, 
Bir tanesi İstanbul'da kız talebe yurdu, 
Bir tanesi de İstanbul'da erkek talebe yurdudur. 
1964 senesinde açılmış yurt adedi 3 olup 1965 yılında da bütçeye 3 yurt daha açılması için gerekli ödenek konu 

B) İlkokullardaki fakir ve bakımsız öğrenciler için kamplar : 

1964 yılında ödenek kifayetsizliği sebebiyle İstanbul'da bir devre olmak üzere 200 küsur zayıf bünyeli bakıma 
her türlü ihtiyaçlarım sağlıyan bir kamp açılmıştır. Bu gibi kampların 1965 yılında da açılacağı ve bütçeye y 
nuniyetle öğrenilmiştir. 
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C) İmaretler : 

Halen 3 ü İstanbul'da 18 zi diğer vilâyetlerde olmak üzere 21 aded vakıf imaret faaliyette bulunmaktadır. Bu 
yemek verilmektedir. 1965 yılında, bütçe imkânı nisbetinde imaretlerin çoğaltılmasına çalışılacaktır. 

D) Gureba Hastanesi : 

Bezmiâlem Valide Sultan vakfından olan İstanbul Vakıf (iureba Hastanesi halen 300 yataklı olup bu yıl hizm 
ile 360 yatağa çıkarılmıştır. Bu hastanede fakir vatandaşların meeeaneıı tedavileri yapılmaktadır. Bu maksatla 
lına nazaran 244 302 lira fazlasiyle 1 295 200 lira olarak tesbit edilmiştir. Ayrıca Gureba Hastanesi yardım d 
de yardımı ile yaptırılması plânlanmış 575 yataklı büyük hastanenin hemşireler paviyonu ikmal edilmiştir. Has 
edebilmesi için dernek malî imkânı çabası içinde olduğu öğrenilmiştir. 

E) Dernekler ve köyler tarafından inşa ve tamir ettirilecek hayrata yardım : 

1964 yılında 3 232 camiin onarımı veya yeniden yaptırılması için dernekler veya köy ihtiyar heyetlerine 4 
1905 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 (»denek konulmuştur. 1964 yılında ise bu miktar % 50 
1965 yılında da aynı miktar ödenek konmuştur. 

YATIRIMLAR 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına, 1963 yılından başlam 
-onarım, restorasyon ve yeni akar yatırım programı takdim etmiş bulunmaktadır. 

Buna göre plânın ilk tatibikat yılı olan 1963 programı iki kısımda mütalâa edilebilir: 

A) Âbide ve eski eser onarım ve restorasyonu : 

Bu kısımdaki onarımlar 1964 bütçesinde, âbideler onarımı ve 7044 sayılı Kanunla devralınan eski eserler 
19 850 000 lira ayrılmış bulunmaktadır. 

1964 programı 119 eserin onarımını ihtiva etmekte ise de bunlardan 3 tanesi teknik sebepler dolayısiyle ta 
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bâzı tasarruf ve ihale tenzilâtından istifade edilerak programa ek olarak alınanlarla 218 aded eserin ihalesi yapıl 
mış bulunmaktadır. Bu suretle 1964 yılı âbide ve eski eser onarım programının tahakkuk ettiği görülmüştür. 

Beş yi l ık yatırım programı 3 ncü senesi olan 1965 yılına ait hazırlıklarda tamamlanmış bulunmaktadır. 1965 
16 500 000 lira olup bununla programdaki 77 eserin onarımı için bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Ayrıca tasarru 
lanılarak 60 iş üzerinde çalışma hususu tedbirlenmiş bulunmaktadır. Balıkesir, Bursa deprem bölgelerinde hasar 
anlaşılmıştır. 

B) Ayrıca yıllarca kira varidatının azlığı yüzünden gerektiği gibi tamir edilmiyen miktarı 6 000 nin üstünd 
menfcullerin 1964 te başlıyan esaslı onarım faaliyetinin 1965 yılında da devam edeceği ve bu maksatla daha fazl 
görülmüştür. 

C) Yeni akaar inşaatı : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü kendisine irat getir miyen veya elde tutulmasında fayda melhuz olmıyan gayrimenk 
bir fon tesis etmiştir. Bu fonla yeniden yurdun muhtelif yerlerinde rantabilitesi iyice hesaplanmak suretiyle ida 
kuller yapmaktadır. 

Bütçe dışı ve satışların tahakkukuna matuf olmasına rağmen bunüann inşaisı da Beş Yıllık Kalkın ma Plânında g 
ların inşası bâzı tahliye istimlâk, mübadele ve satış güçlükleri sebebiyle tamamen tahakkuk edememektedir. 

Genel Müdürlüğün bu sahadaki faaliyetleri idare için devamlı bir gelir kaynağı teşkil ettiği gibi aynı zamanda 
imarına yardımcı olması ve vatandaş ihtiyaçlarını imkân nisbetinde karşılaması bakımından faydalı bulunmuş ve b 
şayan görülmüştür. Bütçe içi onarım restorasyonlarının büyük bir kısmı tamamlanmış olup geri kalan küçük bi 
kadar ikmal edilecektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü yatırımları tamamen programa uygun olarak yürütülmektedir. 
Tamamlanmıyacak ve hizmete açılmıyacak tesisler için tahsisat talebi 1965 yılı bütçesine konmamıştır. Bütçe 

edilen eski eser ve âbide onarım ve restorasyonları tamamen yatırım mahiyetindedir. Bu sebeple bunlardan temin 
medrese, bir han, bir çeşme veya bir külliye imar ve ihyası olmayıp, turizm cephesinden memlekete gelir sağlıyac 
mesi lâzımdır. Bu cepheden iki türlü faydası olduğundan program dâhilinde ve muntazam şekilde ileriki senelerd 

GEÇEN YIL BÜTÇE TATBİKATI 

1. 1964 cari yıl bütçesinde Başbakanlık karariyle % 10 nisbetindeki tasarruf emrine riayet olunmuştur. 
2. Yatırım ve cari yıl bütçesindeki tahsisattan yapılan tediyeler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun 
3. Kadrolarda hizmeti aksatacak münhaller yoktur. 
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4. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince bu tarihe kadar 1 400 000 lira 

olağanüstü ödenek olarak 185 000 liraya ait tasan Meclisçe kaibul edilmiştir. 

YENÎ BÜTÇE TEKLİFLERİ ÎLE ALÂKALI TETKİKLER 

1. Muhasebei Umumiyenin âmir hükümlerine ve yıllık programlara göre konan hizmet karşılığı ödenek b 
2. İnşaat, onarım ve restorasyon tahsisatı muntazam bir plân ve projeye göre ayarlanmış olup âbide ve e^ 

ca gayrimenkul eski eserler ve anıtlar yüksek kurulunun murakabesinden geçtikten sonra tatbik edilmektedir. 
dan yaptırılan yeni akaar yatırımları da Vakıflar Genel Müdürlüğü idare Meclisinin rantabilite hesaplarının 
tedir. 

3. Bütçeye konan maaş ve ücret tahsisatı fiilî kadroya kifayet etmektedir. 4598 sayılı Kanun gereğince v 
katı mevcudoüup mevzuatına uygun olarak tatbik edilmektedir. 

Halen açık maaşı alan memur yoktur. 
Muvakkat mahiyette hizmet gören kurşuncu, bakırcı ve vakıf mallarını mahallerinde ve kayıtları üzerind 

Bunlar bütçenin (R) formülündeki harcama hükmüne ve fevkalâde lüzumuna göre kadrosuz ve yevmiyeli ola 
Merkez ve taşra memur ve hizmetli kadrolarında gerek kuruluş ve gerekse maaş ve aded itibariyle görülen 

idıari tedbirlerle daha ahenkli bir hale getirilecektir. 
(L) cetvelinde bulunan teknik elemanlara ait maaş kadrolarına teknik eleman bulunmadığından bu vazife 

sonel talimatnamesindeki esaslar dâhilinde çalıştırılan teknik elemanlarla temin edildiğinden ve diğer memuri 
ğı teşkilâtta istihdam edilmek üzere şimdilik (L) cetvelinde muhafaza etmekte olup bu kadrolar ileride imkâ 
edilmiştir. 

1964 yılı bütçesinin (D) cetveline yeni ilâve edilen 49 aded kadronun konulması sebebine gelince; ' 
Yeniden 3 aded talebe yurdunun hizmete girmesi, 1965 yılında Gureba Hastanesine ilâveten yapılan 60 

:1e ayrıca açılacak talebe yurtları ve imaretlerde ve 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserlerin muhafazası 
çarşıların bakım ve muhafazasında istihdam edilecek hizmetliler için konulmuş bulunmaktadır. 

1964 yılı bütçesinde yer alan geçici hizmetlilerin 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygun olduğu, da 
lunmadığı görülmüştür. Bu kadrolarda çalışanlar yurdun muhtelif yerlerinde bilhassa Ankara, İzmir, istanb 
menjkullerin teslbitinde çalıştırılanlar ile kış aylarında kaloriferli gayrimenkullerde teshin işine yardımcı olara 
Bunlar lüzumlu elemanlar olduğundan 1965 yılı bütçesinde de bu kadroların muhafazası zaruri görülmüştür. 

Ecnebi mütehassıs olarak 3 sene mukaveleli Fransız uyruklu profesör Alber Gabriyel istihdam edilmekted 
tanınmış ve memleketimizdeki âbideler ve eski eserler hakkındaki kitaplar neşretmiş çok kıymetli bir ilim ad 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S. dayısı : 494 ) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptırdığı ve yaptıracağı âbide ve eski eser restorasyonları hakkında mütalâa 
disinden faydalanmaktadır. Geliş ve gidiş yolluklariyle yevmiyelerine karşılık olarak bütçeye senelik 30 bin lira 

1965 yılında beş yıllık yatırım programınım zirai kısmında olan projenin tahakkuku için ecnebi memleketle 
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 fay 
Mefruşat ve demirbaş tahsisatlarında israfa kaçılmadığı gibi bilhassa eksiklikler görülmüştür. Yeni sene için 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 yılı büt cesine bağlı taşıt cetvelinde görüleceği üzere halen yedi taşıtı me 

kez hizmetinde, 5 adedi İstanbul Vakıflar B<aşmüdürlüğündeki hizmetlerde (Bunlardan 1 tanesi İstanbul'a bağlı 
Balıkesir, Manisa havalisindeki onarımlarda kullanılmaktadır. Bir adedi de Antalya bölgesinde bilhassa zirai işler 

Bu taşıtlar Vakıflar Genel Müdürlüğümün merkez ve taşradaki teşkilâtı için asgari bir miktardır. 
Yayın masrafları ve aboneler : 
Bütçedeki miktarı 55 000 liradır. Bununla bâ zı lüzumlu kitap ve dergi ve gazete alınmakta ve ayrıca Vakıflar 

neşredilmekt edir. 
Vakıf ve eski eserleri tanıtma bakımından çok faydalı ve lüzumlu olan bu derginin 5 nci sayısı 1963 yılında çı 

da ihaleye verilmekle yıl içinde çıkmış olacağı ve 7 nci sayısının çıkması için de konulan ö~i 000 lira ödenek mâ 

TEMENNİLER 

1. Bugün için Vakıflar idaresinin elinde 3 500 civarında (Hanlar, hamamlar, camiler, köprüler, çeşmeler v 
eski eser ve âbideler vardır. Tarihî ve aynı zamanda turistik değeri olan bu eserlerin tamir ve restoreleri için tahm 
rekmektedir. 

Vakfın gelirleri ile bu tamir ve restora işinin tamamlanması mümkün değildir. Bu işin intacı için Hazinece 
bir yardımım yapılması ve bunun yıllarca ve artarak devam etmesiyle kabil olacaktır. Aksi takdirde tarihimiz yö 
turizm dâvamız yarım kalacaktır. 

Buna rağmen bu yıl Devlet Plânlama Dairesinin vizesiyle İm miktarın 16 500 000 liraya indirildiği görülmüş 
Komisyonumuzda yapılan müzakeresinde Hazinece yapılacak yardımın her yıl asgari 20 000 000 lira olarak deva 
muştu. Yapılan indirme gayenin taıhakku'kuna engel teşkil edeceği cihetle bu rakamın 20 000 000 liraya çıkarılm 

2. Memleket nüfusu her yıl artıyor. Taibiî âfetler, zelzeleler yıkıntılara sebeboluyor. Geniş vatandaş toplulu 
lerde olsun ibadethaneler arıyor. Bu sebeple bütçenin hayrata yardım kısmındaki 4 250 000 liralık ödenek ihtiy 
Hazinece yapılan bu yardım miktarının artırılmasını yerinde ve zaruri görmekteyiz. 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S. Sayış: : 491 ) 
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3. 1964 yılı bütçesi raporumuzda düdcatimize sunulduğu üzere bugünkü Teşkilât Kanununun Vakıflar İ 
maddi yönden tatmin etmediği için, yetişmiş bir kısım personel idareden ayrılıp başka teşkilâta kaçmaktadır. B 
mından takviye etmek için Devlet Personel Kanu nunun gecikmesi halinde Vakıflar idaresi Teşkil ât Kanunun 
yiz-

Bu suretle Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe tasarısı üzerindeki görüş, kanaat ve temennilerimi Yü 
ne saygı ile arz ederim. 

