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1. — GEÇEN 1 

BlRÎNCl OTURUM 
Yeter çoğunluk bulunmadığı görülerek, saat 

11 de devam olunmak üzere Birleşime ara ve
rildi. 

ÎKÎNCl OTURUM 

Vazife ile Amerika Birleşik Devletlerine git
miş olan Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nun yurda dönüşünün gecikmesi dolayi-
siyle Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 24 Şu
bat Birleşimine alınmasınla dair Devlet Baka
nı Cihat Bilgehani'm önergesi okundu, kabul 
olundu. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlü
ğü bütçesi görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkamvekiM Zonguldak 
Nurettin Ok Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Siirt 

Âdü Yasa 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Diyanet işleri bütçesi kabul ve 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi

nin görüşülmesine bir süre devam olundu. 

Tasanlar 
1. — 1965 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A / l ) , 

(A/2) ve ((A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/138) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı1 (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması^ haikkmda kanun 
tasarısı (1/139) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümet-

PANAK ÖZETİ 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,20 de ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekilî Kars 
Nurettin Ok Âdil Kurtel 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 

kabul edildi. 
Beden Terbiyesi ve 
Vakıflar Genel Müdürlükleri 1966 bütçe yılı 

kanun tasarılarının maddeleri görüşülerek tüm
leri açık oya sunulduysa da tasnif sonunda ye
ter çoğunluk olmadığı anlaşıldıiğından oylama-
ların gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildi
rirdi1. 

18 Şubat 1966 Cuma günü saat 10,00 da top
lanılmak; üzere Birleşime aynı gün saat 03,47 de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekilî Bilecik 
tsmail Arar Sadi Binay 

Kâtip 
Ağn 

Abdülbâri Akdoğan 

çe alman kararın onaylanması hakkında kanun 
tasamı (1/140) (Maliye, Ticaret ve Plân ko
misyonlarına) 

Rapor 
4. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi

der vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı tablo 
ile IV numaralı tablomun sonuna birer pozisyon 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel', Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/122) (Gündeme) (S. Sayısı : 60) 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KATİPLER : önol Sakar (Manisa), Adil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet 
Meclisinin 49 ncu Birleşimini açıyorum. 

Gerekli çoğunluğumuz olmadığından saat 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşü
ne kadar kendisine Devlet Bakanı Cihat Bilge-
han'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/263) 

İBRAHİM SITKI HATÎPOĞLU (Ankara) 
— Oturum açıldı mı Saym Reis? Yoklama ya
pılmadı. 

BAŞKAN — Açtık ve kapattık efendim. 
Şimdi görüşmelere başlıyoruz. t§ böyle yürüye
cektir, arz ederim. 

Teskereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunana Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilge-
haıi'm vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerine, uygum görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı Vekili 
İbrahim Şevki Atasağun 

11 de toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 10,02 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — 2000 sayılı Kanunuîb 3 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasa
rısının geriverümesi hakkında Başbakanlık tez
keresi (1/374, 3/264) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 12 . 1965 tarihli ve 71 - 258/6645 

sayılı yazımız. 

İlgide tarih ve sayısı kayıtlı yazımızla sunul
muş bulunan «2000 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının kaldırılmasına dair-ka-

[ nun tasarısı» nın geriverilnıesini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

I BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

ÎKİNOt OTURUM 
Açılma saati: 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KATİPLER : Adil Kurtel (Kars), önol Sakar (Manisa) 

• 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 2 nci Oturumu açıyorum. Görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GKNEL KURULA SUNUŞLARI 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (Millet Meclisi 1/7, 
Cumhuriyet Senatosu 1/619) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 34; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 717) 

BAŞKAN — Oylarımıza sunulacaktır. Kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (Millet Meclisi 1/18, Cum
huriyet Senatosu 1/620) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 33; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 718) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunulacaktır. Kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

3. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 716) (1) 

A — ADALET^ BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Programımız gereğince Adalet 
Bakanlığı 1966 bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Gruplarına adına söz almış arkadaşlar : C. II. 
P. Grupu adına Mustafa Uyar (izmir), Y. T. P. 
Grupu adına Ali Karahan (Hakkâri), C. K. M. 
P. Grupu adına Gev ad Odyakmaz (Sivas), 
T. I. P. Grupu adıma Yunus Koçak (Konya), 
A. P. Grupu adına Kevni Nedimoğlu (Elâzığ) 

Şimdi söz C. II. P. Grupu adına Sayın Mus
tafa Uy ar'imdir. Buyuran efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAUA UYAR 
(izmir) — Sayrn Başkan, sayın milletvekilleri; 
1966 yılı bütçesi münasebetiyle C. II. P. Gru
pu adıma Adalet Bakanlığıma ait temkid ve te1-
m emmilerimiz arz edeceğim. 

(Mülkün temeli) nin esas teminatı olan ada
letin bir cemiyette mevcudolabilmesi için 1 taş
lıca iki e'sas mesele vardır. 

(1) 47 S. Sayılı basmayazı 14 . 2 .1966 tarih
li 45 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Birincisi maddi huzuru temin eden kolay 
adalet, çabuk adalet ve ucuz adalettir. 

İkincisi de mânevi huzura temin eden sos
yal bünyemizin kanunlara karşı olan saygısı -
dır. 

Kolay adalet, her şeyden evvel usul kanun
larının halkın anhyabileceği bir tarzda tedvin 
edilmesini emreder. İki «makamımımuz olan 
O. U. M. K. mm değiştirilmesi hakkım'daki ça
lışmaların bitirilmek üzere olduğunu d u y muş 
bulunmakla, tasarının bir an evvel Meclise gön
derilmesini temenni etmeyi yerinde buluyoruz. 

II. M. U. K. nun değiştirilmesi hakkındaki 
devam ede gelen çalınmaların bir an evvel hız
landırılmasın] rica ediyoruz. 

Çabuk adalet, her şeyden önce bir teşkilât 
işidir. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilât kad-
rolariyle bugünün ihtiyacına cevap vermeye 
imkân yoktur. 

Bakanlığın merkez teşkilâtı, halen 22 Mayıs 
1327 tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti Nizam
lı aimei Dahiliyesi ile tedvir edilmektedir. Buna 
Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş Kanunu ile Adlî Tıp Müessesesi Kamımı ile 
Adlî Sicil Kanunu eklenmiş ise de, Bakanlığın 
iç bünyesindeki memurların durumları hepimi
zin malûmudur. Binaenaleyh, çalışmaları bitmiş 
olduğunu zannettiğimiz Merkez Teşkilât Kanu
numun! bir an evvel çıkarılması kaçınılmaz bir 
zarurettir. 

Yine bu konu ile ilgili olarak geçen devre
den müdevver Hâkimler ve Savcılar Kanunu
nun bir an evvel çıkarılması ve hâkimlerin ih
tisas sınıflarına göre yetiştirilmesinin temini ve 
yeteneksiz polis ve jandarma neferleri tarafın
dan yapılmakta olan hazırlık tahkikatının biz
zat savcılara verilmesi lüzumuna inandığımızı 
belirtmek isteriz. 

Olay!arın önlenmesi ve suçluların hemen ya
kalanması için İçişleri Bakanlığı ile Adalet Ba
kanlığımın işbirliği yaparak köylerdeki asayiş 
karakollarını artırmasını temenniye şayan bul
maktayız. 

Ucuz adalet, adından da anlaşılacağı, üzere, 
vatandaşları fazla hare ve masrafa boğmadan 
temin edilen adalettir. 

Buna bir de adlî müzaheret konusunu ekle
mekte fayda vardır. Ma'alesef, tatbikatta, adlî 
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müzaherete nail birçok vatandaşlarımız, bu mü
esseseden lâyıkı veçhile faydalanamamaktadır
lar. Sayın Bakanlığın bu müesseseyi daha ve
rimli bir hale getirmesini rica ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
» Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 

yüksek mahkememiz olan Yargıtaydan bahset
meden geçemi'yeceğiz. 

Aynı zamanda bir içtihat müessesesi olan 
Yargıtayın iş hacmi tasavvurun ötesinde çok 
fazladır. Bunu bir misalle dile getirmek gere
kirse, 1965 yılının 9 ayında Yargıtayın bütün 
ceza dairelerime 3613 müde'vver dosyaya ilâve
ten 46 378 yeni dosya gelmiş ve bunun 44 543 
adedi çıkarılmış ve geriye 5 448 dosya kalmış
tır. Yine bütün hukuk daireleriyle ticaret ve ic
ra ve iflâs dairelerinin toplam olarak aynı sü
re içerisindeki 16 167 müdevver dosyaya ekle
nen 72 120 dosyadan sonuçlanmış olan 65 407 
dosya dışında 22 880 dosya devredilmiştir. Bü
tün Yargıtayın genel toplamı aynı süre içinde 
19 780 müdevve'r dosya ile yeni gelen 118 508 
dosya yekûnu 138 288 olmuş ve bundan 109 950 
adedi sonuçlanarak 28 338 dosya devredilmiş
tir. Bu rakamlar göstermektedir ki, Yargıtayı-
mız iş-bakımından çok yüklüdür. Bu sebepten 
olacak ki, Temyize başvurmaların sonucu gerek
çeli bir karar şeklinde yazılamam akta, âdeta 
bir formül tatbik edilmektedir. İşlerin çokluğu, 
adaletin süratini önlediği gibi, gerekçesiz ka
rarlar da çok kere tarafları tatmin etmekten 
uzak olmaktadır. Bu mahzurların giderilmesi 
için gerekli tedbirlerin alınması zaruridir. 

Biz, adaleti, hak ve hürriyetlerimizin bek
çisi, mülkün temeli, sosyal bünyemizin dayana
ğı ve Devletin bekâsını sağh'yan bir müessese 
olarak kabul ediyoruz. Adalet müessesesini bu 
fonksiyonunda daim. kılmak, hâkimlerimizin 
görevidir. Hâkim, elindeki adalet terazisini çok 
hassas bir şekilde tartabilecek maddi, mânevi 
ve hukukî teminata sahibolmalfdır. Anayasamı
zın öngördüğü hâkimliğin maddi teminatı diye
bileceğimiz maaş ve ödenekler konusu geçen 
devre oldukça halledilmiş bulunmaktadır. Hâ
kimliğin hukukî teminatı da, yine kanunlarla 
sağlanmış ve icra kuvvetinin hâkimlere hiçbir 
suretle tesir edememesi temin edilmiştir. An
cak, sonsuz bir coğrafi teminatın faydaları ya
nında mahzurlarının daha çok olduğuna inanı

yor ve bunun belli bir süre ile sınırlandırılma
sını zaruri buluyoruz. 

Hâkimin, mânevi teminatı, maddi ve hukukî 
teminatı süsliyen bir sonuçtur. Ve hâkimlerin 
şahıslariyl'e ilgilidir. Biz hâkimi, fazileti, tavrı 
hareketi ve hukukî varlığı ile vatandaşa itimat 
telkin eden bir kimse olarak görmek istiyoruz. 
Bu tarifte hâkim, kanundan ve vicdanının se
sinden başka hiç kimseden çekinmi'yecek ve ka
rarlarını tam bir bitaraflık içinde verebilecek
tir. 

Mülkün temeli olan adalet, değerli hâkim
lerimizin varlığı ile aynı zamanda rejimimizin 
de bir teminat müessesesidir. 27 Mayıs 1960 
Devriminden evvel gaflet ve delâlet içinde bulu
nan iktidar, hâkimlerimizi bu nitelikten uzak
laştırmak için çok gayret sarf etmiş ve maale
sef pek az da olsa, bâzı hâkimlerimizin iktida
ra yaranma ve boyun eğme durumları karşısın
da ekseriyetle hâkimlerimiz rejimin korunma
sında ve 27 Mayısın başarılmasında kendilerine 
düşen büyük görevi yapmışlardır. 

Bugün Yargıtayı ile, Yüksek Hâkimler Kıir 
ruhi ile, Anayasa Mahkemesi ile tam bir temi
nata kavuşmuş olan rejimimizin, feragatli hâ
kimlerimiz sayesinde dejenere edilmekten kur-
lacağına inancımız tamdır. 

Adalet müessesesinin son rüknü olan ilâm
ların infazını sağlıyan icra daireleri ile ceza ve 
tevkif evleridir. 

Esefle söylemek gerekir ki, icra daireleri
miz genellikle şikâyet konusu olagelmiştir. Hâ
kimin verdiği hukuk ilâmı, i'cra edilmediği tak
dirde kuru bir yapraktan farksızdır. İlâmlara 
canlılık ve hayatiyet veren ve adaletin varlığını' 
etrafa hissettiren icra daireleridir. 

Bugün, 300 yerde icra memura bulunmadı
ğını esefle müşahede etmiş bulunmaktayız. Kad-% 

rosuzluk sebebine bağlanan bu münhallerin bir 
an evvel doldurulması vatandaşın adalet inan^ 
cini kuvvetlendirecektir. 

Ceza ve tevkifevleri ise, ceza mahkemelerin
den verilen hapis cezalarının infaz yeridir. Bu 
müesseselerimizin de halihazır durumu hepimi
zin malûmudur. Ceza evleri, modern anlamı ile 
ıslah ve terbiye evleridir. 

Birinci Beş Yıllık Plâna göre, beş yılda ceza 
evleri yapımı için 110 milyon lira ödenek konul
ması öngörülmüş ise de maalesef plânın bu emri 
tatbik edilememektedir. Bu yıl ceza evlerine ge1-
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çen yıla nazaran konmuş olan bir miktar faz
lalığın ise, geçen yıldan devam eden yatıranlar 
için olduğu üzüntümüzü artırmaktadır. Halbu
ki, her ilçe merkebinde modern ve sıhhi bir ceza 
evinin bir an önce yapılması plânın öngördüğü 
bir husustur. 

Ceza evlerindeki iaşe konusu da üzerinde du
rulmaya değer bir husus arz etmektedir. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının tesbitine göre, 
çalışmıyan bir insan günde asgari 2 400 - 2 800 
kaloriye muhtaçtır. Bunu temin edecek asgari 
gıda masrafı ise bugün için. 250 kuruş olmasına 
rağmen halen 125 kuruş verilmektedir ki, bu
nun hiç değilse 250 kuruşa çıkarılması kaçınıl
maz bir zarurettir. 

Saym1 milletvekilleri; 
Ekseri yerdeki adiye binalarımız vatandaşa 

inanç, vermekten uzaktır. Bunların da müstakil1 

ve inançlı bir hale getirilmesi temenniye şayan
dır. 

Halen, mün'hal olduğunu öğrendiğimiz 54 
savcının bir an eVvel tâyin, edilmesi ile beraber 
münhal 40 hâkim kadrosunun da doldurulması 
için Saym Adalet Bakanının Yüksek Hâkimler 
Kurulu nezdinıde teşebbüse geçmesini ve halen 
stajda bulunan 413 stajyerin staj sonunda tâ
yinlerinin yapılabilmesi için gerekli kadro im
kânlarının sağlanmasını hassaten rica ediyoruz. 

Saym milletvekilleri, 
Bidayet mahkemelerimizin halleri, Yargıta

y'ın durumundan aşağı değildir. Bakanlık Mü
dürler Kurulu Kararı gereğince müstakil ağır 
ceza mahkemelerinde bir yılda âzami 250, mü-
rettep ağır cefalarda 150 dosya bulunması ge
rekli iken istanbul'un 5 aded ağır ceza mahke
mesinde sırasiyle 462, 463, 489, 555, 582, Ada-
na'nın 2 ağır ceza, mahkemesinde ceman 529, 
Antep'i'n 2 ağır ceza mahkemesinde 806, Gire
sun Ağır Ceza Mahkemesinde 413 ilâhin ekseri1 

ağır ce'za mahkemelerimizde tc'sbit edilen n(or-
mun üstünde dosya mevcuttur. 

Hukuk mahkemelerinin durumları ağır ce
zalardan a'şağı değildir. Müdürler Kurulu ka
rarma göre asliye hukuk mahkemelerin'de yıl
lık âzami dosya adedi 1 000 olmasma rağmen, 
5 000 i aşan dosyalı asliye hukuk mahkemele
rimizin adedi az değildir. 

Asliye cefaların ise, aynı şekilde âzami 750 
dosyaları olması gerekirken 3 000 i aşan dosya
ya sahip asliye ceza mahkemelerimiz çoktur. 

Sulh hukuk, sulh ceza ve tek hakimli, çift 
hakimli yerlerdeki mahkemelerimizin durumu 
ise bunlardan aşağı değildir. 

Bidayet mahkemelerimizin bu durumları 
teşkilâtın kifayetsizliğine en büyük delildir. 
Bizler gibi bir insan olan, hâkimlerimizden in
san üstünün ötesinde vazife ve feragat istemek 
hakkımız değildir. 

Binaenaleyh, Bakanlık bidayet mahkemeleri
nin artan iş hacımlarma göre kadrolarını geniş
letecek âcil tedbirler almalıdır. 

Yüksek Yargıtaym işinin azaltılması için ge
çen devrede çalışmasına başlamlnıış olan istinaf 
•mahkemelerinin kurulması hakkında yeni Hü
kümetin ne düşündüğünü öğrenmek istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bidayet ve Yüksek Temyiz Mahkememizin 

durumları yukarıda arz edildiği gibi imkânsız
lık halindedir, denecek kadar üzerinde durulma
sını gerektiren bir konudur. Adaletin süratinde 
zalbıt kâtiplerinin rolünü inkâr etmek mümkün 
değildir. Kaldı ki, maihkeme ilâmları zabıt kâ
tiplerinin imzaisiyle tekemmül eder. Bu sebepler
den, zabıt kâtiplerinin hukuktan ve genel kül
türden aşina ve kalife birer eleman olmaları lâ
zım ve zaruridir. Maalesef ve maatteessüf, teşki
lâttan kadrosuzluk yüzünlden kalifiye zafbıt kâ
tipleri her an uzaklaşmaktadır. Bu yetmiyormuş 
giibi, her dairede türlü şikâyetlere sabefbolan Dev
let Personeli Kanununa göre Bakanlıkça ha
zırlanmış olan sınıf tüzüğünde, /adaletin dağıtı
mında ösaıslı rolü bulunan zalbıt kâtiplerinin, Ma
liye Bakanlığınca odacı, mübaşir ve daktilolar
dan daha aşağı dereceye indirilmiş olduğunu mü-
şalhade etmiş {bulunuyoruz. Maliye Bakanlığınca 
değiştirilen bu tüzüğe göre : 

a) Daktilo sınıfı için âzami gösterge 300, 
b) Odacılar için âzami gösterge 250, 
c) Mübaşirler için âzami gösterge 260 lira 

iken, 
d) Zabıt kâtipleri için âzami gösterge 226 

lirada bırakılmış ve, 
e) Başkâtipler için 400 lira kabul edilmiş

tir. 
Bu toplantıya tahayyül Mmek dâhi insana 

üzüntü verir kanısındayız. 
Halbuki bugün teşkilâtta 90 lira aslî maaşlı 

ve 1 250 lira alan zabıt kâtipleri olduğu gibi 
300 lira alan 'başkâtipler mevcuttur. 
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Şimdi bu tüzüğün tatbikatı ile, 300 lira alan 
başkâtipler 400 lira gösterge rakamının tuıtan 
olan bir maaşa oturtulacak, 1 250 lira alan za
bıt kâtipleri ise 225 göstergesine inecekler ve 
gösterge üzerinden emekli olacaklardır. 

Tüzük bu haliyle tatbik edilecek olursa, ada
let teşkilâtında zabıt kâ'tibi bulmak maalesef 
mümkün olamıyacaktır. 

Ayrıca, aslında çok noksan olan kâtiplik kad
roları yanında, 509 sayılı Tapulama Kanunu ile 
alınmış olan kadrolardan 40 adedi kâtiplik kad
rosu ile 80 aded mübaşir kadrosunun (L) cetve
linde Maliye Bakanlığınca mevkuf tutulması kar
şısında, bütçe müzakereleri sırasında bu kadro
ların serbest bırakılması hakkındaki teklifimiz, 
komisyonda olumlu karşılanmış ve Maliye Ba
kanlığı da, bu kadroların Grenel Kadro Kanunu 
ile verileceğini beyan etmiş olmasına rağmen. 
Başbakanlığın bu konuda (Hiçbir kadro ilâve 
edilmemesi) şeklindeki tebliğinim mânasını kav-
rıyamamış bulunmaktayız. 

Adaletin tevziinde zaruri olan fiilî duruma 
uygun kadrolar verilmediği takdirde, mülkün 
temelinde bir taş noksan olacaktır. 

ıSayın Adalet Bakanının bu konu ile çok ya
kındam ilgilenmesini ısrarla ve önemle rica ede
riz. 

Adalet teşkilâtının personelini (başkâtip, 
icra memuru, zabıt kâtibi, mübaşir, gardiyan) 
kalifiye bir halde yetiştirmek ve tutmak için 
Bakanlığın bu konuda tedbirler almasını ez
cümle kurslar veya bir okul açmasını, teemmül 
etmesini rica ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Adalet Bakanlığının bünyesi ile ilgili diğer 

bir konu da, adlî müesseselerde özellikle adlî 
tıp müessesesinde çalışan doktorların ve diğer 
uzmanların ödenekleriyle ilgili bulunan ve, ge
çen devrede Senatoda kalmış olan kanlın tasa
rısının bir an evvel çıkanlmasını temenni ede
rek, bu müessesede çalışan doktor ve uzmanla
rın aleyhine tatbik edilegelmekte olan haksız
lığın bir an önce giderilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Adaletin tevziinde, önemli bir görevi bulu

nan ve yaptıkları görev itibariyle bir kamu hiz
meti sayılan ve geçen devrede ele alınıp da ka-
dük hale gelen Avukatlık Kanunu ile, Patronaj 
Kanunu ve Çocuk; Mahkemeleri Kanununun bir 

an evvel çıkarılmasını yerinde bir temenni sa
yıyoruz. 

Oldukça yaşlanmış ve defaatle değişikliğe 
uğramış Türk Ceza Kanunu ile Türk Medeni 
Kanununun temel prensipleri, Batı ve muasır 
medeniyet görüşlerine sadık kalınmak suretiyle 
tüm bir revizyon istiyen, çalışmaların bir an ev
vel sonuçlandırılmasını önemle rica ediyoruz. 

Yukarda kısaca niteliklerinden bahsettiğimiz 
değerli hâkimlerimizle aynı ayarda bulunan 
savcılammi'zm niteliklerinden de bir nebze bah
setmeyi faydalı buluyoruz : 

îsmi üzerinde olan (Cumhuriyet Savcısı) 
Anayasamızın temel ve değişmez ilkesi olan 
Cumhuriyetimizin korunmasının bekçisidirler. 
Yani Cumhuriyetimize vâki saldırıları defede
cek, savacak, olan kişiler, kamu hak ve huku
kunun müdafileridirler. Savcılar, idari bir me
mur olarak Adalet Bakanından emir alsalar 
bile hâkim karşısında, tıpkı bir hâkim gibi vic
danının sesini duyarak kanunların olaylara ob
jektif tatbikini sağlamakla görevlidirler. Bu 
konu, hukuk tarihimizde (Savcıların kalemi 
esir, kelâmı hürdür) cümlesi ile, veciz bir şe
kilde ifade edilmiştir. 

Cumhuriyetin ve rejimin korunmasında, sav
cılarımızın yapmış oldukları görevi huzurunuz
da takdirle anmayı bir borç biliriz. 

Sayın ve değerli arkadaşlarım, 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki tenkid 

ve temennilerimizi bitirmeden evvel Seçim Ka
nununda yapılmak istenen değişiklik ile çıka
rılmak istenen Af Kanunu hakkında da birkaç 
kelime ile durmak isteriz. 

Adalet Partisinin Seçim Kanunu hakkında
ki; iddiaları hilâfına tek başına iktidara gelmiş 
olmasına rağmen hızını alamamış bir atın hır
çınlığı halinde bulunduğunu müşahede ettiği
mizi maalesef söylemek mecburiyetindeyiz. 

Adalet Partisi, öteden beri nispî seçim usu
lünün aleyhinde olup, bu sistemin bir partinin 
tek başına iktidara gelmesine mâni olduğunu 
söylemektedir. Halbuki, kısa zamanda bu iddi
asının aksi sabit oldu ve Adalet Partisi tek ba
şına iktidara geldi. 

Şimdi ise, (Biz seçim beyannamemizde mil
lete söz verdik) teranesiyle seçim kanunlarının 
değiştirilmek istenmesini, iddianızda samimi ol
madığımıza hükmetmek mecburiyetindeyiz. 
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Af Kanununa gelince; af bir atıfettir, bunu 
kabul ediyoruz. Affın sosyal bünye iyin hakikî 
bir zaruret olduğu takdirde, faydasına da ina
nıyoruz. Ancak, affın sosyal bir zaruret olma
dan, hele siyasi maksatlarla ele alınmasını ve 
sık sık tekrar edilmek suretiyle bu lütuf mües
sesesinin suiistimal edilmesini doğru bulmuyo
ruz. 

Affın sık sık tekrarlanması vatandaşları ka
nuna karşı "saygıdan ve cemiyetimizi de .huzur
dan mahrum bırakır. 

, Bir an düşünecek olursak, 27 Mayıs 1960 ta
rihinden bu tarafa 4. defa af kanunu çıkarıl
mıştır. Bu kere çıkarılmak istenen af kanunu 
ise sosyal bir zaruretten ziyade siyasi bir mak
sadı öngörmektedir. BunUıı sonucu mağdurları 
bizzat ihkakı hakka sevk edebilir. Hükümet 
olarak, Yüce Meclis olarak yalnız suç işliyenle-
ri değil, bunların mağdurlarının da haklı du
rumlarını düşünmekle görevliyiz. Hakkaniyet 
bunu gerektirir. 

Hele her seçimden sonra bir af çıkarmayı 
âdet edinirsek, sosyal bünyemizde maddi ve mâ
nevi huzurdan, eser kalmaz., Affı, bir seçim va
sıtası haline getirdiğimizde, suç işlemek itiya
dında veya vasfımda olan politikacılarımız se
çim meydanlarını birer küfür meydanı haline 
getirir, bunun da sonu, bu milleti anarşiye sü-
rükliyebilir. 

Binaenaleyh, ulvî bir duygu olan af müesse
sesini Meclis olarak dejenere ettirmemeliyiz. 
Hele, adı adalet olan bir partinin buna tevessül 
etmesini ve bilhassa, varlığını borçlu olduğu 
27 Mayıs Anayasasının ruhunu zedeler mahi
yette hükümler taşıyan ve adeta Anayasanın 
metninden sayılan dibacesindeki (Meşruluğu
nu kaybetmiş bir iktidar...) vasfını reddeder-
cesine ve bu konuda türlü yorumlara ve anla
yışlara sebebolan bir af kanunu tasarısı getir
mesini hiç de iyi bulmamaktayız. 

Getirilen af kanunu tasarısı böylece, hem 
27 Mayıs Anayasasının ruhunu zedelemekte, 
hem de adalet mefhumunun eşitlik prensibini 
(birçok suçlar ve suçlular arasında ayırım ya
pılmak suretiyle) ihlâl etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerimizi bitirirken, kışın ortasında, mil

letin partizan bir zihniyetle yapıldığında ittifak 
ettiği 100 e yakın savcının tâynini doğru bul
madığımızı da, söylemek mecburiyetindeyiz. 

1966 yılı bütçesinin milletimize, vatanımıza, 
rejimimize ve Bakanlık camiasına hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinizi C. H. P. adına 
saygıyla selâmlarını. (Ortadan, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ali Karahan, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan muhterem millet
vekilleri, 1966 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesinin 
Türk Milletine âdil ve mesut harcamalara mevzu 
olmasını temsil ettiğim Yeni Türkiye Partisi 
Grupu adına candan diler, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, adalet mülkün temeli
dir. Bu temel sağlam harçlarla tahkim edildiği 
zaman o milletin teşekkülü olan camia huzur ve ra
hat içindedir. Adaletsizlik zulüm haline, keyfî 
idare haline ifrağ edildiğinde cemiyet huzursuz
dur. Bu bedahat dünya kuruldu kurulalı, yani 
insanoğlu bu fânî dünyaya ayak bastığı günden 
beri birçok nüfuz mücadeleleri içinde çalkanıp 
gelmiş, milyonlarca sene zayıfın korunması, kuv
vetlinin hükmetmesinin önüne geçilmesi için bir 
çâre aranmış ve neticede adalet denilen ulvî mü
essese bir cemiyet nizamı olarak bel bağlanan tek 
ümidolmuştur. Kırallar ve papalardan beri kimi 
Allah'ın gölgesi, kimi kudretin timsali olan bu 
iki kuvvet uzun zaman beşeriyeti rahatsız etmiş, 
insan haysiyeti ve şerefi çiğnemiş, insanlar felâ
ketli günler geçirmişlerdir. İnsanoğlunun en bah
tiyar devresi, kendisini bir hâkim huzurunda 
hissettiği anda başlar. İşte mahkemelerdir ki, ic
ra ve teşrii organ karşısında vatandaşın mensu
bu bulunduğu millete hâkim olan kanun anlayı
şının siyanetinde kendini rahat ve huzur içinde 
hissetmiştir. Biz hizmet gören Hükümetler olarak 
bu vatandaşı kanunda suç olmıyan kanunda kar
şılığını bulmıyan her hangi bir fiille tecziye teh
didinde bulunduğumuz gün kanun dışı hareket
lerimiz ancak vatandaşı tedirgin eder. Bu sebep
le beşerî tekâmülün en son merhalesi olan ve 
bütün dünya milletlerinde ulviyetine inanmak 
mecburiyetini hissettiğimiz Adalet Bakanlığının 
teşekkül tarzına atfı nazar etmek suretiyle Tür-
kiyemizde vatandaşın yalnız kanundan korkma
sını kanun dışı hareketlerin ve tehditlerin daima 
vatandaşın kalbinde bir tehdit vasıtası olmama
sını temenni ederek işe başlıyacağız. 

Muhterem arkadaşlar, adalet manzumesini 
göz önünde tahlil ettiğimiz zaman şöyle bir man-

— 416 — 



M. Meclisi B : 49 18 . 2 . 1966 O : 2 

zara ile karşılaşırız: Hazırlık, hüküm, infaz... Ha
zırlık, bir suçun ikamdan hâkim huzuruna çıkın
caya kadar vatandaşın tabi tutulduğu usulî mu
amele manzumesidir. Bu usulün memleketimiz
de sakat ve adliyeyi aksatıcı kararlara müncer 
olduğu maalesef bir hakikattir. Hazırlık tahki
katı ekseri okur - yazar olduğu imzasından anla
şılan jandarmalar tarafından yürütülmektedir. 
Ve mahkemelerin iş hacmi bakımından mahmul 
olması hasabiyle bu hazırlık tahkikatının hükme 
medar olduğu kesin bir hakikattir. Temennimiz, 
Yeni Türkiye Partisi olarak, aydın Türkiye'de 
asgari hazırlık tahkikatının savcılar tarafından 
yürütülmesi şeklindedir. Bu, vatandaş için bir 
teminat da olur. 

Hüküm safhası: 
* Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız mahke
meleri teftiş zihniyetine karşıdır. Yüksek Hâkim
ler Kurulu Anayasamızın getirdiği yeni hukukî 
bir müessesesidir. 

Fakat bu müesseseyi eğer teçhiz etmezsek 
müesesenin 67 vilâyette tam murakabe yapabil
mesinden haklı olarak şüphe etmek, endişe et
mek durumundayız. Vakıflar da bunu teyidet-
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hüküm hâkimini ye
tiştirmek için Hükümet olarak ne veriyoruz? 
Bina mı veriyoruz, kütüphane mi veriyoruz, iç-
tihadları teksir ettirerek Resmî Gazete gibi bir 
içtihacllar gazetesi çıkararak en ücra köşedeki 
hâkimin hüküm tesisinde yardımcısı 'olmak im
kânına mı sahibiz? Değil. Bir sene gibi kısa bir 
staj devresinde, hattâ kifayetsiz, ilgisiz, kori
dorlarda kol gfeen stajiyerlerin bir sene sonra 
kurayı çekip vatanın en ücra bir köşesi olan Çu-
kurca'ya hâkim gittiği zaman onun bir duruşma 
icra edemiyecek kadar usul bilmemesi kendi ka
bahati değil onu yetiştirdim diyen müessesenin 
kusurudur. Stajda teçhiz etmediğimiz hâkim ar
kadaşa bir kitaplık mı veriyoruz? O da hayır. 
İçimizi sızlatıcı ve benimle beraber üzüntüsünü 
paylaştığınızdan şüphe etmediğim birtakım adli 
binaların, adaletin tevzi edildiği müesseselerin 
acıklı halini burada zikretmeden geçemiyeceğim. 
Eğer bir gün ayağınız vatanın bir parçası olan 
Çukurca'ya düşerse orada ahırdan muhavvel bir 
adliye binası göreceksiniz. Hakikaten daha temiz
liği dahi yapılmamış bu binanın üst katında 
T. G. nin âmme müdafii bir müddeiumumi ile 
bir hâkim oturur. Tavanda bir bez, toprak yı

ğınlarının karnını öne doğru ittiği ve zamanın 
bezi delmesi suretiyle toprağın, damlıyan su gi
bi hâkimin başına döküldüğü bir yerde biz ada
let tevzi ediyoruz deseniz dahi vatandaşı bunun 
ciddiyetine inandıramazsınız. Sayın Adalet Ba
kanından çök rica ediyorum; her türlü tahsisatı
mızı kesebilirsiniz ama o vatana adalet tevzii 
müesseselerinde muhakkak bir makam, muhak
kak bir yer, muhakkak bir bina vermek mecbu
riyetindeyiz. Aksi takdirde bu ulvî, bu her tür
lü tecavüzün, kuvvet tasallutunun tek teminatı 
olan müesseseyi siyanet ediyoruz dersek, ciddiye 
alıyoruz dersek, müesseseler bizi tekzi'bödecek-
tir. Temennimiz; en ücra mahkemelerde dahi 
stajdan yeni çıkmış ve maalesef kur'a ile daima 
bu mahrumiyet bölgelerinde, hiçbir ilmî cihazı, 
hiçbir tatbikî tecrübesi olmıyan bu arkadaşları 
tek başına bırakmak, iki sene orada kalacaksın 
diye yanlış olarak, bazan hissî olarak, vatandaşı 
tedirgin eden kararlar vermesini engellemek 
suretiyle adaletin tevziindc ve ulviyetinde gör
mek, istediğimiz ulvî maksadın tahakkuk ettiril
mesi için Adalet Bakanlığı seferber olmalı ve bu
nu icra etmelidir. Yeni Türkiye Partisi Anayasa
nın meşru nizamını kendi tüzüğünde kendisine 
rehber etmiştir. Hâkimler Kurulu, Yüksek Hâ
kimler Kurulu tabiîdir ki, adlî bir teminattır. 
Ama 67 vilâyette murakabeye tabi olan hâkim
ler bir gün toptan şikâyete mevzu olurlarsa, 19 
kişi olan bu arkadaşların hali nice olur. Şimdi 
teftişi nez eden Anayasa karşısında bizim te
mennimiz asgari 30 - 40 kişilik bir yüksek hâ
kim kadrosu bu müessesenin emrine muraka
be uzvu olarak verilmelidir. Bunlar üst dereceli 
hâkimler olacak ve Yüksek Hâkimler Kuruluna 
akseden vatandaş şikâyetlerini tahkike ve tetki
ke memur olacaklardır. 

Muhterem milletvekilleri; sıhhatine inandığı
mız 300 den fazla hâkimin de kadrosuzluk yüzün
den hâlâ terfi edemiyecek durumda oluşlarıdır. 
Garp âleminin milyonlarca insanın kanma mal 
olan ihtilâlleri mücadeleleri ile var ettiği adalet 
müesseselerine dair olan ihtiramı hiçbir zaman 
Türk Milletinden daha fazla olmamalıdır. 

Bir aşiretten bir imparatorluk yapan Osman
lıların adalete inanışlarıdır ki, adalet anlayışla
rıdır ki, dört ülkeye hükmetmişlerdir. Size hu
zurunuzu kaçırmazsam bir misali arz etmiş ola-
yim. Osman Gazi Söğüt'te bir aşiret reisidir, 
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bir emiridir. Bursa'lı şeftali satanlar Söğüt'e 
şeftali getirmekte ve pazarda satmaktadırlar. 
Söğüt Belediye Reisi, yani o zamanki Şehremini, 
'bunlardan toprakbastı parası almak ister ve Os
man Gazi'ye danışır. «Emir, bir toprakbastı pa
rası alaıbilir miyim» der. Osman Gazi başını kal
dırır, «bu kitapta var mı, dediğin hare almak.» 
Belediye Reisi, hayır der. Behey Belediye Reisi, 
yahut şehremini kitapta olmıyan, hakkın olmı-
yan bir parayı sen alacaksın, ruzi mahşerde onun 
hesabını ben vereceğim; böyle şey olur mu? der. 
işte Osmanlıları dört ülkede hükümran hale ge
tiren, onların kılıcından ve toplarından ziyade 
bu adalet anlayışları idi. Türk Milleti adalet 
duygularından uzaklaştığı nisbette itilâ devrini 
kaybetmiş, inhitata doğru gitmiştir. 1918 den 
sonra kurulan Cumhuriyet Hükümeti adaleti 
1840 ta Gülhane Hattı Hümayunu ile Ahitname 
gibi millete teminat verdirilen ırz, namus, mal 
emniyetinin tahakkukunu Cumhuriyet Hüküme
ti kendisine hedef ittihaz etmiştir. 

Şimdi bu oluşun teminatı olan mahkemeleri, 
hâkimleri, savcıları eğer ihtiram mevkiinde tut
mazsak, yani birşey olsun gibi mahkemelere ve 
hâkimlere bakarsak bizim adalet tevziindeki ha
kiki ve samimî anlayışımızı kimseye kabul etti
remeyiz. Bu sebepten Yüksek Hâkimler Kuru
lunu, 25 - 30 kadro halinde, üst hâkimlerle teç
hiz etmek suretiyle hâkimlerin ve mahkemelerin 
murakaibesini tesis etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri; en üst yargı orga
nı olan Temyiz Mahkemesinde, orada çalışmış 
bir arkadaşınız olarak birbirini nakzeden karar
ların çıktığı vakıadır. Bunlar kuruluşun yenilik
leri de olabilir, zühul de olabilir, hata da olabi
lir ve hâkimler dairelerin bu birbirine zıt verdi
ği kararlar karşısında şaşkına dönmektedirler. 
Bir balta ile işlenen suç Türk Ceza Kanununun 
457 nci maddesinin tatbikini mümkün kılar. Ama 
kc^er, balta gibi 457 nci maddenin tatbikine im
kân verir mi, vermez mi diye aylarca temyiz 
Mahkemesi 4 ve 1 nci ceza daireleri arasında ih
tilâf sürüp gelmiştir. Bu gibi zıt kararları tev
hide götürmek suretiyle ve çıkan içtihatları en 
ücra köşedeki mahkemelere muhakkak bir kitap
lık tesis etmek suretiyle hâkime eriştirmek mecbu
riyetindeyiz. 

Stajı nâkâfi olan hâkim arkadaşı Temyiz 
Mahkemesindeki fikir ve kanaat çalkantılarından 

günü gününe haberdar etmek ve Resmî Gazete 
gibi bir içtihatlar dergisini günlük çıkararak bü
tün memleketlere göndermek suretiyle adaletin 
tevziine yardımcı olmalıyı:?. 

Muhterem milletvekilleri; Yüksek Hâkimler 
Kurulunda üç senede bir kadronun üçte birinin 
değiştirilmesini âmirdir, kuruluş kanunları; 15 
sayılı Kanun. Fakat biz dahi bu işin ciddiyetine 
inanmamış, milletin mümessilleri olarak hakika
ten üzüntü içindeyiz. İki seneden beri sırası gel
miş, kur'alarmı çekmiş hâkimleri yerine Senato
muz kendisine düşen iki kontenjanı hâlâ seçeme
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Karahan; iki dakikanız 
kaldı efendim. 

ALİ KARAHAN (Devamla) — Bağlıyaca
ğım efendim. 

Şimdi bir Parlâmento, Anayasa tesisi olan 
bir müesseseye karşı hassasiyetinin idraki içinde 
olmazsa, orada tedirgin hale gelen ve kur'asını 
çekmiş, nereye gideceğini bilmiyen, iki seneden 
beri de Türk Adliyesinin üzerinde âdeta boşluk
ta hükmeden bir insanın psikolojisini sizlere an
latmakla hâdisenin ciddiyetine işaret etmek iste
rim. 

Onun için gerek Millet Meclisimizde, gerek 
Senatomuzda hâkimler ve mahkemelere ait hâdi
selerin ince, hassas ve kesin sonuçlara süratle 
bağlanması esastır. 

Muhterem arkadaşlarım, Yeni Türkiye Par
tisi adaletin içinde mündemiç bulunan üç rük
nünün Türkiye'de tahakkukunu temenni eder. 
Adalet hatasız, adalet ucuz, adalet süratli olma
lıdır. Bu ideal için Adalet Bakanı eğer vesile 
verici bütün tedbirleri alırsa bütün icraatında 
Yeni Türkiye Partisini kendi yakınında, yanında 
ve yardımcısı olarak görecektir. Hepinizi Yeni 
Türkiye Partisi Grupu adına en derin hürmet
lerimle selâmlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. si Grupu adına Sa
yın Cevad Odyakmaz, buyurun efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD
YAKMAZ (Sivas) — Çok muhterem arkadaşla
rım, bâzı bakanlıklar bütçeleri vardır ki, onların 
kaderleri her yıl aynı tenkidlere mâruz kalmak 
ve fakat yine aynı aksaklık ve yine aynı eksiklik
ler devam etmek suretiyle bir dahaki yıl yine ay
nı eksiklikler devam etmek suretiyle bir dahaki 
yıl yine aynı bütçelerle Yüce Meclisinizin huzu-
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runa getirilmesi şeklindedir. Adalet Bakanlığı 
Bütçesi de aynı bütçedir. Hattâ diyebilirim ki, 
ta bidayetinden bugüne kadar bütün bütçe ko
nuşmalarını tetkik buyurursanız, Bütçe Komis
yonunun değerli raportörlerinin gerekçelerini 
tetkik etseniz, hep aynı şikâyetler, hep aynı söz
ler, hep aynı çareler gösterilmiş, söylenmiştir. 
Fakat yine de bunlar devam eder gider. Bütün 
iktidarlar devrinde nedense Adalet Bakanlığı 
yönünden yapılması lâzımgelen işler hakkında 
söylenen her türlü söz, yapılan her türlü temen
ni daima geriye itilmiş, bir adım ileri gidilme
miştir. İnşallah yeni iktidar bunları halleder de 
bundan sonraki devrelerde bu kürsüye çıkan de
ğerli grup sözcüsü arkadaşlarımız daha başka 
konular üzerinde konuşmak imkânını bulurlar. 
Onun için benim de söyliyeceklerim, benden ev
vel konuşan arkadaşlarımdan pek farklı olmıya-

\ çaktır. Meselâ, Adalet Bakanlığı Cumhuriyet 
kuruldu kurulalı bir merkezî teşkilât kanununa 
sahibolamamıştır. Hâlâ padişahlık devrinde çık-

• mış olan 1327 tarihli bir nizamname ile idare 
edilmektedir. Eğer bu nizamname maksada kâfi 
geliyorsa, mesele yok denebilir. Ama değildir. 
Daha garibi bugün Anayasa ile çelişen bir hal de 
mevcuttur. Çünkü bir merkez teşkilâtı kanunu 
bulunmadığı için Adalet Bakanlığının merkez 
teşkilâtı da yoktur. Salâhiyetle hâkimler ve sav
cılar burada çalıştırılmaktadırlar. Haydi savcılar 
için bir şey demiyelim, ama hâkimlerin çalıştırıl
ması çok garip bir durum ortaya çıkarıyor, yeni 
Anayasa muvacehesinde. Biliyorsunuz yeni Ana
yasamız, kuvvetler ayrılığı prensibini kabul et
miştir. Binaenaleyh, kaza organı mensubu olan 
hâkimin, icra organı ile hiçbir alâkası yoktur. 
Ama 45 sayılı Kanun, merkez teşkilât kanunu 
çıkıncaya kadar hâkimlerin Bakanlıkta yetki ile 
çalışmaları kabul edilmiştir, öyledir ama, bu ilâ-
nihaye gidemez. Niçin? Merkez teşkilât kanunu 
çıkıncaya kadar denilmiş. Eğer hâkimi bu mer
kez teşkilât kanunu çıkarmayıp da ilânihaye 
Adalet Bakanlığı emrinde çalıştırırsak bu takdir
de Anayasanın 134 ncü maddesinin son fıkrasın
da yazılı «Hâkimler Kanununda belirtilenlerden 
başka genel ve özel hiçbir vazife alamaz» hük
münün belki lâfzına uygun hareket edilmiş olur 
ama, Anayasanın asıl ruhuna, kuvvetler ayrılığı 
prensibine aykırı hareket edilmiş olur. 

Binaenaleyh, bunun biran evvel giderilmesi 
gerekir. Hazır teşkilât kanunundan bahsederken 

şu noktaya da işaret etmek isterim. Bu ihtiyaç 
öteden beri Bakanlıkta duyulduğu için üzerinde 
çalışmalar var. Çünkü yeni bir teşekkül kurulu
yor; çocuk mahkemeleri... Çocuk mahkemeleri 
kanun tasarısı da halen Yüce Mecliste, Adalet 
Komisyonunda tetkik edilmektedir. Temennimiz 
biran evvel Yüce Meclise gelir, bu mahkemeler 
kurulur ve hakikaten çocuk suçluluğu üzerinde 
ehemiyetle duracak bu teşekkül memleket için 
hayırlı hizmetler ifa eder. Ancak, bu meselenin 
bütün etrafı ile ele alınabilmesi için hazır teşki
lât kanunu hazırlanırken, çocuk işlerinin bağım
sız bir umum müdürlük tarafından tedvirinin 
düşünülmesi faydalı olur. Çünkü temel başlan
gıçta nasıl atılırsa öyle gider. Bunun diğer bir 
umum müdürlüğe bağlanması, umumiyetle bir
çok konularda gördüğümüz gibi, üvey evlât mu
amelesi görmesini veya daha başlangıçta inkişaf 
imkânlarının tahdidi gibi sonuçlar doğurabilir. 

Ankadaşlaır, demlin dedik ki ; yeni Anayasa
mız, kuvvetler ayrılığı prensibini kabul etmiş
tir. Bu itibarla hâkimler icra kuvvetlimden ay
rılmıştır. Artılk icra kuvvetinin hâMımler üze
rinde bir tesiri yoiktur. Bunun tabiî neticesi 
olarak da Anayasanın 144 ncü maddesi ile hâ
kimlerin ö.zlülk işleri icranın elinden alınmış, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna verilmiştir. Yük
sek Hâkimler Kurulu, halen bu işi yürütmek
tedir. Ancak demin arkadaşlarımın da temas 
ettikleri gibi; hâkimlerin özlük işlerinin alınıp, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna verilmesiyle bütün 
meselelerin halledildiğimi sanmak hatadır. Bu 
sefer de hâkimlerde ve vatandaşlarda bir hu
zursuzluk başgöstenmjiştir. Hâkimlerde başgös-
teren huzursuzluk şu: Şayanı şükrandır ki, hâ
kimlerimizin çolk büyüık bir ekseriyeti hakika
ten fazilet sahibi, namus sahibi, ehil ve bilgili 
kimselerdir. Ama, buna rağmen içlerinde vatan
daşın şikâyetini mucibolacaik derecede hizme
tini zamanınıda ya.pmıyan, hattâ daha ileri gi
derek suiistimal yapanlar dahi mevcuttur. Sui
istimal yapanların, ki,' suçtur ve taıkip mev
zuudur, diyelim ve onu bir tarafa bırakalım. 
Ama, zamanında hizmetini görmiyen, zaımanm-
ıda mahkemeye gelmiyen, kararlarını bir sene 
geçtiği halde, 1,5 sene geçıtliğd halde yazmıyan, 
açılmış dâvalara gün tâyin etmiyen, ikide bir 
•mahkemeyi bırakıp giklen ve bu suretle mes
lek camiası hakkında kötü düşüncelere sebebi
yet verdiği için hem diğer hâkimleri huzursuz 

— 419 — 
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kılan, hem de vatandaşların adliyeye karşı 
olan itimadımı sarsan hareketler karşısında bir 
normal denetimlin yapılması şarttır. 

Bugün Anayasamızın 144 ncü maddesinde: 
«Hâkimlerin denetimi, belli konular için Yük
sek Hâkimler Kurulunca görevlendirilecek üst 
derecedeki hâkimler eliyle yapılır.» diye bir hü
küm vardır. Bu hüküm tatbikatta şöyle anla
şılıyor: Ancak, ihbarlar, suç ihbarları, yani 
kovuşturmaya mevzu teşkil edecek haller hak
kında ve daha ziyade belli denildiği için, mu
ayyen isnatlar halinde yüksek dereceli bir hâ
kimin gönderilmesi suretiyle veya o haklime 
işin tevdi edilmesi suretiyle yapılıyor. Bu ki
fayet etmiyor. Kaldı ki; yüksek dereceli hâ
kim, bir defa gidiyor, ikinci defa gitmiyor. 
Çünkü harcırahı azdır. Bu hâkim, işinden gü
cünden alıkonuluyor, 17 - 20 lira arasında bir 
harcırah veriliyor. Hâkim yalnız 25 - 30 lira 
otel parası veriyor. Bir defa gidiyor, 15 - 20 
gün kalıyor, ikinci bir defa böyle bir hizmet 
istendiği zaman gidemiyor. Bugün İstanbul'da 
iki tane yüksek dereceli hâkim, hâkimlik vazi
felerini bırakmış, sadece bu işlerle meşgul ol
maktadırlar. Hâkimlik yapmamaktadırlar. Şim
di o halde arkadaşlar, bir denetimsizlik mev-
zuubahsolamaz. Bunu mutlaka halletmek me<x, 
buriyetindeyiz. Şikâyetler gün geçtikçe arıtmak
tadır. Bu şikâyetleri biran evvel gidermek, 
adalete olan, adalet mensuplarına olan itima
dı hiç sarsmadan devam ettirebilmek hepimi
zin vazifesidir. Bunun için icaıhederse, eğer bu
günkü Anayasa kâfi gelmiyor idiyse, Anaya
sayı dahi tadile gitmek, eğer hakikaten ada
leti mülkün temeli sayıyorsanız şarttır. Çünikü 
efendim, Anayasa böyle deyip de elimizi ko
lumuzu bağlayıp şu cereyan eden hâdise kar
şısında sessiz sedasız duramayız. Mutlaka ica-
bediyorsa bunu cesaretle yapmalıyız. 

Arkadaşlar; hâkimler halkkında demin Ka-
rahan arkadaşımız temas etıti; kısa bir staj dev
resi var, geliyorlar, gidiyorlar, dedi. Hepsi 
doğru. Hakikaten iyi vasıflı hâkimleri seçmek 
lâzımdır. Hâkimler için çok daha yetiştirici bâ
zı esaslar koymak lâzımdır. Bütün bunlar ga
yet tabiî Hâkimler Kanununun biran evvel çı(k-
ınasiyle mümkündür. Bu Anayasa hükmüdür 
aynı zamanda; Hâkimler Kanununun çıkması 
lâzımdır. Geçen devre gelmişti çıkamadı Sav
cı ve hâkimler Kanunu. Bunun biran evvel, ik-

I mal edilmesi icabedem kısımları varsa tamam
lanarak Yüce Meclis tarafından biran evvel 
çıkarılması lâzımdır. Bu suretle bâzı huzursuz
luklar da giderilmiş olur. 

Sırası gelmişken, Yüksek Hâkimler Kuru
lundan da bahsetmek isterim. Yüksek Hâkim
ler Kurulunu yeni Anayasamız (getirmiştir. 

I Yüksek Hâkimler Kurulunun vazifesi, tama
men icra organının elinden alınmış olan hâ
kimlerin özlük işlerini yapmak, Yüksek Hâ
kimler Kurulunun yüksek dereceli hâkimler
den müteşekkil 18 asli üyesi vardır, Anayasa
nın 134 ncü maddesine göre. Altısı Yargıtay 
Genel Kurulunca seçiliyor. Altısı, birinci sınıf 
hâkimler tarafından seçiliyor. 600 - 800 hâkim 
işlerini bırakıp Ankara'ya gelirler, uzun ku
lis faaliyetlerinden sonra bunlar kendi arala
rında altı tanesini seçerler. Üç tanesini Millet 
Meclisi, üç tanesini de Cumhuriyet Senatosu se
çiyor. Millet Meclisince ve Senatoca nasıl se
çiliyor, bunu bütün arikadaşlarızmız biliyorlar. 
Yani çok mukaddes tutulması lâzımıgellen, çok 
üstün görülmesi lâzımıgelen hâkimlerin seçile
bilmek için Meclise gelmek mecburiyetinde bı
rakılmaları kadar adalet hissini reneide eden 
bir hali tasavvur edemiyorum. Ne de olsa in
sandır. Seçilmek ister. Bunun için de koridor-

T larda hâkimleri görmek cidden adalet namına 
eza verici oluyor. Bunların görev süresi dört 
yıl. Başka iş göremezler. Dört yıl sonra ne 
olurlar? Teminatsız. Dört yıl sonra ne olaca
ğı da meçhul... Yeniden kendi yerine seçilen
ler lütfedip de bunları bir yere tâyin edecek
ler. Hâkimlik görevine gelenler üstüste iki de
fa da seçileımealer. Seçilemiyeceğine göre dört 
yıl sonra aynı yere seçilmek imkânından da 
mahrum. Binaenaleyh, bir istikbal temini, bir 
yer temini durumuyla da karşı karşıya. Bütün 
bunlar gösteriyor ki arkadaşlar, Yüksek Hâ
kimler Kurulunun Anayasada belirtilen seçim 
tarzı, işleyiş tarzı ve bu hale Yüksek Hâkimler Ku
rulu üyelerine hiçbir teminat tanımamış olma
sı muvacehesinde Anayasanın, yine cesaretle 
ifade edelim, mutlaka değiştirilmesi lâzımıgellen 
bir hükmü ile karşı karşıyayız. Bunu iktidar 
partisinden temenni ediyoruz, biz C. K. M. P. 
olarak kendilerine bu konularda tamamen yar
dımcı olacağız. 
r Arkadaşlar, bir de hâkimlik teminatı mev-

| zira vardır. Bu da hâkimler arasında yıllardır 
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süregelen bir huzurisıızlulk yaratıyor. Hâkimlik 
teminatı meselesi, hâkimlik teminatı- aslında 
Anayasanın 133 ncü maddesi ile tanzim edil
miştir. Burada üç türlü teminat tanınmıştır. 

Birinci teminat; hâkimler a'zledilemeiz. 
İkinci teminat; kendileri istemedikçe Ana

yasalda gösterilen yaşa gelmeden emekliye ay
rılamazlar. 

Üçüncü teminat; bir mahkemenin veya kad
ronun kaldırılması sebebiyle daha olsa; aylık
larından yoksun bırakılamaz. 

Demek ki, üç teminat var; azledilemiyor-
lar, kendileri istemedikçe yaş hadleri dolma
dan emekli olamıyorlar. Aylıklarından yoksun 
bırakılamıyorlar. Halbuiki tatbikatta bir dör
düncü teminat varıdır. Coğrafi teminat denen 
bir teminat. Mevcut kanuna göre; 50 İ r a asli 
maaşa kadar, 50 lira asli maaş da dâhil, hâ
kimler teminatsızdır. Yani bunları istenilen ye
re istenildiği zaımanıda tâyin edebilirler. Şim
di bu 50 lira asli maaş denilince alkla şu gelir; 
henüz tecrübesiz, genç hâkimlerdir ve saire fi
lân... Ama öyle değil. Aslında öyle değil. Çün
kü 50 lira asli maaşı olan üst üç dereceyi ala
biliyor. Bu durumda 60 - 70 - 80 lira oluyor 
aslında. 80 lira asli maaşı olan hâkim teminat
sız. Eğer 50 liralık kadrodan alıyorsa. 60 lira
dan itibaren teminatlı. Ne demek? Yani, bir 
yere tâyin edildikten sonra, bir şehre... Artık 
oranın gediklisidir, oradan hiçbir surette ala
mazsınız. Geçen yıllarda da bunun değiştiril
mesi mevzuubahısoldu, gazetelerde lehinde ve 
aleyhinde çeşitli görüşler çıktı. Yalnız, görüş
lerden ziyade ehemmiyetli olan, altında yazar
larının nerede vazifeli bulunduklarına dair ka
yıttır. Eğer Doğu'da vazifeli ise coğrafi temi
natın aleyhinde, Batılda vazifeli ise coğrafi 
teminatın lehinde, yazıları açınız bakınız. Van 
Savcısı aleyhinde, efendim İstanbul Savcısı le
hinde. Söz gelişi söylüyorum. Coğrafi teminat 
arkadaşlarım, niçin evvelde tanınmıştı? Her 
hangi bir hâkimin hükmünden, her hangi bir 
hâkimin tarafsızlığından, susundan busundan 
efendim şikâyetçi olanlar, icra vasıtasiyle o 
hâkimi oradan kaldırıp attırmamaları içindi. 
Bunun o zaman için belki bir esıbaıbı mucibesi 
vardı. Ama bugün yok. Bugün hâkimi, Yüksek 
Hâkimler Kurulu tâyin ediyor. İcranın her 
hangi bir tesiri kalmış değil. Anayasada mev
cut değil coğrafi teminat. Memleketin her ye

rinde şartları da aynı değil. Efendim Eskişe
hir'de varmış, filân yerde varmış. İyi ama ora
da her yer birinin aynı. Her yerde herkes ço
cuğunu okutabiliyor. Ama burada buna imkân 
yoktur. O halde coğrafi teminatı hiç değilse 
tahdidetmek lâzımdır muayyen bir süre ile. 
Muayyen bir süre ile tahdidetmek lâzımdır, ya
ni bir insan, bir hâkim 60 lira asli maaşla te
sadüfen İstanbul'a veya İzmir'e tâyin edilsin, 
ondan sonra ölünceye kadar, yaş haddine uğ-
rayıncaya kadar orada otursun. Artıtk kimse 
oraya tâyin edilmesin. Mardin'e tâyin edilen 
bir vatandaş da ölünceye kadar Mardin'de kal
sın. Bu adalet hissiyle de bağdaşmıyor. Onun 
için bunun biran evvel ıslahı lâzımıgelir. Ana
yasa teminatından değildir bu coğrafi temi
nat müessesesi. İstirham ediyorum, ne şekilde 
halledecekseniz edin, şu huzursuzluğu giderin. 

BAŞKAN — Sayın Odyaikmaz, iki dakika
nız kaldığını arz ederim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD-
YAKMAZ (Devamla) — Eyvah' Sayın Başka
nım. 

Arkadaşlarım, bir de adlî tabipler mevzuu 
vardır. Kısa kısa temas edeceğim. Adlî tabip
ler için Sağlık Bakanlığı sosyalizasyon yaptı, 
fultaym yaptı, Sosyal Sigortalar buna benzer 
birtakım şeyler yaptılar. Hekimlere dünya ka
dar para veriliyor. Adlî tabiplere ise biz aşağı -
yukarı gayet cüzi bir şeyler veriyoruz. Onun 
için kimse adlî tabipliğe talipli değil, bulamı
yoruz. Halbuki adlî tabipliğin adliyede ehem
miyeti çok büyüktür. Bunu cazip hale getirmek 
lâzımdır, bunlara da hakkını vermek lâzımdır. 
Binaenaleyh, bir adlî tabiplik müessesesinin 
adliyedeki önemine lâyık şekilde ele alınması 
icabeder. 

Sırası gelmişken şunu da arz edeyim. Büt
çede de göreceksiniz, Hukuk Fakültesinde Ada
let Bakanlığı talebe okutuyor, hâkim yetiştir
mek üzere. Arkadaşlar, hukukçudan bol bir şey 
yok bugün. Onun için Adliye Vekâletinin ileri
de hâkim yapmalk üzere hukukçu yetiştirmesi
ni ben şahsan kabul etmem. Bunun yerine 
mümkünse Tıp Fakültesinden adlî tabip yetiş
tirilsin daha uygundur. Vekâlet hesabına adlî 
tabip yetiştirilsin t ıp fakültelerinde. Bugün 
hukukçudan bol bir şey yok elimizde. En iyi
sini hâkimlik için seçin alın. Bunların illâ Hu
kuk Fakültesinden yetiştirilmiş olmasına lüzum 
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yok. Bunun için ayrılan tahsisata yazıktır ka
naatindeyim. Buna son vermek lâzım. 

Arkadaşlarım, adliye meslek okullarını bi
ran önce kurmak lâzımıdır. Bunların esbabı 
mudibeleri vardır. Sırası gelmişken şuna temas 
edeyim: Yeni Personel Kanununun tatbikatın
da, bu mahkemelerin temeli olan vefakâr, ce
fakâr zabıt kâtiplerinin büyülk bir mağduri
yette uğradıklarını yeni öğrenmiş bulunuyorum. 
Arkadaşlar, zabıt kâtibi çok önemlidir mahke
mede. Eğer Personel Dalinesince yapılan tüzük, 
olduğu şekilde kabul edilirse, bir tek zabıt kâ
tibi bulamayız. Bunu Sayın Adalet Bakanının 
bir Hükümet meselesi yapmasr ve bunu biran 
evvel henüz meriyete girmeden halletmesi ge
rektiği kanaatindeyiz. Aksi takdirde ileride çok 
büyük müşkülâtla karşı karşıya kalırlar. Bu 
ıkurslarm da, icra memurları kurslarının, ceza 
evleri müdürleri kurslarımın, zabıt kâtibi kurs
larının adliye mıeolek okulları haline getirilme
sinde zaruret vardır. Bu suretle daha iyi ele
manlar yetiştirilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Odyaıkmaz, vaktiniz ta
mam, cümlenizi bağlamanızı rica edeceğim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD-
YAKMAZ (Devamla) — Pelki Sayın Başkanını, 
söylliyeceklerim daha vardı. Onun için ikinci 
bir defa söz alarak yerine getirmek istiyorum. 
Eğer arkadaşlarımız devam için lütfederlerse, 
Sayını Başkan oylamamız bitirebilirim. Bir - iki 
temennim var, eğer mümkün ise. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Mitsin. 
C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA CE

VAD ODYAKMAZ (Devamla) — O halde ikin
ci defa konuşacağım. Teşekkür .ederim. Saygı
larımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — T. î. P. Grupu adına Sayın Yu
nus Koçak. Buyurunuz. 

Oylarını kullanmıyan sayın arkadaşlarımız 
lütfen acele etsinler. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşle
rimizi arz etmeye başlarken klâsik bir vecize 
olan «Adalet Mülkün Temelidir» sözüyle baş-
lıyacağız ve mülkün temelinin tahribedilmeme-
si için adalet cihazımızın nasıl işlemesi gerek
tiği yolundaki düşüncelerimizi arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, adaletin işleyişi 
hakkında öteden beri herkesin söylediği fakat 
pekçok ahvalde tatbik edilemdyen ilkeleri biz 
de tekrarlamakta ve bunların gerekenlerinin 
yerine getirilmesi temennileriyle sözlerimize 
başlıyacağız. Adaletin tatbikatının memlekete 
faydalı, vatandaşa güven verici ve süratle ihti
lâfları ortadan kaldırıcı şekilde işleyebilmesi 
için adaletin doğruluk, çabukluk ve ucuzluk il
kelerine bağlı olması ve bu ilkeleri filhâl ya
şatılması şarttır. Doğruluk denince; burada 
şahsi doğruluktan bahsetmiyoruz. Burada ki, 
doğrulukta hâkimin vereceği kararın kanunla
ra, nizamnamelere, içtihatlara ve modern hu
kuk anlayışına uygunluğu maksadı kastolun-
nıalktadır. Çabukluk ise, duruşmaların fazla uza
tılmadan, fuzulî talikler yapılmadan, lüzumsuz 
keşif kararları verilmeden ve kararların zama
nında yazılmasını sağlanarak adaletin ondan 
imdat istiyenlere biran önce ibzal edilmesi ve 
vatandaşların ısdırabmın biran önce dindirilme-
si maksadına matuftur. Bilhassa icralarda, ka
lemlerde ve keşiflerde seri, ucuz ve vatandaşı 
tekrar tekrar masraf etmek zahmetinden ve kül
fetinden kurtaracak tedbirler önemle ele alın
malı ve üzerinde durulmalıdır. 

Yine ucuzluktan bahsetmiştim. Adalet, mül
kün temeli olan adalet, yoksul vatandaşın da 
kolayca faydalanabileceği ve hak arama yerinde 
masraf üzerine masraf ederek adaletin kendisi
ne bir yük haline gelmeden, adaletin nimetin
den faydalanmasının mümkün kılınacağı yolun
da adaletin yürütülmesi maksadına matuftur. 

Muhterem arkadaşlar; tatbikatın her saha
sında temenni ettiğimiz bu hususların cıari ol-
ımaısı ve bu hususlarla mücehhez bir adalet ci
hazının vatandaşa süratle emniyet, itimat ve 
husumetleri önleyici yolda yürümesi elbette-
ki temenniye şayandır. 

Muhterem arkadaşlar; hâkimlerin modern 
hukuk bilgileriyle mücehhez olması da ayrıca 
üzerinde durulması lâzımgelen çok önemli bir 
husustur. Bunun için Avrupa'nın belli - başlı 
demokratik ülkelerinde, özellikle Yargıtay ka
rarlarının tercümesi ve bunların mahkemelere 
tamimin çok faydalı olacağı inancındayız. Ay
rıca hâkimlerimizin modem ceza ve hukuk, an
layışına ulaştırıl abilmeleri için demokratik 
memleketlerdeki adalet tatbikatının tercümesi 
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ve tamimi ve Yargıtay ve Danıştay kararları
nın, ilımî içtihatlar ve ilmî seminerler tertibedile-
rek ilimle daima atbaşı yürüyebilmesini sağla
mak için ünivensitelerle Yargıtay üyelerinin, 
Danıştay üyelerinin ve Anayasa Mahkemesi üye-
yerinin hiç olmazsa altı ayda bir müşterek se
minerler tertibedilerek hukukun eskimiş görüş 
ve tatbifkatından uzaklaşarak modern hukuk ve 
hukuk Devleti ilkesine biran evvel yaklaştırıl-
ıması elbetteki temenniye şayanıdır. Ve bunu 
sağlamak için yapılacak her masraf ihtiyara de
ğer. 

Muhterem arkadaşlarıım; bu arada adlî tat
bikatımızın işleyişine dair tenkid ve teme/nnile-
rknizi arz edeceğiz. Bunların başında sorgu 
hâkimliği müessesesinin lüzumsuzluğu inancımı
zı belirtmek isteriz. Sorgu Hâkimliği hakikaten 
lüzumsuz yene işleri uzatan ve sanığı biran önce 
tabiî hâkimin önüne çıkarmaktan alıkoyan 
bir sistemdir. Sorgu Hâkimliği müessesesinin 
kaldırılması adalette sürat ve emniyeti sağlaya
caktır. Sayın Adalet Bakanının Karma Bütçe 
Komisyonunda bu hususta verdiği teminatı 
memnuniyetle kaydederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada Yargıtay 
dairelerimizin işleyişi hakkında da kısaca dü
şüncelerimizi arz ötmek istiyoruz. Yargıtay da 
işler dairelerde beşer kişilik heyetler halimde yü
rütülmektedir. Fakat bu beş kişi hiçbir zaman 
bir araya gelememektedir. Bu yüzden de beş ki
şilik heyetin göreceği işler düşünülerek Yargı
tay dairelerinin işleri fazlalaşmakta ve tera
küm etmektedir. Verilen kararlar da vatanda
şın zaman zaman şikâyetini mucibolmalktadır. 
Her partiden arkadaşlarım bu şikâyetleıri az 
çok dile getirdiler. Bendeniz de bunlara katılı
yorum. Onun için Yargıtayda ihtisaslaşmaya 
önem verilmelidir. Daireler üç kişilik üyeler 
halinde çalıştırılmalıdır. Dairelerin sayısı artı
rılmalıdır. Böylece işlerin daha süratle çıkarıla
cağı, intacettirileceği kanısındayız. 

Bir de başsavcılık teşkilâtı üzerinde duralım. 
Muhterem arkadaşlarım, en yüksek dereceli 
savcılardan müteşekkil bir başsavcılık teşkilâtı 
varıdır. Fakat bu başsavcılık teşkilâtı kanımız
ca lüzumsuz masrafı ihtiyar etmekten başka bir 
şey değildir. Burada çok kıymetli hâkimler, sav
cılar yer almıştır. Bu başsavcılık teşkilâtının 
ilga edilerek bunların teşkilâta dağıtılması ve 
Hâkimler Kanununa bir madde ekliyor ek, Yar

gıtay Kanununa bir madde ekliyerek başsavcı
lardan, yüksek dereceli savcılardan bir nisbet 
dairesinde Yargıtay üyeliğine de alınması fay
dalı olacağı inancındayız. Bu suretle hem işler 
azalmış olur, hem de lüzumsuz bir teşkilâta mas
raf ihtiyar etmekten kurtulmuş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca mahkemeler
de verilen kararların Anayasa gereğince ge
rekçeli olmasını da burada söylemeye değer 
sanırım. Mahkemelerimizde maalesef karar veri
lir, uzun süre bunların gerekçesi yazılmaz, va
tandaş karanlık içinde kalır. Bunu da önleyici 
tedbirler almak faydalı olur kanısındayız. 

Ayrıca Yüksek Hâkimler Kurulunun durumu
na temas etmek istiyorum. Muhterem arkadaşlar, 
Yüksek Hâkimler Kurulu adalette istiklâli sağ-
lıyacak bir teşekküldür. Ve iyi bir şekilde işle
mektedir. Ama bir teftiş organiyle de bunun teç
hiz edilmesinde fayda görmekteyiz. Buna bağlı 
olarak kurulacak teftiş teşkilâtı hâkimlerin daha 
dikkatli ve daha faydalı olmalarını sağlıyacağı 
inancındayız. 

Ayrıca hâkimlerin nakil ve terfilerinde de 
daha esaslı, daha ciddî kriterler ihdas etmek ge
rektiği kanaatindeyiz. Hâkimlerin notları, karar
larının tasdik edilmesi veya edilmemesine göre 
verilmektedir. Bu sistem kanaatimizce zararlıdır. 
Hâkimlere muhtelif adalet cihazının işleyişinin, 
dosyaların tekemmülünün, muhtelif safhalar için 
ayrı ayrı puvanlar vererek bu puvanlarm topla
mının not olarak kaydedilmesi ve hâkimlerin ter
filerinin buna göre yapılması gerektiği kanısın
dayız. Meselâ, hâkimin ifade alış şekli yaptığı ke
şifteki tesbit şekli hattâ hâkimin ashabı mesalike 
muamele şekli ve hâkimin gerekçesinin vuzuhu, 
üslûbunun, ifadesinin mükemmelliği, bunlar ay
rı ayrı puvanlar şeklinde değerlendirilmeli ve bu 
puvanlarm toplamını not olarak geçirip hâkimin 
değerlendirilmesi buna göre yapılmalıdır. Ayrı
ca arkadaşlar, hâkimlerimizin hepsinde büyük şe
hirlerimize gelmek arzusu vardır. Ve bu sebeple 
Yüksek Hâkimler Kurulu bu tâyin ve nakillerle 
doludur, meşbudur. Bunu da önlemek için ka
naatimce hâkimlik ödeneğinin bölgelere göre ve
rilmesinin isabetli olduğuna kaaniim. Çünkü bir 
hâkim Muş'ta, Van'da ise çocuğunu okutmak için 
Ankara'ya veya İzmir'e gelmek ister, bu onun 
da hakkıdır. Ama hâkime Muş'ta, Van'da, Siirt'
te veya Midyat'ta olmanın yarattığı güçlükleri 
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karşılayacak şekilde ödenek verirsek o zaman hâ
kim buna razı olabilir ve hâkim oradan alıp ço
cuğunu Ankara'da İstanbul'da okutabilir. Bu şe
kilde bu tâyin ve nakil taleplerini de önlemiş 
oluruz. Ayrıca, adlî teşkilâtta bilhassa bu nakil
lerde becayiş usulünü de kabul etmek lâzımdır. 
İki hâkim anlaştığı zaman Yüksek Hâkimler Ku
rulunun tasdikiyle becayiş olabilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar, adalet cihazının 
işleyişine münhasır temennilerimizdir. Ama ada
letin asıl temeli ve gayesi memlekette huzuru 
sağlamaktır. Vatandaşa demokratik düzende em
niyet vermek, vatandaşa fikir özgürlüğü sağla
mak ve fikir özgürlüğünün arz edilebildiği bir or
tam içinde vatandaşın topluma faydalı fikirler 
arz ettiği, söylediği, belirttiği nisbette vatandaşın 
memleket idaresinde lâyık olduğu mevkie getiril
mesini sağlamak ve Parlâmentonun böyle özgür 
fikirlerin karşılaşması sonunda teşekkül etmesini 
sağlıyacak hükümleri vaz'etmok adaletin temel ga
yesi olduğu kanaatindeyiz. Bu inançla Türk Ce
za Kanununun antidemokratik gördüğümüz hü
kümlerine, özellikle Türk Ceza Kanununun 141 
ve 142 nci maddelerine temas etmeden geçemiye-
ceğiz. Muhterem arkadaşlarım, hemen cevabını 
biliyorum, diyecekler ki, 141 ve 142 nci maddele
rin Anayasaya aykırı olmadığı Anayasa Mahke
mesinin kararı ile tesbit edilmiştir. Ama ben de 
hemen arz edeyim ki, 141 - 142 nci maddelerin 
Anayasaya aykırılığını iddia eden partimiz 40 
sayfayı mütecaviz bir gerekçe ile mahkemeye dâ
va açmış Anayasa Mahkemesinde dâva iki yıl 
beklemiş, iki yıl sonra çok az bir ekseriyetle ve
rildiğini duyduğumuz, Anayasaya uygunluğu 
kararı verilmiş, fakat aradan dokuz ay geçtiği 
halde hâlâ bu Anayasaya uygunluğun gerek
çesi belirtilmemiştir. Maddelerin Anayasaya uy
gunluğu belirtilmiş fakat gerekçesi bir türlü bil
dirilmemiştir. Bu sebeple biz, Anayasa Mahke
mesinin bu kararma bütün kalbimizle hürmetkar 
olmakla beraber, bu maddelerin gelişini geçmişini 
ve işleyişini anlatarak bu maddelerin demokrasi
mizin üzerine düşürdüğü gölgeyi dilimizin dön
düğü kadar belirtmeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar, Ceza Kanunumuza 1936 
yılında 141 ve 142 nci maddeler olarak girmiş 
olan faşist Mussolini İtalya'sının Ceza Kanunu
nun 270 ve 272 nci maddelerinin kısa tarihçesin
den bahsetmekte, bu çok önemli konunun aydın

lanması bakımından büyük fayda mülâhaza et
mekteyiz. 

Mussolini ve arkadaşları meşhur Roma usulü 
yürüyüşten sonra iktidarı ele almışlar ve parlö
manter rejime son vermişlerdir. Parlömanter re
jime son vermek ve her türlü parlömanter hare
ketlerin kıpırdanmasını önlemek için, değil yal
nız Sosyalist, değil yalnız Komünist, bütün libe
ral partileri ezmek ve bunların hiçbir zaman ku
rulmasına imkân vermemek üzere bu maddeleri o 
zaman vaz'ettirmişlerdir. 

O zamanki İtalya'nın Adliye Vekili Roko 
ve meşhur Ceza Hukukçusu Manzini bu mad
deleri Faşizmi koruma Kanunu adı altında 
tedvin etmişlerdi. Ve kanunun adından da belli 
olacağı gibi, bu maddelerle faşizmi her türlü 
tehlikeden, Parlömanter tehlikelerden koru
mak maksadiyle bu maddeleri en şiddetli bir 
şekilde tatbik etmişler. Ve uzun süre bu mad
deler İtalya'nın fikir hayatını bir çöle çevir
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, iki dakikanız kal
mıştır. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız var 
ımı? Varsa kullansınlar efendim. 

T. İ. PARTİSİ ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Anayasa
mızın bir iktisadi ve sosyal bolümü vardır, Ana
yasamızın fikir hürriyetini ve sanat özgürlüğü
nü koruyan maddeleri vardır. Ve kadîm Yu-
nan'dan bugüne kadar belli olan demokratik 
ilkeler vardır. Bu maddeler her halü kârda 
Anayasamızla karşılaştırıldığı zaman Anaya
saya uygunluğunu ve hele demokratik ilkelere 
uygunluğunu müdafaa etmek kabil değildir. 
Muhterem arkadaşlar, İtalyan Ceza Kanunun
dan alınan bu maddeler, bizim mevzuatımıza 
bilhassa 1951 senesinden sonra daha şiddetlen
dirilerek ve her türlü fikir hürriyetini boğa
cak şekilde, her türlü özgürlüğü boğacak şe
kilde yeniden tedvin, edilmiş ve bu suretle her 
hangi bir iktidar - hiçbir partiyi kasdetmiyo-
rum - bu maddelerle hasmını kolayca vuracak 
ve her türlü muhalefeti kolayca ezecek bir du
ruma getirilmek istenilmiştir. Çünkü İtalyan 
Ceza Kanunundaki bu maddelerde cebir ve 
şiddet unsuru vardır. Halbuki 1951 tadilâtın
da bu cebir unsuru da kaldırılmıştır. Yani 
fikir özgürlüğü açıkça kısıtlanmış ve ortadan 
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kaldırılmak istenmiştir. Ezcümle, o zaman, 
1951 yılında bu Mecliste ve memlekette hukuk 
sahasında, politika sahasında isim yapmış şah-. 
siyetler bu maddenin bu şekilde tedvininin 
bütün muhalefeti istenildiği zaman kolayca 
vuracak bir hale getirdiğini beyan etmekten 
geri durmamışlardır. Bunların başında ö za
man Halil Özyörük'ü sayma/k lâzımdır. Bun
ların başında o zaman Parlâmentoda bulunan 
Sayın Bölükbaşı'dan bahsetmek, Hâmit Şev
ket înce'den bahsetmek, Faruk Erem'den bah
setmek mümkündür. Bütün bunlar ittifakla ve 
birbirini teyiden bu maddelerin bütün demok
ratik hayatı ve bütün siyasi partileri iktidar 
tarafından istenildiği zaman kolayca avlana
cak, kolayca vurulacak hale getireceği husu
sunda birleşmişlerdir. Muhterem arkadaşlarım, 
bu maddeleri iyice okumak lâzımdır. Bu mad
deler her hangi bir fikri, her hangi bir parti
yi önlemek maksadiyle değil bu maddeler de
mokratik adaletin gelişmesini, demokratik kı
pırdamaları, demokratik inkişaf ve değişmele
ri önlemek için konulmuştur. Yani statükonun 
muhafazasını emreden maddelerdir. Halbuki 
bizim Anayasamız, demokratik gelişme içinde 
bir değişmeyi öngören bir Anayasadır. Bizim 
Anayasamız bir devrim Anayasasıdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, bağlayınız 
Sayın Koçak. 

T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Bu sebeple arkadaşlar, bu Ana
yasa demokrasiye geçiştir. Muhterem arka
daşlarım, zaten dünyanın her tarafında bu 
maddeler ve buna benzer maddeler yoktur. 
İtalya'da yoktur ve İtalya tatbik etmemektedir. 
Nitekim Mussolini rejimi yıkıldıktan sonra 
demokratik düzen içinde bu maddeler kadük 
hale gelmiş ve bizzat bu maddeleri tedvin eden 
Manzini, bu maddelerin hattâ Komünist Par
tiye ve hiçbir sosyalist partiye tatbik edilemi-
yeceğini, çünkü demokratik rejimde siyasi 
partilerin cebir ve şiddete başvurmamak şar-
tiyle her türlü fikir hürriyetine sahi'bolmaları 
gerektiğinin tabiî olduğunu söylemiştir. 

Böylece muhterem arkadaşlarım, burada bir 
noktaya işaret edelim; bir büyük hukukçunun 
nasıl değiştiğini, bir zaman bütün sosyalist 
partileri önler, hattâ bütün liberal partileri ön
ler dediği bu maddenin bir zaman sonra aynı 
maddeler aynı şekilde durduğu halde bu mad

delerin her türlü sosyalist partilere, komünist 
partilere yer verdiğini, müsaidolduğunu söyle
mekten geri kalmamıştır. 