. • ' : ' ' , , 

Vakıflar O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 494) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/749 

Karar No: 7 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 25 . 11 . 1964 tarihinde kararlaştır 
tarih ve 71 - 2345/4916 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı» 
makla, Devlet Bakam, Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlük temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşül 

Genel Müdürlüğün, 1965 Bütçesi geçen yıla nazaran 1 314 738 lira noksaniyle, (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) y 
ye teşkili ve transfer harcamaları için 49 869 662 lira olarak teklif edilmiş olup bu miktarın 20 750 000 lirası H 
da kendi kaynaklariyle karşılanacaktır. 

Genel Müdürlük bütçesini komisyonumuz namına inceliyen raportörümüzün raporu okunduktan sonra, söz alan 
bulunmuşlar ve sorular sormuşlardır. 

Devlet Bakanı ve ilgililer tarafından, gerekli izahat verildikten, sorulan sorular cevaplandırıldıktan sonra madd 
Cari harcamaları gösteren (A/ l ) işaretli ve yatırım harcamalarını gösteren (A/2) işaretli cetvelin bölüm ve m 

neklerin yeterli olduğu ve hizmetin ifasına kâfi geleceği anlaşılmış olduğundan aynen kabul edilmiştir. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamalarını gösteren (A/3) işaretli cetvelin tetkiki sırasında, 35.720 nci dernekler 

mir ettirilecek hayrata yardım maddesine konulmuş bulunan ödeneğin yeterli olmadığı, zira nüfusun artışı, muhteli 
dikkate alınırsa halkımızın ibadetlerini rahatça yapmalarını temin maksadiyle daha fazla camiye ihtiyaç olduğu, bu 
hında olumlu olarak karşılandığı da dikkate alınarak bu maddeye 1 750 000 liranın ilâvesi uygun görülmüş ve m 
çıkarılmıştır. 

Bu şekilde (A/3) işaretli cetvel yekûnu komisyonumuzca 8 879 667 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelin tetkiki sırasında; yeniden inşa edilen binaların hizm 

nacak kiralardan ve diğer kaynaklardan alman gelirlerdeki artışlardan dolayı gecen yıla nazaran 2 481 000 liralık 
şın daha fazla yükselmesi için, vakıf müessesesinin teşviki ve eldeki mevcut kaynakların daha iyi bir şekilde değe 
lışmaların yapılması temenniye şayan görülmüştür. 

(A/3) işaretli cetvelde yapılan 1 750 000 liralık ilâvenin karşılığı 64.100 ncü Hazine yardımı maddesine ekle 
Müdürlüğün gelirleri komisyonumuzca 51 619 662 lira olarak tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün İstanbul'da idare edilmekte olan Yüksek Tahsil Erkek Talebe Yurdunda barındır 

Vaıkıflar G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 494 ) 
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sek öğrenim Kredi ve Yurtları Kurumuna devredilmesi kararlaştırılmış olduğundan bu bütçe yılı içinde devir 
bütçesinin ilgili bölümünden ödenmesini temin maksadiyle (R) formülüne (Yüksek Tahsil Talebe Yurtlarının, Y 
rumunca idaresi halinde mezkûr kurumca yapılacak masraflar karşılığı, adı geçen kuruma 14.562 nci maddede 
miştir. 

Yapılan bu ilâveler neticesi olarak tasarının 1 ve 2 nci maddeleri değiştirilerek diğer maddeleri ise aynen k 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 Bütçe kanunu tasarısı, ekli cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine a 

sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Trabzon Denizli Kars Yozgat Ad 

A. Şakır Ağanoğlu C. Akyar K. Okyay C. Sungur K. Sarıib 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

1. E. Kilıçoğlu 

Konya 
î. Baran 

Bilecik 
Ş. Binay 

îçel 
C. T. Okyay uz 

Konya 
üf. Dinekli 

Çanakkale 
Ş: inan 

imzada bulunamadı 

istanbul 
M. Güven 

Konya 
E. özal 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

Kayseri 
H. Dikeçligü 

Mardin 
Ş. Aysan 

Erz 
N. 

Ka 
M. S 

Sak 
B. A 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

M. Gürer 

Samsun 
R. I§ıtan 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 494 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Miidürüüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
23 489 995 lira, yatırım harcamaları için 19 750 000 lira, semıaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de 6 629 667 lira ki, toplam olarak 49 869 662 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 49 869 662 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3, — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1965 Bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bıı cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1965 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
27 . 6 . 1956 tarihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 Bütçe yılında 
kullanılmaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

Vakıflar G. M. Kütç> 

KARMA BÜTÇE KOMİSYON 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdü 
23 489 995 lira, yatırım harcamaları iç 
kili ve transfer harcamaları için de 8 
51 619 662 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdü 
retli cetvelde gösterildiği üzere 51 619 
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü madd 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü mad 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci madd 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı madd 

( S. -Sarısı : 494 ) 



Hükümetin Teklifi j 

a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 Bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıl- i 
l an bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı Bütçesinin ilgili hizmet ter
tipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak (»denekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — (lider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 1965 Bütçe yılı içinde kapatılmak üzere Başbakanlığın 
onayı ile 500 000 liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtır- ı 
maya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer. I 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. . 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Başh. Yardımcısı Devlet Bakanı 

İsmet İnönü K. Satır İ. S. Omay 

Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakanı 
1/. Yol aç N. Yetkin S. Çumrah \ 

Vakıflar G. M. Bütçesi 

Karma. Bütçe Kom 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

MADDE 9. — Tasarının 9 ucu 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci 

; S. Sayısı : 494 ) 
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32 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

İçişleri Bakam 
O. öztrak 

Dışişleri Bakam 
F. C. Erkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
t. öktem 

Bayındırlık Bakanı 
A. R. Onat 

Ticaret Bakam 
F. Islimyeli 

Sağlık ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
K. Demir M. Yüceler 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Çalışma Bakanı V. 
A. 1. Göğüs 

Sanayi Bakam En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
M. Erten H. Oral A. .t. 

imar ve İskân Bakanı 
C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğîu 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 494 ) 
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Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 
12.112 
12.113 

12.114 
12.115 

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'i hizmetler aylığı 
İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tah
sis edilen aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

(A / l ) CARÎ HARCAMALAR 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 432 760 

5 747 760 
420 000 

25 000 

3 000 
37 000 

200 000 

5 379 114 

13 113 942 

Hükümetçe îste 
Madde Bölüm 
Lira L 

6 525 760 

5 747 760 
420 000 

25 000 

3 000 
30 000 

300 000 

5 558 003 

13 3 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti 
12.212 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit ha

demeleri ücret farkı 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 021 650) 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 
12.290 7044 sayılı Kanunla devralınan eski eser

ler onarımı hizmetlileri ücreti 

3 753 540 

1 019 250 

265 073 
269 971 

4 021 650 

1 000 000 

265 073 
200 000 

71 280 71 280 

Vaünflar G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 494) 



— 34 — 

Bölüm Madde 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

12.510 
12.520 
12.590 

ödeneğin çeşidi 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
Kasa tazminatı 
229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve 
asistanlar tazminatı 

İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

12.710 

I - Yurt içi yolluklar. 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yollukları 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

784 607 

75 000 
8 400 
28 000 
50 000 

990 
622 217 
83 500 

5 500 
18 000 

60 000 

ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

4 200 

429 760 

20 000 
200 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

797 635 

72 000 
7 000 

20 000 
58 000 

990 
639 645 

83 5U0 

. 5 500 
18 000 

60 000 

4 200 

421 261 

18 500 
200 000 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S . Sayısı ; 494 ) 



Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.814 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 

12.834 Kurs yolluğu 
Diğer yolluklar 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yolluklar toplamı : 391 260) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 30 001) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 
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 

Vafcıflaır 
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1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

35 000 
14 760 

120 000 

2 000 

8 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

30 000 
14 760 

120 000 

4 000 

4 000 

30 000 30 000 

580 701 5 

297 501 265 001 

40 000 
60 000 
52 500 
55 000 
30 000 

40 000 
60 000 
20 000 
55 000 
30 000 

L M. Bütçesi (ıS. Sayısı : 4M ) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

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 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

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 

KÎRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

60 000 
1 

50 000 

Kesim toplamı 

5 000 
27 000 
15 000 
3 000 

162 700 

67 500 
95 200 

32 500 

7 500 

25 000 

38 000 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

60 000 
1 

50 000 

32 501 

1 

32 500 

40 500 

8 000 
18 000 
15 000 
9 000 

192 450 

82 450 
110 000 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 494 ) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 Hizmet giderleri Bölüm toplamı 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 

Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

VAKIF YAŞATMA VE YÖNETİM Gİ
DERLERİ 

14.121 Vakıf akaarlann çeşitli giderleriyle tesbit 
ve satış giderleri 

14.122 İmaretler giderleri 
14.123 Çeşitli hayır şartlan ve sosyal yardım 

giderleri 
14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli 

eşyanın inceleme ve ayırma giderleri 
(Vakıf yaşatma ve yönetim giderleri top
lamı : 2 255 000) 

14.130 Mahkeme hare ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

7 238 221 

2 769 720 

10 000 

1 200 000 
814 240 

100 000 

15 000 

630 480 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

7 62 

2 900 480 

15 000 

1 300 000 
840 000 

90 000 

25 000 

630 480 
2 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 494 ) 



Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

Malî hizmetlerle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

14.410 Aidat 
14.430 Para taşıma giderleri 

VERGÎ KESİM VE HARÇLAR 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

(Vergi, resim ve harçlar toplamı: 1 950 000) 
14.470 Düşiinülmiyen 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 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme gi
derleri 

Tarım hizmetleri giderleri Kesim toplamı 

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ 
14.811 Büro giderleri 

Vakıflar 
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1964 ödeneği 1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

2 365 001 

28 000 
62 000 

1 

2 250 000 

25 000 
50 000 

2 053 500 2 103 500 

150 000 150 000 
3 000 3 000 

1 500 000 1 500 000 
400 000 450 000 

500 500 

2 530 001 

28 000 
62 000 

1 

2 400 000 

40 000 
90 000 

10 000 10 000 

. M. Bütçesi (:S. Sayısı : 494 ) 



Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.816 Malzeme alım ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderler 

15.000 KURUM GİDERLERİ 
Yataklı tedavi kurumlan giderleri 

Kesim toplamı 

VAKIF GUREBA HASTANESİ GİDER
LERİ 

15.511 Büro giderleri 
15.513 Taşıt işletme ve onarma 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 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
Bakım ve küçük onarım giderleri 

Kesim toplamı 

BİNA VE HAYRAT ONARIMI 
16.810 Bina onarımı 
16.811 Hayrat onarımı 

Vakıflar 
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1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 
5 000 
10 000 
20 000 

1 050 898 

80 000 
3 000 
7 000 

220 000 
739 898 
1 000 

1 050 898 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

5 000 
5 000 
50 000 
20 000 

1 295 200 

280 000 
7 000 
10 000 
400 000 
588 200 
10 000 

1 2 

450 000 6 

450 000 600 000 

400 000 500 000 
50 000 100 000 

-. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 494 ) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1964 

Lira 
Madde 

ödeneği 

Lira 
Bölüm toplamı 

13 113 942 

580 701 

7 238 221 

1 050 898 

450 000 

22 433 762 

Hükümetçe istenen 
Lira Bölüm to 

Madde Lira 

13 39 

580 

7 623 

1 295 

600 

23 48 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 494) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1964 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖR
LERİ 

21.611 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 
Hizmetler ve turizm sektörleri 

Kesim toplamı 

22.621 Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralı
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait 
âbidevi eski eserler onarımı 

22.622 Teknik personel ücretleri 
22.623 Teknik personel geçici görev yollukları 

Konut sektörü Kesim toplamı 
22.721 Bina ve hayrat onarımı giderleri 

22.722 Teknik personel ücreti 
22.723 Teknik personel geçici görev yollukları 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

150 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

150 000 

Lira Lir 

15 

150 000 

19 850 000 

17 850 000 
1 700 000 

300 000 

2 200 000 

1 950 000 
200 000 
50 000 

22 050 000 

16 500 000 

13 500 000 
2 475 000 

525 000 

3 099 999 

2 500 000 
500 000 
99 999 

19 59 

VakaOıair G. M. Büttçesi (S. Sayısı : 494) 
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1964 ödeneği 1 
Hükümetçe istenen 

_..... „ „ « , w. . , . Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Bolum Madde Ödeneğin çeşidi L i r a L i r a L i r a L i r a 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 
TAŞIT ALIMLARI 

23.622 Taşıt alımları ve onarını giderleri — 1 
21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ

MÜ TOPLAMI 150 000 150 
22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ

DERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 22 050 000 19 599 
23.000 MAKlNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ 
TOPLAMI — 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 22 200 000 19 750 

Vakıflar G. M. Bütçesi ( S. 'Sayısı : 494 
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(A/3) SERMAYE TEŞKtLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
32.100 Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştır

ma ve satmalmalar 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

150 000 

150 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

150 000 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 
Kesim toplamı 

34.810 5634 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gere
ğince Hazineye ödenecek karşılık 

34.811 5634 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ge
reğince Hazineye ödenecek karşılık 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

481 920 

481 920 

481 920 

5 806 218 

539 760 

320 760 

219 000 

5 8 

Kesim toplamı 211 718 

95 726 
75 000 
30 992 
10 000 

328 407 

98 407 
175 000 
45 000 
10 000 

Vakıflar. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 494 ) 
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1964 ödeneği 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

Emekli aylıkları ve diğer benzeri öde
meler 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 
ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 

35.610 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi 
gereğince mülhak vakıf hayratına yapı
lacak yardım 

35.620 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yar
dım 
Dernek, birlik, korum, 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 veya 
tamir ettirilecek hayrata yardım 
BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 
36.600 Geriverilecek paralar 
36.800 Faiz, acyo giderleri 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 287 000 

35 000 

20 000 

15 000 

4 272 500 

22 500 

4 250 000 

70 5Q0 
15 000 
25 000 
2 000 

112 500 

Hükümetçe îstene 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

1 237 000 

30 000 

20 000 

10 000 

4 272 500 

22 500 

4 250 000 

50 000 
15 000 
5 000 
2 000 

V a M a r G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 494 ) 
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Bölüm Madde 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA VE SATLNALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKlLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1964 

Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

150 000 

481 920 

5 806 218 

112 500 

6 550 63S 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

5 

6 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 494 ) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

64.000 

62.000 

64.000 

Taşınır değerler gelirleri Kesim toplamı 

TEMETTÜ VE FAİZLER 
62.321 Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
62.322 Akaar ve toprak satış bedeli faizi 
62.323 Taviz bedeli faizi 

(Temettü ve faizler toplamı : 2 069 250) 

ÖZEL GELÎRLEE 
64.100 Hazine yardımı 
64.300 Geçen yıldan devreden nakit 

VAKIF MALLARI GELÎRLERÎ BÖ
LÜMÜ TOPLAMİ 
ÖZEL GELİRLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

2 037 000 

1 500 000 
450 000 
87 000 

24 665 150 
4 000 000 

28 665 150 

22 519 250 

28 665 150 

51 184 400 

2 069 250 

1 500 000 
519 250 
50 000 

20 750 000 
4 139 412 

24 

24 

24 

49 

Vaikıflar G. M. Bütçesi ( S.- Sayısı : 494 ) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Kanun 

Nizamname 

Tarihi 

8 . 3 . 1934 
20 . 4 . 1936 
27 . 5 . 1955 
19 . 5 . 1934 

Numarası 

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 

— 48 — 

O - CETVELÎ 

Ö z e t i 

îcarei vahide 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya verile 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki 
Gayrimenkul kiralan hakkında Kanun. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsullerinin ne sure 

îcarei müeccele mukataa 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkınd 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanun. 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanununun 6 ncı ve 9 n 

Akaar ve toprak satış bedeli faizi 

Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıklarm s 

Taviz bedeli faizi 

Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

Vakıflar G. M. Büftçesi (S. Sayısı : 494 ) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Nizamname 

27 

8 
20 
19 . 

.12. 

. 3 . 

. 4 . 
5 . 

1937 

, 1934 
1936 
1934 

3294 

2387 
2950 

Kanun 23 . S . 1940 3913 

8 . 3 . 1934 2387 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

5 . 
20 . 
17 . 
26 

. 6 . 
, 4 . 
7 . 

. 5 

. 1935 
1936 
1936 

. 1927 

2762 
2950 

1050 
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ö z e t i 

Mahlûl muaccelesi 

Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne suretle sa 
Zeytinlikler hasılatı, arazi ve incirlikler hâsılatı 
Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerin ne suretle kiraya veril 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındak 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsullerinin ne su 

Zeytinlikler işletmeleri hâsılatı ve kira bedeli 

Vakıf meniba snlariyle orman v<> zeytinliklerin işletilmesi hakk 

Vakıf menba sulan hasılatı 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya veri 

Çeşitli varidat ve hasılat 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkında 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi (Köhne eşya 
borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı münhal tevliyetler m 
vakıfların mahallî sarfı kalmıyan müterakim paraları ve sair ç 

Vakıf 1 ar G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 494 ) 
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D. 

2 
3 
5 
6 
9 
9 
5 
5 
6 
7 
9 
7 
9 

10 
11 
9 
9 

10 
11 
12 
12 

2 

Memuriyetin nev'î 

MERKEZ 

Teknisyen 
» 

Onarma Ustası 
» > 

Sanatkâr işçi 
Usta 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 
» 

Dâva Takip Memuru 
Memur 

> 
> 

Dağıtıcı 
Başhaderne 
Hademe 

» 
> 

Gece Bekçisi 

Y. Mimar veya 
Teknisyen 

İLLER 

Mimar 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
2 

1 
3 

Ücret 

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 

D. 

.-> o 
4 
4 
5 
o 
o 
5 
6 
T 
9 

11 
13 

fi 
7 
9 

11 
7 

9 
10 
11 
12 
13 
5 
6 
7 

1 10 
•;> 
4 

D - CETVELİ 

Memuriyettin nev 

Teknisyen 
» 

Usta 
» 

Sürveyaıı 
» 

Sanatkâr 
» 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 

Bahçıvan 
Aşçı 

» 
» 
» Ya n 
» 
» 

Daktilo 

» 
» 

T -il *ho Y 
» 

îşçi 
» 
» 
» 
» 

tağı 
» 
» 

'i 

urtları Müdürü 
» Müdür 

Aded 

1 
2 
3 
4 
1 
v> 

1 
0 

3 
4 
5 
2 
3 
1 
o o 

15 
24 
3 

22 
3 

18 
1 
2 
o 
7 
1 

Muavini 1 

Ücret 

950 
800 
800 
700 
950 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
600 
500 
400 
300 
500 
400 
350 
300 
250 
200 
700 
600 
500 
350 

1 100 
800 

Vakıflar G-. M. Bütçesi (S . Sayısı : 494 ) 

D. Memu 

4 
5 
1 

8 
9 

11 
5 
1 

S 
4 
6 
t 

9 
11 
12 
13 
11 
14 

1 

,s 

9 
10 
10 

» 
» 
> 
» 
» 

Yurt Dok 
Teknisyen 
Kaloriferc 

» 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Memur (S 
Takip ve 
Aidatlı M 
Dâva Tak 

» » 
» » 
» » 

Hademe 
ve apartm 

11. Hademe 
ve apartm 



I). Memuriyetin nevi Aded Ücret 

3 
50 
101 
1 
26 
4 
23 
9 

300 
250 
200 
350 
300 
250 
200 
250 

11 Hademe 
12 » 
13 » 
10 » 
11 Talebe Yurdu Hademeleri 
12 » » » 
13 » » » 
12 Koruyucu (Eski Eserler için) 

S Bekçi (Vakıf çarşı, işhanı ve 
apartmanlar için) 3 450 

9 Bekçi (Vakıf çarşı, işhanı ve 
apartmanlar için) 2 400 

10 Bekçi (Vakıf çarşı, işlıanı ve 
apartmanlar için) 5 350 

11 Bekçi (Vakıf çarşı, işlıanı ve 
apartmanlar için) 

41 Bekçi 
13 » 
12 Başkoruyucu (Seyyar) 
13 Koruyucu (Seyyara 
13 İşçi-
13 Tarım İşçisi 

G-ureba Hastanesi hizmetlileri 
Maaş 

1 
9 
14 
o 

13 
39 
1 

300 
300 
200 
250 
200 
200 
200 

3 Başteknisyen 1 950 
1 Teknisven 1 SOO 

— 51 — 

D. Memuriyetim nev'i Aded Ücret 

5 Teknisyen 
6 
6 
7 
9 

11 
12 

;) 
7 
7 

11 
13 

6 
11 

8 
12 
13 

S 
9 

10 
11 
12 
13 
7 

» 
Usta 

» 

» 
» 

Eczacı Kalfası 
» » 

Diyetçi 
» 

Sanatkâr İşçi 
» » 
» » 

Şoför 
B alıcı van 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» Yamağı 
» » 

Laborant 
» 

Hemşire Yardımcısı 
Hastabakıcı 

7 imam ve Gassal 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
6 
6 
2 
20 
13 
13 
1 

700 
600 
600 
500 
400 
300 
250 
500 
400 
600 
500 
500 
300 
200 
600 
300 
700 
450 
250 
200 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
500 

D. Mem 

10 Daktilo 
8 Memur 

10 » 
11 » 
11 Başhade 
12 Hademe 
13 » 
9 Kapıcı 

10 > 
11 » 
11 Gece Be 

7044 s 
es 

Y. Mim 
1 Teknisy 
3 » 
5 Sürveya 

Ka 

İstanbu 
» 
» 
» 

Bursa. 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 494 ) 
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E - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

]). Memmüvetdn nevi Aded Aylık 

MERKEZ 
Âbide ve Yapı İşleri Dairesi 

Âbide Şubesi 
1 Başmimar (Şube Müdürlüğü 

vazifesini yapar, ihtisas Mev.) 1 
4 Restorasyon Mütehassısı Yük

sek Mimar (İhtisas mevkii) 1 
4 Rölöve Mütehassısı Yüksek 

Mimar (İhtisas mevkii) 1 
5 Y. Mimar (İhtisas mevkii) 2 
6 Y. Mimar (İhtisas mevkii) 1 

Yapı İden Şubesi 

4 Başmühendis veya Başmimar 
(Şube Müdürlüğü vazifesini 
yapar) (İhtisas mevkii) 1 

4 Tesisat Mütehassısı Y. Mü
hendis (İhtisas mevkii") 1 

1 250 

1 250 

1 250 
1 100 
950 

1 250 

1 250 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

D. 

L - CETVELİ 

Memııırtîyıertfiaı neVi Aded Aylık 

4 Betonarme Mütehassısı Y. 
Mühendis (İhtisas mevkii) 

5 Y. Mimar veya Mühendis 
(İhtisas mevkii) 

6 Mühendis veya Mimar (İh
tisas mevkii) 

8 Başressam 
9 Ressam 

1 250 

1 100 

950 
700 
600 

Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar Müd. 

Hayır İşleri Bürosv 
10 Memur 
11 » 

Mülhak Vakıflar Bürosu 

12 Memur 1 

Ghıreba Hastanesi 
9 Eczacı 1 

500 
450 

400 

600 

1). Mem 

9 Hemşire 
10 » 
11 » 

Arş 

8 Raportö 

4 

5 

6 

10 
12 

Y. Mim 
(İhtisas 
Y. Mim 
(İhtisas 
Y. Mim 
(İhtisas 
Fen Mem 
Ambar M 
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R - CETVELİ 

1965 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki har
cama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

Mülhak vakıf lam ait cami ve mescit hademeleri ücret farkı : 
Mülhak vakıf gelirinden muhassas aylık ücretleri (270) liradan az 

olan hayrat hademeleri ücret farkları, (12.212) nci maddeden ödenir. 

Kasa. tazmin-atı : 
6760 sayılı Teşkilât Kanununun 10 ncu maddesi gereğince veznedar 

ve veznedar yardımcılarına 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tu
tarlarının yarısı üzerinden hesaplanmak suretiyle % 5 - 20 oranında, 
(12.520'i nci maddeden ödenir. 

Yayın ah m ve giderleri : 
Eski eser ve vakıflarla ilgili resim, fotoğraf ve malzeme bedelleri, 

bunların muhafazası, vakıf haritası vücuda getirme 've satmalına gider
leri; (13.340) neı maddeden ödenir. 