Bu da, maalesef ben de içlerindeyim, hu
kuk adamlarımızın politik değişmelere nasıl 
uyduğunu gösteren acı bir misal olsa gerektir. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, vaktiniz dolmuş
tur, lütfen bağlayınız. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, sözleri
mi bağlıyorum. 

Arkadaşlar, bu maddeler, bu iki madde 
Parlömanter rejime karşı tutulmuş bir tehli
keli maddedir. Bu maddeler kolayca her ikti
darın elinde bir zulüm topluluğu haline getirile
bilir. Arkadaşlar, Adalet Partisi bugün ço
ğunluğuna güvenmesin ve söyliyelim ki, bu 
maddeler her türlü ilerici hareketleri, bu mad
deler her türlü demokratik değişmeyi, her 
türlü sosyal ve ekonomik reformları engellemek 
ve suç haline getirmeye müsait maddelerdir. 
Onun için... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiye
tinde kalacağım Sayın Koçalk. Lütfen cümle
yi bağlayınız. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Anayasamızın 10 ncu ve 20 nci 
maddeleriyle bilhassa ikinci maddesinde vaz'-
edilen prensiplerle bu maddeleri mütalâa ettiği
miz zaman bu maddelerin Türk demokrasisi 
için nasıl bir tehlike olduğunu nazarlarınızda 
belirtebildiğim kanısındayım. Hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. (T. 1. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Kevni Nedimoğlu. Sayın Nedimoğlu, bu
yurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA KEVNI NEDİMOĞ
LU (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın milletve-
•killeri, 1966 malî yılı bütçesi hakkında Ada
let Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üze
re yüksek huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Bir memlekette demokratik rejimin devamı
nı sağlıyacak müesseselerin başında, tarafsız ve 
iyi işliyen bir adalet müessesesinin mevcudiyeti 
lüzumunda, parti farkı gözetilmeksizin, bütün 
milletvekili arkadaşlarımızın müttefik oldukla
rında şüphe etmiyoruz. Gerçekten, adalet me-
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kanizması tarafsız ve iyi işlemiyen bir cemiyette 
her mânası ile huzurdan bahsetmek mümkün 
değildir. 

Bu gerçeklere samimi olarak inanmış bir 
parti olan Adalet Partisi Grupu adına, bu ko
nuda her devirde başarılı imtihan vermiş bulu
nan adalet müessesesimizin faziletli ve değerli 
mensuplarına bu vesile ile saygılarımı sunmayı 
bir borç bilirim. 

Adalet Partisi olarak bu konuda muhtacol-
duğu tedbirleri alma hususunda adalet mües
sesesine yardımcı olacağımıza işaret etmek is
terim. 

Adalet müessesesinden beklenen seri, az mas
raflı ve iyi adeletin temini için kanunların ak-
sıyan hükümlerinin düzeltilmesi, mahkeme ve 
adalet dairelerinin personel ve teşkilât bakımın
dan yeterli bir hale getirilmesi zaruridir. 

Biz düşüncelerimizi bu açıdan arz ve izah et
meye çalışacağız. 

A) Kanun çalışmaları : 
Hâkimlerin özlük işlerinnin Yüksek Hâkim

ler Kuruluna tevdii sebebiyle Adalet Bakanlığı
nın işlerinde küçüksenemiyecek bir azalma ol
muştur. Bu durum karşısında Bakanlığın en 
belli - başlı vazifelerinden biri olan kanunları 
hazırlama konusu ile daha verimli şekilde meş
gul olması imkân dâhiline girmiştir. Ancak, 
Bakanlığın bu vazifeyi yerine getirebilmesi her 
şeyden evvel yeterli bir teşkilâta mâlik olması 
ile mümkündür. 

Üzüntü ile arz etmek mecburiyetindeyim ki, 
Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtı hâlâ 1327 ta
rihli bir Nizamname ve bâzı münferit kanun
larla tedvir edilmektedir. Bakanlığın, bugünkü 
ihtiyaçları karşılıyacak bir teşkilât kanunu 
yoktur. Bu kanun üzerinde yirmi yıla yakın 
bir zamandan beri yapılmakta olan çalışmalar 
bir türlü sonuçlandırılamamış ve hazırlanan ta
sarılar kanunlaştırılamamıştır. Hazırlığının ik
mâl edildiğini memnuniyetle öğrendiğimiz tasa
rının biran evvel T. B. M. Meclisine şevkini ve 
en kısa zamanda görüşmeleri ikmâl edilerek bü
yük bir boşluğun doldurulmasını candan temen
ni etmekteyiz. 

Merkez Teşkilâtı Kanunu gibi Mahkemeler 
Teşkilât Kanunu da mevcut değildir. Hâlen 
mer'i 825 sayılı Kanunun birinci maddesi hük
müne göre, mahkemeler, salâhiyet dereceleri 
kanunla muayyen sulh mahkemeleri, bulunduk

ları ilçenin adı ile anılan ve bir reis ve iki aza
dan terekkübeden asliye mahkemeleri ve bun
ların üstünde Yargıtaydan müteşekkildir. Şu 
suretle, asliye mahkemelerinde topluluk prensi
bi kabul edildiği halde hâkim teminindeki zor
luk ve bâzı ilçelerdeki iş azlığı karşısında bu 
prensipten dönülmüş ve bahis konusu kanuna 
eklenen geçici bir madde ile asliye mahkemele
rine ait işlerin bir hâkim tarafından rüiyeti hu
susunda Adalet Bakanlığına yetki verilmiştir. 
Adalet Bakanlığı bu yetkisine dayanarak Tür
kiye'deki bütün asliye mahkemelerini tek ha
kimli hale getirmiştir. (İstanbul, İzmir ve An
kara'daki ticaret mahkemeleri ile ağır ceza mah
kemeleri hariç) 

Mahkemelerin, ihtiyaca cevap verebilmek
ten çok uzak bu kanun hükümleriyle işlemesi
nin mümkün olamıyaeağı açıktır. Bu itibarla 
Bakanlığın istinaf mahkemeleri kurulup ku
rulmaması mevzuundaki presip münakaşalarını 
da halletmek ve evvelce yapılmış çalışmaları 
da değerlendirmek suretiyle memleket gerçek
lerine uygun ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
Mahkemeler teşkilât kanunu hazırlayıp Yük
sek Meclise sevk etmesini temenni ederiz. 

Bu vesile ile Yargıtayın durumuna da bi> 
iki cümle ile temas etmekte fayda mülâhaza et
mekteyiz. Anayasamızın 139 ncu maddesi hük
müne göre, Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, baş
kan ve üyelerinin ve diğer mensuplarının ni
teliği kanunla düzenlenir. Halen Yargıtayın 
vazifelerini tesbit eden bir kanun mevcutsa da 
bu, Anayasada öngörülen hususları ihtiva etmek
ten uzaktır. Bakanlığın bu konuyu da biran 
evvel çalışmaları içerisine almasını ve hazırla
nacak tasarıyı Mahkemeler Teşkilât Kanunu ile 
birlikte Büyük Meclise sevk etmesini temenni 
etmekteyiz. 

Her gün artan iş hacmi karşısında Yargıtay 
dairelerinin insan üstü bir gayretle çalıştıkları 
malûm bir keyfiyettir. Buna rağmen, bilhassa 
memleketin ekonomik hayatına etkili işlere ait 
dâvaları gören dairelerde ihmal edilmiyecek bir 
iş terakümünün mevcudolduğu vakıadır. Dör
düncü Hukuk ve Ticaret dairelerine intikal 
eden bir alacak dâvası iki seneden evvel sonuç
landırılamamaktadır. Bunların ilk derece mah
kemelerinde bekleme süresi de nazara alındığı 
takdirde, en az beş yılda alacağını alamıyan 
davacıların durumlarını ciddiyetle düşünmek 
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lâzımdır. Pratikte bir fayda temin ettiğine 
kaani bulunmadığımız Yargıtay Savcılık Teş
kilâtının azaltılması ile mevcut değerli eleman
larla Yargıtay dairelerinin takviyesini meseleyi 
halledici bir formül olarak düşünmekteyiz. 

Anakanunlarda yapılması gereken değişik
liklere gelince: 

Medeni Kanunumuz 40 yıla yakın tatbikat 
görmüş bir kanundur. 1950 yılında mütehassıs 
bir komisyon kurulmuş ve on yıl devam eden 
çalışmalar sonunda Medeni Kanunumuz mem
leket ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve 
yeni baştan kaleme alınmıştır. Hazırlanan bu 
tasarının Bakanlıkta olduğu şüphesizdir. Sayın 
Bakanın bu çalışmaları gözden geçirerek, hazır
lanan tasarı hakkında ilim adamlarının ve tat
bikatçıların görüşünü aldıktan sonra biran ön
ce Meclise sevk etmesini temenni ederiz. 

H. U. M. Kanununun memleket ihtiyaç
larına uygun ve dâvaların süratle intacını 
temin edecek bir şekilde hazırlanması hu
susunda 1946 yılından beri çalışmalar var
dır. Hazırlanan tasarı evvelce komisyonlarda 
tetkik konusu olmuş ancak kanunlaşması müm
kün olmamıştır. Hukuk dâvalarının süratle 
intacında büyük fayda sağlıyacağma inandığı
mız bu tasarının da biran önce kanunlaşmasına 
gayret sarf edilmesini hasseten rica ederiz. 

Cemiyet düzeninin tesisinde, vatandaş hak 
ve hürriyetlerinin garanti altına alınmasında 
en büyük âmil olduğunda şüphe bulunmıyan 
Türk Ceza Kanunu ile C. M. U. Kanunu hak
kında da aynı mütalâaları tekrar ederiz. 

.Muhterem arkadaşlarım; noterlik ve avukat
lık kanunları üzerinde Bakanlığın çalışmaları
nın mevcudiyetini de işitmekteyiz. Noterli
ğin ehemmiyetini bütün arkadaşlarımın takdir 
edeceklerinde şüphem yoktur. Bâzı hâdiseler 
dolayısiyle bu müesseseye karşı beslenen itima
dın zayıfladığını hissetmek dahi üzüntü verici
dir. Bu itibarla, müessesenin her türlü şaibe
den uzak bir müessese haline gelmesini temin 
edecek tedbirlerin alınması hususu üzerinde 
ehemmiyetle durulmasını rica ederiz. Âmme hiz
meti niteliğinde olduğu Avukatlık Kanununun 
23 ncü maddesinin ifadesini bulan avukatlık 
meslekinin lâyık olduğu seviyeye çıkarılmasını 
temine matuf kanuni tedbirlerin alınmasında 
çok geç kaldığımıza kaaniim. 

Meslekin sosyal meselelerinin biran evvel ele 
alınması lüzum ve zaruretine inanmaktayız. 

Aziz arkadaşlarım; Yüksek Hâkimler Kuru
lunun teşekkül ve işleyiş tarzı üzerinde de bir 
nebze durmak isterim. Yüksek Hâkimler Ku
rulunu, Anayasamızın 143 ncü maddesinde yer 
alan kuruluş şekli, üzüntü ile arz edelim ki, 
bu müesseseden beklenen gayeyi tahakkuk ettir
mekten uzaktır. Sözü geçen madde hükmüne 
göre 18 asil üyeden altısı Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosunca, altısı birinci sınıfa ayrıl
mış hâkimler tarafından seçilmektedir. Yük
sek Hâkimler Kurulu teşkilinin sebebi hâkim
leri her türlü siyasi tesirlerden uzak tutan bir 
sistemin getirilmesi idi. Samimiyetle ifade et
mek mecburiyetindeyim ki, bu tarz seçimle is
tenen gayenin tahakkukunu sağlamak mümkün 
görülmemektedir. Meclisler kontenjanından se
çilme arzusunda bulunan değerl i hâkimler, se
çimin tabiî sonucu olarak, meslekin hüviyeti 
ile bakili telif olmıyan bâzı hareketlere teves
sül mecburiyetinde kalmaktadırlar. Ve yine se
çimin tabiî bir neticesi olarak istemeye isteme
ye bir grup a mal edilme durumuna düşmekte
dirler. Aralarında senelerce çalışarak fazilet ve 
dürüstlüklerini yakından tesbit etmiş olduğum 
muhterem meslekdaşlarmıın haddi zatında hiç 
de kasıtlı olmıyan düşüncelere muhatabolma-
larını meslekin mutlak bitaraflık hüviyeti ile 
bağdaştıramamaktayım. Kaldı ki, muhtelif se
beplerle seçimlerin aylarca soııuelandırılamn-
ması ve oyların şu veya bu istikamette don
ması, müessesenin işlemesini de imkânsız hale 
getirmektedir. Nitekim Senatoca seçilmesi ge
reken iki üye bir yılı mütecaviz zamandan beri 
seçilememekte, diğer mercilerce seçilen üyeler 
görevlerine başlıyamamakta ve süresi biten üye
ler ise aslî görevlerine dönememektedirler .Bu 
halin müessesede tevlidedeceği huzursuzluğu 
takdir buyuracağınızdan şüphe etmiyorum. Hâ
kimler Kurulu, bütün özlük işleriyle meşgul 
olacaklarına göre, birinci sınıfa ayrılmış hâkim
ler arasından seçilecek altı üyenin sadece bi
rinci sınıf hâkimler tarafından seçilmesinde de 
isabet olduğunu iddia etmek zordur. Hele, se
çim zamanında birinci sınıf hâkimlerin Ankara'
da toplanmaları, hem lüzumsuz masrafı hem de 
işlerin aksamamasmı intacetmektedir. 

Diğer taraftan hâkimler hakkında yapılan 
ihbar ve şikâyetlerin tahkiki ve hâkimlerin ka-
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nun ölçüsü içerisinde denetlenmesini mümkün 
kılan bir tahkik ve denetleme kurulunun bu
lunmaması da üzerinde önemle durulacak bir 
konudur. Halen bu tahkik işleri şikayete mu-
hatabolan hâkimin bulunduğu yerdeki diğer hâ
kimlere yaptırılmaktadır ki, bu usulün sakat
lığı izahtan varestedir. Yüksek Hâkimler Kuru
lu Kanunundaki bu aksaklıkları önliyecek hü
kümlerin biran önce tanzimi ve hâkimlerin nite
liklerini, hak ve vazifelerini, tâyin terfi ve 
nakillerini, memleket gerçeklerine uygun ve 
hâkimlerin huzurla vazife görmelerini garanti 
eden hâkimlik teminatını, disiplin muamelele
rini tesbit edecek olan Hâkimler Kanununun 
süratle hazırlanarak Meclislere şevkinin zaru
retine işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; Adalet Bakanlığı
nın kanun çalışmaları konusundaki görüşleri
mize son vermeden evvel doğrudan doğruya 
Adalet Bakanlığı ile ilgili olmamakla beraber 
bu Bakanlık tarafından tahakkukunu arzuladı
ğımız bir hususa da işaret etmeden geçemiyeee-
ğim. 

Arkadaşlar, bugün Türkiye'de benim diyen 
hukukçu dahi hangi kanunun meriyette olduğu
nu derhal tesbit edebilecek durumda değildir. 
Halen mer'i mevzuat Padişahlık zamanından 
olmak üzere beş tertip düsturda toplanmıştır. 
Aynı numarayı taşıyan değişik kanunlar mev
cuttur. Bir hususun mevzuat bakımından tet
kiki iij sahiplerinin çok zamanını almaktadır. Bu 
bakımdan, tâbiri caiz ise, bir kanun reformu 
yapmak, mevcut kanunları tek metin halinde 
toplamak zarureti vardır. Bunun tahakkuku 
Türkiye'nin hukuk hayatında büyük bir ferah
lamaya sebebolacaktır. Bakanlık Merkez Teş
kilâtı Kanununun kabulü ile kurulacak tetkik 
kurulunun mütahassıs elemanlarla teçhizi sure
tiyle bu reformu gerçekleştirmesinin Bakanlık 
için güç okluğu kadar şerefli ve hayırlı bir va
zife olacağına işaret etmek isteriz. Bu şerefli 
vazifenin Sayın Adalet Bakanımıza nasibolma-
smı da can ve gönülden temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; kanun çalışmaları 
hakkındaki mütalâalarımızı bu şekilde özetledik
ten sonra, bir parça da personel, teşkilât, bina 
ve levazım konularına işaret etmek isterim. 

Yetişmiş personel, özlediğimiz süratli ve isa
betli adaletin en başlı amillerindendir. Mer'i 
sistemimize göre anapersonel olan hâkim ve 
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savcılarımızın iyi yetiştiklerini iddia mümkün 
değildir. Staj müessesesi bugünkü şekliyle 
tamamiyle kifayetsiz ve beklenen faydalı temin
den uzaktır. Hazırlanmasını tavsiye ettiğimiz 
Hâkimler Kanununda staj üzerinde ehemmiyet
le durulması stajiyerlere tatbikî bilgi veren bir 
müessese haline getirilmesi lüzumuna işaret et
mek isteriz. Ne kadar faydalı bir staj devresi 
geçirilirse geçirilsin fiilen mesuliyetti vazife de-
ruhde edilmedikçe iyi hâkim yetiştirileceğine inan
mıyoruz. Stajdan sonra, muavinlik sınıfını, ağır 
ceza merkezlerinde ve yetişmiş hâkimlerin mu
rakabesi altında ve mesuliyet alarak hâkimlik 
yapmak suretiyle geçirmiyen hâkim muavinle
rinin müstakil mahkemelere tâyin edilmelerin
de isabet olamıyacağı kanaatindeyiz. Bu itibar
la, stajını ikmâl eden stajiyerlerin muavin ola
rak ağır ceza merkezlerine tâyin edilip muavin
lik müddetlerini bu yerde ikmalden sonra müs
takil hâkimliklere tâyinlerinin usul ittihazını 
•temenni etmekteyiz. Yardımcı personel olan 
icra memuru, başkâtip ve kâtiplerin de yetişme
lerini temin edecek kurs veya meslek mektebi 
açılması konusunda durulması ve bunun tahak
kuku imkânlarının araştırılması lüzumuna inan
maktayız. Adalet Bakanlığının, icra memurla
rının yetiştirilmesi hususunda bir kurs açtığını 
öğrenmiş bulunuyaruz. Bu hareketlerinden do
layı Bakanlığa şükranlarımızı arz ve bu kursla
rın genişletilmesini de rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; hâkimlerin ve diğer 
adelet personelinin verimli çalışması her şeyden 
;vvcl bunlara çalışma yer ve imkânının sağlan-
nasına bağlıdır. Bugün adalet binalarımızın 
bu imkânı sağlıyacak durumda olduğunu iddia 
tmek mümkün değildir. Hele Ankara Adalet 
•masının durumu fecidir. Mevcut bina kifayet 

siz, sıhhi şartlardan âri olduğu gibi yüz binlerce 
Ira verilmek suretiyle kiralanan binalarda ge 
ek personele gerekse iş sahiplerine eza vermek 

ten başka bir işe yaramıyaıı haldedir. Bakan 
iğin bilhassa Hükümet merkezinde adalet mü 

-\>.Meşesinin mehabetine yakışır bir adalet sarayv 
inşaası imkânlarını araştırmasını istirham etmek 
isteriz. Buna muvazi olarak, bütçe imkânları 

ısbetinde yurt çapında adalet binaları konusu 
ıra bir plâna bağlıyarak tahakkuk imkânlarını 
şaşt ırmasını rica etmekteyiz. 

adalet binalarının menfrasat, levazım ve kn 
Ltisîye ihtiyaçları da bir dert halindedir. GereK 
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bunlar gerekse, bilhassa, suç üstü tahsisatının 
Kifayetsizliği adalet müessesesinin haysiyetiyim 
KaDiii telif olmıyan durumlar yaratmaktadn 
ne r yıl yüz binlerce lira bilirkişi ve vasıta üt, 
reci düyuna kalmakta ve hak sahipleri savcılıiv 
Kapılarında sızlanmaktadırlar. Bu hal mücsst-, 
senin şerefine gölge düşürmektedir. Birkaç yüz 
bin liralık tahsisat için adalet müessesesine bu 
hallerin reva görülmemesini bilhassa rica ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, birkaç cümle ile de 
ceza evlerimize işaret etmek isterim. Cezaların 
infaz ve mahkûmların ıslah yeri olan ceza evle
rimizin çoğunun bu gayeyi teminden uzak olduğu 
hepimizin üzerinde fikir birliğine, varacağımızda 
şüphe etmediğimiz bir husustur. Bunların ısla
hının bir zaman ve para meselesi olduğu da şüp
hesizdir. Bu itibarla Bakanlığın ceza evleri
mizi ıslahın gayesine uygun bir hale getirilmesi 
hususunda plânlı bir çalışma içerisine girmesini 
temenni etmekteyiz. Bu vesile ile ceza ve tevkif 
evleri teşkilâtımızın çok mahdut imkânlar içe
risinde olmasına rağmen mahkûmların çalıştı
rılması ve bir meslek sahibi kılınmaları mevzu
undaki çalışmalarını takdirle anmamak müm
kün değildir. 

C. H. P. Sözcüsü Mustafa Uyar Seçim 
Kanununa dokunurken hızını alamamış bir atın 
hırçınlığından bahsetti, bu sözlerin bu çatı al
tında bir Milletvekilinin ağzından çıkmış olma
sını cidden teessürle karşılıyoruz. Seçim Ka
nunu bitaraflığından şüphe etmememiz gereken 
Kurucu Meclis tarafından hazırlanmıştır. Yapı
lan tadilât sadece bu Kurucu Meclisin yaptığı 
şekle dönmekten ibarettir. Bu tasarı huzuru
nuza gelecek ve burada uzun uzun münakaşa 
edileeektir. Bu itibarla bu hususta fazla konuş
maya lüzum görmüyorum. 

Af Kanunu hakkında söylenen ve gerçeklere 
uygunluktan uzak ve umumi efkârı tereddüde 
sevk eden başka bir gaye getirmediği kanısını 
uyandıran ve tekrarlanması memleketin huzu
runu bozmaktan başka bir faidesi bulunmıyan 
beyanları cevaplandırmayı lüzumsuz mütalâa 
etmekteyiz. 

İşçi Partisi Sözcüsü Yunus Koçak arkadaşı
mın. 141, 142 nci maddeler hakkındaki Ana
yasa Mahkemesi kararını burada münakaşa et
mesini doğru bulmamaktayız. Buna yetkimiz 
de yoktur. Türkiye'de demokratik rejimin te

minatı içerisinde fikirler elbette dermeyan edi
lecek ve münakaşa edilecektir. Ancak fikir 
özgürlüğü iddiası ile demokratik rejimin tasfiye
sini ve bir sınıf ve zümrenin hâkimiyetini te
mine matuf her türlü hareket karşısında kuvve
tini hukuk Devleti niteliğinden alan meşru or
ganları ve hürriyetlerini asla münakaşa ettir-
miyen Türk Milletini bulacaktır. (A. P. sıra
larından alkışlar) Adalet Partisi hiçbir zaman 
aded çoğunluğuna güvenmiyerek, sadece hakka 
ve adalete olan bağlılığına güvenecektir. 

A adalet Bakanlığı bütçesinin muhterem 
Türk Milletine ve adalet mensuplarına hayırlı 
olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkıglar) 

BAŞKAN — AçJk oylamaların neticelerini 
arz ediyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının açık oylamasına; 222 
arkadaşımız katılmıştır. 160 kabul, 60 ret, 1 çe-
kinser oy kullanmıştır. Aranılan nisap hâsıl ol
madığından oylama tekrarlanacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büitçe 
kanunu tasarısının açık oylamasına 211 arkada
şımız katılmıştır. 157 kalbul, 50 ret, 4 çekinser oy 
kullanılmıştır. Aranılan nisap hâsıl olmadığın
dan oylaıma tekrarlanacaktır. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Binicioğ-
lu, buyurun efendim. 

M. P. GRUPU ADINA SAMİ BÎNİCÎOĞ-
LU (Manisa) — Sayın milletvekilleri, Adalet 
Bakanlığının 1966 malî yılı Bütçesi üzerinde 
Millet Partisi Grupunun görüşlerini, İtenkid ve 
temennilerimi arz etmek üzere söz almış bulun
maktayız. 

Adalet, insanlığın en bârız nişanesidir. Ada
let insanlıkla başlamıştır. Onun içindir M, ada
let riayet edilmesi zaruri bir müessesedir. Ada
let mülkün temelidir, fikri Ibizi hukuk devle
tine .götürür. Fertleri âdil olan devletler âdil 
olurlar, âdil olan devletlerin fentleri de âdildir
ler. Adaletten maksat, bir cemiyette insanların' 
barış içinde yaşamalarının teminidir. İnsanlığın 
nihai gayesi de barış içinde yaşamaktır. Barış 
içinde yaşamak ancak adalet ile mümkündür. 
Hukuk Devleti hukuk düzeni adalet fikrine bağ
lıdır. Bu itibarla, bugünkü konuşmalarımız Dev
letin temeli olan bir müessesenin bütçesine aittir 
ve Adalet Bakanlığı en önemli bir Bakanlıktır. 
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Sayın miLlctyekill'eri, bu derece önem ver
diğimiz, adalcit müesseselerimiz ve teşkilâtımız 
acalba bugün ne durumdadır? Bu soruya cevap 
Vermeye çalışacağız. 

önce şunu şükranla arz etmek isteriz ki, ada
let teşkilâtımız zaman zaman cemiyetimizin geçir
diği buhranlara ve sarsıntılara en çok mukave
met etmiş ve bu mukaddes vazifeye gölge düşür
memeye gayret etmiş bir teşkilâttır. 

Sayın Mki'm'lerim'izin, almış oldukları hukuk 
bilgisi ve duygusu ile, vermiş oldukları karar
larda daim vicdanları ile haşhaşa kalmaya ça
lışmışlardır. Bununla beraber, adalet tatbikatı
mızda partizan idarelerin baskısı altında üzücü 
olaylar da olmuştur. Emirle siyalsi parti liderle
rinin tevkif edildiği ve tahliye eden hâkimlerin 
do vazifelerinden alındığı yakın tarihimizde gö
rülmüştür. Allah o günleri bir daha göstermesin. 

• Sayın milletvekilleri, nihayet adalet teşkilâtı 
'mensuplarının ve hâkimi erimizin de bir insan 
olduklarını beşerî zarflara kapılabileceklerini de 
unutmamak gerekir. Bunun için de, hâkimlerimi
zin seç,iıuıinde tâyin ve tedbitıinde bilhassa mâ
nevi hasletlere daha çok önem vermek gerektiği 
gibi onları 'huzursuz kılacak bütün maniaları kal
dırmak, onları huzur içinde iş görebilecek bir 
seviyeye ulaştırmak gerekir. Bugün görüştüğü
müz bütçe ile bu yolda geçen senelere nazaran 
daha da ileri bir hamle atılmışsa bunu şükranla 
anmak ve bu yoldaki çalışmaların daha da ileri 
olmasını candan temenni etmek gerekir. 

Sayın milletvekilleri; 
Hâkimlik mesleki diğer mesleklerin hiçbiri

ne benzemez. Hâkimin vicdani mesuliyetinin 
ağırlığı hiçbir şeyle ölçülemez. Hukuk tarihin
de vermiş olduğu hatalı karar yüzünden, vicda
ni „ üzüntsüsünc day anamı yarak canına kıymış 
hâkimlere rastlamak daima mümkündür. Bunun 
için de hukuk faaliyetlerini adlî hataları önliye-
cek bir istikamette yürütmek gerekir. Hâkim 
gece yatağında dahi pah at uyku uyuyamaz. Dai
ma vicdanının sesini duyar, onun baskısı altın
da o gün verdiği kararların muhakemesi ile meş
guldür. İşte hâkimlik budur ve böyledir. 

Sayın millet vekil 1 e r i ; 
•Mensupları bu şartlar altında bulunan bir 

teşkilâtın sağlam esaslar üzerinde kurulmuş ol
ması, elbette ki, hâkimlerin yüklerini azaltır, 
mümkün olduğu kadar onları huzurlu kılar ve 
işlerini kolaylaştırır. 

Adlî teşkilâtımız : 
1. Merkez teşkilâtı, 
2. Mahkemeler teşkilâtı, 
o. Savcılar teşkilâtı, 
4. İcra dairelerinden meydana gelmiştir. 
Adalet Bakanlığının Merkez Teşkilâtı 22 Ma

yıs 1827 tarihli eski bir Nizamname ile yürütül
mektedir. Bu Nizamnamenin bugünkü adlî teş
kilâtı yürüteçle durumda olmadığına inanıyoruz. 
En kısa zamanda adlî merkez kanunu çıkarılma
lıdır. 

Mahkemeler teşkilâtına gelince, bu teşkilâtı 
yürüten mevzuat da eskidir. Bilhassa hepimi
zin şikâyetçi bulunduğumuz dâvaların uzaması 
usul kanunlarının eski olması ve bugünkü ihti
yaçlara cevap verecek durumda bulunmamasın
dan ileri gelmektedir. Usul kanunları yeniden 
ele alınmalı, günün ihtiyaçlarına cevap verebi
lecek şekilde yeniden çıkarılmalıdır. 

Adlî hizmetlerin görülebileceği müsait ada
let dairelerimiz maalesef yoktur. Birçok yerler
de dağınık bir şekilde gayrim üsait binalarda ça
lışmaktadırlar. Adalet teşkilâtı, gördüğü hizmet
ler mukabilinde vatandaştan para alır ve adlî 
teşkilât maddi bakımdan verimli bir teşkilâttır. 
Fakat temin ettiği geliri vatandaşın ve adaletin 
yararına olarak kendisine sarf edilmekten kaçı
nılmamalıdır. 

Mahkemelerimiz emrinde maalesef nakil va
sıtası yoktur. En önemsiz dairelerde lüzumun
dan fazla nakil vasıtası olduğu halde bir mah
keme nezdinde bir vasıtanın bulunmaması iyi 
bir şey değildir. Esasen hazırlık tahkikatı için 
verilen ödenekler suç üstü ödenekleri de kifayet
siz olduğundan âmme hizmeti lâyıkı ile görüle
memekte savcılar ve hâkimler bu yüzden büyük 
bir sıkıntı içindedirler. 

Sayın milletvekilleri; 
Millet Partisi 1950 den evvel hâkim temina

tı müessesesini savunmaktaydı. O zaman bun
lar hiçbir partinin aklına bile getirmediği mese
lelerdi. Partimizin savunduğu bu fikirlerin bü
tünü ile yeni. Anayasamızda yer almasından if
tihar ediyoruz. Ancak teminat müessesesinin 
daha rasyonel bir hale getirilmesi icabeder. Hâ
kimlerin muayyen ölçüler tahtında eşidolarak 
bu teminat ve neticelerinden istifadelerini sağlı-
yacak yeni tedbirler alınmalıdır. Yüksek Hâ
kimler Kuruluna rağmen hâkimlerimizin tayin 
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ve nakillerinde bâzı aksaklıkların meydana gel
diğini müşahede etmekteyiz. Bu teknik aksak
lıkların biran evvel düzeltilmesini temenni et
mekteyiz. 

Savcılık müessesesi, hiçbir teminata sahip de
ğildir. Savcılar bir devlet memuru gibidir ve si
yasi kuvvetin emri altındadır. Aynı bağımsız 
adalet teşkilâtı içinde yer alan savcıların da ken
dilerinden emin olabilecek bir teminata kavuş
turul malarını ve Yüksek Savcılar Kurulunun 
teşkilinin iyi olacağı kanaatindeyiz. 

Adlî Tıp 'Meclisi Kanunu biran evvel çıkarıl
malıdır. Adlî tıp müessesesi önemine uygun bir 
şekilde cazip bir hale getirilmelidir. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 
adliyenin bağımsızlığını vuzuha kavuşturmuş
tur. Ancak hâkimler üzerindeki denetim vuzu
ha kavuşmuş değildir. Kendilerine bu kadar 
önemli vazifeler verilen ve bu kadar geniş ba
ğımsızlık tanınan hâkimlerin uygun bir şekilde 
denetimi şarttır. Bunun için de Yüksek Hâkim
ler Kurulu bünyesi içinde bir murakabe ve tef
tiş kurulunun teşkili gerekir. Bu denetim mü
essesesi kurulurken ve bu denetim yapılırken 
adliyenin bağımsızlığı prensibine de dikkat et
melidir. 

Adlî teşkilâtın esaslı unsurlarından biri olan 
zabıt kâtipleri ve diğer adlî teşkilât memur ve 
kâtiplerinin durumu yeniden ele alınmalıdır. 
Bunların ne çetin ne yorucu şartlar altında ça
lıştıklarını unutmamak gerekir ve bunların da 
maddi bakımdan huzurlarının temini şarttır. 
Zabıt kâtiplerine adlî tazminat hakkı tanınmalı
dır. Ayrıca bu meslek mensuplarını yetiştirecek 
eğitim müesseseleri biran evvel kurulmalıdır. 

Adlî zabıta en kısa zamanda teşkil edilmeli
dir. 

Stajiyer hâkimlerin durumu da iyi değildir. 
Stajiyer hâkimlere verilen ücret onların huzur 
içinde stajlarını yapmalarına elverişli değildir. 
Hâkim stajiyerlerine hâkimlik tazminatının as
gari haddi tanınmalıdır. Stajın iki seneye çı
karılması kanaatimizce uygun değildir. 1 sene
lik stajın iyi kullanılması kâfidir. Diğer bir se
ne bir kayıp sayılır. Bugün vazife gören hâ
kimlerimiz ikişer sene mi staj yapmışlardır? Di
ğer taraftan avukatlık stajının iki seneye çıka
rılması hakkındaki tasavvur ve teşebbüsleri de 
uygun görmüyorum. Bu zaman fasılaları bir gen
cin vaktini yitirmekten başka bir işe yaramadı

ğı gibi, hukuk tahsilini onu yapmaya muktedir 
bir zümrenin inhisarına sokar. 

Sayın milletvekilleri; 
İcra daireleri de adalet teşkilâtı içinde önem

li bir yer işgal eder. İcra dairelerinde işler yı
ğılmış kalmıştır. İcra memurları kadrosunu 
çoğaltmak gerekir ve icra memurlarının da mes
lekî eğitimden yetişmeleri uygun olur. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi de bugün aktüel bir konu olan ve sık 

sık tekrarlanan T. C. K. 141 ve 142 nci madde
leri ile 161 ve 163 ncü maddeleri üzerinde du
racağız. Ayrıca Seçim ve Af kanunları üzerin
deki kanaatlerimizi de arz edeceğiz. 

141 ve 142 nci maddelerin T. C. K. dan çı
karılmasını istiyen bir cereyan mevcuttur. Bu 
cereyanın gayesini kestirmek gayet kolaydır. 
Bu cereyan iki istikametten gelir; bunu istiyen-
ler anarşistler ve komünistlerdir. Çünkü on
lar bir düşmanın ve kökü dışarıda olan bir cere
yanın hizmetkârlarıdır. Müessese nizamını yık
mak, iktisadi, sosyal ve siyasi sistemi değiştir
mek isterler. Bu istek Anayasaya aykırıdır. 
Çünkü Anayasamızın kendinde hürriyet vardır. 
Anayasamızın vaz'ettiği sistem hür ve demokra
tik sistemdir. Böyle olunca hürriyet sistemi 
kendi tabiatına aykırı ve kendini yıkacak bir 
cereyana karşı tedbir alması kadar tabiî bir şey 
olamaz. Şu halde bu maddeler Anayasanın ve 
hürriyet rejiminin koruyııcusudur. Bunların 
kaldırılması şöyle dursun, bunların bilâkis da
ha açık bir şekilde daha şedit olarak ele alın
ması gerekir. 

141 ve 142 nci maddelerin değiştirilmesini 
istiyen veya kaldırılmasını istiyen cereyanın 
bir kısmı da hakikaten samimidir. Birtakım 
kimselerin her hangi bir iftira neticesi ağır mah
kûmiyetlere mâruz kalmaları endişesini duyar
lar. Bunlara hak vermek gerekir. Zira haki
katen bir insanın iftiraya mâruz kalması veya 
adlî bir hata ve bir haksızlık neticesi mahkûm 
olması adalet duygusuna aykırı çok ağır bir iş
lemdir. Bunun için de yukarıda da arz ettiğim 
gibi, maddeler yeniden ele alınarak daha mak
sada uygun, daha vazıh bir şekle konulur hattâ 
teşdidedilirse, bu endişe de zail olur. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, bir dakikanı
zı rica edeceğim. 

Sayın arkadaşlar saat 13 oldu. Vaktimiz ta
mamdır. Yalnız hatibin 7 - 8 dakikalık bir za-
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manı vardır, devamı hususunu oylarınıza 
arz edeceğim münasip görürseniz devam eder. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim, devam edin. 
SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Benden 

evvel konuşan Yunus Koçak arkadaşımız bu 
141 ve 142 nci maddeler 1950 senesinde vazedi
lirken Sayın merhum Halil Özyörük ile Sayın 
liderimiz Bölükbaşı'nm da bu meselede rol oy
nadığını ifade etmişler. Eğer hakikaten Sayın 
merhum Halil Özyörük bu maddelerin bu şekil
de çıkmasında rol oynamışlarsa Allah gani gani 
rahmet eylesin. Ve Sayın Bölükbaşı'nm da bu 
hususta hakikaten rolü olmuşsa, ki, olmuştur. 
Kendisi zaman zaman komünizm ve anarşizmin 
karşısına dikilmiş ve onun için de mücadele et
miştir. Sayın liderimiz Bölükbaşı ile Millet Par
tisi olarak iftihar etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
163 ncü maddeye gelince; bu maddeden 

mahkûm olmuş veya haklarında dâva açılmış 
olanların sayısı daha çoktur. Bu maddeden 
mahkûm olanların veya mahkemeye düşenlerin 
birçokları bir inancın, bir samimiyetin kurban
larıdırlar. Dini siyasete a Jet eden ve siyasi men
faat peşinde koşan ve dini menfaate alet edip 
maddi menfaat temin edenlere asıl bir şey ol
maz, bir şey olanlar bunların kurbanlarıdır. Asıl 
bu siyasi madrabazlar ve asıl bu maddi madra
bazlarla mücadele edecek tedbirleri almak lâ
zımdır. 

Maalesef dini duygularımız, ona hiç de 
inanmıyan birtakım politika madrabazları tara
fından daima istismar edilmiştir. Bugün de ma
alesef 1954 senesinde irticaa gidiyor diyerek 
Millet Partisini kapatıp, aziz milletimizin mu
kaddes hislerini bol bol istismar edenlerin va
risi durumunda olanların da aynı itikatta olduk
larını seçim zamanlarında bizzat gözlerimizle 
gördük, bugün de maalesef bütün hattı hareket
leriyle müşahede ediyoruz. Mukaddesi dinimi
zi işte bu mutasallıtlarm elinden kurtarmak ge
rekil'. 163 ncü maddenin ruhu işte buradadır. 
Bugün burada aziz milletimizin dini olan İs
lâmlığı yalnız kendi inhisarları altında tutmak 
istiyen samimiyetsiz istismarcılar da var. Bun
lar her türlü herzeyi karıştırmaktan çekinmez
le]', perdenin önüne çıktıkları zaman da birer 

din mücahidi rolüne bürünürler. Bu siyasi 
sahtekârlardan mukaddes dinimizi kurtarmak 
lâzımdır. Bu memleketin ve milletin '% 99,5 u 
Müslümandır. Kimseye dinsiz demeye hakkımız 
yoktur. Kimin dinli, kimin dinsiz olduğunu Ce
nabı Allah çok iyi bilir ve dinli görünüp de din
sizlik yolunda gezenleri de ve dini maddi men
faat vasıtası yapanları da, onu siyasi menfaat 
vasıtası yapanları da Allah çok iyi görür ve öy
le bir vurur ki, bir daha da doğrulamaz. Ve öy
le bir vurmuştur ki, bu da yakın tecrübe ile 
sabittir. 

Sayın Hükümet Başkanı daha evvelki gün 
bu kürsüde, bu memlekette din siyasete alet 
edilmiyor, istismar edilmiyor, buyurdular. Şu
nu inanarak ifade ediyorum ki, dini siyasete 
alet edenlerin başında Sayın Başbakan geliyor, 
peşinde muayyen bir zümre de bu yönden ayak
ta durabileceklerini zanneder ve onları takibe-
dcr. Dindar ve milliyetçi geçinenlerle de temas
larımız oldu ve hayal kırıklığına uğradık. Aklı
selimin bir araya gelmesini mukaddes duyguları 
istismar konusu olmaktan kurtarmasını bekliyo
ruz. 

Bugünkü Milliyet gazetesinde bir haber var; 
dini siyasete alet etmenin yeni bir örneği, «A. 
P. Afyon Milletvekili Hacı Şevki Güler Yeşil 
At Hac Yolunda» diye afişler bastırdığını ve 
Hac'da çektirdiği resimleri bu afişlerde teşhir 
ettiğini görüyorsunuz. Size soruyorum bu di
ni siyasete aJet etmek değil midir? Bu bir nevi 
siyasi ve maddi menfaat sahtekârlığı değil mi
dir1? A. P. liler siz bunu tasvibediyor musunuz? 
Ediyorsanız siz de dini siyasete alet ediyorsu
nuz demektir. Burada vakit müsait olsaydı se
çimler zamanında da dini nasıl istismar ettiği
nizi misallerle anlatabilseydik, millî iradenin bir
takım yollarla ifsat edildiği kanaati hâsıl olursa 
sizin sarıldığınız 240 kişilik millî iradenin ma
hiyeti meydana çıkar. 

Biz bunu gördük, millî iradenin nasıl ifsad 
edildiğini bizzat gördük. Fakat, millet de, si
zin deyiminizle size rey verenler de bugünkü 
davranışlarınız devam ederse sizi de en kısa za
manda anlıyacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Sami Bey, bir iki daki
kanız kalmıştır, lütfen toparlayınız. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, bunlar birer gerçelktör. Ske bu 

— 432 — 



M. Meclisi B : 49 18 . 2 . 1966 O : 3 

muevzuda bir misal vereyim. Seçim propagan
daları sıuasımda hepimiz dolaştık. Akhisar Via bir 
ca/nıkiıe imam oları ve bir kızın ırzına tasallut 
ederek vazifesinden atılmış olan bir mtm sa
kal bırakıp kendini tannmıyan köylerde, bölge
lerde köylerde, «din elden gidiyor, Adalet Par
tisine rey verirseniz din kurtarılacaktır» diye 
propaganda yaptığını gözlemimizle gördük. Bu
nu siz tasvibeder misiniz? Bunu bir dindar tas-
vibedeibilir mi? İşte değinmek istediğim noka-
lar bunlardır. Bunun için size diyorum ki, 
240 lılk millî iradenin, bu 240 kişinin nasıl 
meydana geldiğini sizler kendiniz daha evvelki 
seçim zamanındaki faaliyetlerinizi hatırlarsanız 
çok iyi anlayacaksınız. Bu 240 kişi ile burada 
ilk davranışlarınızla antidemokratik davranışla
rınızla bu memleketi iyi bir istikamete götürmi-
yeceğinizi göreceksiniz ve anlıyacaihısmız. Söz
le ilimi burada bitirirken, Sayın Adalet Balkanı 
konuştuktan sonra yeniden söz almak üzere hu-

zunuzid'an ayrılıyorum. Hepinizi saygiyle selâm
larım. (Sağ sıralardan alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, vakit 
tamam olmuştur... 

A.P. MECLİS GRUPU ADINA MUHİDDİN 
GÜVEN (İstanbul) — Sayın Başkan, grupumu-
za bir sataşma vâlkı olmuştur. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, vaktimiz dolmuş
tur. Hatibin sözünü bitirinceye kadar devam et
mek kararı almıştık, öğleden sonraki oturu/m-
da da söz istiyabilirsiiniz. 

Muhterem arkadaşlarım; altı arkadaş konuş
muştur. Yeterlik önergesi gelmiştir. Ancak öğ-
lodıen sonraki oturumda Sayın Adalet Bakanına 
söz vereceğimi, ondan sonra'sırada olan bir ar
kadaşa söz verdikten sonra yeterlik önergesini 
oylayacağım, saat 14,30 da toplanmak üzore 
IVj.'ieş'iınıe ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,08 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkan vekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Üç ün
cü oturumu açıyorum. Görüşmelere devam edi
yoruz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Vakıf
lar Genel Müdürlüğü 1966 bütçesi hakkında 
ki, oylamayı tekrar ediyoruz. Kutular sıralaır 
arasında dolaştırılacaktır. 

Sayın Muhiddin Güven ne hakkında söz isti
yorsunuz ? 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Öğleden 
evvel Millet Partisi adına konuşan arkadaşımız 
grupumuza müteveccih bâzı tariaierde bulun-
ımuştur. Müsaade buyurursanız ona cevap arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurum, yalnız bunun kısa ol-
tmaısmı rica edeceğim, bütçeye geç kahmyalım. 

A.P. GRUPU ADINA MUHİDDİN GÜVEN 
(İstanbul) — Sayın arkadaşlarım, 1966 bütçe
sinin müzakereleri sırasında meseleleri önü
nüzde dile getiren arkadaşlarımız elbetıteki bun
ları kendi değer ölçülerine göre kıymetlendire-
ceklerdir. Fakat şuna bilhassa işaret etmek is
terim ki, bu meselelerin değerlendirilmesi bir 
tahrik zemininin üzerine aturtulmamalıdır. Mü
temadiyen bir mazinin hesabı üzerinde durul-
mıamıalıdır. Madem ki, hep beraber milletin te
alisi için gözümüzü istikbale doğru çevirdik, ar
tık bırakalım eskiye ait mahsup muamelelerini. 
Yetmedi mi diye de artık sormak da hakkumız-
dır. Bir iştinakinıiz olmalıdır diyoruz. Elbetıteki 
bunu bütün partiler kabul etmelidirler, etımek 
mecburiyetindeyiz. Bu iştirak üzerinde hakiki 
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yolumu/Al bulacağız. Biz, Adalet Partisinin grup 
sözcüleri bütçe konuşmalarım iste bu açıdan de-
ğerleındiraıeye çalışıyoruz. 

Yüksek Heyetin huzurunda tekrar ifadeden 
haz duyarını. Hiç bir grup sözcün diz, hiçbir 
grupa karşı, hiçbir tahrikte buluıi'm>a'mıştır. Mev
zuları... (M. P. sıralarından, «Adam dövmeler 
ne oluyor» sesleri). 

BAŞKAN —• Lütfen müdahale1 etmiyeliım. 
MUHİDDİN GÜVEN (Devamda) — Grup 

sözcüsü olarak: diyorum, efendim. (M.P. sırala
rından «Aydın Yalçının konuşmaları ne olu
yor?» sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müh adale 
etmeyiniz, karşılıklı konuşmaymıız. 

MUHİDDİN GÜVEN (Devaımla) — Bakın 
derhal müdahale başlıyor, lütfen sabırlı olun. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdaiıale 
etmeyiniz. 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — Grup 
sözcülerinin konuşmaları zabıtlarda kayıt İndir. 
Okumanızı istirham ederim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Adalet Bakanlı
ğı bütçesi dolayısiyle öğleden evvel yapılan mü
zakerelerde Millet Partisi adına konuşan Sayın 
Sami Binicioğlu ilk sözlerinde ve sonuna yak
laşırken çok değerli teknik izahatta bulundu. Fa
kat konuşmasının sonunu Adalet Bakanlığı büt
çesiyle ilgisi olmıyan ve doğrudan doğruya bizi 
muhatap tutan bir tavrın içinde kendisine göre, 
hükme bağladı. Ben işte onların üzerinde dura
cağım. 

Üç misal alarak dini siyasete alet etmek mev
zuunu dile getirdi. Ve bizi tamamiyle muhatap 
tutarak şunları söyledi: «Seçim sıralarında bi
risi kendi hesabına çıkmış bir yerde propagan
da yapmış. Bu propagandayı da bizim lehimize 
dini siyasete alet ederek yapmış. Yapmışsa o za
man yapmış. Şahsa ait bir meseledir. Bunun 
hükmünü, bunun ölçüsünü kanunlar vaz'etmiş
tir. İcabeden makam harekete geçer ve bunun 
üzerinde eğer suç unsuru varsa bu suçu onun 
üzerine oturtur, hükmünü giyer, cezası infaz edi
lir. Ama, bu şahıs, bu propagandayı yaptı diye, 
sayın arkadaşımızın ne hakkı vardır, bugün bu
rada bahis mevzuu yapıp bize taanda bulunma
ya. Adalet Partisi Grupunun bununla zerre ka
dar ilgisi yoktur. Ve kendilerine düşen bir vazi
fe de vardır. Eğer suç işliyen bir insan mevcut 

ise, bunu tesbit eder ve icabeden makamlara ih
bar eder. O makamlar da hareket etmek imkâ
nını bulur. Yine günlerdir gerek basın sahasın
da gerekse huzurunuzda bıkıp usanmadan dile 
getirilmek istenilen bir mevzu vardır. Hâlâ bit
medi. Bitmiyecek gibi de gözüküyor. Halbuki 
dün Sayın Devlet Bakanımız bu mevzuu da dile 
getirmiştir. Başbakanımızın Bayram Gazetesin
de bir makalesi neşredildi, yazıldı. Hep bu ma
kale bahis mevzuudur. Âdeta eskilerin tabiriyle 
mal bulmuş mağribi gibi etrafında dönülür, do
laşılır. Ve dini istismar konusu olarak ortaya atı
lır. Sayın arkadaşlarım, bir zelzele olmasından 
bahsederken hepimiz «Allah korusun demez mi
yiz?» Bir hasta bahis mevzuu olursa, «Allah şi
fa versin» demez misiniz? Millete ait bir mesele
de tehlikelerle karşı karşıya kalındığı zaman 
«Allah korusun demez misiniz?» Hepiniz dersi
niz, her zaman dersiniz. Sabahleyin kalktığınız 
zaman, yolda arkadaşınıza tesadüf ettiğiniz za
man günlük bütün hâdiseler için de bu temen
niyi samimiyetle yaparsınız. Burada gayritabiî 
olan nedir? İşte bu makalede de bu temenniler 
dile getirilmiş. Nerede dinin istismarı veya siya
sete karşı kullanılması veya beraber kullanılma
sı meselesi? İstirham ederim. Büyük bir iyini-
yet içinde bir bayram, gününün içinde, gönül
lere huzur veren bir hitabı bu şekilde istismar 
etmiyelim. Aslında bu dini siyasete alet etmek
tir. Aslında bu dini istismardır. 

Bir' arkadaşımız Afyon Karahisar Milletveki
li Hacı Şevki Güler diye bahsettiler. Yeşil At 
Hac yolunda diye afişler bastırmış ve bu resim
leri teşhir etmiş. İlk defa kendilerinden öğren
dik. Bu, şahsi bir meseledir. Elbette ki, kanun 
nazarında suç olan hususlara asla iştirakimiz ol-
mıyacak. Bunu huzurunuzda tesbit ederim. Ama 
şahsi olan bu hali kürsüden dile getirip sayın 
arkadaşımız bize maletmeye kalkarsa, en azın
dan, bu haksızlık, insafsızlık olur. Fakat değerli 
arkadaşlarım, Sayın Sami Binicioğlu sözlerini 
şöyle bitiriyor: «Millî iradenin birtakım yollar
dan ifsat edildiği kanaati hasıl olursa, sizin sa
rıldığınız 240 kişilik millî iradenin mahiyeti mey
dana çıkar.» Çok rica ederim, biz neyi ifsat edi
yoruz? Hangi mevzuu ifsat ediyoruz, bunun 
açıklanması, bunun bitirilmesi lâzımdır artık. 
Üç aylık bir iktidar, hakiki mânasiyle sizin de 
kabul ettiğiniz gibi; milletin iktidarıdır,. Büyük 
Millet Meclisinin iktidarıdır. Elbette ki, bir ek-
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seriyete, bir kuvvete dayanır. Elbette ki, dayan
dığı ekseriyetten ve bu topluluktan kuvvet alır, 
kuvvet kazanır. Bu şekilde devam eder. Vaitleri 
vardır, bunu yerine getirecektir. Bundan tabiî 
bir şey olamaz. Seçim kanunu eğer bahis mevzuu 
oluyorsa Seçim Kanunu bizim icadımız, eserimiz 
değildir. Tarafsız bir kurucu meclisin • tesbit et
miş olduğu sisteme dönüyoruz. Daha ne yapmı
şız? Anayasaya aykırı hangi halin içinde bulu
nuyoruz. Ne getirdik önünüze? Söylenecek şey
ler yoktur. İnsafla mütalâa edilmesi lâzımdır. 
Fakat değerli arkadaşlarım, şunu katiyetle ifade 
©diyorum, biz tahrikin dışında kalacağız, hep 
beraber kalmak mecburiyetindeyiz. Biz bir ikmal 
yapmak mecburiyetindeyiz. Memleketin ıstırabı 
daima ifnadan ileri gelmiştir. 

İfna yolunun yolcusu olmıyacağız, olmama
mız icabeder. Bizim metodumuz ikmal ve ıslah 
metodu olmalıdır, cihazftanıma metodu olmalıdır. 
İnanışımız budur, tekrar etmekten haz duvarız. 

Çok muhterem arkadaşlarım, hepimiz bir hiz
met yarışı içinde bulunuyoruz. Elbette ki, bu 
hizmet yarışını inandığımız parti prensipleri 
muvacehesinde yapacağız. Partimiz prensipleri 
de partilerin prensipleri de Anayasa te
minatı altındadır. Bunlara inanarak, gay
retimizi kıymetlendirmek bize ait bir 
vazifedir. Bizim grupumuzun mesnedi bulundu
ğu iktidarımız ve Büyük Millet Meclisinin güve
nine lâyık olarak işbaşında olan iktidarımız 
tahrikten ve tahripten uzak bir inanışın içinde 
bir inanç ve millî şuurun işinde millete ait iyi 
yolun önünde, hızı hiç kesilmeden devanı ede
cektir. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Adalet 
Partis'. sıralarından alkışlar) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Muhiddin Güven konuşmaları arasında Sayın 
Sami Binicioğlu'nun dini istismar ettiğini, Mil
let Partisi adına yapılan, konuşmada dini istis
mar ettiğini beyan ettiler. Bize taşımadığımız 
bir niyet izafe edildi. Buna cevap vermek isti
yorum. 

BAŞKAN — Eğer Sami Binicioğlu arkada
şımızın şahsına bir... 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Grup 
adına konuştu. 

BAŞKAN — Zatı hakkında geçmiş bir şey 
olduğuna göre böyle bir sataşma olduğuna Baş
kanlık kaani değildir. Eğer direnecek olursa
nız... 

MEMDUH ERDEMÎR. (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, aynen sözleri şöyledir, belki siz duyma
dınız. 

BAŞKAN — Rica ederim, ben kaani deği
lim, bir sataşma olduğuna ben kaani değilim. Di-
reniyorsanız oylarım, Tüzük icabı budur. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Direni
yorum. Adalet Partisinin cevaba tahammülü 
olup olmadığını anlamak için direniyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Riya
set bir sataşma olduğuna kaani değildir. Fakat 
arkadaşımız direniyor. Oylarınıza sunuyorum. 
Sataşma olduğunu kabul edenler... (A. P. sıra
larından direnemez, bununla ilgisi yok, grup 
adına konuşuldu sesleri) Grup adına, grup adı
na isteniyor. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Efendim niçin itirazda bulunuyorsunuz? Sataş
ma olduğunu kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmemiştir. 

Programımıza devam ediyoruz. Saym Bakan 
söz istiyorlar. Buyurunuz. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rımı Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
grup sözcüsü arkadaşlarımın konuşmalarında iş
tirak halinde birçok meselelerimizi ele almış bu
lunmaları itibariyle kendilerine teşekkür etmek
le sözlerime başlamak isterim. Filhakika, Adalet 
Bakanlığının meşgul olduğu mevzular içerisin
de dile getirilmiş olan^ bu konular, şimdiye ka
dar söylenmiş olan ve neticeleri gönlümüzün is
tediği ölçüde istihsal edilmemiş bulunan bâzı 
önemli meselelere temas etmektedir. Bu mesele
lerin şimdiye kadar halledilememiş olmasının 
nedenleri tetkik edildiği zaman yalnız Bakanlık 
teşkilâtının çalışmalarda her hangi bir kusuru 
olduğu sebebine bağlanamaz. Daha ziyade mem
leketin imkânlariyle, bağlı bulunmak mecburiye
tinin tevlidettiği sebepler tahtında haklı olan 
ve haklı olarak dile getirilen meselelerin kuvve
den fiile çıkarılamadığı tezahür eder. Şimdi, me
selelerimizi, adalet camiasına aidolan problem
leri zamanın ölçüleri içerisinde teker teker ve 
toplu olarak ele aldığımızida bu mâruzâtımın 
bu mukaddeme konuşmamın mahiyeti ve şümu
lü ve haklılık derecesi bir kat daha tezahür ede
cektir. 

Yapılmış olan şikâyetlerin ve ileri sürülmüş 
bulunan temennilerin siklet merkezi adalet çar-. 
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kıma istenilen süratte ve istenilen emniyet için
de dönmediği şeklinde toplanabilir, istenilen sü
ratte meselelerin halledilememiş olduğu bir va
kıadır arkadaşlarım. Ama bu vakıanın nedenle
rini tesbit etmemiz ve onlarda iştirak halinde ol
mamız icalbeder ki, bundan sonra meseleye tam 
bir teşhis ve dolayısiyle tam bir tedavi çaresi bu
labilelim. 

İşlerin mahiyeti, diğer milletlerle olan mu
kayesesi yapıldığında şöyle bir tabloyu ortaya 
koyuyor : 

Bugün Türkiye'de ihtilaflı olarak adalet ma
kamlarına intikal eden işlerin senelik vasatisi 
- yuvarlak bir rakam olarak ifade ediyorum -
iki milyon civarındadır. Ve Yargıtayımıza, gelen 
dâvaların adedi de senelik vasatisi ikiyüzbin 
civarındadır. Şimdi, bu rakamın ifade ettiği mâ
na, işlerimizin süratli görülmemesinin nedenleri
ni bize biraz izah ediyor. 

İşlerin süratli çıkmaması, gönlümüzün iste
diği ölçüde çıkmamış olması, bizdeki ihtilaflı 
işlerin hakikaten teşkilâtımızın vüsati karşısın
da süratli çıkmasına müsaidolmadığını ortaya 
koymaktadır. O halde meseleyi, sosyal bünye
mizden neş'et eden bir mevzu olarak bir başka 
açıdan mütalâa etmek mecburiyeti vardır. Yal
nız adalet çarkının süratli işlememiş olmam gibi 
bir neticeye bağlamak doğru olmaz. Biz bu baş
ka milletlere nisbetle hakikaten mütez'ayit .mahi
yet arz eden iş hacminin yenilmesi için yalnız 
bakanlık olarak değil, bu. işle ilgili diğer devlet 
daireleri ve müesseseleriyle beralber birbirini 
takviye ve ikmal eden bir çalışmaya, bir yan ça
lışmaya mecbur olduğumuz kanısındayız. Ve 
böyle bir hazırlığın içindeyiz. Yani sosyal bün
yemizde ihtilâfları asgariye indirmenin tedbir
ler üzerinde bir defa durmak mecburiyetinde ol
duğumuza inanıyoruz. Bunun dışında gelen iş 
hacmini ne kadar kabarık olursa yenmenin de 
tedbirlerini almak mecburiyeti vardır. Bunun 
tedbirleri olarak düşüncelerimizi iki türlü mü
talâa edebiliriz. Daha doğru bir tâbirle iki 
manzume halinde ifadesi mümkünmüdür. 
Bunlardan birincisi işi süratle çıkaracak 
kanunları hazırlamak. Yani, usul kanunlarında 
ve diğer kanunlarda dâvaların süratle intacedil-
mesine imkân verecek yenilikleri, tedbirleri ge
tirmektir. Bunu getirebildiğimiz zaman iş hac-
mmdaki azalma şüphesiz uzun vadeli bir tedbir
le, uzun vadeli mesai ile olacaktır. Bu uzun va

deli mesainin semeresini alıncaya kadar, mevcut 
işleri yenebilmek için, işleri süratle çıkaracak 
pratik usulleri, tedbirleri, vasıtaları getirmemiz 
zarureti vardır ve bunların üzerinde çalışılmak
tadır. 

Konuşan arkadaşlarım, Ceza ve Hukuk usulü 
kanunları üzerinde devam eden çalışmaların hız
landırılması temennisinde bulundular. 

Bu temennilere tamamen iştirak ediyoruz. 
Ve aynı kanaati paylaştığımız içindir ki, Bakan
lığımızda kurduğumuz komisyonlar ve bu işe 
vazifelendirilmiş olan servisler bu iki usul ka
nunundaki hazırlıkları en pratik ve cemiyetimi
zin bünyesine, sosyal bünyemize en uygun şe
kilde tadil edici tasarrufları tedbirleri, hazırla
mış bulunmaktadırlar. Bunlardan ceza usulüne 
aidolan hazırlık daha ileri safhadadır ve en kı
sa zamanda huzurunuza getirilecek şekilde ol
gunlaşmıştır. Bunu getirirken arkadaşlarımın 
bâzılarının temennisine de yer vermiş oluyo
ruz. tahkikat safhasını kısaltıyoruz, arkadaşlar. 
Yani ilk tahkikat safhasını kaldırmak suretiyle 
işlerin uzun müddet sürüncemede kalmasını ve 
bu müddet içerisinde meselelerin hallini güçleş
tirecek tedbirler, telkinler ve tedbirler almaya 
imkân bırakmıyacak şekilde süratle meselelerin 
tahkik edilip hâkim huzuruna çıkarılacağı ted
birler getiriyoruz. G-etireceğimiz tedbirlerin ara
sında sorgu hâkimliği müessesesi kaldırıldıkta'n 
sonra ikili bir tahkikat safhası içinde meseleyi 
hükme bağlamak düşüncesi hâkimdir. Yani ha
zırlık tahkikatı ve son tahkikat. Hazırlık tahki
katının savcılar eliyle yapılması ve bilhassa ilk 
tahkikat kaldırıldıktan sonra ağır cezalı işlerin 
mutlaka savcılarca tahkik edildikten sonra ek
siksiz bir şekilde mahkemelere tevdi edilmesi 
esası bu hazırlığımızın merkezi sıkletini teşkil 
etmektedir. Düşüncemiz odur ki, hâdiselerin kar
şısında savcılar derhal harekete geçeceklerdir. 
Ve yeminli olarak aldıkları ifadeleri bir hük
mün tesisine medar olacak bütün tedbirleri al
dıktan sonra, büitün eksiklikleri ikmal ettikten 
sonra hâkimin huzuruna sevk etmiş olacaklardır. 
Mahkemelerin işini, duruşma safhasında daha 
pratik bir hale getirebilmek' için, hazırlık tahki
katı sırasında alınmış olan ifadelerin, şahit ifa
delerinin mutlaka tekrarı gibi bir mecburiyeti 
de getirmiyoruz. Taraflar arzu ederlerse vd 
mahkeme heyeti re'sen tekrarını lüzumlu görür
se, yani eksik, müphem ve vuzuhsuz bir cihet 
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görürse bunlar tekrarlanacak, fakat üzerinde 
münakaşa ed ilmiyen ve alınması itibariyle de 
hukuk kurallarına uygun olarak alınmış olan 
ifadelerin tekrarında bir fayda olmadığı için, 
zaman israfından başka bir netice tevlidetmedi-
ği için, böyle bir mecburiyeti kaldırıcı hükümler 
getiriyoruz. Düşüncemiz ye hazırlığımız odur 
ki, ceza dâvaları, ciddî bir mecburiyet olmadık
ça bir celsede hükme bağlanabilsin, iddiaya ve 
müdafaaya yer verilmekle beraber, deliller bir 
celsede takdim edildiği ve bir celsede karşılıklı 
münakaşa ve tahlile imkân verileceği içindir ki, 
hükmü ekser ahvalde bir celsede vermek gibi bir 
neticeye bizi götüreceğini ümidediyoruz. 

Hukuk usulünde de buna paralel hazırlıklar 
yapılmaktadır. Ve böylece hem cezanın, hem hu
kukun usulündeki değiştirmelerimizi ve huzuru
nuza getireceğimiz tasarılarla ümidediyoruz ki, 
mahkemelerin çok mütekâsif olan işlerinin halli
ne, meselelerin hallinde temin edilecek süratle 
kısmen yenilmiş olacaktır. İşleri uzun müddet 
sürüncemede bırakan sebeplerden birisi de bu
rada konuşan arkadaşların da değindikleri gibi, 
hâkim ve savcılarımızın yet iş meşindeki usulün 
kifayetsizliğidir. Filvaki bugün staj sistemimiz 
ondan beklenen semereyi verecek mahiyette" gö
rülmemektedir. Hukuk Fakültesinden mezun 
olanların stajyer olarak alındıktan sonra geçir
dikleri safha şudur: Muhtelif ağır ceza merkez
lerine verilirler ve orada bir yıl, iki yıl, şimdi 
iki yıllık bir müddete tabi tutuyoruz, staj ya
parlar, 

Hâkimlerimizin zaten günlük işleri başla
rından aşkın olduğu için, stajyerlerle uğraşmak 
ve onların yetiştirilmesine ve onlara yardımcı 
olmak için ellerinde imkân bulunmadığından sta-
jiyerler sadece zaman doldurmak ve bu arada 
kendi im'kâııları nisbetinde kendi kabiliyetleri 
ınisbetinde ne kapabiliri erse bunu almaktan da
ha ileri geçememektedirler. Bu şekilde cere
yan etmiş olan bir stajın neticesinde vazife 
almış olan hâkim ve savcılar şüphesiz meslekin 
bütün icaplarını, bütün pratik bilgilerini elde 
eklemedikleri içindir ki, tâyin edildikleri yer
de tereddütler içinde bulunmakta ve böylece 
de bu tereddüdün tesiri altında işlerin gecik
mesine yol açmaktadırlar. Onun dışında ver
dikleri hüküm itibariyle de, ekseri ahvalde hü
küm bozularak iade edilmekte, böylece işle
rin baran, evvel intacı bu tarikle de gayrimünı-

kün hâle gelmektedir. O halde, hâkim ve sav
cıların yetiştirilmesinde bir yeni usule gitmek 
mecburiyeti kendiliğinden doğmaktadır. Öyle 
bir usul bulmaya mecburuz ki, staj süresi içe
risinden, hukuk fakültesinden, hukuka ait bil
cümle nazari bilgileri iktisabetmiş olan gençle
rin staj sırasında hâkim cüppesini giydikleri 
zaman tereddütsüz, endişesiz her dâvayı isa
betle ve süratle halledebilecek bütün pratik bil
gileri iktisabetmiş olsun. Bu maksatla hazır
ladığımız kanun tasarısında stajı iki sene ola
rak kabul etmiş durumdayız ve stajı bir staj 
enstitüsü haline getirmekteyiz. Yani muhte
lif mahkemelere dağılmıyacaktıf stajiyerler. İki 
sene süreli ve toplu olarak staj yapacaklar
dır. Bunların staj müddetleri içinde profesör
ler, tatbikatçılar, , Yargıtay üyeleri vekâlet er
kânı ihülâsa bir hâkimin yetişmesi için lüzumlu 
bilgileri verecek bütün elemanlar kendileriyle 
meşgul olacaklardır. Bu iki senenin içinde 
her türlü içtihatları ve her türlü meslekî müş
külleri Yargît'aym 'kararları tetkikte aradığı ve 
bozma selbeibi ittihaz ettiği noktaları öğrenmek 
suretiyle tereddütsüz bir hâkim hüviyeti içe
risinde yetişmeleri sağlanacaktır. 

Bu şekilde tanzim edilecek bir staj müesse
sesi sonunda işlerin süratle hallini mümkün kı
lacak bir tedbiri de böylece almış olacağımıza 
inanıyoruz. Bunun dışında Yargıtayın içtihad-
larmı hâkimlerimize en kısa zamanda ulaştırı-
cı tedbirleri üzerinde tevakkufa yine işlerin sü
ratle intacı yönünden mecburiyet duymakta
yız. Çünkü Yargıtayın içtihadlarını, bozma 
sebeplerini, hâkimlerimiz hüküm mevkiinde 
olanların ne kadar süratle öğrenebirırlerse o 
noktada, o derece 'aydınlık bir vaziyete - giıe-
ce'klcr ve o nisbette dosyaların gidip gelmesi 
ortadan kalkmış olacaktır. 

Arkadaşlarımın hemen hepsi Adalet Bakan
lığının bugün bir merkez teşkilât kanununun 
bulunmadığına değindiler. Öyledir, doğrudur. 
Bu sebeple arkadaşlarımızın haklı mütalâaları 
esasen bakanlığın düşünceleri arasında yer et
miş bulunduğu içindir ki, bir merkez teşkilât 
kanunu tasarısı hazırlanmıştır ve Başbakanlığa 
sunulmuştur. Öyle ümidediyoruz ki, önümüz
deki aylarda yüksek huzurunuza kadar gele
cek ve müzakeresi sonunda en güzel bir eser 
haline inkılâbedecektir. 
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Arkadaşlarım hâkim ve savcılar kanım tasa
rısı üzerinde tevakkuf ettiler. Hâkim ve sav
cıları kanun tasarısı son şeklini almıştır. Esa
sen Meclise sunulmuş ve sonra iade edilmiş 
olan bu tasarı üzerinde son bir revizyon ya
pılmıştır. Meslekin ihtiyaçlarını nazara almak 
suretiyle yaptığımız son çalışma bu tasarıyı 
daha mükemmel bir hale getirmiştir. Tasarı
yı önümüzdeki günlerde sevk edebileceğiz. 

Yargıtayın iş hacmi üzerinde tevakkuf edil
miştir. Yargıtay bugün hakikaten, sözlerimin 
başında da arz ettiğim gibi, senede 200 bine ya
kın işi tetkik etmek ve karara bağlamak gibi 
bir mecburiyetle karşı karşıyadır. Aslında bir 
içtihad müessesesi olması lâzımgelen Yargıta
yın bu kesit' faaliyetin altında kalışı hakikaten 
arzu cd.il m iyen neticeler doğurmaktadır. Yar
gıtayın, bilhassa iki dairesi, bugün diğer dai
relere nisbetle meşbu durumdadır. Ticaret Da
iresi ve 4 ncü Hukuk Dairesi hakikaten iş hac
minin çok artmış olması dokyısiyle gelen iş
leri diğer dairelere nisbetle uzun bir süre çı
karamaz durumdadır. Yargıtayın bu durumu
nun halli için tedbirler aranmış ve Yargıtay 
Basreisi, alâkalı daire reisleri ve vekâlet ilgili
leri toplandık ve bu mevzuu uzun vadeli ve kı
sa vadeli olarak nasıl halledebiliriz konusu üze
rinde çalıştık. Getireceğimiz kısa vadeli ted
birler hazırdır. Kısa vadeli tedbir olarak Yar-
gıtaya o0 üyenin daha ilâvesini mümkün kılan 
bir kadro istemekteyiz. 'Burada kısa vadeli 
olara'k akla gelen tedbirlerden de, ımisaadcniz-
ne kısaca bahsedeyim.'Niçin sadece üye adedi 
üzerinde tevakkuf ediliyor, başka meseleler 
üzerinde 'durulmuyor gibi bir suali mukadder" 
de cevaplandırmış olmak için. Alâkalıların 
düşünce ve kanaatleri şöyle toplanmaktadır ar
kadaşlarım. İş hacmini yenebilmek için iki yol 
varidiı\ birisi daire adedini çoğaltmak, diğeri 
üye adedini çoğaltmak. Daire adedini çoğalt
mak, zaten zaman zaman çoğaltılmıştır daire 
adcdleri. Daire adcdleriıii çoğaltmak, geçir
diğimiz tecrübelerle de anlaşılmıştır ki, fayda 
yerine zararlar doğurmaktadır. Zararlarının 
başında içtihâdlardaki ayrılıklar, aykırılıklar 
gelmektedir. Yargıtay dairelerinin içtiihadla-
rı birbirini tutmadıkça adalete 'karşı olan em
niyet ve adaletten beklenilen istikrar fikri ze
delenmiş oluyor. 

Bu bakımdan Yargıtay mensupları daha zi
yade daire adedinin çoğaltılması yerine, üye 
adedinin çoğaltılması şeklinde meselenin hallin
de fayda mütalâa etmektedirler. Bu itibarla üye 
adedini çoğaltmak yolundaki tedbirlerimiz yakın
da huzurunuza gelecek seviyededir. 

Arkadaşlarım konuşmalarında Yüksek Hâ
kimler Kurulu üzerinde çok tevakkuf ettiler. Ve 
bu tevakkuf umumidir. Bilindiği gibi, hâkimle
rin tâyinleri, tahvilleri, terfihleri bilcümle öz
lük işleri tamamen Bakanlıktan ayrı, siyasi oto
ritenin tesirinin dışında hâkimlerin kendi bün
yeleri içinden seçtikleri Yüksek Hâkimler Kuru
lunun elindedir. Bugüne kadar birkaç sene için
deki tatbikattan elde ettiğimiz neticelere göre, 
bu müessesenin istendiği ölçüde verimli olarak 
işlemediğini göstermektedir. Bu itibarla, bâzı 
tedbirlerin alınmasında fayda mülâhaza edilmek
tedir. Bu tedbirlere arkadaşlarım işaret etmişler
dir. Tedbirlerin başında Yüksek Hâkimler Kuru
lunun emrinde ve tamamen ona bağlı olmak üze
re bir murakabe organının kurulması gelmekte
dir. Bir murakabe organının kurulması mevzu
unda Yüksek Hâkimler Kurulu ile Bakanlığımı
zın görüşleri iştirak halindedir. Muhtelif grup 
sözcülerinin beyanlarında da bütün siyasi parti
lerin bu görüş içinde olduğunu görmüş olmak 
bize kuvvet vermektedir. Bunun Anayasaya ay
kırı her hangi bir veçhesi yoktur. Cevad Odyak-
maz arkadaşım, eğer Anayasaya aykırı ise, onu 
da tadil edelim, bu bir ıstırap mevzuudur halle
delim, buyurdular. Bir Anayasa problemi ile de 
karşı karşıya değiliz. Bir murakabe organının 
kurulmuş olması Anayasanın esprisi ve şümulü 
içinde mümkündür. Hâkim teminatını ve hâkim
lerin hüküm verirken istiklâl içinde olmaları fik
ri zedelenmeden böyle bir denetim organının ku
rulması imkânı mevcuttur. Ve bunun hazırlığı 
içindeyiz arkadaşlar. Bunun dışında Yüksek Hâ
kimler Kurulunun 6 üyesi yine hâkimler tarafın
dan seçilmektedir. Bunları seçen hâkimler birin
ci sınıfa geçmiş olan hâkimlerdir. Bunların ade
di bugün 760 tır. Gittikçe de bu aded artacaktır. 
Binaenaleyh bu kadar kabarık bir yekûnu teşkil 
eden hâkimlerin seçim zamanı yurdun muhtelif 
yerlerinden işlerini bırakıp Ankara'ya gelmiş ol
maları, diğer mahzurlarından sarfınazar, mücer-
let bu mahzur, mutlaka izale edilmesi lâzımgelen 
bir mesele ile karşı karşıya geldiğimizi göster
mektedir. 760 hâkim işlerini bırakacak, Van'dan 
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Ankara'ya gelecek, Hakkâri'den Ankara'ya gele
cek, Edirne'den Ankara'ya gelecek ve ne yapa
cak Ankara'da? Altı üyeyi seçmek için oy vere
cek. Tabiî bu müddet içerisinde vazifeleri aksı
yor ve ayrıca Devlete bir de masrafa maloluyor. 
Ortalama bunların masrafları 250 bin lira civa
rındadır. Ama masrafı bir maksadın istihsali 
için Devlet göze alabilir, Fakat hâkimlerin tek 
rey atmak için gelişleri hakikaten maksadın dı
şında bir külfeti tahmil etmekten başkaca bir ne
tice doğurmuyor. Aksine o nisbette de bir hafta 
veya 10 gün yerin uzaklığına, yakınlığına göre 
işler aksıyor. İşlerin geç çıkmasından şikâyetçi
yiz buna tedbir düşünüyoruz, buna tedbir düşü
nürken kendi elimizle bu işlerin muayyen bir 
süre sürüncemede kalmasının sebeplerini getiri
yoruz. İşte bu mülâhazalarla hâkimlerin Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyelerini seçmesi için mahal
linde rey vermelerini mümkün kılacak tedbirleri 
de getiriyoruz. Bunun bütün hâkimlere teşmili 
temennisi ileri sürülmüştür. Fakat bu bir Ana
yasa meselesidir. Anayasa oy hakkını sadece yük
sek dereceli hâkimlere tanımış olması itibariyle 
bu konu üzerinde tevakkuf etmemiz mümkün de
ğildir. Burada Odyakmaz arkadaşım ve diğer ar
kadaşlarım bir konuyu daha sarahatle dile getir
diler. O da şu : Hâkim teminatı meselesi. Yani 
yer teminatı meselesi. Anayasamız hâkim temi-
i1 atını üç esasa bağlamış. Fakat bu esaslar içeri
sinde bir yer teminatı diye bir şey yok, coğrafi 
teminat diye bir şey yoktur. Nedir bu coğrafi te
minat? 60 lira kadro maaşfma gelen hâkimin ve 
ondan yüksek kadroyu işgal eden hâkimin cezası 
olmadıkça yerinin değiştirilememesidir. Ama on
dan aşağı kadrodaki hâkimlerin yerleri değişti-
rile'biliyor. Yani 50 lira kadrodaki hâkimin yeri 
değiştirilebiliyor. 50 lira kadrodaki hâkim üç üst 
derece de alabildiğine göre, 80 lira asli maaş alan 
hâkim teminatsızdır. Yani büyük bir kısmı temi
natsızdır. Hâkime yer teminatı lazımsa niçin bir 
kısmı teminatlı, niçin bir kısmı teminatsızdır me
selesi hukuk mantıkiyle kabili izah değildir. Bu
nun için yer teminatı meselesi üzerinde tevakkuf 
etmeye mecburuz. Çünkü bu meslek içerisinde 
büyük şikâyetleri, sızlanmaları mucibolmaktadır. 
Ve aslında tatbik edilen prensipleri bakımından 
adaletsiz 'bir netice doğurmaktadır. Arz ettiğim 
gibi bir kısmı teminatsız ve bir kısmı teminatlı
dır da ondan. Teminatı seyyanen hangi derecede 
olursa olsun bütün hâkimlere teşmil etmek ve 

fakat sadece dört seneye inhisar ettirmek düşün
cesiyle bir hazırlığın içindeyiz. Arkadaşlar bir 
hâkim dört sene bir yerde rızası olmadan kaldı-
rılamıyacağmı bilecektir. Fakat dört sene geçtik
ten sonra bu teminatı kalmıyacaktır. Bu demek 
değildir ki, dört sene sonunda hâkim mutlaka ye
rinden kaldırılacaktır. Hayır, lüzum ve zaruret
ler hâkimin daha 14 sene bir yerde vazife yap
masını mümkün kılar. Fakat dört sene sonunda 
teminatlı bir hâkimin kaldırılması zarureti doğ
duğu zaman onu kaldıramamak gibi bir durumu 
yok etmektir. Aslında bugün savcılar için böyle 
bir coğrafi teminat yoktur. Ama ben size haber 
veriyorum ki, bugün bir yerde teminatı almadığı 
halde 20 sene savcılık eden savcı var. Demek ki 
hizmet icabı muvaffak olmuştur, muktedirdir, 
icabetmiştir dokunulmamıştır. Bugün İstanbul'
da 20 sene savcılık etmiş arkadaşımız vardır, 15 
sene savcılık yapmış arkadaşımız var, 12 sene 
savcılık yapmış arkadaşımız vardır. (C. H. P. sı
ralarından, dayısı vardır, sesleri) sebepleri şu ve
ya bu olabilir. Yalnız ben bunu söylerken şu fik
rimi izah etmek için söylüyorum, yani hâkimler 
için dört senelik bir teminat tanırsak, dört sene 
sonra otomatikman mutlaka kaldırılacaktır gibi 
sabit bir fikre saplanılmamasım sağlamak için 
bunu arz ettim. Yoksa elbette uzun kalışın haki
katen liyakatten neşededen sebepleri olduğu gibi, 
himayeden de neşededen sebepleri olabilir. Bunu 
hiçbir zaman reddedemem. 

Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen hâkim
ler üzerinde arkadaşlarım tevakkuf ettiler. Ve 
bunlara tedbir düşünmemizi tavsiye ettiler. Ar
kadaşlar bugün durum şudur : 301, 307 hâkimin 
terfi müddeti gelmiştir. Fakat kadrosuzluk yü
zünden terfi edememektedir. 31 savcı da aynı du
rumdadır. Bunun için düşündüğümüz tedbir, ye
ni kadro kanununda bunların fiilî durumlarını 
kadro durumu olarak tesbit etmek ve böylece bu 
mahzuru izale etmek üzerinde çalışmaktayız. 

Avukatlık Kanununu hazırlamışızdır. Ve 
Başbakanlığa sunmuşuzdur. Bakanlar Kurulun
da konuşulduktan sonra en kısa zamanda Mec
lîse gelecektir. Hazırlanmış olan tasarıda Avu
katlık mesleki kendi bünyesi içinde bizatihi ken
di kendisini kontrol eden ve Türkiye Barolar 
Birliği camiası içinde mütalâasını mümkün kılan 
bir hazırlık içinde geldik. Ve bakanlıkla olan ir
tibatı asgariye indirilmiştir. Ve avukatların sos-
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yal sigortaya bağlanması suretiyle meslekin yarı
nını emniyet altına alacak ve daha iyi disipline 
edecek bir hale ifrağ etmek düşünceleri içinde 
hazırlanmıştır tasarı. 

Noterlik Kanunu üzerindeki çalışmalar son 
safhaya gelmiştir. Çalışmalarımızın sıklet mer
kezi noterliği bir meslek haline getirmek istika
metindedir. Bugün tatbikatta noterliğe dört sene 
hâkimlik veya avukatlık yapmış kimseler, mâni 
sebepleri yoksa atanabilirler. Yani genç bir hu
kukçu, dört sene çalışmış bir hukukçu noter ola-
1: ileceği gibi tekaüt olmuş bir kimse de noter ola
bilir. Uzun süre avukatlık eden bir kimse de no
ter olabilir. Noterliğe tayinlerindeki söylentileri 
maziye bırakmak için ve noterlik meslekini haki
katen işler bir hale getirebilmek için, teminatlı 
bir hale getirebilmek için ve noterler arasındaki 
bu rekabeti, gayrikanuni rekabeti, daha başka 
açık bir tâbiri ile, ortadan kaldırabilmek için bâ
zı düşüncelerimiz bu tasarıda yer almıştır. Bu ta
karı. kanuniye! kesbederse noterlik bir meslek ha-
lme gelecektir. 

Yani noterliğe gidecek olanlara, hâkimliğe 
ve savcılığa giriKi'yiıvlc okluğu gili bir sta
ja tabi tutulacak ve geliri az olan. noterliklere 
tâyin edildikten sonra devre devre geliri faz
la olan noterlik!ene int'iikuli yapılmak suretiyle 
bunlar kendi bünyesi içerisinde cazip bir mes
lek haline, disiplinli ve suibtimale gayrimüsalit 
bir mlo.3l.ek haline getirilecektir. 

Adlî hıp mües&efrsi üzerinde ne kadar üzün
tü izhar edilse yeridir. Çünkü bu müessese 
ımalesef tabip bulamadığımız için işlemez bir 
hale gelme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Mev
zuatımız muvacehesinde adlî tıp müessesesin
de çalışmaya tabiplerimiz talip olımaımakta lir. 
Sebebi cazibesi yoktur. Diğer servislerde ve di
ğer Devlet hizmetlerinde, istihdam yerlerinde 
çalışan tabiplerin imkânlariyle bizim imkânları
mız arasında büyük faiklar vardır. Bu adalet
sizliği gidermek ve mesleki cazip hale getir
mek için hazırlıklarımız vardır. Bunlar cüm
lelinden olmak üzere Meclisten çıkmış, Senato
da müzakeresi taımamlanımış ve iki Meclis ara-
ısmdalki bâzı ayrılıklar dolayısiyle tekrar huzu-
ruzunuza gelecek bir tasarı varıdır. Tasarı âcil 
tedbirleri ihtiva etmektedir. Tasarı en yakın 
zamanda huzurunuza getirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ceza ve tevkif ev
lerimizin durumu üzerinde de arkadaşlarım te

vakkuf ettiler. Ceza ve tevkiî' evlerimiz gün geç
tikçe iyiye doğru gitmektedir. Bunu size cesa
retle ifade edebilirim. Çünkü alınmış olan ted
birler bunu göstermektedir. Kısa bir Dikir ver
miş olmak için şu kadarını arz edeyim ki, aslın
da bir ıslah müessesesi olarak çalışan ceza evle
rimizin hükümlü mevcudu ortalama bir rakam
la 21 bin olarak ifade edilir. Bunun bugün 10 
bini çalışır durumdadır. 1950 senesinde iş esası
na göre çalışan ceza evlerimizin adedi 29 ci
varında iken bugün İni rakam yüze yaklaşmış
tır. Ve mütedavil sermayenin istimali ve tat
bikatı yönünden daima iyi telâkki edilecek ve 
iyi olarak tavsife müsait inkişaf kaydetmekte
dir. Mahkûmlar çalışmaktadırlar. Bu çalışmaları 
,'îadeee iş sahibi olmalarını değil, aynı zaman
da iyi huylarını iktisabedecek birer vasıta ola
rak istimal edilmektedir ve bunların tahliye
lerinden sonra da hayatta muvaffakiyetlerini 
sağlıyacalk mertebede kendilerine iş öğretilmek
tedir. Ayrıca sevk ettiğimiz Patronaj Kamunu 
ile de tahliyelerden sonra mahlutları yine Dev
letin mümkün olan himayesine mazhar kılmak 
imkânları da düşünülmüştür. Huzurunuza sevlk 
edilmiş olan tasarı, iltifatınıza hazbar olursa 
bu tedbirler biıihiıini ikmal eder şekilde tat
bik edilecektir. 

Arkadaşlar son Personel Kanunu muvacehe
sinde h-aziv.lanim.is olan tüzüklere değindiler ve 
zabıt kâtiiplerinin göstergeleri üzeninde tevak
kuf çittiler. Taınaımen haklıdırlar. Bıiz de bunun 
üzerimde tevakkuf etmiş durumdayız; bu ha
zır! anım iş olan tüzük tasarıları ilgili daire ve 
bakanlık temısilcileri arasında yeni bir tetkik 
mevzuudur. Bunların melokiu icaplarına ve di
ğer mesleklerle olan mukayesesi s ur etliyle en 
cazip ve en mâkul hale getirilmesi yolumda gay
ret sarf edilmektedir. Henüz kesinleşmiş bir du
rum yoktur. Bu itibarla arkadaşlarınım endişe
lerini bizi daha çok dikkate sevk etme mahiye
timde telâkki ediyor ve kendilerine teşekkür edi
yorum. 

Cuım.huıiyet Halk Partisi sözcüsü aı'kadaşını 
Bakanlığımızın çıJkardığı bir kararnamenin par
tizanı düşüncelerle çıkarıldığını ifade buyurdu
lar. Arkadaşlar, Devletin hangi dalında olursa 
partizan düşünceyi tamamiyle reddeden bir zih
niyenin içindeyiz. Hele Adalet Bakanlığında par
tizanlığa yer vermek kadar İm memleketin siya
si hayatında, kaderinde işlenmiş bir cinayete 
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ben başka türlü bir mulkayese yapamam. Onun 
için Adalet Bakanınız olarak şunu taahhü-
dederkn ki, tasarruflarımda daima adalet ölçü
leri içerisinde kalacağım, kalıyorum ve başka 
bir istikametin adamı olmıyacağıma itimadet-
menizi rica ederim. (A. P. sıralarından-alkışlar) 

Şimdi arkadaşlarım derler ki, partizan mü
lâhazalarla çıkarılmıştır. Nedenini izah etme
diler. Bir kararname çıkarılması acaba mücer
ret partizanlığa mı delâlet eder? Bunu izah 
etmediler. Ama bir kararname çıkar mı, çık
maz mı meselesine biraz değinmek istiyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, Adalet Bakanlığında
ki tâyinler mutlaka kararname ile olur. Ka
nun bunu böyle emrediyor, üçlü bir kararna
me ile olur. Ve bir çarkın dönmesi için zaman 
zaman kararname çıkarılmasına zaruret var
dır. Şimdi bakalım geçmiş senelerde neler 
olmuş. Bu zaruretle ne kadar kararname çık
mış, kimler yer değiştirmiş, ne kadar yer de
ğiştirmiş ve şimdi biz bu umumi manzara için
de ne kadar tasarrufta bulunmuşuz. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — O Hükü
mette siz de bulundunuz, siz de vardınız. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Müsaade buyurun efendim. Bundan 
evvel çıkanları ben hiçbir zaman başka türlü 
görmüyorum. Bir hizmetin icabı, tabiî neticesi, 
seyri olaralk mütalâa ediyorum. Ve bittabi bu 
seyir içinde biz de tabiata uyduk. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden müdahale 
etmemenizi rica ederim. Sual sorabilirsiniz, ko
nuşma bitince efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — 1963 senesine kadar hâkimler ve sav
cıların tâyinleri Bakanlığa bağlıydı. Bina
enaleyh 1961, 1962 kararnameleri memzu-
cen düşünülmek icabeder. 1961 de 13 kararna
me çıkarılmış, bir senede 13 kararname üe 
324 kişi yer değiştirmiştir. 1962 de 17 kararna
me çıkmıştır, 1 077 kişi yer değiştirmiştir. 
1963 te 6 kararname çıkmıştır, 121 kişi yer de
ğiştirmiştir. 1964 te 4 kararname çıkmıştır, 
462 kişi yer değiştirmiştir. 1965 te 1 kararna
me çıkmıştır, 123 kişi yer değiştirmiştir. 
1966 da 1 kararname çıkmıştır, 87 kişi yer 
değiştirmiştir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Bir sene olunca
ya kadar bakalım siz kaç kararname çıkarıp, 
kaç kişinin yerini değiştireceksiniz. 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Sayın Soyer, kararname çıkamaya
cağız diye bir taahhütte bulunmuyorum. Böyle 
bir taahhütte bulunursam bu çark donar, işle
mez. Bu çarka zincir vurmuş olurum. Yalnız 
lütfen şunu söyleyin siz bana, kimi partizan 
zihniyetle tâyin etmişim, yerini değiştir misim? 
Onu söyleyin, onu münakaşa edelim. (Adalet. 
Partisi sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

ORHAN BIRGIT (istanbul) — Danıştay 
kararları vardır Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Rica ederim yerinizden müda
hale etmeyin. Çok rica ederim, size söz verme
dim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bir hizmetin ifası için kararname 
çıkar. Hayat durur mu? Devlet çarkı durur 
mu? Çarkı durdurmayı mı tavsiye ediyorsu
nuz bana? Durmaz. Bir senede 17 kararname 
çıkarılmıştır. Niçin çıkarılmıştır? Partizan 
mülâhazalarla mı? Hayır. O çarkın işlemesi 
için zaruret duyulmuş ve bu kararnameler çı
karılmıştır. Hayat durmuyor. Akıp gidiyor. 
17 kararname çıkarılmış, ben bir kararname 
çıkarmışım. Belki daha beş tane çıkar. Zaru
ret olursa on tane daha kararname çıkarırım 
veya çıkarmam. (Adalet Partisi sıralarından 
alkışlar) Ama bilirsiniz ki, bu kararnameleri 
adalet çarkının muntazam işlemesi, doğru iş
lemesi, yerinde işlemesi için çıkarırım. Başka 
türlü bir düşünce hâkim olamaz. Buna emin 
oluruz. 

Şimdi bakın, Yüksek Hâkimler Kurulu siyasi 
tesir dışındadır. Onlar da kararname çıkarmış
tır. Kararname çıkarmak mutlaka başka düşün
celere bağlanabilir mi? Umumi bir fikir vermek 
için söyledim. 1963 ten evvel tabiî Yüksek Hâkim
ler Kurulu yoktu. 1963 te 2 kararname çıkarılmış, 
14 tâyin yapılmış, 1964 te 14 kararname çıkarıl
mış 920 kişi yer değiştirmiş, 1965 te 12 kararna
me çıkarmış, 232 yer değiştirmiş. Ve 1966 da ben 
bir kararname çıkardım, Yüksek Hâkimler Ku
rulu 3 kararname çıkarmış. Demek ki, arkadaş
lar, Hâkimler Kurulu da kararname çıkarmak 
mecburiyetindedir. Adalet Bakanlığı da kararna
me çıkarmak mecburiyetindedir, filân bakanlık 
da kararname çıkarmak mecburiyetindedir. Ne
den mecburidir, çünkü Devlet hizmetinde vazife 
almış olanlar içerisinde yer değiştirilmesi icabe-
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denler vardır. Talebiyle yer değiştirilir, müfet
tiş raporu ile yer değiştirilir, yer değiştirme ka
rarı alınır, muvaffak olamaz yer değiştirilir, me
selâ, maslahat icabettir ir yer değiştirilir. Bir ka
rarnamenin çıkışının karşısında meselenin bu şe
kilde ele alınması zannediyorum ki ,insaf Ölçü
leri içinde yer verilecek bir mahiyeti yoktur. 

Şimdi geliyorum Yunus Koçak arkadaşımızın 
diğer parti sözcülerinden ayrı olan mütalâaları
na. Yunus Koçak arkadaşımız derler ki; 141 ve 
142 noi maddeler antidemokratiktir. Kaldırılma
sı lâzımdır. Anayasa Mahkemesi filhakika karar 
vermiştir. Buna da hürmetimiz vardır. Ama on
dan sonra bir geniş parantez acar, Anayasa Mah
kemesi kararını tenk'd eder, 141 ve 142 nci mad
deleri de yere vurur. Yalnız bununla kalsa iyi. 
Diyor ki; bu maddeler her türlü fikir hürriyeti
ni önlüyor, iktidarın hasmını vurması için elin
de bir âlettir, bir zulüm âletidir. 

Şimdi, acaba bu mütalâaların insafla mütalâ
asının mümkün tarafı var mıdır? Bir kere ba
kalım; bu maddeler bir zulüm aleti midir? Yok
sa Anayasanın getirdiği temel nizamı tahribeden-
lere karşı bir siper midir? (A. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar) Anayasamız her türlü hür
riyeti getirmiştir. Temel nizamı kurmuştur. Ne 
sağdan ve no de soldan gc1cc3k olan tesirlere 
karşı bu müessesenin yıkılmaması için her türlü 
tedbirini koymuştur, her türlü müesseselerini kur
muştur. Anayasa bir müsamahayı göstermemiş
tir, bir hakkı tanımamıştır arkadaşlar, o da, ken
disini tahrip hakkını... Anayasayı tahribedenlerc 
karşı Anayasamız hiçbir hak tanımamıştır. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 141 - 142 nci maddeler 
işte Anayasayı tahribetmek istiyenlere karşı, Ana
yasayı koruyacak olan maddelerdir. (A. P. sıra
larından alkışlar) 141 - 142 nci maddeler anti
demokratik değildir. Anayasanın ruhuna uygun
dur, bunu münakaşa etmeye artık lüzum yok
tur, niçin lüzum yoktur, bizatihi Anayasanın kur
duğu müessese yani Anayasa Mahkemesi hüküm 
vermiştir. Eğer Anayasanın kurduğu müessese
lere hürmetimiz yoksa, eğer onları da tanımıyor
sak, o zaman Anayasayı tanımıyoruz demektir. 
Anayasa nizamını kimseye tahribettirmiyeceğiz, 
bunu herkes bilmelidir. 141 - 142 nci maddeler 
hürriyetleri tahribedermiş, iktidarın elinde mu
halefete vurması mümkün olan bir topuz halin
de imiş. Bugün bu söylenebilir mi?.. İktidar aca

ba böyle bir zihniyet taşısa, böyle bir yolun yol
culu olsa, bunu bilir mi, beraberce tetkik edelim. 
Hükmü iktidar mı verir hâkim mi? 

Türkiye'de hâkimi ne hale getirdik? Müstakil 
hale getirdik. Hor türlü tesirden, her türlü taz
yikten, her türlü endişeden uzak halde yaşatma
nın da bütün dikkati, gayreti içerisindeyiz. Ana
yasa bu teminatı vermiştir. Türk hâkimi hangi 
iktidarın bu kanunsuz talebine boyun eğecektir? 
Anın Türk hâkimi, Türk hürriyetinin, Türk reji
minin bekçiliğini yapacaktır. Elbette bu kanun
ları ihlâl edenler karşısına geldiği zaman cezayı 
sezasını verecektir. Elbette bunu yapacaktır. 
Ama, iktidarın hatırı için bir başkasına haksız
lık kararını hiçbir zaman Tü™k hâkiminden, hiç
bir kimsenin beklemeye hakkı yoktur. Hiçbir 
iktidar hâkime bunu yaptırmaya muktedir değil
dir, yctmiycccktir nüfuzu ve gücü... 

O halde bütün hürriyetlerimiz Anayasanın 
teminatı altında olan ve bunun tatbikatı hür mah
kemelerin, müstakil mahkemelerin dindeyken 
burada, bu kürsüden, iktidarın elinde bu hasmı
na bir tazyik vasıtasıdır, silâhıdır demeye hakkı
nın var mı? Bunun mantıkla, realite ile ve Ana-
yasp, ilo telifi nasıl mümkün olur? 141 ve 142 nci 
maddeler hürriyetleri ortadan kaldırıyormuş... 
No imiş bu hürriyetler? Fikir hürriyeti... Bu 141 
ve .142 nci maddeleri tetkik edecek olursak, fikir 
hürriyetini yasaklamıyor. Neyi yasaklıyor? Ko
münizmi yasaklıyor. (A. P. sıralarından, bravo 
sesleri) Neyi yasaklıyor? Anarşizmi yasaklıyor. 
Bunları kaldıralım, bunlar olsun mu istiyorsu
nuz memlekette? Hayır. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

KENAN ESBNG1N (Zonguldak) — İrticai 
yasak ediyorum de onu da alkışlıyalım. Rica edi
yorum Sayın Bakan, irticai da yasaklıyor... De 
şunu yahu... 

BAŞKAN — Sayın Esengin, oturunuz yeri
nize, bağırmaya hakkınız yok. Müsaade buyurun. 

ADALET BAKANI HASAN DİNOER (De
vamla) — Oraya da geleceğim Sayın Esengin. 

Arkadaşlar, sözlerimin arasında ona da yer 
verdim. Dahada sonunda yer verecektim. Ama 
siz istediğiniz için yervermiş duruma düşmemek 
için bu yeri vermekten vazgeçiyorum. Ben... (C. 
II. P. sıralarından gürültüler) 

(O. H. P. sıralarından; «Maşallah Hüküme
te» sesleri) 
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KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) 
— Sayın Hasan Bey, bu muhalefete hürmet do
ğu. Muhalefetin hakkını tanımak zorundasınız. 

,RUHÎ SOYER (Niğde) — Soru soracağım. 
(A. P. sıralarından «usulüne göre soru so

run» sesleri) 
ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER 

(Devamla) — Ben dedim ki, sizlere Anayasa... 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) 

Muhalefete hürmet edin. 
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, çok ri

ca ederim. (C. H. P. den gürültüler) Arkadaş
lar, sual soracaksınız, cevap verecek o zaman. 
Oturduğunuz yerden bağırmayınız. (A. P. sıra
larından C. H. P. sıralarına doğru «İşinize gel
miyor değil mi?» sesleri) Sizi de menediyorum. 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Arkadaşlar, birbirimizi dinlemeye ta
hammül edelim. Ben, 141 ve 142 nci maddeleri 
kaldıralım diyen arkadaşa cevap veriyorum. 
Mutlaka sizin istediğiniz istikamette konuşma
ya mecbur değilim. Ben kendi idrakimin ve vic
danlının istikametinde konuşuyorum. 

]41 ve 142 nci maddeleri kaldıralım diyen ar
kadaşıma cevap veriyorum. Çünkü onun esbabı 
mucibesi, bunun iktidarın elinde bir silâh oldu
ğu şeklinde idi. Bunu düşürmek istedim. Ve 
sözlerimin içinde bu Anayasanın demokratik ni
zamı getirdiğini, müesseselerini kurduğunu, sağ
dan gelsin, soldan gelsin bütün cereyanlara kar
şı emniyet altına aldığını söyledim. Sol cere
yandan bahsettiysem arkadaşım temas ettiği 
için bahsettim; sol cereyandan da (gürültüler) 
Sağ cereyandan da (gürültüler) Sayın Başkan 
konuşabilecöksem devam edeyim. 

BAŞKAN —: Kim müdahale ediyor efen
dim? Duyduklarımıza mukabele ediyoruz, duy
madıklarımda ise kusura bakmayınız, devam 
ediniz efendim. (Sağ sıralardan alkışlar) 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Arkadaşlar, görülüyor ki, bizim na
zarımızda muzır olan her şey tehlikelidir. Muzır 
olan her şeye karşı Anayasamız teminat koy
muş ve biz hükümet olarak bunun karşısında ol
mayı vazife telâkki ediyoruz. 

Şimdi arkadaşlar sağ cereyanlardan da bah
settiler, yalnız bir noktada anlaşalım arkadaş
lar. Biz Hükümet olarak hiçbir zaman hiçbir 
cepheye taviz vermeye taraftar değiliz, bunu bi

lin. (A. P. sıralarından alkışlar ve bravo ses
leri) Biz hiçbir cepheye taviz vermeye taraftar 
değiliz. Yalnız hâdiseleri olduğu gibi net olarak 
görmeye de kendimizi mecbur addediyoruz. 
Şimdi arkadaşlar, bir noktada zannediyorum 
ki, vuzuha varmaya mecburuz. Anayasamız din 
ve vicdan hürriyetini tâyin etmiştir, bir mad
desinde. Bu hürriyetin istimaline hürmet et
meye mecburuz. Müsamahaya demiyorum, hür
met etmeye mecburuz. Müsamaha daha tabiî 
bir şey. 

Şimdi, sağ ve sol meseleler karşılıklı müna
kaşa edilirken vicdan hürriyetinin, din hür
riyetinin istimalinin neticesi olan vakıaları bir 
sol cereyanın tezahürü gibi göstermek, işte bu 
isabetsizlik olur, haksızlık olur. Buna dikkat 
etmeye mecburuz, insanlar dilediği gibi ibadet 
eder. Dilediği dinî inanca sahiptirler. Ve Ana
yasamızın yasaklamadığı şekilde yani, âmme 
nizamını bozmıyacaık bir şekilde bunun teza
hürlerini gösterirler. Ama, ne garip bir tecel
lidir ki, Başbakanın bayram mesajında birkaç 
defa «Allah» ismini zikretmesi bir irtica ve dini 
politikaya alet olarak vasıflandırılmaktadır. 
Ne zaman yapmıştır Başbakan bunu? Bayram 
günü... Nedir bayram günü Dinî bir gün. 
Bu dinî bir gün yapılmaz da ne zaman yapılır 
arkadaşlar Müslüman olan insanın Allahtan 
bahsetmesi irtica mı olur? Yani, Allahtan da 
mı bahsettirmiyeceksiniz bize? (Adalet Partisi 
sıralarından, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 
Hayır, bir noktada anlaşalım. Başbakan Allah
tan bahsetmiş, haydi irtica var, yok. Ama irti
caa avans verdiğimiz gün çıkın yakamıza ya
pışın, bunda sizinle beraberiz. 

ORHAN BIRGIT (İstanbul) — Şu anda bile 
dini istismar ediyorsunuz, Bakan dini istismar 
ediyor. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit bağırmayın, aksi 
takdirde tüzük hükümlerini tatbik edeceğim. 
Bağırmakla hiçbir şey halledilmez. Siz bağı
rırsanız kim dinliyecek? 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Vicdan ve din hürriyetinin istimal? 
ile gericiliği, irticai birbirinden ayırmak mec
buriyetindeyiz arkadaşlar. Bunu ayırabildiğimiz 
gün memlekete hizmet etmiş oluruz. Bunu ayı
rabildiğimiz gün inananlara hürmet etmiş olu
ruz. Bunu ayırabildiğimiz gün memleket huztl-
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runa hizmet etmiş oluruz. Ama her şeyi irtica I 
gözlüğü ile görmek Allah'ı her ananı irtica ile 
damgalamaya hakkimiz yoktur. Böyle bir is- I 
tikamete memleketi götürmiyelim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) I 

NAZMİ OĞUZ (Edirne) — Biz sizden gok 
Müslümanız. 

BAŞKAN — Eğer böyle bağırmaya devam 
ederseniz, olmaz. Çok rica ediyorum, yerleri
nizden bağırmayın. Lütfen siz de bağırmayın 
efendim. Karşılıklı bağırmakla bu iş halledil
mez. 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuu 
sükûnetle tetkik etmeye mecburuz. Çünkü 
memleketin sathına daima memlekette havayı 
bulandıracak havadisler yayan, daima memle
ketin huzurunu bozucu istikamette meseleler 
imal etme gayreti gösterecek olursak daima bir 
teşmil hastalığına, tamim hastalığına tutulacak 
olursak, olmaz. Bir yerde bir mürteci çıkabilir. 
Kanunlar onun cezasını elbette verecek. Ve 
ben Adalet Bakanı olarak ister sağdan olsun, 
ister soldan olsun kanunlarımızın menettiği 
fiilleri işliyenler, nereden olursa olsun, takibe 
mecburum, vazifemi böyle telâkki ediyorum. 
Ama, hürriyetleri de savunmaya hepimiz mecbu
ruz, ben de mecburum. Buradaki sözlerimi 
bu mânada cevaplandırmanızı rica ederim. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde kıymetli 
mütalâalarını esirgemiyen arkadaşlarıma te
şekkür ederim. Bu mütalâlarm çalışmalarımız
da bize daima ışık tutacağını ifade etmekten 
memnuniyet duyarım. Hepinizi en derin hürmet
lerimle selâmlarım. (Sağ ve orta sıralardan 
«soru soracağız» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan soru soracak ar
kadaşlar var. Lütfen kürsüden ayrılmayın. 

Buyurun Sayın Esengin. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan; Sayın Bakandan şu mevzuu açık ola
rak ifade etmesini rica ediyorum : Memlekette 
irtica vardır, yoktur, bunun münakaşasını bir 
tarafa bırakıyorum. Bu memleketin Millet 
Meclisi salonunda bir yemek veriliyor ve buna 
ait davetiyede, buraya herkes smokinle gelecek
tir, deniyor. Biz de dâhil olmak üzere Başba
kan, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, 
Ba'kanlar bu kıyafetle buraya geliyoruz. Bir 
de bakıyoruz ki, Başbakanın masasının öbür 1 

I tarafında biri kıravatsız, süetersiz gelmiş, 
oturmuş, yiyip, içip gidiyor. Bu mesele küçük 
bir mesele. Bu, irtica değil de nedir efendim? 
(A. P. sıralarından gürültüler, ne alâkası var 
sesleri, Bakana sorulacak sual mi? sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, bağırma
yın, Adalet Bakanı cevap verecek efendim.. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Müsaade 
buyurun. 

Bu, Devlet protokolü ile, önada Meclisin 
haşmetiyle ve Bakanlarla ve Hükümetle ve si-

I zinle alay etmek midir, değil midir. Bunu bana 
söyleyiniz. (A.P. sıralarımdan gürültüler). 

BAŞKAN — Yahu siz susun, rica ederim siz 
susun. Adalet Balkanı cevap verecek, siz susun, 
Adalet Bakanından soruyorlar, siz cevap veri
yorsunuz. Bu iş nereden görülmüş ? 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Bu 
durumu kiyafıet protoklüyle, Devlet protofcolüy-

I le, Meclisin haşmetiyle ve cemiyet adabiyle ve 
Tüıİkiye Cuımhurıiyetinin durumuyla bu hali 
bağdaştırıyor musunuz? Tasvitoediyor musunuz, 

I et/miyor musunuz? Bunları öğrenmek işitiyorum. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarımı, sayın gene
ralin suallerimi duydunuz. Bir davete bir arka
daşın davetiyede işaret edilen, mecbur kılınan 

I kifayetle gelmemiş olmasını ele alımak suretiyle, 
I bu intlica mıdır diye buyurdular. Bu şahısların 

dikkatliyle ilgili, şahısların riayete mecbur ol-
dulkları meselelere gösterdikleri dikkatle ilgili 
bir kemudur. Adalet Balkanı olarak bunda beni 
ilgilendiren bir husus yoktur. Kanunlarımızda 
bu suç sayılmaz. Kravatla geamelk, kravatsız 
gezmek suç sayılmadığı gibi, bu nihayet bir si
yasa icabın takdirinde hatayı teşkil eder. Adalet 
Bakanı kanunları ihlâl eden insanlara ait olan 
fiiller karşısında cevap verir. Onun dışında beni 
ilgilendiren bir konu, bir mahiyet görmüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu. 
SAMİ BİNİCİOĞLU (Manasa) — Efendim, 

sual sormuştum. Hâkim stajyerlerinin almış ol
dukları ücretleri kâfi buluyor musunuz, yoksa 
bu ücretler hakkında bunların daha iyi geçine
bilmesi, daha huzur içinde stajlarınla devam ede
bilmeleri için bir tedbir düşünülüyor mu? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim hâkim stajyerlerinin ücret-

! leni kâfi değildir. Personel Kanunu münasebe-
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tiyle yaptığımız hazırlıklar içinde bunu da ayar
lamaya çalışacağız. Yalnız, Sayın Binicioğlu ko
nuşmasında bunlara da ödenek verilmesini arzu 
ettiklerini ifade etmişlerdi. Bu ödenek sadece 
hâkimlik sıfatını iktisabedenlere verilebilir, 
stajyer olanlara ödenek verilmez, fakat aldık
ları paranın azlığı karşısında ücretleri artırıcı 
'bâzı düşüncelerimiz ve tedbirlerimiz vardır. Bu
gün elmizde 400 küsuru mütecaviz hâkim 
stajyeri vardır ve ayrıca da sırada bökliyen, 
staj için sırada bekliyenler vardır. Fakat im
kânımız, 400 kişiyi vazife verip yerleştirmeye 
müsait değildir. Bu itibarla sizin sualiniz ce
vabında eksik kalan bir noktayı da bize hatır
latmış oldu. Cevad Odyaikmaz arkadaşımız, zan
nediyorum, bunu söylemişlerdi. Dedilerdi ki, bir 
taraftan siz bütçenizde Hukuk Fakültesinde, hâ
kim olsun diye, hukuk talebelerine hâkim olsun
lar diye burs veriyorsunuz. Bunları doktorlara 
verin dediler... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sualin dışına 
çıkmamanızı rica edeceğim. Evvelce konuşul
muş geçmiş. Rica ederim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Peki Reis Bey, ben ayrıca özel ola
rak sual sahibi arkadaşıma bildirilim. 

BAŞKAN — Sonra yazılı olarak sual sahi
bine bildirirsiniz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Ben de sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, sıraya yazdık. 
Sayın Hilmi İncesulu. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Ba

kanın adalet konuları üzerindeki ıslah edici 
beyanlarına teşekkür ederim. Ancak adaletin 
bütünlüğü bakımından memurların muhakeme 
usulü hakkındaki mevcut kanunla soruşturma 
usulleri üzerinde bir şey konuşmadılar. Bu hu
susta bir hazırlıkları yoik mu? Bu konudaki 
görüşünüzü ifade buyurmanızı rica ederim. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bu konuda arkadaşıma şunu arz ede
bilirim. Bu konuya değinmediğimin sebebi de, 
hakikaten size takdime müsait bir hazırlığın 
mevcudolmadığı sebebine dayanmaktadır. İçiş
leri Bakanlığiyle bu konu üzerinde temas devam 
etmektedir. Bunları müşterek bir görüşe bağla
mak istiyoruz. Şahsi görüşümü şu anda üzerim
de bir bakanlık sıfatı olmakla bir neticeye var

madan ifade etmemde bâzı siyasi mahzurlar mü
talâa ettiğim için arkadaşımın bunu müsamaha 
ile karşılamasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğ-
lu. Buyurun, sualinizi sorunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Bakan tarafından şu hususların açıklan
masını rica ediyorum. 

1. Malî bakımdan, Yüksek Hâkimler Kurulu
nun Adliye Bakanlığına bağlı olması Adliyenin 
istiklâli ile kabili telif midir, değilse, bu husus
ta tedbiriniz nedir? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Yüksek Hâkimler Kurulunun?. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Evet, malî bakımdan. 

2. Dâvaları süratlendirici ve temyize ge
lenlerin miktarını azaltıcı hükümler ne zaman 
Meclise sevk edilecektir? 

3. Zabıt kâtiplerinin umumiyetle menşei 
nedir, yetişme şartları ve durumları elverişli 
midir ? 

Bunları yetiştirmek için ne gibi tedbirler alı-
nagelımiştir ? Siz ne düşünüyorsunuz ? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim, zabıt kâtipleri bugün teş
kilâtta çeşitli menşelerden gelmiştir. İlkokul 
mezunu vardır, ortaokul mezunu vardır. Bun
dan sonraki zabıt kâtipliğine girecekler için dü
şüncelerimiz iki türlüdür ' arkadaşlarım. Bir 
hazırlık yapmışızdır, Adliye meslek okulu aç
mak suretiyle bunları yetiştirelim diye. Henüz 
bu hazırlık Meclise sevk edilmemiştir. Bir ikin
ci düşüncemiz vardır. O da şudur; bu mektebi 
açarsak, bunun devamlı olarak ve devamlı mü
essese halinde işlemesi icabeder. Binaenaleyh, 
bu okulun ihtiyacı tamamen sağladıktan sonra 
durum ne olacaktır, meselesini bir düşünce 
ımovzuu olarak önümüze koymuş bulunmakta
yız. Böyle olunca acaba zaman zaman ihtiya
cın nisbeti içinde kurslar açmak suretiyle meseleyi 
okulda vereceğimiz dersleri kursta vermek, okulda 
temin edeceğimiz cihetleri kursta sağlamak 
suretiyle meseleyi halletmiş olur muyuz diye bir 
ikili düşünceyi nazarda tutmaktayız. Bunla
rın biri üzerinde tercih yaparak huzurunuza ge
leceğiz. Fakat her hal ve kârda mevcut zabıt kâ
tiplerini bir Adliye meslek okulu açmaya ka
rar verilse de, bir kursla meseleyi halletmeye 
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•karar verilse de mevcut zabıt kâtiplerini pey
derpey mutlaka bir yetiştirme ve olgunluk kur
suna tabi tutmak suretiyle daha verimli bir 
hale getireceğiz. Nitekim icra memurları iyin 
böyle bir tasarruf içindeyiz ve iyi netice alaca
ğız. 

Yülksek Hâkimler Kurulunun malî bakım
dan ayrılmasında bir zaruret görmüyoruz. Bu
günkü tatbikat, her hangi bir sakıncayı doğur-
nıamıştır. Yüksek Hâkimler Kurulunun istik
lâl içinde çalışmasını zedeleyici her hangi bir 
tasarrufun tatbikatta bir mahzurlu tarafı doğ
mamıştır. Bu sebeple yeni bir masraf kapısını 
aşmayı binnetice intacedecek bir tasarrufu bu
gün düşünmüyoruz. 

BAŞKAN —Sualiniz? 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Temyiz mahkemelerine gelen dosyaları azaltıcı 
ve dâvaları suratlendiriei hükümleri Meclise ne 
zaman getireceksiniz? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bu tedbirleri, konuşmamda şöyle bir 
sıra tesıbit etmiştim, hatırlarsanız, bunlardan 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu üzerindeki 
çalışmalar bitmiştir. Daha doğrusu, son revizyo
nu yapılacak ve öyle ümidediyorum ki, Mart 
ayı içerisinde Meclise verebileceğiz. 

Hutkük Usulü Muhakemeleri Kanununu da 
en geç Temmuz da veya mümkün olursa Ha
ziran da verebileceğimizi düşünüyoruz. Çalışma
mız böyle bir temponun içine girmiştir. Onun 
dışında Temyiz mahkemesine intikal edecek iş
lerin millktarmm azaltılması üzerine usul kanun
larımızdaki tadilâtımızla da bâzı tedbirler dü
şünüyoruz. Hukuk mahkemelerinin bakacağı iş
lerin müddeabih'ini değiştireceğiz. Kesin ola
rak verilecek hükümlerin keza miktarını de
ğiştireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Muhterem 

Bakana bâzı sualler tevcih etmek istiyorum. 
suallerimden birincisi konuşmalarımda arz et
miştim, Sayın Bakan cevaplarında unuttular 
zannediyorum, tekrar arz ediyorum. Tatbikatla 
nazariyatın yani bugün memleketimizde cari 
olan hukuk tatbiıkatiyle gelişmekte olan naza
riyatın bir arada telifi ve tatbikatın ilim çev
releri tarafından kontrolünü sağlıyacak mahi
yette olması için Danıştay, Yargıtay ve Ana

yasa hâkimlcriylo üniversite, hukuk fakültesi 
profesörlerinin, hocalarının bir arada altı ay
lık, üçer aylık seminerlerde, kurslarda birle
şerek vazife görmelerini teklif etmiştim. Bu hu
susta Sayın Bakanın düşüncelerini öğrenmek 
isterim. Bu bir. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — İkinci so

rum, Sayın Bakan cevaplarında nakillerin ka
rarnamelerle yapıldığını ve maksadın hizmeti 
'aksatmamak olduğunu beyan buyurmuşlardı. 
Bu mütalaaları yerinde olabilir ama, tatbika
tın mihengine vurduğumuz zaman, burada bir 
partizanlık tatbikatını müşahede etmekteyiz. 
Şöyle ki ; Ankara Savcısı Vâsıf Ersoy, altı ay 
içinde buradan Erdek'e, Erdek'ten Nusaybin'e 
nakledilmiştir, oradan da Midyat'a. Bu zatın 
altı ay içinde hiçbir kusur gösterilmeden, iki 
yere birden naklini gerektiren sebepler neler
dir? 

Ayrıca Mehmet Feyyaz istanbul'da savcı. Bu 
adam altı ay içimde üç yere naklodikniştir. 
Eyüp, İnegöl ve Nusaybin. Bunun sebebi ne
dir. Eyüp, İnegöl ve Nusaybin. 

Ayrıca Bursa savcısı Muzaffer Akdağ, Bur
sa ula Türkiye İşçi Partiline birtakım kanun ta
nımaz zorbaların yaptığı hücumu yerinde ön
lemek ve adaletin tecellisini sağlamak için açtığı 
dâvadan sonra, o yerdeki Adalet Partili organla
rın ağır hücumuna mâruz kalmış ve 10 Ekim 
scçıimlerindcn sonra bu arkadaşın da Bursa'dan 
alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun da se
bebi nedir? 

Ayrıca, bir sual daha istirham ediyorum, 
Yargıtay Genel Kurulu Hukuk ve Ceza Genel 
kurulları heyeti daire başkanlarından ve azala
rından teşekkül etmektedir. Azaların her zaman 
gelmemesi, ekseriyet bulunmaması sebebiyle 
hukuk ve ceza gonel kurulları muntazaman top
lanamamaktadır. Bu yüzden işler aksamakta, 
aylarca hattâ yıllarca bckliycn dosyalar tetkik için 
sıra beklemektedir. Bu heyetlerin yani hukuk ve 
ceza genel kurullarının yalnız daire reislerinden 
tcrekkübcttirilcrck, bu şekilde kanunda tadilât 
yapılarak bunların daha süratli çalışması husu
sunda Saym Bakan ne düşünmektedir? 

' Ayrıca Sayın Bakan (A. P. sıralarından grup 
sözcüsü bu kadar suru soramaz, böyle soru mu 
olur, sesleri). 
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Sayın Bakan heyetteki umumi maruzatın
da 141 ve 142 nei maddelerin komünizımi ve 
anarşizmıi enlemek maksadiylc kanunlarımıza 
konulduğunu söylediler. 1951 senedi tadilâtında, 
bundan önce kanunda cebir unsuru vardı. Yana 
cebir, vatan bütünlüğünün bozulması sonucuna 
dayanmaktaydı. Fakat 1951 tadilâtiyle cebir 
unsuru maddeden çıkarıldı ve.... (A.P. sırala
rından böyle ;soru olmaz, sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Ve bu tadi

li o zaman demin de arz ettiğim gibi Sayın Os
man Bölükbaşı, Sayın Halil Özyörük, Sayın Fa
ruk Ereni, Temyiz Baş Reisi bu maddeler bu 
şekilde tadil edildiği takdirde iktidara, her ha
sanı olana, hasım olan her siyasi partiye karşı 
bu maddeleri kullanabilir. Ve bu maddeler bir 
siyasi topuz halinde Demokles'in kılıcı gibi de
mokrasinin başında asılı durabilir kanaatini iz
har ettiler. Soruyorum Sayım Bakana, Demok
ratik memleketlerin hangisinde bu maddeler 
yürürlüktedir ve hangisinde bu maddelerde 150 
sene evvel yazılmış Babaef adlı bir şahsın eseri
min tercümeoi yüzünden bir yazı. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, sorular net ve 
kısa olarak bir maddeye mahsus olmak üzere 
sorulur. Siz izahatla doldurdunuz ve mütema
diyen sorunun arkasını gotii'imiiyorsunuz. Bu bir. 

İkincisi; bu bir müzakere tarzı değildir. So
ru, her hangi bir müzakere tarzı hakkında so
rulur. Siz mütemadiyen âdeta bir müzakere ya
pılıyor gibi konuşma yapıyorsunuz. Onun için 
sözünüzü kecmek mecburiyetindeyim. 

Eğer soruların kifayeti için bir-takrir gelir
se oylarım, bundan sonra soru da kabul etmem. 
Onu da arz edeyim. Ancak tüzük hükümlerine 
göre sual sormak istiyenleri kaydetmemek ya
pamam, arz ediyorum. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Dünyanın 
halâ... 

BAŞKAN — Halâ bitmedi mi, Sayın Koçak? 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş

kan, tahdidi var mı bu ijin? 
BAŞKAN — Var efendim. Sual başka iza

hat başka efendim. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Son sorumu 

arz ediyorum. 
BAŞKAN — Son sorunuz neyse sorun da 

bitsin. Kardeşim isterseniz sormayın, vallahi bu 
beni ilgilendirmez (Gürültüler). 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Ba
kandan cevap istirham ediyorum. İtalya'da halen 
jiı uL<ûtAdCJ2j yararlıiKte ıtüvUiiı̂  italya'da veya 
jaşka memleketlerde bu gibi maddeler var mı
dır ve bu maddeler varsa hangi memleketlerde 
tatbik edilmektedir1? Bu maddeler karşısında 
sol partiler Parlâmentolarda temsil edilmekte 
midirler ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 

(Konya) — Sayın Koçak muhtelif sualler tev
cih ettiler. Suallerinden birisi, Yargıtay üyele
rinin üniversite profesörleriyle Danıştay üyeleri
nin müşterek seminer yapmalariyle modern cere
yanları takip ve tesbit etmeli arzusunu izhar et
tiler. Maksatlarının ne olduğunu pek iyi kavrı-
yamadım, ama her meslekin terakisini sağlıyacak 
vasıtaları hazırlamak prensip itibariyle doğru bir 
şeydir. Fakat bunun bugün tatbikatta imkânı 
var mıdır, yok mudur, gayesi ne olacaktır, bütün 
bunlar üzerinde düşünülmeden ceffelkalem bir 
sual üzerine cevabı verilecek konular değildir. 
Bu itibarla mevzu üzerinde sadece not aldım, 
tatbik kabiliyeti var mı, yok mu düşünülecek
tir. 

Şimdi, üç savcının isim vermek suretiyle, de
ğiştirilmesinde partizanlık olduğu kanaatini iz
har ettiler ve sebeplerini sordular. Bu üç savcı
dan ikisi, haklarında alınmış olan bir değiştirme 
kararı dolayısiyle Devlet Şûrasına müracaat et
mişlerdir. Haklarını mercilerde istihsal etmeye 
çalışırlar. Onun için mevzu üzerinde daha derin
liğine konuşmak istemiyorum. Tamamının da 
üzerinde konuşmak istemiyorum. (T. î. Partisi 
sıralarından konuş, konuş sesleri) 

Tamamının üzerinde konuşmak istemiyorum 
değil, konuşmaya kendimi mezun addetmiyorum. 
Neden? Devlet memurlarının hangi sebeplerle 
kaldırıldığı, hangi sebeplerle yer değiştirdiğini 
burada izah etmek ekseri ahvalde onları rencide 
eder. Dosyalarındaki malûmatı size intikal ettir
mem, açık oturumda umumi efkâra maletmem br 
Bakanın yapabileceği bir tasarruf değildir, ha
fiflik olur. Ben oraya girmem. (A. P. sıraların
dan alkışlar) Kanunlarımız haklarında tasarruf 
almanlar için hak tanımıştır. Nedir bu hak? Dev-
ict Şûrasına dâva açma hakkıdır. Bunlardan iki
si bu hakkı kullanmıştır. (T. î. Partisi sıralarm-
can o kararları tatbik etmiyorsunuz ki, sesleri) 
Tatbik ederim, etmem o da ayrı bir şey, bana ait 
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bir tasarruftur. (T. î. Partisi sıralarından şid
detli alkışlar, bravo Bakan, nasıl tatbik etmiyor
sun, Anayasa var, sesleri) 

ALİ KARCI (Adana) — Demokratik bir 
memleketin Adalet Bakanının anlayışı bu mu
dur? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Orada konuşmayınız, eğer ko
nuşursanız ben de Tüzüğü tatbik edeceğim. Sa
yın Karcı, Sayın Önder, müdahale etmeyiniz. 
Orada konuşursanız ben de Tüzüğü tatbik ede
rim. Bakınız ikinci defa ikaz ediyorum. 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Devlet Şûrası kararlarının, yani tehiri 
icra kararlarının icra mevkiinde bulunanlar için 
tatbik mecburiyetini tahmil edip etmediği mev
zuunu, bir müracaat dolayısiyle Anayasa Mahke
mesi karara bağlamıştır. O kararın özetini ben
den sonra bütçesi müzakere edilecek olan arkada
şım size açıklıyacaktır. Seyfi Öztürk arkadaşım 
açıklıyacaktır, bu kararı okuyacaktır. Ama me
selenin prensibi üzerinde duralım. Siz bana dedi
niz ki, tatbik edecek misin, tatbik etmiyecek mi
sin? Devlet Şûrasının tehiri icra kararını gazete
lerde okuduk. Bunlar elime geldiği zaman ben 
de, icra mevkiinde mesuliyet almış insan olarak 
elbette düşüneceğim. Ya tatbik ederim, ya et
mem. Elbetteki tatbik etmemin bir nedeni, tatbik 
etmememin de bir nedeni olacaktır. Tatbik etme
diğim zaman bir mesuliyeti varsa elbette o da ba
na râci olacaktır. (A. P. sıralarından bravo ses
leri, alkışlar). 

Yargıtay Genel kurullarının, hukuk ve ceza 
genel kurullarının toplanılmamasmdan arkada
şım yakındı. Doğrudur. Bunun üzerinde bâzı 
tedbirler düşünüyoruz. Daha pratik neticelere 
bunları götürmek için Yargıtay yetkilileri ile te
mas halindeyiz. Bir hazırlığımız vardır, halledi
leceğini ümidederim, bu konunun. 

Şimdi arkadaşımız yine 141, 142 yi sordular. 
Şimdi bunu cevabımda arz ettim ama suallerine 
cevap müsaade ederseniz vereyim arkadaşlar. Di
yor ki, arkadaşımız, başka memleketlerde var mı 
böyle şeyler? Var arkadaşlar. Her memleket de
mokratik nizamla idare edilsin, edilmesin kendi 
temel nizamını koruyucu maddeleri mutlaka ge
tirmiştir. Her tarafta vardır. Yasalarında var
dır. (T. I. P. sıralarından, misal ver, misal ver 
sesleri) Açın Alman Anayasasını, Batı - Alman
ya demokratik bir ülke değil midir? Devletin te

mel nizamını tahribedici faaliyetleri birer birer 
saymıştır, yasaklamıştır, cezasını da koymuştur. 
İtalya'da da vardır. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Söyleyin, bir 
misal verin. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — İtalya'da var, bizde de var. Ve böyle 
kalacaktır. Hattâ açık kapılarını kapatacak ted
birleri de getireceğiz. (T. İ. P. sıraları hariç, bü
tün sıralardan alkışlar ve bravo sesleri). 

Şimdi, yalnız bir noktada arkadaşıma ufak 
bir yardımda bulunayım, müsaade ederseniz. 
Vaktiyle söylenmiş olan sözlerde izhar edilmiş 
olan endişelerin bugün hâlâ yaşıyacağmı zanne
diyorlar. Bugün bu endişeler yaşıyabilir mi? Bu
gün artık bu Anayasa ve onun koymuş olduğu 
'müesseseler iktidara hasımlarını kanum yoluy
la ezmek imkânını kanunları suiistimal etmek, 
aleyhte tatbik eıtmelk, zorlamak suretiyle ezmek 
imkânını veriyor mu? O zaman Bölükbaşı'nın 
sözlerini, o günün santiarına göre kıymetlen
dirmeniz lâzım. Bugünün şartlarına göre hiç
bir kimse ne 141 nci maddeyi, ne 142 ned mad
deyi, ne de bir başka maddeyi kendi iktidarı
nın. menfaatine, kemdi keyfine taıbbiık ettirecek 
hâkim bulamaz, istese de bulamaız ve akıllı 
bir iktidar hiçbir zamıan bunu aklından geçir
mez. Ama santiarı binbirine karıştırırsanız, o 
zaman «lâtakrabussalâte» nlin bir kısmını okur, 
bir kısmını okumazsanız olmaız. Sadeee namaza 
yaklaşmayın kelimesini alırsanız, gerisini al
mazsanız olmaz. İşte namaz kılmayın diyor. O 
halde namaız kılmam densin, amıa «ve entüm sü-
kârâ» yi da okursan o zaman, ne zaman namaz 
kılınacağını iyi anlamak imkânı hâsıl olur. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) Zannediyorum ki, ar
kadaşımın sorularına cevapta bulundum. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Bakan, 
bir sorum daha var. 

BAŞKAN — Sayın Nazmii Özoğul. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Balkan, 

Baıböf dâvasında... 

BAŞKAN — Sayın Koçak, sizin sıranız bit
ti efendim. Rica edenim başkasının hakkına te
cavüz edemezisiniz. 

Sayın Naami Özoğul buyurun, sorunuzu so
run efendim. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edime) — Sayın Bakan
dan kısa bir sualim var. Geçen devinde Sayın 
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C. H. P. Milletvekili Kanan Esemgin şu kürsü- I 
den komünistlerin Türkiye'de 11 milyon lira I 
para dağıttıklarını, Moskova uşaklarının para I 
dağııttıklarını ifade etmişlerdi. Bunun hakkın- I 
da savcılığa gerekli ihbarı yapmadıklarını gör- I 
dük. Dördüncü Koalisyon Bütçesi konuşulur- I 
ken Sayın Bıalkan söz aldı. Adliye Bakanlığı I 
Bütçesinde, Sıayın İrfan Baran o zaman Adli- I 
ye Vekili idi. Sayın C. H. P. Milletvekili Kenan I 
Esengin'dn Millet Meclisi kürsüsünden ifade et- I 
tiği, komünistlerin 11 milyon lira para dağıttık- I 
larına dair ifadesini ihbar telâkki ederek savcı- I 
lığa gönderilmesi lâzımjgıeldiğkıi rica etmiştim. I 
O zamaniki Sayın Bakan bir saat burada nu- 1 
ıtulk söylediler. Şiımdi Sayıın Bakan eğer bir I 
mahzur görmüyorlarsa, bu Moskova uşakları- I 
na dağıtılan 11 milyon lira hakkımda halen I 
bir takibat ve tahkikat yapılıp yapılmadığını | 
veyahut eğer mahzur görülüyorsa, şimdilik tah- ] 
kd'kat yapılıyorsa yazılı olarak cevabının veril- i 
'meşini istirham ediyorum. I 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De- j 
vamla) — Efendim, arlkadaşımın sual konusu 1 
yaptığı mevzu, o günkü oturumdan sonra tah- I 
kik konuşa yapılmıştır ve Sayın Kenan Esen- I 
•gin'in malûmatına da müracaat edilmiştir. Me- j 
sele tatbikat safhasındadır. NetioesM ayrıca 1 
•muhterem arkadaşıma ara; ederim. Yalnız bu 
mevzu üzerimde neticeyi almadan daha fazla J 
bir açıklama yapmanın doğru olmadığı kanı- : 
sındayım. Arz ederim. \ 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın İ 
Başikan, müsaade buyurur musunuz? I 

BAŞKAN — Buyurun. 1 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Bütün uşak

lar meydana çıkarılmalıdır. J 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Arka

daşın söylediği yanlış değil. Fakat, açıkça ben
den bahsetti, müsaade ederseniz, izah edeyim, I 
yalan değil fakat yanlıştır. Sonra hangi otu- A 
rumda nasıl konuşulmuştur, müsaade ederse- i 
niz İM kelime ile izah edeyim. Gizli bir otu- !| 
rumda verdiğim için... I 

BAŞKAN — Sayın Kenan Bey, şimdi soru- j 
lan soruyoruz. Eğer bu hususta soracağınız || 
bir soru varsa kaydedeyim, sırası geldiğinde I 
vereyim. i I 

K^NAN ESENGİN (Zonguldak) — Konu- 1 
saçağım. I 
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BAŞKAN — Mümkün değü. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Isanim-

den bahsettiği için kendisine cevap vermek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, konuş
mak mümkün değildir. 

MUSTAFA RONA (Antvin) — Sayın C. H. 
P. Üyesi Sayın Kenan Esengin, Sayın Millet 
Meclisi Başkanının vermiş olduğu ziyafete bir 
milletvekilinin niçin günlük kıyafetle katıldı
ğını sorduğu halde... 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Kravat
sız ve kazakla. 

BAŞKAN — Oturun rica ederim. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Büyük Ata

türk'ün kabrini ziyaret merasiminde T. 1. P. Li
deri, diğer liderler frak giydikleri halde bu 
merasime, T. 1. P. Lideri günlük açık bir kıya
fetle iştirak etmiştir. Bu kıyafetle Anıt - Ka
birdeki merasime iştirak etımesi teamüllerimi
ze aykırı değil midir? Sayın Balkan tarafından 
cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Bakan, müsaade buyu
runuz. Başbakan tarafından cevaplandırılması 
arzu edilen bir şey. Barbakanın cevaplarım 
siz vermiyeceksiıniız rica ederim efendim. 

Dursun Akçoğlu buyurunuz. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Efen

dim, ceza evlerindelki tüberküloz durumu hak
kımda bize, kısa da oilsa malûmat verebilir mi
siniz? VeremM olan mahkûmlara yapılan teda
vi kâfi midir? Veremli oilmıyan mahkûmların 
koruyucu tedbirleri hakkında Bakanın düşün
celeri nedir? Acaba vilâyetlerde müstakil ta
biplik hususunda Vekâletin düşünceleri nedir, 
bunu istirham ediyorum. 

Adlî tabiplik konusunda da ayrıca bilgi ve
rirlerse müteşjekkir kalırım. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamda) — Veremli mevkuf ve mahkûmlar için 
tedbirimiz vardır. Bunlar ayrı bir yerde hem 
tedavi görürler, hem de mahkûmiyetlerini ve 
mevlkufiyetlerini çekerler. Binaenaleyh tedbir 
içindeyiz. 

Adlî tabipler mevzuunda mâruzâtta bulun
dum. Biz vilâyetlere kadar adlî tabiplik teşki
lâtını götürmek istiyoruz. Fakat bugün için 
mahdut da olsa kadromuzu henüz ikmal edeme-



M. Meclisi B : 49 18 . 2 . 1966 O : 3 

miş durumdayız. Elimizde çok mahdudolan ad
lî tabiplik kadrosunu büyük vilâyetlerde adlî 
tabip istihdamına imkân veren kadroyu dahi 
itmam edememiş durumdayız. Fakat düşünce
lerimiz arkadaşların arzularına intibak eder 
ımahiyettedlr. Tabiî bunlar adım adım takibe-
dıilecek meseleler olarak karşımızda durmakta
dır. Muhtelif faktörlere bağlıdır, Devletin ma
lî imkânı, adlî tabipliği cazip hale getirdikten 
sonra, bunların müracaatları ve yetişmelerinin 
sağlanması gibi zaman imkânlarına v.s. ye bağ
lıdır. Fakat hedefimiz düşündüğümüz istika
mettedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bitti mi? 
ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (De

vamla) — Bitti efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, soru so
rulmasının kifayeti için bir takrir gelmiştir, 
okutacağım. Yalnız şimdiye kadar isimlerini 
yazmış olduğum arkadaşların söz hakkı mah
fuz olmak kaydiyle önergeyi oylayacağım. Bun
dan sonra soru kabul otmiyeceğim. 

Saym Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde hem par

ti sözcüleri konuşmuş ve hem de kâfıi derecede 
soru sorulmuş, cevaplandırılmıştır. Soru sorul
maması hususunda kifayet tcıklif ediyorum. 
Esasen sözlü soru müessesesi de açıktır. Tekli
fimin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Halil Cop 

KEMAL SARItBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ol
duğunuz yerden lütfen izah ediniz efendilim. Bu 
takriri... (T. 1. P. sıralarından, «kürsüye, kür
süye» seoleri, «Anayasaya aykırıdır» sesleri.) 

Saym Bakan kürsüdedir, yerinizden de izah 
edebilirsiniz, bu, yerinizden söz verdim demek
tir. 

KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Rcıis, söz verdiyseniz, lütfedin kürsüden 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Peki, müsaade edin Saym Ba
kan, arkadaşımız kürsüden hitabetsin. 

KEMAL SARItBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; böyle ne bir takrir 
verilebilir, ne de oya konulabiLir. Müzakerenin 

kifayeti değil bu. Sorunun kifayeti diye nev'i 
şahsına münhasır ve şu anda şu Meclisten baş
ka hiçbir yerde tatbik edilmemiş bir usul. Yü
ce Başkanlığın her verilen takriri oya koyma
sı, müzakereye koyması vazifesi değildir. Yüce 
Başkanlık, mevcut kanun, nizam, içtüzük, Ana
yasa ve aklıselim dairesinde şu Meclisi idare 
etmek vazıifesiyle mükelleftir. Böyle içtüzüğe, 
akla, mantığa aykırı olan bir takriri oya koy
mak, müzakereye koymak, hattâ bunu okut
mak dahi Meclisin vaktini israftan başka bir 
netice doğurmaz. Riyasetten istirham ediyo
rum, bu takriri müzakere mevzuu, rey mevzuu 
yapmasınlar. Nihayet sual lâzım mı, değil mi, 
vakti fazla aldı mı, almadı mı; bu husus Yüce 
Meclisteki saym milletvekillerinin izan ve tak
dirlerine mevdu bir keyfiyettir. Onun için ben 
istirham ediyorum, böyle hakikaten tüzük ve 
mantık dışı bir davranışı Saym Riyaset reddet
sinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı, Ri
yaset makamı bütün müzakeratın hüsnü suret
te cereyanını temine mecburdur. Bu külfeti 
omuzlarına almış olan bir malkamdır. Müzake-
ratı bu suretle çığırından çıkarmıyalım. Sonu
na kadar eğer farz edelim ki, bundan sonra 
yirmi arkadaşımız, otuz arkadaşımız söz alır da 
bitirmeye çalıştığımız şu bütçeyi saatlerce en
gellerse ve buna dair de bir yeterge gelirse Ri
yaset bunu oya koymıyacak mı arkadaşlar? 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Bu ne biçim mantıktır ki, buraya çıkar, man
tığa aykırı, içtüzüğe aykırı, şuna aykırı, buna 
aykırıdır dersiniz. Esas kendisinin hareketi 
mantığa aykırıdır arkadaşlar. (Soldan, ve M. 
P. sıralarından, alkışlar.) Yoksa başka bir şe
kilde müzakerenin hüsnü surette cereyanını Ri
yaset teminden âciz kalır. Binaenaleyh öner
geyi okutup oylarınıza arz edeceğim. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Usul hakkın
da söz istiyorum, size yardımcı olmak için Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurun efendim... Şimdi bir 
de usul meselesi çıkardık. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Sayın Başka-
ıım, Meclis müzakeratım içtüzük hükümleri 
;esbit etmiştir, içtüzük hükümlerine göre Mec
listeki müzakereleri idare etmek Başkanlığın gö
revidir. Hangi konularda kifayet takriri veri-

— 450 — 



M. Meclisi B : 49 18 . 2 . 1966 Ö : 3 

leceği İçtüzükte tesbit edilmiştir. Şahsi kanaa
time göre soruların kifayeti hakkında bir tak
rir verilemiyeceği gibi, böyle bir takririn de oya 
konulmaması lâzımdır. Ancak, demin arz etti
ğim gibi, müzakerelerin cereyanını Başkanlık 
Divanı idare edeceğine göre, müzakerelerin se
lâmetle cereyanı Başkanlığın vazifesi cümlesin
den olduğuna göre, sual sordurmamak konusun
da Başkanlığın bir takdiri olmalıdır. Binaena
leyh şimdiye kadar sorulan sorular kâfidir. Baş
kaca soru sorulmıyacaktır, demek suretiyle soru 
sordurmaya lüzum yoktur. Müzakerelerin uza
masına bu yolla mâni oluyoruz demek suretiyle 
Başkanlık soru sorulmasını önliyebilir. Ama İç
tüzükte olmıyan bir tatbikata gitmek doğru de
ğildir kanısındayım. Başkanlık lütfen bu yola 
giderlerse daha hukukî ve İçtüzüğe daha uygun 
bir hareket tarzı bulmuş olurlar. Bundan son
raki müzakerelerde de böyle bir tatbikata ışık 
tutmuş olurlar kanısındayım. Saygılarımla. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz de mi usul hakkında? Bu
yurunuz efendim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) _ Muhterem arkadaşlarım, Sayın Uyar ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, Meclis müzakera-
tının en iyi şartlar içinde ikmali vazifesi şüphe
siz ki,' Riyaset Divaninindir. Riyaset Divanına 
da bu hususta yol gösteren hukuk kaidesi hepi
nizin malûmudur ki, İçtüzüktür. Halen mer'i 
olan .İçtüzüğümüzde suallerin kifayeti hakkın
da bir takrir verileceğine dair her hangi bir sa
rih madde yoktur. Yalnız 104 ncü madde ki, 
müzakerelerin kifayeti hakkındadır. Bu mad
deye istinaden İçtüzüğün son kısımında vâki 
57 nci not aynen şöyle der: Kifayeti müzakere 
sorulara da şâmildir. Binaenaleyh Riyaset Di
vanı Yüce Heyete müzakeresini yaptığımız Ada
let Bakanlığı bütçesi üzerinde bir kifayet öner
gesi geldiğini ifade ettiğine ve ıttılaa da sundu
ğuna, bunun neticesi olarak da Bakan söz aldı
ğına ve usul hükümlerine uygun olarak Bakan
dan sonra bir milletvekilinin konuşmasından son
ra ancak bu kifayetin oylanabileceğinc göre ka
naatimce Bakandan ancak nasıl ki, kifayet altı 
kişinin konuşmadan oylanamaz ise Bakana da 
altı arkadaşımız sual sorduktan sonra kifayetin 
sorulara da şâmil olması dip notundan hareketle 
altı arkadaş sualinden sonra Riyaset Divanı an-

I cak, suallere kifayetin reddi halinde geçilebile
ceğini ifade etmek suretiyle sözleri durdurabilir. 
Meclis müzakereleri de bu şekilde daha salim 
ve daha huzurlu bir hava içile intacedilir. Hür-

I nıetlcrimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İçtü

züğümüzde sorular için bir kifayeti müzakere 
I takriri verilir diye bir kayıt olmadığı gibi, veri

lemez diye de bir kayıt yoktur. Yalnız İçtüzü
ğümüz itibariyle kifayeti müzakere takriri soru-

I lara da şâmildir demek suretiyle... Bunun üze
rinde de bir kifayet takriri olabileceği mânası 

I çıkarılabilir. 
I İkincisi; Riyaset böyle müphem yerlerde an

cak takdir hakkını kullanmak suretiyle mesele-
I yi halledebilir. Ben takdirimi, kifayeti okutmak 

ve şimdi de oylatmak yolunda kullanacağım. 
I Oylarınıza müracaat ediyorum. Soruların ki

fayetini kabul edenler... Kabul etmiycnler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Şimdi sırada yazılı olan arkadaşlara soru 
I için söz vereceğim. Sayın Bakan, lütfen buyu-
I run. Ondan sonra başka isim yazmıyacağım. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
kifayet kabul edildikten sonra, özellikle oya 
arz ettiğiniz şekilde kifayet kabul edildikten son-

I ra, daha önce yazılmış dahi olsalar hiç kimseye 
soru sormak için söz veremezsiniz. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Sezgin, yazılmış 
I olan arkadaşlara şâmil olmamak üzere kifayeti 

oylayacağım diye tasrih etmiştim. Öyle tasrih 
I ettim efendim, söylediğim sözü bana inkâr mı 

ettireceksiniz? Rica ederim. Ben bu şekilde an-
I lattım. (Alkışlar) 

Sayın Kemal Aytaç. 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Muhterem ar

kadaşlar; bugüne kadar Doğu'ya Hükümet bir 
I meslek tecrübesi olmıyan hâkim ve savcıları 

tâyin etmektedir. Bunu nasıl izah ederler? 
Bundan sonraki tatbikat da böyle mi olacak
tır? Sayın Bakanın fikirlerini istirham ediyo
rum. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim genç ve tecrübesiz arkadaş
lar mutlaka Doğu'ya gidecektir diye bir pren
sip yoktur. Tatbikatta şimdiye kadar böyle 
bir işlem yapılmışsa bundan sonra da böyle de
vam edeceği mânası çıkarılamaz. Biz Doğu'ya 

I da Batı'ya da her tarafa genç ve tecrübeli ar-
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kadaşlan, ihtiyaçlara göre tâyin ediyoruz. Ve 
Doğu'da iki seneden fazla kalmış olanları da 
çıkaracağımız ilk kararname ile Batı'ya aktar
mak suretiyle onların uzun müddet mahrumi
yet bölgelerinde çalışmalarını önleyici tedbir
ler düşünmekteyiz ve tatbik edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, 
ENVER TURGUT (İzmir) — Muhterem 

Bakan; büyük vilâyetlerimizde iş mahkemele
ri, asliye hukuk mahkemeleri tarafından görül
mektedir. İş dâvalarının çokluğuna asliye hu
kuk mahkemelerinin devamı imkânsız hale gel
miştir. 5 seneden beri iş dâvaları asliye hukuk 
mahkemelerinde beklemektedir. Büyük vilâ
yetlerimizde iş mahkemeleri seri iş mahkemele
ri kurulup kurulmıyacağı hususunda 1966 yı
lında bir görüşünüz var mıdır, bunu istirham 
ediyorum. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Kurulacak efendim, tasarı sevk edil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Efendim, ben de 

iş mahkemeleri mevzuunu soracaktım. Arka-
şım sordu. Ben de bunların biran evvel ça-
buklanıdırılmaısım rica edecektim. 

Diğer taraftan, biraz evvel Adalet Parti
sinden bir arkadaşımız Türkiye'ye Rusya'dar 
para dağıtıldığını ve bunun üzerine siz de bu
nun takip ve tahkik edildiğini söylediniz. Bu
nun biran evvel ortaya çıkartılmasını ve bunur 
yanında sade Rusya'dan değil, Türkiye'ye di
ğer taraftan gelenlerin de ortaya çıkartılarak 
Türk halkına afişe edilmesini biz de teklif edi
yoruz. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Cevabını daha evvel arz etmiştim 
Mesele kısmen gizli oturumla ilgili bir mahi
yet taşıyor. Onun için daha fazla bir açıklama 
yapamam. Her hazırlık safhasında olması herp 
de gizli oturumla ilgili veçheleri bulunması iti
bariyle doğru bulmadığımdan kısa kestim bu 
mevzuu. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettftn Karaca bu
yurun. 

GIYASETTIN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Bakan, suç üstü tahkikatından birçok ad
liyelerimiz vasıta sahiplerine borçlanmışlardır 
Aldığım malûmat mugalâtalı değilse, bu borç

lar bir milyona yakındır. Bir borç külfeti al
tında bulunuyorlar. Malî yıl da yaklaşıyor. 
G-örev yapamıyacak duruma gelmişlerdir. Bu 
borçların tamamını veya bir kısmimi ödemek 
için bir tedbir alınacak mıdır? Lütfen cevap 
vermenizi rica ediyorum. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim, suç üstü tahsisatının kifa
yetsizliği bir vakıadır. Her sene bu tahsisat 
yetmediği için borç devredilmektedir. Bu se
ne de maalesef bu olacaktır. 1966 bütçesine 
1 milyon lira fazla tahsisat konması için sarf 
edilen gayretler semere vermemiş, raportörü
müz de bunun artırılması için teklif yapmış, 
fakat komisyon, malî imkânsızlıklar karşısında 
meselenin halledilemiyeceğini ifade etmiştir. 
önümüzdeki sene bütçesinin borç devretmiye-
oek şekilde hazırlanmasında gayret sarf edile
cektir. Bu sene bunu halletmiş durumda olma
dığımızı üzülerek arz ederim. Bizim suç üstü 
tahsisatımız hâkim yevmiyelerinin 3 lira oldu
ğu zamana göre ayarlanmıştır. Halbuki bugün 
hâkimler 15 lira yevmiye alıyor keşiften. Di
ğer vasıta masrafları da o devre nisbetle bu
gün fahiş şekilde artmıştır. Bu klâsik ölçüler 
bakımından maalesef tahsisat yetmiyor ve borç
lu bir adliye, bîr adalet cihazı iyi bir tesir yap
mıyor. Bunun ıstırabını biz çekiyoruz sevk ve 
idareciler olarak. Fakat bu sene için bir ted
bir maalesef elde edebilmiş değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Duman. 
GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Valilere 

ve kaymakamlara ev verilmesini şayanı şük
ranla karşılıyoruz. Hâkimler için de böyle bir 
şey düşünüyor musunuz? İkincisi, kaza ve vi
lâyet merkezlerine çok uzak olan köylerin ke
şif götürmeye maddi güçleri kâfi gelmiyor. Aç
tıkları' dâvaları bırakıyorlar ve hakları zayi 
oluyor. Bunların motorize edilmesini düşünü
yor musunuz? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, henüz da
ha adliye binalarını adalet saraylarını hallede
bilmiş durumda değiliz. Bunları konuşan ar
kadaşlarım dile getirdiler. Hakikaten bugün * 
perişan durumdadırlar, birço'k yerlerde. Neden 
böyledir? Alâkasızlıktan mı, yoksa imkânsızlık
tan mı meselesi şüphesiz arkadaşlarımızm ko
layca takdir edecekleri bir komıçlur. Biz bu-
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gün için adliye binalarını dahi istediğimiz öl
çüye getirecek durumda değiliz. Hal böyle 
olunca hâkimler için ev yapma gibi ideal bir 
neticeyi bugün için düşünmemiz hayaldir. Ad
liye saraylarını biran evvel inşa etmeye mecbu
ruz. Bugün Samsun'da bir vilâyet merkezin
de adliye bir tütün deposundan muhavvel bir 
binada faaliyette bulunmaktadır. Bir arkada
şım benim burada aynı kelimeyi tekrarımdan 
hakikaten Balkan olarak üzüntü duyduğum şe
kilde, bir ilçenin adalet sarayının, affedersiniz 
bir ahırdan muhavvel bir vaziyettedir, şimdi 
böyle ıstıraplı bir durumda iken hâkimlere loj
man yapmak gibi bir neticeye meseleyi götür
mek bir hayalle meşgul olmak şeklimde olur. 
Şimdilik bundan vazgeçiyoruz. Adalet binaları
nın biran evvel yapılması için bu bütçe imkân
sızlıkları karşısında tevakkuf etmeyi biz doğru 
bulmuyoruz. Bâzı özel varidat kaynakları ya
ni adliyenin kendisine aidolan kaynakların1 

yine oraya tahsis etmek suretiyle meseleyi hal
letmek hususunda bâzı teşebüslerimiz, tasav
vurlarımız vardır. Bunları eğer kuvveden fi
ile çıkaralbilecek ve iltifatınıza mazhar olacak 
hale getirebilirsek o zaman umumi bütçenin 
plân kanalı ile bize verdiği imkânların yanında 
b'öyle bir özel imkânla meselesinin biraz daha 
geniş şekilde ele alınması ve dar zaman ölçü
leri içinde bunu halletmek imkânını bulacağız. 
Ankara'nın dahi bugün adalet sarayına şiddet
le ihtiyacı vardır. Perişan durumu hepinizin 
malûmudur. Binaenaleyh bu manzara karşı
sında şimdi hâkimlere bir lojmanı düşünmek 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu. 
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Efen

dim, Moskova Sirki Türkiye'ye gelmişti. Bu 
sirkin hasılatının Türkiye İşçi Partisine veril
diğine dair basında yazı çıkmıştır. Bu husus
ta takibat yapılıp yapılmadığı hakkında ma-
lûmalt istiyorum. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) Efendim, mevzuu müsaade ederseniz 
umumi hatları ile ancak arz edecek durumda 
olduğumu ifade etmek isterim. Yani her hâ
disenin neticesini, her yazının, her kitabın, her 
neşriyatın neticesini bir sual üzerine derhal ce-
vabolarak verecek durumda değilim. Fakat 

bizim servisimizin çalışma sistemi şöyledir: Bü
yük merkezlerde ezcümle İstanbul'da ve An
kara'da basın işlerini takibeden ekiplerimiz 
mevcuttur. Savcılıklarda üçer kişilik ekipler 
her günkü neşriyatı takibederler. Bunlar içinde 
kanunları ihlâl eder bir mahiyet görürlerse 
dâva açarlar ve bize her günkü neşriyattan 
böyle bir mahiyet görüp görmediklerini de ay
rıca bildirirler. 

Bakanlığın savcıların ademi takip kararı 
karşısında dâva açılmasını istemeye aidolan 
usulî yetkisi istimal etmeye lüzum olup olma
dığını biz de böylece kontrol etmek imkânını 
buluruz. Ayrıca Bakanlık nezdinde de böyle 
bir ekip çalışır. Bu üç kişilik ekibin kontro
lünden geçer meseleler ve bakana bu mesainin 
neticeleri intikal ettirilir, eğer neşriyatta suç 
teşkil eden bir konu varsa savcılar re'sen dâ
va açarlar. Savcının görüşü suç olmadığı mer
kezinde ise bizim servisimiz bunu tetkik eder, 
eğer savcının görüşünde hatalı bir cihet varsa 
Bakanlık bunun hakkında kendi tasarrufunu 
kullanmak suretiyle savcılığa dâva açtırır. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sayın 
Bakan, ben bir vaka söyledim. Böyle bir vakıa 
var mıdır? Yani Moskova Sirki seyahatlerin
de Türkiye'de de bulunmuş ve bu sirkin hası
latının T. 1. P. ne verildiği hususunda basında 
yazı çıktı. Bu hususta bir takibat var mıdır? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Onu Adalet Gazetesi aldı... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci soru size sorul
muyor. Ben size söz vermedim. 

ADALET BAKANI HASAN DINÇER (De
vamla) — Efendim, mesele, her meselede ol
duğu gibi, tetkik mevzuu, yani tahkikat mev
zuudur. Fakat neticesini arz etmeme imkân 
yoktur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar yerinizden 
müdahale etmeyiniz. Müdahale ettiğiniz tak
dirde İçtüzük hükümlerini tatbik edeceğimi 
arz ederim. Lütfen susunuz. 

Sayın Ali Kareı. 
ALİ KARCI (Adana) — Efendim, Türki

ye Büyük Millet Meclisi kafoul eder ki, çağdaş 
uygarlık düzeyine fikir tartışmalarının ser-
'best olduğu bir ortamdan geçilir. Her hal-

ı de bunun aksini kimse iddia edemez. BaJbeuf'un 
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'devrim yazıları Fransız İhtilâli sıralarında 
çıkmıştır. Yani henüz komünizm meselesi mev-
zuubahis değildi. Şimdi dünyada tipik olarak 
üç faşist memleket vardır. 

BAŞKAN — Soru bu mu Beyefendi? Sayın 
Karcı bu soru değil. Sorunuz varsa lütfen so
runuzu sorunuz. İzah etmeyin. Sonra sözünü
zü keserim. 

ALİ KARCI (Adana) — Güney - Afrika'da, 
İspanya'da, Portekiz'de bu kitaplar yayınlan
mış mıdır? Tek parti ile idare edilen memle
ketlerde Batı'da, Avrupa ve Asya'da en geri 
kalmış memleketlerde Uganda'da, Kanada'da 
ve diğer geri kalmış memleketlerde bu kitaplar 
yayınlanmamış mıdır? 7,5 seneye her hangi 
bir kimse mahkûm olmuş mudur? 

ADALET BAKANI HASAN DINCER (De
vamla) — Efendim mahkemeye intikal etmiş* 
ve hükme bağlanmış, Yargıtayda tetkik ve tef
tiş safhasına intikal etmiş bir konu üzerinde 
Adalet Bakanı olarak mütalâa yürütemem. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir. Sayın Ba
kan buyurun efendim. (Adalet Partisi sırala
rından alkışlar) 

Efendim, son SÖK milletvekilinin. Bu itibarla 
sırada bulunan Cevad Odyakmaz, grup adına. 

OSMAN ZEKİ YÜKSEL (Antalya) — Efen
dim; sataşma var, kravat meselesinden, söz isti
yorum. 

C. K. M. P. GRUPÜ ADINA CEVAD OD
YAKMAZ (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; öğ
leden evvelki oturumda grup adına Adalet Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arza baş
lamıştık, ancak ikmal edemedik. Şimdi bunu ik
male uğraşacağım. Yalnız Sayın Bakanın bilhas
sa ürerinde durmak istediğimiz meseleler bakı
mından tatminkâr izahatı üzerine birçoklarından 
vazgeçmiş oluyorum. Bazılarına temas etmekle 
sözlerimi bitireceğim. 

Arkadaşlar, vatandaş, işlerin uzamasından 
şikâyetçidir. Bütün arkadaşlarımızda şikâyetçi
dir, Sayın Bakan da, şikâyetçi oldular. Mahke
melerde işlerin çokluğundan şikâyetçidir, Yargı
tay da aynı şikâyetin içindedir. Buna çare düşü
nülüyor. Nedir çare? Çare olarak deniyor ki, teş
kilât genişletilecek, yeni daireler icabında kurula
cak veya yeni üyeler ilâve edilecek. Şimdiye ka
dar hep böyle yapıldı. Bu yol yanlış bir yoldur. 

Hepinizin malûmudur, yeni gelinin bir hamur hi
kâyesi vardır; bir kızcağız köye gelin gider, ka
yınvalidesi gelinin önüne unla suyu koymuş, ha
mur yuğur deyip çekip gitmiş. Yeni gelin ha
mur yuğurmasmı bilmiyor, biraz un atmış suyun 
içine, bakmış katı olmuş, biraz su atmış unun içi
ne, bakmış cıvık olmuş, biraz un atmış, katı ol
muş, biraz su katmış cıvık olmuş, nihayet bu böy
le devam eder. Su da bitmiş, un da bitmiş, ama 
hamur olmamış. Bu da işin hal çaresi değildir. 
Siz, heyeti artırırsınız, üyeleri artırırsınız, iş de 
artar, bunun önüne geçemezsiniz. O halde başka 
çareler aramak lâzımdır. Nedir bu başka çareler? 
Kanunların ıslahı deniyor. Bunu Önliyccek şey
ler deniyor. Ama temelden başlamak lâzımdır. 
Arkadaşlar neden çıkıyor ihtilâflar? ihtilâfların 
çoğu memlekette bilgisizlikten çıkıyor bir. Karşı
lıklı anlaşmaları tetkik etmiyoruz iki. Senet, 
makbuz, fatura, mukavele bizde henüz muteber 
nesneler değil. Bir atasözü var, belki hoş değil 
ama söyliyeceğim, ata sözü olduğu için söyliye-
coğim. Derler ki, «Türk kavletmcye utanır, kav
ga etmeye utanmaz.» Yani mânası şudur; önce 
konuşmaktan, her hangi bir meselede anlaşmak
tan utanır, ama, sonradan bir ihtilâf çıkınca, 
kavga etmeye gelince rahat, rahat kavga eder. 
Bugün bizde böylece ihtilâfların çoğu bu atasö
züne uygun olarak çıkmaktadır. Yani önceden 
anlaşmayı yapmayız, kavletmeyiz karşı karşıya 
oturup konuşmayız, sıkı sıkıya bir mukaveleye 
bağlamayız, senet almayız, makbuz almayız, iti-
madediyorum, deriz o kolay deriz, bir erbabına 
danışmayız. Sonunda dâvaları açarız icralara gi
deriz, şunu yaparız, bunu yaparız. O halde ev
velâ bu zihniyeti yaratmak lâzımdır. Bu, aynı 
zamanda maliyecilerin de işine gelir, bilhassa 
vergi bakımından. Eğer bu kökleşirse, bu anla
yış yerleşirse dâva adedini azaltmak mümkün. 
O halde henüz böyle bir şeyin içinde olmadığımı
za göre kanunla vatandaşı bu yola itmek mec
buriyetindeyiz. Dâva açabilmek için asgari delil
leri önceden aramak mecburidir. Hukuk mahke
meleri delil mahkemeleridir. Önceden aramalıyız, 
vatandaşı bu yola alıştırmalıyız, icbar edilmeli: 
yiz. Dâva hakkına bâzı tahditler koymalıyız. Bu
nun başka türlü çıkar yolu yok. Tabiî bu arada 
bütün arkadaşlarımın iştirak ettikleri ve biran ev
vel gelmesini temenni ettikleri usul kanunlarının 
gelmesinde fayda olduğuna da burada işaret et
mek isterim. Sonra, bir ikinci derece mahkeme-
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lerinin kurulması mevzuubahistir. Bunlar her de
virde söylenir, Hükümet programında dile geti
rilir, fakat bu 30 senedir söylendiği halde bir 
türlü tatbik mevkiine girmez. Bu da hakikaten 
yargıtayı ferahlatacak bilhassa onun bir içtihat 
müessesesi olarak vazifesini lâyıkı ile yapmasına 
imkân verecek bir yolu tâyin etmelidir biran ev
vel. 