Kesim : Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri : 
Vakıf akarların çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
Vakıf albayların her türlü genel yönetimi üe ilgili alını hizmet büro 

giderileni, (bunların mahallerinde veya kayıtları üzerindte belirtime, tescil 
ve tesbit işleriyle ilgili giderler ve bilirkişi ücretleri, bu işler için hariç
ten çalıştırılacak kiimiselerin (gündelikleri, komisyonların ıhuızur ücret
leri, (14.121) nci mladdedeoı (ödenir. 

Vakıf hayratın ve hayrattaki, kıymetli eş-yanın inceleme ve ayırma 
giderleri : 

Hayratın ve hayrattaki eşyanın tesbit ve tescili için hariçten istihdam 

edilecek bilirkişi ücreti, teberrükât depo 
eşyasının temizlik, ibakım, nakil giderler 
gündelikleri (14.124) ncü mıaddeden öd 

İmaretler giderleri : 
Komisyonlar huzur ücreti, ilân bed 

açılacak imaretlerin onarım ve ilk tesis 
den ödenir. 

Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyelerind 

Müdürlükçe ifası uygun görülenlerin ge 
Yeni Cami imamlarının sükna bedeli, m 
bedeli, ilân ve komisyonlar huzur ücret 
Kurumu yüksek öğrenci yurtlarında oku 
öğrencilerine yapılacak yardımlar (14.12 

Üniversite ve okullar muhtaç öğrenci 
Yüksek talhteil talebe yuırtliajriiniin, Y 

lar Kurumunca idaresi halinde mezkûr 
karşılığı, adı (geçen Kuruma (14.562) n 

Geriverilecek paralar : 
Mahlûl (ihbariyeleri, mazbut vakıflar 

lilerine 'bağlanacak intifa naklarının biri 
ca belediyeye ve köy ihtiyar heyetlerine 
cak olan foJsseler (36.600) ncü maddeden ö 

Vakıflar G. M. (Bütçesi ( S. Sayısı : 494 > 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununun 4 ncü maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) 
maddesinden yönetilen hizmetlilere ait kadro 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
Ücret Hizmet süresi 

Görevin adı Aded Lira Ay Gün Tutarı 

50 Toplam 265 073 

(i) Ek görev olarak 2/3 nisbetinde verilecektir. 

Vakıflar G. M. (Bütçesi (S. Sayısı : 494) 

1 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
4 
9 
6 

1 100 
700 
600 
500 
450 
400 
500 
400 
600 
500 
450 
400 
350 
400 
350 
300 

(1) 450 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
6 
6 
6 
6 

16 335 
20 790 
17 820 
22 275 
26 730 
11 880 
14 850 
17 820 
8 910 
14 850 
13 365 
23 760 
5 198 
6 480 
11 340 
21 870 
10 800 

Tesbit Memuru 1 1 100 11 16 335 % 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Malılûlât Tasfiye Memuru 
» » » 

Takip, Tesbit ve Tasfiye Memuru 
» » » » » 
> » » • » » 

» y> :» » » 

» » » T> "» 
İşçi 

» 

Kurs öğretmeni 6 (1) 450 6 10 800 Zi 
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Sıra No. 

T - CETVELÎ 

Vakıflar Geıel Müdürlüğünde, 237 sayılı Taşıtlar Kanununa göre kullanılmakta olan 

Cetvel 

Plâka No. Modeli Markası Cinsi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

3320 
1541 
1772 
1773 
2241 
1494 
723 

1960 
1954 
1960 
1958 
1958 
1955 
1950 

Chevrole 
» 

Jeep 
» 
» 
» 
» 

Station Vagon 
Station Vagon 
Lentturuvar 

Mer 
İsta 

Ant 

»>*»-« 
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Dönem : 1 / 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 

1965 YILI 

Beden Terbiyesi G. M. Bütç 





Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 /737) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 11 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2342/4893 
Millet Meclis Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca lıazırlanan /ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanla 
21 . 11 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı B 
tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

İsmet 
Başb 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 495) 
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GEREKÇE 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 malî yılı Bütçesinin (A/l) işaretli cetvelindeki cari harcamalar için 4 
için 9 lira ve sermaye teşkili ve tranfer harcamaları hizmetleri için de 91 612 lira olmak üzere cem'an 4 691 657 lira 
edilmiştir. 

1964 malî yılı Bütçesine nazaran 1965 bütçe teklifi bâzı zaruri değişiklikler dolayısiyle 829 022 lira noksanı ile tekl 
Hizmetlerin mahiyetine ve zaruri sebeplere istinaden ödeneği artırılan tertiplerle tenzile tabi tutulan tertiplerin 

göre aşağıda kısaca arz edilmiş, geçen senenin tatbikatına nazaran ihtiyaca kifayet edeceği tahmin olunan tertipleri 
teklif edilmiştir. 

Bölüm Madde 

12.000 110 Aylıklar : 
4047 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu ile kabul edilmiş bulunan kadrolard 
tan sonra geriye kalan fiilî kadroların karşılıkları ile bu kadrolarda 4598 ve 242 sayılı kanunlar g 
alanların % 35 zamları ile birlikte aylık farkı karşılığı olarak 12 457 lira ilâvesi ile 780 707 lira teklif 

210 Hizmetliler ücreti : 
Spor-Totonun ihdası ve bundan elde edilen gelirle geniş mikyasta spor tesisleri yatırım programına g 
kuku için kurulan teknik teşkilât ile artan faaliyetler dolayısiyle iş hacminin fazlalaşması ve bunun 
edilmesi zaruri bulunduğundan, bu sene (D) cetveline mübrem ve zaruri ihtiyaç dolayısiyle spor 
uzmanı, matbaa şefi, filim operatörü, federasyon sekreteri, tetkik memuru, metot analiz şefi, 
riferci ve bekçi ve kayıtçı gibi muhtelif kadroların yeniden ihdası ile 17 personelin bir senelik ü 
zaran 157 044 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Spor - Toto gelirleri ile yurt sathında girişilmiş ve inşaatları tamamlanmakta olan spor tesislerind 
spor öğreticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu arzuyu tahakkuk ettirmek amaciyle, geçen yıl 3 475 
raya çıkarılmak ve ayrıca 6 000 liralık bir kadro daha ilâve edilmek suretiyle üçer aylık 8 ecnebi u 
lasiyle 117 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

281 Matbaa işçi ücretleri : 
Haftada 48 000 lira civarında gelir getiren Spor - Toto biletlerinin bir kısmını basan matbaamın 
la mesaisi ve toplu sözleşme gereğince işçiye yapılacak sosyal yardımlar karşılığı olup 1964 yılm 
teklif olunmuştur. 

Beden T. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 495 ) 



— 5 — 
"Bölüm Madde 

282 Diğer işçi ücretleri : 
Bu tertip yeni açılmış olup Elmadağ, Sarıkamış'ta kurulmuş teleskiler ile Erciyes ve Ulud 
rinin faaliyete geçmesi ile elde edilecek gelirle kışsporlarınm geliştirilmesi düşünüldüğünden 
re 4 işletme âmiri ile 6 teknisyenin ve memleketimizin çeşitli bölgelerindeki sporcular ile t 
cularımızı yetiştirmek üzere 18 spor branşımda yeteri kadar öğretici ve yetiştiricinin görevle 
dolduğu takdirde, hizmetli veya geçici hizmetli olarak istihdam edilmesi cihetine g'idilen öğ 
itibariyle 7244 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde intibaklarının çok düşük olarak hesa 
'kabulünü mümkün kılacak bir ücret verilememektedir. Kaldı ki; kalifiye öğreticilerin sayıl 
dikkate alınarak sporumuzun gelecekteki gelişmesi için zaruri görülen antrenör, monitör ve 
retli 10 aded öğretici için ikramiyeleri ile birlikte yılda 123 500 liraya ihtiyaç bulunmakt 
reğince işçiye yapılacak sosyal yardımlarla birlikte 299 300 lira ödenek konulması teMif ed 

340 Tedavi giderleri : 
1964 yılının altı aylık sarfiyatına göre bu tertibe konulan 4 500 liranın kâfi gelmiyeceği düşü 
teklif edilmiştir. 

370 Emekli keseneği karşılıkları : 
(D) cetveli kadrolarına yap ilam ilâve dolayısiyle bu tertibe 11 000 lira ilâve olunmuştur. 

380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğ3 girecek olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğin 
açılan bu tertbe 60 000 lira ödenek konulması teklif edilmiştir . 

12.000 520 Kasa tazminatı : 
30 . 1 . 1964 gün ve 395 sayılı Kanun gereğince geçen sene ihdas olunan bu tertibe muhas 
kasa tazminatının 1 yıllık tutarı olarak 4 560 lira teklif olunmuştur. 

821 Müfettişler geçici görev yolluğu . 
1964 bütçe yılının ilk: 5 ayında bu bölüme konulan 10 000 liradan 6 000 lirası sarf edilmiş o 
çeiine 3 000 lira fazlasiyle 13 000 lira konulması tekliıi edilmiştir. 

854 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurtdışı geçici görev yolluğu: 
Yabancı memleketlerden yurdumuza getirilecek 8 ecnebi uzmanın geliş ve dönüş yal giderle 
lira fazlasiyle 30 000 lira ödenek te'klif edilmiştir. 

13.000 110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Spor - Toto geliri ile spor tesisleri sahasında yapılmakta olan yatırımlar hayli ilerlemiş bu 

Beden T. O. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 495 ) 
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Bölüm. Madde 

rinin iş hacmi da artmıştır. Buna parelel olarak hemen her türlü yönetim giderleri artış kaydetmi 
dürlük vşnbelerinin bir yıllık kırtasiye ihtiyacını karşılamak amaciyle gecen seneye nazaran 4 000 
olummuştıır. 

120 Basılı kâğıt ve defter alım ve giderleri : 
Genel Müdürlüğümüzün bir yıllık basılı kâğıt ve defter ihtiyacı karşılığı olarak 1 000 lira fazlasiy 
lif olunmuştur. 

140 Yayın alımları ve giderleri : 
Teşkilât birimlerinin çalışmalarına mütaallik yönetmelik, tüzük, kitap, yıllık ve bülten gibi yayınlar 
dan, 2 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif oltınmuştırr. 

150 Yakacak alımları ve giderleri: 
Genel Müdürlüğümüz tarafından istanbul Pendik Kayıkhanesinin kaloriferlerinin mazot ihtiyacını k 
içindeki Atletizm ve Eskrim federasyonlarının işgal ettikleri binaların yakacak ihtiyaçları olup, 196 
fazlasiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Merkez teşkilâtında (D) cetvelinde vazife gören hizmetlilerin ayakkabı, elbise ve palto ihtiyaçları k 
zaran 3 000 lira fazlasiyle 9 000 lira teklif edilmiştir. 

210 Su giderleri: 
Ayrı ayrı 4 yerde kira ile oturan teşMlâtımızım içme ve kullanma suyu için 1964 yılında konulan 5 
re kâfi gelmiyeeeği anlaşıldığından 2 000 lira fazlasiyle 1965 yılı için 7 000 lira teklif olunmuştur. 

220 Temizlik giderleri : 
Genel Müdürlüğümüz için kiralanmış bulunan 4 ayrı binamın temizlik işlerinde kullanılmak üzere 6 
yeeeği düşüncesiyle 1 500 lira fazlasiyle 5 000 lira teMif edilmiştir. 

230 Aydınlatma giderleri : 
1964 yılı ilk dört aylık sarfiyatı 3 300 lira olup, buna nazaran Genel Müdürlüğümüzün 1965 yılı 
yeeeği düşünülerek 3 000 lira fazlasiyle 12 000 lira teMif edilmiştir. 

420 Telefon giderleri: 
PTT İdaresince tahsis edilen telefonların tesis, abonman, konuşma masrafları ve telefon ücretlerin 
dört aylık sarfiyatta göre 1964 yılı içinde tahsis edilen telefonlar da nazarı itibare alınarak geçen se 
siyle 20 000 lira teMif edilmiştir. 

Beden T. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 495 ) 
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520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Genel Müdürlüğümüzün dağıtım işlerinde kullanılan bir aded motosikletin yağ, benzin ve o 
1 500 lira fazlasiyle 4 000 lira teklif edilmiştir. 

14.000 430 Para taşıma giderleri: 
6 aylık sarfiyata göre 1965 yılında 1 500 liramın kâfi geleceği düşüncesiyle 1965 bütçesine 
muştur. 

571 İdame ve geliştirme giderleri: 
Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlarla yarışmaların ve bunların h 
arası kampların, kursların gerektirdiği spor faaliyetleri 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddes 
karşılanabildiğinden karşılıksız olarak konulan bu tertibin ödeneği kaldırılmış Bütçe Kanun 
lirlerimizden karşılanmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından ödenek kaydedileceğinden 
koııulmuşttur. 