Arkadaşlar, bir Medeni Kanunumuz vardır. 
Kabul edileli 40 sene olmuştur. Bu birçok mev
zuları tüzüklere atfetmiştir. Daha bu tüzüklerin 
hiçbiri yapılmamıştır. 40 seneden beri de kanu
nun emrettiği tüzükler yoktur. Tabiî bu tüzük
ler olmadıkı için o müesseseler de tatbik edilme
mektedir. Ve birçok noksan tatbikat mevcuttur. 
Ben, şunu istirham ediyorum, eğer bu tüzükler 
lüzumsuz idiyse, Medeni Kanunu bu külfetten 
kurtaralım. Yok fuzuli değil ise, tatbiki gereki
yorsa lütfetsinler biran evvel şu tüzükler çıksın, 
Medeni Kanunun şu hükümleri tatbik edilsin. 

Arkadaşlar, Avukatlık Kanununa temas etmek 
istiyordum. Vakit geçmiş. Şu kadarına temas ede
yim, Devlet Tiyatrosunun sanatkârlarına emekli
lik hakkı tanınırken, âmme hizmeti vasfında hiz
met gördüğü kanunen kabul edilmiş olan avukat
lar?, emeklilik hakkının tanmmamasımn mucip 
sebaplerini bir türlü anhyamıyorum. Şunu da 
iTade edeyim ki, ben de bir avukatım ama, bir 
Devlet memuru olmam itibariyle emeklilik hak
kım var. Yani bundan benim bir menfaatim yok-
tuv. Bunu da ifade edeyim, 29,5 senelik bir Dev
let memuruyum, inşallah 6 aylık bir müddetten 
sonra ben de emeklilik hakkını alacağım. Yal
nız bunun avukatlara tanınmaması sosyal temi
natlarının o1 mayısı büyük bir eksikliktir. Bu
gün, hasta olurlarsa, ihtiyarladıklarında bu mes 
leki yapamıyacak hale gelirlerse, merdivanden 
düşer ayağı kırılırsa meslekini ifa edemiyecektir. 
Bu bakımdan avukatlar teminatsızdır, açtır, ba
kımsızdır. 

Ayrıca arkadaşlar, avukatlık meslekinin ha
kikaten vatandaşın itimadettiği, itibar ettiği ger
çekten istendiği şekilde hak ve hakikatin tecel
lisine yardımcı olabilecek nitelikte olabilmesi için 
bir tahdide tabi tutulmasında isabet olacağı ka
naatindeyim. Bu tahdidi ne şekilde yaparsanız 
yapın. İş hacını kaldırmıyor. Yüzlerce, binlerce 
avukat, efendim müşkülât arz ediyor, madem ki, 
âmme hizmeti, âmme hizmetinde vatandaşın işin 

icabı olarak tahdit koymak her zaman mümkün
dür, konulmalıdır kanaatindeyim. 

Son olarak bir de şunu arz etmek istiyorum. 
Bundan 20 sene evvel İsviçre'de tatbik edilen bir 
usul, kanunların tek metin haline getirilmesi. 

Arkadaşlar, bugün memleketimizde padişah
lık devrinden kalma kanun vardır, nizamname
ler vardır. Birinci Cumhuriyeti dediğimiz devre
den vardır, Millî Birlik zamanından vardır. Hat
la o hale geldi ki, şimdi, kanunu yalnız numarası 
i.h değil, tarihini de ifade etmek mecburiyetin
deyiz ki; iki numaralı kanun çatışarak kargaşa
lık olmasın diye. Birden itibaren başlıyan üç seri 
var elimizde. Bu kanunların bir kısmı anakanun-
lar. Bunların bir kısmı tatbik edilmekte bir kıs
mı tatbikattan kalkmış, ama numarası yaşıyor. 
Bir kısmını kanunlar tadil etmiş. O onu tadil et
miş. O onu. Bugün bir keşmekeş içerisindeyiz. 
Öyle bir vaziyette ki, hattâ meslekten olan arka
daşlarımız dahi her hangi bir konuda tetkikat 
/aptığı zaman hangi hükümleri mer'idir, hangisi 
leğildir, ne zaman değiştirilmiştir, bunu ortadan 
;aldıran başka bir hüküm var mıdır, yok mudur, 
'arkında değil. Hattâ arkadaşlar vâzıı kanun ola-
•ak Yüce Meclisin durumu da böyledir. Nazarı 
likkatlerinize bir hususu celbederim, tedvin edi-
'cn kanunların altına bir madde yazıyoruz, «bu 
:aımn hükümlerine aykırı hükümler mülgadır, 
•ahut kaldırılmıştır,» diye... Bu ne demektir ar

kadaşlar? Bu demektir ki, Yüce Meclisimiz, biz 
,M işin içinden çıkamıyoruz, şu kanunla hangi 
lükümlerin kaldırıldığının farkında değiliz. 
^nun için her hangi bir hata yapmamak için 
•öyle bir umumi hüküm koyuyorum... Ey hukuk-
" j . ey vatandaş, bu kanun senin hakkında tatbik 
gülecek ama, ey vatandaş sen çıkabilirsen çık 
cinden. Ben hangisini kaldırmışsam sen bul, 
loğrusu ne ise onu yap... Bu olmaz. Kanun Dev

letiyiz diye söylüyorsak, eğer kanunu bu memle
kette hâkim kılmak istiyorsak, kanunu anlaşılır, 
vürür hale getirmemiz lâzımdır. Onun için bu ça
lışmayı biran evvel yapmalıyız. Fazlalıklar biran 
avvel ayıklanmalı, kanunlar tek metin haline ge
tirilmeli, birbiriyle tezat durumunda olanlar dü
zeltilmeli. Tam bir esas dairesinde yapılmalıdır. 
Sonra burada bâzı kolaylıklar da vardır. Meselâ 
Almanya'da şöyle bir usul var; bir kanunun bir 
maddesi değiştirildi mi, o değiştirilen hüküm 
Resmî Gazetede yayınlanmıyor, kanunun tamamı 
yayınlanıyor ki, yeni metin tekrar elde edilsin 
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diye. Meselâ bu da bir kolaylıktır. Birincisine im
kân yoksa böyle bir kolaylık yapılabilir. Bu su-
rcıle vatandaş eri son tadille mer'i metni daima 
elinde bulmak imkânına sahiboluyor. 

Bundan başka arkadaşlar, son olarak bir nok
taya daha değineceğim ve sözlerimi bitireceğim. 

Arkadaşlar, kanunlarımızda dil birliği, terim 
birliği, ıstılah birliği, ne derseniz deyiniz, yok
tur. Hattâ tanzim birliği yoktur. Kimisi bent der, 
kimisi fıkra der, kimisi bölüm der, velhasıl bir 
tanzim keşmekeşi içindeyiz. Bir tertip keşmekeşi 
içindeyiz. Bunu da bilmiyorum uygun mu, ben 
uygun olduğunu düşündüm, onun için bu büt
çede söylüyorum. Mümkünse Adalet Bakanlığı 
teşkilâtı içerisinde, her yerden hazırlanan kanun 
tasarı ve tekliflerini, mahiyetine dokunmak de
ğil, (yanlış anlaşılmasın) sadece kabul edilmiş 
muayyen bir kanun tekniğine uydurulmak bakı
mından elden geçsin. Ondan sonra Yüce Meclise 
gelsin. Veya burada böyle bir komisyon kurul
sun. 

Arkadaşlar, vaktinizi fazla aldım. Gerek şah
sım adına, gerek C. K. M. P. adına, hepinizi hür
metle selâmlarım. Ve yeni bütçenin memleketi
mize hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar iki tane kifa
yet önergesi gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş

melerde konu yeter derecede aydınlanmıştır. Mü
zakerelerin kifayeti hususunda oya başvurulma
sını arz ve teklif ederiz. 

Aydın Ankara 
Nahit Menteşe Ali Rıza Çetiner 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı 1966 Bütçesi hakkındaki 

görüşmelerin kifayetini rica ederim. 
Kırşehir 

Mehmet Güven 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Aleyhinde ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurunuz 
Sayın Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; yeterlik önergesi
nin aleyhinde konuşuyorum ve yeterliğin kabul 
edilmemesini istiyorum. Yüksek Heyetinizi ikna 

edebilirsem, yeterlik önergesinin reddini talebe-
deceğim. 

Ben kısa konuşmak istiyorum, eğer biraz 
uzun konuşursam, meramımı anlatmamdaki ac
zimi bağışlamanızı rica ederim. 

Sayın arkadaşlar, her şeyden evvel bütün ko
nuşmacılarda şunu müşahede ettim; diyoruz ki, 
«Adalet mülkün temelidir» çok mühim bir konu
dur. Bu konu üzerinde mutlaka ve muhakkak iş-
lenmelidir ve iyiye götürülmelidir. Bunda muta
bıkız. Ben de bu fikirdeyim. Sonra bilhassa ku
lislerde, dışarda milletvekili arkadaşlar kendi 
aralarında konuşuyorlar, diyorlar ki, biz buraya 
neye geldik, parmak kaldırmak için mi geldik, 
konuşma sırası milletvekillerine gelmiyor. İkin
cisi; konuşma sırası milletvekillerine gelmedi
ği bir tarafa, gruplara da gelmiyor. Milletve
killerine gelmemesini hadi hoş görelim. Ama 
grup namına bir arkadaş kalksın, bir fikir ileri 
sürsün, o grupun bir başka adamı bir başka fi
kir söylesin, mevzuu izah etsin, Bakan kalksın 
bir mevzuu izah etsin, onun karşısında diğer 
gruplar hiçbir şey söylemeden, bir tarafta kal
sınlar. Bu olmaz, Size bir hususu arz edeyim. 
Tenkid etmek için söylemiyorum, Adalet Parti
li arkadaşlarım, bilhassa kifayet önergelerinde 
sizlerin tutumlarınızda, ben şikâyet demiyeyim, 
ama serzenişi mucip bir hal görüyorum. Bü
yük bir grupsunuz, sayıda büyüksünüz, milleti
mizin bu seferlik beğendiğiniz fikirlerinizle bü
yük itimadını kazandınız ve buraya geldiniz. 
Yalnız sizlerden istirhamım şudur: Büyüklüğü
nüzü katı, taş gibi katî ortaya koymayın. Hak
lı bulduğunuz dâvalarda taş gibi katı olmak ye
rine, hakkaniyet tarafına doğru kaym, seyyal 
olunuz. Kaldırıyorsunuz parmağınızı bir tara
fın bütün bir hakkını, bütün bir söz hakkını or
tadan kaldırma imkânına sahiboluyorsunuz. 
(A. P. si sıralarından, ne gibi sesleri.) Meselâ 
anlatayım, neyi, diyorlar arkadaşlarım, meselâ 
anlatayım, ben, C. H. P. ye mensubolduğum 
için C. H. P. nin fikirlerini ve umdelerini bili
rim. 

BAŞKAN — Açık oylamaya iştirak etmiyen 
arkadaşlar lütfen biraz acele etsinler. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Şimdi arkadaş
larım, C. H. P. sini bilirim dedim ve hakikaten 
Millî Piyangodan çıkar gibi milletvekili olmadım 
ben. 1958 senesinde İlk Hedefler Beyannamesiy-
le bu memlekette tarafsız mahkemelerin kurul-
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masını... (A. P. sıralarından, «Ne alâkası var» 
sesleri.) Anayasa hâkimiyetinin kurulması, Ana
yasa Mahkemesinin kurulması çift Meclis siste
minin kurulması. (A. P. sıralarından, ne alâkası 
var, sesleri.) Var, alâkası var, öngördük ve hat
tâ sizi temin ederim, çoğumuz ağlıyarak kabul 
ettik, o zaman bir parti mensubu idim, şimdi bu 
partinin ve bu milletin gerçekleştirmiş olduğu 
bu hakların savunucusu bir milletvekiliyim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, kifayetin aleyhin
de konuşacaksınız ? 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Geliyorum 
efendim. Sayın arkadaşlarım, şimdi bu türlü 
hakların hâkim teminatı gibi, Anayasa Mahke
mesi gibi hakların korunması için çalışmış ve 
tahakkukunda karınca kararınca bu milletin bir 
partisi olarak faydası geçmiş bir partiye kalkı
yorsunuz meselâ anlatayım, Seçim Kanununu 
erken getirdiniz, Af Kanununu erken getirdiniz. 
(A. P. sıralarından, gürültüler, kifayetle ne 
.alâkası var, sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, şimdi 
Seçim Kanununu, Af Kanununu burada müzake
re etmiyoruz. Bunlar konumuz dışında sayın 
hatip. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bir partiye, «Anayasaya, rejime karşı 
mısınız» diyorsunuz, ithamlarda bulunuyorsu
nuz ve ondan sonra kalkıyorsunuz, parmakları
nızı kaldırıp, 239 a güvenerek söz hakkını or
tadan kaldırıyorsunuz. (A. P. sıralarından, gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim, şimdi Adalet Ba
kanlığı bütçesinin görüşmelerinin kifayeti hak
kındaki önergeyi okuduk, siz bu kifayet öner
gesinin aleyhinde konuşacaksınız. Ne Seçim Ka
nunu kaldı bahsetmedik, ne de Af Kanunu. Çok 
rica ediyorum, kifayet önergesinin aleyhinde ko
nuşun. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Kifayet öner
gesinin aleyhinde rey vermeniz lâzımdır. Çünkü 
•sorularda dahi bir kâfilik yoktu ve sorular da 
ancak kifayet önergesiyle durduruldu. Biz bir 
taraftan adaletin iyi yolda tecellisine çalışıyoruz, 
öbür taraftan da adalet mülkün temelidir, diyo-
ru. Bu yolda fikir söylememize imkân olmu
yor. 

Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyorum. 
sizden istirhamım şudur: Hakikaten biraz evvel 
söylediklerim gibi, sizleri kızdırmak, kırmak siz-
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leri küstürmek için konuşmuyorum. İnandığım 
büyük bir grupsunuz, ama dediğim gibi katı ol
mayınız. Bu Yüce Mecliste milletvekilleri millet 
kürsüsünden konuşamazsa, söylemezse o zaman 
millet söylenir. 

BAŞKAN — Rica ederim sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Ve arkadaşla
rım, sayın arkadaşlarım bir hususu arz edip söz
lerimi bağlıyorum. Biz kendi salâhiyetlerimizi 
kendimiz kısıyoruz bir duvarcı gibi. Bir duvar
cı gibi ev yapıyoruz, kapısını dar yapıyoruz, 
kendimiz geçemiyoruz diye bağırıyoruz. Bize 
konuşmak imkânı veriniz, gruplara konuşmak 
imkânı veriniz. Çünkü bütçe bir nevi gensoru 
mahiyetini taşır. Ve partilerin memlekette fi
kirlerini vuzuhla izah etmesine imkân verir. Siz 
bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Kifayetin aley
hinde oy kullanmanızı hepinizin inandığım ak
lıseliminizden bekliyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini tekrar oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

(Kırşehir Milletvekili Mehmet Güven'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/ l ) cari harcamalar 

Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Petrol giderleri 251 572 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 21 413 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 19 205 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 20 732 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
16.000 Çeşitli giderler 2 193 000 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 8 902 573 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 56 655 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 92 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
meler bitmiştir. 

B — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 196.6 yık Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/8; 
Cumhuriyet Senatosu 1/634) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 44; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 729) 
(D 

BAŞKAN — Şimdi Ulaştırma Bakanlığı büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Sırasiyle söz alanları okuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Na-
suh Nazif Arslan, Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Cengiz Ekinci, Cumhuriyetçi Köylü Mil
let Partisi Grupu adına Kemal Aytaç, Türkiye 
İşçi Partisi Grupu adma Muzaffer Karan, Ada
let Partisi Grupu adma İsmet Angı, Millet 
Partisi Grupu adma Kemal Ataman. 

(1) 44 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adma Nasuh Nazif Arslan'dadır. 

Sayın Arslan, buyurun. 
Açık oylamada oylarını kullanmamış arka

daşlarımız var mı? Kullanmıyan arkadaşlarımız 
lütfen acele etsinler. 

C. H. P. GRUPU ADINA NASUH NAZİF 
ARSLAN (Sivas) — Sayın Başkan ve sayın 
milletvekilleri; 

Ulaştırma Bakanlığının 1966 yılı Bütçesi 
vesilesiyle bu Bakanlığa bağlı ve bu Bakanlı
ğın murakabesi altında bulunan teşekküllerin 
durumları üzerindeki görüşlerimi C. H. P. 
Grupu adına arz çalışacağım. Bu sdbeple siz
lere saygılarımı sunarken Ulaştırma Bakanlığı 
camiasının aralıksız vazife gören makasçısın
dan Bakanına kadar fedakâr personeline şük
ranlarımı arz ederim. 

Ulaştırma Bakanlığı barışta ve seferde 
ulaştırma ihtiyaçlarını karşılamak, beliren 
ihtiyaçlara uygun teşekküller kurmak, bunlar 
arasında koordine bir çalışmaya gitmek ve 
bunları denetlemek üzere kurulmuş bir Bakan
lıktır. 

Bakanlık kendisine bağlı teşekküllerin hiz
metlerini gereği gibi yapması, rasyonel ve 
ciddî tedbirler alması, taşımada mal ve can 
emniyetini sağlaması bakımından millete karşı 
sorumlu bulunmaktadır. Özel bir deyimle yur
dun taşıma politikasını ve taşıma müessesele
rini tâyin ve tanzim eder. Ulaştırma hizmetle
rinin vatandaşın her an emrinde ve müşahede
sinde bulunması ve memleketin ekonomik, sos
yal ve stratejik bünyesi üzerindeki tesiri bu 
Bakanlığın önemini ortaya koymaktadır. Bu 
derece önemli bir konunun politik açıdan ele 
alınmasının bugüne kadarki mahzurlarını gö
ren bir arkadaşınız olarak teknik bir çerçeve 
ve görüş içinde kalmasının zaruretine inanmak
tayım. 

Bakanlık 3613 sayılı Kanunla 27 Mayıs 
1939 yılında kurulmuş ve 27 Haziran 1945 yı
lında 4770 sayılı Kanunla bugüne kadar hiz
met sahası biraz daha genişletilerek idare 
edilmiştir. Bugün Bakanlıkta üç kategoride 
altı aded müessese bulunmaktadır. 

1. Mülhak bütçeli Devlet Hava Meydanları 
Genel Müdürlüğü. 

2. İktisadi Devlet Teşekkülü olan DDY Ge
nel Müdürlüğü. 
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3. İktisadi Devlet Teşekkülü olan PTT Ge
nel Müdürlüğü. 

4. Anonim Ortaklık olan Denizcilik Ban
kası. 

5. Anonim Ortaklık olan Deniz Nakliyat 
Anonim Ortaklığı. 

6. Anonim Ortaklık olan Devlet Havayol
ları Anonim Ortaklığı. 

Bu teşekküllerin gördükleri hizmetlerin bir 
icabı olarak hemen hepsi ayrı ayrı bakanlıkla 
idare edilmesi gereken dev teşekkülleridir. Bu
nunla beraber bu dev teşekküllerin idaresi bu
gün çok kifayetsiz bulunan kadrosu ile Ulaştır
ma Bakanlığına ait bulunmaktadır. 

Devletin bütün çarklarının lâyiki veçhile 
dönmediğini hepimiz üzülerek müşahede ediyo
ruz. Hele müzakerelerin konusu olan bu millî 
teşekküllerin ise Devlet bünyemiz içinde daha 
fazla zaıf ile malûl oldukları aşikâr bir gerçek
tir. Bu teşekküllerimizin cümlemizin arzuladığı 
birer çalışır ünite haline getirilmesinin birçok 
çareleri vardır. Bu çarelerden bir tanesi ve 
başlıcası ise Ulaştırma Bakanlığı Teşkilât Ka
nununun bir an önce hazırlanarak meriyete gir
mesidir. Diğer taraftan yıllardan beri hemen 
her bütçe görüşmelerinde tenkid ve temenni ko
nusu olan ve plânın âmir hükümlerinden bulu
nan ve her nedense 4 senedir bir türlü Meclise 
sevk edilmiyen ve ulaştırmada reform yapacak 
olan, zarar eden kuruluşları zarardan kurtara
cak olan, Kara Nakliyat Kanununun da artık 
gecikmeden Meclise şevkinde sayısız faydalar 
görmekteyiz. 

Kanaatimizce bu müesseselerimizin rasyonel 
çalışmamalarının türlü sebenleri yanında idari 
aksaklıklar, finansman eksikliği ve personeldeki 
moral bozukluğu yer almaktadır. Bir misâl 
olarak demiryolu fabrikalarını ele alabiliriz. 
Fabrikalarda kanasite yeterli olduğu halde 
imalât plânda öngörülen ölçüde değildir. Plân
lama Dairesinin raporlarında gösterilen sebep, 
döviz sıkıntısı, idari aksaklıklar ve yanlış per
sonel politikasıdır. Memlekette emniyetli, ucuz, 
süratli bir ulaştırma sistemi kurmak, idame et
tirmek, geliştirmek başlıca gaye olunca ve Hü
kümetler bu ana gayeyi göz önünde tutarak 
gayret sarf ederlerse bu teşekküllerimiz için 
hepimizin arzuladığı bir çalışma düzeni kurul
muş olur. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi bu Bakanlığa bağlı teşekküllerin du

rumları üzerinde mâruzâtıma geçiyorum. 
PTT Genel Müdürlüğü : 1933 yılından beri 

birkaç defa bünye değişikliğine uğrıyan ve 
40 sayılı Kanuna göre kurulmuş «İktisadi Dev
let Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komis
yonu» tarafından 440 sayılı Kanunun tâyin et
tiği evsafı haiz olduğu tesbit edilmiş bulunan 
PTT Genel Müdürlüğü İktisadi Devlet Teşek
külü hüviyetini muhafaza etmiştir. Gördüğü 
hizmetin bir icabı olan bu müessesemiz iktisadi 
ve ticari mahiyette bir âmme hizmeti ifa ederek 
son senelerde kendisine uygun bir sıtatüyc ka
vuşmuş ve benzeri teşekküller arasında tema
yüz etmiştir. PTT Genel Müdürlüğü üzerine al
mış olduğu haberleşme görevini günümüzün so
runlarına cevap verecek niteliğe ermek üzere 
geniş yatırımlara girişmiş ve modern tesisler 
vücuda getirmek üzere harekete geçmiştir. Bi
rinci Beş Yıllık Plân döneminde 1963 - 1967 ara
sında bir milyar tutarında yatırım yapılması 
öngörülmüştür. Senelerden beri üzerinde çalı
şılan ve memleketimizin çok mübrem ihtiyaçla
rından telefon taleplerini karşılamak üzere ku
rulmakta olan Telekomünikasyon projesinin 
biran önce tahakkukunu en önemli bir temen
nimiz olarak arz etmek isterim. Bir kısım mu
haberatın ve telgrafın bahusus köylerde ya-
şıyan vatandaşların eline geç ulaştığı gerçek 
bir vakıadır. Köylerimize ancak 10 günde bir 
posta uğramaktadır. Köylünün kakmması, ha
berleşmesi, memleket ve dünya ile ilişkisinin 
temin edilmesi açısında köylerimize 10 günde 
bir postanın uğraması köylerimiz için bir ka-
dersizlik ve Hükümetler için de affedilmez bir 
kusurdur. 

Bu itibarla küçük posta merkezlerinin imkân 
nisbetnde bucaklara kadar tesisi lâzımdır. Bu
güne kadar 10 günde bir yapılan köy posta da
ğıtımının bundan böyle 5 günde bir olması için-
atlı dağıtıcı adedinin artırılacağı yolundaki gay
retleri memnuniyetle karşılamaktayız. 

Telefon muhaberatında bâzı aksaklıklar de
vam etmektedir. Bilhassa şehirlerarası telefon 
görüşmeleri vatandaşlar için bir dert halini al
mıştır. Vazifeli memurlar normal görüşmelerin 
uzun zamana bağlı olduğunu söyliyerek iş sahip
lerini acele görüşmelere icbar etmektedirler. 
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İdarenin bu tarz davranışından biran önce uzak
laşarak vatandaşı zarara sokmamasını temenni 
eyleriz. 

440 sayılı Kanunun ruhuna uygun olarak ha
reket edeceğinden emin bulunduğumuz PTT Ge
nel Müdürlüğü kendi kendine noksanlıklarını 
görerek günden güne ıslah çabası göstermekte 
ve mümtaz bir Türk müessesesi olarak hepimize 
yarın için ümitler vermektedir. 

Devlet Havayolları A. O. : Sivil ulaştır
ması memleketimizde yeni yapılacak kısa bir 
maziye sahiptir. Kamu işletmesi olarak kuru
lan Devlet Havayolları 1956 yılında 6623 sayılı 
Kanunla tamamen hususi hukuk hükümlerine 
tabi bir anonim ortaklık haline getirilmiştir. 
440 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra da «İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden 
düzenleme Komisyonu» Devlet Havayollarımız 
için bünye değişikliğine gitmemiş ve hususi ka
nununa göre idare ve idamesini uygun görmüş
tür. 

Ortaklık her yıl zarar etmektedr. Bu sebep
ledir ki, yatırımlara girememekte ve hattâ iş
letme giderlerini dahi karşılayamayacak malî 
sıkıntı içinde bulunmaktadır. Bugün işletmenin 
elindeki uçaklar emsali hava şirketlerin uçakla
rına nazaran çok kifayetsizdir. Buna rağmen 
personelin ehliyetli ve vatanperver gayretle
riyle emniyetli bir durum'içinde faaliyetine de
vam edebilmektedir. Burada Havayollarımızın 
ıslah edilmesi pek zor olmıyan en önemli bir 
problemine değinmek isterim. Üzülerek ifade 
edelim ki, Türk Havayollarında yetişmiş, tecrü
beli ve kıymetli elemanlarımız emsali şirketler 
memurlarına göre az ücret aldıklarından dolayı 
müesseseden ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. 
1056 yılından bu tarafa, Pan Amerikan işbirli
ğinden son Türk Hava voli arından ayrılan ye
tişmiş personel adedi 120 dir. Bunlar daha mü
sait şartları teklif eden ve sağlıyan yabancı sir-

.ketlere ve özel sektör müesseselerine gitmişler
dir. Hayatlarını rizke eden bu personelimize 
tatbik edilen ücret sisteminin değişik ölçülerle 
ele alınmasının doğru olacağına kaaniiz. Sayın 
Bakanın da düzeltilmesi lüzumuna kaani bulun
duğu bu eksikliği biran önce realize ettirmesini 
hassaten bekleriz. 

Sermayesinin % 93 ü Türk Havayollarına 
aidolan CTTcak Servisi Anonim Ortakbfrı) Ye
şilköy ve Esenboğa Hava Meydanlarında ya

bancı şirketlere yer bulmak, ikram etmek ve 
otobüslerle nakliyat yapmak gibi hizmetlerle 
meşgul ise de büyük zararlar içinde dönüp do
laşan bu şirketin hukukî durumunu tesbit et
memiz gerekir. Daha verimli tedbirler sayesin
de çalışma sahasının gelişmesi mümkün olama
dığı takdirde bu şirketin büsbütün tasfiyesi 
cihetine gidilmesinde fayda mülâhaza etmek
teyiz. 

İç ve dış hatlarda artan yolcu potansiyelini 
karşılıyabilmek için Devlet Havayollarının biran 

önce jet yolcu uçakları ile donatılmasında 
zaruret vardır. Son günlerde ve bütçenin Se
nato görüşmelerinde Sayın Bakanın bu yoldaki 
beyanlarını memnunlukla karşılarız. Bilhassa 
turizm ve döviz kazancı bakımından son derece 
önemli fonksiyon ifa eden iletmenin, rasyonel 
bir personel politikası ile birlikte, konuyu ele 
jİmasını dileriz. 

Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü: 
Bankacılık, Türk sularında ve yabancı deniz

lerde ulaştırma işleri, İstanbul ve İzmir'de şe
hir hatları, hizmetleri, İstanbul, İzmir, Trab
zon ve Giresun liman hizmetleri, tersane faali
yetleri, Van Gölü işletmesi, gemi kurtarma iş
leri, kıyı emniyet hizmetleri ve 25 sene süre 
ile kiraladığı Yalova İşletmeleri Müesseselerini 
kapsıyan ve 5842 sayılı Kanunla teşekkül eden 
Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı 440 sayılı 
Kanunun kapsamına alınmış millî bir müessese-
mizdir. 

Denizcilik Bankasının durumu maalesef iç 
açıcı değildir. Her sene yapılan zararların ya
nında çeşitli aksaklıklar ve tezatlar içinde bu
lunmakta ve geniş çapta kaçakçılık olaylarına 
vesile olmaktadır. Masa başında oturan memur 
kalabalığının önüne geçilememiştir. 

Enerjik ve cesur tedbirlerle Hükümetin bu 
müessesemizi kurtarmasını beklerken son gün
lerdeki sorumsuz ve olumsuz tâyinler bizde ha
yal kırıklığı yaratmıştır. Hemen ifade edeyim 
ki, C. H. P. Meclis Grupu olarak Hükümetin 
haksız ve kanunsuz tasarruflarını adım adım 
takibetmekteyiz. Yapıcı bir zihniyetle ve iyi-
niyetle ikaz vazifemizi yapacağız. 

Sayın milletvekilleri; 
Çeşitli yerlerden araba ile memleketimize 

gelen turistlerle sıkı ilgisini göremediğimiz ban
kanın Yalova - Kartal ve Acıbadem - Çanakkale 
araba vapur seferlerini takviye etmesi şarttır. 
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İstanbul içinde trafiği hafifletmek ve benzin 
sarfiyatını önlemek için Yeniköy - Beykoz ara
sında bir araba vaprunun ihdası lâzımdır. 

Tersanelerimizde ufak çapta gemi inşaasma 
müsait bir ortam mevcuttur. Orta gemilerin 
inşaasma müsait kapasitenin olduğunu ilgililer 
ifade ederler. Bundan memnunluk duymak
tayız. 

Bankanın zarar ettiğini ifade ettik. Bu za
rarın nereden tevellüdettiği sorusuna müspet 
bir cevap verilememektedir. Bütçe ve Plân Kar
ma Komisyonu raportörlerinin tanzim ettikleri 
raporda bu zararın kanuni zaruretler ve toplu 
sözleşmelerden ileri geldiği iddia edilmiştir. 
Halbuki toplu sözleşmelerin yapılmadığı ve 
akar yakıt fiyatlarına zam yapılmadığı zaman
larda da bankanın zarar içinde bulunduğu göz 
önünde tutulursa zararların daha başka sebep
lerden ileri geldiği kesin olarak anlaşılır. Bütün 
dünyada bu kabîl işletmeler hattâ bizim arma
tör işletmeciliği daima kâr ettikleri halde 3 ta
rafı denizlerle çevrili Türkiye'mizde deniz va
sıtalarına mâlik bulunan bu müessesenin her 
sene bilançosunu zararla kapatmasına seyirci 
kalmaya ve idarecilerini hoş görmeye imkân 
yoktur. Elbirliği ile ve mütehassıs elemanlarla 
bu işletmemizin rantabl bir kamu İktisadi Devlet 
Teşekkülü olmasını sağlamak için gerekli ted
birlerin süratle alınmasını candan temenni ey
leriz. 

Sayın milletvekilleri; 
Kaderi ile başbaşa bırakılan Vangölü İs

letmesinin durumuna da tema« etmeden geçemi-
yeceğim. Van Gölünde işletilen gemiler eski de
ğil âdeta köhnedir. Süratleri yoktur. Bakım sı
fırdır. Bilthaıssa yaz aylarında çok miktarda ge
len yabancı turistlerin bu gemilere 'binmesi ve 
mecburen seyahat etmeleri bizim, için millî bir 
âr konusu olmalıdır. Evvelce senelerden beri ya
pılan ve son zamnlard'a kaldırılan Tuğ - Ahlat • 
Âdilcevaz - Erciş ve Van - Erciş seferleri tekrar 
yapılmalıdır. Bu saydığım iskelelerde yeni bir 
yatırıma ihtiyaç yoktur, hepsinde iskele mevcut
tur. Türkiye'mizin en güzel bir köşesi olan ve 
turizm bakımından çok inkişaf edecek olan bu 
(bölgemize hiç olmazsa lâyık olduğu önemi ver-
ımemiz lâzımdır. 

Deniz Nakliyat T.A.O. : 1955 tarihinde 5842 
sayılı Kanunla 10 milyon nominali sermaye ile 
teşekkül eden ortaklık 440 sayılı Kanunun kap

samına alınarak bir kamu iktisadi Devlet Ortak
lığı olarak vazifesine devam etmektedir. Şirket 
iç ve dış sularda her türlü taşıma işleri yapmak 
ve alcentalar açmak suretiyle kendisine mevdu 
işleri yürütmek çabası içindedir. Deniz Nakliyat 
T.A.O. nın 285 milyon liralık borcuna karşılık 
îpar Transport Şirketinden 14 milyon lira ala
cağı vardır. Şirketin 32 şilebi ve 4 aded tankeri 
vardır. Amerika, Kontinat, Adriyatik, Akdeniz 
hatlarında muntazam seferler yapan bu gemilerin 
büyük bir kısmı ühtiyarlaımıştır. Bir zaman ge
lecek çok müşkül bir durumla karşılaşılacaktır. 
Ulaştırma Bakanlığının bu çok önemli millî dâ
va karşısında ne gibi tedlbirler almayı düşündü
ğünü öğrenmek isteriz. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü : Sayın 
milletvekilleri; Ulaştırma [Bakanlığının en büyük 
ve en önemli bir müessesesi üzerindeki mâruzâtı
ma geçiyorum. Milyarları bulan yatırımlar ve 
<î5 000 personeli ile DDY millî bir müessese ve 
millî bir yatırımları dâva olarak önümüzde dur
maktadır. 1953 yılma kadar katma bütçeli bir 
teşekkül olarak vazife gören bu kuruluş bu tarih
ten sonra Kamu İktisadi Devlet Teşekülü hüvi-
vetine bürünmüştür. 440 sayılı Kanunun kap
samına giren bu teşekkülümüz bu kanunun sağ
ladığı bâ»zı imkânlarla ve bilhassa tarife tanzi-
mindeki serbestlik yüzünden kârlılık ve verim
lilik içinde çalışmaya koyulmuştur. Senelerden 
beri daima zarar eden bu teşekkülümüz öyle 
sanıyoruz ki, kendine bir çeki düzen verme ih
tiyacını duymuş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, zamanın kifayetsizliği yüzün
den bir temennime geçiyorum. DD yollarında mü
essesemizi yiyip kemiren bir personel politikası 
vardır. Bu personel politikası üzerine Sayın Ba
kanın ciddiyetle eğilmesini ve bilhassa rasyonel 
tedbirleri yanında millî müesseselere ruh ve he
yecan vermesi bakımından da bu konuyu ele al
masını istirham edeceğim. DD yollarında faal 
personel diye çalışanlar vardır. Bu faal personel 
çok çalışır. Fakat çalıştığı ölçüde değerlerini bu
lamazlar. Vicdanlarımızda ve kafalarımızda daha 
iyi makes bulması için bu personelin kimlerden 
teşekkül ettiğini arza çalışacağım. 

Bu grupta bulunanlar, hat bekçileri, hat çavuş
ları, yolda çalışan işçi ve uzmanlar makinist ve 
ateşçiler, lokomotif ve vagon bakımlarını yapan
lar v. s. Bu arkadaşlara nizamnamede lojman, 
hizmet evi verilir diye bir hüküm varsa da, hiz-
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met evleri umumiyetle dolgun maaşlı kimselere 
verilmektedir. Bu bakımdan bir haksızlık vardır, 
bu haksızlığa işaret etmekle yetinmekteyim. 

Tren personelinin durumları daha da fecidir. 
Hizmet evlerinden mahrumdurlar. Sözde bir ki
lometre tazminatı alırlarsa da bu tazminat geç
miş seneler şartlarına göre verilir. Halbuki bu
günkü şartlar ve ihtiyaçlar göz önüme alınırsa 
bu tazminatların ne kadar kifayetsiz oldukları 
anlaşılır. 

BAŞKAN — Sayın Arslan vaktiniz bitmek 
üzeredir. 

C. H. P. GRUPU ADINA NASUH NAZİF 
ARSLAN (Devamla) — Bu personelin işine da
ha çok bağlanması ve verimli hale getirilmesi için 
aşağıdaki tedbirler/in alınmasını istirham ediyo
rum : 

1. Tren personelinin kilometre saatlerinin 
maktuan 250 kuruş ve yedek (alârmlı) personelin 
bekleyiş saatlerinin de 150 kuruşa çıkarılması. 

2. Hizmet evi hakkı olup da bu haktan isti
fade edemiyenlere rayiç bedel esas alınarak kira 
bedeli verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Arslan vaktiniz bitmiştir 
efendim, lütfen cümlenizi bağlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA NASUH NAZİF 
ARSLAN (Devamla) — Efendim, bir bağlama 
müddeti vermenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Arslan Genel Kurulun 
kararı vardır, vaktiniz bitmiştir, lütfen bağlayı
nız. 

C. H. P. GRUPU ADINA NASUH NAZİF 
ARSLAN (Devamla) — Pek sayın arkadaşla
rım, yıllardan beri yapılan Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerden bir ta
nesini daha sizlere sunmuş bulunmaktayım. Dik
kat ettim, senelerden beri burada mükemmel ten-
kidler yapılmış. Profesör Frone'nin görüşleri in
celenmiş, Ulaştırma Bakanlığı Danışma Kuru
lundan raporlar alınmış fakat maalesef bu teşek
küllerimiz lâyık olduğu şekilde istediğimiz bir 
noktaya gelememiştir. Müesseselerin muvaffaki
yeti, o müesseselerin mensuplarının inancına ve 
ruhuna bağlıdır. Ben Sayın Bakandan bu cami
anın böyle bir ruha kavuşturmasını beklerim. 

Bu arada ufak bir tarizde bulunacağım.. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NASUH NAZİF 

ARSLAN (Devamla) — Efendim sizlere saygı
lar sunarken Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin 

memleketimize ve sayın ulaştırma camiasına ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Cengiz Ekinci. 

Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 
(Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ulaştırma Bakanlığı 1966 Bütçesinin müzakeresi 
dolayısiyle Yüksek Heyetinize Yeni Türkiye Par
tisi Meclis Grupu adına görüşlerimi arz edece
ğim. 

öteden beri devam edegelen büyük iddialar
dan, plân program ve vaitlerden sonra ulaştır
ma politikası ve tatbikatı olarak memlekete ne ge
tirebilmiş, vatandaşa ne verebilmişiz? Kara, de
niz, hava ve demiryolları manzumesinde ifa et
tiğimiz ulaştırma hizmeti ne derece başarı kay
detmiştir? Sualin cevabını mümkün olduğu ka
dar kısa bir ölçü içerisinde bulmaya çalışa
lım : 

Teknisyen ve uzmanlar, böyle bir soru karşı
sında, plânın öngördüğü hedefleri ele alıp bütçe
nin verdiği imkânlarla karşılaştırır, geçmiş yıl 
uygulamalarından matematik mesnetler bulur, alt 
yapı ve taşıt kapasitesini, yatırım vüsat ve şart
larını teker teker inceler, personelin kadro ve eh
liyet durumunu gözden geçirir, bundan sonra bir 
sonuca varırlar. 

Halkımız ise, sadece gözüne inanır; vapur, 
tren ve uçakların tarifesine, işlemesine bakar ve 
Devletin ulaştırma siyasetinin başarı derecesini 
bu yolla ve şüphesiz kendine göre gerçekçi ola
rak kıymetlendirir. Ulaştırma hizmetinin başarı
sını değerlendirmede bu ikinci unsurun da bü
yük ağırlık taşıdığında şüphe yoktur. Zira diğer 
bütün kamu sektörlerinde olduğu gibi ulaştırma 
manzumesinde de, hizmet, halk içindir. Halkın 
takdir, tasvip veya reddi; hizmetin değerini, bu
na bağlı olarak hükümetlerin başarı derecesini 
ortaya koyar. 

Halkın bahsimize konu değerlendirmesi hiz
met ilgililerinin lehinde oluyor mu? 

Parasını gar, terminal iskele yahut yolcu sa
lonundaki gişelere ödiyerek biletini alıp trene, 
uçağa, vapura binen yolcu diyelim ki, Kars'a, 
Edirne'ye iskenderun'a bir insan gibi gidebili
yor, menzile vaktinde ulaşabiliyor mu?., istasyo
na "havaalanına yahut rıhtıma indiği vakit «Al
lah razı olsun, aldığı helâl olsun» mu diyor, yok
sa, «Hay Allah kahretsin, nereden bindik bu
na» diyerek pişmanlık mı getiriyor? 
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Sizlerin de tecrübe ve müşahadelerinize ter
cüman olarak söylüyebilirim ki, seyyahat ha
linde bulunan halkın, ulaştırma vaısıtasımdan 
incikten sonra çoğunlukla hükmü; ulaştırma 
hizmetinim ilgililerine haz ve gurur verımiyecek 
bir şekilde tecelli etmektedir. Arkasında Devlet, 
Hükümet, Plânlama1, Bütçe olmasına; böylesine 
'müzakere ve çalışmalarla en iyisini arama gay
retlerinle, nazari alamda çok değerli olan ve fa
kat uygulamada pek raslanmıyan ilmî tenkâd 
ve temennilerle tavsiyelerin bolluğuma rağmen, 
halkın, bu konudaki şikâyetlerini önlemek müm
kün olmamış, kısaca günün şart ve ihtiyaçlarını 
cevaplandıracak bir başarı ekle olunaımaımış-
tır. 

Birinci Beş Yıllık Plânın 1966 programında 
bu başarısızlık şöyle ifade edilmektedir: Mevcut 
taşıma sıis'temlerimden en verimli şekilde yarar
lanıldığı söylenemez. Bu konuda plânın ön gör
düğü çalışmalar yapılmamış ve ulaştırma sek
törünü düzenleyici temel tedbirlerden hemen 
hiç biri alınmamıştır. 

İktidar safmdaki politikacılara «başarı» id
dialarının karşısında Plâncıların ilmî, vatan
daşların halkçı şekil ve ifadelerle ortaya koy
duğu başarısızlığın, herkes tarafımdan bilinen 
çeşitli sebepleri vardır: Personel kifayetsizliği, 
tesis ve vasıtaların eski ya da düşük tonajlı ol- ' 
maları, bu itibarla elverişli bir hizmet görmek 
vasfını kaybetmiş bulunmaları; yatırım noksan
lığı, finansman azlığı, sermaye yetersizliği, mev
zuat boşlukları gibi idari, teknik, malî engelleri 
tadat ve tahlile vakitsizlik imkân bırakmıyor. 
Yalnız ulaştırma hizmetlerinde de geniş nisbette 
engel yaratan kırtasiyeciliği de hatırlatarak si
yasi kuvvetin, ulaştırma sistemleri üzerindeki 
müdahale temayülüne biraz değineceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Karayolları, Demir
yolları; Hava ve Denizyolları ulaştırma 
isisteminin birer unsuruduru. Bu unsur
ları birbirinden ayrılmaz olarak müta
lâa eden zihniyet, bunlar arasında ahenkli bir 
(koordinasyonu zorunlu görmektedir. Biz, bu zo-
runluğun yanında; birbirleriyle haklı rekabet 
halinde bulunması tabiî olan işletmeleri, birbir
leriyle yanşamaz hale ve eşit kapasite yahut gü
dümlü kalıplar içinde çalışma durumuna getir
menin; bünyedeki gelişme yolunu tiikamak ihti
maline de dikkatleri çekmekte fayda görürüz. 

Demir, Deniz ve Havayolları yekdiğeri ile 
ne kadar çok rekabet ederse, herbiri kendi sa
hasında o kadar çok gelişme şansı kazanır. Bu 
ise, varmak istediğimiz halde bir türlü ulaşa
madığımız hedefleri yaklaştırmış olur. Hepsi de 
yolcu ve yük taşıyan işletmelerin birleştiikleri 
nolkta, ulaştırma hizmetindeki gaye beraberliği
dir. Bu müşterek hedef; birbirlerini gözetleme
si, yekdiğerine ayalk uydurması yani koordinas
yon zarureti ımânasına alınabilirse de bu nokta
dan hareketle aşırı bir müdahalecilik hevesine 
kapılırsak, bilançoları zararla kapatmaktan, 
bütçeye yük olmaktan kurtulamayız. 

Her ulaştırma sisteminin kendi alanında ge
lişme kaydetme gayreti, aynı hizmeti ifa eden 
bir başka sistemin zararıma da olsa; Devletin 
bu duruıma müdahalesi faydalı olmaz. Buna 
mukabil rakip işletmenin kendi zararına geliş
tiğini gören öteki işletme kendi bünyesinde ve 
çalışma programında gerekli tedbirleri alarak 
zarar noktasından kâr sahasına geçebilir. 

Denilebilir ki ; TürMye'de, Devlet tarafından 
bir kamu görevi olaralk yürütülen ulaştırma hiz
metleri, gerektiği zaman Devletin malî destek 
ve hiımayesline muhtaeolduğuna göre, bu «hima
ye' min, koordinasyon etme hak ve yetkisini 
nasıl bertaraf edebilirsiniz? 

Haklı bir iddiadır şüphesiz ama, koordinas
yonun tabiatında bulunan müdahalecilik, reka
bet unsurunu aksi yönde etlkiliyeceği cihetle, 
bizde hep görüldüğü gibi, siyasi hesaplara da
yaman bilgisiz ve basiretsiz müdahaleler bir 
'kene daha ve her defasında «'koordinasyon» diye 
izah olunacak, böylece Batı'dan özenerek alıp 
'kısa zamanda keındimlize has bir acaip şelkil ve 
mahiyet verdiğimiz mefhum ve müesseseler lis
tesine, bir yenisi daha eklenmiş bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Devlet işletmelerinin zararına çalışmalarının 

sebebini, saydığımız diğer âmillerden başka bu 
müdahalecilikte de aramak yanlış olmaz. Dev
let Demiryollarının pek basit bir otobüs ve kam
yon işletmeciliği ile rekabet edemez hale gel-
'mesiınıi, daha açığı, arkadaşında Devlet olan; sa
yısız mütahaıssıs, makinist, mühendis, müdür 
ve genel müdürleri, idare meclisleri bulunan bir 
muazzam teşikilâtm topu topu bir şoför, bir şo-

"för muavini bir de bilet bürosu ile çalışan kam-
yen ve otobüs işletmeciliği önünde âdeta acze 
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düşimesini; dikkat nazarlarınıza arz etinek iste
rim. Gün olmuştur ki; koskoca Devlet Demir
yollarının 70 bin personeli, telgraf ve telefon 
şebekeli yöneticileri, birer şoför ve muavini 
ile ulaştırma hizmeti gören karayolu nakliyat 
ve ambarcılarından, demiryollarına paralel hat
larda çalışmamaları ricasında buluınmak gibi, 
haberdar olanları güldüren, otobüs ve kamyon
cuları eğlendiren davranışlar göstermişlerdir. 
Devletin bu hizmet teşkilâtının, birer nakliyat 
ambarı ve şirlketi kadar şevki idare kabiliyeti, 
işletmecilik zihniyet ve kapasitesi yok -mudur? 
Elbette vardır ama, geleneikscl kısır, yanlış ve 
hatalı itiyatlar, siyasi nirengilerin pelk hoşu
na giden müdahaleler bir türlü tcrlk olunma
dığı cihetle, pek basit olan kurtuluş yoiu bulu
namamaktadır. Hükümetin sayın ilgililerinden; 
«Demiryolları günde bir milyon lira zarar et
mektedir. Havayolları iç hatlarda olsun ihtiyacı 
karşılıyacak uçak bulamıyor» .mealinde «özler 
dinlememizin başlıca sebepleri de zannedenin 
buradan gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Karayolları trafik düzensizliğinin sürüp git-

ımesi, trafik teşkilât ve kontrolünün yetersiz 
bulunması, taşıt kazalarının hergüm korkunç 
şekilde can ve mal kaybına sebebolması, lüt
fen artık gerekli tedbirlerin alınması balkımın-
ıdan sayın Hükümet ilgililerinin gözünü açmalı
dır. Bu konuda, vatandaşın hayatını sokakta 
buluyor gibi bir kaygısızlık içindeyiz. Gün geç
iniyor ki, vatandaşların yurdun her tarafında 
bir salgın hastalığı ölçüsünü de aşacak miktar
larda, trafik kazaları ile hayatlarını kaybettik
lerini, yahut bu vasıtaların içinde bir et ve ke
mik külçesi haline geldiklerini gazetelerde oıku-
ımıyalım. Bin liranın mürtekibine 5 yıl ceza 
veren ve fakat vatandaşı tahıl gibi biçen trafik 
kazalarımın suçlularını iki yıla mahkûm eden sis
tem bu iki yıl da geçmeden gelen .aflarla mah-
(kûımları tekrar direksiyona iade ettikçe, etkili 
tedbirler almak bahsinde kesif bir mevcudiyet 
gösteren umursamazlığım da inzimamiyle bu 
•derde deva bulunamıyacağı inancını muhafaza 
etimetoteyîz. 

t nisan hayatı ve memleket servetiyle çoJk ya
kın ilgisi bulunan trafik teşkilât ve kontrol 
düzeninin yararlı bir niteliğe getirilmesi, her
halde çok âcil bir yurt görevi değerindedir. 

Muhterem arkadaşlar; «Hizımeıt ifası ve Dev
let imkânlarının tevziimde yurdun Batlısı - Doğu
su diye bir tefrik yoktur, vatanın en ücra köşesi 
bile özel bir dikkat açısından ele alınmakta, böl-
gelcnaravsı dengesizliğin giderilmeısıi ön plânda 
tutulmaktadır.« Yollu gelmiş geçmiş biluımuım 
Hükümetlerin dillerine pelesenk olan, bu kür
süden rahatlıkla örnekler verilen bir değişmez 
samimiyetsizliği de, ulaştırma hizmetleri yönün
den, Yüce Meclisin takdirine arz etmek mecbu
riyetindeyim. 

Batıdan yurdun Doğu ve Güneydoğu illerine 
kalkan trenlerde vatandaşların birer insan hay
siyeti ve rahatlığı içimde seyahat ettiklerini söy-
lüyeMlmek için insanın ya kör, yahut değerlen-
dirıme ölçül erlinden biraz fazla yoksun olması 
icaıbeder. Vagonların pisliği, köhneliği, yer ku
ponu satıldığı için her yolcunun bir yeri ol
ması lâzıımgelen sözde ekspres trenlerine bile 
kompartıman ve koridorların izdihamı, yakın ve 
uzaık meınzilerde 8 - 10 saattilk tehirlerin artık 
alışılmış bir hal olması ve bütün bunların, is
minin başında Devletin adı olan bir işletmede 
görülmesi; yalnız o değişmiyon «Doğunun ihma
li» gerçeğini ortaya koymamakta, aynı za
manda bir Devlet hizmetinin nasıl ' peri
şan bir durumda bulunduğunu da kabul et
tirmektedir. İkisi de aynı parayı ödeyerek 
Ankara'dan Batı trenlerine binen yolcu
ları birer insan, Doğu trenlerine binen yolcula
rı ise birer eşya gibi nakleden Devlet bu keyfi
yetin ortaya koyduğu bu nakıs hizmet örneği 
ile Devlet kemdi hizmet itibarını da gölgele-
mektiödir. İşin hazin tarafı da, düzeltime ve ıslah 
tedbir] (mini alma yolunda tesirli ıbir ilki adîm 
atıldığına şahidolunamam asıdır. 

Doğu ve Güneydoğu 'bölgesi yalnız demir
yolları açısından değil, Posta Telgraf- Telefon 
Hava ve Karayolları açısından da ya sahipsiz
dir, yahut zevahiri kurtaracak ölçüde bir ilgi 
görmektedir. Doğuda Nahiye merkezlerime pos
ta hizmetleri götürülmediği cihetle, faraza tah
sildeki yahut askerdeki oğluna 50 lira harçlık 
veya mektup gönderecek olan ıbir baba, kaza 
merkezindeki postaneye gitmek için 8 - 10 saat
lik yolu katetmek zorundadır. Telgraf ve Te
lefon hizmeti, Doğu - Güneydoğunun her köşe
sinde ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 
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Yeşilköy - Escn'boğa seferlerini 'doğru dürüst 
yapamıyan bir havayolu işletmesinden, Ağrı ve
ya Kars'a uçak götürüp getirmesini bekleımek 
ise, fazlaca saflığa kaçan •bir hareket olacak
tır. Batı'mn, her çeşit ulaştırma vasıtasiyle saat 
başı ıbirbirine bağlanan şehirleri kadar, Doğu
nun İSitanbul, Ankara, İzmir gibi iş ve ticaret 
merkezlerine havayolu ile bağlanıması lüzumu 
da maalesef ne plânlama teşkilâtı rne de Hü
kümetçe kabul edilmektedir. Doğulu iş ve ti
caret adamları da, bu lüzumun lütfen idrak bu-
yurulacağı tarihe kadar, propaganda edebiyatı 
pek zengin, iddialar pek 'büyük olan ulaştırma 
politikamızın, kısaca temas ettiğimiz bu boşlu
ğunun sıkıntısını çekmekte devanı edeceklerdir. 

Muhterem arkadaş]arım; Sulama, iskân, 
enerji gibi hizmet kollarından ya mahrum bu
lunan yahut kıt kanaat bir tatmin yoluna zor
lanan Doğu; ulaştırma imkân ve vasıtaların
dan .da aynı şekilde yoksun olduğu içindir k i ; 
kısa ıbir deyimle mefluç vaziyettedir. Memleke
tin yarısı felç halinde olunca da, tamamına 
«zinde» nazarı ile bakmıya imkân yoktur. 

Doğu her devinde fedakârlık yüklenen fakat 
bunun onda biri nisbetinde hizmet götürülmi-
yen bir vatan parçasıdır-. Söyliyobilanim ki; 
Doğulu vatandaşın hayatı, kaderi açlığı susuz
luğu; Hükümetler ne adinde Batı'mn meselâ tü
tünü, üzümü incil'i kadar dikkat ve ilgiye lâ
yık görülmez. 

Doğu'nun kaide rinde yazılı olan ve hiçbir 
iktidarın silmek gayretine şahidolunmıyan ger
çek şudur. Her devirde Devlet gitmiş asker al
mış, Hükümet gitmiş vergi almış, politikacı ıgit-
ımliş rey almış, her türlü vatandaşlık mükellefi
yeti Doğu'kıların da omuzlarına yükletilmiş, 
ancak hiçbir iktidar, aldığının karşılığını değil 
üçte - beşte birini dahi bu bölgeye vermemiştir. 
Devletin ulaştırma politikasını tanzim ve tat-
ibik edenler de bu geleneği terk etmemişlerdir. 
Kısaca Doğu'nun insanı, ulaştırma yönünden de 
bir «vatandaş» olmamıştır EPan bir «tebaa» 
muamelesi görmek durumunu muhafaza etmek
tedir. 

Yirmi dakikalık bir zaman parçası içerisin
de söylenmesi 'mümkün olanları arz ettim. Bu 
arada, Demiryolları işçilerinin ifcramdyelerini he
nüz alamamış olmaları gerçeği karşısında bah
se konu kütlenin mağduriyet ve şikâyetlerine 
daha fazla yer verilmemesini istirham edeceğim. 

Yüksek Heyetinize Y.T.P. grupu adına say
gılar sunarım. Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Kemal Aytaç, buyurun, efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KEMAL AY
TAÇ (Muş) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
C. K. M. P. nin görüşlerini belirteceğim. 

Ferdin günlük hayatı ile sıkı sıkıya bağlı 
olan, Devletin emniyetini korumada baş rolü 
oynıyan, savunmamızın bel kemiğini teşkil eden 
ulaştırma hizmetlerinin bir çıkmaz içinde bulun
duğunu kabule mecburuz. Anayasamızın 17 nci 
ve 18 nci maddelerinde yazılı ferdin haberleşme 
ve seyahat özgürlüğünü eksiksiz, emniyet içinde 
ve gizlilik esaslarına riayet ederek her türlü po
litik mülâhazalardan berî istimal etmek bu ba
kanlığın en başta gelen görevlerinden biri ve baş-
lıcasıdır. Bakanlığa bağlı TCDDY, Devlet Hava
yolları, Devlet Hava Meydanları, Devlet Deniz 
Yolları - Denizcilik Bankası, PTT gibi her biri 
başlıbaşma bir hizmet müessesesi olan kuruluş
ların çalışmalarından mesul olan Bakanlığın çok 
titiz olması, bu kuruluşları lâyıkı veçhile mura
kabe etmesi gerekir. İki-üç yıldan beri bu bakan
lığa bağlı bâzı teşekküllerdeki suiistimal iddia ve 
ithamları yurt çapında geniş akisler yapmış, âm
me efkârının içini sızlatmıştır. Henüz 33 lokomo
tif hâdisesi küllenmemiş iken aldığımız muhtelif 
mektuplarda Denizcilik Bankası Türk A. O. nda 
birçok suiistimallerin yapıldığını ve yapıl
makta devam edildiğini öğrenmekteyiz. Sayın 
Ulaştırma Bakanına bunları intikal ettireceğim. 
Tarafsız, dürüst olduğuna kaani olduğumuz Sa
yın Ulaştırma Bakanının tahkikatı titizlikle ve 
dikkatle yürüteceğine inanıyoruz. 

Toplumumuzun kültürel, ekonomik ve sosyal 
gelişmelerinde büyük etkisi olan kuruluşları bün
yesinde toplıyan Ulaştırma Bakanlığı bu kamu 
sektörlerinin denetimini yapmak, rasyonel çalış
malarını sağlamak için gereken tedbirleri almak
la yükümlüdür. İktisadi faaliyetlerinde ise reh
berlik yapmakla görevlidir. Bugüne kadarki, 
tatbikat maalesef bakanlığın kendisine yüklenen 
görevi başarı ile yürüttüğü iddia edilemez. Bizim 
temennimiz bundan sonraki çalışmaları ile başarı 
sağlamasıdır. Gerek fertlerin günlük yaşayışları 
ile sıkı sıkıya bağlı, gerekse yurt savunması ve 
yurt ekonomisi ile bağıntısı bulunan Ulaştırma 
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Bakanlığının malî, teçhizat, teknik eleman gibi 
birçok dertleri vardır. Bu yüzden her yıl milyon
larca lira zarar etmektedir. Zararın nedenlerini 
araştırdığımız zaman bunların bir kısmının Ba
kanlığın iradesi dışında olduğunu, bir kısmının 
ise Bakanlığın yeter derecede tedbir almadığı, 
rasyonel bir çalışmaya yönelmediği, bir lâubali
lik içinde bulunduğu, bir sürü israftan ileri gel
diği anlaşılmaktadır. Bunlar Bakanlığın iradesi 
dahilindedir. Tedbir alınmakla telâfi edilebilir. 
Yapıcı, yaratıcı, çalışkan olduğundan emin oldu
ğumuz Sayın Ulaştırma Bakanının bu yolda ça
balarını beklemek hakkımızdır. Ancak, teşkilât 
kanunundan mahrum, bünyesinde barındırdığı 
mülhak bütçeli doğrudan doğruya bağımsız İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin çalışmalarını mura
kabe etmek için kadro ve teknik eleman kifayet
sizliği içinde kıvranan Bakanlığın süratle bu 
noksanlarını telâfi etmeleri gerekir. Dört yılı 
dolduran bir zaman içinde noksanlığı her zaman 
belirtilen teşkilât kanununun bugüne kadar Yüce 
Meclise getirilmediği göz önüne alınırsa, Bakan
lığın ne derece atalet içinde bulunduğu görülür. 
5 Yıllık Birinci Kalkınma Plânında öngörülen 
8 milyar küsur milyonluk yatırımı gerektiren 
Bakanlık bünyesindeki teşekküllerin önemi bir 
kez daha ortaya çıkmaktadır. Ulaştırma Bakan
lığı bir yatırım bakanlığı değildir. Ancak kendi
sine bağlı veya kendisiyle ilgili İktisadi Devlet 
Teşekkülü ve anonim ortaklığı sektöründe bulu
nan, hacımları itibariyle küçümsenmiyecek mahi
yette olan bu teşekküllerin plân ve programları
nı tanzim etmek mecburiyetindedir. Plân çalış
malarını tanzim edecek, her türlü tedbiri alacak, 
gerekli reformu yapacaktır. Yeni teşkilât kanu
nu ile birlikte Kamu İktisadi Teşebbüslerinin re-
organizasyon çalışmalarında gerekli kararların 
süratle alınması halinde ulaştırma hizmetlerinin 
ekonomik, daha az zarar eden, hattâ bâzı sektör
lerde kâr temin edecek duruma geleceğinden emi
nim. 

Denizcilik sektörüne ait reorganizasyon çalış
maları noksan mevzuatın günün şartlarına uy
gun şekilde çıkarılması Türk Ticaret Filosunun 
geliştirilmesi için gerekli teşebbüse geçilmesi lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlarım bakanlığa bağlı ku
ruluşların bugünkü durumuna kısaca değinmek 
istiyorum. 

PTT Genel Müdürlüğü : İktisadi ve ticari 
mahiyette bir anonim hizmet ifa eden bu Genel 
Müdürlüğün gösterdiği inkişaf memnuniyet ve
rici, halka yönelmiş hizmeti takdire şayandır. 
Bugünkü medeni ihtiyaçların zorunluğu, zaman 
mefhumunun kıymet kazanması bu genel mü
dürlüğün hizmetlerini daha çok geliştirmek mec
buriyetinde bırakmaktadır. Bilhassa telefon ihti
yaçları o derece artmıştır ki, talep bugünkü abo
ne miktarına yakındır. Ancak bütün ulaştırma 
hizmetlerinin yurt çapında yayılmasını temin et
mek, ihtiyaçlara cevap verebilecek duruma geti
rebilmek için bu teşekküllerin ihtiyaçları olan 
malzemeleri yapacak olan sanayiinin kurulması
na bağlı olmaktadır. Plân da bunu öngörmüştür. 
Ne hikmetse bugüne kadar bu mevzuda atılmış 
tek adım yoktur, öteden beri arkadaşlarımızın 
bu yolda ileri sürdükleri teklif ve temennileri 
tekrar edip kıymetli zamanlarınızı almak iste
mem. Ancak şunu belirtmek isterim ki, ulaştır
ma hizmetleri Doğuda bugün için bir faciadır. 
Telefon konuşmaları doğru, dürüst ve süratle ya
pılamaz. Posta muntazam işlememektedir. Kışın 
18 günlük gazeteyi ancak okuyabildiğimizi, üç 
günde telefonla konuşabildiğimizi ifade edersem 
mübalâğa etmemiş olurum. PTT hizmetlerinin 
Doğuda daha yapıcı, daha süratli olması için ge
reken tedbirleri almalıdır. Burada bir hususa de
ğinmek isterim : PTT nin en ağır yükünü omu-
zunda taşıyan atlı dağıtıcıların atlarına verilen 
at yem bedeli, atı besliyecek durumda değildir. 
Azdır, artırılması gerektir, bu hususu Genel Mü
dürlükten istirham ediyorum. 

Denizcilik Bankası Türk A. O. : Türk sula
rında ve yabancı sularda ulaştırma işleri, şehir 
hatları hizmetleri, liman hizmetleri, tersane faa
liyetleri gemi kurtarma işleri, kıyı emniyeti 
Van Gölü İşletmesi gibi hizmetleri ifa etmekte
dir. Özel sektör tarafından yapılmakta olan şi
lepçilik hizmetleri kâr ettiği halde bu teşekkü
lün zarar etmesinin yegâne sebebi plansızlık, 
mirasyedi zihniyetiyle hareket, personel çoklu
ğu ve israf gelmektedir. Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin reorganizasyonu tatbik edilirse zarar
dan kurtulacağına inanıyoruz!. 

Yukarda arz ettiğimiz suiistimallerle ilgili so
ruları şurada Sayın Bakana tevcih edeceğiz. 
Lütfedip cevaplandırırlara memnun oluruz. 

1. Marakaz gemisi kaç tonluktur? 
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2. Marakaz gemisinin tamiri kaıç sene sür
müştür? 

3. Kara dizel motoru püskürtücüsünü de
nizde çalıştırmak kiımin aklına gelmiştir? 

4. Bu geminin yenisi ikaca alınabilir? 
5. Geminin tamiri müddetince personele ve

rilen maaş ve sair masraflar yekûnu nedir? 
6. Denizcilik Bankasının hastane yaptırmak 

için Ortaköy'de aldığı arsa kaç metrekaredir? 
Kimden ve kaç paraya satmalınmıştır? istinat 
duvarları için 4 milyon lira sarf edildiği söylen
mektedir. Doğru mudur? îstinat duvarlarına kaç 
lira sarf edilmiştir? 

Hastane yerinin arkası sırt. önü işlek cadde 
olması Denizcilik Bankasının işyerlerine yakın
lık giıbi sebep de bulunmamasına rağmen bu ar
sanın alınmasının tercih sebebi nelerdir? Bu mev
zuda her hangi bir tahkikat yapılmış mıdır? Has
tane kaç yılda tamamlanacak ve kaç liraya mal 
olacaktır? 

Türk Havayolları Genel Müdürlüğü : Bu Ge
ndi Müdürlüğün içte ve dışta artan yolcu ihtiya
cını karşılıyab'ilmesi, jet yolcu uçakları ile teç
hiz edilmesi gerekmektedir. Yoksa bugünkü 
durumuyla ihfbiyacı karşılıyamamaktadır. Bu 
mevzuda 5 Yıllık Plânın öngördüğü hedeflere ka
vuşamadığımızı da ayrıca üzüntüyle belirtmek 
isterim. 

Devlet Demiryolları : Bağımsız bir hüviyete 
'bürünmüş bulunan T.C. Devlet Demiryolları 
maalesef bugüne kadar zarardan kurtulamadığı 
gibi, kendisine tevdi edilen v:laştırma işlerini 
ne lâyıkiyle ifa et/tiği iddia edilemez. Plânın 
öngördüğü yatırımların ilk yılda ancak yüzde 
54 ü tahakkuk ettirilebilmiştir. Tesislerin bü
yük bir kısmı yıpranmıştır. Demiryollarında 
mevcut gecikme ve emniyetsizlik maalesef bu te
şekkülü kara yolu ile rakabetten uzaklaştırmıştır. 
Cari masrafları yatırım masraflarından fazladır. 
Personel sayısı bugün taşıımış olduğu yolcuların 
adedine hemen hemen yakındır Dünyada hiçbir 
yerdeki demiryolcuyla kıyaslanmıyacak kadar 
personeli çoktur. Bilhassa bu sektörün içinde 
bulunduğu müşkül durum ve 'bu durumu mey
dana getiren sebeplerin neler olduğunu benden 
evvelki arkadaşlarım da teker teker belirttiler. 
Dert ortadadır. Ben daha fazla konuşup kıymet
li vaktinizi israf etmek istemiyorum. Demiryol
ları mevzuunda Doğu ve Güney - Doğu ekspres

lerinin durumu bugün için bir faciadır. Bu işlet
menin kâr getiren hatlara bakımı ile, kâr getir-
miyen hatlara bakımı arasında çdk fark vardır. 
Halbuki bu hal kâr zihniyetiyle ıkurulan işletme
cilik zihniyetine aykırıdır. Doğu ve Güney -
Doğu'ya tahsil edilen vagon, lokomotif hurda du
rumdadırlar. Kirli ve pislik içindedirler. Bütün 
koridorları yolcu ile dolup taşar. 

Hesapsız kitapsız bilet satışı yapılır. Yolcular 
ballık istifi gibi üstüste seyahat etmek durumun
da bırakılır. Bu yetmiyormuş gilbi her seferinde 
asgari 5 saatten az olmıyan tehirler yolcuların 
sabrını tüketir. Biz bunların şikâyetini yaptığı
mızda hayret edilecek bir durum, Demiryollan-
nın büyük bir lakaydi içinde bulunmasıdır. Ted
bir almak şöyle dursun, işi daha oluruna bırak
maktadır. Devlet Demiryollarının Doğu ve Gü
ney - Doğu 'ya giden ekspreslere biraz daha ehem
miyet vermelerini ve bakımı artırmalarını arzu 
etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin' reorgan'izasyonu, plân hedefleri, 
teşkilât kanunu ve sair tedbirlerin alınması ve 
ulaştırma sektörünün yurdun ekonomik, savun
ma hizmetlerini ifa edecek duruma getirilmesini 
arzu etmekteyiz. 

Noksanlıklarına rağmen Ulaştırma Bütçesinin 
memleketimize, Bakanlık ve teşkilât mensuplarına 
hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Oylamaya iştirak etmemiş ar
kadaşlar var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Türkiye İşçi Partisi adına Sayın Sadun Aren. 
T. î. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(istanbul) — Sayın Başkan, saym milletvekil
leri, Ulaştırma bütçesi dolayi'siyle Türkiye işçi 
Partisinin görüşlerini ve tenki'dlerini arz edece
ğim. 

Ulaştırma faaliyetlerinin bir memleketin ha
yatındaki büyük rolü ve önemi aşikârdır, in
sanlar ve haberlerin memleketin bir köşesinden 
diğer köşesine kolayca ve hızla gidip gelebil
mesi o memleketin her şeyden evvel vatandaş
lık bilincini' artırır, kültür yakınlaşmasını sağ
lar, insanların birbirini tanımalarım' sağlar. Bu 
çok önemli bir fonksiyondur. Malların üretil
dikleri' yerlerden tükediTdikl'eri yerlere kolay
lıkla ve ucuz olarak nakledilmesi de pazarı 
genişletir ve iktisadi gelişmenin çok önemli bir 
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unsuru olur. Gerçekten iyi bir ulaştırma yapıl
mazsa iç pazar küçük kalır, bu yüzden büyük 
üretim yapmak mümkün olmaz. Kalkınma kös
teklenir. Zaten bu bakımdan bir memleketin 
iktisadi gelişmesiyle ulaştırma faaliyetlerinin 
hacmi arasında büyük bir münasebet vardır. 
Memleketin kalkınma temposunu ulaştırma fa
aliyetlerinin gelişme temposuyla ölçmek, taki-
betmek mümkündür. Aynı zamanda bunun tersi 
de varittir. Yani bir memleketin kalkınabilmesi 
için o memlekette ulaştırma imkânlarının geliş
tirilmesi lâzımdır. Ulaştırma imkânları gelişti-
rilemezse memleketin kalkınması, pazar küçük 
kalacağı için, mümkün olmaz. Zor olur. İncele
mekte olduğumuz bütçe, ulaştırma faaliyetleri
nin ulaştırma sektörünün işletme kısmı ile ilgi
lidir. Alt yapı, tesis kısmı Bayındırlık Bakanlı
ğına aittir gayet tabiî olarak. Onun için biz 
üzerinde durmıyacağız. Ulaştırma hizmeti ikti
sadi bakımdan bir mal gibi mütalâa edilebilir. 
Ve bu hizmet yahut bu mal demiryolu, karayo
lu, havayolu ve denizyolu gibi çeşitli vasıtalar 
tarafından sağlanır. Aynı bir mal aynı bir hiz
met çeşitli vasıtalar tarafından sağlandığı için 
bu vasıtalar arasında mutlaka bir koordinasyon 
kurulması lâzımgelir. Bu koordinasyon olmazsa 
işler iyi yürütüleme'z, Üzerinde duracağımız 
1 nci nokta budur. Bu koordinasyon ihtiyacı 
bilhassa rekabet, aralarındaki rekabetin en çok 
şiddetli olduğu karayolu ile demiryolları ara
sında olması lâzımgelir. Çünkü, karayolu, de
miryolunun, demiryolu karayolunun yerine ko
laylıkla geçebilir. Halbuki burada rekabet şart
ları1 arasında eşitlik yoktur, büyük farklılıklar 
vardır. Karayolları ile demiryolları arasındaki 
koordinasyonun sağlanamadığı 1966 programın
da da belirtilmiştir. Acaba bu rekabet şartları 
programın parçaları arasındaki farklar neler
den doğmaktadır? Bunun üzerinde, kısaca dur
mak istiyorum. Bir ke're DD, demiryolu tesirle
rinin bakımı ve onarımı ile mükelleftir. Bunlar 
onun maliyetlerine akseder. Halbuki karayolla
rından istifade eden otobüsler, kamyonlar, ka
rayollarının bakımından, onarımından sorumlu 

' değildir. Bu maksatla yapılan masraflar onların 
maliyetlerine intikal etmez. Bu iki çeşit ulaştır
ma arasında bu bakımdan önemli bir maliyet 
farkı vardır. Gerçeklere tekabül etmiyen şahıs
ların veya şirketlerin maliyetlerine intikal eden 
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fakat millî hesaplarda görünmiyen rekabet eşit
liğini ortadan kaldıran ikinci unsur, Devlet De
miryollarında çok personel bulunmasıdır. Sos
yal ve siyasi mülâhazalarla gereğinden çok in
san çalıştırılmakta olmasıdır. Burada gereğin
den çok insan bulunmasına eğer bu insanları 
başka yerde kullanmak imkânlarımız yoksa 
Türkiye İşçi Partisi olarak hiçbir surette itiraz 
etmeyiz. Nihayet bir çeşit sosyal hizmet sayılır 
ama memleketin süratle geliştirilmesi ve hiçbir 
yerde o işi yapacak insandan fazla işçi ve me
mur istihdam edilmemesi e'sastır. Ama buna 
imkân yoksa pekâlâ, lüzumundan fazla memur 
ve işçi de kullanılabilir. Birincisi budur. Hal
buki karayollarında bu hususta çok büyük bir 
tasarrufa gidilmekte ve meselâ şoförler âdeta 
uyutulmadan çalıştırılmaktadır. Bu yüzden ka
zalara bii'c sebebolunmuştur. Kazaların önemli 
sebeplerinden birisi de burada çalışan şoförle
rin ve muavinlerinin aşırı derecede uzun zaman 
çalıştırılmalarıdır. Yakında bu hususta alınan 
tedbirler şayanı şükrandır tabiî. 

Sonra Devlet Demiryolları elbetteki, vergi, 
sosyal sigortalar, iş mevzuatı icabına riayet, 
etme, bakımından, karayolalrı işletmesine naza
ran çak daha ileri bir safhadadır, bu yüz
den de her iki ulaştırma faaliyeti arasında 
büyük maliyet farkları vardır. İşte bu sebep
lerden dolayı karayolları nakliyatı gerçekte 
olduğumdan daha ucuzdur. Demiryolları nakli-
vatı da belki gerçekte olduğundan daha paha
lıdır. Yani bunların maliyetleri ve bu maliyet
lerine göre hesaplanan ulaştırma fiyatları ger
çek durumunu aksetirmemekte, gerçek maliyeti 
memlekete olan maliyetleri aksettirmemektedir, 
bu söylediğim sebeplerden ötürü. Böyle olunca 
karayolları ucuz görülmektedir. Ucuz olduğu 
için karayollarına talep artmaktadır, talep 
için de karayolları ulaştırması genişlemekte
dir. Daha çok kamyon, otomobil ithal edil
mekte veya montaj yapılmakta. Buna karşılık 
demiryollarına talep artmamakta veya çok az 
artmaktadır. Böylece demiryollarının kapasitesi 
iyi kullanılamamaktadır. Ve ulaştırma tale
binin bu iki sektör arasındaki dağılımı ras
yonel olmamaktadır. Bunun mutlaka önlen
mesi lâzımgelir. Gerçekten bu bütün dünyada 
müşahede edilen bir vakıadır. Ulaştırma yavaş 
yavaş demiryollarında çekilmekte, karayolları-
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nın ulaştırması demiryollarına nazaran bütüm 
dünyada daha çok gelişmektedir. Böyle ol
makla beraber bu gelişmenin iktisadi gerçek
lere uygun bir tempo ile olması için bu iki 
sektör arasında demin bahsetmiş olduğum 
rekabet şartlarını eşitleştirmek ve bu bünyevî 
değişmesinin iktisadi gerçeklere intibakını sağ
lamak lâzımgelir. Şimdiki, başıboş kara ve 
demiryollarımızdaki kapasitemizi kullanmamıza 
imkânı vermiyen bir karayolu ulaştırmasının ge
nişlemesidir. Bunu önliyecek olan tedbirleri 
alâkalı bakanların, uzmanların benden çok 
daha iyi bildiklerine kaani olduğum için, bu 
konu üzerinde fazla durmıyacağım. Rekabet 
şartlarını eşitleştirmek, bunun içinde gerekli 
tedbirlerim alınması lâzımdır. 

İkinci üzerinde durmak istediğimiz nokta, 
tamamiyle özel sektörün elinde olan karayolla
rındaki rekabet ve organizasyon durumudur. 
Hepimizin bildiği gibi karayollarında çok şid
detli bir rekabet vardır. Gerek yük nakliva-
tmda, gerek insan nakliyatında, karayolla
rında çalışan firmalar arasında öldürücü de
necek kadar keskin bir rekabet vardır. Bu 
rekabet elbetteki, zararlıdır. Çünkü kaynak is
rafına sebebolmaktadır. Aynca bu rekabetin 
sonucu olarak bilhassa büyük işletmeler, daha 
büyümekte ve 1, 2, 3 kamyon veya otobüsle 
işe başlamış olan veya işe başlamayı düşünen ve
ya halen öyle o çalışmakta olan firmalar ezilmek
tedir, ezilmeye mahkûmdur. O şekilde ki, böyle 
bir iki kamyon ve otobüsle çalışan ulaştırma iş
leri ile uğraşan müteşebbisler büyük firmalara 
sığınmak mecburiyetindedir. Meselâ onlardan 
komüsyon mukabili iş almak mecburiyetinde, hat
tâ bâzan o firmaların etiketini kullanmak ve böy
lece kendi hesaplarına fakat başka bir firmanın 
unsuru, parçası imiş gibi çalışmak mecburiyetin
de kalmaktadırlar. Bu küçük müteşebbislerin ezil
mesini ve ancak kıt kanaat yaşamaları sonucunu 
vermektedir. Bu keskin rekabetin âkibeti malûm
dur. Küçük işletmecilik tamamiyle tasfiye edile
cektir. Zaten bu yola girilmiştir. Karayolları ulaş
tırması büyük teşebbüslerin elinde kalacaktır. 
Sonra bu büyük teşebbüsler aralarında rekabet 
etmiyecekler. Anlaşacaklardır, gayet tabiî olarak, 
sayıları azalmca. O zaman fiyatları yükseltecek
lerdir. Meselâ bugün Ankara İstanbul arasında 
15 liraya yolcu nakliyatı yapılmaktadır. Hattâ 

10 Tl. ile bile nakliyat yapanlar vardır. Tabiî 
bunlar tarihe karışacaktır. O zaman bu fiyatlar 

40 - 50 lira olacaktır. Çünkü artık rekabet kalmı-
yaoaktır. Yani bir çeşit monopolcü bir duruma 
doğru gitmekteyiz. Bu kaçınılmaz şekilde bu sek
törde gördüğümüz gelişmenin sonucudur. Bun
dan elbette ki, toplum zarar görecektir. Bunun 
da önlenmesi lâzımgelir. Zaten karayolları ile de
miryolları arasındaki rekabet de eşitliğini sağlan
manın en iyi yolu, koordinasyonu sağlamanın en 
iyi yolu, karayolları ulaştırmanın da esas itiba
riyle Devlet eliyle yürütülmesidir. Çünkü ancak 
bu takdirde gerçekten bir koordinasyon sağlana
bilir. Gerçekten bütün ulaştırma sistemi, çünkü 
havayolu tamamiyle Devletin elindedir, deniz 
yolunun yarısı Devletin elindedir, demiryolları
nın tamamı Devletin elindedir. Demek ki zaten 
az bir kısmı özel şahısların elindedir. Bütün ulaş
tırma sektörünün Devlet elinde olması bu işin 
en rasyonel şekilde ayarlanmasını sağlar. Bunda 
hiç şüphe yoktur. Meselâ İngiliz İşçi Partisi 1945 
yılında iktidara geldiği zaman demiryollarını 
Devletleştirmişti. Bir müddet sonra yalnız demir 
yollarının devletleştirilmesi ile iktifa edilemiyece-
ğini gördü ve karayolları ulaştırmasını da dev
letleştirmişti. Sonra Muhafazakâr Parti iktidara 
geldiği zaman karayolları ulaştırmasının bir kıs
mını tekrar denasyonalize etmişti. Yani bu baş
ka memleketlerde de tatbikatı görülen bir husus
tur. Fakat bu yapılması bile, yani karayolları 
ulaştırması devletleştirilmesi bile buna gidilme
diği takdirde, hiç değilse bu sektördeki küçük 
teşebbüslerin yaşamalarını sağlıyabilmek için 
Devletin desteği ile bir kooperatif kurulması ve 
büyük şirketler tarafından ezilmelerini, yutulma
larını önlemek lâzımdır. Hiç değilse bu yola gi
dilmelidir. 