15.000 911 Bursa Parkotel giderleri : 
Geçen senenin aynı teklif edilmiş olup 15.920, 15.930, 15.940 ıneı bölümler zaruret dolayıs 
15.923, 15.925, 15.926 ve 15.929 ncu tertipler ihdas edilnıiştirr. 

16.000 111 Büro giderleri : 
Basımevi büro giderlerine 1964 yılında konulan 50 000 lira 6 aylık sarfiyata göre 1 senelik 
yılında kâfi geleceği düşüncesiyle 35 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

116 Malzeme alım ve giderleri: 
Basımevi malzeme alım ve giderleri bölümüne konulan ödeneğin ilk 4 aylık sarfiyatına gör 
sanı ile 800 000 lira teklif edilmiştir. 

119 Diğer alım ve giderler : 
Geçen seneye nazaran 5 000 lira noksanı ile 25 000 lira teMif edilmiştir. 

710 Temsil giderleri : 
Spor - Toto geliri ile karşılanan spor faaliyetlerimizin artması ile memleketimize gelecek y 
lere ve davetin şümulüne göre verilecek ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş ve tanışma giderleri 
karşılamak amacîyle 1964 yılına konulan 2 000 liranın kâfi gelemiyeceği düşünülerek 3 00 
miştir. 

Beden T. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 495 ) 
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23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları vo onarımları: 
Bu bölümün 1965 yılında açılması zaruri bulunduğundan gideri kendi gelirlerimizden karşılanmak 
ler açılmış ve birer lira ödenek konulmuştur. 

32.000 100 Arazi ve bina istimlâkleri ve satmaimması : 
Bu bölüm 1965 yılında yapılması muhtemel istimlâkler için açılmış olup, masrafları kendi gelirle 
konulmuştur. 

34.000 710 Milletlerarası spor kurumlarına katılma payı : 
1964 yılında 100 000 lira ödenek konulan bu bölümün masrafları 571 nci bölümde olduğu gibi ken 
dan 99 999 lira noksanı ile 1 lira konulmuştur. 

35.000 210 %1 ek karşılıklar : 
5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetliler ücretlerinin % 1 lerini karşılamak üzere (D) 
den mütevellk artış olup, geçen seneye nazaran 3 200 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

220 Emekli ikramiyesi : 
Emekliye sevk edilmesi muhtemel 3 memurun aylık durumlarına göre kanuni ikramiyeleri tutarı 
lira noksanı ile 31 000 lira teklif olunmuştur. 

230 Sandık yönetim giderleri : 
Emekli Sandığının yönetim giderleri için hesabedilen meblâğ geçen seneye nazaran 1 410 lira f 
tir. 

240 Diğer ödemeler : 
Emekli Sandığı ile yapılan yazışmalar sonunda 1965 yılında ödenmesi gereken borcumuz 10 0 
15 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

36.000 310 Geçen yıllar borçları : 
Geçen yıldan zuhur etmesi muhtemel borçlar için tahmini olarak 1964 malî yılma nazaran 4 00 
edilmiştir. 

Beden T. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 495 ) 
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G E L I R B Ü T Ç E S I 

Bölüm Madde 

1965 yılı bütçesine bağlı (B) işaretli gelir cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere gelir ve 
bütçesine nazaran 899 022 liralık bir noksanlık arz ettiği görülür. 
Gelirlerin mahiyetine ve zaruri sebeplerle tenzile taibi tutulan tertiplerin mucip sebepleri b 
miştir. 

€3.000 310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir : 
Gider bütçemizde 11.571 nci tertibi teşkil eden idame ve geliştirme giderlerinin kendi gelirlerim 
rilmesiyle 300 001 lira geliri tahmin edilen bu bölümede 1 lira konulmak suretiyle 300 000 liras 

400 Bağışlar : 
Geçen sene tahmin edilen gelir temin edilemediğinden 10 000 lira noksanı ile 10 000 lira konu 

64.000 100 Hazine yardımı, : 
Gelirimize nazaran ga^a sene 2 İSO 677 lira olan Hazine yardımı 589 022 lira noksanı ile 1 

Beden T. G. 'M. Bütçesi ( S. ıSayısı : 495 ) 
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R A P O R 

Bütçe ve Plân Karma Komisyon Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 yılı bütçesi, bütçe hazırlık muhtırası esaslarına göre ve Genel Müdürl 
incelendi. 

Ancak, malî konulara geçmeden evvel Genel Müdürlüğün kuruluş ve görevleri hakkında ve umumi vaziyet üzerinde 
düm. 

Beden Terbiyesi faaliyetleri. 26 sene evvel çıkarılmış ve artık günün ihtiyaçlarına cevap veremiyecek hale düşmü 
maralı. 28 maddelik bir kanunla ve katma bütçe ile idare edilmektedir. 

Kanunun 1 nei maddesi bu idarenin vazife ve gayesini (yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkilâpç 
oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare) şeklinde geniş anlamda tarif ve tesbit etmiştir. 

Beden Terbiyesi faaliyetleri okul içinde ve okul dışında olmak üzere 2 kısımda mütalâa edilir. Okul içindeki fa 
yürütülmektedir. Bu Bakanlıkta ise bütün Türkiye'ye şâmil, çeşitli okul faaliyetlerini murakabe eden, beden eğit 
dâhil sadece 6 kişi ile çalışan 4 daire vardır. 

Beden Terbiyesi öğretmeni olarak yılda 200 hoca ihtiyacına mukabil, Gazi Terbiye Enstitüsü yılda 25 mezun verebi 
okullarda beden eğitimine teorik olarak aynlabilen zaman haftada 1 saattir. Normal şeklin 5 saat olması lâzımgelirdi 
tahsilden de daha esef vericidir. Zira her 1 000 öğrenciden ancak 2 öğrenci spor ve beden eğitimi ile ilgilenmekted 
son derece kısırdır ve Millî Eğitim Bakanlığı şimdiye kadar, Türk gençliğinin sıhhatli ve kuvvetli, moralman yükse 
için mükemmel yetişmesi hususunda bir başarı gösterememiş, bu ciddi meseleyi daima tâli plânda görmüştür. Diğer ba 
biç alâkaları yoktur. 

Okulu terk etme yaşında olan fakat işi buiunmıyan, kâfi derecede okul veya öğretmen bulunamadığından ötürü ok 
devam eden veya hiç devam etmiyen çocuklar (başıboş - meşgul edilemiyen gençlik) derhal üzerinde durulması lâzım 
gelmiştir. 

Okul dışı sektöre gelince; bu mevzu ile. Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük ;Beden Terbiyesi Genel Müdür 
s'iyliyelim ki böyle bir Genel Müdürlüğün Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma ve diğer bakanlıkların yakın des 
sı mümkün değildir. Bırakınız desteği, kooı done bir çalışma bile mevcut değildir. Millî Eğitim Bakanlığı ile irti 
lıemen beden eğitiminin mevcudolmayışı şeklinde tecelli etmektedir. Böylece Genel Müdürlük, büyük ve taze bir kütled 
sıralarında spor aşkı ve eğitimi aşılanmamış insanlar üzerinde okul dışında netice almak çok güçtür. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü faaliyetlerine gelince, Hazineden sadece 1,5 milyonluk bir yardım görmesine, 
ve kifasetsiz mevzuatına rağmen Spor Totodan temin ettiği gelirlerle birkaç yıldan beri geniş bir yatırım programını 
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minin genişliği ve süratli bir tempo, (Urmu Müdürlüğün çalışma takatini aşmış) kadro ve organizasyon ki 
getirmiş, bir kısım tesisler zamanında bitirilememiş, bitirilenlerden bâzıları da zamanında işîetme3re açılamamı 

Genel Müdürlüğün faaliyetleri umumiyetle profesyonel bir çerçeve içersinde kalmıştır. Tesisler öğretici v 
lendirici veya profesyonel hüviyettedir. Uağcılık,yelken faaliyetleri, su kayağı ve tatil kapmları tesisi gibi t 
yavaş gelişmektedir. 

Bütün bunların en acı bir neticesi, ata yadigârı millî sporumuz olan güreşte dünya şampiyonluğu mevkiim 
bir istikbal, ferah bir hayat temin edemediğimiz, yeterli antrenör, malzeme ve saha bulamadığımız insanlard 
bir ideal ve iman kuvvetinin eseridir. Atletizunde ise Balkanlar seviyesinde dahi değiliz. 

Yukarıya dercettiğim hususlardan çoğuna, acı gerçekler olarak, memleketimizi Avrupa Konseyinden yapıl 
yılında ziyaret eden Fransa Yüksek Spor Komitesi G-enel Sekreter Yardımcısı Mr. Rene Bazonnerye'nin tanzim 
miştir. 

İşin önemini geç de olsa kavrıyan Hükümetin nihayet 1964 yılında (Bir Spor Bakanlığı kurulması) hakkı 
tasarı hazırlanması memnuniyet vericidir. Tasarıyla ilgili, Türkiye'deki bütün spor otoritelerine gönderilen an 
hasındadır. 

Ayru-a geçen yılkı bütçe raporunda yapılan temenniye uygun olarak, ikinci bir genel müdür yardımcılığı 
teftiş kurulu kadroları için ek kanun tasarıları hazırlanmış olup, halen Meclis (Maliye) Komisyonunda 
kanunlaşması Genel Müdürlük faaliyetlerini hızlandıracağından, temenniye şayan görülmüştür. 

1940 yılında 10 spor branşına ve 10 spor federasyonuna malik bulunan Beden Terbiyesi Teşkilâtı bugün 
18 federasyona sahiptir ki bunların çoğu fahriyen idare edilmekte, verilen ücretler ise kifayetsiz kalmakta 
lerinin de durumu böyledir. 

Dış memleketlerde sporun her branşında öğretici ve monitörler yetiştiren müesseseler mevcut iken, Türk 
men de kurslarla yetiştirilen elemanlarla yapılabilmektedir. Ecnebi öğretmenlere Bazennery'nin raporunda d 
yulmaktadır. 

1965 bütçesine 5 kadro ilâve edilmiş ve süreleri de 6 aydan 3 er aya indirilmiş olmasına rağmen ecnebi u 
Ayrıca kalifiye yerli elemanların istihdamına imkân verecek kadrolar zikredilemiyecek kadar azdır. Saniyen 
kadrolar, «personelin emeklilik intibakı dikkate alınarak ücret tâyin edilmesi» tatbikatı karşısında kalifiye 
rumda değildir. 

Bu durumu nisbeten telâfi edecek bir hal çaresi olarak Bakanlıkça 20 aded yerli öğretici kadrosu tekli 
ödenek vermiştir: Teklifi haklı ve yerinde gördüğümden 10 kadronun ilâvesi için 300 000 liralık ilâve öd 
teyim. 
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İdari personel kadrolarını takviye etmek maksadiyle talep ve kabul edilmiş bulunan (D) cetvelindeki 17 kadro 
olmuştur. 

Genel Müdürlüğün yatırım tahsisatını temin etmesi bakımından tetkikatımn bu noktasında Spor - Toto Müessese 
1959 senesinde 7258 sayılı Kanunla kurulmuş olan Spor - Toto (Futbol müsabalannda müşterek bahisler tertibi) 

94,5 milyon lira gelir sağlanmıştır. Bunun; 

milyonu yeni tesislere 
» istimlâklere 
» teknik elemanlara ödenen 
» malzeme 

94.5 » olarak sarf edilmiştir. 

Toto'dan elde edilen brüt hasılattan zaruri masraflar çıktıktan sonra % 40 ı sportif faaliyet ve tesislere sarf e 
% 60 ı da iştirakçiler arasında ikramiye olarak tevzi edilmektedir. 

1964 müspet faaliyetlerinden olarak Türkiye'nin întertoto'ya dâhil olması için 7258 sayılı Kanunun tadili tas 
miştir. Keza Almanya'daki işçilerimizin toto oynamalarını ve bundan döviz sağlanmasını temin için çalışmalar yap 
cak kanun tadilâtı 3 aya kadar yapılamadığı takdirde întertoto'ya girme imkânımızın kaybolacağı, ve hasılatın d 
cağı müşahede edilmektedir. Ayrıca yatırımlar konusuna gelince : 

Spor - Totodan elde edilen hasılat bilhassa 1964 yılında gittikçe artan bir yükseliş göstermektedir. Yükseliş m 
haftalarda 3 603 548 liraya çıkmıştır. 

Beden Terbiyesi Totonun kurulmasından 15 . 11 . 1964 tarihine kadar % 40 Genel Müdürlük hissesi olarak 1 
1964 yıllarında inşaatlar için 136 milyon liralık bir iş plânhyarak bunun 103 milyon lirasını yatırımlara, bakiyes 
teknik personel ücret ve yollukları olarak sarf etmiştir. 