Bu dar zaman içinde Türkiye İşçi Partisinin 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle bil
hassa belirtmek istediği konular bunlardır. 

Saygılarımla. (T. 1. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın İs

met Angı. 
A. P. GRUPU ADINA İSMET ANGI (Es

kişehir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem sayın üyeleri; 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına Ulaştırma 

Bakanlığı ve bağlı işletmelerinin 1966 bütçesi 
hakkında görüşlerimizi arz etmeden önce Yüce 
Meclisi huzurunuzda selâmlarım. 
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Muhterem arkadaşlar ;bu Bakanlık hizmetle
rinin, ileri devlet ve milletlerin hayatında mede
niyetin ölçüsü ve barometresi olduğunu kabul 
etmek tabiîdir. Ulaştırma ve haberleşmeyi mevzu
at ve statüsünde kendisine bağlı işletmeleri Ulaş
tırma Bakanlığı tedvir etmekte ve murakabesini 
yapmaktadır. 

Her yıl bütçe müzakerelerinde okunan istatis
tik malûmatı tekrar ederek kıymetli vaktinizi al
mak istemiyoruz. 

Müstakil idare psikolojisi ile Bakanlığın mes
uliyet ve murakebe vazifesi ve tasarruf hakkını 
bağdaştırmak tatbikatta güçlükler doğurmakta
dır. 

Bakanın siyasi sorumluluğu vardır. 440 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi gereğince murakabe va
zifesini ifa etmektedir. Fakat Teşkilât Kanunun
daki yetersizlik ile kadrosundaki kifayetsizliği 
bakanın bu vazifesini güçleştirmekte ve idari ta
sarruflarına mâni olunmaktadır. Hükümet için
de Hükümet edasını ve anlayışını taşıyan umum 
müdürlükler nezdinde balkan bir ricacı durumuna 
düşürülmüştür. 

îdari noksanlık ve imkânsızlıklar sebebiyle 
en çok şikâyet edilen Bakanlık şüphesiz ki, Ulaş
tırma Bakanlığıdır. 

Ulaştırma ve muhabere hizmetlerinin bir âm
me hizmeti olduğu aşikârdır. Kâr kasdi mutlak 
ölçü ve hedef olamaz. 

Son 10 sene içerisinde aniden inkişaf eden 
ulaştırma ve muhabere ihtiyacı ve çoğalan talep
lere cevap vermek mevcut imkânlar muvacehe
sinde tatmin edici değildir. 

Sistem köhnedir. Vasıta, teçhizat ve tesisat 
yetersiz ve eskidir. Bu şartlar içinde Bakanlık
tan mucize beklemek insafsızlık olur. 10 milyonu 
aşamıyan bütçesi ile son inkişaflara rağmen 20 
senedir değişmiyen Teşkilât Kanunu, yıpranmış 
modası geçmiş cihaz ve tesisleri ile kısaca maddi 
ve kanuni yetersizlikler içerisinde her işletmenin 
durumu ele alındığında gösterileceği üzere Ulaş
tırma Bakanlığından daha fazla hizmet görmesi 
talepleri karşılıyabilmesi şüphesiz ki, güçtür. 

Bakanlık için ana problemler vardır. 
Yukarda arz ettiğimiz sebeplere binaen bütün 

bağlı işletmelerini rasyonel halde çalıştıracak ve 
kapsıyacak, 440 sayılı Kanunun tatbikatında ak
saklıklarını giderecek Teşkilât Kanununun en 
kısa zamanda çıkarılması zaruridir. 

Senelerdir bir türlü fiiliyata konamıyan te
lekomünikasyon tesislerinin biran evvel inşa edi
lerek hizmete arz edilmesi PTT İdaresinin en bü
yük, halli zaruri olan problemleri arasındadır. 

Ulaştırma Bakanlığının en mühim problem
lerinden birisi de personel durumudur. İşletme
leri ve umum müdürlükleri teknik personel yetiş
tirme imkânından mahrumdur. 

Büyük şehirlerdeki işletme merkezleri âdeta 
memur yığını halindedir. İstanbul'da bir garda 7 
tane gar müdür muavini bulunurken Anadolu 
garlarının pek çoğunda yeterli personel bulun
maması bu iddiamızın maddi delillerindendir. 

Bakanlık, bünyesindeki personel arasında hu
zursuzluk ve ücret dengesizliği vardır. 

Kayırmalarla masa başında memuriyetler ih
das edilmiş bulunmaktadır. 

Spor - Toto oynıyan, örgü örmekle, gazete 
mütalâası yaparak .siyasi konuşmalar yaparak hü
kümetler kurup masa başlarında hükümetler ida
re ederek vaktini doldurmaya çalışan bu memur
ların yanında, dağ başında ışıksız, doktorsuz, eğ
lenceden mahrum gece gündüzünü bayram ve ta
tillerini yollarda geçiren o cefakâr ve feragatli 
hizmetine karşılık tatmin edici ücret alamıyan 
personelin bu tablo karşısında şevki kırılmakta
dır. 

1 Martta tatbik edilecek Personel Kanunu 
içinde Bakanlığın personeli arasındaki bu ücret 
ve muamele dengesizliği giderilmelidir. Bunu teş
kilâttan ve Bakandan beklemek hakkımızdır. 

Haksızlığa uğradığına kaani yılgın ve şevki 
kırılmış personelden bundan fazla hizmet bekle
nemez. 

En ağır ve mesuliyetti, feragat ve cefalı hiz
metine karşılık en az ücret alan personel şüphe
siz ki, Devlet idaresi içinde Ulaştırma Bakanlığı 
işletmelerinde ve bilhassa Devlet Demiryollarm-
dadır. 

Eğitimden mahrum, yeni gelişme ve inkişaf
tan habersiz personelin eğitilmesi de en büyük 
problemlerden olup hizmetin verimli olmasında 
esas faktördür. 

Son yıllarda Devlet Demiryollarının Hareket 
Servisinde ve diğer servislerde meslek okulun
dan eğitilerek ve kurslar gösterilmek suretiyle 
mevcut personel yetiştirilmediğinden büyük ak
saklıklar ve zararlar mevcuttur. 

— 470 — 
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Bu itibarla, tecrübeli elemanlara değer veril
mesini tekniker ve meslek okullarını açarak yep
yeni bir ulaştırma sistemi temin etmesini yeni 
Hükümetten ve genç çalışkan Bakanından ümitle 
beklemekteyiz. 

Bakanlığa bağlı genel müdürlük ve işletme
ler : 

PTT Genel Müdürlüğü: 
1953 yılında 6145 sayılı Kanunla İktisadi Dev

let Teşekkülleri haline getirilen PTT Genel Mü
dürlüğünün durumu Bakanlığın işletmeleri ara
sında en iyi olanıdır. 

Dünyanın modern haberleşme nizamı içinde 
Türkiye'mizde de kendi imkânlarımız çerçevesin
de haberleşmenin modern hale getirilmesi gaye 
edinilmiştir. 

Sermayesi 300 milyon lira olarak tesbit edilip 
İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilen PTT 
idaresinin 170 milyon lira sermayesi ödenmiştir, 
öbür tarafı hâlâ ödenmemiştir. Bu imkânlar dai
resinde geliştirme hareketlerine hız verilerek ye
ni bir zihniyetle çalışmaya başlıyan PTT İdare
cilerinin ve personelinin gayretini takdirle yâdet-
mek kadirşinaslıktır. 

Her ne kadar PTT işletmesinin rakibi yoksa 
da Orman, Gümrük ve Jandarma dairelerinin 
ayrı ayrı telefon hatları haberleşme tesisleri mev
cuttur. Bu hat ve tesislerin koordine edilmesi 
mümkün olanların birleştirilmesi malzeme, tesis 
ve personel bakımından iktisadi olduğu aşikâr
dır. PTT İdaresinin bu yolda çalışması temenni 
olunur. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile ilgili 
projelerin Devlet Plânlama Teşkilâtına gönder
miş bulunan bu idarede hedef 8 madde halinde 
tesbit edilmiştir. 

1. 1965 yılından itibaren 1972 yılma kadar 
kâr miktarı % 260 nisbetinde artırılarak 116 mil
yon liraya çıkarılması hedef tutulmuştur. 

2. Haberleşme maddelerinin yol durumları
na göre 1 ilâ 2, âzami 3 günde yerlerine ulaştı
rılmasına çalışılacaktır. Köylere giden posta se
ferlerinin âzami 5 günde bire ve motorize yapıl
ması mümkün olan yerlerde daha kısa sürelere 
indirilmesine çalışılacaktır. 

3. Köy seferlerinin âzami 5 günde bire in
dirilmesinden başka büyük şehirlerde koli ve ha* 
valelerin evlerde teslimine gayret edilecektir. Tel
graflar normal olanları 4 saatte, acele olanları 2 
saatte, yıldırım olanları ise alıcılarına 1 saatte 
ulaştırılacaktır. 

4. Otomotik teleks şebekesi kurulacak, büyük 
şehirlerarası müesseseler doğrudan doğruya mu
habere imkânına kavuşturulacaktır. 

5. Her yıl 40 bin aboneye telefon verile
cektir. 

6. Şehirlerarası telefon irtibatlarının artırıl
ması dolayısiyle yüklü trafik saatlerinde normal 
konuşmaların % 90 nı ortalama 10 dakikada te
min edilecektir. 

Bu hedeflerin gerçekleştirmesi yolunda PTT 
İdaresine başarılar temenni etmek bizim için 
zevkli bir vazifedir. 

Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdür
lüğü : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı bu işletmenin 

görevi; bankacılık iç ve yabancı sularda nakli
yat, İstanbul ve İzmir şehir hatlarını işletmek, 
bir kısım limanların hizmetlerini görmek, tersa
ne faaliyetlerini tedvir, Van gölü işletmesi, gemi 
kurtarması ve kıyı emniyetini temin etmektir. 

. Personel, kadrosu diğer müesseselerdeki gibi 
bir problem halindedir. 

Son 10 yıllık faaliyetleri gözden geçirildiğin
de posta maddeleri trafiğine % 112,9 şehirler
arası telefon muhaberesinde % 141 artış kayde
dildiği ve 841 merkez, 455 şube ve 198 acentalık 
ile 1 975 pul satıcılığı teşkilâtın yurdun her kö
şesinde hizmette olduğu görülür. 

Şikâyetler: PTT hizmetlerinden haklı olarak 
şikâyetler vardır. Muhaberenin çok ağır işlemek
te olması tesislerin eski ve yetersiz oluşu sebebi
ne istinat edebilir. Fakat yazılan mektup ve çe
kilen telgraftan önce hedefine varan yolcuları 
da misal olarak göstermek gayet tabiîdir. 

Tesis ve teçhizat noksanlığı bakımından talep
ler karşılanamamaktadır. 

Turistik bölgelerde haberleşmenin seyri ve 
kolay olması turizm dâvası bakımından ehemmi
yetlidir. 

Nahiye ve köylere kadar posta ve telefon irti
batı ve haberleşmenin sağlanması bugünkü me
deni âlem için en basit bir ihtiyaç haline gel
miştir. 

Telekomünikasyon yatırımı için büyük cesa
retle karar verilmesi yeni Hükümetin genç Baka
nından ve değerli Umum Müdür ve idarecilerin
den beklenen bir haldir. J 
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Raporlara göre tersaneleri iyi çalışmaktadır. 
Daha büyük tonajda gemi inşaatına gidilmesi 

için hazırlıklar plânlanmıştır. 
Çıkarma gemilerinin bu işletmenin tersane

lerinde inşa edilmesi bizlere kıvanç vermektedir, 
gurur duymaktayız. 

Bankanın yarım milyarlık sermayesinin bu 
iyi ve verimli çalışmalar karşısında 1 milyara 
çıkarılmasında isabet vardır. 

Bu işletmenin tetkik edilen raporlara göre 
8 sene kârda devam etmiş olduğu, ıson altı sene 
içinde zarara gitmesi calibi dikkattir. Bunun se
bepleri arasında personel giderlerinin artması 
tersanelerin masraflı çalışması birinci faktördür. 
İşletmenin verimli çalışmasını temin edeceğine 
kaani olduğumuz temennilerimizi Sayın Bakan
lığın ve ilgili idarecilerin dikkatlerine arz etme
yi faydalı görmekteyiz. 

Gemi inşa fonu Maliye Bütçesinden faizsiz 
veya çak az faizli uzun vadeli olarak kredi şek
linde verilmelidir. 

Yakın mesafe gemilerinde kamara sisteminin 
kaldırılarak yerine koltuk esası tatbik edilmeli
dir. 

Rıhtım resminin gözden geçirilerek kısa za
manda tanzim etmek suretiyle bankanın gelirleri
nin artırılması ve yatırımlar için finansmanı te
min edilmelidir. 

Yaş sebze ve meyva nakli için frigorifik kü
çük tonajlı gemiler inşa ederek hizmete arz edil
melidir. 

Gemi nakliyesinde bu bankaya ait gemiler hi
maye edilmeli Devletin ve diğer İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin nakledeceği yükler ıbu gemilerle 
taşınmalıdır. 

Yaşlı gemilerin her yaşlı gibi verimsiz olaca
ğı tabiîdir. Bu itibarla, ihtiyar gemilerin tasfiye 
edilmesi yerlerine yeni, süratli ve modern düze
ne uygun gemiler hizmete arz edilmelidir. 

Türk Havayolları A. O. Genel Müdürlüğü : 
1956 senesinde 60 milyon lira sermaye ile ku

rulan bu anonim ortaklık Devlet Bütçesi ile ya
kından alâkalı olmamakla beraber işletmenin mas
raf ve açığı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine konan 
tahsisatla kapanması dolayısı ile Devlet bütçesiy
le ilgili bulunmaktadır. 

Kendi bünyesinde yetişmiş 120 aded uçucu 
personelin kendisine rakip şirketlerde vazife al
masının sebebi bu personele verilen ücretin tat

minden uzak oluşudur. Bu mühim durum naza
ra alınarak anonim ortaklığın gerekli tedbirleri 
alması zaruridir. 

Ortaklık, hariçten aldığı tayyareler sebebiyle 
borçlu bulunmaktadır. Borcun tasfiyesi için ser
mayesinin iki misline çıkarılması zaruridir. 

Türk Hava Yollarının bir de jet projesi 
prdblemi vardır. Bu jet projesini tatbik edebil
mesi için Devletin yardımına, uzun vadeli az 
faizli kredi verilmesine bağlıdır. Aksi halde 
mevcudolan zarar zinciri devam edecektir. 

Devlet Hava Meydanları Umum Müdür
lüğü : 

Umum, Müdürlüğün vazifesi umumiyetle 
yer tesislerinin bakımı ve muhafazası, uçuş em-. 
niyetinin sağlanması, cihaz ve vasıtaların tra
fik kontrolü gib'i işlerdir. 1956 yılından beri 
her sene artırılan bütçe imkânları ile gayesine 
hizmet etmektir. Tesislerin artışı nisbetindc 
de personeli de artmaktadır ve vazifelerini 
yapmaya devam etmektedirler. 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü : 

Ulaştırma Bakanlığının bu işletmesi her ne 
kadar Devlet İktisadi Teşekkülü haline inkı-
lâbetmişse de gittikçe inkişaf eden kara nakli
yatı gibi amansız bir rakiple mücadelede talih
sizdir. 

Bakanlığın en kahırlı, vatandaşın' en çok şi
kâyet ettiği bu işletmeyi ticari ölçülerle değer
lendirmek biraz sonra arz edeceğimiz sebepler 
karşısında haksızlık olur. 

Evvelemirde kara nakliyatı ile ölçüsüz, na-
müsait şartlan muihtev'i olan rekabetine bir göz 
atalım. 

Kara nakliyatı avantajlıdır. Yol yapım ve 
onarımı Devlete aidolduğu için vasıtalar beda
va seyreder. Kara nakliyatında vasıtalar her 
«ene inkişaf eden seri ve modern modellerini 
takibeder. Az masrafla nakliyeyi kendi ara
larındaki rekabetini de düşünerek ucuza mal-
eder. Ucuz ve çabuk olduğu için de kolay 
müşteri bulur. 

Devlet Demiryolları ise tek hatlıdır. Vagon 
ve lokomotifleri demode olmuş buharla çalış
makta, her istasyonda durma mecburiyeti ile 
seyri ağırdır. Personel ve işletme noksanlıkla
rı sebebiyle masraflıdır. Nakliyesi pahalıya 
malolmaktadır. Bu şartlar altında da Devlet 
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Demiryolları zarar ediyor diye bu kürsüye ge
lir, sitem ederiz. 

Bu durum muvacehesinde anaulaştırmanm 
tesisi ile bir millî ulaştırma sisteminin kurul
masının bir kanunla tanzim edilmesi şarttır. 

İsmi İktisadi Devlet Teşekkülü, fakat işle
mesi iktisadi değildir. Temel nizamı, işletme 
nizamı, Teşkilât Kanunu günün inkişafına gö
re ayarlanmadığı için yalnız başında bulunan
ların kabiliyetleri ve çalışkanlıkları derecesin
de devam edegelen zararları azalmış veya ço
ğalmıştır. Fakat kâra geçtiği de tarihte' gö
rülmemiştir. 1965 yılında 1964 de nisbeten 
zara'rı azaltmış ve 250 milyona indirilmiştir. 
Bu durum umut vericidir. 

Son yıllarda plânlı yatırımları tahakkuk 
ettirmek gayreti göze çarpacak derecededir. 

Adapazarı ve Sivas fabrikalarının ikmal ve 
tevsii neticesinde ihtiyacı karşılıyac'ak hor 
nev'i vagon memleketimizde imal edilebilir ha
le gelmiştir. Bu bize inşirah vermektedir. 

Demiryolu personelini üzen aktif personele 
verilmesi lâzımgelen hizmet evi (lojman) me
selesi âdil olarak halledilmelidir. Maaşı az ak
tif memurlara verilmesi lâzımgelen bu evlerin 
Mrtakıım kayırmalarla aktif olmıyan kodaman 
memurlara verilmesi üzücüdür. 

Gişe ve kasa tazminatı diğer Devlet daire
lerinde aynı memurlara ödenen seviyeye çıka
rı lımahdır. 

Kara yolu ile nakliyat rekabeti ele alına
rak navlun ve bilet fiyatları ayarlanmalı seri 
ve ucuz nakliyat temin edilmelidir. 

Seri ve temiz olduğu için fazla rağbet edi
len motorlu tren seferleri artırılmalıdır. 

Dizel ve elektrikli lokomotif fabrikasının 
inşası plâna göre iki yıl gecikmesi üzüntüyü 
muciptir. Tesellimiz acilen temel atılarak bu 
fabrikanın biran evvel bitirilmesi ve iktisadi 
değerine ehemmiyet verilerek bu işin sürati en-
dirilmesidir. Kaybedilen zamanı telâfi edecek 
gayretleri görmekle kıvanç duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet Demiryolları 
müşavirlikleri diğer işletmelerde olduğu gibi. 
faaliyeti şu veya bu sebeple 'beğenilmiycn, beğe
nilmez hale gelen yüksek dereceli m'omurlarm 
yer'lermden alındıklarında âdeta dinlenme 
'kampları hâline getirilmiş mecburi ikametler 
halinde göz önünde durmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken Adalet Partisi Grupu adı
na düşünce ve görüşlerimizi, takdir ve tenkid-
lerimizi yüksek Ihuzurunuza arz etmiş bulun
maktayım. Sözlerime son verirken Sayın Ba
kana bâzı sualler tevcih etmek isterim. 

1. Ankara - Mudur - H. Paşa hattı proje
si hangi safhadadır ? 

2. Irak'ın İskenderun limanından ithalât 
ve ilıracıat yapmasını mümkün kılacak, bu su
retle yılda 30 milyon lira civarında döviz geti
recek durumun intacı için çalışma ve teşebbüs 
mevcut mudur? 

3. Havayollarının kullamlmıyan Heron 
modeli uçaklarının her sene bu kürsüye geti
rilen durumu ve akıbeti hakkında Sayın Ba
kanın izahat vermesini ta'le'betmekteyiz. 

4. Ulaştırma Bakanlığına bağlı bütün 
umum müdürlükler ve işletmeleri kendi perso
neline verdiği ikinci ikramiye Devlet Demir
yolları Genel Müdürlüğü memurlarına neden 
veriim emektedir. Verilmesi düşünülmekte mi
dir? 

Muhterem milletvekilleri; 1966 yılı Ulaş
tırma Bütçesi millete hayırlı olsun. Millete 
hizmet edenlere Tanrı yardımcı olsun. Saygıla
rımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık 
oylamaların neticelerini okutuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 
Bütçe kanunu tasarısına verilen oylar 317, ka
bul 217, ret 95, çekinser 5, tasarı kanunlaşmış
tır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 Bütçe ka
nun tasarısına verilen oylar 310, kaibul 209, 
ret, 96, çekinser 5. tasarı kanunlaşmıştır. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Kemal 
Ataman buyurunuz. (A. P. sıralarından kifa
yet önergesi verildi sekleri.) 

Henüz altı arkadaş konuşmadığı için öner
geyi okutamıyorum efendim. 

M. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN-
(Konya) — Sayın Başkan muhterem mili et ve
killeri: Ulaştırma Bakanlığının 1966 yılı Büt
çesi üzerinde Millet Partisi Grupunun görüş, 
tenkid ve temennilerini arz etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. Yüksek Heyeti
nizce de malûm olduğu gibi Ulaştırma Bakan
lığı memleketimizin her tarafında teşkilâtı bu-
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lunan ve istihdam hacmi çok yüksek olan ve 
iktisadi Devlet Teşekkülleri ile anonim şirket
lerini uhdesinde toplamış bulunan, vazifesi ve 
maihiycti i t ibar iyi çok önemli, şümulü itiba
riyle de çok geniş olan bir Bakanlıktr . Ulaş
tırma Bakanlığı 2 Mayıs 1C33 da 3613 sayılı 
Kanunla kurulmuş olup 6 sene sonra 27 Hazi
ran 1945 de 4-770 sayılı Kanunla hizmet sınır
ları genişletilmiş ve 9 sene sonra da G232 sa
yılı Kanunla Sivil Havacılık Dairesi ilâve edil
miştir. Bu Bakanlığı 26 seneden beri hiçbir 
kanuni revizyon, takviye ve ıslah görmediğin* 
şu basit şamadan öğrenmiş bulunuyoruz. Kal
dı ki memleketin ulaştırma ve haberleşme hiz
metlerini gören ve geniş teşekküllere sahip bu
lunan bu Bakanlığın, evvelemirde teknik ve 
malî yönden büyük bir ihtiyacı olduğu aşikâr
dır. Ve ulaştırma hizmetleri memleketin eko
nomik bünyesinin şahdamarları, sosyal hayatır 
geliştiricisi ve millî güvenliğin ihmal cd'lmer 
bir faktörüdür. Buna rağmen bugüne kadar 
plânsız gelişmelerin tesiriyle sınırları içinde ee 
şitli ulaştırma sistemlerinde, memlekete yarar
lı «ulasti'ma politikası»1 adını vcrceeğimr 
ahenkli bir politika ne ele alınmış ve ne de ü"o-
rinde durulmuştur. Ancak ulaştırma hizmet 
lerine medar olması ve daha doğrusu rasv-re~ 
bir ulaştırma politikası tahakkuk ettirileb'ibne 
si için 19 . 10 . 1960 tarih ve 101 saydı K;> 
nurda Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir Yükse'1-
îsthare Kurulu ihdas edilmiştir. Bu Kurulur 
görevi, memleketin ekonomik, coğrafi ve sn-
vunma bünyesine uygun nakliyat sistemlerin' 
tesbit, tevhit ve koordinasyon işleri hakkuvlf 
bakanlığa tavsiyede bulunmak ise de, kanu
nim birinci maddesine yazıldığı gibi, kurulur 
istisari •olusu ve mütalâalar ını tatbikatta bir 
tavsiyeden ileri gklcmcyişi cidden hazindir. 

Bu kanuni kuruluştan maksat yurttaki her 
* türlü ulaştırma işlerinin bünyeye uygun, ana-

prens'pieri tesb't ve günlük ihtiyaçlarına ce
vap verecek yolların araştırılıp bulunması ve 
tatbikatına da geçilmelidir. Halbuki fiiliyatın 
böyle olmadığını görüyoruz. Yüksek tştirasr 
Kurulunun tecrübeli, mevzuun 'koınnetam vr 

rn.es1 okin eri yüksek bilfriyo sahip kişilerde" 
meydana geldiğinde şüphe yoktur. Kaktı V 
kurul üyeierin'n bu "m oyanda yüksek ücretle11 

le istihdam edildikleri elc bir hakikattir. Şr 

hale göre, ulaştırmanın her hususu etüdediic-
cek prensiplere bağlanacak ve neticeler Ulaş
tırma Bakanlığına empoze edilecek, Bakanbk 
ise bunun karşısında ister harekete geçecek, 
isterse gcçm'yccek, böyle şey dünyanın hiçbir 
yerinde görülmemiştir. Mademki, Türkiye'nin 
ulaştırma politikası tesbit edilecek ve ayarla
nacak, bunun için de yüksek bir teşekkül ka
nunla meydana getirilecek. Ne günadır ki, bu 
teşekkül Hükümete, Meclise ve millete karşı 
mesul olmasın ve etütlerinin neticelerini ba
kan!1 ğa kabul ettirenlesin. îşte bakanlığı ulaş
tırmadaki za'fı bu hazin tablonun neticesidir. 

Araştırma mutlak bünyeye uygun ve tabiî
dir ki, rasyonel olur. Ne yazık ki, bu kadar 
hizmet ve külfetin bakanlığın alâkasına maz-
har olamaması iledir ki, rasyonel bir ulaştırma 
politikası tahakkuk etmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bakanlığın hizmet sınırlarını tesbit eden ve 

lolayısiyle genişleten 4770 sayılı Kanun kuru
luş amacını şöyle ifade ediyor. Barış ve sefer
de yurdun ulaştırma ihtiyaçlarını karşılamak 
için ulaştırma işlerinin yurdun ıhtiyaçAanna 
uygun olarak kurulmıasmı, geliştirilmesini ve 
çeşitli ulaştırma hizmetleri arasmda ;rb'rliği 
re ahenk sağlamak; çeşitli ulaştırma sistem-
'erinden kendi emrinde ve kuruluşur.dakilcri 
'iletmek, bağlı kuruluşları ''deneticimek, diğer 
kuruluşlar ve özel, tüzel kişilere ait ulaştı r-
™IJ:I hizmetlen'yle ilgili olarak teknik nezaret, 
koordinasyon ve denetleme görevlerini yerine 
getirmektir. Kanunun şu sarahati da gösteri
yor ki, momlokctin ulaştırma mevzuu çok şü
mullüdür. İşte 40 küsur senelik Cumhuriyet 
devrinde bu millî ve şümullü mevzu vahide 
irca edilememiş ve ulaştırma politikasını ifade 
eden esaslı prensipler yaz'edilememiştir. Bu 
arada Ulaştırma Bakanlığının teşkilât sistemi
ne bir göz atacak olursak Karayolu Ula^tTma 
Dairesi adı altında bir teşekkül dahi dikkati 
çeker. 

Bakanlığın bu daire marifetiyle kara yol
culuğunu ve nakliyatını koordine etmesi lü-
sumu akla gelen ilk nokta olmasına rağmen, 
"'-ara nakliyatına değil müessir olmak, âde'a 
bakanlığın bu sistemin zebunu olduğunu ve 
batta bu yüzden Devlet Demiryolları ve Hava 
Yolları nakliyatının her sene yüzlerce milyon 
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lira zarar edecek hale geldiğini müşahede et
mekteyiz, Bu da gösteriyor ki, Türkiye'de 
nakliyat koordinasyonu yok demektir. 

İşte bu yüzden Ulaştırma Bakanlığı bün
yesindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Ba
kanlığa 'bağlı anonim ortaklıklar her sene za
rar etmektedir. Ve Bakanlar da bunu bir kur
tuluş yolu bulmuş gibi Devlet Demiryolları 
zarar ediyor, Devlet Hava ve Denizyolları he
saplarını zararla kapattı gibi beyanlarla işleri 
olup bittiyc getirmek suretiyle bu trajedi oyu
nunun tevali eylemesine sebeboluyorlar. 1965 
sonlarında A. P. iktidarının Sayın Ulaştırma 
Balkanının, Devlet Demiryolları günde bir mil
yon lira zarar ediyor, şeklindeki beyanatının 
gazetelerde ve makalelerde mevzu haline gel
mesi cidden dikkate şayandır. O halde bu Ba
kanlık, daha doğrusu bugünkü iktidar, esaslı 
birer organizasyon kanunu yoliyle İktisadi 
Devlet Teşekküllerine, bilhassa Devlet Demir
yolları, Türk Havayolları ve Denizyollarına bir 
veçhe vermek zorundadır. O halde ortada bir 
hastalık vardır. Sayın Bakan da bu hastalı
ğa yukarda arz edilen beyanlariyle teşhis koy
muştur. Güzel. Ancak A. P. iktidarı olarak ne 
gibi bir tedavi yolu takibedilcceğine dair özlü 
ve ikna edici beyanda bulunulması da gerekir
di. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde olup da bir 

İktisadi Devlet Teşekkülü bulunan Devlet De-
ımiryo'lları 70 bin kadar personel istihdam et
mekte ve şe'bcke uzunluğuna göre kilometre 
'başına 8,2 kişi düşmektedir. Buna göre fazla 
personel vardır, denmezse de nakliyat hacmi 
ve imalât randımanına göre hakikaten bu ra
kam fazladır. 

Devlet D emi ry ollarının personel politikasın
daki istihdam tarzı tam matlûp şekildedir di-
yemiyeceğiz. Bununla beraber bir taraftan 
Genel Müdürlükte ve işletme merkezlerindeki 
geniş kadrolar, diğer taraftan da şebeke üze
rindeki faal personelin cılız durumu göze çarp
maktadır. Bu sebepledir ki, demiryollarında 
yıllardan beri sözü edilen bir de organizasyona 
ihtiyaç vardır. Yani; 

1. Üst kademedeki yüksek dereceli ve gay-
rifaal personel ile ihtisasından istifade edilc-
imiyen teknik elemanları değerlendirmek, 

2. Fazla personeli ihtiyacı olan servislerde 
çalıştırmak için esaslar koymak, 

3. Sevk ve idare makamları ile teknik ma
kamları işgal edenleri gözden geçirerek geniş 
yetkili ehil elemanları yerlerine yerleştirmek, 

4. İdarede hizipçiliği önlemek ve kaldır
mak, 

5. Modern eğitim esaslarına göre persone
lin bilgisini artırmak, 

6. Lüzumsuz teşkilât ve makamları kaldı
rarak birleştirmek, 

7. Ücret baremi üzerinde durmak, 

Gibi hususları biran evvel ele almak ve dü
zenlemek yerinde olur kanaatindeyiz. Bu ara
da bilhassa uzun tren yolculuğunda eshabı ıne-
salihin istirahatinin sağlanamadığı ve demiryo
lu personeli tarafından iyi muamele görmediği, 
çok kere yolcu ile memur arasında münakaşa
ların çıktığı da bir hakikattir. 

Vagonların dizi ve istiap hacimlerine göre 
bilet kesilmesinin ve bilhassa her yolcunun 
trende oturacak bir yer bulmasının imkânlaş-
tırılması lâzımgelmektedir. Bu konunun Dev
let Demiryolları müessesesince düzene konul
maması gibi bir davranışa şahidolmaktayız. 
Yolcu bana yer göster der, memur görüyor
sun, yer yok cevabını verir. Daha bunun gibi 
tren yolculuğunda üzücü münakaşaların mem
leketimizde cereyan ettiği bir hakikattir. 

Demiryolu ile emtia nakliyatına gelince; 
burada da disipline edilmiş Tjir hizmetin göze 
çarpmamakta olduğunu görüyoruz. Bilhassa 
canlı hayvan nakliyatında ihmal ve tereyyü'b-
ler yönünden millî servetin heder edildiği dik
katten kaçmamaktadır. 

Doğu illerimizden müstehlik şehirlere tren
le yapılan canlı hayvan nakliyatı, ulaştırma 
camiasmm gereken dikkati göstermemesi ile 
senede vasati 100 milyon liraya yaklaşan bir 
zayiata sebebiyet verilmektedir. Zira vagon
ların içine istiap hacminden fazla hayvan koy
mak ve yollardaki muayyen molaları yayma
mak yüzünden canlı maldan telefat olduğu gi
bi, çok kere hayvanların uzun zaman aç, su
suz kalmaları ile husule gelen canlı kilo kaybı 
büyük yekûnlara 'baliğ olmakta, aynı zamanda 
randımanın düşmesine sebebiyet verilmektedir. 
Bu yol ile müstehlikin şehirlere getirilmiş olan 
hayvanlar hem ucuza satılmakta ve hem de z(i-
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yi olan canlı kiloları yüzünden millî servet zı
yaa uğramaktadır. 

Demiryollarının zarar etmesine âmil olan 
faktörler çoktur. 

a) Büyük paralar karşılığı lüzumsuz ve 
gayrifaal kişilerin bulunması, 

b) Demiryollarının ihtiyaçlarına ait ma-
kina ve ddavatm ithalâtından Gümrük Resmi 
alınması, 

c) Bedelsiz seyahatlerin ihdas edilmiş ol
ması, 

d) Bir 'mesafeye yapılacak kamyonla nak
liyatın, kamyon içindeki emtianın nev'i göze
tilmeksizin 'kilosuna göre ücret Ödenmesi cari 
bir usul olduğu halde, iktisadi bir Devlet Te
şekkülü olan Devlet Demiryollarının ücret ta
rifelerinin kilosundan alacağı nakliye ücretinin 
taşıdığı emtianın nev'ine göre ayarlanmış olma
sı gibi... 

Devlet olarak Demiryollarına deniliyor ki, 
sen İktisadi DeVlet Teşekkülüsün, zarar etmiye-
ceksin, diğer taraftan, yok sen bir âmme hiz
meti gören teşekkülsün bu itibarla talebeyi 
yarı fiyatla, askerî sülüs biletle, emtiayı nev'i
ne göre çeşitli tarifelerle taşıyacaksın. Şu ha
le göre Devlet Demiryollarına zarardasın de
mekten ziyade bilhassa çıkmazdasın demek ye
rinde olur. 

. Muhterem milletvekilleri; 
PTT 'Genel Müdürlüğüne gelince; bu Grene! 

Müdürlük iktisadi ve ticari mahiyette bir 
âmme hizmeti ifa eden yani 3640 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi tüzel kişiliği olan idari muh
tariyete sahip mahdut mesuliyetli özel hukuk 
(hükümlerine göre yönetilmiş bir İktisadi Dev
let Teşekkülüdür. Bu teşekkül bugün için 
22 500 kadar personel istihdam etmektedir. 

PTT Genel Müdürlüğü memleket bünyesin
de açık ve kapalı mektuplar, haberleşme ve ha
berleşme kantlarımın kabul, taşıma ve dağıtı
mını yapar. Telgraf ve telefon tesisleri kurar 
ve işletir. Küçük paketler, değerli mektuplar, 

' değerli değersiz posta kolileri kaibul eder, ta
şır ve dağıtır. Posta ve telgraf havaleleri iş
lemlerini yapar ve bu hizmetlerle » ilgili her 
türlü teşebbüse doğrudan doğruya veya mües^ 
seseler kurarak girer. Uhdesine yukarıda arz 
ettiğimiz birçıolk hizmetler tevdi edilen bu Ge
nel Müdürlüğün bilhassa İktisadi Devlet Te

şekkülü olduğumdan sonra inkişaf göstermiş 
en olgun bir statüye kavuştuğunu görmekteyiz. 

Bu sayede PTT'mim ulaştırma camiası içinde 
kârlı gözüken ve istisna teşkil eden tek mües
sese olduğunu müşahede etmekteyiz. Temen
nimiz şudur ki, 60 milyarın üstünde Tünk lira
sını kullanmakta olan Türkiye'deki bütün İk
tisadi Devlet Teşekkülleri kendilerini bu dere
ceye getirebiMnler. 

Burada şunu arz etımıelk isteniz ki, PTT'de 
personel istihdam politikası halen tam değildir. 
Zira esas teşekkülü yürüten yüksek tahsilli 
personel nisbeti % 3,1, lise tahsilli personel 
ise % 17,9 dur. Bu da gösteriyor ki, PTT İda
resi eğitim dâvasına genelken önemi vermek za
ruretindedir. 

İstikametimi tâyin eden ve istikbale göre 
kendini ayarlamakta gecikmeyen PTT hakkın
daki konuşmalarımızı bu kadarla kâfi görmek^ 
tıeyiz. 

Muhterem milletvekilleri; uılaştınma bünye
sinde Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı ve 
Deniz Nakliyatı Genel Müdürlüğü teşekkülleri 
hakkında da kısaca görüşlerimizi bu vesile ile 
arz etmek isteriz. 

Denizcilik Bankası statü itibariyle özel hu
kuk hükümlerine göre idare edilen anonim or
taklık şeklinde kurulmuş bir bankadır. Bu ban
ka Tünk sularında ve yabancı denizlerde ulaş
tırma işlerini ve bu işlerle ilgili her türlü te
şebbüsleri yapmaktadır. Yani Türkiye kıyıla
rında posta seferleri, Tünk ve yabancı sularda 
yolcu, yük ve hayvan nakliyatı ve vapurların 
tahmil, tahliye işlerini Türkiye'de kurulmuş 
olan fenerleri, radyofarları, sis düdüklerini ve 
benzeri kıyı güvenlik ve tesislerini, cankurta
ran istasyonlarını işletir. Bu arada turizm ve 
spor işlerinin denize aıit kıısımlarliyle ilgilenir. 

Arz ettiğimiz gibi uhdesine memleket çapın
da geniş hizmetler tahmil edilen bu bankanın 
kuruluş yılı olan 1952 den 1965 sonuna kadar 
14 senelik müddet içimde 8 senesinde cem'an 
131 milyon 894 bin lira kâr, 6 senesinde ise tak
riben 104 milyon 500 bin lira zarar ettiğini 
kayıtlardan öğrenmiş bulunuyoruz. Zarar âmil
leri olan toplu iş sözleşmesi, bilhassa Devlet 
Yatırım Bankasına ödenen faizler, vergi reform 
kanonları ile. ihdas edlilen Dış Seyahat Harca
maları Vergisi Kanunu tatbikatı ve akar ya-
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ıkıt fiyatlarına yapılan zamlar ile bu İktisadi 
Devlet Teşekkülümün de Ulaşitırima Bakanlığı 
camiası içinde zarar eden bir teşekkül haline 
geldiği anlaşılmaktadır. Zarar sebeplerine gö
re barakamın kendine bir çıeM düzen vermesi ve 
aynı camiada bulunan PTT gibi devamlı ve 
müstakar kâr getiren bir müessese haline gel
mesinin zarurli olduğunu bu vesile ile belirt
mek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri; yine Ulaştırma 
Bakanlığı camiasından olan 6623 sayılı Kanun
la kurulan Türk Havayolları ile 6686 sayılı Ka
nunla ihdas edilen Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğü hakkında da görüş 
ve temennilerimizi arz etmıefc isteriz. Tünk Ha
vayolları tamaımliyle özel hukuk hükümlerine 
uyularak yönetilen öael ve yabancı sermayenin 
de payı bulunan bir anonim ortaklıktır. 

Bu teşekkül yurt içinde ve yurt dışında 
yabancı memleketlere tarifeli ve tarifesiz ha
va sef enleri kurarak yolcu, dış hatlarda posta 
ve yük taşır. Ayrıca yurt içi ve yurlt dışına 
özel ihtiyaçlar için şahıslar, dernekler veya res
mî kurumların tarife dışı yolcu ve yük taşıma 
işlenini de üzenine alır. 

Bu arada katma bütçeli ve tüzel kişiliği 
olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü ve Devlete aidolup kendine verilen 
hava limanı, meydan ve tesislerini ve askerî 
meydanlarını işletmek, hava gidiş geliş trafik 
kontrol hizmetlerini yürütmek ve meydan işlet
mesiyle alâkalı diğer hizmetleri uhdesine alan 
bir teşekküldür. 

Bu teşekküllerin de rarataiM durumda çalı
şamadıklarını görmekteyiz. Türk Havayolları 
faaliyetine yön veren ticari kaideler beynelmi
lel karakteri hâkim bulunan nev'i şahsına mün
hasır özel ihtisasa ihtiyaç gösteren ve müesse
seyi devamlı olarak yurt dışı münasebetlere 
mâruz bırakan kaideleridir. Bu itibarla müesse
senin rantabilitesinin inkişafının temini ancak 
bu kaidelerin icaplarına uygun nitelikte perso
neli istihdamiyle mümkündür. Tünk Havayolla
rı iyi vasıflı personeli yetiştirmek için çaba 
göstermekte ise de yetişmiş elemanlarının ra
kip teşekküllere geçmelerine mâni olamayışı 
üzüntü ile karşılanır. Bu itibarla Türk Hava
yollarının devamlı sunerbte rakip teşekküller 
için okul ve kaliteli personel kaynağı olmaktan 

kurtarılması icabetım'elktedir. Bu acı hakikat&n 
nedenlenirii Havayolları ve Ulaş/tımmıa Bakanlığı 
olarak aramaları ve kaliteli personelin muha
fazasını sağlamalarını zaruri görmekteyiz. 

Bununla beraber Tünk Havayollarının son 
beş sene zarfında duçar olduğu sıeımlbollük zarar
larını sene ve sene azaltmakta olduğunu, yani 
senede 20 küsur milyon liralık zararın 8 mil
yona düştüğünü gömmekteyiz. Temenni ve ümi-
dederiz ki, hu. teşekkül de bünyesindeki ak
saklıkları gidersin ve hiç olmazsa Devlete yük 
olmadan kendi kendini idare edebilecek bir te
şekkül halinde uhdesindeki âımme hizmetini di
ğer devletler sivil havacılığı mesanesinde yü
rütme imkâ-nlarmı bulabilsin. 

Aşağıdaki suallerimMn Sayın Ulaştırma 
Bakanlığınca cevaplandırılmasını arzu etmek
teyiz. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin Senato
da müzakeresinde, re isen emekliye sevk tasar
ruflarının sebebi hakkımdaki bir soruya veri
len cevaplar arasında, bir umum müdürün 
sahte istihkak raporları imza etmiş olduğu yo
lunda bir beyan mevcuttur, Gazetelere de in
tikal etmiş olan bu beyana konu teşkil eden 
sahte raporların mahiyeti nedir1? Bu sahte is
tihkak raporları dolayısiyle Hazine ne kadar 
zarara sokulmuştur? Sahte raporları tanzim 
edenler kimilerdir ? Bu raporları imza eden 
umum müdür kimdir? Suçlar sabit olmuş ve 
suçlular mahkemeye sevk edilmişler midir? 

Bunların cevabını Sayın Bakandan rica ede--
rdım. 

Muhterem milletvekilleri, haddizatında Ulaş
tırma Bakanlığının yukarıda her safhasında 
belirtilen hizmetleri uhdesinde toplamış bulu
nan ve Devlet ve ımillet nazarında büyük me
suliyetler taşıyan bir teşekkül olduğunda şüp
he yoktur. Temenni ederiz ki, her vesile ile 
.millî irade ile iktidara geldiğini ıteıbarüz etti
ren A. P. İktidarı Hükümetinin 'geçmişteki hü
kümetler gibi iidarıei maslaihaıtçılılfetan kendisi
ni sıyırarak Ibu Bakanlığın muhtaeolduğu ge
rek kanun ve (gerekse kaliteli personel ve ser
mayesinin ıteminıi ile bu milletin bünyesine uy
gun ve beynelmilel kaideleri de içine alan 'bir 
ulaştırana politikasının tesbiti ile ıgerefcen faa
liyeti göstermesini ıtemenni ettiğimizi ve bek
lediğimizi arz eder ve Ulaştırma Bakanlığı 
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Bütçesinin 1966 senesi içtin ımemlekeıte 'hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, Yüksek Meclisi say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhteremi arkadaşlar, Ulaştır
ma Bakanlığı Bütçesi üzeninde altı aıfcadaş ko
nuşmuş bulunuyor. Şimdi yeterlik önergesi gel
miştir. Sayın Bakana söz vereceğim, ondan son
ra son söz millıetvekiMnindir hükmü gereğince 
sırada olan milletvekiline söz vereceğim, ondan 
sonra da yeterlik önergesini okutacağını. 

Sayın Bakan buyurun. («Sırada kim var?» 
sesleri.) 

Sırada Y. T. P. Grupu adına Emin Gündoğ-
du vardır. 

Sayın Bakan 'buyurunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım. Mâruzâtıma başlarken şahsım ve temsil 
ettiğim Ulaştırma camiası 'adına Yüce Meclisi 
hürtmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

Grupları adına -konuşan değerli arkadaşla
rımız kıymetli temkid ve temennilerde bulun
dular. Bizleri ikaz ve irşadettiler, kendilerine 
müteşekkirim. Hiç şüphesiz bu tenkid ve temen
nilerden, bu irşat ve ikazlardan icraatımız 'bo
yunca -geniş ölçüde istifade olunacakıtır. 

Aziz arkadaşlarım; hızla kalkınmamızın 
dkononrik, sosyal ve kültürel alanda gelişme-
mizim en tesirli ve güçlü vasıtalarından birisi
min ulaştırma hizımetleri olduğunda şüphe yok
tur. Artan nüfus, ekonomik gelişime, her gün 
ihtiyaçları büyük öılçüde artırmaktadır. Bu ih
tiyaçlara cevap vermek mevkiindeyiz. Ulaştır
ma Bakanlığı, bağlı teşekkül ve müesseseleri 
yakından ve tesirli şekilde taikip ve murakabe 
etmek imkânlarına sahip değildir. Değerli 
sözcü arkadaşlarımız bu konuya temas ettiler. 
4770 sayılı Kanun gibi kuruluşundan bu tarafa 
20 küsur sene geçmiş, tedvin zamanındaki şart
ların çok ilerisinde ve çok ötesinde bulunan bir 
memlekette bu kanunun tedvini sırasında o gü
nün şartları içerisinde kurulmuş olan bir ba
kanlığın elindeki imkânlariyle hizmetleri ifa 
etmesi mümkün olamamıştır ve olamamaktadır. 
O halde ilk yapılacak iş, Teşkilât Kanununu 
süratle değiştirmek ve günün ihtiyaçlarına ce
vap verecek tarzda bir bakanlık teşkilât kanu
nu hazırlamaktır. Muhterem arkadaşlarım evve

lâ şunu tesbit etmek lâzımdır; Türkiye'de ulaş
tırma sistemleri ve sektörleri belli bir düzen 
içinde değildir. Birbirleri ile ölçüsüz ve ahenk
siz bir rekabet içinde bulunmaktadırlar. Bir ta
rafta kamu sektörü, Denizcilik Bankası, Deniz 
Nakliyat, DD ve diğer tarafta özel sektör, ka
rayolları üzerindeki irili ufaklı özel teşebbüs 
faaliyetleri, her hangi bir düzen içinde bulun
madıklarından, ölçüsüz rekabet yüzünden hem 
kendi kendilerini taribetmekte ve hem de millî 
ekonomiye zarar vermektedirler. (Soldan, bra
vo, sesleri) Yapılacak iş, Hükümet programın
da . da sarih şekilde ifade ettiğimiz gibi, evvel
emirde bir millî ulaştırma politikasının tâyin ve 
tesbiti gerekir. Bu millî ulaştırma politikası 
tâyin ve tesbit edildikten sonra, bu politikanın 
yürütülmesi, yakından takibedilmesi, şekil ve 
şartlarını da Teşkilât Kanununun bünyesine al
mak icabediyor. Biz iktidarı devraldıktan son
ra bugüne kadar devamlı tenkid mevzuu olan 
bu millî ulaştırma politikasının tâyin ve tesbi-
tine teşebbüs etmiş bulunuyoruz.. Bu konu üze
rinde şimdiye kadar çok temenniler ortaya atıl
mıştır. Fakat ciddî şekilde bir çalışma yapıl
mamıştır. Temel Taşıma Kanunu adını verece
ğimiz bir kanunla, milli ulaştırma politikasının 
hedefinin ne olacağı, şekil ve şartlarının neler
den ibaret bulunacağı, bu hedeflere hangi usul 
ve vasıtalarla gidileceği sarih şekilde tesbit 
edilecek ve böylece Ulaştırma Bakanlığı ve 
bağlı müesseseler bir koordinasyon içinde bu 
politikayı hedeflerine doğru götürme yolunda 
gayret sarf edecektir. Fikrimi bir başka misalle 
izaha çalışacağım. Bir başka şekilde fikrimi 
izaha çalışacağım. Karayolları kendi bünyesin
de birtakım yatırımlar yapmaktadır. Fakat bu 
yatırımların hedefi nedir? Ulaştırma politika-
siylc bu yatırımlar arasında hiçbir münasebet 
ve irtibat yoktur. Daha ziyade pratik bakımın
dan, sosyal bakımdan diğer bakımlardan şehir
ler ve kasabalar arasında irtibatlar tesis olun
maktadır. Ancak ekonomiye yararlılık bakımın
dan rantabilite hesapları yapılmak suretiyle 
memleketin tüm halinde ulaştırma sektörleri 
arasında bir düzen ve bir ahenk tesis etmek su
retiyle bu yatırımlar belli hedeflere yöneltilme-
mektedir. Bunun da tek sebebi memleketin mil
lî bir ulaştırma politikasından mahrum olması
dır. Bu politika tâyin ve tesbit edildikten son-
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radır ki, mehtap projesinde yer aldığı üzere 
Ulaştırma Bakanlığı diğer bakanlıklar bünye
sindeki yatırımları da yakından takibedeccktir. 
Ve bu yatırımların her halde ekonomiye yarar
lı ve ulaştırma politikamıza uygun tarzda icra 
edilmesi yolunda tesirli ve bunlardan netice alı
cı bir takip yapmak imkânına sahibolacağız. 

Değerli arkadaşlar; mesele bir hukukî dü
zen içine' girdikten sonra, ulaştırma hizmetleri 
bakımından 2 nci bir konu karşımıza çıkmakta
dır; sürat asrmdayız, teknolojide tahavvüller 
sâri olmakta, inkişaflar çok seri olmaktadır. Bu 
teknolojideki ani tahavvüllere, değişmelere ve 
inkişaflara intibak etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu, her şeyden evvel bir yatırım programı ve 
finansman imkânları meselesini bizim karşımı
za çıkarmaktadır. 

Arkadaşlarımız tcnkidlerinde çok haklı nok
talara temas ettiler. 20 nci asırda buharlı sis
tem terk edilmiştir, elektrifikasyona gidilmek
tedir. Biz hâlâ dizelizasyona geçi'şin 1 nci basa
mazında bulunuyoruz. 40 dizel lokomotifi al
mışız, bununla 1965 yılında ileri bir faaliyet 
yaptığımızı söylüyoruz. Ve memleketin ulaştır
ma hizmetlerini bir ölçüde karşıladığımızı iddia 
ediyoruz. EŞer gerçek ölçüler içinde dizelizas
yona kemaliyle geçtiğimizi kabul edebilirsek 
400 dizel lokomotifinin hizmette bulunması lâ
zım. 

Hava nakliyatı bakımından da durum böyle
dir. Türk Havayollarının iç hatlarda ihtiyaca 
kâfi gelmediği, dış hatlarda ihtiyacı karşılamadı
ğı muhterem sözcüler taraf ndan dile getirilmiş
tir. Senato da ifade ettim. Bugün Sudan, 
Habeşistan dış hatlarda jet uçakları kullanmak
tadırlar. Biz pervaneli uçaklar kullanmaktayız 
Jet uçakları satmalmması mevzuu senelerden be
ri bütçe görüşmelerinde de tenkid konusu olarak, 
pervaneli uçakları iç hatlara yöneltelim, 
bırakalım kullanmayalım, jet uçaklarını 
dır} hatlara yöneltelim. Dış hatlarda 
jet tayyareleri kullanalım. Bu konu sene
lerden beri bütçe müzakerelerinde de dile geti
rilmiştir. Fakat bir türlü bu tenkidler rcalize 
edilememiştir. Bu sene bu konu üzerinde has-
sas'yetle durulmuştur ve Plânlamadan da geç
miştir. Yakında netice alıcı ve kovalayıcı bir 
takip yapılacaktır. Hükümet' safhasına intikal 
etmiş bulunuyor, bugünlerde karar verilecektir. 

Böylece jet uçakları ile dış seferler yapılması 
imkânı A. P. iktidarı zamanında rcalize edilmiş 
olacaktır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar; muhabere sistemle
ri bakımından da teknolojik, serî inkişaflara in
tibak zarureti vardır. Telle muhabere çok ip
tidai tarzdadır, maksadı karşılayamıyacak tarz
da yapılmaktadır. Bugün Türkiye'de nahiye
lerle, hattâ birçok kasabalarla rahat telefon mu
habere imkânı yoktur. Henüz bu düzen kuru
lamamıştır. Bunun çabası içindeyiz. Halbuki bu
gün peyklerle dünya arasında rahat irtibatlar 
yapılmaktadır. Elimizdeki projeler büyük fi
nansman istiyen, büyük yatırım istiyen proje
lerdir. Bunlardan bir tanesi, yine senelerden be
ri sözü edilen telekomünikasyon sanayiinin biran 
evvel kurulması meselesidir. Bu konu üzerinde 
L0 küsur senedir çalışmalar yapılmaktadır. Fa
kat bir türlü tasavvurlar, düşünceler tahakkuk 
safhasına intikal etmemiştir. Hükümet pro-
grammda bu konuda açık taahhüdümüz vardır. 
Değerli Umum Müdür ve mensubu arkadaşlar 
ı.ıuhtclif firmaların teklifleri üzerinde değerlen
dirme yapıyorlar, çalışıyorlar. Bu ayın sonun
da telekomünikasyon sanayiinin Türkiye'de ku
rulması için, memleket yararına, millet menfa
atine en uygun şartları teklif eden firmalardan 
jirisine ihale yapılacaktır. Ve beyleee teleko
münikasyon sanayiinin kurulması imkânları da 
kısa zaman içerisinde sağlanmış olacaktır. 

Devlet Demiryolları üzerinde çok durulmuş
tur. Zarar eden bir müessesedir. Zararının çok 
leboplcri vardır. Arkadaşlarımız bunların bir 
kısmını dile getirdiler. Evvelâ Devlet Demiryol
larının yapımı Birinci Cihan Harbinden evvel 
ve Birinci Cihan Harbi zamanında o günün stan-
dardlarına ve teknik şartlarına ve icaplarına 
göre hazırlandığı için, ekonomik değildir. İkin
ci Cihan Harbinden sonra karayollarında büyük 
inkişaf olmuştur. Karayolları taşıması ytlcu 
ve müşteri bakımından son derece caziptir. De
miryollarında konfor temin etmek mümkün 
olamamaktadır, büyük yatırım ister. Karayol
ları buna süratle intibak etmektedir ve rahat 
seyrüsefer imkânları hazırlanmakta, kapıdan 
kapıya nakliyat yapmaktadır. Ayrıca sürate 
önem vermektedir. Mesafeleri kısadır. Yüksek 
standartlı yollar yardır. Ve bütün bunların ya-
msıra D. Demiryolları ile işletmecilik bakımın
dan büyük farkları mevcuttur. Bir sözcü arka-
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daşımızın temas ettiği gibi, biz senelerin bırak
tığı hayli kabarık rakamları ihtiva eden bir 
personel meselesi karşısındayız. Karayollarında 
özel teşebbüsün durumu böyle değildir. Perso
nelin yarınını emniyet altında tutmak, onun hak
larını teslim etmek hiç şüphesiz vazifemizdir. 
Ancak bunlar maliyeti yükseltmektedir. 
Bir personel tasarrufu bahis mevzuu olur. 
Ancak bu, mevcudu işten çıkarmak şeklinde de
ğil, zamanla emeklilik süresi gelenlerin veya ken
diliğinden işi terk edenlerin bir ölçü içinde yer
lerine başkaca kimse almamak suretiyle bir ta
raftan artan hizmetlerle ahenkli olarak kaydır
malar yapmak suretiyle belki eldeki personel ile 
daha büyük hizmetler görme imkânı elde edece
ğiz. Ancak bugün mevcut personelle rasyonel, 
rantabl bir hizmet görmek imkânı yoktur. Bu 
konuya değinmiş iken hemen arz edeyim, perso
nel yetiştirilmesi, üzerinde önemle durduğumuz 
bir konudur. Müessese bünyesinde kalifiye ele
man yetiştirilmesi için kurslar açılmaktadır. 
Bunların eğitimine itina edilmektedir. Böylece 
daha kaliteli hizmet arz etmek için çalışmaları
mız vardır. Devlet Demiryollarının zararları 
1964 senesinde en son haddine varmıştır. Şöyle. 
oluyor; 1964 senesi sonunda bu zarar 390 mil
yon liradır. 1965 senesinde birtakım tedbirler 
alınmıştır. Memleketin ekonomik şartları itiba
riyle tarife ve ayarlamalar yapılmış, ayrıca boş 
kapasitesinin değerlendirilmesi için lüzumlu ted
birler serî şekilde tatbik edilmiş, yakından ta-
kibedilmiştir, bu suretle bu zararlar ikiyüz elli 
milyon lira civarına inmiştir. 

Bu rakam belki de ümit verici bir rakam de
ğildir. Ancak şunu ifade edeyim, 1965 senesinde 
toplu sözleşmelerden mütevellit işçilere ödediği
miz munzam 51 milyon liralık bir tediye vardır 
ki, bunu dikkate aldığımız zaman 1964 senesiyle 
1965 senesi arasında 190 milyon liralık bir zarar 
tenezzülü müşahede edilmektedir. Rasyonel ted
birler alınırsa ve alman tedbirler ciddiyetle ta-
kibedilirse bu zararların çok daha aşağılara dü-
şürebilmenin mümkün olacağı bu bir senelik tat
bikattan da anlaşılmaktadır. Burada bilhassa 
personel meselesine temas etmek isterim. Devlet 
hayatında her sektörde müşahede edilen bir hu
sustur. îş bölümünü artırmak, iş disiplininim ya
ratmak için idareye çok büyük vazifeler düşmek
tedir. Müessesenin başında bulunanların, müesse-
nin bünyesinde çalışanlara her yönden örnek ol

ması lâzımdır. Maalesef geçmiş senelerdeki tat
bikat, bünyelerin çeşitli politik tesirlere mâ
ruz kalması, onu tahribe uğratması, personelin 
moralini bozmuş, iş verimi son derece düşmüştür. 
Bakanlıkta vazifeye başladığım zaman üzerinde 
hassasiyetle durduğum konulardan birisi bu ol
muştur. Bir müessese de, değerli sözcünün ifade 
ettiği gibi, bir tarafta Spor - Toto dolduran, ga
zete okuyan, hükümetler kuran, hükümetleri de
ğiştiren, iktidarların değişmesi ile övünen, dö
vünen tamamen kendini politikaya kaptırmış, ve
rimsiz, şevksiz, çalışan umumiyetle merkezde top
lanmış bir kısım personel, diğer tarafta da idea
list, vatansever, çalışkan, Anadolu'nun dört bu
cağına yayılmış personel. Bunlar arasındaki far
kı bariz şekilde göremezsek, bu farkı gideremez-
sek elbette bu müesseselerin zararı artar azal
maz. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Yeri gelmişken hemen arz edeyim. Bizim de 
birtakım tasarruflarımız olmuştur arkadaşlar. 
Bu tasarruflarımızın mahiyeti üzerinde Sayın 
M. P. sözcüsü bir noktaya dokundu. Milletvekili 
arkadaşlarımızın hafızalarında yer eden bu ko
nuyu tavzih etmekte fayda umarım, sizleri ten
vir etmeyi vazife sayarım. Vicdanlarınızda en 
ufak bir şüphe ve ukde kalmamalıdır. Değerli 
muhalefet sözcüsü arkadaşım, bağlı müessesele
rin ciddî şekilde yakından murakabe edilmesi ge
rektiğini ifade ettiler ve birçok suiistimallerin 
gazete sütunlarına intikal ettiğini ve suiistimal
lerin ciddî şekilde mücadele edilmesi lüzumunu 
ortaya koydular. Bu sadece 1966 senesinde bura
da dile gelmiş bir husus değildir. Geçmiş yıllarda 
bütçe müzakerelerini ve onların zabıtlarını taki-
beden ve okuyan arkadaşlarımız bu istikamette 
tavsiyelerin ve taleplerin yapıldığını daima göre
ceklerdir. Fakat son zamanlarda bizim tamamen 
objektif ölçüler içinde yaptığımız birtakım ta
sarruflar için efkârı umumiyede yanlış istikamet
lerde, yanlış yollarda tefsirlere gidebilecek yazı
lar, haberler çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Bakanlık vazifesine 
başladığım zaman murakabe mevzuu üzerinde 
hassasiyetle durdum. Elimizdeki imkânlarla dev 
müesseselerin ekonomik, malî yönlerini kanuna 
ve nizama uygun çalışma şekillerini yakından ta-
kibetmek, bunları murakabe etmek için geniş bir 
kontrol faaliyetine giriştik. Halen bu çalışmala
rımız 25 ayrı suiistimal mevzuu üzerinde devam 
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etmektedir. Kimseyi itham etmek istemiyoruz. 
Müesseseleri şaibe altında tutmanın isabetli bir 
hareket olmadığı kanaatindeyim. Ancak, gerçeği 
millet adına bizi murakabe eden ve sizlere hesap 
vermek mevkiinde olan bir Hükümetin mensubu 
olarak Yüce Meclisten saklamasının da doğru ol-
mıyacağı kanaatindeyim. Tetkiklerimiz arasında 
20 milyon lira değerindeki gemi yedek malzeme
si nin demirbaş kayıtlarının bulunmadığını, sayı
mının yapılmadığını, tamamen terk edilmiş vazi
yette bir kısım gemilerin ambar depolarında 
mevcut bulunduğunu müşahede ettik. Seneler se
nesi alınmış, ambarlara atılmış ne demirbaşa ge
çirilmiş, ne teslim edilmiş, bir mesul adam tara
fından da bunların üzerinde her hangi bir ciddî 
murakabe vazifesi yapılmamıştır. Beş sene dış 
acentalarm teftiş görmediğini müşahede ettik. 
Bu müşahedemizin sonunda dış acentalarla ken
di kayıtlarımız arasındaki mukayesede 6,5 mil
yon lira gelir ve gider hesap farkının mevcudol-
duğunu ve mutabakatlarının da mümkün olma
dığını bize gösterdi. 

Muhterem arkadaşlar; şahıslardan mücerret 
konuşacağım. Bakan olduktan sonra bir arkada
şım geldi, Paris'ten davet edildiğimizi ve hemen 
gitmemiz gerektiğini söyledi. Davetin sebebini 
sordum. Bu gibi davetler bakanlara, umum mü
dürlere çok gelir. Bize de haftada 1 - 2 davet 
geliyor. Ama memleketin, milletin hayrına, 
Hazinenin yararına bir davetse milletin pa
rası gittiğine göre, bunun üzerinde ciddî şe
kilde durmak lâzımdır. Paris'te toplanacak 
bir toplantıya iştirakimiz üzerinde ısrar etti. 
Dikkatimi çekmiştir. Bugüne kadar bu seya
hatlerden tne netice elde ettiğimizi sordum. 
Ve giden, devamlı giden gelen bu arkadaştan, 
bugüne kadar vâki seyahatlerinden bu mües
seseye ne kazandırdığını sordum. Tetkik et
tik, araştırdık. Son 6 senede 103 bin lira dö
viz olarak, harcirah almış, gitmiş gelmiş, 
tek müessesenin istifade edebileceği iki sayfa 
bile rapor bulamadım, arkadaşlarım. (A. P. sı
ralarından, vay vicdansız sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım; mesel enim çok 
geniş tarafları vardır. Vaktinizi almak iste
mem. Yaptığımız araştırmalarda, askerden dö
nerek oğlunun İngiltere acentası hesabına 
orada tahsil görmesi için acenta nezdinde ta
vassutta bulunan umum müdür gördüm. Bu 

müesseseler milyonlarca lira zarar ediyor. Ken
disine ifadem şu oldu : Milyonlarca lira za
rar edem müessesenin istikbalini düşünmüyor
sun, askerden dönecek evlâdının istikbâlini 
düşünüyorsun. Karısının tedavi masraflarını 
gemi giderlerine yazan, murakabesine memur 
olduğu müesseselerden yüzde yüz tenzilâtlı 
permi almak suretiyle turististik seyahatler 
yapan birinci kademede mesul insanlar gör
düm. (Soldan, o adam hâlâ yerinde mi? Ses
leri.) 

Muhterem arkadaşlarım; mücerret hâdise
leri söylüyorum. Bir küçük zamanınızı almış 
olmazsam, müşahademi arz edeceğim. Aslın
da murakabe edeceği müessesenin permisini 
almak nizama uygun bir hareket değildir. 
Teftiş edecektir tetkik edecektir, o müessese 
hakkında hüküm verecektir. Elbette yüzde 
yüz tenzilâtlı bir permiyi istemeden de vere
bilirler adama. Ama her verilen şey alınmaz. 
Meşruiyet esasına dayanıyorsa alınır. Bu alın
mıştır, bir tarafa bırakıyorum. Kendi karısı, 
oğlu ve kızı için almıştır, bunu da bir tarafa 
bırakıyorum, bir başka şahıs görüyorum, kı
zımın üniversitedeki arkadaşı olan bir bayan 
için de permi almıştır. Yani Devlet çiftlik ar
kadaşlar. İşin elîm tarafı, permiye bakıyo
rum, kızının arkadaşının soy adını değiştir
miş, kendi soyadını vermiş, kendi kızı gibi 
gösteriyor, muamele bu. Muhterem arkadaşlar, 
muamele yapıyoruz, gayet teessüre sevk eden 
bir olaydır, hâdise efkârı umumiyeye intikal 
etmiştir, münakaşası yapılmaktadır. Bizim 
yapmış olduğumuz bu muamele hakkında 
her an, her yerde hesap verecek durumda
yız. Yüce Meclisin bu çizdiğim küçük tablo 
ile hangi davranış içerisinde bulumduğumuzu 
kolayca takdir buyuracağını zan ve tahmin 
etmekteyim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; hat bakıcısından, 
PTT müvezziinden, gardöfreninden, üç beş ço
cuklu aile reisi ateşçisine kadar personelin bü
yük bir kısmı ayda 300 - 500 lira maaşla 
hizmet görmektedir. Bir müessese düşünü
nüz bu kadar idealist ve feragatli insanlar, 
sabahtan akşama kadar bu müesseselere para 
kazandırmak için hizmet görecekler ve bunları 
idare eden bu insanlar da bu kanunsuz ve 
yolsuz hareketlerin içinde bulunacaklar. Za-
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rar eder bu müesseseler zarar etmemesi için 
evvelâ mânevi zeminin hazırlanması lâzım. 
Evvelâ, dürüst bir idaren"oı kurulması, âdil 
bir idarenin kurulması lâzımdır. (A. P. sırala
rından, alkışlar.) Benim en yakınım olması 
lâzımgelen, bana en yakın bakanlığın ileri ka
demesindeki zatın, vazifeyi suiistimalden 3,5 
ay hapsine dair ilâmı burada. Bekledim de
ğerli arkadaşlarımdan biri sorar mı diye. 
Mahkûmiyet ilâmı var arkadaşlar. Muhterem ar
kadaşlarım, mesele şudur; günlerden beri bü
tün bu meseleleri biz içimize sindiriyoruz, 
içimizde tutmaya çalışıyoruz. Ama zamanı gel
miştir artık her şeyi söylemek lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, Millet Partisi sözcüsü de
ğerli hatip Ataman arkadaşım sahte evrak 
imza eden umum müdürden bahsetti. Evet 
doğrudur. Sahte istihkak evrakı imza eden 
umum müdür vardır. Bunlar hakkında tahki
kat devam etmektedir. Olay tesbit edilmiştir, 
kanuni işlem yapılmıştır, merciine verilecek
tir. 20 nci acırdayız, yalnız fakir millete, eldeki 
':'ımkânk-rlyle ters yapmak, hinmöte arz etmek 
kâfi gelmez. Bunu muhafaza etmek de hepimize 
düşen vazifedir. Hiç. şüphesiz o müessesenin ba
şında bulunan insanlar, o müessesenin menfaat
lerini koruma?!, her türlü teçhizat üzerinde ge
rek1 i ihtimamı göstermedi lâzımdır. Lokal - ay-
zer denilen bir alet vardır. Hava trafiği bakı
rcımdan çok önemlidir, bir milyon liraya alın
mıştır, yıldırım düşüyor, yanıyor. Sebebi, para
toner yapılmamış, unutulmuş. Küçük bir ihmalle 
bir milyon lira, zarar, ttfaiye harekete germiyor, 
bir saaıttc alarm haline getirilemiyor, çünkü kim
se itfaiyenin yanma gütmemiş, eğitim yapılmamış, 
meydanlar tr^tiş edememiş, ciddî bir hareket. 
hamle yok. Ruh kaybolmuş, sadece bir 'tek hedef 
var; dolgun bir emekli maaşı almanın hasreti. 
Yok arkadaşlar, Devlet hayatında bu zihniyeti 
hep birlikte yok etmeye mecburuz. Hakkı ise 
alacak elbette. Hizmet eden herkes hakkını ala
cak. Ama memlekete, millete hizmet etmiyeceksi-
niz, fakir milletin imkânlarını böylesine heder 
odecdksiniz, (kanunsuz, yolsuz bütün bu istemleri 
yapacaksınız, ondan sonra birtakım siyasi mak
satlar abrasında masum insanların edasına bü
rünerek, tâbiri caiz ise, kuzu postuna bürünmüş 
kurt misali, karşımıza çıkacaksınız, müessesenin 
karşısına çıkacaiksmız. Mebus arkadaşların karşı

sına çıkacaksınız, şunu şundan bunu bundan şi
kâyet edeceksiniz. Ben, şahsan bu hâdiselerin 
büyük teessürü içerisindeyim. Yüce Mecliste 
bulunan bütün partili mdbus arkadaşlarıma ses
lenmek istiyorum. Hepimiz siyahi kisvelerimizi 
bir tarafa bırakalım. Bir millî Meclis hüviyeti 
içinde hu milletin imkânlarını çarçur eden, bu 
midete ak alınla hizmet otmiyen, bu milletin bit-
miyen, tükenımiyen ıstırabına çare bulmadan za
man geçiren bu tarzdaki, ileri kademedeki küçük 
memurlara demiyorum, insanlar hakkında ya
pılan tasarruflar için politik d em aşlara girmiye-
lim. Politika istismarları yapmıyalım arkadaşla
rım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, konu. hukukî açıdan 
da hususi 'bir önem taşımaktadır. Yapılan bir
takım tasarruf ar vardır. Günlerden beri efkârı 

'umumiye bunlar üzerinde durmuştur. Yüce 
Meclislerde gündem dışı konuşmalar da yapılmış, 
gündem dışı birtakım beyanlar ileri atılmış, or
taya konmuştur. Bu beyanlardan bâzılarını mü
saade ederseniz tekrar edeyim. Hukuk dcvleti-
n'n çatısı yıkıldı; Anayasa çiğnendi; Danıştay 
kararlarına riavelt etmemek, hukukî şakavet gibi., 
"ok ağır ithamlar yapıldı. Bunların büyük bir 
kısmı Ulaştırma Bakanlığının ismi zikredilmek 
suretiyle z-ıbıtfara intikal ettiği için, beni uzak
tan hayli üzdü. Früc^t h'rsî bir a^n'Tanhk yart-
mıyorum. Meselenin objektif o'arak huzurunuzda 
bu açıdan da değerlendirilmesini istiyorum. 

Hrikkında tasarruf yapılan memur, Anayasa
nın vernrş olduğu, hiç şüphesiz hakkını aramak 
'hürriycCine istinaden harekete geçiyor, yetkili 
kanun •merc,i,in,ö müracaat ed-yor. Ve idarenin 
gerekli cevribı, müdafaası almm-dan evrak üze
ninde icranm tehirine karar verilmesini ve icra
nın tohir'ne karar verilmezse telâfisi gayrikabil 
z-arara, duçar olacakı e'i^ahı mvcibesi ile b'zîm 
gıyabımızda talepte bVunmaktadır. Devlet Şû
ramı da bu ta,1'N üzer m 50 liralık bir teminat 
mu'kaıbilinde icranın- tohirne ka*ar vermektedir. 
An?ak bu kararın hemen basmda dâvâlı idare
nin ilk savunması alınıncava kadar 50 Tl. traıi-
naıt mukalbilinde icranın durdurulması kararını 
vr^rmk'îndir. Bu kararlar h'ne geliyor. Simdi her-
bir'nizi, kerdi mevMimde oturmuş vazivet'te Î?Ö-
rüvorum. Ve r-oruvorum; ne yaparsınız? Su hâ
diseler sebebiyle bir tasarruf varmışımız dır. Bu 
tasarrufu yapanken birini emekliye sevk etmîş-
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siniz, onun yerine de foir başkasını tâyin etmiş
siniz. Tâyin ettiğiniz kimse vazifeye (başlamış. 
Bir hukukî mesnedi olan tasarrufa dayanarak 
fiilen vazifeye 'başlamış, vazife yapmaktadır. Te
hiri icra kararı tâyin tasarrufunu durduran bir 
karardır, icrayı durduran tür 'karardır. Ama ic
rayı yapmışız, icra olmuş, yapmışımız. Aynı ka
rarname içerisinde olmuştur. Neyi durduracağız. 
Durduracağımız başka bir şey yok. O halde, ne 
yapıyoruz, tehiri icra kararının infazının kabul 
olmadığını "beyan ediyoruz. Derhal, meseleyi bir 
istismar mevzuu olarak, tehiri icra kararı nasıl 
infaz edilmez, Ihu'ku'k dovlötinde karar infaz 
edilir, Anayasanın sarih hükmü vardır, Anaya
sayı çiğniyorsunuz, ithamlariylo karşı karşıyayız. 

Arkadaşlar, şimdi biraz sonra arz edeceğim 
kesin veöikalar 'bugüne kadar gerek Yüce Meclis
te gerek matbuatta yapılan ,bütün tartışmaları 
kaîtî surette ortadan kaldıracak niteliktedir. Me
şe1^ tetkikten' uzak olduğu için böyle ibir müna
kaşa zeminine kadar gitmiştir. Ancak biraz son
ra •okııyasağrım. vesikalar muvacehesinde bu mü
nakaşaların yersiz ve fealbcltslz olduğu tahakkuk 
etmiş olacaktır. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri-
o?; edeceğim, önümüzdeki program gereğince saat 
19.30 da oturuma ara vermek zarureti vardır. 
Konuşmanız uzun sürecekle akşamdan sonraki 
seansta devam edelim. Eğer as bir vakitte ikmal 
edilecekse Umumi Heyetten bir yetki almak za
rureti vardır. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkan eğer lütfederseniz 
ve muh'term aıkadaşl anımın Ecbrını sulfotimal et
medi isem, sözlerimi 15-20 dakikada toparlayaca
ğımı ümidetmekteyim. (Devam, devam sesleri) 

BAŞKAN — Devam ötıme'sini fcribul edenler... 
Etmiyenlcr... Devamı kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 

(Devamla) — Muhteretm arkadaşlarım, Danış
tay Kanununun 95 nci maddesinin* son fıkrası
nı huzurlarınızda metninden okumak isterim. 
Danıştay Kanununun 95 nci maddesinin pon fık
rası, idari icaplara göre idarenin işlem ve ey
lem yapmadığı takdirde tazminatla yükümlü ol
duğu metne sarih şekilde dercedilmiştir. Demek 
oluyor ki, idare icaplara göre işlem ve eylem 

yapmazsa alâkalı, o idare hakkında ancak ve sa
dece tazminat dâvası açabilir. îdare icapları na
sıl takdir edeceğini ben Bakan olarak ifade et
tim. Sayın Soycr'in de benim bu hissiyatıma 
kalben iştirak edeceklerini ümit ve tahmin ede
rim. Memleketi ve milleti, Hazineyi bu kadar za
rara sokan bu insanlar hakkında tahkik ve teftişe 
dayanan, vesikalara dayanan bir tasarrufun kar
şısında 50 liralık bir tazminatla icran gayrika-
bil bir karar gelirse, elbette bu karara karşı, size 
niyabeten vazife gören bir Hükümet azasının tu
tumu ne olur arkadaşlar? Hazineyi mi koruyaca
ğız! Şahısları mı koruyacağız? 

RUHÎ SOYER (Niğde) - - Kanun ne derse o 
olur. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Şimdi müsaade ederseniz, kanu
nun ne dediği hakkında size kısaca bir metin 
okuyayım : 

«Yürütmenin durdurulması ihtiyati tedbir 
niteliğinde istisnai bir usul hükmüdür. Kamu 
hizmetinin aralıksız, eksiksiz ve düzenli bir şe
kilde yürütülmesi esastır. Kamu hizmetlerinin 
ihdası veya yürütülmesi amaciyle idarenin yet-

ı kili organlarınca alman icrai kararlar özel hu-
kuktakinin tersine, bir hâkim tarafından teyide-
dilmosino ihtiyacolmaksızın yürütülür. Bu ka
rarlardan zarar görenlere, kararın kanuna aykı
rılığı sebebiyle iptalini istemek konusunda tanın
mış olan hak arama hürriyeti ve idarenin bütün 
eylem ve işlemlerinin hiçbir halde yargı deneti
minin dışında bırakılamıyacağı ilkesi, kendiliğin
den yürütmenin yargı mercilerince durdurul
ması yetkisini de kapsıyacağı nitelikte sayıla
maz. Bunun aksine düşünüldüğü takdirde idare
nin fonksiyonunu yerine getirmesi ve kamu hiz
metlerinin düzenli ve aralıksız olarak yürütül
meli mümkün olamaz. Bu hal ise idarede anarşi 
yaratılmasına yol açar. îdare hukuku ilkelerine 
göre idarenin eylem ve işleminden dolayı kişi
nin uğrıyacağı zararların ancak para ile tazmin 
edilmesi gerekli olup, uğranılan zararın aynen 
gide •.•ilmesi ve eski halin geri getirilmesi söz ko
nusu değildir. îptal kararları kendiliğinden eski 
hali geri getirecek bir hukukî sonuç doğurmaz. 
Yargı mercii idareyi belli bir hal şekli uygula
maya zorlayamaz.» 

Muhterem arkadaşlarım; bu okuduğum me
tin Anayasa Mahkemesinin kararıdır, Danışta-
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yırı kararı değil, Anayasa Mahkemesi kararı. 
(A. P. sıralarından', alkışlar) Anayasa Mahke
mesinin bu kararına, Anayasa Mahkemesine 
karşı her an hesap vermeye mecbur olan icra
nın hiç şüphesiz uyması tabiîdir ve uyacaktır. 
Anayasa Mahkemesi yapılan bütün münakaşa
lara ışık tutacak tarzda meseleyi halletmiştir. 
İdari tasarrufları1 icra olunacaktır; her hangi 
bir hâkim kararına lüzum olmaksızın idarenin 
tabiatından doğan zaruretle icra olunacaktır. 
Bu tasarrufların tehiri hususunda verilen ka
rarları icra organı' takdir edecektir. Ya bunun 
icaplarına uyacak, yahut uymıyaeaktır. icapla
rına uymadığı takdirde Anayasanın 114 ncü 
maddesinin son fıkrasına göre alâkalının yine 
Danıştay Kanununun 95 nci maddesinin son 
fukrasmda yer aldı'ğl üzere, merciinde tazminat 
dâvası açmak hakki vardır. Bunun dışında her 
hangi bir hak kanunlarda ve Anayasada yok
tur. O halde tasarruflarımız ve hareketlerimiz 
Anayasaya uygundur. Anayasanın metnine uy
gundur, ruhuna uygundur. Hareketlerimiz 
Anayasayı ihlâl mahiyetinde1 değildir. Bunu 
ihlâl mahiyetinde gösterenler Anayasaya say
gılı değildirler. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. Sözcüsü, 
Ulaştırma Bakanlığı Teşkilât Kanununun kifa
yetsizliğine temas etti. Bu görüşü paylaşırız. 
Esasen biz de böyle bir kanunun hazırlığı içe
risindeyiz. 

PTT Genel Müdürlüğünün statüsüne değin
diler, çalışmalarını övdüler, müteşekkirim. An
cak köy hizmetlerinin on günde bir yapıldığını, 
PTT nin atlı dağıtım adedini artırmak sure
tiyle köy hizmetlerini hiç olmazsa beş güne in
dirmesi lüzumuna işaret ettiler. Bu konuda ça
lışmalar vardır. Ayrıca ikinci Beş Yıllık Plân
da gerek PTT hizmetleri, gerekse telefon ve telg
raf hizmetleri bakımından kendilerinin arzu et
tiği seviyede bir hizmet arzı mümkün olacak
tır. 

Devlet Havayolları ıslâh edilmelidir, dedi
ler. Ücret az olduğu için personelin ayrıldığına 
temas ettiler. Aslında ayrılan personel değildir. 
Sadece uçucu personelin bir kısmıdır. Yani pi
lotlardır. Yetişmiş, bünye için çok lüzumlu bu 
arkadaşların bünyeden uzaklaşmamaları için 
bir ücret politikası tesbit edilmiştir. Bu da bir 

kanun mevzuu olduğundan Yüksek Meclise sevk 
edilmiştir. Uçuculardan muayyen ölçüde vergi 
kesilmesi ve vergi muafiyeti tanınmaktadır. Böy
lece kendileri Hava Kuvvetlerindeki emsali uçu
cularla birlikte aynı seviyede ücret almak imkâ
nına sahibolacaklardır, dışarıya gitmelerini ön
leyici malî tedbirler bu şekilde alınmış olacak
tır. 

Seri şirketi hakkında değerli sözcünün fikri
ne katılıyoruz. «Bu şirketin hukuki durumu 
belli olmalıdır» dediler. Mart ayı içinde Seri 
şirketin hukuki durumu belli olacaktır. Bu hu
susta şirket umumi heyeti toplanarak kararını 
verecekti'. 

Devlet deniz nakliyatında ve Denizcilik Ban
kasındaki kaçakçılık olaylarına temas ettiler. 
Biz sadece kaçakçılıkla değil, ayni zamanda 
kaçakçılık ve onun yanı sıra çeşitli suiistimal
lerle, kanunsuz ve usulsüz hareketlerle kesin ve 
ciddî bir şekilde mücadeleye kararlıyız. Bunu 
sözle ifade etmiyoruz, bunun fiilî tatbikatını da 
yakında müşahede imkânının hiç şüpheniz her 
arkadaşımız görecek ve bulacaktır. 

Banka zararı neden tevellüt etmiştir, dedi
ler. 

Denizcilik Bankasının zarar etme sebepleri 
çok muhteliftir. Zamanınızı almak istemem. Ge
miler rantablitesini kaybetmiştir, eski gemiler
dir. Karayolları rekabeti vardır, sermayesi ki
fayetsizdir. Yatırım Bankasından almış oldu
ğu paraların yüksek faizleriyle bünyesi çok za
yıflamıştır. Zaten muhtacolduğu sermaye veri
lememiştir. Diğer taraftan munzam ücretler. 
kollektif mukaveleden doğan munzam ücretler 
ödeme mükellefiyeti, yükümlülüğü ayrıca za
rar iras etmiştir. Bir misal olarak arz ediyo
rum. Yalnız Likkatiş grevi, ihtilâfı sebebiyle 
yaptığımız görüşmeler ve vâki toplu sözleşme 
8 milyon liralık bir inikas göstermiştir. Buna 
ilâve olarak ayrıca eldeki mevcut birçok iskele
lerin tamamen rantabilitel erini kaybettikleri, 
lüzumsuz hale geldiği görülmüştür. Bunun üze
rinde gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Deniz. Nakliyat Şirketinin durumu hakkında 
bilhassa değerli arkadaşım beyanatta bulundu
lar. Tedbirler alınmasını istediler. Ayrıca ida
recilerin hoş görürlülüğünün bu zararlara se-
Vbolduğuna işaret ettiler. Biz de aynı görüş
teyiz. İdaredeki lâubalilik hoş görme ciddî dü
zen bu zararların artma sebepleri arasındadır. 
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DD Yolları üzerindeki mütalâalarına da iş
tirak ediyoruz. Faal personeli, çok çalışan per
soneli hak ettiği ücreti alamamaktadır. Hal
buki ileri kademelerde dolgun maaşlı insanlar 
var, dediler. Doğrudur. İhdas olunmuş kadro
larda birtakım kayırmalar vardır, dediler. 
Bunlar da doğrudur. Zaten bizim de icraatımız 
bu gayritabiilikleri halitabiisine icraya matuf
tur. Devlet Demiryolları personelinin ikramiye 
meselesi : 1963, 1964, 196.5 yıllarında ikramiye 
ahırmyan personel, diğer İktisadi Devlet Teşek
küllerine nazaran mağdur durumdadır. Birinci 
ikramiyelerini bayramdan evvel verdik. İkinci 
ikramiyelerini de almaları için bütçede teşeb
büsümüz olmuştur. Fakat şekil bakımından 
karşımıza bâzı müşküller çıkmıştır. Derhal bir 
kanun teklifi hazır!ıyarak Bakanlar Kuruluna 
sevk ettik. Yüce Meclislere gelecektir. Kanun 
kabul edildiği takdirde 1966 da DDY personeli, 
memurları ikinci ikramiyelerini almış olacak
lardır. 

Y. T. P. sözcüsü; vapur, tren ve uçakların 
hizmetlerine değindiler. Hizmetler üzerinde 
halkın değer hükümlerinin ifade ettiği mânaya. 
temas ettiler. 

Ulaştırma vasıtalarının temiz olmadığına, 
hususiyle trenlerin temiz olmadığına temas et
tiler. Personel kifayetsizliğine ve hususiyle 
müşteriye iyi muamele yapılmadığına dokundu
lar. Gerekli tamim yapılmıştır ve takibedilmek-
tedir. Müşterilere yolcu muamelesi değil, 
özel sektörün anladığı mânada gerçek müş
teri muamelesi yapılması için personelin dik
kati çekilmiştir. Devlet Demiryollarında 1965 
senesinde yük taşımada % 13, yolcu taşımada 
% 3 nisibetinde (bir artış vardır. Ayrıca liman 
hizmetlerinde % 24 (bir artış göze çarpmakta
dır. Ve Ibütün bu artışlar sebebiyledir ki zarar
da 190 'milyon lira ıbir düşüş kaydedilmiştir. 
Önümüzdeki sene ıbu zararın daha da azalacağı 
tahmin edilmektedir. Plânın öngördüğü hedef
lere geç de olsa ulaşmak üzere, 1966 yılı bir 
hamle yılı olacaktır. 

Eskişehir Dizel Lolkomotif Fabrikasının te
meli atılmıştır. 1963 yılında ibu temelin atılma
sı icabederken ancak 1965 te atılmıştır. Ara
da iki sene gecikme vardır. Yakından takibedi-
yoruz. 1967 yılında bu fabrika yılda 30 dizel 
ldkomotif imal edecetk bir imkâna sah'ibolacak

tır ve imal edecektir. Ayrıca fabrikalarımız 
arasında iş bölümü yapılmıştır. Sivas fabrika
larında bu yıl dörtyüz vagonu, Adapazarı 
fabrikalarında ise 50 yolcu vagonu yapılacak
tır. Böylece hizmetlerde bir ferahlık sağlana
caktır. 

Denizliciık Bankası deniz nakliyatı üzerin
de duran değerli arkadaşımın keza mütalâala
rına aynen iştirak ediyoruz. Üç tarafı denizle 
çevrili memleketimizde 32 gemi, dört tanker
den müteşekkil filonun zarar etmesi son dere
ce üzücüdür. Bu zarar ıbünyede'ki çeşitli sebep
lere dayanır, malî setbeplere dayanır. Onun 
dışında organizasyon (bozuıkhıikları vardır. Ay
rıca (birtakım hukukî Hükümet tasarrufları da 
zarar sebepleri arasındadır. 1961 de 70 numa
ralı tebliğ çıkarılmıştır. Bu tebliğden tama
men bayrak himayesini bir tarafa itmiş ve 
liberasyona gidilmiştir. Yük kaybına sebebol
muştur ıbu hâdise. Böylece ilk yıllardaki boca
lama kâr eden müesseseyi 45 milyon lira zara
ra götürmüştür. Bu arada lâubaliliğin de bu 
zararın tezayüdünde [büyük tesiri olmuştur. 
Dış acentalar takiibodilmemiştir. Müessese 
menfaatleri yerine günlük ibirtakım çalışma
lar ve şahsi çıkarlar görülmüştür. Bu mevzu
da gerekli teftiş ve murakabe sonuçları resmî 
mercilere verilecektir. Bunların bir tanesini 
ifade edeyim. Tersanelerde tamir gören gemi
ler sefere çıkmadan, diğer gemiler sefere çık
madan seyrüsefer vaziyeti hakkında rapor veri
liyor. Bu rapor umuım müdürün sumeni altın
da kalmıştır. Zamanında servisine intikal etti
rilmemiştir. Garzan tankeri hareket etmiştir. 
Ve Boğazdaki havai hatta çarpmak suretiyle 
- aslında sefer yapmaması lâzımgelen gemi -
400 küsur bin lira zarara sebebolmuştur. Ay
rıca can kaybına sebebolmuştur. İtalya'da yük 
nakliyatında 670 bin lira zarara sebebolmuştur. 
Küspe nakliyatında bir miktar zarar vardır. 
Hâsılı bu dosyaları altalta getirdiğimiz zaman 
'bu rakamlar 20 - 25 milyon lirayı bulmakta
dır. Îdarede'ki Ibasiretsizliğin zararları artıran 
sebepler arasında bulunduğunu ıbu ufak misal
ler ispata yeter ıbulunmaJktadır. 

Sayın Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Sözcüsü Aytaç arkadaşımız da keza çeşitli ko
nulara temas ettikten sonra, telekomünikasyon 
sanayiinin ikurulması lüzumuna işaret ettiler. 
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Biraz evvel arz ettim, bu sanayi kısa zamanda 
kurulacaktır. Kurulduktan sonra da bir sene
de 40 bin hatlık telefon ihtiyacını karşılıyacak 
bir hizmet arzı mümkün olacaktır. 

Atlı dağıtıcıların ücretleri azdır, dediler. 
Bu konuda Mehmet Ali Demir'in bir kanun 
teklifi vardır. Bakanlık olarak bu teklife katı
lıyoruz. Bu teklif kanunlaştığı takdirde atlı 
dağıtıcılara seyyanen 150 şer lira verilmesi 
mümkün olacaktır. Bu ihtiyacı karşılamak da 
böylece imkân dâhiline giriyor. 

Ayrıca lüksün, israfın ve suiistimallerin 
sonu gelmelidir, buyurdular. Aynı hassasiyet
teyiz, iştirak ediyoruz. Arkadaşımızın bâzı su
alleri oldu. Vaktinizi almazsam bir iki satırla 
bu sorulara cevap vereceğim. 

Marakaz gemisi hakkında izahat istediler. 
Marakaz gemisi yük ve yolcu gemisidir. 1415 
gross tonluktur, 344 yolcu ve 675 metre mikâp 
yüık kapasitesindedir. Tamiri üç yıl sürmüş
tür. Geminin yenisi 17, 18 milyon liraya alına
bilir. 

Hastane mevzuunda, Ortaköy'de bir hasta
ne arsası meselesi vardır. 12 bin metrekaredir. 
Bu arsa 1946 yılında 36 bin liraya alınmıştır. 
Hafriyati için 4 milyon 00 bin lira para har
canmıştır. Denizcilik Bankasında bulunan per
sonelin tedavisi için 'bir hastane yapılması dü
şünülmüştür. Ancak bu konu üzerinde hususi 
;bir alâkamız oldu. Bu arsanın değer parasiylc 
elden çıkarılması, hususiyle özel sektöre değil 
resmî sektöre devredilmesi ihtiyacı olan her 
hangi bir teşekküle verilmesi hususunda teşeb
büse geçilmesi için gerekenlerin dikkati çekil
miş, 4 milyon 50 bin liralık toprak hafriyatı 
bir suiistimal iddası olarak intikal etmiştir. 
Bunun üzerinde tahkikat yapılacaktır. Aslın
da büyük bir tepenin yarısı gitmiştir arkadaş
lar hastane yapmak maksadiyle. 36 000 lira 
arsa, 4 050 000 lira toprak hafriyatı. Ancak 
şunu ifade edeyim, bir prensip meselesi olarak 
bu gibi hastanelerin teşekküller tarafından 
yaptırılması ve işletilmesi hem lüzumsuz, hem 
pahalıdır, hem de umumi politikaya uygun de
ğildir. Bu hastanelerin tümünün Sağlık Ba
kanlığına devredilmesi, Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devredilmesi suretiyle yine sağlık işin
de hizmet görmesi sağlayacak yönde ve yolda 
çalışmalarımız vardır. (Soldan alkışlar) 

Doğu ve Batı trenleri arasındaki farka te
mas eden değerli sözcü arkadaşlarım, PTT hiz
metleri bakımından da Doğunun ihmal edil
miş olduğunu söylediler. Biz bulunduğumuz 
noktadan itibaren görüş ve inançlarımız is
tikametimde hizmet arz etmek durumundayız. 
Müşahadelerimiz doğrudur. Muhterem arka
daşlarım tenkidlerindo haklı çıkmaktadır. 
Doğu ile Batı arasında bir klâs farkı var
dır. Bizzat yaptığımız seyahatlerde bunu ya
kından müşahede ettik. Bu klâs farkını ortadan 
kaldırmak, Doğu. ile Batıya giden tren sefer-
lcr'rıin aynı ölçüde vagonlarla, aynı kalitede 
vagonlarla yapılmasını tcnv.n etmek için ge
rekli çalışmalar vardır- Yalnız şurasını arz 
edeyim ki, kârlılık ve verimlilik esasına göre 
hizmet gören, bir bakıma hizmet gören D. 
Demiryolları trafiği fazla olan böl^crclere daha 
fazla vagon tahsis etmekte, daha mükemmel 
vagon tahsis etmekte, böylece karayolları rekabeti
nin kesif olduğu noktaları tesb:t etme1: suretiyle 
lükT bir hv^met yönünden tercih yanmakta
dır. Yoksa, mukaddes vatanm-rı Dokusunu 
Batısını avırma yolunda her hangi bir zihnivet 
yoktur. Memleketin her tarafı bizimdir. Hiz
met hizmettir. Bu yönde hatalarımız varsa kısa 
zamanda tamire gayret edeceğiz. 

Sayın îsei Partisi Sözcücü Aren, bilhassa 
rekabet konusuna temas ettiler. Kamu sek
törü ile özel sektör arsında h:<ç şüphesiz ki, 
rekabet olacaktır, olmalında fayda vardır. 
Ancak bu rekabetin ölçüsüz hale gelmesi, 
millî ekonomiye zararlı yönde gelişmesi mah
zurludur. Bıınon için de gerekli tedbirleri Te
mel Taşıma Kanunu içinde alacağız. 

Ayrıca trafik emniyeti bakımından lüzumlu 
tedbirlerin alınmasına saym Y. T. P. sözcüsü 
temas ettiler. Bu, süphes'.z bizi ilgilendirdiği 
kadar değerli içişleri Bakanlığını da ilgilcndir-

' moktedir. Tüm memleket meselesidir. Üze
rinde önemle durulması icabetmektedir. Ancak 
Ulaştırma Bakanı olarak sizlere bâzı rakam
lar yermek istiyorum. 1964 yıkında Karayol
larındaki. trafik kazalarında 2615 kişi ölmüş
tür. Bu rakam 1965 yılında üç bin civarında
dır. 1965 yılında D. Demiryollarında 90 milyon 
insan taşınmıştır. Müessif bir kazada yalnız üç 
yolcumuz ölmüştür. Taşımadaki emniyet bakı
mından bu farkın önem taşıdığını, önemi 
haiz olduğunu belirtmek isterim. 
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Sayım Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım 
umumi izahatım içinde arza çalıştığım hu
susları dile getirdiler. Sistem köhnedir. 440 
sayılı Kanunun getirdiği yeniliklerle, diğer 
taraftan reorganizasyon hareketleriyle evvelâ 
hukukî statüleri düzenlenmekte, malî yönleri 
elo alınmakta, reorganizasyon yapılmakta ve 
böylece müesseselerin daha yararlı şekilde hiz
met görmesi için bu çalışmalarımız devam et
mektedir. 

Büyük merkezlere ileri kademedeki perso
nelin temerküz ettiği doğrudur. Sirkeci garın
da yedi truıe müdür muavini, gar müdür mua
vini vardır. Bunların üzerinde durulmuştur. 
Bu husus dikkatimizi çekmiştir. Hemen hemen 
ç.oTU. hastalık sebebiyle sahil yerlerde vazife 
görebilir, raporu almalardır. Ve bu rapora 
b'naon orada oturmaktadırlar. Ancak değeri'* 
arkadaşımın tenkillerine iştirak ederim, ben 
bu görüşte değilim. Hizmetinde en küçük 
bir kusur olduğu zaman talimatname hüküm
lerine göre hat bakıcısı işinden atılmaktadır. 
Bnı arkadaşların sağlık durumları müsait de
ğilse ermkl'ye gitmelidirler. Memleketimizi 
biran için İsveç'te düşünelim : Soğuk şartları 
gavot kötü, demek oluyor ki, bu personel 
bizim memloket:miz öyle bir memleket olsa hiz-
mot etim imkânı bulamıyacaklardır. Mutlaka 
bir rahil yerde, istanbul'da bunları personel 
olarak hizmette tutmak zarureti yok. Bun
lar üzerinde de gerkekli çalışma yapılacaktır. 
B'r garda 7 t^me müdür muavinini tutacak ka
dar müessese kârlı değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın A.P. Sözcüsü 
Rıhtım Resmine değindi. Rıhtım Resmi % 2,5 
olarak alınmaktadır. Ve Ibelli başlı dört limanı-
nvrîia va/pılan itıhaîrltan alınmaktadır. Bunu bü
tün limanlara teşmil etmek ve bevnelmilel tari
felere eröre son derece ucuz olan Rıhtım Resmi
n i vü^de 'beşe çıkarılması hususunda kanun tek-
Mfi B "kan1 ar Kuruluna verilmiştir. Yakında 
Yüce Meclise gelecektir. 

Heron uçakları meselesi, al!tı seneden beri Yü
ce Meclisi ve Bütçe Encümenini işgal etmiştir. 
Bu uçaklar hurda halde bulunmaktadır, kullanıl
ması mümkün değildir. Elden çıkarılması için 
muhtelif teşebbüsler yapılmıştır. Ancak talibi 
çıkmamıştır. Muhammen bedel olarak bir heyet 
tarafından 1964 senesinde mahallinde tesbiti ya-
pılmıgtır. 66 000 dolar kıymet konmuştur. En 
-nn yaptığımız teşebbüslerde iyi bir müşteri bu
lunmuştur. 88 'b'in dolara, hurda olan bu uçak
ların sa'tılma'31 temin edilmiş, böylece Heron 
ııçrMarı meselesi ımsvzuu da ortadan kalkmış bu
lunmaktadır. 

Ankara - ÎJtan'bul - Mudurnu projesi Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından ele alınmıştır. İkinci 
Beş Yıllık Plânda realize edilecektir. Keza An-
'tara - Çankırı - Zonguldnk elektrifikasyon mese-
'OTİ İkinci Beş Yılhüs Plânda ele alınacaktır. An
kara - İstanbul yolculuğunu 5,5 saate indirecek 
bu proje uygulandığı takdirde hiç şüphesiz kara
dulları ile rekabetimiz daha rahat bir şekilde yü-
"üveocktir. Irak - İskenderun ve Türkiye müna-
"!ebetleri; notuma böyle geçmiş. Halen Irak itha-
bât ve ihracatını Basra 'Körfezi ve Beyrut'tan 
sapmaktadır ve "bu son derece pahalı olmakladır. 
İskenderun'dan ithalât - ihracat yapması için 
Mzı he-Hriti'ler, bâzı arzular «örülmüştür. Bunlar 
^akifcedilm^tir. En sıon Hariciye Vekilim'z bu 
'Vmuıvu Irak Hariciye Nazırı ile görüşmüştür; 
t farilimin'dan ilhrrcat ithalât yapılması imkân-
Hrı sa*lar,m:ri,--ır. Böy^ce her yıl 3-3,5 milyon 
doYiîiık bir gel'r saklanmış ^acr^tır . 

Kıvmetli vakitlerindi daha fazla almamak 
io.în muhterem millebvrFdli a^k^ipp.larMn. sözleri
mi 'burada ıbitirmek i-'tivornım. Her>m;zi "bu vesile 
ile tekrar sargıyla, sçlânVarm. f Sol dan a.lkT^ar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müsaa
de buyurun, yarım saatten fazla mesaimiz dola-
yıaiyle saaît 21,30 da toplanmak üzere, oturuma 
ara veriyorum. Sualleri o zaman lütfen sorar
sınız. 

Kapanma saati : 20,00 



D Ö R D Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 21,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Âdil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Ook muhterem arkadaşlarım, 
Millet Meclisinin 49 ncu Birleşimine devam edi
yoruz. 

Ancak, henüz Başkanlık Divanı maalesef te-
rekkübedemediği cihetle, müzakereye başlıyamı-
yacağız. Bu sebeple yüksek müsamahanıza sığı
narak Divan teşekkül edinceye kadar beklemek 
mecburiyetinde kalacağız. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Bir teklifte bulunacağım, muvakkat iki Divan 
Kâtibi seçebiliriz. 

BAŞKAN — Oturumu açmadan kimse konu
şamaz. 

SABAHATTİN BAYBURA (Adana) — 
Muhterem Başkan, mademki siz konuştunuz ben 
de konuşacağım. Başkanlık Divanını seçmek Yü
ce Meclise aittir. Mademki kâtipler yoktur, mü
saade buyurunuz, içimizden iki arkadaşı kâtip 
seçelim. 

BAŞKAN — Divan Katibi arkadaşlar gelin
ceye kadar bekliyeceğiz. 

(Divan Kâtipleri yerlerini aldılar.) 

BAŞKAN — Divan teşekkül etmiştir. Dör
düncü oturumu açıyorum. Görüşmelere başlıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir önceki oturum
da,. Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde müza
kere cereyan etmiş, grupları adına konuşan arka
daşlarımızdan sonra yeterlik önergesi gelmiş, ye
terlik önergesi oya konmadan önce, Sayın Ulaş
tırma Bakanı beyanda bulunmuş ve vakit hulul 
ettiği cihetle birleşime 21,30 da devam etmek 
üzere ara verilmişti. Sayın Ulaştırma Bakanı 
sözlerini hitama erdirdiği anda bâzı arkadaşları
mızın soru sordukları görülmüştü. Kesildiği nok
tadan devam edilmek üzere soru sormak istiyen 
arkadaşlarımızın, yazılı vukubulan müracaatları
na göre kendilerinin kısa ve sarih olarak sorula
rını tevcih buyurmalarını ve Sayın Bakanın da 

gerekli gördüklerine cevabı Yüce Meclise arz et
mesini rica edeceğim. 

Buyurun, Sayın Şükrü Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Sayın Başka

nım, Sayın Bakan bir Anayasa Mahkemesi kara
rı okudu. Anayasanın 152 nci maddesinin son 
fıkrasına göre Anayasa Mahkemesi kararları 
yargı organını bağlar. Okunan kararda yargı ka
rarlarına istinadeden kişi haklarının ne şekilde 
düzenleneceğini açıkça ifade etmektedir. Anaya
sanın 152 nci maddesinin son fıkrasını okuyo
rum : «Anayasa Mahkemesi kararları, Resmî Ga
zetede hemen yayınlanır ve Devletin yasama, yü
rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, 
gerçek ve tüzel kişileri bağlar» hükmünü taşı
maktadır. Anayasanın bu âmir hükmü karşısın
da Danıştayda tehiri icra kararı verme yetkisi 
var mıdır? Sadece, bu kararı ile bunları niçin in
faz etmiyorsunuz diye Hükümeti uyarmaya yet
kisi kalmamıştır. 

BAŞKAN — İzah etmeyin efendim. 
ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Bu durum 

karşısında Hükümeti bir uyarma kararı vardır, 
bu durum karşısında, Hükümet Anayasanın 152 
nci maddesinin son fıkrasına istinaden Danıştayı 
mukabil olarak uyarmış ve efkârı umumiyeyi 
günlerden beri meşgul eden bu çok hassas mevzu
da bir basın toplantısı yapmak suretiyle üanış-
taym bu tashih kararındaki uyarma hükmünün 
Anayasanın 152 nci maddesini ihlâl ettiğini be
yan etmiş midir? Lütfen açıklasınlar. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, muh
terem arkadaşlarım, lütfen sorularınız bundan 
daha kısa ve daha izahsız ve ingiliz Parlâmento
suna yaraşır eda ile daha veciz daha sarih.. . 
(Türk Parlâmentosuna sesleri) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Türk 
Parlâmentosuna yaraşır. 
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BAŞKAN — O mahiyette söylemedim, de
mokratik gelişme bakımından söyledim. Mesele
leri o yönden mütalâa etmemenizi rica ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 

(Eskişehir) — Sayın Akkan'm vâki sualine arzı 
cevap edeyim. Biraz evvel yüce huzurlarında 
okuduğum Anayasa Mahkemesi kararı, 4753 sa
yılı Kanunun tatbikatı ile ilgili olarak C. H. P. 
Grupu tarafından ikame edilmiş bir dâva sebe
biyle verilen karardır. Metin uzun olduğu için 
tamamiyle okumadım, ancak metinden bâzı pa
sajları huzurunuzda dile getirdim. Anayasanın 
114 ncü maddesinin tatbikatiyle ilgili olarak ga
yet açık ve bugünkü çelişme mevzuu olan olay
lara ışık tutacak mahiyette argümanlar ihtiva 
etmektedir. Bu argümanları, idarecilere, kaza 
organında vazife görenlere ölçü, olması bakı
mından burada takdim etmekte fayda gördüm. 
Aslında Medeni Kanunun birinci maddesine göre 
hiç şüphesiz bu ilmî içtihatlardan herkesin isti
fade etmesi lâzımdır. Gerek icra organının, ge
rek kaza organlarının Anayasa Mahkemesi gibi 
Yüce bir Mahkemenin bir karar vesilesiyle or
taya koyduğu gerekçelerden istifade etmesi lâ
zımdır. Sayın Akkan'in ifade ettiği şekilde 
yine Anayasamızın 152 nci maddesinin son fık
rasına göre organları bağlayıcı mahiyettedir. 
İster mevzu bunun dışında olsun, ister mahiyeti 
başka olsun, nihayet gerekçe tatbikatı ortaya 
koymuştur. Gerekçedeki önemli husus 114 ncü 
maddenin tatbikatiyle ilgilidir. Ye gayet açık 
olarak idare hukukunun ilkelerine göre idari 
eylem ve işlemler dolayısiyle kişinin uğrıya-
cağı zararların ancak parasiyle tazmin edilmesi 
gerekli olup uğranılan zararın aynen gideril
mesi, ve eski halin geri getirilmesi söz 
konusu değildir. İptal kararları, kendili
ğinden eski hali geri getirecek bir huku
kî sonuç doğurmaz. Yargı mercii idareyi 
belli bir hal şekli uygulamaya zorlıyamaz. 
Bu argümanlardır. Bunu Anayasa Mahkemesi 
kararları gerekçesinde sarih şekilde yazmıştır. 
Biz sadece Anayasa Mahkemesinin bu kararına 
da dayanmıyoruz. Danıştaym tevhidi içtihat 
kararları da vardır. Zamanınızı almamak için 
onları okumadım. Danıştaym tevhidi içtihat 
kararı, Anayasa Mahkemesi kararı, biran için 
siyasi bir heyetin huzurunda belki tekrarında 
fayda vardır, onları şöyle bir tarafa bıraka

lım, yüce huzurunuzda bir başka şeye te
mas edeyim. C. H. P. nin İstanbul Milletvekili 
Sabri Yardarlı'nın Danıştay Kanununun müza
keresi sırasında komisyon sözcüsü olarak 95 nci 
maddenin son fıkrasiyle ilgili ve bu fıkranın 
hangi maksadı kapsadığı Anayasanın 132 ve 
114 ncü maddelerinin ışığı altında idarenin so
rumluluğunun nelere müteveccih olduğunu, te
hiri icra kararlarının neticesinin ne olacağını, 
idarenin bunları uygulamaması halinde, tazmi
nattan gayrı alâkalının bir talepte bulunmıya-
cağına dair yine Millet Meclisi tutanak der
gisinin 6 . 1 . 1964 günlü Oturumuda tafsi
lâtlı izahat! vardır. Bunları burada zikretmek 
istiyorum. Gerek kanunun müzakeresi sırasın
da komisyon sözcüsünün beyanları, gerek Da
nıştaym tevhidi içtihat kararları ve gerekse 
Anayasa Mahkemesinin bu sarih gerekçesine da
yanan hükmü muvacehesinde, tehiri icra karar
larının uygulanmaması keyfiyeti, Anayasaya 
aykırılık teşkil etmez, sadece alâkalının aidol-
duğu mahkemede, eğer uğramışsa, varsa, zarara 
uğramışsa, bu zararın tazmini hususunda dâva 
hakkı verir. Mesele bundan ibarettir. Fransız 
idare hukuku da bunu böyle tesbit etmiştir. Yok
sa Danıştaym, falan adamı işten çıkardı, fa
lan adamı yerine tâyin etti, gelip masasına otu
racaktır diye icrayı zorlayıcı, icranın dışında ve 
üzerinde bir karar vermeye yetkisi yoktur. Bunu 
ben söylemiyorum, Anayasa söylüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Vardarlı, Da
nıştay Kanununun müzakeresi sırasında söğeü 
olarak aynen şunları söylemektedir; «Her 
hangi bir memurun bir yerden diğer bir yere» , 
misal olarak veriyor bunları, «nakledildiğini' 
bir an için düşünelim. İdare, bittabi bu memu
run naklinden mütevellit boşluğu doldurmak 
için nakil keyfiyeti ile birliktö ikinci bir nakil' 
yapılmıştır. Ve nakledilen, haksızlığa uğradığı
nı, iddia eden şahıs da bir tehiri icra karan is
tihsal etmiştir. Burada iptal kararı alındığı an
da bu nakil keyfiyetinden dolayı zarara uğrı-
yan şahsın, gidip orada oturan şahsa : Sen kalk 
ben geldim oraya oturacağım demeye hakkı 
yoktur.» Bunu Komisyon Sözcüsü misal olarak 
veriyor. Bir kere1 hakkı vardır, diyor : 95 nci 
maddenin son fıkrasına göre tazminat isteme 
hakkı. Bu sarih hukuk ölçüler muvacehesinde 
tehiri icra kararlarını uygulamıyan bakan veya 
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bakanlar hakkında, Anayasa çiğnenmiş, ihlâl 
edilmiştir, şeklindeki velveleler maksadı malûm 
olan siyasi demagojiden başka bir şey değildir, 
arkadaşlarım. (Soldan, alkışlar) 

Bu Anayasanın yapılmasında Kurucu Mec
liste karınca kararınca emeği geçmiş bir arka
daşınız olarak, bu maddelerin hangi maksatla
ra göre tedvin edildiğini* gayet iyi bilmekteyim. 
Maddelerin müzakeresi sırasında bunlar sarih 
şekilde dile getirilmiştir. Bu itibarla, Anayasa
yı yapanlara, Anayasaya gönülden inananlara, 
Anayasayı' çiğniyorsunuz, diye itham etmek 
haksızlıktır, insafsızlıktır. Bunu da burada be
lirtmek isterim. Anayasanın 152 nci maddesi
nin son fıkrası1 herkesi bu kabil kararlara hür
mete davet etmektedir. Anayasa hükmüdür. Biz 
Hükümet olarak bu mevzuata hürmetkarız. Baş
kalarının da hürmetkar olmasını istemek hak
kımızdır, arkadaşlarını. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu. 
KEMAL N E B I O S L U (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan ikinci Oturumda, DD 
bünyesi içinde çalınmakta olan büyük bir me
mur, işçi ve hizmetli kadrosunun 300 - 50Ö lira 
gibi yetersiz bir ücretle çalışmakta olduklarını 
beyan ettiler. Bu kadar yetersiz bir ücretle ça
lıştırılanı personel için Sayın Bakan 1966 yılı 
içinde bir zam düşünmekte midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Sayın arkadaşıma hemen arz ede
yim ; 1963 - 1964 - 1965 yıllarında bu memurla
rımız, bu feragatli ve idealist arkadaşlarımız 
ikramiyelerini dahi alamamışlardır. Biz bu se
ne kendilerine iki1 ikramiye veriyoruz, ayrıca 
personel rejiminin içinde durumlarını da yeni
den değerlendirmek için çalışmalarımız vardır. 
Arz ederim. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — ikinci 
sorum : Üç bin işçiyi kapsıyan Likit - işle yapı
lan toplu sözleşme neticesinde bunun Deniz-
banka sekiz milyon1 lira zarara mal olduğunu 
buyurdular. Yine malûmlarıdır ki, 22 Martta 
10 bin işçiyi temsil edem Ulaş - iş in sözleşmesi 
de Denizcilik Bankasına oturacaktır. Bunun 
için malî bi'r tedbir alınmış mıdır? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşım, Bakan oldu
ğumun üçüncü gününde, devam eden bu grevi 
süratle hallettik, işçilerin hakkı olan parayı ni-
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zası'z ihtilafsız, karşılıklı görüşmeler sonunda 
kolektif mukavele ile bir ölçüde, iki tarafı da 
tatmin edecek şekilde bağladık. Bunun sekiz 
milyon lira inikası olmuştur. Ulaş - iş ile toplu 
sözleşmeye oturmuş vaziyetteyiz. Hiç şüphesiz 
440 sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlığı
mıza bağlı bu teşekkül, eğer kaynağında sıkıntı 
çekerse Hazine gerekli desteği yapacaktır. An
cak bunu yapılan' hizmet ve bu hizmet karşılı^ 
ğmda âdil bir ücrete dayanarak işçi ve işveren 
arasında bir düzen'e sokulması üzerinde hassa
sız. Takdir buyurursunuz ki, Hazine verecek 
diye ücretleri ölçüsüz hale de getiremeyiz. 
Çünkü, Hazine1 hepimizin, hepinizin, fakir zen-
kini karınca kararınca verdiklerimiz -vergilerle 
ayakta tutmaya çalıştığımız bir hazinedir. Bina
enaleyh, Devlet ne yardım verirse versin, bu
num üzerinde durmayız, Ancak müessesenin 
bünyesin'e göre çalışan! işçilerin hakkettikleri 
ücretleri1 munsif ve âdil bir esasa göre kıymet
lendirecek olan bu müzakerelerin sonuca ulaşa
bileceğinden1 ümitvarrz. Gerekli tedbirleri ala
cağız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci. 
CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Sayın Başkan, 

Devletin ve kamu teşddriülerinin basına tanı
dığı kolaylıklar tedrici surette geri alınmak
tadır. PTT idaresinin ıbaism aleyhine telefon ten
zilâtında bir ayarlama yapmasından sonra An
kara Belediyesi de basın (kartlarını toptan gc-
çerlıilıilkıtcn (kaldırmış durumdadır. PTT idaresi 
eğer büyük bir malî 'külfet tahmil etmeyeceği
ne inanıyorsa telefon tenzilâtını eski hale getir
meyi düşünebilir mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Bu kıymetli temenninizi hiç şüp
hesiz urmım müdür ve değerli, idareciler tak
dir edeceklerdir. Isıtitraden cevap vermek müm
kün değildir. Mesele (bir etüte muhtaçtır. Eğer 
izin verirseniz daha detaylı olarak bu teklifi 
tetkik ettikten sonra yazılı olara'k arz 'edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 

Başkan, gerçi sayın vekil izah ettiler; Türki
ye'de D.D. da lokomotifte dizelli sisteme ge
çilmekte olduğunu, hayırlı yolun bu 'olduğunu 
söylediler. Ben şarklı değilim. Şanklı vatandaş
larla temas ettim. Batı - Anadolu'da asliyen lo
komotiflerin, marşandize varıncaya kadar di-
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zelli lokomotif olduğunu ve rahatlık içinde sey
rettiklerini, Şark'ta Devlet Demiryollarında 
seyreden lokomotiflerin kömürlü, buharlı ol
masından mütevellit kir, pis, pasak içimde oldu
ğunu ve kötü şartlar içinde seyahat ettiklerini 
ifade ettiler. Dizel verikneyişinin teknik sebebi 
vardır, kabul ediyoruz. Ancak 'bir nisbet dâ-

• hilinde Şark'tıa .kullanılan katarların dizele 
çevrilmesi imkânı yok mu ? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFI ÖZTÜRK 
(Devamla) — Sayın Kabadayı'nm sualine arzı 
cevabedeyim. 

Dizelli sistemi tam ınânasiyle kurabilmek 
içdn 400 lokomotife ihtiyacımız vardır. Bunlar 
bir plâna ve programa bağlanmıştır. Halen eli
mizde 860 küsur buharlı lokomotif vardır. Bun
ların yaşı 35 ilâ 95 sene arasındadır. % 30 tek
mil ömrünü doldurmuştur. Geçen sene Ameri
ka'dan satın aldığımız 40 kadar dizelli lokomo
tif rantabl ve rasyonel bir şekilde en fazla kâr 
getirecek sahalara tahsis edilmektedir. Yolcu ta
şıma bakımından, biraz evvel de izah ettiğim 
for trafik bölgelere tahsjste ekonomik zaruret 
vatıdır. Bunun dışında cer ıkuvveti fazla olan bu 
lokomotifler için bilhassa cevher taşınması, kö
mür taşınması, demir taşınması gibi uzun me
safeli ve daha büyük tondaki katarların taşın
masında ve arazinin meyli de nazarı itibare alı
narak tahsisi er umumiyetle bu trenlere yapıl
maktadır. Yani Doğu'daki marşandizlerin de 
birçoğu dizellidir.. Batı'daiki marşandizlerin 
de birçoğu dizellidir. İktisadilik esasına göre, 
kârlılık, verimlilik esasına göre hizmet görül
mektedir. Temennimiz şudur: İnşallah Eskişe
hir'deki fabrikamız kısa zamanda imalâta geçer, 
ihtiyacı karşılayacak seviyede dizel lokomotifin 
sahibi olduğumuz gün memleketin her tarafın
da bu dizel lokomotifler işleyecektir. Yalnız, 
uzun tünelli ve yolcu bakımından son derece 
ehemmiyetli olan bir husus, dumanlardan rahat
sız olun/maktadır. Şikâyetler vardır. Meselâ 
Adana'nın Ayran tüneli aynı şekilde, yarım sa
at devam eden bir tünel. Halik şikâyetçidir. 
Bu gibi yerlerde dizel lokomotif /kullanılması 
için 'arkadaşlarımızın dikkati çekikniştir, üze
rinde çalışmalar vardır, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Enver Güreli? Yoklar. 
Sayın İrfan Solmazer. 
İRFAN SOLMAZER( Tokat) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan hepimizin hayret ve dehşet 

ile dinlediği açıklamalarda bulunmuşlarıdır. Suç
lulukları kesin olarak ifade edilen yüksek de
receli «memurlar hakkında ne gibi işlem yapıl
mıştır? Bâzılarının emekliye sevk edildiklerini 
gazetelerden öğrendik. Bu kadar korkunç ve 
âdi suiistimal yapanların emeklilik yerine iş
ten el çektirilerek mahkemeye verilmesi gerek
mez mıi id i î Ve bu suretle emeklilik halkların
dan da mahrum edilmeleri daha doğru olmaz 
mı? 

Yüzbinleri aşan suiistimallerin yapıldığı ta
rihte Ulaştırma Bakanı kim idi? Bakanlık Tef
tiş Kurulu halkkıoda ne gibi işlem yapılması 
düşünülmektedir ? 

Başvekâlet Yüksek Murakabe Kurulunun 
açılklamış bulunduğu suiistimaller için araştır
ma raporu verilmiş midir? Soru bir. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFt ÖZTÜRK 
(Devamla) — Sayın Solmazcr'e hemen arzı ce-
vaıbedeyim. 

Bu konuda münferit bir şikâyet ve tahikıilkat 
yoktur. 8 . 10 . 20 tahkikat bir 'aradadır. Bun
ları yegân yegân <arz edemediğim için »müteessi
rim. Kendileri 'hakkında emeklilik işlemi yap
tığımız şahısların, vâlkı fiilleri ıdolayısiyle iraıs 
ettikleri hazine zararının tazimin 'edileceği ta
biîdir. Esasen tasarruflarımızı kendilerine teb
liğ ederken eezai fiillerin, hukukî fiillerini ta
kip halklkıımızi mahfuz tutarak bu işleme teves
sül ettik. Bu tarzda tasarruf da fayda vardır. 
Hiç kimsenin yaptığı yanma kâr kalmaz. Çal-
dumsa mirî malı çaldım diyenler bu /memleket
te tamamen idaremiz zamanında tasfiye ola
caklardır. Bundan emin olunuz. (Soldan alkış
lar). 

Teftiş kurulunun takviyesini değerli arka
daşlarım söylediler, hakikaten lüzum ve zaru
ret vardır. Dev müesseseleri, milyarlara varan 
tasarrufları yapan müesseseleri altı müfettiş
le takibetmeye, üstelik kemiyet ve keyfiyet 
bakımımdan yeterli olımıyan bir kadro ile iste
diğimiz mânada Ikâmil mânada bir teftiş ve mu
rakabe yapmaya imkân yoktur. Sondaj sure
tiyle teftiş ve murakabe yapıyoruz. Aslında 
sondaj suretiyle değil yatay ve zencirleme bir 
mura'kabe yapmak lâzımdır. Temas ettim, dış 
acentalar beş sene murakabe edilmemiştir de
dim. Sebebi, murakıp, müfettiş bu işe ehil elyak 
kimse yoktur. Bunlar imkân ve zaman mesele-
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sidir. Teşkilât Kanunumuzda bu değişiklikler 
yapılarak, bu hususlar nazarı itibara alınarak 
kadrolarımız takviye edilmek suretiyle daha 
yakından, daha şümullü bir murakabe yapmak 
imkânını elde 'edeceğiz. Murakabe heyeti rapor
larında bu noktalara işaret buyurulmuştur. Be
nim buradaki sözlerimi belki bir kısıım .arkadaş
lar mücerret /mütalâa telâkki .edebilirler, Ba
kan hissî konuşuyor, acaba bu iddialar kavli 
mücerret midir diye düşünebilirler. Hayır arka
daşlar, Senato araştırma raporunu tetkik eder
sek bunların bir kısmı orada mevcuttur. Sena
to tarafımdan bir heyet ıkurulmuştur ve bir kıs
mımı tesbit etmişlerdir. 

Keza, Yüksek Murakabe 'Heyetince, sahtıc bi
lançolar yapıldığı, 7 ımilyon liralık bir bilanço 
açığı bulunduğu tesfait olunmuş, işaret edil-
ımiş Faillerinin takibi ve bu fiillere mesnedola-
raik esbabı subûıtiyenin tesbiti teftiş heyetine 
•bırakılmıştır. Ancak, hemen ifade edeyim ki, bir 
yıl zarfında bu Bakanlık camiasında '5 Bakan 
değişmiştir. İntibak kolay değildir. Böylesine 
bünyeye girecek çalışma, zaman meselesidir. 
Biz de tam mânas'iyle bünyelerin içine girdiği
mizi iddia edecek durumda değiliz. Müessese
lerin bir çoğuna el atılmamıştır, arkadaşlar, bu
nu ifade 'etmek isterim. 

Bu arada bir hususu daha arz 'edeyim. Ga
zeteler devamlı olarak gemilerimizin kaçakçı
lık: yaptığını yazarlar. Doğrudur. Ve biz muh
terem basınımızın bu haberlerini ihbar telâkki 
ederek araştırma yapıyoruz. Bugüne kadar 1965 
senesinde 1406 ihbar üzerinde .araştırma ya
pılmaktadır. Fakat bir kışımı müfettişlerin su
meni altındadır. İmkânları yoktur, yetişemez
ler. Gemiler dış seferlere giderken dikkatimizi 
çekmiştir. Frijiderleri, soğulk hava depoları bo
zulur, kasten bozulur. Hepsi dönüşte zabıt tu
tarlar, et kokmuştur, bir mubayaa yolsuzluğu 
meselesidir bu, dikkatinizi çekmek isterim. Bi
zim kumanyalar hep kokar. Napoli'den 40 lira
ya kilosu et mubayaa eder. Birtakım yolsuz ha
reketler burada zikredilmekle bitmez arkadaş
lar. Gemi kapaklarına kaçak eşyalar yerleştiril
miş, çeşitli yolsuzluklar, döviz kaçakçılıkları 
yapılmış ve yapılagelmektedir. Bunların içine 
girerek, mıemleketimizin kuruşunu zayi etme
mek için ciddî bir çalışma her şeyden evvel bir 
zaman ve imkân /meselesidir. Ayırabileceğimiz 

zamanları bu sahadaki kötülükleri tasfiyeye 
harcıyacağız. Yeter ki, Yüce Meclis bize itimat 
buyursun. Bizim tasarruflarımızın ciddî olduğu
nu, millet ve hazine yararına olduğunu kabul 
buyursun. Böyle bir kuvveti, böyle bir gücü siz
lerden alırsak cesaretle bu müesseselerin yol-
suzluıklariyle mücadele ederiz arkadaşlar. (Sol
dan alkışlar). 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — İkinci so
rum bir söylentiyi ısize ulaştırmak için olacak. 
PTT için kurulacak tesisleri ihale etmek içim bir 
Kamada firmasının tercih edilmesi bahis konusu
dur. Fransız ve İsveç firmaları bundan şikâ
yetçidir ve Kanada firmasının bir Türk olan 
mühendisi Türkiye'ye geldiğinde kendisinden 
milyonları aşan rüşvet istendiği söylenmektedir, 
iletirim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Değerli arkadaşımın bu ikazını.. 

BAŞKAN — Bu, sual olmadı Sayın Bakan.. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 

(Devamla) — Bu temenniyi soru şeklinde de 
telâkki edebiliriz, zabıtlara geçmesinde fayda 
vardır. Değerli arkadaşlarım, meselenin ilki yönü 
vardır. Birisi, Türkiye'de telekomünikasyon 
sanayiinin kurulması meselesi. Bu karar mem
leket gıerç eki erine ve millî menfaatlere uygun 
bulunmadığı takdirde hiç şüphesiz üzerinde has
sasiyetle duracağız ve eğer 'kanuna aykırı birta
kım filler varsa ve bu fiilleri irtikâp edenleri 
de kanunun pençesine teslim edeceğiz arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — İktisadi 

Devlet Teşekkülleri sıerımayesi millet paradiyle 
teşekkül etmiştir. Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
İktisadi Devlet Teşekkülleri de vardır. Bun
ların işveren sendikasına üye olmaları (konu
sunda ısrarla talepler bulunduğuna göre, acaba 
İktisadi Devlet teşebbüslerinin milletin malı ile 
çalışan işveren sendikalarına üye olması karşı
sında işçi işveren münasebetlerinde işçi aleyhine 
bir dengesizlik meydana gelmiyecek mi? Ulaş
tırma Bakanlığına bağlı İktisadi Devlet Teşek
küllerinin işveren sendikasına üye olmalarına 
Sayın Bakan karşı mıdır, değil midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Muhterem Kemal Yılmaz arka-
daşııma arz edeyim; Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
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teşefkkül ve müesseselerin bünyesinde çok çeşit
li sendikalar vardır. Bunların hepsi hür sendi
kalardır. Kendi menfaatlerini toplu şekilde ko
ruyacak Sendika Kanunu bünyesindeki hüküm
lere uygun 'teşekküller olarak faaliyet göster
mektedirler. Sendikaların 'savundukları men
faatleri arka hesaplar ile bertaraf edebilecek 
ne sarı sendikacılığa ne de işverenlerin bir 
tröst ıkuraralk bunların halk ve menfaatlerini or
tadan kaldıracak bir davranış ve teşebbüs içine 
girmeleri müessesemizde, Bakanlığa bağlı müesse
selerde mevcut değildir. Böyle bir hal mevcu-
dolursa şekil mühim değil, ruh ve muhteva mü
himidir. Gerekli tedbirleri alırız. Bugüne kadar 
sendikalardan bu yolda her hangi bir şikâyet 
sevk etmemiştir, arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pasinli. 
NİHAT PAStNLl (Erzurum) — Doğu Exp-

resine bağlanan yataklı vagonlar bakımsız, pe
rişan ve ekserisi arızalıdır. Lokanta vagonu 
yoktur. 

İkinci sorum: Yataklı vagon şirketiyle Dev
let Demiryolları arasındaki mukavele ne vakit 
hitam bulacaktır? Bunun düzenlenmesi ele alı
nacak mıdır? Ne kadar «sonra düzenlenecektir? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Devamla) —Sayın Nihat Pasinli'ye hemen arz 
edeyim, yataklı vagon şirketinin servislerimden 
şikâyetler edilmektedir. Bu şikâyetler tetkik 
edilmiştir, haklıdır, haklıdırlar. Vagonlar eski-
ımıiştir. Ücretler pahalıdır ve hizmetler gayet 
kötüdür. 30 sene evvel Vagonli şirketiyle yapıl
mış bir anlaşma gereğince hizmet görülmekte
dir. Mart ayında bu hizmet süresi bitecektir. 
Bunlarla Devlet Demiryolları Umum Müdürü 
yeniden bu şirketle mukavele masasına otur
duğu zaman, Avrupadalki emsaline ve klâsma 
uygun, memleketimizde yeni vagonlarla ve bi
zim tesbidedeeeğimiz ücret tarifesine riayetkar 
olmak şartiyle yeni bir anlaşmaya 'gidilecektir. 
Bütün bu şikâyetleri böyle bir anlaşma zeımdnin-
ide halledeceğimizi tahmin ediyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bun
dan başka iki tane daha yazılı soru vardır. Mü
saade ederseniz bunları Sayın Bakana iletece
ğim. Sual yazılı şekilde 'sorulmuştur. Yazılı ola
rak arkadaşlarımız cevaplarını alırlar. Bu ya
zılı soruları okuyorum. Eğer biz her mesele
nin başlangıcında birtakım vehimlere kapılırsak 

ı ve bu vehimlerin sonunda «resul adamları mâ
nevi baskı altında tutarsak yani suç olan fiil 
tezahür etmeden peşin birtakım ihtaımlar içinde 
(tutarsak, sanırım ki, telekomünikasyon Sana
yiinin kurulması kararını verecek Devlet memu
ru kalmaz. Onun için ben bunu Yüce Meclise 

i ve Senatoya getirmeden evvel, meselenin karar 
I safhasını ve karara varan arkadaşlarımızın 

dayandıkları mesnetleri teknik yönden, idari 
I yönden, malî yönden tetkik takibetmekteyim. 
:• Halen bu mevzuda dört firma birbiriyle reka

bet halindedir. Firmaların şartları varıdır çe
şitli şartları vardır, birbirinden farklıdır. Bun
ları değerlendirmek için üzerinde titiz ve has
sas çalışmalar mevcuttur. Sonunda bir karar 
verilecektir. 

Anayasa Mahkemesinin Kararı ve Anayasa
nın 95, 114, 132 nci maddeleri muvacehesinde 
verilen tavzih kararı bir hakkın ve selâhdyetin 
suiistimali mahiyetinde midir? Öyle ise ne 'gibi 
muamele yapılacaktır? 

Sayın Vekil tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve teklif ederim diye Sayın Celâl Nuri Koç 
tarafından sorulmuştur. Zapta geçmiştir, ceva
bı Sayın Bakan tarafından verilir. 

t ULAŞTIRMA BAKANI SEYFt ÖZTÜRK 
(Devamla) — Efendim yazılı cevap vereyim. 
Bu bir hukukî etüt meselesidir. 

BAŞKAN — Diğer bir soru : 
Geçenin geç saatlerinde Ankara'ya gelen 

katarların personeli için mevcut servis arabası 
kaldırılmıştır. Tekrar ihdası düşünülmekte 
midir ? 

Sayın Vekilin cevaplandırmasını arz ederim. 
Sayın Babattin Uzunoğlu tarafından veril

miştir. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Bunu da dikkate alırız. Arkadaş
larımla görüşeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Enver Tur
gut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Sayın Baş
kan, Muhterem Bakanımızdan sorum birdir. Bu 
sorum çok mühimdir. Senelerden beri Güney -
Doğu kısmına işlemekte bulunan expres Güney -
Doğu bölgesinin ihtiyaçlarını karşılıyamamak-
tadır. Bunun için müteaddit defalar müracaat
lar yapılmıştır. Acaba 1966 yılı içerisinde mo-
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torlu tren veya zaten expres olmasının imkânı 
yok, motorlu trenin hiç olmazsa Diyarbakır'a 
kadar işletilmesi mümkün değil midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFl ÖZTÜRK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; elimiz
de 18 dizi vardır. Bugünkü tarife sistemine gö
re bu trenlerden faydalanmak için tahsisler müm
kün mertebe yolcu vaziyetine göre yapılmakta
dır. Bu imkanlar arasında birşey ayırabilirsek 
sizin bu arzunuzu inşallah müspet olarak cevap
landırırız. Bunu arkadaşlarımla da görüşeyim, 
tetkik ettireyim, size tatminkâr bir yazılı cevap 
vermem mümkün olacaktır sanıyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Kuas. 

RİZA KUAS (Ankara) — Likat - iş sendi
kası ile Bakanlığa bağlı iki iş yerinde aynı işi 
yapan yükleme ve boşaltma iş yerlerinden bir 
tanesinde grev erteleniyor, öbüründe ertelenmi
yor. İkisi de aynı işi yapıyorlar. Sarsıcı oluyor. 
Acaba neden böyle oluyor. 

İkincisi; liman işletmeleri Genel Müdürlüğü 
diğer Haydarpaşa iskelesindeki işçilere boşalt
ma emri verdikten sonra Genel Müdürlük sendi
ka tarafından, gerek bakanlık, gerek Genel Mü
dürlük mahkemeye verilmiş midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Hâdise benim sorumluluk süre
min çok ötesindedir. Hemen arz edeyim, İstan
bul'da tahmil ve tahliye işçilerinin mevsim iti
bariyi© fevkalâde önemli ve yurt savunması ile 
ilgili, millî ekonomiye müessir birtakım malların 
yüklenmesi ve boşaltılması hizmetlerinde grev 
dolavisiyle, millî güvenlik bakımından mahzur 
mütalâa edilmiş ve Millî Güvenlik Kurulu ka
rarı ile grev durdurulmuştur, ertelenmiştir zan
nederim, (arkadaşımın temas etmek istedikleri iz
mir'deki grev meselesidir. Bu mesele esasen grev 
•süresi devam ederken Millî Güvenlik Kurulunun 
30 günlük müddeti geçmeden tarafların müza
keresi yol iyi e halledilmiştir. Mesele böylece 'ka
panmıştır. Biz halledilmiş, tarafların memnun 
olduğu konuları yeniden buraya getirip bir po
lemik mevzua yapmakta fayda görmüyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bir yazılı soru daha 
var. Bunu da okutup bu soru kısmını kapatıyo
rum. 

Ankara - Çankırı - Zonguldak arası işletilen 
motorlu tren hangi sebeple kaldırılmış olup üze
rinde yeniden servise konulması düşünülmekte 
mi dir? 

Çankırı 
Mehmet Ali Arsan 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFl ÖZTÜRK 
(Devamla) — Ankara - Çankırı - Zonguldak mo
torlu treni iktisadi sebepler muvacehesinde kal
dırıldığını bana alâkalı servis intikal ettirmiştir. 
Haftanın muayyen günlerinde gitmektedir, ye
teri kadar yolcu bulamamıştır. Gayriiktisadi ol
duğu için kaldırılmıştır. Fakat değişen şartlara, 
ekonomik gelişme ve nüfus hareketlerine göre 
yeni bir vaziyet hasıl olursa tetkik ettiririz, im
kânları araştırmaik suretiyle tekrar ihdası yolla
rını ararız efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFl ÖZTÜRK 

(Devamla) — Huzurunuzdan ayrılırken muhte
rem arkadaşlarım, hepinizi tekrar hürmetle se
lâmlarım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz milletvekilininidir hük
müne göre Y. T. P. Grupu adına Saym Emin 
Gündoğdu söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Emin Gündoğdu. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EMİN GÜNDOĞ

DU (Bingöl) — Saym Başkan, muhterem arka
daşlar; Y. T. P. Grupu adına benden önce konu
şan Grup Sözcüsü Saym Cengiz Ekinci'nin tah
lil ve izahlarına ilâveten ben de Ulaştırma Ba-
kanljğma bağlı PTT ve D. Demiryolları Umum 
Müdürlükleri bütçeleri üzerinde Y. T. P. Gru
pu adma bâzı temennilerimizi arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; PTT 126 yılını idrak 
etmiş bulunuyor. Bu müddet içinde PTT memle
ketimize geriş hizmetler yapmış, bundan sonra 
da geniş hizmetler yapacağına kaaniiz. Yalnız 
bir noktaya temas etmek isterim. 1960 dan önce 
birçok nahiyelerde PTT teşkilâtı kurulmuş, 1960 
dan sonra bu teşkilât da zarar eder amaciyle ka
patılmıştır. Zarar etse dahi âmme hizmeti olan 
bu müesseselerin yeniden açılmasını temenni edi
yoruz. Saniyen eskiden yapılan PTT hatlarının 
yeni yol güzergâhlarından yapılmasını da ayrı
ca rica ederiz. Bakır olmıyan tellerin bakırdan 
yapılmasını acaba PTT düşünür mü? 

— 494 — 



M. Meclisi B : 49 18 . 2 . 1966 O : 4 

D. Demiryolları mevzuuna gelince; sevinçle 
öğrendiğimize göre D. Demiryolları fabrikaları
mızda yaptığı vagonların Avrupa'da imal edi
len vagonlardan daha iyi olduğunu yakinen mü-
şahaae ettik Bu husus sevincimizi mucibolmuş-
tur. Şimdi de D. Demiryolları lokomotif imali için 
çalışmakta imiş. Bu haber de cümlemizi son de
rece memnun etmiştir. Bu hususta memleket 
namına D. Demiryollarına muvaffakiyetler, ba
şarılar dileriz. Yalnız D. Demiryollarından şu
nu rica ediyoruz. Doğu'ya giden Ekspresleri, di
ğer ekspreslerin durumuna getirmek mümkün 
değil midir, hassaten bu hususta eğer bize malû
mat verirlere memnun oluruz. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin Ulaştırma 
camiasına ve memlekete hayırlı olmasını diler, 
Yüce Heyetinizi Y. T. P. Grupu adına hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 
üzeri.ıdeki müzakerelerin yeterli görüldüğüne 
dair bir önerge var. Yeterlik önergesini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Uiaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki mü

zakerelerin yeterliğinin oylanmasını saygıyle 
arz ederim. 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, yeterlik aley
hinde buyurun. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sa
yın arkadaşlarım, Sayın Ulaştırma Bakanı, Ba
kanlığı ile ilgili tenkidlere cevap^ verirken Ana
yasamızın 132 nci maddesiyle ilgili, Anayasaya 
saygı ile ilgili bir konuda biraz daha aydınlan
masına muhtacolduğunu sandığım bir Anayasa 
Maliıkemesi kararı okudular. Bu Anayasa Mah
kemesi kararının en önemli kısmında, en önem
li cümlesini atlıyarak okuduklarını tesbit etmiş 
bulunuyorum. Madde bir. 

rarı veremezsiniz dediği özel bir halde 4753 sa
yılı Kanun uygulamasında tatbik edilmek üzere 
verilmiş bir içtihattır. Aynı karar da... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu izah etmeyi
niz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun demek isterim ki, aydınlansın bu 
konu. Açıklıktan kaçmayınız, hakikatten kaçma
yınız. Hakikat meydana çıkarsa daha iyi olur. 
Ulaştırma Bakanı vakit varken hatasından döne
bilir. Hukuk aydınlanmış olur. Kifayet önerge
si ile ne suç örtülür, ne Anayasa örtülür, hiçbir 
şey örtülemez. Bırakınız konuşalım, meydana 
çıksın. Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... (C. H. P. 
den alkışlar) Kabul etmiyenler... (A. P. den al
kışlar) Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. (Kar
şılıklı konuşmalar) (Gürültüler) 

Bu şekilde lütfen karşılıklı konuşmayınız, 
muhabbet konuşmalarınızı dışarda yaparsınız. 

Bu şekliyle Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üze
rindeki müzakereler hitama ermiştir. 

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

Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 7 533 925 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edümiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 755 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 37 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkincisi bu Anayasa Mahkemesi kararı eğer 
kifayet önergesi reddedilirse, bunun on dakika 
içinde tahliline imkân verirseniz görülecektir ki, 
icrayı durdurma kararlarının yerine getirilme
mesini değil, yerine getirilmesini emreden bir 
karardır. Çünkü bü Anayasa Mahkemesi kararı 
kanun vâzmın mahkemeye icrayı durdurma ka-
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Bölüm 
16.000 ÇeşMi giderler 

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

Lira 
135 000 

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

ları ve onarımları 489 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî tran'sferler 242 660 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi Yüce Meclisçe 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Memleketimize 
hayırlı olsun. (Adalet Part'isi 'sıralarından al
kışlar) 

4. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1966 yılı 'Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/8, 
Cumhuriyet. Senatosu 1/634) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 44, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 729) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza tünüyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet-
-m'esi Genel Müdürlüğü 1966 yılı cari harcamalar 
için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
42 544 915 lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 14 980 000 li
ra, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 770 662 

lira ki, toplam olarak 58 295 577 lira ödenek ve» 
rilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyenler? Yok. Bölümlere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde ile ilgili hükümleri okutuyo
rum. 

(A / l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 27 687 211 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 861 702 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 9 896 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 070 000 

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

22.000 Yapı, tesils ve büyük onarım 
giderleri 3 120 000 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 10 790 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalraalar 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal (transferler 370 662 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
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1 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle iberaıber oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
1 nci madde cetvelleri ile beraber kaıbul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 58 295 577 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen? 
Yok. (B) cetvelini okutuyorulm. 

(B) Cetveli 

Bölüm Gelirin çeşidi Lira 

62.000 İşletme gelirleri 10 270 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 400 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 47 625 575 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetvelleri ile beraber oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
2 nci madde cetvelleriyle beraber kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş-, 
letmesi Genel Müdürlüğünce 1966 Bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1966 Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz 
istiyenler? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlerine ait kadrolar, (bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce ıgeçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. Maddeyi oyunuzıa şunuyoruim. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkın
daki 28.2.1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı 
!(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 Bütçe yı
lında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz 
istiyenler? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Beşinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 nıeü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
('aylık ve ücretler kesimleri hariç (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden' 
(geçen yıllar borçları) maddesine Maliye Bakan
lığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti-
yenler? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
(giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalımalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kaibul edil
miştir. 

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

'BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti
yenler? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... E'timiyenler... 8 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenler? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Balkanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında 'söz istiyenler? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Madde aynen kalbul edil
miştir. 

Tasarı tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Müsaade ederseniz, açık oylama (muame
lesini kupaları gezdirmek suretiyle yapalım. 
Lütfen kupaları gezdiriniz. 

C) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü : 

b) Jandarma Genel Komutanlığı : , 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, pro
gram gereğince 1966 yılı İçişleri Bakanlığı Büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. Parti grupları 
adına konuşacak arkadaşların isimlerini okuyo
rum. C. H. P. Grupu adma Sayın Hamdi Or-
hon, Y. T. P. Grupu adma Sayın Raif Aybar, 
C. K. M. P. Grupu adına Sayın Ahmet Tahta-
(kılıç, T. 1. P. Grupu adma Sayın Yunus Ko
çak, A. P. Grupu adma Sayın İlhamı Ertem, 
M. P. Grupu adına Sayın Necati Güven. Bu
nu takiben ikinci defa grupları adma söz alan 
arkadaşlar, Y. T. P. Grupu adma Sayın Halil 
Balkıs ve C. H. P. Grupu adma Sayın Turhan 
Feyzioğlu. 

Şimdi C. H. P. Grupu adma Sayın Hamdi 
Orhon, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADİNA HAMDİ ORHON 
(Trabzon) — Saym Başkan, sayın milletvekil
leri; 

İçişleri Bakanlığı 1966 yılı Bütçesi hasebiy
le grupumuzun görüşlerini arz edeceğim. 

Yurt sathında âmme hizmetlerinin dağılışı 
ve yürütülmesi itibariyle İçişleri Bakanlığının 
taşıdığı özellik Anayasamızla teminat altına 
alman hürriyetlerimiz, halkın huzuru, güven 
duygusu <bir kelime- ile âmme nizamı bu Ba-
Ikanlığm hizmet bütünlüğünde toplanmakta 
böylece ekonomik, sosyal, kültürel gelişme
miz Bakanlığın h.îzmet anlayış ve tutumu ile 
sımsıkı ilgili bulunmaktadır. 

Anayasamızın 115 nci maddesi illerdeki hiz
metlerin yetki genişliği e3asma göre düzenlen
mesini âmirdir. 

11 teşkilâtının başı olan vali, Devletin, Hü
kümetin mümessili olması hasebiyle bütün âm
me hizmetleri burada yelpaze şeklinde dağıl
makta, yürütülmekte, değerlendirilmekte, ba
şarıya ulaştırılmaktadır. Bugünkü haliyle il 
teşkilâtı; il, ilçe, bucak olarak kurulmuş bu
lunmaktadır. Her Bakanlık bu teşkilât yoluy
la hizmetlerini yürütmektedir. 

Mülki teşkilâtın başında bulunan idare 
âmirleri, İçişleri Bakanlığının bünyesinde yer 
almakta, murakabe ve koordinasyon böylece 
Bakanlıkta merkezîleşmektedir. Bakanın hiz
met özelliği yetki ve ağır sorumluluğu buradan 
gelmektedir. 

Yıllar boyu idare âmirleri birer hizmet mi
marı olarak başarılı olmuşlardır. Âmme niza
mının tesis ve korunmasında devrimlerin yer
leşmesinde, memleketin imarında büyük hisse
leri vardır. 

Nerede şahsiyet sahibi, yetkilerini isabetle 
kullanan başarılı vali var ise o ilde işler iyi 
yürümekte, idare güler yüzlü, halk ile beraber, 
halk için olmaktadır. 

İçişleri Bakanı vatan sathındaki bu geniş 
teşkilâtiyle âmme nizamının başsorumlusudur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şikâyetler daima partizan idareden ve kır

tasiyecilikten olmuştur. Vatandaş en basit işi
nin günlerce uzayıp gitmesinden bizardır, şikâ
yetçidir. 

Yetki ve mesuliyetini müdrik, demokratik 
nizam anlayışı sağlam idarecilerimiz kırtasi
yeciliği mağlûp :ederek halkın şikâyetlerini ber
taraf edebilirler kanısındayız. Merkezî idare
nin bu alanda valilere destek olması esastır. 
Basit bir evrakın bir daireden bir daireye ha
valesinin günlerce sürdüğünü neticeye bağlan
madığını hep biliyoruz. 

Mesuliyeti devretmek zihniyetinin kökü ka
zınmalıdır. Bu şekilde hareket edenler mesul 
olmalıdır. Kanunlarımızda mevcut kırtasiyeci
liği meydana götüren hükümler ayıklanmalı
dır'. Kırtasiyecilik yok edilmedikçe hiçbir hiz
met arzulanan kalkınma hain]esi yapılamaz, 
sıhhatli ve süratli yürütülemez. Valilerin salâ
hiyetlerini düzenliyen ve çeşit.-i kanunlarla hü
kümleri değişikliğe uğrayan İl idaresi Kanunu 
bu yönden tekrar gözden geçirilmelidir. Me
murin Muhakemat Kanunu ihmal edilmeden 
Yüce Meclise getirilmelidir. 
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Sayın arkadaşlar, 
1960 Devrimi Anayasasiyle plânlı bir kal

kınma devresine girmiş bııluınuyoruz. Yatırım
lar gayretli ellerle başarıya ulaşabilirler. Mer
kezî idarenin yatırımlarında illerin yatırımla
rında valiler yakinen ilgili ve mesuldıırlar. 

Muhtelif bakanlıkların teşkilâtına dâhil 
olup il teşkilâtından olmıyan bölge kuruluş
ları mensupları valilerle sıkı işbirliği yapma
lıdırlar. Bu temas ve ahenkleştirme sevimsiz 
bir otorite yarışması değil, yol gösterici, müş
külleri halledici ve yapıcı olmalıdır. 

îdare, insan sevk ve idare sanatıdır. Kanun
lar her müşkülü hal için kâfi değildir. îdare 
sanatımı bilmek, birçok zorlukları halleder. 

Valiler yetkilerini tereddütsüz ve tam ola
rak her türlü fikrî ve siyasi tesirlerden uzak 
durumlarından emin endişesiz kullanabilmeli
dirler. 

Partizan idarenin ıstırabını çok çektik, böyle 
bir idarenin rejimi nereye götürdüğünü hep 
biliyoruz. İçişleri Bakanının bu yönden de bü
yük mesuliyetleri vardır. 

Her kademedeki memurların haklarında alı
nan ve alınacak kararların haklılığına inanma
ları ve her türlü endişeden uzak kalmaları 
şarttır. Bu olmayınca me kırtasiyecilik kal
kar, ne huzur gelir, ne de lâyikiyle hizmet gö
rülür. 

Bu sözle, beyanlarla değil, fiil ve hareketle 
mümkündır. 

İdare edende huzur olmayınca, idare edi
lende huzur beklemek mümkün değildir 

Üzüntü ile ifade etmek isteriz ki, son tâ
yinlerle idarede huzur sarsılmıştır. Sayın Baş
bakanın işbaşına gelince verdiği şu teminatı 
hatırlatmak yerinde olur : «Partizan hareket
lere başvurıılmıyacaktır. Memurlarım huzur için
de çalışmamaları için hiçbir sebep yoktur.» 
Bu beyanatın mürekkebi kurumadan umum 
müdürlüklerden başlandı, 300 küsur muhte
lif kademedeki idare âmirleri, karakışta da
ma taşı gibi yerlerinden oynatıldı, tâyinleri ya
pıldı. 

Bu tâyin ve nakillerde hiçbir mâkul mes
lekî, idari, siyasi sebep göstermek mümkün de
ğildir. 

Merkez emrine 23, tetkik kuruluna 6, teftiş ku
ruluna 5, Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 ki, 

cem'an 37 vali merkeze alınmış 26 valinin yeri 
değiştirilmiş 28 vali yeniden tâyin edilmiştir. 
Böylece,, bir hamlede 91 vali değişikliği yapıl
mıştır. 

Bu haksız ve yersiz tasarruflar idareyi ve 
idareciyi tarafsızlığından, kanun otoritesin
den, güven ve itibarından yoksun bırakaca
ğından endişe ederiz. Bütün bunlar 1950 lere 
çok çabuk bir dönüşü hatırlatmakta göç ha
vası bütün Devlet teşkilâtına geniş ölçüde si
rayet etmiş bulunmaktadır. 

Hiçbir devirde bu şekilde mâkul ölçüleri aşan 
tâyin yapılmış, değildir. 

Yüce Meclis huzurunda bu tâyinlerdeki tu
tumu gün sığma çıkarmak maksadiyle 1961 den 
itibaden I nci, II nci, III ncü C. H. P. koalisyonu 
hükümetlerince yapılan tâyinleri arz eylemekte 
fayda görürüz. 

1961 yılından 1965 yılı Şubat ayma kadar 
dört yıl içinde 9 vali merkeze, 2 vali Teftiş 
Kuruluna «biri kendi arzusu ile olmak üzere» 
«merhum olmuştur, rahmetle yâdederiz» üç vali * 
Tetkik Kuruluna alınmış, 2 vali emekliye ay-
rılmş, emekli olarak istihdam olunan 3 vali de 
emekliye ayrılmış, 40 valimin naklen terfian 
tâyinleri yapılmış, meslek kademesinden 35 
kişi de 5439 sayılı Kanuna göre valiliğe atan
mıştır. 

C. H. P. koalisyonlarmca yapılaın bu tâ
yinler, nakiller, terfiler, merkeze alınmalar, 
emekliye ayrılmalar meslek mensuplarını za
manla tanıyarak icraatlarını değerlendirerek, 
Objektif ölçülere, hâdisata, müfettiş raporları
na istinaden yapılmıştır. 

Dosyalar İçişleri Bakanının elindedir. Devlet 
Şûrasına bu tasarruflar aleyhine dâva açıl
mamıştır. 

İki aylık iktidarda olduğunuzu söylersiniz, 
bu kısa zaman içinde hizmette bulunanları tanı-
madn yaptığımız tâyinlerde, hukuî ve objek
tif bir esas bulmak mümkün değildir. 

Şu hale göre, tâyinlerde, . hissî ölçülerin 
ve politik tutumun hâkim olduğu gün gibi 
aşikârdır. 

Bu arada, bir hususa da temas etmeden 
geçemiyeceğiz. Sayın Başbakamın gazetelerde 
okuduğumuz beyanatında : «Kendileri gibi il 
başkanlarını vali olarak tâyin etmedik» bu
yurdular 
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Sayın Başbakanın böyle bir beyanatı ol
masa idi arz - edeceğim hususlara temas etmeyi 
lüzumlu görmezdik. 

Her hangi bir partide il başkanlığı yap
mış hiçbir vali tâyin etmedik. Kendileri hem 
aday, hem de Niğde il Başkanlığı yapmış Sayın 
Naci Çerezci'yi Gaziantep'e tâyin buyurdular. 

Bu beyanatı şimdi biz tamamlıyarak soru
yoruz; tâyin edilen valiler arasımda muhtelif 
partilerden adaylığını koymuş olanlar var mı
dır? Vardır ama muhterem A. P. den. Konu
nun vuzuha kavuşması için, şahıslardan bah
setmek zorunda olduğumuzu üzünüt ile belirt
mek isteriz. Sayın Celâl Ünseli, Enver Saat-
çıoğlu, Nafi Tamer, Nuri Teoman, Ali Akarsu, 
Naci Çerezci, bunlar A. P. adaylarıdır. Seçme 
yerlere sırasiyle Bursa, Samsun, Zonguldak, 
Hatay, Erzurum, Gaziantep, valiliklerine tâyin 
edilmişlerdir. Acaba buna ne buyurulacaktır. 

Meslek itibarı hizmet anlayışı yönünden 
bir nokta üzerinde de durmak isteriz; hangi 
menşeyden gelirse gelsin, valilik yapmış em
niyet mensuplarına sicil vermiş bir vali Em
niyet Genel Müdürlüğü emrine verilemez. Bu 
da yapımıştır, hâzindir. 

Bütün bu tâyinler basında tasvip görme-
mişir, umumi efkârda tasvip görmemiştir, 
yer yer valilerin yerlerinde bırakılması te
şebbüsleriyle halk tarafından tasvip görmemiş
tir. Büyük endişe yaratmıştır. 

Böylece konu aydınlağa çıkmış bulunu
yor, ağır mesuliyet ortada duruyor. Sorum
lusu Sayın İçişleri Bakanıdır. 

Diğer konulara geçiyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
Sayın Orhon. Sayın Selek, zatıâliniz burada oy 
kullanırken birden fazla mı oy kullandınız1? 
(A. P. sıralarından, bir değil beş tane sesleri.) 
Bir milletvekili yalnızca kendisine ait oyu kul
lanır bunun haricinde kullanamaz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bir de be
nim oyumu kullandı. 

BAŞKAN — Zatıâliniz dahi buraya kadar 
gelip zahmet buyuracaksınız. Lütfen tekerrür 
etmesin. 

Buyurun Sayın Orhon. 
C. H. P. GELTU ADTNA HAMDİ ORHON 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, memleket 
kalkınma istek ve çabası içindedir. Ekonomik, 

sosyal, kütürül zaruretler idari teşkilâtta Ana
yasamızın 115 nci maddesi ışığı altında süratle 
bir reform yapılmasını zaruri kılmaktadır. 

Yine Anayasamızın işaret eylediği belli kamu 
hizmetlerinin yürütülmesi amaciyle birçok ili 
içine alan kuruluşlar düşünülmelidir. 

Adedi bini bulan bucak teşkilâtı bugün fay
dalı olmaktan çok uzaktır. 

Yayla ve köy sınır ihtilâfları vatandaşları 
en çok meşgul eden, zaman zaman can kaybına 
sebep olan konulardır. 

Bütün bunların idari reform içinde mütalâa 
edilerek süratle hâl çareleri bulunmalıdır. 

Mahallî idarelerimizin durumları iyi değil
dir. Islâha muhtaçtır. Bu idareler demokratik 
rejimin temel unsurlarıdır. 

Mahallî idarelerin Anayasamızın 116 ncı 
maddesinin öngördüğü esaslar içinde yeniden 
düzenlenmeleri lâzımdır. 

Malî ve idari muhtariyetleri münakâşasız 
hale getirilmelidir. Görevlerini Devlet bütçesi
ne muhtacolmadan yapabilmeleri için sağlam 
gelir kaynakları temin olunmalıdır. Mahallî 
idareler hizmetleriyle, merkezî idare hizmetleri
nin sınırları kesin olarak tesbit edilmelidir. 

Özel idarelerin muhtaç oldukları kanun bi
ran evvel Yüce Meclise getirilmelidir. 

İllerin toplum kalkınmasında müessir olabil
meleri bilhassa köy yolları bakımından her tür
lü teknik vasıtalarla donatılmasının çok faydalı 
sonuçlar vereceğine kaaniiz. 

Köye medeniyet ve kalkınma yoldan gider. 
Sayın arkadaşlarım, 
Adlî, idari, siyasi görev yeri olan emniyet 

teşkilâtı âmme nizamının temel taşlarmdandır. 
Emniyet mensuplarının itibarlı, güvenilir, 

kanun otoritesi mümessili sıfatı ile saygılı bir 
toplum haline gelmesi zaruridir. 

Karakolların masum ve namuslu insanların 
rahatça başvuracakları yerler olduğuna, teşki
lât âmir ve memurlarının müspet hareketleriy
le halk inandırılmalıdır. 

Polisin hizmet yerleri, iskân durumları kifa
yetli değildir. 67 il ile 284 ilçede polis teşkilâtı 
vardır. Teşkilât olan bu yerlerde 750 nüfusa 
bir polis düşmektedir. Bu nisbet Garp memle
ketlerinde 300 ilâ 350 dir. Genel nüfusumuza 
göre, 2 000 nüfusa bir polis isabet eder. 