1964 senesi yatırım programında mevcut işlerden tamamlanan 23 adedi (çizelge 1 de) gösterilmiştir. Geri kal 
olup, 85 iş halen devam etmektedir ve bunların mühim bir kısmı senelere sâri olacaktır. 

Program yılında bitmesi gerekirken tamamlananımın inşaatların aşağıda beyan 'olunan sebeplerden ötürü bitir 
1. Bölge kadrolarında yeterli teknik eleman bulunmayışı, 
2. Bölgelerdeki ihale dosyalarının tanı bir şekilde hazırl allamamasından, demir, çimento gibi malzemenin zaman 
3. Merkezdeki teknik eleman kadrosunun azlığı, 
4. Döviz tahsisindeki gecikmeler, 
5. Bu sene, inşaatlar konusunda açılan tahkilotlerden ötürü bir süre ihalelerin durdurulmuş olması, 
6. Eleman azlığından kontrollerin süratle yapılamaması. 
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1964 programı bu gibi sebeplerle % 100 yerine % 60 - 65 tahakkuk edecek şekilde gözükmektedir. Ancak 
kendisine mevdu tahsisatın tümünü sarf edecek durumda çalıştığından, programın tahakkuk etmemesinde avan 
ve nakit kifayetsizliğinin de rolü olduğu bir realitedir. 

Tamamlanmamış veya kısmen tamamlanmamış olanlardan hizmete açılamıyan tesisler şunlardır: 
1. Ankara Gölbaşı Su Sporları tesisi (Genel Müdürlükte işlemeci personel bulunmadığından Ankara Su S 
2. Bursa Uludağ Telesiej tesisleri 'Mevsim dolayısiyle montajı bitmemiştir). 
3. 1 500 kişilik spor salonları (ısıtma ve havalandırma tesisatları noksan), 
4. Ankara yüzme havuzu (idare gazino kısımları ve etraf tanzimi noksan). 
1964 programı için spor tesislerinin akreditifler dolayısiyle tahakkuk eden dış tediye tutarı % 8 oranında 1 
I'96i5 yatırım programı ise o-"> milyon lira ile 'bağlanmış olup ıbunun 17 268 000 lirası geçen seneîe 

lara, 17 732 000 lirası 1965 yılında programa alman işlere ai'ttir. '1965 programında 250 000 liralık bir dövi 
1965 programı tam tahakkuk ettiği takdirde 7 aded yeni stad, 16 stadın tevsi ve ikmali, 30 aded 1 000 - 7 

2 aded teleski, 2 aded telesiej ve 5 aded yüzme havuzu tamamlanmış olacaktır. 
Genel Müdürlük spor tesisi inşaatlarına Hazineden her hangi bir ödenek alınmadığı için bütçede her hangi 
Türk sporuna hizmet edecek yeni tesislerin inşa ve peyderpey hizmete girişi elbette memnuniyet verici bir 
Şimdi de, s^c^en yıl bütçe tatbikatı, yeni bütçe teklifiyle ilgili tetkiklerimi sunmak isterim : 
Bölen Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından 1965 yılı için istenilen ödenek miktarı çvnd olarak 4 691 6 

Lirası genel bütçeden yardımdır. Aradaki 3 100 002 Türk Lirası fark ise (B) cetvelimle gösterildiği üzere b 
kilâtın kendi kaynaklarından temin ettiği gelirlerdir. 

Bu duruma göre Genel Müdürlük bütçesi gecen vıla nazaran 829 022 lira noksandır. 

Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderleri 

(A/l) 

1964 yılı 
bütçe 

ödeneği 

2 055 172 
364 500 

1 814 001 
18 000 

1 053 000 

5 304 673 

1965 yılı 
teklifi 

2 647 032 
398 500 
613 504 
25 000 

916 000 

4 600 036 

Fazlası 
Lira 

619 010 
34 000 

t> 

20 000 
3 000 

676 012 
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ödeneğin eesidi 

1964 yılı 
bütee 

ödeneği 
1965 yılı 

teklifi 
Fazlası 

Lira 

(A/2) Yatırını harcamaları 
Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Makina, teçhizat ve taşıt alınları v< 
onarımları 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 
TCamıılaştırma ve satmahnalar 
Malî transferle1!' 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

( A •'->) 

(A/3) 

6 

216 000 
— 

100 000 
105 000 

11 000 

9 

91 612 
1 
1 

84 610 
7 000 

O 

4 6U 
1 

— 
4 610 

— 

1965 Bakanlık teklifi ise şöyledir 
Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

Toplam 5 520 679 4 691 65' 

3 209 522 
630 950 

3 835 001 
25 000 

921 000 

680 626 

Toplam 
Maliyece tenkis edilen 

Kabul edilen 

8 621 473 
3 929 816 (Tasarruf zihniyeti ve 1964 bütçesin 

düşüncesiyle) 

4 691 657 
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1964 malî yılma nazaran 1965 bütçe tasarısında bölümlerde görülen fazlalık ve noksanlığın sefoepleri ş 
1. Personel giderlerindeki 591 860 liralık artışın; 
4047 sayılı Kanunla kabul edilen kadrolardan (L) cetveline alınanlar çıktıktan sonra geriye kalan 

kadrolarda 4598 ve 242 sayılı kanunlar gereğince 1, 2 ve 3 üst derece aylık alanların fark maaşları. Sp 
niş mikyasta spor tesisleri yapıma programa alınmış, program ve plânın tahakkuku için yeni personele 
dan (D) işaretli cetvele yeniden 17 idari personel kadrosunun ilâvesi zaruretinden ileri geldiği görülmüş 

Elmadağ ve Sarıkamış'ta kurulmuş teleskllerle, Uludağ'da kurulmakta olan Telesiyej tesislerinin faa 
den (4de edilecek gelirle kış sporlarının geliştirilmesi düşünüldüğünden bu tesislerin faaliyetini sağlam 
yenin ve memleketin çeşitli bölgelerindeki sporcular ilo temsilî ve millî takımlara seçilmiş sporcuları y 
ve bilhassa Ata, sporu oları güreşte öğretici, yetiştiricinin istihdam edilmesi gerekmiştir. Kadro mevcudold 
ımetli müddet olarak istihdam edilmesi cihetine gidilen öğreticilerin tahsil ve hizmetleri itibariy 
leri muıvacehesindû intibaklarının çok düşük ol ar-ak hesaplanması sonunda kendilerine gö nevin Kabul ünü m 
diğimden sayıları pek az olan öğreticilerin hizmetlerini değeıiendiıraıek amaeiyle sporumuzun gelecekteki g 
renör, monitör ve yetiştirici gibi asgari 950 lira. aylık ücretli 20 aded öğretici istihdamı düşünülmüş i 
tasarruf nazarı dikkate alınarak 10 adedi maliyece, kabul, edilmiştir. Artışın bir kısmı, bunların 'bir s 
civarındaki ödenek ile toplusözleşme gereğince yapılacalk sosyal yardımlar karşılıklarından ileri gelmi 

2. Yönetim giderlerin delki 34 000 liralık artış, mevcut federasyonlardan bir kısmının ayrı 'binalarda o 
S t adındaki yeni yapılan- /binalarda bulunmaları dolayısiyle muhabere ve diğer zaruri masraflarımdan iler 

o. Hizmet; giderleri içinde mütalâa ediıen 14 570 (Türk sporunun idamesi ve geliştiril, mesi giderle 
ne! Müdürlüğünün spor faaliyetlerine ait, harcamalarını bir araya toplamak amaeiyle konulmuş olup, kend 

a) Bunlardan 1 neisi (14.571) İdame ve geliştirme giderleri olup, bu maddenin masrafları yurt ilcinde y 
lerinden elde edilen gelirden karşılanmakta dır. Bu maddeye 1964 senesinde 1 200 000 liralık bir ödenek 
gelirinden, Bütçe. Kanunun 7 nei maddesi gereğince aktarılacak ödenekten karşılammak üzere 1965 bütç 

b) 14.572 mci madde, profesyonel kulüpler giderleri olup, profesyonel takımların 'bölgeleri i e in do veya 
elde ettikleri gelirden % 5 federasyon hissesi olarak tahsis edilen gelirden Genel .Müdürlüğün Merkez 
lanmış bulunan Profesyonellik ve Gider talini''tnameleri ile şart ikılnnıan hizmetlerin gerektirdiği giderler, 
rilecakı ücretlerin karşılığı olarak bu maddeye tahminî 600 000 liralık bir ödenek konulduğu görülmüşt 

c) 14.573 mcü madde, 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğinıee yaıpılaeak giderler olup, spor t 
ve malzemelerini temin etmek ve her çeşit spor faaliyetlerinde hulumimak gibi Türk sporunun geliştiri 
üzere Spor - Totodan elde edilen gelirin bir taraftan ödenek kaydı suretiyle bu maddeye 1 lira konuflmu 

4. Kurum giderleri : Bu bölümde görülen 7 000 liralık: fazlalığım 1964 yılımda ıhiamete giren El 
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letme masraflarını karşılamak mıaksaidiyle tahminî olarak konulan ödenekten ileri geldiği tesbit edilmiştir. 
19*64 yılı bütçesinin hütüm 'bölüm ve maddelerinde 111 aylık sarfiyatım tetkiki neticesinde âzami tasarrufa ria 

çesinin (B) işaretli gelir cetvelinde görüleceği üzere geçen yıldan devreden nakit mevcudunun 150 OOO lira civa 
Geçen yıl bütçesinin 'bütün kısımlarındaki ödemeğin âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle yıl sonuna k 

mektedir. 
1938 yılından beri kadrtolara bir ilâve yapılmamış olduğundan münibâl mevcut değildir. Ancak yukarda da 

ihtiyacı kendisini kuvvetle hissettirmektedir. 
Bunun yanında, 
1. 1964 yılında ek ödenek istenmesine ihtiy;:.c hâsıl olmamıştır. 

Muıhaseıbei Umumiye Kanununun âmir h'A kümler in e göre her hizmet karşılığı ödenek bütçede yer almakt 
İnşaat tahsisatınım 'bir plân ve proje dâhilinde sarfına çalışılmaktadır. 
•Ödemekler fiilî kadroya kifayet etmekte olup, üst derece tafbikatı mevcuttur. Açık maaşı alan yoktur. 
Yönetim ve hizmet gidenlerime kon ulam ödenekli erden hizmeti aksatmadan tasarruf imkânları mevcut deği 
(L) cetvelinden kadro libere edilmesine lüzum görülmemiştir. 
(D) cetivelüıde yukarda temas edildiği gibi zaruri olarak 17 personel kadrosu artışı olup, diğer ücretl 

linde yapılmaktadır. 
8. Cari sene içinde Atletizm, Boks ve Dağcılık ve Kış sporları branşlarında mevcut kadrolara göre 6 ay s 

ğer yabancı maman talepleri, kadro meıvcudolm'adığiinıdan karşılanamamıştır. 
9. 4489 sayrılı Kamuma göre staj için ecnebi memleketlere bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle .gönderilen k 

bursunu kazanan; (bir elemanım halen A. B. D. de mtatster yapmakta olduğu öğrenilmiştir. 

TEKLİF VE TEMENNİLER 

1. Memleketimizin çeşitli bölgelerindeki sporcular ile temsili ve millî takımlara seçilmiş sporcularımızı yeti 
halen en az 20 öğretici ve yetiştiriciye ihtiyaç olduğu halde tasarruf zihniyetiyle ancak 10 kadromun ilâve e 
etmiştim, sporuımulzun gelecekteki, gelişmesini te minen, 10 öğreticiye yılda 300 000 liraya ihtiyaç hâsıl olduğun 
liranısn ilâvesini, 

2. Ankara 8 nci Asliye Hukuk Mahkemesmin 28 . 9 . 1964 tarih ve 964/428 esas 964/644 ka rar sayıılı ilâmiy 
lira tazminata hükmedildiği ve Çankaya İcra Memurluğunun 19 . 11 . 1964 gün ve 964/706 say i ı yazısında da 
t aleıb edilmiş olduğu raporun tanzimi sırasında dairece bildirildiğinden faizi ve masrafları iıe birlikte 50 OO 
itifbarla 36.400 mcü ilâma 'bağlı borçlar bölümüne bu melblâğın ilâvesini, 
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3. iş 'hacmi güden güne genişlemekte oltam teşkilâtlın Spor - Ttoto dâlhE 5 ayin binada bulun iması, işleri 

tün teşkilâtın biraraya toplanması için bina arammaktadM*. 
Bu itibarla, 13.610 Genel Müdürlük binaları kira bedeli maddesine 204 000 lira ilâvesiyle 450 000 liray 

(ihtiyacı karşılıyacak bir binanın bugünkü rayiçlere göre takriben 450 000 liraya kiralanabileceği hesapl 
Gelir ve gideri mıütevazim olarak tanzim edilmiş bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yıl 

tarların da 554 000 lira olaırak ilâve'si üe kabulünü yüksek feomâsyionuaı takdirlerime arz ederim. B u bütçenin 
rim. 