Bu rakamlar fedakar emniyet mensuplarının 
ne ağır şartlar ve güçlükler içinde hizmet gör-
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düklerini apaçık ifade eylemektedir. Polisin ge
cesi gündüzü yoktur. Sıhhatleri bozuktur. Po
lisin refahı halkın refahıdır. 

Nüfus artışı ve haketleri, sosyal bünyemiz
deki gelişmeler, yurt içi ve yurt dışı münase
betler, iş hayatımızdaki inkişâf, grev hareket
leri, demokratik düzenin icabı her türlü fikir 
cereyanları, turizm gelişmemiz, toplum hare
ketleri ; trafik, malî polis bütün bunlar emniyet 
teşkilâtımızın görev ağırlığını artırmaktadır. 

Teşkilâtın bu süratli gelişme ve hareketlere 
muvazi inkişâfını sağlamak, kadrolarını bir 
plân dâhilinde düzenlemek, her türlü teknik va
sıtalarla donatarak Avrupa'daki emsalinin sevi
yesine çıkarmak zaruridir. 

Trafik işleri üzerinde ayrıca önemle durmak 
lâzımdır. 1964 yılında, 14 035 trafik kazası ol
muş 2 434 kişi ölmüş 13 236 kişi yaralanmıştır. 
Maddi zarar 24 milyon liradır. 1965 yılının 
10 ayında 12 239 trafik kazası olmuş 2 134 kişi 
ölmüş 9 967 kişi yaralanmıştır. Maddi zarar 
22 milyon liradır. 

Rakamlar trafik konusunda çok ciddî ve 
önemli tedbirler almayı zaruri kılmaktadır. 

Bu arada bir nebze de bekçi teşkilâtına te
mas etmekte fayda vardır. 

Bilgisi az, parası az, muvakkat bir. kanunla 
idare edilen bu teşkilât mensupları her türlü 
hak ve istikbâl emniyetinden mahrumdurlar. 
Teşkilâtın varlığı Anayasamız muvacehesinde 
münakaşa konusudur. Anayasa Mahkemesi 
bekçi parası sistemini Anayasaya aykırı bul
muştur. Nisan 1966 da bekçi parası alınamaz. 
Konunun üzerine önemle eğilmek teşkilât dura-
caksa kanuni bir esasa süratle bağlamak gerek
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adlî, idari, siyasi kaçakçılıkla savaş gibi gö

rev genişliği kıyılarımızdan bütün sınırlarımıza 
kadar yaygın olan Jandarma teşkilâtının duru
mu üzerinde de durmak isteriz. 

Ekonomik, sosyal ve her türlü yatırım top-
yekûn yurt ölçüsünde kalkınma, huzur ve asa
yişin mevcudiyetine bağlı olduğundan bu alan
da yapılacak yatırımlar en isabetli ve verimli 
yatırımlardır. 

Çok ağır şartlar altında dağınık karakollar 
halinde çeşitli sabit ve seyyar birlikler şeklin
de kuruluşu olan Jandarma Teşkilâtımız büyük 
ihtiyaç içindedir. Gçniş yatırıma muhtaçtır. 

Jandarma Teşkilâtımızın bir plân içinde her 
türlü araç, gereç ve teknik cihaz ile donatılarak 
hareket kabiliyeti fazla hale konulması, iskân 
durumunun ıslahı, karakolların daha elverilşli bir 
şekilde düzenlenmesi zaruridir. 

Jandarmanın lâikıyle görev yapabilmesi için 
subay kadrosu konusunun kesin olarak halli lâ
zımdır. 

3 307 subay kadrosuna karşılık 840 subay 
vardır. Harb okulundan her yıl 85 subay te
miniyle kadrolar ancak, 1990 yılında tamam
lanabilir. Nüfus artışı göz önünde tutulursa 
belki 2000 yılı da kâfi gelmiyeeektir. İlçeler 
tecrübesiz astsubayların elindedir. Jandarma
lık özel bir meslektir. Bu yönden silâh altına 
alman lise mezunlarından ihtiyaç kadarı bir 
esas dâhilinde seçilerek jandarma emrine alın
malı, yetiştirilmeli, jandarma meslek okulun
da da gerekli eğitim gördükten sonra süratle 
subay kadroları tamamlanmalıdır. Bu tedbir 
tavsiyeye şayandır. Ve özel bir kanunla düzen
lenebilir. Beş yıl kâfidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tarihten gelen kötü bir anlayışla ve tutum

la jandarma halk temasları iyi değildir. Büyük 
çabalar sarf edilerek jandarma bu açığı kapat
makta övünülecek mesafe almıştır, özel eğitim, 
kabiliyetli eleman halkla beraber olmanın yolu
nu mutlaka bulacaktır. Jandarma karakolları 
o zaman sevimli ve tereddütsüz başvurulacak 
kanun yerleri olacak, jandarmanın itimat ve iti
barı artacak, halk rahatlıyacak teşkilât da çok 
ağır olan görevini daha kolaylıkla yapabilecek
tir. 

Böylece savaşta ve barışta büyük hizmetler 
görmüş olan Cumhuriyet jandarmasının halk 
hizmetinde daha başarılı olacağına inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sırası gelmişken zararlı cereyanlar, ayırıcı 

hareketler üzerinde durmak isteriz. 
Komünizme karşı büyük milletimiz bütünüy

le ve Anayasa müesseseleriyle tesanüt içindedir. 
İçte ve dışta hiç kimsenin bunda şüphesi olma
sın. 

Uyanık olacağımız hususlar vardır. Dün
yanın her yerinde olduğu gibi, memleketimizde 
de aşırı sol, aşırı sağ uçlar birbirini besler. Bu 
maksatla, hangi uçtan gelirse gelsin muzir ve 
ayırıcı cereyanlara karşı demokratik ve ilmî 
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usullerle sosyal ve ekonomik bünyemizi kuvvet
lendirmek suretiyle dikkatli ve uyanık olmak 
lüzumuna kaaniiz. Ancak, demokratik ve re
formcu akımları «komünist» olarak damgala
manın da büyük basiretsizlik olduğuna önemle 
işaret etmek isteriz. 

Düşünce, söz, yayın, sanat hürriyetlerine 
yönelecek her türlü hareketlerle, din ve din 
duygularının siyasi ve şahsî çıkarlara âlet edil
mesini de Anayasa dışı ve son derece vahîm 
tehlikeli, ayırıcı bir davranış saydığımızı bir 
defa daha belirtmek isteriz. 

Devlet nizamının bekçileri sayın idare âmir
leri, emniyet ve jandarma mensupları sizlere 
Yüce Meclisten sesleniyorum : 

Başarı ile dolu zengin tarihiniz var. Nere
den gelirse gelsin partizan davranışların karşı
sında durmasını biliniz, millî vebal altına gir
meyiniz. Demokratik rejimin yerleşmesi siz
lerin tutumuna büyük ölçüde bağlıdır. 

En büyük ikbâl halka hizmettir. Yüce Mec
lise saygılar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Raif Aybar buyurunuz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Y. T. P. GRUPU* ADINA RAlF AYBAR 
(Ordu) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; içişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
Yeni Türkiye Partisi Grupunun, bu Bakanlığa 
ilişkin bâzı konulardaki görüş, kanaat ve dilek
lerini genel çizgiler halinde ifade etmeye çalışa
cağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi, Türk Kamu İdaresinin kuru

luş ve işleyişinde içişleri Bakanlığının işgal et
tiği mevki, diğer bakanlıkların hepsinden fark
lıdır, hepsinden yaygın ve hepsine etkilidir. 

Cumhuriyetin her devrinde ve bugün fonk
siyonunun özelliği ve önemi dolayısiyle, içişleri 
Bakanlığı sandalyesi, hizmetin ağırlığı ile mü
nasip bir dirayet ve enerjik sahibi olan Devlet 
adamına intizar etmiştir. 

Cumhuriyetin çeşitli devrelerinde gelip geç
miş iktidarlar, zamanın şartları içinde, içişleri 
Bakanlığına yaptıkları tâyinlerde hep bu ma
kamın beklediği şahsiyeti seçmiş olmak kanaa
tini şüphesiz ki, yaşamışlardır. Buna rağmen 
gerçek odur ki, meselâ, çeyrek asırlık bir devre 

içinde, teşkilât, teçhizat ve araç bakımından ol
duğu kadar, mevzuat ve personel formasyonu 
bakımından da müsteşarlık dairesinden bucak 
müdürlüğü masasına kadar Türk toplumunun 
artan, gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap 
vermek çabasında hiçbir bakanlık ve teşekkül 
kavuşulan imkânlar yönünden içişleri Bakan
lığı kadaı' donuk, tutuk hattâ tozlanmış bir 
man'zara içinde kalmamıştır, denebilir. Bu yıl 
bütçesinin de gcqcn yıla nazaran hemen hiçbir 
fark kaydetmemiş olması bile bu teşhisin doğ
ruluğunu ispatlar. Geçen1 bu çe'yrek asır zarfın
da içişleri Bakanlığında zaman zaman artırılan 
maaş ve ödeneklerle ilâve edilen bâzı kadrolar
dan gayrı hizmet memleketi gerçek, ihtiyacına 
zamanında cevap verici bir inkişaftan mahrum 
bırakmıştır. 

Bütçe konuş malarının zabıtları en az 15 se
neden beri, bütün parti gruplarının, bütün Par
lâmento üyelerinin diliyle içişleri Bakanlığına 
bağlı teşkilâtın! her bakımdan muhtacolduğu 
hamle1, restorasyon1 ve inşalara dair son derece 
isabetli ve hakir mükerrer tenkidler ve temen
nilerle doludur. Yeni Türkiye Partisi Grupu-
nuti' da geeeıv yıla kadar yaptığı bu kabîl ten-
kid ve1 temennileri bir kere daha huzurunuza 
getirmekte fayda görmediğimiz için bugün bu 
istikamette teferruata girmiyeceğim. Sadece iki 
yıldan beri içişleri Bakanlığının, kendisine 
bağlı teşkilât ve mevzuat alanında yapılan, 
yapılması hazırlık ve Meclise sevk halinde bu
lunan değişikliği ve yenilik gayretlerini, gru-
pumuzun büyük bir memnuniyet ve teşvik ile 
karşıladığını ifade ile yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım : Yeni Türkiye Par
tisi Grupu o kanaattedir k i ; 

Mevcut seçim sistemine rağmen tc'k başına 
iktidara gelen Adalet Partisi, demokratik reji
mimizin istikrarı ile ilgili bulunanı başarılı bil* 
Devlet yönetimini sağlamak mükellefiyetmde-
dir. Şüphesiz her iktidar için başarılı olmak 
hem mükellefiyettir, hem de şereftir. 

Fakat Adalet Partisinin, iktidarı tek basma 
istediği vö tek başına yüklendiği bu devrede, 
Türkiye'nin.1 siyasi şartlan, sosyal ve ekonomik 
ortamı doktrinci görüş ve inanışların memleke
timizde iyice bilinsin hale geldiği ve daha da 
keskin çizgilerle belirme istidadı gösterdiği, 
yeni bir devreye raslamaktadır. Böyle bir dev
rede Anayasalım tanzim ettiği demokratik hür-
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riyetler düzenin© halel' getirmeden Türk top
lumunun iktisadi, sosyal ve kültürel sahada 
birikmiş ve sabırsızlığı artırmakta bulunan ihti
yaçlara, halk kütlelerini tatmiıj ve teskin edici1 

ölçüde ve şekilde cevap verebilmek mânasına 
gelen bir başarının özelliği aşikârdır. Zira, bu 
yoldan başarılı olamıyan bir iktidar, arkasında 
yalnız bir iktidar düşmesi boşluğu bırakmıya-
cak, belki de demokratik rejimin faziletine inan
ma duygularını sarsacak ve aşın solcu doktrin 
iddialarına da prim vermiş olacaktır. 

ö te yandan; realist olarak görmek ve kabul 
etmek gerektir k i ; Türk toplumunun birikmiş 
ve bekletilmesi her gün biraz daha zorlaşan ih
tiyaçları, maddi takatimiz bakımından da, za
mana muhtaçlık bakımından da en başarılı bir 
Devlet yönetimiyle dahi hızla ve büyük ölçüde 
karşılanması kabil bulunan miktarları ve nevi
leri aşmaktadır. Memleket ihtiyaçları ile millî 
imkânlarımız arasındaki bu boşluğu toplumu
muzun bu devresinde, demokratik idarenin ni
metinden ümit ke'stirmeksizin ve kütleleri' aşırı 
sol akınların bol vaatli sloganlarının! sathı mai
line itmeksizin doldurabilmek meselesi, bugü
nün Türkiye'sinde1 Devlet idaremizin dikkate, 
dirayete.ve samimiyete muhtaç en önemli bir 
unsurunu ifade eder. Başka bir deyişle, Türki
ye'de başarılı bir Devlet yönetimini, bugün sa
dece plâna uygun bütçe yapmak, plânı bütün 
sektörlerde yüzde yüz tatbik etmekle elde edi
lir sanmak hatadır. Çünkü bu takdirde dahi 
daha uzunca bir süre halkımız, insan ve mede
nice" yaşamak için kavuşmak istediklerinin, an
cak bir kısmını elinde ve emrinde bulabilecek
tir. 

1966 - 1970 lerin Türk vatandaşından çeşitli 
ihtiyaçlarının ancak bir kısmını: giderebilen bir 
devlet yönetimi karşısında da Türk'e has bir ta
hammül cevherine sığınmak ve güvenmek el
bette mümkündür. Fakat bu imkânm da şart
ları vardır. Bu şartlar kısaca şöyle ifade edile
bilir. Vatandaşa sun'acağınız eksik hizmet ve 
imkânları, Devlet elinde savsaklamadan, israf 
etmeden, çaldırmadan, eşitliği ve adaleti boz
madan, sevgi ve saygı ile sunacağınızı halk his 
ve kabul etmelidir. 

Hükümetlerin halkın maşeri vicdanına böy
le bir hissi yekpare olarak mal eden bir idare 
tutumunu ve zihniyetini temsil etmeleri gere
kir, 

îşte bu n'oktada, Devlet idaremizin İçişleri 
Bakanlığı kesimi en yaygın görev ve en ağır so
rumluluğu üzerinde bulunduran bir bakanlık
tır. 

İçişleri Bakanlığının1 kabinedeki yerinin bü
yük önemi buradan gelir. İçişleri Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilâtının' toplumun ihtiyaç
larını takip ve tatmin etmeye kifayetli olması 
lüzumu buradan doğar. Zabıta kuvvetlerinin iyi1 

sevk ve idaresi zarureti buradan doğar. Mahallî 
idarelerin belde ve köyler halkmın hizmetlerin^ 
de randımanlı ve kaliteli olmasını temin lüzu
mu bundan doğar. 

Teşkilât, vasıta, mevzuat ve personel olarak, 
bugün mevcudolanı, âzami randımanla çalışır 
hale getirebilmek dahi, halkın Devlet ve Hükü
met müessese ve kuruluşlariyle olan' münasebet
lerinden ve merkezden köylere kadar götürü
len kamu hizmetlerinden eksikliklerine rağmen 
hoşnut kalmasında mühim bir rol oynıyacaktır. 
Bir yandan da, Bakanlığa bağlı hizmetlerin, 
toplumun: büyüyen, gelişen ve değişen ihtiyaç
larını karşılayıcı tasarılarını1 süratle kanunlaş
tırmak ve malî imkânlar sağlamak yolundan 
idareye, yenileşen ve çehre ile beraber yeni bir 
hizmet üslûbu ve metodu da verilebilirse, işte 
o zaman İçişleri' Bakanlığının iktidarın başa
rısına sorumluluğu ile mütenasip bir hizmet 
katmış olacaktır. Şimdi biraz da bu mânada ve 
kemalde bir hizmet ve başarının bünyesinde, 
nelerin bulunması gerektiğini yeni Türkiye 
Partisi Grupununi inanç ve temennileri olarak 
açıklıkla ve hassasiyetle Hükümetin dikkatine 
sunmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Türk toplumu huzura muhtaçtır. Bu konuda 

Adalet Partisi iktidarı ile de diğer gruplarla da 
mutabık bulunduğumuzu biliyoruz. Fakat bu 
huzurun ne olduğunu tarif ve tâyinde de muta
bık olmamız gereklidir. 

Yeni Türkiye Partisinin görüşüyle : Yurtta 
huzur, her şeyden önce, Anayasamızı bütün hü
küm ve ilkeleri ile Devlet idaresinin her dalın
da vö toplum hayatımızın her anında ayakta ve 
canlı tutmak emelinde ve gayretinde samimi ol
makla kabildir. Yine1 bize göre bekleneni huzur; 
siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyet ve 
menfaatler alanında, aynı haklara sahip, &ym 
borçlarla yükümlü olması, yani eşit tutulması 
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gereken kişiler, zümreler, gruplar ve bölgeler 
arasında tercihler, himayeler yapan parti çıkar
cılığını, Devlet idaresine bulaştırmamayı emre
der. Yani huzur taraflı ve partizan idareyi ke
sin olarak reddetmekte, aksi takdirde Devlet 
yönetiminde bâzı zümrelerin sırtından, bâzı 
zümrelere, bâzı kişilerin hakkından, bâzı kişi
lere sağlanan tercihli menfaat ve itibarlar, on
ları elde edenleri belki mutlu ve' huzurlu kılan 
ama, yurtta, fikrî, hissî ve maddi mânada de
vamlı ve yaygın bir huzuru asla sağlıyamaz. 
Böyle olunca da her yıl bir bir Keban1 Barajı in
şa etsek bile, millete ait imkânların, Devlet eliy
le vatandaşlar emrine eşitlikle verildiğini gör
memekten doğan! haklı ve hınçlı birikintiler, 
kişi kişi, zümre zümre, yer yer, urlar haline ge
lir ve günün birinde ıdemoıkratik rejim sırf bu 
ısdbeple kanser 'olaJbilir. İşltie böyle vahini bir 
(ihtimalden uzak bir ıtoplum idaresi yürütmek-
ıte tüm olaralk idare cihazının, tarafsız, eşitçi, 
şcfkaıtlii ve âdil 'olmasının önemi vıe rolü büyük-
<tür. Bu konuda Hükümetin ve Hükümet içinde 
bilhassa İçişleri Bakanlığının sorumluluğu da 
büyüktür. 

Çünkü, illerde ve ilçelerde yani bütün va
tan sathında Devlet ve Hükümeti, hem kanu
nen, hem de halk indinde ve (her hal ve /kârda 
fiilen devamlı şekilde temsil ve tecelli ettiren 
makamlar, İçişlerine bağlı ıbulunan vali ve fcay-
malkaimlardır. Bundan ötürü do tarafsız idare
nin yunt boyunca gerçekten işiliyebilmesi için 
vali ve kaymakamların yalnız (kanunların ve 
vicdanlarının emrinde raıhat ve 'emin çalışabil
meleri ş'anttır. Bu ıda her şeyden önce İçişleri 
Bakanlığınca kendilerine söızle değil, fiiliyatta 
sağlanması ımümlkünıdür. Bu görüşledir iki; iş 
başına gelir igelmez, Üçüncü Koalisyon zama
nında yapılan ve 'kendilerinin de büyük tepki
lerini mucibolan valiler 'arasındaki büyük .ve 
.toplu naıkil ve tâyin (kararnamesine pek benzi-
yen bir kararname ile ıbiirçolk valinin nakil ve 
tâyine tabi ıtutulmasını fiiliyat bakımından, ye
ni iktidarın lehine Ikaydetmeıyi mümkün göre
mediğimizi, çünkü Ihizmetin icap ve 'zaruretle-
nine bağlıyamadığımızı ifade etmeyi de vazife 
saymaktayız. 

Mâruzâtımızın bu ıkısimında, vali ve kayma
kamın kamu idaremizde haiz oldukları mevkie 
ısahibolmaları gereken nitelikler üzerindeki gö

rüşlerimizi de, (kısaca açılklaımalk işitiyoruz. Gru-
pumuzun gözüyle, vali ive kaymakamlar, bâzı
larının. zannettikleri igiibi, baremin belli bir de
recesiyle Devletin belli bir servisini idare eden 
her hangi bir şube müdürü veya umum mü
dür durumunda olan bir Devlet memuru değil
lerdir. Vali ve kaymakamlar Devlet ve Hü
kümet ölçüsünde özel proıtüsyonlu Devlet me
murlarıdır. Devlet proıtoıkolundaki yerlerinden, 
yetki ve sorumluluklarındalki istisnai durumla
ra 'kadar, yunt yönetimindeki mevkileri bariz 
bir hususiyet ve önem taşıyan vali Ve kayma-
(kamların bu mevkie ve ısıfata lâyılk ve müsta
hak 'görülebilmöleri için elbette ö'zel ve üstün 
'bâzı yönetûnclilik ve temsilcilik niteliklerine sa
hip kılınmaları ve sahip bulunmaları şarttır. 
Halbuki mesleke girişten 'itibaren safha safha, 
vali ve kaymakamların ha vasıfta olmalarını 
sağlamaik, formasyonlarını tamamlamak bakı-
ımından yıllardan beri devam eden eğitim, tâ
yin, sicil, teftiş, terfi usul ve metotları bakı
mından t aıkib edilen yollar fklif ay etsizdir. Bu ki
fayetsizlikler, Türkiye'deki siyasi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel değişim ve gelişiiıme intibak 
edecek idare âmiri tipini asgari standartlar 
içinde bulundurmamızı sağlıyamaımafctadır. 

İşte bu gibi usullerle elenip mevkiinin ve 
hizmetinin gerçek adamı olarak vali ve kay
makam sandalyesine oturtulacak insanın onore 
edilmesinden ve terfi 'edilmesinden Devletin ve 
milletin hiçbir ıkaybı olamaz. Çünkü, ma/kamm 
istediği evsaf ve meziyetlere sahip bir vali ve 
kaymakamın Devlete ve millete maddi, mânevi. 
mânada sağlıyacağı fayda ve hizmetin, kendi
sine verilenle mukayese edlilcımiyecek değerde 
olacağı ımuhalkkaktur. Türk idare hayatı, dün 
okluğu gibi bugün de Iböyle vali ve kayma
kamların şöhretli veya şöhretsiz örneklerinden 
de mahrum değildir. ıSayın arkadaşlarımı; ıbu-
gün Devlet merkezinden ıen ücra vatan köşele
rine kadar millet hizmetinde bulunmanın ge-
röklerine ve şerefine sahip bulunmıyan bâzı 
memurların, halkın Devlet daire ve müessese
lerinde, kırtasiyeciliğin çarklarında ezilmesi
ne, iltimas, rüşvet ve irtikâpla karşılanmasına,, 
sevgisiz ve saygısızca horlanıp yürekten yara
lanmasına sebebolduıkları hepimizin malûmu ve 
ıstırabıdır. 

11 ve ilçelerde böyle yolsuz muamele ve ha
reketlerin önlenip eezalandırılmasınd'a da ma-
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kamlarının adamı olan iidare âmirlerinin ala
bilecekleri olumlu neticeleri, merkezî hiçbir oto
ritemin temin etmesi kabil değildir. 

Sayın milletvekilleri, -memleketin (güvenlik 
ve asayişini sağlamakla görevli jandarma ve 
emniyet /kuvvetlerinin faaliyetlerinden de, Par
lâmentoya ve bizzat ımillete karşı muhatap ve 
sorumlu olan İçişleri Bakanıdır. Son on yıldır 
bâzı gelişmeler kaydetmiş olmasına rağmen 
•emniyet teşkilâtının sayısız eksikleri ve yeter
siz eğitimler yüzünden Anayasa dışı ve suç sa
yılan hareket ve eğilimleri takipte ve tesibitte 
•büyük şehirlerin süratle artan nüfus hareketle
rini kovalamakta, 'toplum olaylarını, âdi suçla
rı önleme ve yakalamada bugün artıik kabul 
edemiyeceğimiiz ölçüde yetersizlik ve acze düş
tüğünü sanıyoruz iki, Sayın Hükümet ve Sa
yın Bakan da bizler kadar »görmektedir. Em
niyet teşkilâtımız bugün bir tnâsbet dâhilinde 
bâzı başarılar 'gösteriyorsa ıbu hal kadrosunda
ki çok kabiliyetli ve ıçok feragatli mahdut ele
manların esenidir. Bu itibarla, emniyet teşki
lâtı da, gerek cihaz, ıgerdk araç, gerekse ça
lışma metodu ve personel sayısı ve evsafı ba
kımından âcil takviyelere ve ıslaha muhtaçtır. 
Karakolların yüzde doksanı yiıraniıbeş sene evve
linden farklı bir çalışma şekline, imkânına ve 
ımıetoduna sahibolamamıştır. Çeşitli istihbarat 
teşkilâtı arasında bulunması gıerekli irtibat ve 
koordinasyon yetersizdir. Trafik polisinin kad
ro ve vasıta durumu, istatistiklerin gösterdiği 
trafik olayları artışı karşısında, âdeta merasim-
lik ve sembolik bir halde (kalmaktadır. 

İlçelerde, jandarma subay kadrolarında boş
lukların doldurulması, jandarma ile temin edi
len güvenlik ve emniyet hizmetlerinin yürütü-
münde kumandayı daha verimli hale (getirece
ği gözden uzak tutulmamalıdır. 

Zabıta ve zaJbıtaya ait hizmetlerde genellik
le dikkate alınması gereken mühim bir husus 
vardır. Yukarıda ifade 'ettiğimiz eksiklik ve 
aksaklıklar ne olursa olsun, Türk zabıtası, eh
liyetli ve feragatli âmirlerin sevk ve idaresi
ne verilebildiği zaman ıtüm olarak insan ta
katinin âzami haddini ortaya koyabilen bir 
ananeye ve meslekî mayaya sahip bulunduğu
nu her zaman ispat eder. Yurtta .emniyet ve 
asayişin en yüksek ölçüde sağlanmasına har-
cıyacağı her 'gayrette, Hükümeti Grupumuz 
(memnuniyetle destekliyecektir. 

i İçişleri Bakanlığı Bütçesinin de millete ha
yırlı olmasını dileyerek Y. T. P. Grupunun say-

I gılarını sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa

yın Kemal Aytaç. Sayın Tahtakılıç'ın yerine 
I Sayın Aytaç'in konuşacağı bildirilmiştir. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KEMAL AY-
I TAÇ (Muş) •— Sayın Başkan, muhterem arka-
I daşlarım, İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
I C. K. M. P. Grupunun görüşlerini arz etmek 

üzere huzurunuza gelmiş (bulunuyorum. 
I Bütçesini (görüşmekte (olduğumuz İçişleri Ba-
I kanlığı, vatandaşın emniyet ve huzur içinde 
I her türlü ıgayrikanuni tecavüzden masun, hu-
I zur içinde yaşamasını temin maiksadiyle faali-
I yet gösteren ve yurt idaresinde Anayasamızın 
I öngördüğü ımıerkezî idarenin temel kuruluşları-
I nın bağlı bulunduğu bir Bakanlıktır. 
I Vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinin 
I korunması ve her yerde emniyetinin sağlanması 
I bu Bakanlığın görevidir. 
I Muhterem arkadaşlarım, devletlerin kudre-
I ti diğer devletler nezdindeki itibarı ile, hükü-
I metlerin kuvveti ise yurt içindeki inzibat ile 
I ölçülür. Eğer bir memleketin dağlarında eşkı-
I ya, büyük şehirlerde eşirra kol geziyor ise o 
I memlekette Hükümetin Ikuvvetini münakaşa et-
I mek mümkün olur. Bâzı 'bölgelerde adedi az da 
| olsa, hâlâ dağda gezen kanun kaçakları var-
I dır. Büyük şehirlerde haraççılık ve zorbalık 
I vakaları gazete sütunlarından eksik olımamak-
I tadır. Gerçi bize nazaran ileri sayılan memle-
I ketlerde dahi vukua, gelen hu olayların nâsibet-
I leri bizimkine nazaran pek azdır. 

I Büyük şehirlerdeki gizli beyanname olayla-
I rınm, dağlardaki eşkıya, hudutlardaki fcaçakçı-
I lık olaylarının bertaraf edilmesi İçişleri Ba-
I kanlığının muvaffakiyetli olduğu kadar Hükü-
I metin de kuvvetli olduğunun nişanesi olacak

tır. 
I Memleketimizde gizli veya açık nizamı sar-
I san faaliyetler karşısında İçişleri Bakanlığının 
I uyanık ve cesur hareketlerini beklenmekteyiz. 
I Bilhassa komünizmi yaymak ve yaratmak is-
I tediği anarşist hareketlerin karşısında genç Ba-
I kanımızın dinamik ve cesur hareket etmesini 
I samimî olarak arzu etmekteyiz. 
I Muhterem arkadaşlarım; İçişleri Bakanlı-
I ğında (kurulmuş Merkez Teşkilâtı ile Mahallî 
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İdareler Teşkilâtının Reorganizasyonu Komis
yonu adı altında 35 kişilik bir komisyonun ça
lışmakta olduğunu duyduk. Böyle sayıca üye 
adedi fazla komisyonlardan işin süratle çık
ması beklenemez. Bu reorganizasyona mutlak 
ve acele ihtiyaç vardır. 

Bu sebeple daha Iküçük çapta, daha seyyal 
'karar ve hareket kabiliyetini haiz bdr komis
yon teşkili ile neticenin biran evvel alınmasın
da sayısız faydalar olduğuna kaanıiiz. Şayet 
bu komisyon kazaların vilâyet olma taleplerini 
bertaraf etmek için dhdas edilmiş biır tedbir ise 
bunu da Sayın Balkanım 'açıklamasını beklemek
teyiz. 

Bugün sosyal ıhizim'etlerin yurt sathına ve en 
ücra köşelerine götürülmesi zarureti Devlet hiz
metinin mahallî dağılışında bâzı yeni özellik
ler getirmiştir. Bu ıdağılıış eskimiş, olan mahal
lî idareler dağılışı ille çelişik düşmekte, bu yüz
den de hizmet aksamaları, vazife salâhiyet ça
tışmaları ortaya çıkmaktadır. 

Meselâ DSİ, Karayolları Toprak Su ve ben
zeni hizmet daireleri, hizmetlerinim özelliği ica
bı olarak birkaç ili içıine alan üniteler halinde 
teşkilâtlanmıştır. Hizmetin bir bölgede ve fakat 
birden fazla ilde olması, İller İdaresi Kanunu
nun idare âmirlerine verdiği vazifeleri aksat
makta, salâhiyetleri zedelemektedir. Devlet dü
zeninin birliğini ve ademi merkeziyet prensi
bini bozan bu ahenlksizliği giderecek Hüküme
tin bütün hizmet kollarmı ıkapsıyaeak mevzua
tın acele Meclislere şevkini 'zorunlu görmekte
yiz. 

Mahiyeti itibariyle bir hizmet Bakanlığı 
olan İçişleri Bakanlığına verilen bütçeyi kifa
yetsiz bulmaktayız. Devlet idaresinde günün 
24 saatinde devamlı olaraik personel çalıştıran 
(bir Bakanlığın bünyesinin daha geniş bir tah
sisatla ıslah ve verimli hale getirilmesinin lü
zumuna inanmaktayız. 

Yurt sathında 'gece gündüz cemiyet hayatı
nı kontrol altında tutmakla görevli olan bir 
Bakanlığın çok sayıda personele ihtiyacı ol
duğu aşikârdır. Çok sayıda personel bulundur
mak ise para ve bütçeye ıbağlı bir keyfiyettir. 
İllerle mahallî idareler arasında devamlı 
ahenk ve mesai birliği temin eden, kamu sektö
rünü takip ve koordine eıtmek" suretiyle top
lum kalkkmmasında birinci derecede idare 

âmirleri vasıtasiyle hizmet eden bu Bakanlığın 
vazifesi ağır, sorumluluğu büyüktür. 

67 il, 571 ilçe, 923 bucak, 35 680 köy ve 
1 051 belediye teşkilâtı olan bu Bakanlığa ay
rılan 126 543 455 lira ile bütün bu işleri ve 
kendisine mevdu görevleri hakkiyle yapabil
mekte lise bunu takdirle (karşılamamak müm
kün değildir. Burada vali, kaymakam, bucak 
müdürü ve diğer idare âmirlerinin büro hiz
metinden, yani akşama kadar koltukta oturup 
evraik imzalayıp evrak havale etme 'gibi kırta-
si muamelelerden kurtarılmasını zaruri ve lü
zumlu görmekteyiz. İdare âmirleri sık si)k hal
kın içinde bukmımalk suretiyle onların şikâyet 
ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyip halletme yo
luna 'giderlerse, hem ımahlkemelerdelki dosyalar 
azalmış ve hem de ihtilaf yüzünden zuhuru 
muhtemel birçok müessif hâdiseler önlenmiş 
olur. 

Hal böyle iken bâzı idare âmirlerinin değil 
vilâyetlerdeki. köyleri, ilçe ve bucaklarını da
hi görmediği gerçektir. Devrimizde koltuktan 
memleket idare etmenin faydasız olduğu idrak 
edilerek, bu yol terk edilmelidir. Nüfus işleırin-
de daha çabuk ve verimli tedbirler alınmalıdır. 
Nüfus dairelerine ayrılacak tahsisatla bu me
murların muayyen zamanlarda köylere gide
rek, doğum, ölüm, mektup kâğıtları ile evlen
me 'kâğıtlarını /kabul ve bu suretle hizımeti ko
laylaştırmak doğru olur kanaatindeyiz. 

Trafik kontrolünü yapan memurların belli 
işaretleri bulunan arabalarla ve resmî elbise 
ile kontrol yapması arzu edilen neticeyi maa
lesef verememektedir. Bu bakımdan kontro
lün müspet ve verimli hale getirilmesini temin 
için gerekli tedbirler alınımalıdır. 

Bakanlık bünyesinde günün icaplarına uy
gun bir idari reform yapılmasını uygun gör
mekteyiz. 

Türkiye'nin idari taiksimatmın yeniden göz
den geçirilmesini ve bölgelerin ekonomik, sos
yal ve coğrafi durumlarına göre vatandaşa ko
laylık sağlıyacaik kuruluşların düzenlenmesini 
faydalı telâkki etmekteyiz. 

İdarenin en ağır yükünü çeken mesai saati 
belli olmıyan jandarma, polis ve bekçi sınıfla
rının durumlarının malî bakımdan ıslah edil
mesini zaruri görmekteyiz. 
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İdari reorganizasyonla, Bakanlık Teşkilâtı 
'gayesine uygun yeterliğe ulaştırılmalıdır. Bu
günkü idari teşkilâtın 'halikın dışımda ve üstün
de yalnız 'emreden bir varluk değil, halk ve 
millet hizmetinde onların işlerini kanun ve ni
zamlar dairesinde adalet ve eşitlik ölçüleri 
içinde yürüten, vatandaşla (münasebetinde öz
lenen demokratik sistem icaplarını mıhlarına 
sindiren bir zihniyet içinde geliştirmeli, tak
viye edilmelidir. 

İdarecilerim partilerüstü tarafsız bir görüş
le vatandaşa 'emniyet ve huzur sağlıyacak şe
kilde hareket etmeleri temin olunmalıdır. 

İdari vazifelerin gerektirdiği salâhiyet ve 
mesuliyet hudutları ıkesıin olarak çizilmelidir. 
Bütün yetkilerin belirli 'ellerde toplanması ve 
mesuliyetin za'fa uğraması neticelerini doğuran 
bürokratik-davranış ve usullerin terlk edilmesi 
lüzumuna kaaniiz. 

Bucak 'belediye ve diler idareleri faaliyetle
rinin ihtisas heyetlerince hazırlanacak program 
ve plânlara göre yürütülmesi için ger elken ted-
'birlerin alınmasını lüzumlu görmekteyiz. 

İdarecilerin sorumluluklarını müdrik ola
rak, yetkilerini eesaretle kullanabilecek bir va-
aife şuuru içinde çalışmalarını arzu etmekteyiz. 

Tâyin, nakil ve terfi işlerinde, iş yapma ve 
çalışma arzusunu sarsacak şekilde hareket 
olunmamasını temenni 'etmekteyiz. 

Haddizatında ferdin lemmiye/tini korumakla 
görevli olam polis, jandarma ve yardımcıları
nın kanun ve nizamı temsil ettiklerini, onlara 
karşı gelmenin kanun ve nizama karşı gelmek 
olduğunu vatandaşlara telkin etmeliyiz. Bu 
maksatla Devlet radyosu vasıtasiyle gerekli 
telkinler yapılmalı ve radyodan istifade edilme
lidir. 

Jandarma teşkilâtında personelin kifayetsiz 
olduğu bir vakıadır. Bu itibarla jandarma su
bay ve astsubay okuluna ihtiyaç kadar öğren
ci alınmalı ve bu suretle ehliyetli, bilgili, ah
lâklı personel yetiştirmelidir. 

Jandarmanın vaka mahalline süratle yetişe
bilmelerini temin için at, motosiklet, j>eep gibi 
araçlarla teçhiz edilmelerini bugünkü şartlar 
altında zaruri görmekteyiz. Zira memleketimiz
de soygunlar son model otomobil ile yapılmak
ta, jandarmalar ise onları yaya takibetonekte-
dirler. 

Jandarma ve polistin, halkın itimadını kay
bedecek hareketlerden sakınmalarını temin et
mek için sık sık murakabe, teftiş ve kontrolle
ri yapılmalıdır. 

Bugün git yarın gel zihniyeti maalesef ida
reye hâkim olmuştur. Bu giderilmelidir. 

Türkiye'de gelişen demokratik, sosyal ve 
ekonomik şartlara uygunluğu temin edebilmek 
maksadiyle, idare ve zabıta âmirlerinin gerekli 
bilgi ile teçhiz 'edflımelerli lüzumu vardır. Bu
nun için kurslar açılmalı, seminerler tertibe-
dilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, hıer türlü politik 
mülâhazalardan uzak, tarafsız vatandaş itima
dını kazanmış, dürüst, hizmeti vatandaşa götü
rebilecek hareket kabiliyetini haiz bir idareye 
bugün Jıer günden çok ihtiyaç hissetmekteyiz. 
Vatandaşı her türlü tehlikelerden uzak, huzur 
içinde, fikir öızgürlüğü içinde işi ile, gücü ile 
meşgul olmasını sağlamak 'elbette idarenin va
zifesidir. Böyle tor idarenin sağlanması, idare 
âmirlerinin yarınından emin, sandalyelerinin 
kanun ile kıpırdanır olduğuna inanır olmasiyle 
mümkündür. Her yeni Hükümetlin ilik icraat 
olarak, mevsıim şartlarına bakmaksızın idare 
âmirlerini yerinden oynatmasını tasvibetmeniz 
mümkün değildir. Kaldı ki, Türkiye'de bu has
talıkla malûl olan Hükümet sadece son Hükü
met de değildir. Demokratik nizamın cari ol
duğu memleketlerde terk edilmesi gereken kö
tü itiyatların başında bu' itiyadın geldiğini 
ehemmiyetle belirıtaıek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı
nın göreviyle mütenasiboimıyan bu mütevazı 
bütçe, elbette ki, hizmetin karşılığı değildir. 
Noksanlıklarına rağmen 'bütçenin İçişleri Ba
kanlığına, mensuplarına, memlekete hayırlı ol
masını diler, hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kulla.n-
mıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansın
lar. 

Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Yu
nus Koçak. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi hakkında görüşlerimizi 
arz ederken Anayasanın bu konuda vaz'ettiği hü
kümleri hatırlatmakla sözlerimize başlıyacağız. 
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Anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve 
yargı organlarını ve idare makamlarını bağladığı 
özellikle vatandaşla doğrudan doğruya temasta 
bulunan ve vatandaşların güvenliğini korumakla 
mükellef bulunan İçişleri ve Emniyet makamla
rını da bağlıyan hukuk kuralları olduğu malûm-
dır. 

Şu halde Anayasanın kişilere tanıdığı temel 
hak ve hürriyetler ve dokunulmazlıklar İçişleri 
Bakanlığının karar ve işlemleri bakımından sı
nırlayıcı mahiyet taşımaktadır. 

Anayasamız 14 ncü maddesiyle kişilerin do
kunulmazlığını ve hürriyetini sağlam teminat al
tında bulundurmakta, bunların kanunun açıkça 
gösterdiği hallerde usulüne göre verilmiş hâkim 
kararları olmadıkça kısıtlanamıyacağını açıkça 
ifade etmektedir. 

Her hal ve kârda kimseye eziyet ve işkence 
yapılamaz. 

İnsan haysiyetiyle bağdaşamıyan ceza konula
maz. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasanın vatan
daşlara tanıdığı bu dokunulmazlıklar çerçevesi 
içinde İçişleri Bakanlığı memurlarının ve emni
yet mensuplarının da güvenliğe kavuşturulması 
Türkiye İşçi Partisinin temennileri arasındadır. 

Muhterem milletvekilleri; bugün memleketi
mizde şikâyet ettiğimiz tâyin ve nakiller ve bun
ların politik hayatımızda, sosyal bünyemizde ya
rattığı huzursuzluklar elbette üzerinde durul
ması gereken önemli konulardandır. Bu nakil ve 
tâyinlerin hangi gerekçeye dayandığını ve bil
hassa hangi haklı gerekçeye dayandığını anlama
ya imkân yoktur. Ve şimdiye kadar da bunu hiç
bir kimse izah etmiş değildir. Her halde Sayın 
Bakan sözlerimize cevap verirken bunu izah et
meye çalışacaktır. Ama arkadaşlar bakanın ce
vapları arasında şu da bulunabilir, çünkü müte
madiyen böyle tartışmalar olmaktadır. «Halk 
Partisi zamanında şu kadar vali tâyin oldu, bi
zim zamanımızda şu kadar tâyin oldu.» Arkadaş
lar Halk Partisi zamanında veya koalisyon hü
kümetleri zamanında şu kadar valinin, şu kadar 
kaymakamın, şu kadar emniyet müdürünün se
bepsiz yere şuradan şuraya nakledilmesi Adalet 
Partisi iktidarına da valilerin, emniyet müdür
lerinin, kaymakamların sebepsiz yere şuradan şu
raya nakli için haklı bir sebep _.veremez. Binaen
aleyh, bâtıl emsal olamıyacağma göre, Adalet 

Partisinin bu gibi misallerle ve örneklerle ken
disini temize çıkarması mümkün değildir. 

Muhterem kardeşlerim, filân zamanında ya
pılmış işler böyle idi, biz şöyle yaptık, biz daha 
az naklettik... Bunlar hiçbir zaman mazeret ola
maz. Eğer bu valilerin, bu kaymakamların, bu 
emniyet müdürlerinin, bu emniyet mensupları
nın veya diğer memurların gerçekten naklini 
gerektiren sebepler varsa, o zaman Cumhuriyet 
Halk Partisi zamanında şöyle yapıldı, koalisyon 
zamanında şöyle yapıldı demeye lüzum yoktur. 
İdare ve İçişleri Bakanlığı açıkça ve samimiyetle 
ve kendisini haklı gördüğü gerekçelerle karşımı
za çıkmalıdır. Buraya böylece değindikten sonra 
yine Anayasanın vatandaşlara tanıdığı dokunul
mazlıkların, hakların korunması bahsine tekrar 
döneceğim. 

Muhterem vatandaşlar, Osmanlı Devletini yı
kan ve çürüten iç sebeplerin başında vatandaşın 
Devlete ve bilhassa zabıtaya güvensizliği gelmek
le idi. Binaenaleyh, Cumhuriyet devrinde suba
yı ve zaptiye zihniyetinin tamamen terk edilmiş 
olduğunu görmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri memleketimizde tat
bik edilen zihniyet ve cari olan zihniyet ve terk 
edil meşini arzu ettiğimiz zihniyet, emniyet ma
kamlarında ve bilhassa karakollarda, karakolla
rın dokunulmaz olduğu zihniyetidir. Şöyle bir 
zihniyet hâkimdir: Ben vatandaşı her hangi bir 
sebeple karakola aldıktan sonra, bana kimse ka
rışamaz ve ben hiçbir kanunla bağlı değilim, va
tandaşa istediğim muameleyi yapabilirim. Hal
buki Anayasanın 14 ncü maddesi ile eziyet ve iş
kence sureti katiyede yasaklanmıştır. Binaen
aleyh, böyle şeyler olmamalıdır. Hiçbir partiyi 
kötülemek ve övmek için konuşmuyorum, sözle
rim ortayadır. Ve bunlar bizim samimî temenni-
lerimizdir. 

Yine Anayasa 2 nci maddesi ile Türkiye 
Cumhuriyetinin millî ve demokratik bir hukuk 
Devleti olduğunu söyler. 

Muhterem arkadaşlar; İçişleri Bakanlığı gibi 
zabıta gücünü elinde tutan, zor kullanma gücü
nü elinde tutan bir Bakanlığın bütçesi konuşu
lurken elbette bu millî ve hukuk Devleti fikri 
üzerinde ısrarla durmak istiyoruz. Hukuk Dev
leti demek, hepinizin bildiği gibi, hukuka bağlı, 
kanunlara bağlı, en başta Anayasaya bağlı Dev
let demektir. Binaenaleyh bütün mevzuat, gerek 
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Polis ve Vazife ve Salâhiyetleri Kanunu, gerek 
diğer kanunlar ve tüzükler Anayasanın ve hu
kuk Devleti ilkesi içinde yeniden gözden geçiril
meli ve kısa bir zamanda Meclise getirilerek bun
ları kanunlaştırmalıdır. Bunlar temennilerimiz 
arasındadır. Ama, bu temennilerimizin bugünkü 
Adalet Partisine hâkim olan zihniyet içinde ger
çekleşeceğine biz samimiyetle inanmakta mazu
ruz. Zira Sayın Bakanın şahsı muhteremdir, 
Adalet Partisinde çok iyi niyetli arkadaşlar var
dır, ama yapılan birtakım tâyinler vardır ki, 
bunlar Adalet Partisinin Anayasa ilkelerini, za
bıta ve icra konusunda ciddiyetle ve samimiyetle 
benimsediğini göstermekten çok uzaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 28 - 29 Nisan olay
larında münevver kişilere işkence yapmış ve Yas-
sıada Mahkemesinde işkence yapmaktan mahkûm 
olmuş kimseler, bilâhara duyduğumuza göre em
niyet Müdürlüğü Teşkilâtına almmışlardırdır. 
Bunların iaşelerini temin, çoluk çocuklarına bak
mak mevzuubahis ise, onların bu gibi vatandaşa 
tekrar işkence, tekrar eziyet yapabilecek mevki
lere tâyininde her halde isabet mevcudoldugu 
kimse tarafından iddia edilmez. Bunlar daha ba
sit görevlere alınabilirlerdi. 

Bu gibi tâyin olmuştur. Ve bu gibi tâyinler 
.Adalet Partisinin demokratik hukuk devleti ilke
lerini samimiyetle benimsediğini, tatbik etmek 
istediğini göstermekten çok uzak misallerdir. 

Anayasa ihlâl ediliyor demedim, Anayasanın 
ihlâl edildiğini Danıştay söyledi. 

Muhterem arkadaşlar; işte bu zihniyet içinde 
Polis, Vazife ve Salâhiyetleri Kanununa ve poli
sin yetiştirilmesi usullerine temas etmek istiyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri; 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Salâhiyetleri Kanunu 14 . 7 . 1934 
tarihlidir. 

Tedvin tarihinden de anlaşılacağı gibi, çok es
kimiş ve günün ihtiyaçlarına cevap vermekte 
güçlük çıkarmaktadır. Vaz'ettiği yetkiler, umumi 
söz ve beyanlarla ifade edilmiş ve yetki hudut
ları meşkûk bırakılmıştır. 

Her olaya ve her tatbıkçmm keyfî tefsirine 
göre ayrı ayrı uygulama gibi kanun tekniğinden 
uzak bir bünye taşımaktadır. Yetki çeşitleri de 
zamanın ihtiyaçlarına cevap veremiyecek halde 
kalmış ve keyfî tefsirlere müsait kaypak bir ze

mini teşkil etmektedir. Kanun ve nizamnamesi
nin yeniden tedvini lüzumu mevcuttur. 

Polise vazife veren müteferrik mevzuat aded 
.ve cins olarak o kadar çok ve çeşitlidir ki, yıllar
ca meslekte çalışmış bir yetkilinin dahi bilmesine 
imkân kalmamıştır. 

Kaldı ki, yetki veren kanunların, ayrı hizmet
ler manzumesinin, ayrı zamanlarda ve ayrı mu
cip sebeplerle ele alınması kanuni ve hukukî in
sicamın kaybolmasına âmil olmuştur. Bu müte
ferrik kanunlar maddelerinin de hem tatbikatçı
ya hem de millete kolaylık olabilecek şekilde ele 
alınması ve insicam ve açıklıkla bir külliyat ola-
ıak tedvini zamanı çoktan gelip geçmiştir. 

Polis yetiştirme organları : 
Polis okulları : Ortaokul mezunlarının alın

dığı İzmir ve Kayseri Polis okullarının birçok 
yönden eksiklikleri vardır. Okullar tedris aracı 
ve bina ve mekânı bakımlarından müsait değil
dir. 

Meslekî ve hukukî kültür çok kısa zamanda 
öğrencinin hazmına vakit bırakılmaksızm, ağır 
müfredatla verilmeye çalışılmaktadır. 

Millî Eğitim standartları içinde müddetlerin 
ayarlanması ilmî bir zarurettir. 6 - 8 aylık tahsil 
süresinde matlup vasıfta eleman yetiştirilmesine 
imkân yoktur. Lise kültürünü çok aşan, meslekî 
ve hukukî bilimlerin en az üç yıl okutulması ve 
mezunlarına lise muadeletinin tanınması bir lü
zum olarak ortada durmaktadır. 

Polis Koleji : Ortaokuldan sonra normal lise 
programlarını tatbik ederek, lise mezunu veren 
bir müessese olduğu halde, normal bir bina ve sı
nıf, lâboratuvar gibi şartlardan mahrum bulun
maktadır. Binası o derece nâmüsaittir ki, yeni üç 
senelik olmasına rağmen iskân müsaadesi dahi 
alınamamış ve elektrikleri dahi müsaadesiz ya
kılmaktadır. Bütün öğretmenlerinin ittifak et
tikleri bir husus vardır ki, (Leyli beslenme şart-
lav.-nda yapılmak istenilen kısıntı sebebiyle bu 
mahrumiyet ve vasıtasızlık içinde öğrenci en za
yıf bir liseden daha aşağı seviyede yetişebilmek
tedir. Millî Eğitim Bakanlığının bir defa resmî 
teftişinden geçse, bu koleji derhal kapayabilir. 
Böyle zoraki bir lisenin mevcudiyeti mânasını an-
ianıak mümkün değildir. 

Muhteremi arkadaşlar; polis yetiştiren kurum
ları bu şekilde anlattıktan sonra bir de polislerin 
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çalışmalarından ileri gelen dertlerine temas et
mek istiyorum. 

Arkadaşlar, emniyet mensupları cemiyetimizin 
on mağdur sınıfını teşkil etmektedir. Çalışma sa
atleri belli değil, sınırlı değil. İşçi koordinasyon 
kararma göre yılda en fazla 90 gün fazla mesai 
yapabilir. Ama polisin fazla mesai müddeti ma
lum değil. Polise fazla mesai ücreti de verilmez. 
Bu büyük bir haksızlıktır. Her yerde polis en 
ağır şartlar içinde ve âmirinin keyfine bağlı ola
rak çalışır ve bunun karşılığını alamaz. Onun 
için polis bugününden gayrimemnun ve yarının
dan ümitsizdir. Polisi, meslekine bağlı ve polisin 
şevkle çalışmasını sağlamak için polisi bugününü 
ve yarınını emniyet altına almak lâzımdır. Bu 
sebeple polise sekiz saat çalıştıktan sonra günde 
en fazla üç saat fazla mesai yaptırmalıdır. Ve bu
nun karşılığını da vermelidir. Bu tekliflerimiz
den sonra baştanda temas ettiğimiz gibi, Anaya
samızın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti 
millî bir devlettir, hükmünü vaz'etmiştir. Şimdi 
buraya tekrar dönüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Türk Milletinin hasleti, 
bütün meselelerde, bütün konularda milliyetçi 
bir şuurla hareket etmesidir. Milliyetçi şuur de
mek, memleket kaynaklarını bu halkın menfaat
lerine hasretmek demektir. Milliyetçi şuur de
mek, bu memlekette bütün görevleri yalnız Türk 
çocuklarının görmesi demektir. Şimdi Sayın İçiş
leri Bakanından soruyorum; (Soldan, sor baka
lım, sesleri) İçişleri Bakanlığı teşkilâtında yaban
cı görevli var mıdır? Ve bunlar hangi bölümler
de çalışmaktadır; sayıları ne kadardır? Bunun 
bilinmesinde büyük fayda vardır. Zira mili» Dev
let, bütün yetkileri, bütün âmme hizmetleri bu 
memleketin vatandaşları tarafından görülen dev
lettir. Eğer bir zabıta makamı, eğer bir emniyet 
teşkilâtı gibi mühim bir mevki, mühim bir ma
kam, mühim bir teşkilâtda yabancı devlet uzman
larının veya uzman adı altında çalışan, ve ne hiz
met gördüğü meşkûk olan kimselerin emrinde 
çalışırsa o zaman millî devlet mefhumu cidden 
zedelenmiş olur. Arkadaşlar, bilhassa Adalet Par
tili arkadaşlarıma hitabediyorum; bu meselede 
en büyük sorumluluk onlara düşer, onlar bu me
selede bizi aşan bir gayret içinde olmalıdırlar. 
Yoksa millî meseleler buradan konuşulurken alay 
etmek her halde kimseye şeref vermez. 

Muhterem arkadaşlarım bu memleketin mese
lelerini ne kadar tehlikeli gösterirseniz gösteriniz 

burada apaçık ortaya koyacağız. Eğer Amerikan 
uzmanları, yabancı uzmanlar bizim zabıta teşki
lâtımıza karışıyorlar ve meslekin akibetini ve ka
derini yabancı uzmanlar tâyin ediyorlarsa o za
man meselenin üzerinde, bu millî meselenin üze
rinde önemle durmak en başta sizlere düşer arka
daşlar, durmanız lâzımdır. Ve bunu sizden bek
leriz. Arkadaşlarım bunlar gerçekten millî mese
lelerdir. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Hadi canım 
sen de. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı çok rica ederim, 
ciddî Meclis müzakeresi yapıyoruz. 

T. 1. P. MECLİS ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Arkadaşlar, böyle gülmeler, gülen
lere her halde şeref vermez. Böyle gülmeler ağır 
şeylerdir ve bunların ağır sorumluluğu olur. Bu 
sorumulluğu müdrik olan insanların şuuru ve bu
rada konuşmalı ve burada müzakereleri takibet-
melidiı*. (Soldan, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyi
niz arkadaşlar. 

Buyurun Sayın Koçak. 
T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Arkadaşlar bir noktaya temas et
miştim, bir kere daha temas etmek istiyorum; 
Demiştim ki, emniyet memuruna, emniyet âmiri
ne, emniyet müdürüne, valiye, kaymakama, gü
venlik verici kanunlara, tüzüklere bağlı olduğu 
müddetçe, ona teminat bahşedici hükümlerin ge
tirilmesi lâzımdır. O zaman yersiz tâyin, haksız 
nakiller olmaz. O zaman memur, o zaman emni
yet mensubu, kaymakam, vali kanuna bağlı bu
lundukça hiçbiri, içişleri Bakanlığından, hiçbiri 
Hükümetten sakınmaz. Bildiği şekilde kanunları 
tatbik eder ve sorumluluğu kendisi yüklenir. Şu 
ciheti de hatırlatmak isterim. Anayasamızın... 

BAŞKAN — Sayın Koçak bir dakikanız var
dır, ona göre konuşmanızı toparlayın. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Anayasamı
zın 125 nci maddesi kanuna aykırı ve suç teşkil 
eden emirlerin memurlar tarafından yapılması 
halinde memurun sorumluluktan kurtulamıyaca-
ğmı âmirdir. Bu bakımdan memurlara Anayasa
ya aykırı, kanunlara aykırı, tüzüklere aykırı 
emir A êren insanlar mesul olduğu gibi bu emri 
yerine getiren insanlar da sorumludur. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriye
ti millî demokratik bir hukuk devletidir. 

— 510 — 



M. Meclisi B : 49 18 . 2 . 1966 O : 4 

Bu hukuk Devletinin bilhassa millî vasfı üze
rine hepimizin her zaman durmamız lâzımdır. 
T. 1. P. olarak bu meseleleri dikkatle takibedece-
ğiz. Eğer İçişleri Bakanlığında ve eğer emniyet 
teşkilâtında yabancı uzmanlar varsa ve Türk ay
dınlarının kaderi üzerinde bunlar karar veriyor
larsa burada her vasıta ile Hükümeti millete şi
kâyete devam edeceğiz. (T. t. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın llhami Ertem'in. Buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Sayın Başkanım, üç dakikam kal
dığı zaman lütfen beni ikaz edin . 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 
İçişleri Bakanlığı, toplum için hayatî iki gö

revle yükümlüdür. 
Biri, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma

nın zaruri vasatı olan emniyet ve asayişi sağla
mak, kargaşalıktan uzak, teminatlı, istikrarlı, 
düzenli bir cemiyet yaşayışını gerçekleştirip de
vam ettirmek; 

Diğer Devlet dairelerinin kuruluş maksatları
na uygun, ahenkli şekilde çalışmalarını vali ve 
kaymakamlar aracılığı ile tahakkuk ettirmektir. 

İçişleri Bakanlığı, valilerin koordine etme ve 
denetleme görevleri dolayısiyle Türk kamu idare
sinin beynidir. 

Bugüne kadar, bu görevin lâyıkiyle anlaşılıp, 
gereği gibi yapıldığı kanısında değiliz. 

İdare hakkındaki tenkidlerimiz yalnız İçişleri 
Bakanlığına aidolmayıp, bütün bakanlıkları ve 
kamu kuruluşlarını kapsamaktadır. 

Memurların zihniyeti, hizmet anlayışları, tea
mülleri uygulanmakta olan rejimlerle yakından 
ilgilidir. Dikta ve şahıs idarelerinde gaye, başta
ki kudretli kişileri memnun etmektir. 

Demokratik idarelerde ise hedef, vatandaşa 
hizmet etmek, onun sevgi ve güvenini kazanmak
tır. 

Hukuk Devletinde, teminat ve sorumluluk esas 
olduğundan, idare kanuna bağlıdır. 

Buna rağmen, büyük üzüntü ile itirafa mec
buruz ki, bugüne kadar idare edenlerin memur
ların yanlış ve hatalı tutumları yüzünden, mah- \ 
keme kararları dâhil, milletimizdeki kanaat, ka
nun üstünlüğünden çok, «istenirse her şeyin ya
pılabileceği» tarzındadır. 

Hükümetten kanun üstünlüğü inancını yer
leştirecek hamleler bekliyoruz. | 

Halen, vatandaş bir kısım memurun vazifesi
ni benimseyip güleryüzle, şevkle hizmet yapma
masından, mâkul iş^ek ve ihtiyaçlarına anlayış 
göstermemesinden, işleri süratle zamanında gör
memesinden, keyfilikten, indilikten, hissilikten, 
menfaatten, politik kayırmadan menşei nereden 
gelirse gelsin farklı muamele yapılmasından şi
kâyetçidir. 

Hiç şüphe yok ki, çok dürüst, çok bilgili, hiz
met etmeyi, millete ve memlekete yararlı olmayı 
kendisi için en büyük zevk ve haz sayan; hizmet 
uğruna, sıhhatini bile feda etmekten çekinmiyen 
pekçok idealist memurumuz vardır. 

Onlara minnet ve şükranımız sonsuzdur. 
Fakat, halka hizmet sloganı ile iktidara ge

len bir parti olarak A. P. si, bunlarla yetinme
yip, idareyi ve memuru bütüniyle vatandaş hiz
metinde bulundurmaya mecburdur. 

Jandarma erinden, orman bakım memurun
dan; müsteşarlara, valilere, genel müdürlere ka
dar her vazifelide millet hizmetinde olmak şuu
ru yerleşmelidir. 

Bu anlayış, dejenere edilerek, kanunsuz, 
olumsuz dileklere ve şantajlara taviz verme de
recesine düşürülmemelidir. Kanuna ve hizmete 
bağlı, ehliyetli memura şevkle çalışabilmesi için 
muhtacolduğu emniyetli ve güvenli hava yaratıl
malıdır. 

Günümüze kadar gelen tatbikat, sorumluluk
tan kurtulmak için, işi formaliteye ve kırtasiye
ciliğe boğup, icrai karar almıyan âmiri mesul 
etmemiş; buna mukabil iş başaran, yapıcı ve ya
ratıcı âmiri takdirî sebeplerle ağır takibatlarla, 
hattâ sorumluluklarla karşı karşıya bırakmıştır. 

Mevzuat bu açıdan tetkike tabi tutulup, âmir
leri seri karar verip, iş yapmadan alıkoyan, çe-
kindirici hükümler kaldırılmalıdır. 

Bu cümleden olarak, yapıcı ve yaratıcı ham
lelere her zamandan fazla ihtiyacımız olduğu bu 
devirde, T. Ceza Kanununun, mehaz kanunda bu-
lunmıyan, ceza hukukunun, «kanunsuz suç ol
maz» ilkesine aykırı düşen 240 ncı maddesi tadil 
olunmalıdır. 

Hükümetin, hukuk devletinin verdiği imkân
lar ve kanunların tanıdığı yetkiler dâhilinde ka
larak Yüce Meclisin itimadına mazhar olan prog
ramını uygulamak maksadiyle ehliyet ve kudre
tine güvendiği bir «yöneticiler» kadrosu kurma 
hakkı, iktidar olmasının, iktidar sorumluluğunu 
taşımasının en tabiî sonucudur. 
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Yöneticeler zihniyetleri, tutumları ve çalışma
ları ile kanun ve hizmet icaplarını her türlü his
sin ve tesirin üstünde tuttukları kanaatini muhi
te yaymalıdırlar. Fakat parti münasebetlerinin 
Türkiye'de olduğu gibi sert ve çekişmeli geçtiği 
memleketlerde bu kolay olmamaktadır. Bir yöne
tici zihniyeti, tutumu ve icraatiyle vazife icap
ları ve hudutları dışında, bir partiye yakınlık 
duyduğu inanını yaratmışsa veya olaylar onun 
elinde olmaksızın böyle bir kanı doğurmuşsa ik
tidar değişikliğinde böyle yöneticinin vazife de
ğiştirmesi gayet normaldir. Bu değişiklikler bir 
nöbet değiştirmeden ibarettir. Ehliyetini ortaya 
koyan, muhitteki itimatsızlık havasını silenlerin 
tekrar aktif vazife almaları çok tabiîdir. 

A. P. Meclis Grupu, daha müreffeh ve ma
mur bir Türkiye yaratmak, kalkınma Planındaki 
hedefleri ve yatırımları gerçekleştirmek, halkı se
ven ve halka hizmet etmeyi varoluşunun sebebi 
bilen bir idare kurma çabalarında Hükümetin 
daima yardımcısı olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ekonomik, teknik, sosyal, kültürel ve siyasal 

gelişim ve değişimlerin neticesi olarak dünyada 
ve Türkiye'mizde kamu hizmeti anlayışında ve 
görülme usullerinde yeni düşünüşler belirmiştir. 

Bu sebeple idaremizin anakanunları olan II 
İdaresi Kanununda, İdarei Umumiyeyi Vilâyat 
Kanununun hususi idarelere ait kısmında, Bele
diye ve Köy kanunlarında yeni ihtiyaç ve düşü
nüşlerimize uygun değişiklikler yapılması zaru
ridir. 

Belediye gelirleri, belediye cezaları, idari mah
kemeler, çarşı ve mahalle bekçileri bakanlık da
nışma kurulu teşkilatındaki kanun tasarılarının 
hazırlanmış olmalarından dolayı memnuniyetimi
zi belirtiriz. 

Valilik özellik taşıyan bir müessesedir. Vali 
olma nitelikleri arasında asgari yaş da bulunma
lıdır. Böylece meslek mensuplarının şevkini kırı
cı olaylara, erken rekabetinin yarattığı huzursuz
luklara meydan verilmemiş olur. 

Merkezde danışma kurulu teşkilini isabetli bu
luyoruz. Valilik kadrolarına elastikiyet tanımak 
lâzımdır. Hükümetlerin türlü mecburiyetler altın
da illerde Devlet ve Hükümet temsilcisi olan va
lileri vilâyetlerinden almaları icabetmektedir. 
Şartların değişmesinde merkeze alman valiler tek
rar vilâyetlere gönderilmektedir. Türkiye'de 1946 

yılından beri her iktidarda tatbikat böyle olmuş
tur. 

| Hükümetin, yurdumuzun özelliklerini, tekni
ğin icaplarını dikkate alarak tevzii mezuniyetin, 

' merkeziyet ile idari ademimerkeziyetin smırları-
! nı, mahallî idarelerin hizmetlerini yetkilerini, 

idari vesayetin niteliğini ve vüsatini merkezin 
otoritesini azaltan, formaliteleri kaldıran mahallî 

j idare tüzel kişiliklerine mahallî hizmetleri gör
mekte daha çok yetki ve serbestiyet veren bir zih
niyet ile tesbit etmesi lâzımdır. 

Aksi halde, bugünkü gibi, her kanun ayrı bir 
espri taşıyarak mevzuat insicamsız ve sistemsiz 
olur. 

Sayın milletvekilleri; 
Valileri, tekniğin icaplarına zarar vermi-

yecek tarzda yetkili kılmadan, kamu hizmetleri 
arasında ahenk ve koordinasyon kurmaya, başa
rılı surette plân ve program uygulamıya hiz
meti vatandaşa maletmeye imkân yoktur. 

Bu mevzuda, bâzı çevrelerden gelen itirazlar, 
koordinatör otorite ihtiyacının lüzumsuzluğunu 
değil, koordinatörlerin vasıf itibariyle yetersizli
ğini ifade etmektedir. 

Şahıs hatalarının, tarihi, o nisbette şerefli, 
faydalı ve başarılı valilik ve kaymakamlık mü
essesesini yıpratmaması için Bakanlığın dikkatli 
olması lâzımgelmektedir. 

Halkın istediği niteliği taşıyan idareci, Ba
kanlığın da makbulü sayılmalıdır. 

Bu hususta, teftiş heyetine büyük ödev düş
mektedir. 

Günümüz idarecisinde aranan vasıflara, halk 
sevgisi; hizmetleri koordine edilebilme; istikamet 
ve direktif verme kudretini kaybetmeden müşte
rek çalışabilme kabiliyeti; iş başarma gücüdür. 

Sicil ve teftiş sistemi bu tip idareciyi yarat
mayı amaç bilmelidir. 

11 özel idareleri, özenti bir teşekkül olmaktan 
kısa zamanda kurtarılmalıdır. 

Belediyelerin büyük ihtiyacı yeterli gelir kay
naklarına sahibolabilmektedir. 

691 sayılı Kanunla belediyelerin ve belediye
lere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borç
larının Hazinece tahkim olunması belediyelere 
sağlanmış iyi bir imkândır. 

Ne yazık ki, kanun hükümleri Resmî Gazete
de kalmıştır. 
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Hazine gerekli parayı İller Bankasına ödeme
diğinden İller Bankası belediyelerden borçları 
kesmekte devam etmektedir. İçişleri Bakanının 
Maliye Bakanı ile temas ederek bu meseleyi hal
letmesini, 691 sayılı Kanuna hayatiyet vermesi
ni beklemekteyiz. 

Köyü, Türk millî hasletlerinin kaynağı, ma
hallî idarelerin ilk kademesi, "umumi, mahallî hiz
metlerin nihai noktası sayıyor, her hizmetin kö
ye ulaşmasını, köyün mahrumiyetini azaltıp, re
fah ve saadetini artırmasını arzu ediyoruz. 

1924 yılında yürürlüğe giren Köy Kanunu, 
demokratik ve memleketsever bir ruh taşımasına 
rağmen, günümüzün değişen şartları karşısında 
tadile muhtaçtır. 

Köy İşleri Bakanlığına devredilen yeni Köy 
kanunu tasarısının, millî temelimiz olan köyümü
ze, demokratik ilkeler içinde huzuru, emniyet ve 
güveni; tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmayı sağlıyacak hükümleri ihtiva eder hal
de biran evvel hazırlanmasını temenni ediyoruz. 

Mülki teşkilât kuruluşu nazik bir konudur. 
Bütünü ile tetkik ve hazırlıkları bitmeden, pren
sipleri konmadan perakende işlemlere tevessül 
olunmamalıdır. 

Alışkanlığın ve istikrarın, prensibe dayanmı-
yan takdiri kararlarla bozulması büyük huzursuz
lukların kaynağı olur. 

Ayrıca, yeni teşkilât kurmak, büyük masraf
ları icabettirmektedir. 

Prensipleri ve kriterleri tesbit olunmadan ku
rulmuş, 8 - 10 bin nüfuslu yüzölçümü küçük il
çeler faydaları ile ölçülemiyecek nisbette personel 
ve para israfına sebebolmaktadırlar. 

Hukuk devletinde, idarenin kazai murakabesi 
büyük önem taşır. 

Kazai murakabe kanunların üstünlüğü anla
yışının teminatıdır. 

Vatandaşın idare ile olan anlaşmazlıklarının 
önemini kaybetmeden karara bağlanmasının ça
resi mahkeme bağımsızlığına ve teminatına sa
hip alt kademe idare mahkemelerini kurmaktır. 

İçişleri Bakanlığının hazırladığı tasarıda ver- -
gi anlaşmazlıklariyle malî meselelerin yetki dışı 
bırakılması hatalıdır. Alt kademe mahkemelerinin 
yetkileri, bünyelerinin elverdiği ölçüde Danıştaya 
mütenazır olmalıdır. 

Malî meselelere bakacak ayrı bir malî kaza 
mercii kurmak külfetini bütçemiz kaldıramaz. 
Kaldı ki, böyle bir ayrılığı gerektirecek sebep de 

yoktur. Alt kademe idari mahkemeleri aynı za
manda malî ihtilâfları çözümlemelidir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yurtda, emniyet ve asayişi sağlamak, kamu 

intizamını tesis ve idame ettirmek İçişleri Bakan
lığının temel görevidir. 

Hürriyetler ve haklar rejimi olan demokrasi
de, zabıta, yetkileri ve çalışma tarzı bakımından 
müstesna bir dikkat ister. Zabıta demokratik ida
re felsefesine uygun olarak halkı sevmesini, te
mel haklara hürmet etmesini öğrenmelidir. Polis 
ve jandarmadan vatandaşa dayak atmak imtiyazı 
mutlak ve kesin olarak kalkmalıdır. 

Anayasanın tanıdığı hürriyet ve haklardan 
faydalanarak düzeni ve asayişi bozmaya, rejimi 
sarsmaya kalkışanlarla başarılı mücadele edilebil
mesi için zabıtada görevinin önemine, inan, arzu, 
moral yüksekliği lâzımdır. Zabıtanın telsiz mo
torlu vasıta ve diğer modern vasıtalarla donatıl
ması ihmal edilmiyecek zaruri hususlardır. 

Bakanlık bu meseleleri taşıdıkları ehemmiyet 
içinde ele almalıdır. 

Büyük kasaba ve şehirlerimizde vazife gören 
emniyet teşkilâtının karşılaştığı problemlerle, bu 
bölgeler dışında vazife gören jandarmanın mese
leleri arasında fark vardır. 

Emniyet teşkilâtı için önem arz eden husus, 
yapılan toplu hareketlerin kanuni vasfını kay
bederek, nizam ve düzeni bozucu, kanunları ih
lâl edici hal alma istidadı karşısında, bu hareket
leri kanuni sınırları içine sökabilmektir. 

Kanun dışı sokak ve meydan hareketlerinin 
hürriyet düzenini ve Anayasa haklarını ihlâl et
mesini demokratik usullerle önlemek maksadiyle 
654 sayılı Kanunla kurulacak olan toplum zabı
tasının kuruluş ve eğitimine Emniyet Genel Mü
dürlüğünün lâyık olduğu ehemmiyetle eğilmesini 
takdirle karşılamaktayız. 

Personelin moralini yüksek tutmak, yeterli si
lâh, araç ve gereçle donatmak, kuruluşun başa
rılı olmasının iki anaşartıdır. 

Mevzuatımızda, zabıtanın, toplumun diren
mesi ve tecavüzî harekete geçmesi hallerinde yet
kisi, şekli, vasıtaları ve dereceleri kâfi açıklıkta 
değildir. 

Temyiz içtihatları da nazara alınarak, zabıta
nın yetki ve sorumlulukları tereddüt uyandırmı-
yacak açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Jandarmamızın meseleleri ise, daha fazla Do
ğu ve Güney - Doğudaki katil, yol kesme ve soy-
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gun vakalarını önlemek, faillerini yakalıyabil-
mektedir. 

Birinci derecede emniyet ve asayişi ihlâl eden 
bu olayların önlenmesi için hem kanuni tedbir
lere, hem de gerekli araç ve gerece ihtiyaç var
dır. 

Kaçakçılık, yalnız mâni zabıta tedbirleriyle 
hallolacak olay değildir. Ekonomik, kültürel ve 
sosyal tedbirlerle bir arada ele alınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ertem üç dakikanız var
dır. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM 
(Devamla) —• Peki efendim. Sınır vilâyetleri hal
kının büyük derdi vardır. Birkaç ahlâk düşkünü
nün, vatan ve millet sevgisinden nasipsizin mev
cudiyeti bura halkını Anayasa haklarından mah
rum yaşatmaya hak verdiremez. 

Sınırlarımız, seyyar jandarma ve ordu birlik
leri tarafından korunur. Vatandaş ile münasebet
leri vatandaş açısından teminatsızlık içindedir. 
Hürriyetleri çalışma hakları tahdidolunabilmek-
tedir. 

Vatandaşın bu hareketlere karşı şikâyet mer
cii yoktur. 

Valilere, askerî işlere müdahale etmeden va
tandaş şikâyetlerini dinleyip halledecek yetki ve
ren bir kanunun tedvini ihtiyacı aşikârdır. 

Anayasa düzenimizi yıkmaya müteveccih aşırı 
cereyanlarla mücadele, bilgili bir takip ve kifa
yetli delil toplanmasiyle mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanın kifayetsiz
liği karşısında, grup sözcülerinden tâyin ve na
killere temas eden bilhassa C. H. P. ve T. t. P. 
sözcülerine yukarıda maruzatımın dışında kısaca 
bir, iki hususa daha cevap vermek isterim. 

Muhterem arkadalşarım, bu vereceğimiz ör
nekler, T. İ. P. sözcüsünün dediği gibi, Batıdan 
örnek vermek değildir. Bunlar idarenin zaruret
lerini ve mecburiyetlerini gösteren hususlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, göz önünden kaçırıl
maması lâzımgelen bir husus vardır. C. H. P. 
27 Mayısı mütaakip Millî Birlik İdaresine isteni
len tesiri yapmak suretiyle (C. H. P. sıraların
dan, yok öyle şey, sesleri.) 27 Mayıstan evvelki 
valileri 27 Mayıstan evvelki valilerin 53 ünü bir
den tasfiye ederek tamamen kendi görüşüne uy
gun olanları iş başına getirmiştir. (C. H. P. sıra
larından; «Hayır öyle değil.» sesleri.) Gerçek
tir arkadaşlarım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 
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Ben bu meslekin içinden geldim. Bütün hep
sini tek, tek sicilleriyle ve hususiyetiyle bilmek
teyim. Buna rağmen 2 nci ve 3 ncü Koalisyon 
Hükümetlerinin kısa hizmet süreleri zarfında 
132 valinin yeri değiştirilmiş ve merkeze alınmış
tır arkadaşlarım. Kendi inançlarına, kendi te
mayüllerine uygun olmalarına rağmen iktidarla
rı zamanında- 132 valinin yerini değiştirmeleri, 
662 kaymakamın yerini değiştirmeleri... Demek 
ki, idare içinde kendilerine büyük vazife verilen 
ve temsil yetkisi tanınan kimselerin zaman za
man yerlerinin değiştirilmesi, vazifelerinin de
ğiştirilmesi zorunlu kılınmaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Er
tem. 

A. P. GRUPU ADINA ILHAMÎ ERTEM 
(Devamla) — Bu bâtıl misal değil, idare icap
larının ifadesi. 

Muhterem arkadaşlarım, T. İ. P. sözcüsünün 
dediği gibi, Türk Emniyetini ancak Türkler 
kurar, Türkler idare eder. Türk millî güvenli
ğini ancak Türk müesseseleri yerine getirir. Onun 
için burada söyledikleri sözleri biz, millî müessese
lerimize karşı lüzumsuz ve yersiz bir tariz say
maktayız. (T. İ. P. sıralarından, Vekil cevap 
versin, sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Ertem, vaktiniz tamam. 
Lütfen cümlenizi bağlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, Millî 
Mücadelenin hazırlanıp kazanılmasında, Atatürk 
inkılâplarının başarılmasında, memleketşümul 
bütün sorunların hallinde valilik müessesesi dai
ma mühim rol oynamıştır. Demokrasinin vazge
çilmez rejim olarak kökleşmesinde, topyekûn 
millî kalkınmamızın tahakkukunda en iyi niyet
li olayları dahi istismar edip, birliği bozarak 
yaratılacak umutsuzluk ortamından çıkar ara
yanların hüsrana uğratılmasmda valilik mües
sesesinden yararlanmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Ertem çok rica ederim, 
vakitle mukayyetiz, saatiniz doldu, tamamdır. 
Efendim... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Vakti dolalı 
5 dakika oldu. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Millet sev
gisi, memleket hizmeti, idarecinin değişmez un
surudur. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Birgit, sık sık bu gibi 
hareketleri tekrar ediyorsunuz bu şekilde beyan
da bulunmayın, çok rica ederim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Hiçbir şekilde, beş dakika geç
medi. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Müddeti beş 
dakika geçirdi. 

BAŞKAN — Hiç de söylediğiniz gibi değil. 
Meseleyi istismar etmeyiniz. Beş dakikayı geç
medi, gayet iyi takibediyoruz. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Necati Gü
ven, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA NECATİ GÜVEN 
(Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri. İçişleri Bakanlığının 1966 yılı 
bütçe müzakereleri dolayısiyle Millet Partisinin 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunmaktayım. 

İçişleri Bakanlığı memleketin umumi idare
sinden, asayiş ve emniyetinin temininden mesul 
olduğu için her bakanlıktan, her teşekkülden 
daha çok geçmiş devirlerin hatalarından ders al
ması adalet ve eşitlik prensiplerine uygun şekil
de tasarruflarda bulunması halisane temennile-
rimizdendir. 

Bakanlığın vazifelerini iki kısımda mütalâa 
edebiliriz. Birincisi, asayiş ve emniyet, ikincisi 
idari vazifelerdir. Asayiş ve emniyet Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı tarafından sağlanmaktadır. Bu iki teşkilât 
maalesef Türkiye'mizde huzur sağlıyacak şekil
de taazzuv etmiş değildir. 

Bunun sebebi teşkilâtların modern vasıta ve 
teçhizatla donatılmamasmdadır. Emniyet ve 
Jandarma bu sebeple çalışamaz haldedir. 

Doğu - Anadolu bölgesinde vatandaşlar ken
di emniyetlerini ve huzurlarını yine kendileri 
temin etmek gayreti içine girmiş bulunmaktadır
lar. 10 Ekim seçimlerinde Erzurum köylerinde 
şahidolduğum hâdiselerden bir misal vermekle 
yetineceğim. Vatandaş sabahlara kadar omu-
zunda silâhla mal ve canına gelecek tecavüzler
den korunma bekçiliğini yapmaktadır. Vatan
daşın o gün istediği şu idi : 

Biz, bizi idare edenlerden paralı hiçbir şey 
istemiyoruz. Anayasa ile teminat altına alman 
mal ve can emniyetimizin teminatını istiyoruz. 
Sayın Bakan, bu vatandaşlar bugün yine aynı 

ıstırap içinde kıvranmaktadır. Belki benim ko
nuşmalarıma cevaplarınızda bu kadar hırsız, bu 
kadar kaçakçı, bu kadar eşkiya yakaladık diye
ceksiniz. Bunlar Emniyetin vazifesini görerek 
yaptıkları bir işin neticesi değildir. Çıkarılacak 
olan Af Kanununun bir hikmeti olarak kabul 
etmeniz lâzımdır. Çünkü yakalananlar kendi 
ayaklariyle gelmişlerdir. Nasıl olsa affedilece
ğiz fikri kafalarında yerleşmiştir. Biz parti 
olarak Hükümetten devamlı ve organize edilmiş 
emniyet ve jandarma kuvvetlerinin sağlıyaca-
ğı asayişin getireceği huzuru istiyoruz. Geçici 
huzur memlekette devamlı emniyet ve asayiş 
sağlıyamaz. 