Saygılarımla. 
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Çizelge : I 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1964 programında ikmal edilen işler 
(1 Ekim 196-1 durumuna göre) 

Senesi 

1961 
1962 
1963 
1963 
1963 
1961 
1963 
1961 
1963 
1963 
1961 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1962 

1962 
1963 
1962 
1963 
1962 
1963 

1961 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1961 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 

1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 

İsin adı 

Şehir stadı acık tribün inş. 
Spor salonu 1 500 kişilik, 
Spor salonu ısıtma havalandırma 
Çim biçme makinası, 
Yüzme havuzu ikmal inş. 
Boks antrenman salonu onarımı 
Spor salonu 4 neti ks. inş. 
Yüzme havuzu inş. 
Bandırma spor sahası ikmal inş. 
Stad drenaj ve koşu pisti inş. 
Uludağ telesiege tesisatı 
Telesiege alt istasyon binası 
Atış poligonu ikmal inş. 
Vefa stadı 2 nci ks. inş. 
İstinye tesisleri projesi 
Çim biçme makinası 
Alsancak stadı tevsi ve tadil 1 nci ks. 
inş. 
Karşıyaka susporları iskelesi 
Sarıkamış teleski istasyon binası 
Sarıkamış kayak evi onarım ve tesisi 
Stad ikmal inş. 2 nci ks. 
Saha drenaj, koşu pisti, telör. inş. 
Alacam stadı ikmal ins. 

İ l i 

Adana 
Ankara 

» 
» 
» 
» 

Aydın 
Balıkesir 

» 
Burdur 
Bursa 

» 
Diyarbakır 
İstanbul 

» 
» 

İzmir 
» 

Kars 
» 

Kayseri 
Mardin 
Samsun 

[anı 

Tahsisatı 

519 000 
1 376 000 

310 000 
20 000 

2 025 000 
25 000 

321 000 
744 000 
132 000 
182 000 
577 000 
100 000 
70 000 

1 139 000 
97 000 
20 000 

3 330 000 
269 000 

60 000 
94 000 

780 000 
332 000 
140 000 

12 662 000 

Beden T. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 495 ) 

1964 



Bede 

No. Pııojenin adı 

1 Kapalı yüzme havuzu 9 ve 10 nen bloklar înş. 
2 Açık tribün ikmali 
3 Spor sarayı inşaatı 
4 Cebeci Stad ve Kapalı Salon inşaatr 
5 7 500 kişilik spor salonu 
6 Yüzme Havuzu ikmal inşaatı 
7 Stad' inşaatı 
8 Spor salonu (5 000 kişilik) 
9 Güreş salonu ikmal inşaatı 

10 Stad 2 nci Ks. inşaatı 
11 Spor salonu (1 500 kişiJik) 
12 Stad inşaatı 
13 Spor salonu (1 500 kişilik) 
14 Yüzme havuzu (.komple) 
15 Stad ikmal inşaatı 
16 Gümüşane ve Bayburt saha onarım, 
17 İskenderun Stadı ikmali 
18 Bölge ve GeçMk Lokali 
19 Anaddlühisarı Kamp Sitesi 
20 Fenerbahçe Stadı inşaatı 
21 Fulya Stedı inşaatı 
22 Kapalı yüzme havuzu inşaat ve projesi 
23 Spor salonları inşaatı 
24 Binicilik tesisleri 
25 Semt stadları servis binaları 

— 19 — 

Çizelge: 2 

Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yatırım programı 

19 
Karakte- tşin 

Yeri ristikleri Basfl. 

Adana 
» 

Ankara 
» 
» 
» 

Bilecik 
Bursa 
Çanakkale 
I )iyarbakır 

» 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Giîmüşa'ne 
Hatay 
Hakkâri 
istanbul 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1965 
1965 
1965 
1961 
1963 
1965 
1965 
1963 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1965 
1965 
1965 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1964 
1965 
1965 

tarihi 
Bitiş 

1965 
1965 
1967 
1965 
1965 
1965 
1966 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1967 
1967 
1967 
1965 
1965 
1965 

Proje 
Dış 

250 

400 

toplamı 
Toplam 

400 
200 

5 000 
10 570 
8 133 

300 
1 250 
4 530 

400 
500 

1 500 
1 250 
2 000 
2 000 

200 
250 
750 
100 

2 000 
5 000 
5 000 
5 000 
1 500 

750 
250 

Beden T. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 495 ) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/737 
Karar No. : 6 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan, Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 21 . 11 . 1964 tarihinde karar 
tarih ve 71-2342/4893 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe 'ka 
edilmiş olmakla, Devlet Bakanı, Beden Terbiyesi Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldu 

Genel Müdürlüğün 1965 yılı bütçesi, geçen yıla nazaran 829 022 lira noksaniyle 4 691 657 dra olarak te 
lirası cari harcamalar, 9 lirası yatırım harcamaları ve 91 612 lirası da sermaye teşkili ve transfer harca 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün esas faaliyeti ve yatırım programları Spor - Toto gelirlerinden ka 
tadır. 7258 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri gereğince 1964 yılı bütçesinin ilgili bölümlerinden yapılan 
bütçe tasarısına ekli cetvelde gösterilmiştir. 

Genel Müdürlüğün bütçesini Komisyonumuz namına inceliyen raportörümüzün raporu okunduktan sonr 
çeşitli spor dallarındaki başarı derecemiz, yurt sathında spor faaliyetlerinin dağılması ve bilhassa millî 
üzerinde durdular. Tenkid ve temennilerde bulundular, sorular sordular. 

Devlet Bakanı, gerekli izahatı verdikten, sorulan soruları cevaplandırdıktan sonra maddelerin müzakeres 
(A/ l ) Cari harcamaları ve (A/2) yatırım harcamalarını gösteren cetvellerin bölüm ve maddelerine ko 

olduğu ve hizmetin ifasına kâfi geleceği anlaşılmış olduğundan aynen kabul edilmiştir. 

(A/3) İşaretli sermaye teşkili ve transfer harcamalarını gösteren cetvelin tetkiki sırasında gerek rapor 
miş olduğu izahat neticesinde ilâma bağlanmış ~>0 000 liralık borcun mevcudolduğu anlaşılmış olduğundan, 
desine 50 000 lira eklenmiş bu ilâve ile de (A/ 3) işaretli cetvel yekûnu Komisyonumuzca 141 612 lira ola 

Genel Müdrülüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelin tatkiki sırasında tahmin edilen gelirlerin 
anlaşılmış, ancak (A/3) işaretli cetvele yapılan 50 000 liralık ilâvenin karşılığı da 64.100 ncü Hazine yardı 
mış-tıi'. 

Beden T. G. M. Bütçesi ( S . Sayısı : 495 ) 
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Bu sebeple tasarının 1 ve 2 nei maddeleri değiştirilerek diğer maddeleri ve ekli cetvelleri aynen kabul edilmi 
Beden Terbiyesi 1965 yılı bütçesi ekli cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük 

Başkan 
Trabzon 

A. 8. Ağanoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

Erzurum 
N. Diler 

îzmir 
Söz hakkım mahfuz. 

N. Kiirşat 

Başkanvekili 
Denizli 

C. Ahyar 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/ . Sezgin 

Girasıuı 
Söz hakkım mahfuz. 

1. E. Kikçoğlıı 

Kayseri 
H. DikeçUgü 

Sakarya 
B. Akdağ 

Sözcü 
Kars 

K. Okyay 

Artvin 
8. 0. Avcı 

îçel 
C. T. Okyayuz 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

31. Gilrer 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 

Bilecik 
8. Binay 

İstanbul 
31. E. Adah 

Konya 
Muhalifim. 
t. Baran 

Samsun 
R, Isıtan 

Tunceli 
Söz hakkım mahfuz. 

31. Ali Demir 

Adana 
K. Sarribrah 

rumlıurbaskanm 
S\ Kurutlu 

İstanbu 
0. Z. Gümü 

Konya 
31. Dinek 

Tabiî Üy 
S. Küçü 

Beden T. G-. M. Bütçesi f S. Savısı : 495 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanun tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari lıaı-amaları 
için 4 600 036 lira, yatırım harcamaları için 9 lira, sermaye teşkili ve 
tıansfer harcamaları için de 91 612 lira ki: toplam olarak 4 691 657 lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri. bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 691 657 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1965 yılında 
(İde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1965 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 ta
rih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyeti eki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MxlDDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruln.su hak
kındaki 30 . 5 . 1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler, 1965 büt
çe vılmda kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıllar borçları maddesindeki ödemeğin yetmemesi 
halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

Beden T. G. M. Bütçesi 

KARMA BÜTÇE KOMİS 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlü 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi 
için 4 600 036 lira, yatımı harca 
transfer harcamaları için de 141 61 
:>denek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği ü 
['dilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 

{ S. Sayısı : 495 ) 
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Hükümetin Teklifi 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıllar borçları maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Basımevi gelirleri, profesyonel kulüplerin yapacakları 
yarışmalardan elde edilecek gelirden federasyan payı, futbolda müşte
rek bahis hasılatından elde edilecek gelir, Bursa'daki Park Otel, Teleski 
ve Telesiyej işletmelerinden ve spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir
ler, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000, 62.000 ve 63.000 ncü 
bölümlerine gelir, diğer taraftan bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin (12.911 ve 
12.912, 14.571, 14.572 ve 14.573) ncü, (A/2) işaretli cetvelin ilgili, 
(A/3) işaretli cetvelin (32.100 ve 34.710) ncu maddelerine ödenek kay
dına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan kısım, ertesi yıla devir 
ve birinci fıkra esasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

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

MADDE 9. — Bu kanun, 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu, Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Başb. Yardımcısı Devlet Bakanı 

İsmet tnönü K. Satır İ. 8. Omay 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. Yolaç N. Yetkin 8. Çumralı 

Beden T. O. M. Bütçesi 

Karma Butça Komisyo 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci mad 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu mad 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu m 

( S. Sayısı : 495 ) 
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Hükümettin Teklifi 

Millî Savunma Bakam 
/. Sancar 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Maliye Bakam 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakam 
/. Öktem 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Ticaret Bakam 
F. Islimyeli 

Tarım Bakam 
T. Şahin 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Sağlık ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakam 
K. Demir M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Çalışma Bakam V. 
A. î. Gröğü$ 

En. ve Ta. Kay. Bakam Turizm ve Ta. Bakam 
H. Oral A. .t. Göğüs 

îraar ve tskân Bakanı 
C. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Beden T. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 495 ) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek 

fahrî hizmetler tazminatı 
İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 

21.710 Temsil ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.81 o Geçici görev yollukları 

DENETİM YOLLUKLARİ 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.828 Danışma kurulu üyeleri geçici görev yol

luğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

.12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 37 000) 

II - Yurt dışı yoUakları 

12.854 Yabancı uzmanlar ve yardımcılan yurt 
dışı sürekli görev yolluğu 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

187 200 

1 

187 199 

1 

3 000 

54 000 

4 000 
12 000 

10 000 

7 500 

500 

20 000 

Beden T. G. M. Bütçesi 

Hükümetçe iste 
Madde Bolüm 
Lira L 

191 759 

4 560 

187 199 

1 

3 000 

67 000 

4 000 

12 000 

13 000 

7 500 

500 

30 000 

( S. Sayısı : 495 ) 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

özel hizmet yollukları Kesim toplamı 

12.911 idareci ve sporcuların yurt içi yollukları 
12.912 idareci ve sporcuların yurt dışı yollukları 

YÖNETİM GİDERLERİ 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

364 500 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

398 

13.110 
13.120 

13.130 

13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

60 000 

6 000 

7 000 

7 500 
18 000 
15 000 

6 000 
500 

18 500 

5 000 
3 500 
9 000 
1 000 

80 000 

10 000 

8 000 

7 500 
20 000 
25 000 

9 000 
500 

25 000 

7 000 
5 000 

12 000 
1 000 
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Bölüm Madde 

13.350 

13.410 
13.420 
13.430 

13.520 

13.610 
14.000 

ödeneğin çeşidi 

HİZMETLERLE ÎLGlLİ ALIMLAR 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 
HtZMET GÎDERLERÎ 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

2 500 

35 000 

20 000 
15 000 

2 500 

246 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 814 001 

Hüküm&tçe ist 
Madde Bölüm 
Lira 

2 500 

41 000 

20 000 
20 000 
1 000 

4 000 

?46 000 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGlLt HlZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçlar» ve giderleri 12 000 
Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

32 000 

2 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
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Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.430 Para taşıma giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

TÜRK SPORUNUN İDAMESİ YE 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 

15.000 KÜRÜM GİDERLERİ 

İşletmeler giderleri Kesim toplamı 

15.910 Bursa Parkotel işletme giderleri 
0 Uludağ telesiyej işletme giderleri 

TELESKİ VE TELESİYEJ GİDERLERİ 
15.921 Büro giderleri 
15.922 Ulaştırma giderleri 
15.923 Teleski ve telesiyej işletme ve onarma gi

derleri 
15.925 Giyim - kuşam alını ve giderleri 
15.926 Malzeme alımları ve giderleri 

Beden T. 
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1964 Ödeneği 19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm top 
Lira Lira Lira Lira 

1 200 000 
600 000 

1 
25 000 
18 000 

5 000 
5 000 

2 000 1 500 

1 800 001 600 002 

1 
600 000 

1 
25 000 
25 000 

5 000 

1 000 
2 000 

12 000 
500 

:.1 000 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.929 Diğer alımlar ve giderler 
(Teleski ve telesiyej giderleri toplamı : 
20 000) 

0 Ankara Elmadağ telesiyej işletme gider
leri 

0 Ereiyes telesiyej işletme giderleri 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İşevleri ve işyerleri giderleri 

1.6.111 
16.112 
16.114 
16.115 
16.116 
16.117 
16.119 

16.710 

16.810 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

3 000 
5 000 

Kesim topj 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim, kuşam, alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN 
DERLERİ 
Temsil giderleri 
Bakım ve küçük onarım giderleri 
Bina onarımı 

lamı 

Gî-

1 046 000 

50 000 
20 000 
35 000 

6 000 
900 000 

5 000 
30 000 

2 000 

5 000 

1 053 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

500 

906 000 

15 000 
20 000 
35 000 

6 000 
800 000 

5 000 
25 000 

5 000 

5 000 
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Bolüm Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
l i ra 

2 055 172 

364 500 

1 814 001 

18 000 

1 053 000 

5 304 673 
= . . ' • . . : 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
l i ra Lira 

2 647 

398 

613 

25 

916 

4 600 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 495 ) 



— 33 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe isten 
Madde L 
Lira Bölüm 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

21.811 Etüt ve proje giderleri 
21.812 Teknik personel ücretleri 
21.813 Teknik personel geçici görev yollukları 

22.000 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 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.812 Taşıt alımları 
23.813 Teknik personel ücretleri 

Beden T. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 495 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MAKlNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

19& 

Madde 
Lira 

l ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

3 

3 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

Beden T. G. M. Bütçesi ( S. Sayısı : 495 ) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Arazi ve bina istimlâkleri ve satmalmması 

34.000 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Uluslararası spor kurumlarına katılma 
payı 

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 

100 000 

85 000 

11 
41 
8 
25 

000 
000 
000 
000 

100 000 

105 000 

64 610 

8 

14 200 
31 000 
9 410 
10 000 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DlĞER BEN
ZERÎ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 
DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Me
mur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yar
dımlaşma Sandığına (Memur ve hizmetli
lerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçlan 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

10 000 10 000 

10 000 10 000 

11 000 

10 000 
1 000 

100 000 

105 000 

11 000 

216 000 

r> ooo 
1 000 

-
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B - CETVFLÎ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 

62.000 

63.000 

KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 

61.111 Basımevi gelirleri 
PAYLAR 

61.211 Profesyonel kulüplerin yapacakları yarış
malarda elde edilecek gelirden Federasyon 

payı 
61.212 Futbolda Müşterek Bahis hasılatından elde 

edilecek gelir 

BEDEN TERBİYESİ MALLARI GE
LİRLERİ 

HASILATLAR 
62.175 Diğer hasılatlar 
62176 Bursa Parkotel işletmeciliği ile Sarıkamış, 

Uludağ, Ankara Elmadağ ve Erciyes te-
leski ve telesiyej işletmeciliklerinden elde 
edilecek gelir 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir 
63.400 Bağışlar 

1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Lir 

550 000 

1 

40 000 

230 000 

300 001 
20 000 

2 300 001 2 35 

1 750 000 1 800 000 

270 000 

320 001 

550 000 

1 

40 000 

250 000 

1 
10 000 

29 
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1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin e 
. . . . . . , r -, T „ T . -n- Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Bolum Madde Gelirin çeşidi L i r a L i r a ^ L i r 

64.000 ÖZEL GELİRLER 

64.100 Hazine yardımı 
64.300 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 
BÖLÜMÜ TOPLAMI 

62.000 BEDEN TERBİYESİ MALLARI GE
LİRLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

64.000 ÖZEL GELİRLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

2 180 677 
450 000 

2 630 677 

2 300 000 

270 000 

320 001 
2 630 677 

5 520 679 

1 591 
450 

655 
000 

2 04 

2 35 

29 

1 
2 04 

4 69 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tari'hi Numarası 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

16 
30 
29 

7 . 
5 . 

. 4 

1938 
1941 

. 1959 

3530 
4047 
7258 
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(C) CETVELİ 

ö i e t i 

Beden Terbiyesi Kanunu 
Beden Terbiyesi Kanununa ek Kanun 

Futbol müsabalarında müşterek bahisler Kanunu 

(D) CETVELİ 

). 

1 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
5 
4 
5 

Memuriyetin nevi 

Teknisyen 
Spor Müşaviri 

Ad 

Orgıanizasyon ve Meıbod Uzmanı 
Matlbaa Şefi 
Film Operatörü 
Federasyon Sekreteri 

» » 
Tetkik Memuru 

» » 
Metioit Analiz Şefi 
Tstaltistik Teknisyeni 

ed 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

Ücrett 

1 250 
1 250 
1 100 

950 
950 
950 
800 
950 
800 
700 
800 
700 

D. 

5 
6 
6 
8 
9 

10 
6 
7 
8 
10 
7 
8 

Memuriyetin snev'i 

Memur 
Memur 
Tahakkuk Memuru 
Memur 

» 
» 

Daktilo 

» 
» 

Takipçi 
Şoıför 

Aded 

4 
9 
1 
3 
7 
7 
1 
1 
1 
5 
1 
1 

Ücrdt 

700 
600 
600 
450 
400 
350 
600 
500 
450 
350 
500 
450 

D. 

8 
8 
8 

10 
10 
10 
11 

9 
10 
11 
11 

M 

Santra 
Kalori 
Hastab 
Labora 
Bekçi 
Bekçi 
Telesk 
Hadem 

» 
Dağıtıc 
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(E) CETVELİ 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

(L) CETVELİ 

). 

6 
7 
6 
7 
8 
S 
S 
9 

Memuriyetin neVi 

Reis Mııaıvini 
Mütercim 
Mimar 
Mimar Muavini 
Fen Memuru 
Sekreter 
Mütercim 
Doktor 

A'ded 

1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 

Aylık 

800 
700 
800 
700 
600 
600 
600 
500 

Toplam 9 
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R - CETVELİ 

1965 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harca
ma formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

14.570 Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri : 
Madde 14.571 îdame ve geliştirme 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 kabiliyetleri geliştirici ve eğitici her 
türlü eğlence, gezi ve boş zamanları değerlendirme giderleri, 

3 — Yemekli ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri, 
4 — Gelenekler uyarınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğince 

yabancı takımlara verilecek paralarla yapılacak karşılama, uğurlama, 
ziyafet, ağırlama, hediye alım ve giderleri, 

5 — Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarına zorunluk duyu
lan tercüman, mihmandar, spiker ve yardımcılarının yolluk, ücret, bedel 
ve istilıkakları ile benzeri ödemeler, 

6 — Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve 
işletmelerinde kullanılacak personelin yolluk, ücret, bedel ve istihkakları 
giderleri. 

7 — Beden eğitim ve eğitimine yararlı spor tesislerinin işletme ve 
personel giderleri, 

I I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar 
ile yarışmalar ve bunların hazırlık, çalışmalarına ve kamplarına katılacak 
idarecdılerin, hakem, antrenör, masör, dloktlor gibi idarecilere yardımcı 
personel ile bumlaran yardımcılarının, ıspiorcuıl'arıın, ıhiamıeıtli ye işçilerin. 

1 — Tedavi ve hastalıklardan korunmayla ilgili ödemeler, 
2 — İşlerinden ayrılmaları dolayısiyle uğradıkları zararları karşıla

mak amaciyle verilecek tazminatlar, 

3 — Beden Terbiyesi Tüzüğü hük 
mükâfat ve ödüller, 

4 — Uluslararası yarışmalarda b 
ğince verilecek primler, 

5 —• Uluslararası müsabakalar do 
lacak seyahatlerde idareci ve sporcul 
kıyafetleri ve spor kazaları sigorta ücr 

III - Yetiştirici, eğitici, öğreticile 
istihkaklar ile benzeri ödemeler, 

IV - Hâkemlere, müşahit ve kom 
tazminatlar, 

V - Ulusal bayram ve törenlerin 
VI - Beden eğitim ve spor faaliye 

propaganda giderleri, 
VII - Yabancı idarecilerin, spor o 

.kabilelerinin anl'aşmalaın uyaranca ( 
meler, 
VIII - Federasyonların toplantı, d 

pacakların yollukları ve oturma günde 
IX - Yarışmalar ve sptortif 'oyun 

sim, hare ve benzeri ödemeler. 
X - Binicilik yarışmaları ve oyun 

kamp, yarışma ve oyunlara tahsis anı 
cek ve barındırma giderleri ile bunl 
yol ve oturma giderleri, 

X I - Türkiye Millî Olimpiyat Ko 
aidat, 
XI I - Başarılı ve yoksul kulüplere y 

14.571 nci maddeden ödenir. 
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Madde 14.572 Profesyonel kulüpler giderleri : 

1 — Genel Müdürlük Merkez İstişare Kurulu tarafından hazırlanmış 
bulunan profesyonellik talimatnamesi ve gider talimatı ile şart kılman 
hizmetlerin gerektirdiği giderlerle şart kılınan bu hizmetlerde çalıştırı
lacaklara verilecek gündelik ve ücretler, (bu ücretlerin teslbdtinde 7244 
sayılı Kamunun yalnız 5 nci maıddesinlin ilk fıkrasında gösterilen derece 
ve tutarlar uygulanır.) 

2 - Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak tesbit edilecek 
ve millî takımı çalıştırmak için (4) yerld, (1) yabancı sözleşmeli antranö 
rün yollukları ve ücretleri, profesyonel kulüplerin spor faladiyetleri dola-
yısiyle İfası gerekli gideTİeri, 14.572 nci maddeden ödenir. Bu giderler 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunumun 7 nci 
maddesi ^gereğince temin edilecek gelirle karşılanın*. 

Madde 14.573, 7258 sayılı Kanunu 
giderler. 

14.573 ncü madde hakkında, 14.57 
yardımlar hariç, diğer hükümleri uygu 

YATIM 

Bölüm 21.000 - 22.000 - 23.000 et 
rım giderleri ile nıakina, teçhizat ve t 

21.000, 22.000, 23.000 ve 32.000 n 
biyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kan 
ödenek kaydolunacak meblâğların 72 
getirilecek spor, saha ve tesislerine ha 
Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 237 sayılı Teşkilât Kanununun 11 nci maddesine göre kullanılmakta olan t 

Kullanıldığı yer Aded Cinsi Markası Satmalmdığ 

Genel Müdürlük evrak dağıtımı islerinde Sepetli motosiklet Java 13 196 
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(E) OETVELt 

1964 yılı (bütç'esinin (E) cetveline giren 12.280ncu geçici hizmetliler bölümü ile 12.250 nci yabancı uzman v 
sonelin ücretleri Ibölümüne konulan ödenekten Bakanlar Kurulunun 12 . 3. 1964 farili ve 6/28*13 sayılı karar 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 12.260 Geçici hiametliler ücreti 

12.250 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 

Kadro unvanı 

Güreiş Mütehassısı 
Güreş Müşaviri 
Futbol Çalıştırıcısı 
Güreş Antrenörü 

^ » 

Atletizm Antrenörü 
Güreş öğreticisi 
Atletizmi Çalıştırıcısı 
•Motorcu 
Çalıştırıcı 
Antren'ör 

Toplam 

Ecnejbi Uzman 
» » 

Aded 

27 

K 
ay 

1 
1 
1 
6 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

Toplam 
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