Emniyet ve Jandarma Teşkilâtının organi
zasyonunun en rasyonel bir şekilde, en kısa za
manda yapılmasını ve teşkilâtın modern cihaz
larla teçhiz edilmesini beklemekteyiz. 

Müşteki olduğumuz dairelerinden birisi de 
karakollardır. Uzun senelerden beri buralarda va
tandaşlara yapılan kanun ve hukuk dışı davra
nışlar önlenmemiştir. Bunların önlenmesi va
tandaşları huzura kavuşturacaktır. 

Bakanlığın ikinci kısımdaki hizmetlerine ge
lince: Bu hizmetler idari mahiyet taşımaktadır. 
Devlet ve Hükümetin vilâyetlerdeki temsilcisi 
valiler, kazalarda ise kaymakamlardır. Bakanlık 
işleri bunlar vasıtasiyle yürütmektedir. Devlet 
hizmetinde bulunan memurları kontrol ve mu
rakabe eden bu makamlardır. Vatandaş Devlet 
dairelerinde işlerinin iltimassız, menfaatsiz gö
rülmesinin iştiyakını senelerden beri duymakta
dır. Esefle kaydetmek isteriz ki, henüz buna is
tediği şekilde kavuşmamıştır. 

Sayın Bakan, Devlet dairelerinin halka men
faatsiz hizmet kapısı olduğunu, memurların 
kanunun emrinde, milletin hizmetinde bulundu
ğunu vicdanlarına yerleştirmek mecburiyetinde
siniz. Bunun yegâne yolu memurun mesuliyeti
ni idrak etmesi, âmirlerin kontrol ve murakabe 
haklarını aksatmadan ifa etmelerine bağlıdır. 
İdarecilerimiz; memurları murakabeden uzak 
tuttuğu takdirde vatandaş Devlet dairelerinden 
müşteki olacaktır. Başka bir deyimle yapılan 
tamimlerin arkaları takibedilmeli yerine getiril
mediğinde mesulleri cezasını görmelidir. 

İdarenin tatbik ettiği vatandaşlar arasında 
huzursuzluk yarattığı 5917 sayılı Kanundan 
bahsetmek ihtiyacını duymaktayız. Bu kanu
nun tatbikine salahiyetli vali ve kaymakamlar 
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neticelerini nazara almıyarak tatbikinde gerekli 
hassasiyeti göstermediklerinden mera ve yayla 
gibi büyük arazi parçalarına tatbik neticesinde 
vatandaşlar arasında huzursuzluk ve bu sebeple 
müessif olaylar meydana geldiği bir hakikattir. 
Bunun önlenmesi için 5917 numaralı Kanunun 
tatbikatında hukuktan anlayan, liyakatli Devlet 
memurlarına, tatbikatının yaptırılıp tedbir ma
hiyetinde olan bu kanunun tatbikatının mera 
ve yaylaklar gibi büyük arazi parçalarına tat
bik edilmesinden kaçınılmasını tavsiye etmesi 
icabeder. 

Bakanlığın üzerinde duracağı önemli işler
den birisi de sivil savunma teşkilâtıdır. Bu teşkilât 
her nedense lâyık olduğu alâkayı görmemektedir. 
Memleketin ordusu kadar hayati önemi olan 
sivil savunma teşkilâtı bir harb halinde vatan
daşın malını canını koruyacağı felâketli anla
rında sahibolacağı nazara alınırsa, bugünden 
kötü günleri düşünüp de ciddî tedbirler alma
sı için bakanlığın yakın alâkayı göstermesi ve 
malî yardımı yapması icabetmektedir. 

Bakanlığa bağlı bulunan belediye ve özel 
idareler malî muhtariyete kavuşmadıkça ken
di geliri ile kendi kendilerini idare edecek ha
le getirilmedikçe, kendilerinden beklenen hiz
meti ifa etmeleri mümkün görülmemektedir. 
Birer Anayasa müessesesi olarak hizmet ifa et
meye çalışan bu mahallî idarelerin en kısa za
manda hizmet görebilecek malî imkâna kavuş
turulmasını ve malî muhtariyetlerin sağlan
masını temenni etmekteyiz. 

Bakanlığın yapmış olduğu tâyinler üzerin
de, tâyin edilen şahısları rencide etmemek için 
vasıfları üzerinde durmıyacağız. Yalnız iki ka
nuni hatadan bahsedeceğiz. 

5442 ve 5439 sayılı kanunlara müsteniden 
tâyinler yapılmıştır. Her iki kanunun tatbika
tında bâzı hatalar ve keyfî davranışlar mev
cuttur. Şöyleki: 5439 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine göre ancak vekiller bir memuru kendi 
maaş ve kadrosiyle bir başka hizmette istih
dam edebilirler. 

Bu kanun hizmetin nef'ine olarak genç ve 
çalışkan memurların mühim vazifelerde istihda
mını temin gayesiyle tedvin edilmiştir. Buna 
rağmen tatbikatta İçişleri Bakanlığında bu ka
nun iki bakımdan maksadı tedvinine aykırı ola
rak tatbik edilmektedir. 

1. Vazifesinde muvaffak olmadığı iddiasiy-
le belki de partizanca düşüncelerle her hangi 
idare âmirini faal vazifeden geri alınması için 
kullanmaktadır. Bu, maksada aykırıdır. 

2. Bu kanun münhasıran tâyini Bakana ait 
memurlar için kabili tatbiktir, madde sarihtir. 
Buna rağmen Vekiller Heyeti kararnamesiyle 
tâyin edilen valiler de bu kanun hükümlerine 
göre alınmakta başka vazifelere tâyin edilmek
tedir. Bu kanun ile Bakanlar Kurulu kararna
mesiyle valiler tâyin edilmektedir. Bu tatbikat 
da kanunun ruh ve maksadına aykırıdır. 

Kaymakamların nakil ve tâyinlerine ait Yö
netmelik tâyin ve nakillerin Eylül ve Mayıs ay
larında yapılmasına cevaz verdiği halde kışta 
ve kıyamette yapılan bu nakiller idarecilerimizi 
her bakımdan müşkül durumlara düşürmüş ve 
ekserisi çocuklarının tahsillerini yarım bırak
mamak için ailelerini beraber götürememişler-
dir. Bu şekilde çalışan bir idareciden huzur bek
lenebilir mi? 

Yeni valiler, kendinden evvel valilik yapan 
meslektaşlarının bir hiç yüzünden merkeze alın
dıklarını gördükleri için muvakkat gidiyoruz 
mülâbazasiylc evlerini boşaltmamışlardır. 

Böyle teminatsız ve huzursuzluk içinde çalı
şan bir validen özlediğiniz hizmet beklenebilir 
mi? 

Sayın Bakan, sizden istenilen işler paralı iş
ler değildir. Parasız olan bu işlerin yerine ge
tirilmesinde kanun ve adalet ölçüleri içerisinde 
sesinizi Türkiye'nin her yerine duyurmanıza 
bağlıdır. Uyanık olmamız, uyuyan memurları 
uyandırmamız mümkündür. 

Mesuliyet hissini hizmet erbabı vatandaşla
rın vicdanlarına işlediğiniz takdirde huzur ve 
emniyet Türkiye'mizde saltanat sürecektir. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerime nihayet 
vermeden Sayın Bakandan bir istirhamda bu
lunacağım. 

Sayın İçişleri Bakanı Faruk Sükan, İller 
Bankası Genel Müdürü Selâhattin Babüroğlu'-
nun işinden ayrılması için şu şekilde bir fikir 
ileriye sürmüştür, üzüldük, bir Hükümet üye
sinden duyduğumuz için üzüntümüz büyüktür. 
Bakan konuşması esnasında cevap verir, aslı 
astarı yoktur, derse memnun olacağız. «Bizim 
Hükümetimizde A. Partisini taşıyanların, Nuri 
Beşer aleyhine şahadet edenlerin Umum Müdür 
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olarak bulunması bizim için bir zuldür. Bunun 
için vazifesinden ayırdık.» demişlerdir. 

Sayın Bakandan bunu açıklamasını isterken 
İçişleri Bakanlığı bütçesinin memleketimize ha
yırlı olması temennisiyle hepinizi M Partisi 
Grupu adına sevgi ve hürmetle Yüce Meclisini
zi selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, cereyan 
eden müzakereler neticesi grupları adına altı 
arkadaş konuşmuş bulunmaktadır. Bu araçla 
yeterlik önergesi gelmiştir. Bunu takiben Sa
yın İçişleri Bakanına söz vereceğim. Ondan son
ra da sırada Yeni Türkiye Partisi Grupu adına 
söz almış bulunan Saym Halil Balkıs'a söz vere
ceğim. Ondan sonra da yeterlik önergesini Yü
ce Heyetin oyuna sunacağım. Buyurun Sayın 
Bakan. 

Açık oylamaya oylarını kullanmıyan arka
daşlar varsa oylarını kullansınlar. (Yok sesleri.) 
Açık oylama muamelesi bitmiştir. Kaldırın ku
payı. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Saym Başkan, kıymetli milletvekili 
arkadaşlarım. İçişleri Bakanlığının 1966 yılı 
Bütçesi mürtaKöbetiyle grupları adına fikir, mü
talâa, terikıd ve temennilerde bulunan kıymetli 
arkadaşlarıma en samimî teşekkürlerimi, şükran
larımı arz ederim. 

•Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı, grup 
sözcülerinin de beyan buyurdukları üzere, her 
hâdisede ve vatandaşın günlük hayatında Hükü
metle olan münasebetlerinde daima muhatap te
lâkki edilen ve hedef ittihaz edilen bir vekâlet
tir. İçişleri Bakanlığı bir hizmet vekâletidir. 
Ama esası itibariyle İçişleri Bakanlığı yatırım 
Bakanlıkların]n memlekette huzurun tesisinde 
birinci derecede rol ifa eden, mesuliyet taşıyan 
bir vekâletti]. Bir memleketin huzuru, sükûnu, 
emniyeti mevcudolmadıkça o memlekette kalkın
madan, o memlekette refahdan o memlekette 
maddi imkânlardan ve yatırımdan bahsetmek 
mümkün değildir. 

Bu itibarla İçişleri Bakanı olarak İçişleri 
Bakarlığı olarak bu mesuliyet anlayışı ve bu 
hizme+ telâkkisi içinde vazifemizi ifaya gayret 
ediyoruz ve mesuliyetimizin ağırlığı içinde 1966 
senesinin şartları içinde ve mesuliyetimizin ağır
lığı içinde vazifemize devam ediyoruz. Bu vazi
feyi ifa ederken gerek Hükümetin prensipleri, 

program esasları, gerekse Yüce Meclisin irşatla
rı bizim için temel rehberlerdir. Bu demokratik 
görüş ve rehberler içinde vazifemize devam ede
ceğiz. 

Aziz arkadaşlarım, bu itibarla İçişleri Ba
kanlığının vazifesinin, hudut ve şümulü gayetle 
geniştir, tahdidi değildir. İçişleri Bakanlığı va
tandaşın arz ettiğim gibi, bütün günlük hâdise
ler ve Hükümetle münasebetlerinde her an mu-
hatabolmaktadır. Bu nöktai nazarla Yüce Mec
liste yapılan tenkidlerde yine bu görüş ve bu 
düşünce ile bizi muhatap kılmaktadır. Yapılan 
tenkidi ere ve serd edilen mütalâalara, bendeniz 
bunlara esas olan temel görüşleri beyan ederken 
İçişleri Bakanlığının hizmet felsefesi ve hizmet 
politikası üzerinde kısaca mâruzâtta bulunmak 
suretiyle muhterem grup sözcülerinin sorularına 
ve temennilerine de cevap vermeye gayret ede
ceğim. 

Bugün Türkiy'de idari cihaz ve idari meka
nizma herkesin ve hepimizin bildiği gibi, arzu 
edilen süratte ve arzu edilen seviyede bulunma
maktadır ve arzu ettiğimiz şekilde işlememekte
dir. idare, merkeziyetçi bir görüşle malûl bulun
makta, idarede kırtasiyecilik hâkim bulunmakta
dır. Bundan ayrı.olarak Yüksek Senatoda da 
arz ettiğim gibi, burada da söylemek mecburiye
tindeyim ki, İçişleri Bakanlığına getirildiğim 
andan itibaren de beyan ettiğim üzere, Türkiye'
de vatandaş en mütevazi vatandaştan en, yüksek 
seviyedeki, en yüksek kademedeki mesulü, va
zifeli kimselere kadar herkes bilmektedir ki, ve 
şikâyet etmektedir ki, Türkiye'de rüşvet, irti
kâp ve irtişa hâdiseleri mevcut bulunmaktadır; 
bundan şikâyetçi bulunmaktadır. Biz de şikâ
yetçi bulunuyoruz. Bu hakikati beyan ederken 
mesuliyetimizin ağırlığını ve bu mesuliyetin al
tına girmiş olduğumuzu da bununla beyan et
mek istiyorum. Ve bunu beyan ©derken, rüşvet, 
irtikâp, irtişa hâdiseleri ve suiistimalleri ile bir
likte idarenin iyi işlemesinin sebeplerini ve iyi 
işlemesi hususunda da bâzı tedbirler almak lü
zumunu duyduğumuzu ve tedbirlerin üzerinde 
olduğumuzu da beyan etmek istiyorum. İdare 
merkeziyetçi bir görüşle işlemektedir ve idarede 
kırtasiyecilik vardır diye hem ben beyan ediyo
rum hem de bütün grup sözcüleri beyanda bu
lundular. Bu itibarla idari cihazımızın çağın 
icaplarına uygun ve Türkiye'nin şartlarına uy-
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gun tarzda ıslahat icabetmektedir. Gerek mer
kezi teşkilâtta, merkezi idarede, gerekse mahal
lî idarelerde ıslahata ihtiyaç vardır. Merkezi 
idaredeki ıslahat, bilhassa İller idaresi Kanunu, 
5442 sayılı Kanun bizim çalışmalarımızda esas 
ittihaz ettiğimiz, değişikliği ve tadili iktiza öden 
bir kanundur. Valilik müessesesinde Devletin 
gerçek .mümessili hüviyetini verecek tarzda, ha
kiki . hüviyetini kazandıracak tarzda, tadilâtı ik
tiza ettirmektedir. Bugün valilik müessesesi Dev
letin gerçek mümessili hüviyetinde bulunmamak
tadır. Valilik müessesesi 5442 sayılı Kanunun 
kendilerine daha çıktığı zaman gerekçesinde va
lilik müessesesine tevcih edilen ve hak görülen 
hak tanınan hususları bozan, salâhiyetleri tah-
dideden pek çok hükümlerle pek çok yeni kanun
larla daraltılmıştır. Bugünkü şartlar içinde bu
günkü tatbikatta valiler âdeta birer tahrirat kâ
tibi durumunda ve mesuliyetleriyle mütenasibol-
mıyacak tarzda salâhiyetsizlikler içinde hizmet 
görmeye gayret etmektedirler. Bizim Hükümet 
programında beyan ettiğimiz üzere, valilik mü
essesesine hakiki hüviyetini iktisabettirecek, va
lilik müessesesini Devletin gerçek mümessili ha
line koyacak, valilik müessesesini yatırımların, 
plânın tatbikatçısı ve koordinatörü müessesesi 
haline getirecek tarzda tadilâtı ve gerçek hüvi
yetini kazandıracak istikamette kanuni mevzu
atın isdarma imkân verecek hazırlıklar yapmış 
bulunuyoruz. Ve bunun hazırlıklarını da ikmal 
etmiş bulunmaktayız. Keza valilik müesseesini 
işler hale getirebilmek için, valinin yetkisinin 
hiyerarşik kademe ile diğer vazifelilere bırakıl
ması, yani vali muavinlerine de muayyen ölçü
lerde mesuliyet tanıyarak ve keza salâhiyetleri
ni tevsi ederek Devlet hizmetlerinin daha iyi 
görülmesine imkân verecek tarzda bir kanun ha
zırladığımız 5442 sayılı Kanunda hazırlığımız 
mevcut bulunmaktadır. Aynı şekilde valilik mü
essesesini kırtasiyecilikten kurtarmaya matuf 
olmak üzere merkez, ilçe kaymakamlıklarının ku
rulmasını uygun görmekte ve buna ait de hazır
lıkları ikmal etmiş bulunmaktayız. 

Aziz Milletvekilleri, keza mahallî idareler de 
bugün muhtar idareler hüviyetinde ve hakiki de
mokratik idarelerin temel taşları mesabesinde 
bulunan bu idareler gerçek hüviyetleriyle çalış
mamaktadır. Bunların bu vaziyette bulunması 
mevzuatın kifayetsizliği, maddi imkânların kifa

yetsizliği keza bu hizmetleri görecek kalifiye 
personel imkânlarından mahrum bulunmaların
dan mahallî idareleri yürüten ve mahallî idare
lere imkân veren üç kanun mevcuttur. 

Bunlardan birisi 1293 Anayasası ruhuna uy
gun bir şekilde tedvin edilen İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanunu, 1213 tarihli o günün şartlarına 
göre çıkan ve bu devre ait birçok hükümleri bu
gün dahi mer'i ve cari bulunmaktadır. 1924 Ana
yasasına uygun olarak çıkmış 1924 tarihli Köy 
Kanunu yine o günün şartlarına, ve o günün 
ihtiyaçlarına göre çıkarılmış ve bugüne cevap 
verecek tarzda değildir. Keza 1930 tarihinde 
çıkarılan 1580 sayılı Belediyeler Kanunu bugü
nün sosyal, iktisadi ve kültürel inkişaflarına ve 
şehirleşme hareketlerine keza, 1961 Anayasası
nın ruhuna ve esprisine cevap verebilecek, ih
tiyaçlarını karşılıyabilecek mahiyette bulunma
maktadır. Şu halde mahallî idarelerimiz hiz
met, muayyen ve günün şartlarına imkân veren 
bir hizmet felsefesinin ve hizmet görüşünün aynı 
esprisi içinde bir hizmet felsefesi ve görüşüne 
cevap verecek tarzda bulunmamaktadır. Bu 
yüzden mahallî idareler beklenilen, demokratik 
idarelerin ve mahallî kalkınmaya esas teşkil 
eden mahallî idareler, bugün bu hüviyetinden 
uzak bulunmaktadır. Bunu nazarı itibara ala
rak mahallî idarelere günün şartlarına ve ih
tiyaçlarına imkân verecek ve kendi kendilerine 
yetecek ve bölgelerin kalkınmasına medar ola
bilecek bir hüviyet kazandırmak maksadiyle 
gerek Belediyeler Kanununda gerekse Özel İda
reler Kanununda, gerekse Köy Kanununda yeni 
değişikliklerle yeni kanunun ısdarı cihetine 
gitme hazırlıklarımız vardır. Ve bu husustaki 
hazırlıklar, Meclisteki kıymetli idareci arkadaş
larımızın öntetkiklerine sunulmuş bulunmak
tadır. En kısa zaman içerisinde Bakanlıklarda 
tetkik edildikten sonra arz ettiğim esasları ih
tiva eden kanunlar Yüksek Meclise gelmek su
retiyle mahallî idareleri gerek idari muhtari
yete, merkezi vesayetten kurtarıp bir idari 
muhtariyete gerek malî muhtariyete kavuşmuş 
bulunacaklar. Ve şartlara göre ekonomik, sos
yal, politik ve kültürel imkânlara ve şehirleşme 
hareketlerine göre mahallî idareler hakiki hü
viyetlerini kulacaklar ve memleketimize hizmet 
edeceklerdir. 

Bu umumi mâruzâtımdan ve oldukça muhta
sar beyanımdan sonra şimdi muhterem sözcüle-
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rin bâzı mühim görüşlerine ve sorularına arzı 
cevapta bulunmayı uygun görmekteyim. Bil
hassa parti gruplarının üzerinde hassasiyetle 
durdukları konu nakil ve tâyinler konusudur. 
Cumhuriyet Halk Partisinin kıymetli sözcüsü 
Hamdi Orhon arkadaşımız gayet heyecanlı ve 
biraz da sert bir edâ ile, tasarruflar hakkında 
beyanda bulundular. Aziz arkadaşlarım, Sayın 
Cumhuryet Halk Partili arkadaşlarım alınma
sınlar, bir hususta kendilerine şu görüşümü
zü arz etmek istiyorum. 

Kendileri iktidarda bulundukları sıralarda, 
devrelerde muhalefetteki görüşlerinin tamamen 
aksini yaparlar, devri olarak her muhalefet dev
resinde hakikaten haktan, hukuktan, adaletten, 
doğru prensiplerden bahsederler, ama iktidara 
geldikleri zaman tamamen muhalefetteki beyan
larının aksine icraatta bulunurlar. Şu halde ik
tidarda bir türlü, muhalefette bir türlü hareket 
her halde söyledikleri samimiyet ölçüleri ile 
bağdaşması gayrimümkündür. Kaldı ki, şunu 
beyan etmek istiyorum arkadaşlar, biz nakil ve 
tâyinleri sureti katiyetle Halk Partisini kıstas 
olarak veya daha evvelki iktidarları kıstas olarak 
yapmış değiliz. C. H. P. çok yaptı, az yaptı, onlar 
yaptı, biz de yapacağız... Böyle bir hissiyatla 
biz nakil ve tâyin yapmadık. Burada, bu kür
süde bendeniz daha önce bir vesile ile beyanda 
bulundum. Ke'za Yüksek Senatoda da beyanda 
bulundum. Sayın Başbakan da burada birkaç 
gün önce bu hususta konuştular. Arkadaşlar 
10 Ekim seçimlerinden sonra Hükümet kurul
du, güvenoyu aldı. Hükümet, tekrar ediyorum. 
kurulmadan önce A. P. seçim beyanlariyle mil
letin huzuruna çıktı. Ke'za Yükse'k Meclise, Hü
kümet programiyle Yüksek Meclisin huzuruna 
çıktı. Millete, Büyük Millete hizmet taahhü
dünde ve vaitlerde bulunduk. Biz bu hizmeti 
vait ve taahhütlerimizi daha iyi yerine getir
mek için ve sırf hizmetin nef'i maksadiyle, ka
nuni olan haklarımızı kullanmak suretiyle ve 
vicdanen objektif olduğumuz inancıyla bu ta
sarruflarda bulunduk, nakil ve tâyinler yap
tık. Arkadaşlar aslolan1 şudur. Aslolan hakika
ten söz değil, tatbikattır. Bir devirde bir türlü, 
ondan sonra muhalefette bir türlü, iktidarda 
bir türlü, iktidarda sözle tatbikatın tetabuk 
edip etmediğinin ve hizmetin esas söylenene te
tabuk edip etmediğinin kontrolü iktiza eder. 
Biz diyoruz ki, partizan idareden sureti katiye

de tevakki edeceğiz. Biz diyoruz ki, tarafsız 
idareyi bu memlekette tesis edeceğiz. Yakadaki 
.•özetlere göre muameleyi kabul etmiyoruz. Türk 
vatandaşına eşit muameleyi esas kabul ederek 
ve bunun acısını çekmiş, bunun acısını nefisle
rinde yaşamış, ama kendilerine yapılan mua-
-neleyi, bizatihi kendilerine yapılan muameleyi, 
bizatihi kendilerine yapılan kötü kötü muame
leyi başkasına yapmamayı esas ittihaz eden bir 
görüşle, tarafsız idare prensibini, partizan olmı-
yan idare prensibini tatbikatı ile ortaya koyma
yı vadeden bir Hükümet programı ile ortaya 
çıktık. Bu nakil ve tâyinlerden sonra sizi davet 
ediyorum, icraatımızı, tatbikatımızı lütfen ta-
kibediniz, eğer icraat ve tatbikatımızda taraf
sızlığa aykırı, partizanlığı tazammun eden, gös
teren hâdiseler varsa Yüksek Meclise gelir, 
Meclisin murakabe organları vardır, burada mu
rakabe vazifenizi ifa edersiniz. Bizler de elbette 
cevap veririz veya bizi mahkûm edersiniz ar
kadaşlar. Bunun yolu budur. Ama onun. ötesin
de daha fazla bu işi hassasiyetini memleket ef
kârında tansiyonunu yükseltici tarzda beyan
larda bulunmak her halde idarenin huzuru için 
lüzumlu ve faydalı olmadığı' kanaatindeyiz. 

Aziz arkadaşlar; kaymakamların nakilleri 
tamamen nizamidir. Tamamen yönetmelik esas
larına göre yapılmıştır. Biz 11 Kasımda gü
venoyu aldık. Yönetmeliğe göre senede iki kere 
kaymakamların nakli yapılır. Eylül ve Nisan 
ayında. Biz Kasım ayında güvenoyu aldığımıza 
göre, Dördüncü Koalisyon Hükümeti zamanın
da yönetmeliğe göre nakillerin yapılması iktiza 
ederdi. Ama 11 Kasımdan sonra idareyi devral
dığımıza göre ve yönetmelik ahkâmına göre ve 
Sonbaharda kararnamenin çıkması lâzımgeldi-
ğine göre, çünkü ikinci smı'f bir kazada müd
detini bitirmiş olan bir kaymakamı birinci sı
nıf bir kazaya hak kazanmış olan bir kayma
kamı ikinci sınıfta bırakmak onun hakkını ket-
metme'k olur. İkincisi, yönetmeliğe göre arka
daşlarım ikinci sınıf kazada müddetini doldu
ran bir kaymakam arkadaşımız, tatbikatta gör
dük ki, muhtelif vesilelerle müddeti dolduğu 
için rapor almak, i'zin almak suretiyle hizmet 
yerinden uzaklaşmıştır. Bunun tatbikatını, arzu 
edeni arkadaşlar varsa rakam olarak da verebi
lirim, böylece kazalar hizmetten mahrum kal
mıştır. Biz bu şartların içinde ve bu zaruretle
rin içinde kaymakamların naklini yönetmelik 
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esaslarına göre tanzim ettik ve böylece de yap
mış bulunuyoruz. Arkadaşlarım bunda başka 
türlü sebepler aramak; bunu söyliyen arkadaş
lar da bunu bilirler, yani böyle olduğunu da bi
lirler, sureti katiyede objektif ve yönetmelik 
esaslarına göre yapıldığını takdir ederler, ama 
tabiî bu işin polemiğini yapmak lâzımdır ve bu 
da yapılmaktadır ve yapılacaktır belki de. 

idarede huzur meselesinin temini hakika
ten idareci arkadaşların ve başta bakanlığın va
zifesi. Memleketimizde huzurun tesisi uhde-
mizdeki vazifelerin ve kanunların mutlak su
rette tatbiki ile, hâdiselerin zuhurunda ve te
kevvününden önce önleyici tedbirlerle huzuru 
tesis eder. Vatandaş memlekette işinde, seya
hatinde ve her yerde eğer huzur içinde bulun
mazsa, eğer kendisini güven içerisinde hisset
mezse eğer korkulu bir yaşayış hayatı içinde 
kendini hissederse elbette ki, o memlekette ida
renin iyi işlemesinden, iyi idareden bahsetmek 
keza rejimin hattâ iyi işlemesinden bahsetmek 
hatalı olur. Bunun münakaşası' burada bütçe 
çeşitli bakanlıkların bütçeleri münasebetiyle 
enine boyuna yapılmıştır. Arkadaşlar, biz şu
na kararlıyız; Türkiye'de vatandaş hak ve (hür
riyetlerine mutlak surette riayet etmeyi ve va
tandaş hak ve hürriyetlerini korumayı, kanun
lar çerçevesi içinde korumayı ve ona riaye+ 
etmeyi ve onlara riayet ettirmeyi Devlet olarak 
vazife sayıyoruz. Vatandaşın temel hak ve 
hürriyetlerine riayetsizlikleri de kanunlarla 
karşılamak yine bizim vazifemizdir. Fakat ge
çen defa da arz ettiğim gibi, hürriyetleri, biza
tihi hürriyetleri tahrip ve yok etmek için kul
lanmak istiyenlere keza memlekette nizamı boz
mak için, nizamsızlıktan huzur duyarak anar
şi çıkarmak istiyenler'i de sureti kafiyede Dev
letin bütün gücü ile karşılamak kararındayız 
arkadaşlarım. 

Emniyette yabancı uzmanların bulunmas1 

meselesi ile millî Hükümetten ve millî müesse
selerden bahsettiler. Aslolan millîliğin altında 
gayrimillî hareket etmemektir. Biz millîlik 
perdesi altında gayrimillîliğe, gayrimillî faali
yet ve hareketlere ve anarşiye meydan bırak-
mıyacağız. Esasen büyük Türk Milletinin ka
rarıdır ve onun temsilcisi bulunan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve hükümetlerinin kararı

dır. Emniyette çalışan yabancı uzman yoktur. 
Ama yabancı uzman da bulunabilir gayet tabiî. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Var mı, yok 
mu, açık söyleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Emniyette çalışan yabancı uzman 

. yoktur. 
ALİ KARCI (Adana) — Millî emniyette? 

BAŞKAN — Sayın Karcı, Bakandan sual 
sormak hakkınız yok ki, millî emniyette ve
ya sivil emniyette. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Devlet emniyetinden korkulmaz. 
Devletin kuvvetleri Millî Emniyet ve emniyet 
kuvvetleri sizin emniyetinizi sağlamakla mü
kelleftir ve sağlamaktadırlar. Ve o kadar sağ
lamaktadırlar ki, anarşist hareketlere rağmen 
biraz da müsamaha etmektedirler. O itibarla... 

Alil KARCI (Adana) — Müsamahaya ihti
yacımız yoktur. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Açık söyleyin. 
BAŞKAN — Sayın Koçak size bir ihtar ve

riyorum. Nedir bu haliniz efendim1? Rica ede
rim arkadaşlar. Bir dakika Sayın Bakan. 

Muhterem arkadaşlarım, çok rica ederim 
sükûneti bozucu mahiyette hareketlerde bulun
mayınız. Sayın Koçak hiçbir suretle ve hiç
bir şekilde yerinizden müdahale etmek imkânı
nı içtüzük zatiâlinize vermiyor. Bu sebeple so
runuz dahi yersizdir. Soru sormanın da ken
disine has bir özelliği vardır. İçtüzüğün de bir 
kadrosu var. Lütfediniz Sayın Bakan sözünü 
bitirdikten sonra sual sormak hakkınızdır. İç
tüzüğün kaidelerine mutlak surette riayet edi
niz. Çok rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sureti katiyede muhterem arka
daşlar, millî Türk hükümetleri gayrimillî dav
ranışlara giremez ve gayrimillî davranışlarda 
bulunanlara da asla müsamaha edemez. Millî 
müesseseleri gölgeleyici ve zedeleyici mahiyet
te hareketlerde bulunmamak ve millî müesse
selere 'hassasiyet göstermek her halde bizim 
vazifemizdir. Bütün müesseselerden evvel 
T. B. M. M. ni temsil eden gruplara mensup 
arkadaşların millî müesseseler üzerine 'gölge 
düşürmiyecek tarzda beyanda bulunmaları mil
li menfaatlerimiz iktizasındandır. 
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Aziz arkadaşlarım, Yeni Türkiye Partisi 
Grup Sözcüsü Sayın Raif Aybar arkadaşımı
zın ifade buyurdukları görüşlere tamamen iş
tirak ediyoruz. Faaliyetlerimizde ve 1966 se
nesine ait hizmet devremizde tenkid ve temen
nileri bizim için rehber olacalktır, müsterih bu
lunmalarını hassaten rica ederim. 

Vatandaşın mal ve can emniyeti konusu 
üzerinde ve keza ferdin temel hak ve hürriyet
leri üzerindeki görüşlere kısaca mâruzâtta bu
lundum. Keza idarede yapılan reform hare
ketleri cümlesinden olmak üzere gerek polis 
teşkilâtı, gereikse jandarma teşkilâtı yani em
niyet ve asayiş kuvvetlerimizi ıslah ve yurt ih
tiyaçlarına, günün şartlarına cevap verebile
cek tarzda reorganizasyonu hususunda çalış
malarımız vardır. Bugün hakikaten emniyet 
kuvvetlerimiz, polisimiz 32 milyonluk Türki
ye'nin ihtiyaçlarını karşılıyabileeek miktarda 
değildir. Ama hazırladığımız programda Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesinin yanında ku
rulacak bir polis sitesinden senede bin kişilik, 
yurt ihtiyacını karşılıyaca'k bin kişilik bir po
lis okulu inşaatı programa alınmış ve kısa za
manda faaliyete geçecektir. Bu yıl keza İs
tanbul'da yeni bir 'polis okulu açmış bulunu
yoruz, hazırlıklar da ikmal edilmiştir. Jandar
ma kuvvetlerimizi gerek vasıta, gerek lüzumlu 
cihazlarla teçhiz hususunda 1966 Bütçesine 
konulmuş olan miktarlar sarf edileceği gibi, 
1965 yılında almamıyan bütün vasıtalar da 
alınmıştır. 67 vilâyetimiz emniyet teşkilâtı ba
kımından bu yıl içinde telsiz cihazı ile teçhiz 
edilecektir. Ve keza toplum zabıtasında önleyi
ci tedbirleri almak mevzuunda gerekli ıslahat 
yapmak üzere meslek için eğitim hususu derpiş 
edilmiştir ve 1966 senesi içinde programa alın
mıştır. Aynı tarzda trafik mevzuu Türkiye 
için hakikaten üzücü bir problem halinde bu
lunmaktadır. Son beş yıl içinde trafik kaza
ları yüzde 50 nisbetinde artmıştır ve maddi za
rar aşağı - yukarı yarım, milyon lira değerini 
bulmaktadır. Kazaların aşağı - yukarı yüzde 
40 ı İstanbul - Ankara ve İskenderun güzergâ
hında cereyan etmektedir. 1966 senesi için ge
rek seyyar, gerek şahit trafik tedbirleri ve is
tasyonları yapmak suretiyle kazaların önlen
mesi hususunda çalışmalarımız vardır. Aynı 
tarzda Trafik Kanunu ihtiyacı karşılıyama-

maktadır. Bunun için de Ulaştırma Bakanlığı 
ile çalışmalarımız son safhasına gelmiş ve gü
nün icaplarına uygun yeni bir trafik kanunu 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Zannediyorum ki, gecenin geç saatlerinde 
anahatlariyle .kıymetli arkadaşlarımın görüşle
rine, tenkidlerine ve keza bakanlığımızın 1966 
yılında yapacağı faaliyet ve hizmetlerine ait 
çalışmalarımız hakkında mâruzâtta bulunmuş 
oluyorum. Arkadaşlarımızın her zaman ten
kidlerine ve temennilerine amade bulunarak 
ve kıymetli görüşleri bakanlığımız çalışmala
rında daima mâkes bulacağını temenni ederek 
hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaş
lar sual sormak sitcrler. Bu bakımdan sual 
sormak istiyen arkadaşlarımıza teker teker su
al sormak hakkı bahşedeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; çok rica ediyorum 
sualler gayet açık, net ve çok kısa olacak ve su
al sorarken ayrıca milletvekili arkdaşlar ken
di kanaatlerini serd etmiyecek, izahat vermiye-
ce'klerdir. İzahatı Bakan verecektir. Sıraya 
göre sual sormak istiyen arkadaşlara sual sor
mak hakkı bahşediyorum. 

Sayın Ekinci. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan; İçişlerinde yapılan son 'kararna
me ile Ankara Hukuk İşleri Müdürü Kars Valili
ğine, Ankara Vali Muavini yine Kars Vali Mua
vinliği kadrosuna nakledilmişlerdir. Halkın bilgi
si, Hukuk İşleri Müdürünün memur, vali mua
vininin âmir olduğu merkezinde bulunduğuna 
göre; 

1. Bu suretle bir hizmet tevcihinin psikolo
jik menfi etkileri olabileceğini Sayın Bakan 
kabul buyuruyor 'mu ? 

2. Şöyle bir deyimle, âmiri memur, ımeıne-
ru âmir yapıp, aynı hizmet bölgesine gönderen 
bu idari tasarruf bir kanuni zaruretten, yani 
bir idari icaptan mı gelmektedir, yoksa bir 
başka bilmediğimiz gereği mi vardır? 

3. Eğer bu iki idareci Ankara'nın dışında 
bir yerde de çalıştırılması, şimdiki sıfatlariyle 
çalıştırılması gerekiyorsa başka başka yerlere 
gönderilmesi daha isabetli olmaz mı idi? Umu
mi pozisyonun da hizmeti, çalışmaları aksatabi
lir mi? Teşekkür ederim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Efendim Kars Valiliğine tâyin edi
len arkadaşımız eski valilerdendir. Ve merikûp 
kalmış, Hukuk İşleri Müdürlüğüne getirilmiş
tir. Yani Hukuk İşleri Müdürüydü ama eski 
validir. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Hukuk İşleri 
Müdürü idi zaten. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Hukuk İşleri Müdürü idi ama eski 
validir. Ama Hukuk İşleri Müdürlüğünde is
tihdam edilirdi. Eski validir, • kıdemlidir. Bi
naenaleyh, Kars'a giden bu arkadaşımız An
kara Vali Muavininden yani eski Ulukışla 
Kaymakamından daha kıdemlidir. Binaen
aleyh, kıdemli olan ve eski bir vali olan bir 
arkadaşın yanında elbette bir vali muavini va
zifesi görmesi anormal bir hâdise değildir. Kal
dı ki, idarede, Devlet idaresinde, Devlet adam
larında da görülür; bir başka bakan ki, Fran
sa'da çok örneği vardır, bir kabinede Başba
kan diğer bir kabinede bakan olur ve bir ba
kan arkadaşının maiyetinde çalışır. Aynı şe
kilde, idarede de bir valinin yanında diğer bir 
vali muavini arkadaşı vazife görebilir, bu hâ
disede bir anormallik yoktur. Çünkü vali olan 
arkadaş daha kıdemlidir ve eski bir validir. 
Bu itibarla bir mahzur telâkki etmedik. Ve 
başka bir maksatla da bunu tâyin etmiş deği
liz. 

BAŞKAN — Sayın Karcı usule uygun ola
rak sualinizi sorunuz. 

ALİ KARCI (Adana) — Millî Emniyet 
'karşı casusluk teşkilâtıdır. 

BAŞKAN — Efendim şimdi bunun izahına 
lüzum yok, Millî Emniyetin karşı casusluk teş
kilâtı olduğunu izaha lüzum yok. Siz lütfen 
sorunuzu sorunuz. 

ALİ KARCI (Adana) — Burada, yani kar
şı casusluk teşkilâtında Amerikalı uzmanlar 
var 'mıdır? Tek kelime ile cevap versinler; evet 
veya hayır. 

BAŞKAN — Sayın Karcı sualinizi sordu
nuz. Tek kelime ile evet veya hayır gibi bir 
kısıtlama sizin hakkınız değildir. 

ALİ KARCI (Devamla) — Başka bir sua
lim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ KARCI (Adana) — İkinci sorum; se

çim sırasında ve seçimden sonra iki kere Adı
yaman'da, Türkiye İşçi Partisi il tabelâsı par
çalanmıştır. Bunun Anayasaya aykırılığı mey
dandadır, bunun faili bulunmuş mudur? 
28 . 11 1965 günü Adıyaman il başkanımız Ada
let Partililer tarafından dövülmüştür, polis bir 
türlü suçluyu bulamamaktadır, bugün bulmuş 
mudur? 

3 ncü; Bursa'da Temmuz olaylarının kahra
manı vali hakkında bir idari takibat açılmış mı
dır? 

BAŞKAN — Beyefendim, bu şekilde, fik
rinizi söylemek: suretiyle soru sormayınız, neyse 
sualiniz onu sorunuz. 

ALİ KARCI (Devamla) — İdari takibatın 
sonucunu lütfetmelerini istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, ıgüzel... 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Adıyaman'a ait mevzuu kendileri bi
liyorlar, adliyeye intikal etmiştir. Suçlu bu
lunacak olursa cezalandırılır. Adliyeye intikal 
etmiş bir mevzuda Dahiliye Vekâletinin bir il
gisi yoktur. Biz, takilbederiz, bulduğumuz 
takdirde suçlu olan varsa ve suçu varsa adliye 
icaıbını yapar. Vereceğimiz cevap bu. 

İkincisi; vali hakkında hiçbir tatbikat yapıl
mamıştır. Vali kanunun kendisine ver
diği vazifeleri yapmıştır. Ve adliyece de tescil 
edilmiştir. Her hangi bir idari tatbikat yoktur. 

ALİ KARCI (Adana) — Tatbikat değil, tah
kikat, dedim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Tahkikat da yoktur, tatbikat da 
yoktur. 

ALİ KARCI (Adana) — Birinci sorumun 
cevabını vermedi, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, çok rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Nebioğlu. 

KEMAL NEBİOÖLU (Tekirdağ) — .Sayın 
Başkan, 1580 sayılı Kanun gereğince bâzı es
naf ve işçlere sıhhi muayene cüzdanı verilmek
tedir... 

BAŞKAN — Beyefendi, burası fazla. Lütfe
din, asıl sorunuzu sorun. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Eğer 
mahiyetini izah etmezsem, belki sayın Bakan 
da hatırlıyamazlar. Yardım etmek için böyle 
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soruyorum. Sayın Bakanın ıhatırlıyabiknesine 
yardımcı olmak için söylüyorum. Sağlık cüz
danları Belediyeler Kanunu gereğince işçilere 
ve esnafa verilmektedir. Bu sağlık cüzdanı ile 
işçi ve esnaf her üç ayda bir muayene olmak
tadırlar. Fakat yeterli (bir şekilde muayene ya
pılmadığı için, bâzı esnaf ve işçiler ağır işler
de çalışmaları dolayısiyle hastalanmaktadırlar, 
bunlar için yeni bir çözüm yolu aranmakta mı
dır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Belediye reislerine müracaat edile
bilir, 1580 sayılı Kanun bu salâhiyeti belediye 
reislerine vermektedir. 

KEMAL NEBIOĞLU (Tekirdağ) — ikinci 
sorum; 700 kadar olduğu bildirilen barış gö
nüllüleri için Hükümete rapor verilmekte mi
dir? Bunlar yurdumuza ne zaman gelmişlerdir 
ve ne zaman gideceklerdir? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Hükümet yurt içerisindeki bütün ya
bancılar ve yabancı cereyanlara alet olanlar 
için 'gerekli teyakkuz içerisindedir. Bundan 
endişe etmemelerini ve alınmamalarını rica ede
rim. (A. P. sıralarından «bravo* sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, buyurunuz. 
ÇETİN ALTAN (istanbul) — Buyurdukları 

eşitlik hususundaki görüşlerine aidolarak, bu
gün Türkiye'nin Anayasa içerisindeki demokra
siye uygun * muhafazakâr ve sol partilerin 
mevcut bulunduğu bir demokraside mensup 
bulundukları üyeleri, Kabineye ait üyeleri ve 
kendileri sık sık solcuların takibedilmekte ol
duğundan ve sol eğilimli memurlara kanunen 
görev verilmiyeceğinden söz açmaktadırlar. Ön
ceki ıb ey anlardaki açıklık ve bugünkü beyan
ları arasındaki çelişmeyi sayın Balkan nasıl izah 
edecekler? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sayın Çetin Altan'ın kafasının için
den geçirdiği beyanla benim beyanım arasında 
hiçbir münasebet yoktur. Ben burada ne falan 
memura, ne falan riyanın sahibi zata vazife 
verilecek veya verilmiyecek tarzda beyanda 
bulunmadım. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Gazetelerde 
çıktı, sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Gazetelerde de hiçbir beyanım olmadı. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gazetelerdeki 
haberleri de kendin yazıyorsun, Çetin Altan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Ataöv. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Varsa lütfen burada açıklasınlar. 
Binaenaleyh, mutasavver ve kendilerinin tahay
yül ettiği mahayyel bir hâdiseyi vakıa imiş gibi 
beyan etmeleri hakikate tetabuk etmemekte
dir. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Açıklasınlar 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı... 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, Muhterem Vekil hemşehrim olduğu için bi
liyorum, köylünün en mühim derdi olan trafik 
ehliyeti alma meselesi bugün köylü için en bü
yük bir dert kaynağıdır. Köylü trafik belgesi 
alabilmek için gün aşırı şehire gidip gelmekte
dir. Acaba ehliyet vermede mevcut statünün 
değiştirilerek pratik bir ölçü koymaları hazır
lıkları var mı? 

ikincisi; bütün Türkiye'de her yıl edinegel- -
diğimiz dert ve ıstırap şu; trafikten ehliyet al
ma işi bir ıstırap ve istismar durumu halini al
mıştır. Bunun doğru yönleri olduğu kadar el
bette mübalâğalı tarafı da vardır. 

BAŞKAN — Sorunuzu sorunuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Evet, buna 

geliyorum Başkanım. Fakat bu garibe grup 
sözcülerinden sıra gelmediği için böyle konuşu
yorum. 

BAŞKAN — Bu sıra meselesi ayrı bir konu
dur. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bu fırsat
tan istifade ederek söylüyeyim, müsamaha
nızla... 

BAŞKAN — Müsamahanın sonuna gelme
den. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bu trafik 
ehliyeti işi vatandaşa bir azaptır, her yerde dert
tir, şahibeli bir mevzudur, istismar mevzuudur. 
Bu şaibeyi ve istismarı önleyici, derdi ve ıstırap
ları önleyici trafik konusunda bir çalışmanız 
var mı? Yeni birtakım hazırlıklar mevcut mu
dur? Bunları öğrenmek isterim. Fazla olmadı, 
Sayın Başkanım. 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Traktör ehliyeti mevzuu hakikaten 
üzücüdür. Bundan iki ay evvel teşkilâtımıza 
yaptığımız bir tamim ile traktörlere ehliyet, ka
zalarda verilecektir. Ve en küçük müşkülât 
çıkarılmıyacaktır. Radyolardan ilân edilmiştir. 
Traktör ehliyeti mevzuu üzücü bir konudur. Çe
şitli dedi - kodular yapılmaktadır. Bunları ön-
liyecek mahiyette çalışmalarımız vardır. Tali
matnamemiz değişecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baka

nın şu hususları açıklamasını bilhassa rica edi
yorum. 

Memleketimizde kumar iptilâsı, açılan salon
lar yüzünden gençler arasında yaygın bir hal 
almıştır. Şikâyetler artmaktadır. Bunu önle
yici tedbirleri nelerdir ? 

İkincisi; jandarma subayı bulunmıyan kaza
larda asayiş daha kötü olmaktadır. Jandarma 
subayı temin etmek için ne gibi bir çalışma var
dır. Ordunun diğer kademelerinden, Jandarma 
teşkilâtında subay istihdamı mümkün değilse, bu 
mühim bir dert olmaktadır. Sayın Bakanlığın 
bu yolda bir hazırlığı var mıdır ? 

Üçüncü konu, Türkiye'de Hıristiyan propa
gandası yapıldığı yazılıp söylenmektedir. Bu
nun artmasının sebepleri nelerdir. Bunun yöne
timle bir şekilde tek elden idare edildiğini inan
dıran vakıalar vardır. Bunun hazırlanmasında, 
yönetiminde memleketteki görevli personelin ve 
yakınlarının etkisi olur mu? Bu yolda nasıl 
bir mücadele yapılacaktır? Cevap istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
arkadaşlarımdan rica ediyorum, bâzı suallar 
çok uzun oluyor ve burada belki süratle cevap 
verilmesi de mümkün olamıyacaktır, bu müza
kerelerin uzamamasını da temin için... Bunun 
için lütfetsinler suallerini yazılı olarak sorsunlar. 
Yazılı suallerini okutalım zapta geçsin, zapta 
geçen suallere Sayın Bakan yazılı olarak cevap 
versin lütfediniz... 

Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Efendim, kumar mevzuu Türkiye'de 
içtimai bir hastalık halindedir. Bilhassa mektep 
talebelerinin kumara iptilâsı ve oyun salonları 
konusu... (Duyulmuyor sesleri) Efendim, ku

mar mevzuu Türkiye'de içtimai bir hastalık ha
lini aldığından dolayı hepiniz için bir şikâyet 
konusu olmaktadır. Bilhassa genç lise talebe
lerinin oyun salonlarına devamı, keza kulüpler
de kumarın yaygın bir şekilde oynandığı ve ku
lüplerin murakabesinin Cemiyetler Kanunu dı
şında bulunması hasebiyle yeni kulüplere isti
kamet verecek bir kanun hazırlığımız ve çalış
malarımız mevcuttur. Keza gençlerin oyun sa
lonlarından, kumar iptilâsmdan kurtarılması 
için diğer kültürel, sosyal tedbirler yanında bi
liyorsunuz, oyun salonlarının kapatılmasına ma
tuf Şûrayı Devletin birbirini nakzeden iki ka
rarının tevhidi içtihat kararı talebiyle Meclise 
getirilen bir kanun ile oyun salonlarının kapa
tılması hususunda görüşümüz vardır. 

Diğer hususlar, jandarma subayları konusu, 
bugün biz hakikaten yüzde kırk ile çalışıyoruz. 
Subay mevcudumuz 960 dır. İhtiyacımızın an
cak yüzde 40 mı karşılıyabiliyoruz. Hazırlanan 
bir programı ile ancak 1982 senesinde bu ihti
yaç karşılanacaktır. Fakat her halde Kıbrıs 
hâdiseleri gibi bizim ordumuzu seferi durumda 
tutan hâdiseler izale edildikten sonra buyurdu
ğunuz tarzca bir çalışma mümkün olabilecek
tir. 

BAŞKAN — Nuri Eroğan. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — ilk sualim 

şu, ilk konuşan arkadaşım, Kars Valiliğine tâyin 
edilmiş olan zatın hukuk işleri müdürlüğünden 
getirildiğini, bunun vali muavini üzerinde psiko
lojik etkisi olduğunu ifade ettiler. Bakan ver
diği cevapta Kars Valliğne getirilen zatın evvel
ce valilik yapmış olduğunu ifade ettiler. Öğren
mek istediğim husus Kars Valiliğine getirilmiş 
olan bu zat ne sebepten hukuk işleri müdürlü
ğüne indirilmiştir, hangi tarzda bir işlem yapıl
mıştır ? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kıymetli arkadaşlarım, biz. şahıslar 
hakkında burada, bu .kürsüde münakaşaya gir
meyi uygun görmediğimizi mütaaddit vesilelerle 
beyan ettik. Onun için müsaade ederseniz şah
siyet yapmamaya gayret ettim. Bu onun için 
şahsi olan bu mevzuda şahsiyete girmeımelk için 
cevap 'vermememi anâzür görmenizi rica ediyo
rum. Kendilerine hususi mahiyette arzı ımalû-
ımat ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu buyurunuz. 
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BAHATTİN UZUNOÖLU (Samsun) — Aynı 
mahiyetteydi. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
BAŞKAN — Sayın Abhurrahman Şeref Lâç 

buyurunuz. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 

— Muhterem Başlkan, Sayın İçişleri Bakanından 
bir hususu 'aydınlatmasını rica edeceğim. Eğer 
tavzih buyururlarsa müphem bir kısma cevap 
verilmemiş gibi görünen hâdise aydınlatılmış ola
caktır. 

Sayın Yunus Koçak Millî Emniyette.yabancı 
uzmanların çalıştığından bahsettiler. Sayın İçiş
leri Bakanı Millî Emniyetin nereye bağlı bu
lunduğunu sarahaten beyan ederlerse ve bura
da görüşülen İçişleri Bakanlığı Bütçesi oldu
ğuna göre bağlı bulunduğu alâkalının.. (Avu
kata ihtiyaç mı var, sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Koçak, 'Sayın Lâç. rica 
ederim lütfen bunu hariçte yapınız. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Lüzumsuz, kanunsuz ve gündemle alâkalı ol-
mıyan mevzuları getirmek daima protokolün dı
şına çıkmak doğru değildir. Şimdi Sayın Balkan 
Millî Emniyetin nereye bağlı olduğunu söylese
ler bile, gizli teşkilât hakkında malûmat isten
memesi lâzımdır. Onun için sordum. 

Bir ndktayı daha rica edeceğim, Komünist 
teşkilâtı ve komünizm faaliyetleri hakkında ta
kibat yaptırılmaktadır. Adalet Komisyonunda 
gene Sayın Yunus Koçak... 

BAŞKAN — Sual efendim. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanlbul) 

— Müsaade buyurun, sualdir. 
141 ve 142 nci maddelerin ıbu cereyanı ön-

liyemiyeceğine temas ettiler. İttifak halindeyiz, 
kuvvetli müeyyideler getirmek lâzımdır. Bina
enaleyh daha kuvvetli müeyyidelerin getiril
mesi hususunda İçişleri Bakanlığı olarak Hükü
metle ve Adalet Bakanlığı ile temasta 'mıdır
lar? Bunun da cevabını rica ediyorum. (A.P. 
sıralarından alkışlar). 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kıymetli arkadaşlarım, herkesçe 
malûmdur ki, Millî Emniyet Teşkilâtı Başba
kanlığa bağlıdır. Emniyeti Umumiye de, Emni
yet Umum Müdürlüğü de İçişleri Bakanlığına 
bağlıdır. Bu itibarla benim cevabım gayet tabiî 
Emniyet G'enel Müdürlüğünü ilzam ediyordu. 

Şunu da beyan edeyim, Millî Emniyette de yok
tur. Yalnız gerek Millî Emniyet gerek Emniyet 
Umum Müdürlüğü hor ne sakilde menfi faaliyet
leri önleyici gayretler sarf ederse etisin, millî 
vazifeyi yapmnjktan, kanuni vazifeyi yapmatktan 
geri ıkalımıyacaktır. Bu kabîl önleyici davranış
lar bizim hareketlerimizi asla önlemiyecek ve 
kösteJklemiyecefctir. 

141 ve 142 nci maddelerin tadili hususun
da ve vuzuhu aşırı cereyanlara tatbikatında 
uğranılan vuzuhsuzluklar konusunda hazırlık
ların ilerlemekte bulunduğunu Sayın Adalet Ba
kanı Iburada bir sual üzerine bugün beyanda 
bulundular. İçişleri Bakanlığı olarak •elbette ki, 
bu mievzuda müşterelk çalışmalarımız vardır. 
Hiçbir şekilde açık bıralkmıyacak tarzda aşırı 
cereyanlarla mücadele edeceğiz. Aşırı cıeryanla-
rın içinde 'bulunanları kanunun pençesine ve
rip onlar hakkında müeyyideler tatbik edilecek 
tarzda çalışmalarımız mevcut bulunmaktadır, 
tavzihan arz ederim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu. 
Sayın.Koçak sordunuz, zamanında sordunuz. 
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (lamir) — İşçi 

Partisi organlarından birisi, Yargı Dergisi sa
hibi, müvekkilinin 120 bin lira dolandırmasın
dan dolayı, kovulmuş ve bir müddet evvel Millî 
Emniyet Teşkilâtına, «İt» diye manşet atmıştır, 
kapak atmıştır. Bu hususta İçişleri Bakanlığı 
mercilerinin, adlî mercilere bu hususta bir tali
matı geçmiş midir1? Ve böyle birşey olımuş mu
dur? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Adliyeye intikal etmiştir. Kanunen 
suç görülmüş ve Adliyeye intikal ettirilmiştir. 
(T.t.P. sıralarından gürültüler). 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Lüt
fen tavzih edilsin. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci size ihtar veriyo
rum. Rica ederim. (T.l.P. sıralarından gürültü
ler) Beyefendi ızatıâlinize ihtar ediyorum, rica 
ediyorum buna rağmen mütemerrit tavır takı
nıyorsunuz. İstirham «derim, müzakereleri böy
le yürütemeyiz. Usule uygun hareket edin. 
(T.İ.P. sıralarından gürültüler). 

ALİ KARCI (Adana) — Türkiye İşçi Par
tisine... 
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BAŞKAN — Sayın Karcı, oturunuz yerini
ze. Sayın Karcı nedir bu haliniz? Sayın Karcı 
size bir ihtar veriyorum. 

ALİ KARGI (Adana) — Türkiye İşei Parti
sine ... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Karcı nedir bu haliniz? 
Size ikinci bir ihtar daha veriyorum. Oturunuz 
yerinize. Bu hal nedir, çok rica ederim. Devam 
ettiğiniz takdirde derhal takbih cezasına geçe
ceğim. Sıraya, nizama uygun şekilde meseleleri 
haletmeye çalışıyoruz. Usulsüz müzakere yürü
mez. O zaman anarşi çikar Mecliste. 

Sayın Pasinli. 
NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Efendim, 

Sayın Balkandan şunu öğrenmek istiyorum. Bu
gün kesif ısurette trafik kazalarının okluğu ve 
trafik kontrollerinin noksan olduğu Devlet Ka
rayollarında ordu trafik birliklerinden istifade 
etmek düşünülüyor mu? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Efendim, 1966 senesinde İstanbul -
Ankara arasındaki trafik tanzimini sağlamak 
hususunda ordu vasıta ve cihazlarından fayda
lanmak için işbirliği anlaşması yapmış bulunu
yoruz ve bundan sonrada da devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Saym Kuas. 
RIZA KUAS (Ankara) — Efendim, kmit ' te 

devamı eden grevimizde polis ve jandarma bizim 
çadırlarımızı yıktı. Polis ve jandarmanın böyle 
bir yetkisi var ımı ? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sureti katiyede kanunsuz bir hare
kette bulunmamıştır. Ne polis ve ne de Jan
darma. 

RIZA KUAS (Ankara) — Türkiye Vle bugü
ne kadar devam eden grevlerde Türk İşçisi yı
kıcı bir hareket yapmış mıdır iki, böyle polis ve 
jandarma grevlerde 'karşımıza dikiliyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Türk İşçisinin müdafii yalnız Rıza 
Kuas değildir. Veya mensup bulunduğu T.l.P. 
Partisi, değil Türk İşçisi de her Türk vatandaşı 
gibi eşit muameleye tabidir. Bir sınıfı diğer bir 
sınıf üzerine tahakkümü öngören ve tahakkümü 
düşünen bir zihniyetin sureti katiyede karşısın
da olduğumuzu \bir kere daha beyan eıtmek is
terim. 

BAŞKAN — Saym Kuas buyurun. 
RIZA KUAS (Ankara) — Sualim vardır. 

Rıza Kuas bir sendikacı ve bir işçidir. Türk iş
çisinin... 

BAŞKAN — Beyefendi, Rıza Kuas'in sendi
kacı veya işçi olduğunu burada beyan etmesine 
lüzum yoktur, müsaade buyurunuz. Benim mü
saadem tahtında sual sorabilirsiniz. Ben zatı-
âlinizi tanımaya 'mecbur değilim. Ben sizi mil
letvekili Rıza, Kuas olarak sual sormaya davet 
ettim. 

RIZA KUAS (Ankara) — Sualimi soraca
ğım. İzmit'te devam etmekte bulunan grevimle 
ilgili olarak üç telgraf ç/ektiğim halde 38 gün
dür cevap alamadım neden? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kanunsuz hiçbir şey yapılmadığı için. 

RIZA KUAS (Ankara) — İzmit'te devam 
etmekte olan grevimde Jandarma Başşavuşu, 
Jandarma Teğmeni iköy köy gezerek işçilere iş
başı yaptırmaktadır. Böyle bir yetkileri var 
mıdır ? 

BAŞKAN — Bundan daha fazla, 50 tane su
al sormaya hakkınız yoktur. Müsaade ederse
niz ben takdir edeyim. Diğer arkadaşlarımız da 
sual soracaklardır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Devlet nizamını ve Devlet otoritesi
ni idame ve korumakla vazifeli olan kimselere 
karşı lütfen düşmanca hareket etmemenizi has
saten rica ederim. 

BAŞKAN — Saym Koçak. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Saym Bakan

dan soruyorum. 28 - 29 Nisan olaylarında va
tandaşlara kötü muamele etmekten Yassıada'-
da mahkûm olan bir kimse tekrar Emniyet Teş
kilâtına alınmış mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANI RAFUK SÜKAN (De
vamla) — Mahkûm olmuş tek kimse Emniyet 
teşkilâtına alınmamıştır ve vazifeli de değildir. 
Ama mahkûm olmamış vazifeliye vazife verme
si de Devletin vazifesidir. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Saym Bakan 
Emniyet teşkilâtında yabancı uzman yoktur de
mişlerdir, bundan daha ziyade menunluik du
yarız. İçişleri Bakanlığında yabancı uzman var 
mıdır ? Varsa kaç tanedir. 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — İçişleri Bakanlığında yabancı uzman 
yoktur. Ama yabancı uzman Devletin her sektö
ründe hangi millete mensubolursa olsun lüzu
mu halinde bulundurulur teamüldür, kaidedir. 
Her yerde olur. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Var mı? 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Yoktur. Ama Çetin Altaın Beyin 
mahdumu Amerikan Robert Kolej indedir, orası 
ıgayrimillî bir müessesedir diye bir sual sora
bilir misiniz1? Böyle bir sual olur mu? Aynı tarz
da uzman Devlet dairelerine gelir, davet edilir, 
vazife görebilir. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Amerifcan 
Kolejine giden oğlum da var, onu takibediyor mu
sunuz? Kızım Zeynep'i de takibediyor musunuz? 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Alt an. 
Sayın Ekinci. 
TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Vaz 

'geçtim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımı bir yazılı 
soru vardır, zapta geçmesi için okuyorum. 

1964 yılından beri Ankara Emniyet Müdür
lüğü Anafartalar Emniyet Amirliğinde uygula
nan çalışma sisteminden iyi netice alınmış mı
dır? 

Tecrübe edilen bu sistemde iyi netice alın
mışsa, bu kadronun aynı «istemle çalışması için 
ne gibi tedbirler alınmıştır ? 

2559 sayılı Polis vazife ve Salâhiyet Kanununa 
göre 18 yaşından aşağı çocukların oyun salonu
na girmemesi için polisin tedbir alması ve ica
bımda böyle yerleri kapatması icabetımekte ilken: 

Oyun salonlarına giren 18 yaşından aşağı 
kimseleri polis önlemekte âciz kalmaktadır. 

Her türlü otomatik malkinalarm başı öğren
cilerle dolup taşmakta ve bu durum günümüzün 
problemi olmaktadır. 

Bunlar için ne tedbir düşünülmektedir. 
Kars 

Celâl Nuri Koç 

BAŞKAN — Sayın Koç, Sayın Bakan bu 
sorunuza yazılı cevap verecektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Teşekür ve hürmetlerimi arz ederim. 
(Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Benim de sualim vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nihayet son sual dedim. Çok 
özür dilerim. Sualinizi oturduğunuz yerden so
runuz zapta geçsin, yazılı cevabını alırsınız. Cok 
özür dilerim. Daiha evvel görmedim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başbakanımızın gazetelerde çıkan vatandaş 
şikâyetlerini yakından izlemeyi emreden tamimini 
•hatırlıyarak, Sayın İçişleri Bakanına Cumhuriyet 
gazetesinin 29 Ekim ve ondan sonra birkaç güm 
önce devam eden röportajında Elâzığ'da bir nü
fuzlu şeyhin vatandaşın ibadet hürriyetine mâni 
olduğu, müesses nizam ve ablak anlayışını zede
lediği, Devlet otoritesini temsil edenleri tezyif 
ettiği iddia edilmektedir. Bu konuda vatanda
şın haklarını iade edici ıtedbirler alınmış mıdır? 
Almayı düşünürler mi? Sonucunu bana lütfen 
bildirsinler. 

BAŞKAN — Zapta geçiyor efendim. Size ya<-
zıh cevap verirler. . 

İMUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
İkinci sualim; memur tâyinlerinde partizan etki
lerin bulunduğu iddia edilmektedir. Şimdi böyle 
bir zihniyetle ilgili olaralk kendisine soru tevcih 
edilen İzmir Adalet Parti İl Başkanı Karaoğlu'-
nun bir gazeteye verdiği beyan aynen şudur : 

BAŞKAN — Beyefendi onları okumaya hak
kınız yoktur. Sorunuzu sorunuz. (Gürültüler) 

(Adalet Partisi ve C.H.P. sıralarından kar
şılıklı bağırmalar ve şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut çok rica 
ederim, oturunuz. (Şiddetli gürültüler) Sayın 
Turgut, Sayın Turgut çok rica ederim... Muhte
rem arkadaşlarım, sükûnetinizi muhafaza ediniz 
çok rica ederim. Sayın Kemal Yılmaz, çok rica 
ederim. (Karşılıklı bağırmalar ve (gürültüler) Sa
yın Yılmaz, Sayın Birgit oturunuz yerimize, rica 
ederim arkadaşlar. 

TURHAN FEYZİOĞ-LU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, bunun bu müdahaleye haikfcı var mı? Bir 
ihtar vermenizi rica ederim. (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Sakin olunuz efendim, Sayın 
Turgut... Sayın Uyar, Sayın Yılmaz bağırmayın 
çok rica ederim, sabahtan beri uğraşıyoruz. Sual
lerinizi muayyen bir fikri izah 'için bir kalkan 
addetmeyiniz, lütfen sarih, açık sualinizi soru
nuz. Zapta ıgeçecek, cevabını alacaksınız. 
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MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) 
Adalet Partisi izmir teşkilâtında nakil yapılma
sın demişti şeklindeki beyana Sayın Bakan katı
lıyorlar mı? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu şekil
de içişleri Bakanlığı (Bütçesi üzerinde 'görüşme
ler bitmiştir. Büyük bir müsaımalha içinde 25 e 
yakın arkadaşımız soru sormuşlardır. Son söz 
millctvekilinindir 'hükmüne göre, Yeni Türkiye 
Partisi Grupu adına ISaym Halil Balkıs'mdır. 
Buyurun. 

IÇlŞLERl BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Sayın Başkan, bir hususu tavzih için 
müsaadenizi rica ediyorum, iller Bankası Umum 
Müdürünün nakline aidolan konudan sureti ka-
itiyede hiçbir bilgim yoktur ve bu tarzda bir be
yan. tarafımdan vâki lolmaımıştır; arz ederim. 

Y.T.P. GRUPU ADINA HALİL BALKIS 
'(Urfa) — (Sayın 'Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 
1966 yılı içişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde bü
tün grup sözcüleri beyanlarda bulunmuş ve bu 
arada Sayın içişleri Bakanı da suallere ve be
yanlara cevap vermek suretiyle (müzakerenin so
nuna gelmiş bulunmaktayız. Ancak biz de bâzı 
müşaihlhas hâdiseleri arz etmek ve ıSaym Bakarım 
ve ilgili zevatın tedbir almasını rica maksadiyle 
'huzurunuzu işgal etmiş bulunuyoruz. 

ıSaym Bakanın boyanı bizi ümide düşürdü. 
Inşâllaıh bu beyaniyle, bütçenin kabulünden son
raki tatbikatı beyanına uygun olarak devam eder 
ve 'memlekette hayırlı neticeler hâsıl eder. Bunu 
temenni etmekteyiz. 

Mâruz atımı arasında muihltrem arkadaşlar köy
lerde aldlî vakalara jandarmaların el koyduğu ve 
lhaznrlık talıkikatını temin ınaksadiyle zabıtlar 
tanzim edildiği ve ifadeler alındığı yüksek ma
lûmunuzdur. Bunlar da muhkemlerin hükmüne 
esais teşkil ddecek mahiyette deliller olup nâehil 
kimselerin1, bilhassa astsubay ve eririn tanzim et
tiği bu zabıtlar ve topladığı deliller malıkemleri 
ekseriyetle yanlış yollara sevk etmekte ve vatan
daşların halk ve hükunu zayi etmektedir. Bu 
durum karşısında jandarmanın hukuk bilgisi ile 
teçhiz edilmesi ve bu gibi muamelelerde bilhasua 
çok tit'iz davranılmatsı hususunun temini için Sa
yın Bakan ve komutanlardan rica ediyoruz. Bu
nun nazara alınması lâzımgelir. 

Yine yüksek malûımunuız olduğu üzere, bir 
kanun vardır, 5917 'sayılı Kanun, bütün arka

daşlarımız bunu bilirler. Zilyedin tesbilti bakı
mından idareye verilmiş olan bir yetki mahiye
tini taşıyan bu kanuna göre ilk tahkikat yine 
karakollarda erler ve onbaşılar tarafından 
tanzim edilmekte ve tahkikata istinaden vali 
ve kaymakamların karar verdikleri bir va
kıadır. Bu yüzden vatandaşın zilyedliğiınin 
tesbiti bakımından yapılan tahkikler yine na
hiye müdürlerinin elinde olduğundan, bunun 
neticesinde yüzlerce hattâ binlerce hâdiseler 
meydana geldiği, adam öldürme ve yaralama 
hâdiselerinim vukubulduğu cümlenizin malûmu
dur. Bu kanunun tatbikatına ve mevcudiye
tine biz lüzum görmüyoruz. Bunun kaldırılması 
hususunu Sayın Bakandan istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Güney - Doğu vilâ
yetlerimizden bilhassa arazi geniş ve köyleri 
dağınık bulunan Urfa ve Mardin gibi vilâyet-
r i n , asayişinin bugün bihakkın sağlandığı 
iddia edilemez. Jandarmanın kifayetsiz bulun
duğu hattâ kadroalarm noksanu bulunduğu 
mulûmu ihsanmızdır. Biz .Saym Bakandan ve 
ilgili kumandanlardan rica ediyoruz, buralara 
en kısa zamanda seyyar ve motorlu ekipler 
teşkili ile asayişin korunması hususunun sağ
lanması lâzımgelir kanaatindeyiz. Bunu da 
acilen rica ediyoruz. 

Yine kaçakçılığın men ve takibinin sağlan
ması maksadı ile Güne}' - Doğu illerimizde sey
yar jandarma alayları teşkil edilmiştir. 
Bu alayların hudut boyunda yaşıyan vatan
daşlar üzerinde meydana getirdiği sıkıntıyı 
bilhassa müşahede etmiş bir arkadaşınız sı-
fatiyle, tedbir istirham ediyorum. Ezcümle 
hudutta yaşıyan köylü vatandaşlarımız her an 
kaçakçılık şaibesiyle karşı karşıyadır. Binaen
aleyh, kaçakçılık şaibesiyle karşı karşıya bu
lunan köylü vatandaşlarımız daimî bir huzur
suzluk içindedirler. Köylerimiz hududa çok 
yakındır. Ve köylü devamlı surette hudut üze
rinde işiyle gücüyle meşgul bulunduğuna göre, 
kaçakçılık şaibesinden dolayı akşam evinden 
çıkamamaktadır, geceleri yani. Gündüz rahatça 
dolaşamamakta ve hayvanlarını da rahatlıkla 
otlatamamaktadır. Bu yüzden de bu mmtaka-
da bahusus bunların en kritik yerleri olan 
Urfa vilâyetinde, Mardin vilâyetinde ve Ur-
fa'nm Suruç, Akçakale ve Birecik, Viranşehir 
kazalarında bu sıkıntı apaçık görülmektedir. 
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j Kanunun 12 ve 13 ncü maddesine göre 10 cm. yi 
tecavüz eden pıçaklar memnu sayılmaktadır ve 
emsali ateşli silâhlar da memnu silâhlar meya-
mndadır. Halbuki bugün köylünün elinde daha 
isabetli ciddî olan uzun menzilli av tüfekleri var
dır. Bu av tüfekleri hiçbir kayda tabi değildir, 
vatandaş zirai donatımdan dahi satmalmak su
retiyle rahatça ve açıkça taşımaktadır. Binaena
leyh bu müessiriyet bakımından daha fazla ve 
cinayetlerin % 80 inin işlendiği bu silâhların da 
bir kayda tabi tutulması lâzımdır. 

Bir de halen ruhsatsız bulunan silâhların el
bette ki, toplanmasına teşebbüs edilmedi ve bu
nun vatandaşın huzurunu sağlıyacak bir husus 
olduğu yüksek malûmunuzdur. Biz bunların aci
len tedbir almak suretiyle halledilmesi kanaatin
deyiz. Bendeniz Y. T. P. Grupu adına cümlenizi 
hürmetle selâmlarım. (A. P. ve Y. T. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, veril
miş bulunan yeterlik önergesini okutuyorum. 

Bunun da acilen tedbir alınmak suretiyle bu 
köylü vatandaşlarımızın hak ve hürriyetleri
nin muhafazasını istirham ediyoruz. 

Yine jandarmanın devriye gezmesi, kaçak
çılığı takibetmek maksadiyle dolaşması yü
zünden vatandaş sıkıldığı gibi, bir de Suri
ye'den gelecek olan tehlikeler dolayısiyle va
tandaş huzursuzluk içindedir. Bunları Sayın 
Bakan emir buyururlarsa en kısa zamanda tetkik 
ve neticesinin de arzu ettiğimiz şekilde alınacağı 
bir hakikattir. Bunun da tahkikini istirham edi
yoruz. 

Sayın arkadaşlarım, kaçakçılığın meni zım
nında hudutta yapılan 350 metrelik bir hudut 
şeridi istimlâki vardır. Bu, millî servetimize bü
yük zarar vermiş bir hâdisedir. Reyhanlı'dan 
Nusaybin'e kadar hudut boyunda 350 metrelik 
arazi yüzbinlerce dönüm arazi bugün istihsalden 
mahrum kalmakta ve işlenilmemektedir. Hattâ 
bunun büyük bir kısmına da mayın döşenmiştir. 
Bu mayınları yağmur ve sellerin sağa sola akıt
ması -sebebiyle yüzlerce vatandaş tek kollu, tek 
bacaklı kalmıştır. Ve bu kazalar da tevali et
mektedir. Binaenaleyh evvelemirde bu mayın 
döşeme hâdisesinin kaçakçılığın menine en ufak 
bir faydası dokunmadığı sabittir. Bu da eldeki 
istatistiklerle anlaşılmaktadır. Binaenaleyh ka
naatimiz odur ki, bu mayınlar biran evvel kal
dırılmalı ve istimlâkin de iade edilmesi ile bu 
yerlerin eski sahiplerine verilmesi suretiyle is
tihsale yarar hale getirilmesi hususunu düşün
mek icabeder. Bu hususu Sayın Bakanın dikkati
ne arz etmeyi bir millî vazife telâkki ederim. 

Bunu teyiden arz edeyim ki, kaçakçılığın 
zecri tedbirlerle önlenemediği bir vakıadır. Ve 
kaçakçılığın önlenmesi için ancak hudut pazar
larının teşkili suretiyle belki mümkün olacağı 
kanatindeyiz. Bu gibi zecri tedbirlerden ziyade 
iktisadi problemlerin halli için teşebbüse geçi
lirse kaçakçılığa daha çok müessir olacağı kana
atinde olduğumuzu arz ederek gerekli tedbirin 
alınmasını Sayın Bakandan, ilgili Bakanlardan 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Balkıs, iki dakikanız var. 
Lütfen ona göre ayarlayınız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA HALİL BALKIS 
(Devamla) — Bir de muhterem arkadaşlarım, 
6336 sayılı Kanun var. Bu kanun gereğince 
memnu silâhların vasfı tâyin edilmiş. 6336 sayılı 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde bütün 

partiler görüşlerini açıklamıştır. Vaktin gecik
tiği de nazara alınarak müzakerenin kifayetine 
ait teklifimin oya konulmasını arz ederim. 

Bolu 
Halil İbrahim Cop 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, yeterlik aleyhin
de söz istemiştiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu yeterliğin 

aleyhinde söz istemiştiniz. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi 
kabui edilmiştir. Bu şekliyle 1966 yılı İçişleri 
Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki görüşme
ler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 115 604 051 

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

13.000 Yönetim giderleri 10 127 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 539 804 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 260 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 25 366 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi Yüce Meclisçe ka
bul edilmiştir. Memleket, millet yararına olsun, 
hayırlı olsun. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölüm
lerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B'ölüım 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

Lira 
203 768 673 

edenler... 
edilmiştir. 

30 750 862 
edenler... 
edilmiştir. 

560 002 
edenler... 
edilmiştir. 

4 560 358 
edenler... 
edilmiştir. 

1 864 857 
edenler... 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm 

23.000 
Lira 

MaJkina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 21 000 000 

. BAŞKAN^,-- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 77 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün Bütçesi de bu 
şekilde Yüce Meclisçe kabul edilmiştir. O da ha
yırlı olsun. 

Jandarma Genel Kumandanlığının bütçesinin 
bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bö
lümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 
12.000 

Lira 
300 500 Personel giderleri 182 

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

13.000 Yönetim giderleri 140 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 182 003 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 151 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 081 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 19 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bolüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 4 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi de 
Yüksek Meclis tarafından kabul edilmiş bulun
maktadır, memleket ve millet yararına ol
sun. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde düzenlen
miş bulunan programdaki bütçelerin görüşül
mesini ikmâl etmiş bulunmaktayız. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanun tasarısının 
yapılan açık oylama muamelesine 202 arkadaşı
mız katılmıştır. 50 ret, 152 kabul oyu çıkmış
tır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı cihetle ge
lecek birleşimde açık oylama muamelesi yeni
den icra edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım bugün saat 2 ye 
gelmiştir. Bu sebeple aslında mevcut program
daki görevimizde Meclis olarak" bugün tarnamiy-
le yerine getirmiş bulunmaktayız. 

Bugün saat 10,00 da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 2,02 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAB 
Osman Attila 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
M. Kemal Yılmaz 

. ANTALYA • 
Hasan Akçalioğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 222 

Kabul edenler : 160 
Reddedenler : 60 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 227 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
ö. Doğan öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Samet ıGüldoğan 
Kevni' Nedimoğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
1. Hakkı Tekinel 

Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket, Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
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MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 

•ANKARA 
Rıza Kuas 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

MUŞ 
Kemal Aytaç. 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NÎĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Kadri Eroğam 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SÎVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

[Reddedenler] 

Feyzi Kalfagil 
EDİRNE 

Türkân Seçkin 
EiLÂZIÖ 

Kemal Satır 
ERZURUM 

Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Selim Sarper 
Fuad Sirmcn 

Reşit Ülker 
İZMİR 

Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Osman YeLtekim 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KONYA 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi) Soyer 

Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kkıyas Kartal 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Kemal Doğan Sungun 

SAMSUN 
Yaşar Aka! 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

[ÇekinserlerJ 

KASTAMONU 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 
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[Oya katılmıy anlar] 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal SarıibraHmoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tüııay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Aydoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eke* 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
ibrahim Aytaç 
Cihad Bilgehan (B.) 

Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Hami Tezkaıı 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyaeıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadretıtin Çanga (î. Ü.) 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçübaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Miatin Cizreli 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nuılattin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinç/eK 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu (t.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ooak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudr'et Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürşad 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Bahri Dağda§ (B.) 
îhsam Kabadayı 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
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Faruk: Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar (t.) 
t. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
îsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 

Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayaı* 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
llyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SÎÎRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustaia Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 

Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentas (t. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Öelâl Smnıgur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Fevzi Firari; 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kınkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelik] 

Hatay 1 

Yekûn 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur' 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 211 

Kabul edenler : 157 
Reddedenler : 50 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 238 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
f ahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hülseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

BALIKESÎB 
Cihat Turgut-

BÎNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLÎ9 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
ö. Doğan öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Antııe 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhami Erıtem 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nödimoğlıt 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Nur'ettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
1. Hakkı Tekinel 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan. 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
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Muammer Dirik 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioglu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞIiA 
Adnan icarca 
izzet Oktay 
ilhan Tejrinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kimdi özşarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuademir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erklin 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akç?" 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

• SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlıt 

Bedrettin Karaerkek 
Osman Sarag 

TRABZON 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven' 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Kemal Doğan Suügun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 

ANKARA 
Rıza Kuas 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BlLECÎK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BURDUK 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENlZLÎ 
Atıf Şofcöğlu 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagü 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesi* 

GÜMÜŞANE 
Necatî Ak;agün 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 

Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakışık 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Osman Y el/tekin 

KONYA 
Yunus Koçak 
Seydt Faruk önder 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

NIĞDB 
Ruhi Soyer 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ahmet Şener 

URFA 
Behiee Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

[ÇekinserlerJ 

I KASTAMONU 
I I. Hakkı Yılanlıoğlu 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Ali Bozdoğan oğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbagı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Pafesüt 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Ko.ç 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç» 
Cihad Bülgehan (B.) 
Enver Güreli 

Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU" 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga (I. Ü-.) 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüee 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLt 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Bayd'l 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Recai îskenderoğlu 

EDlRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 

Türkân Seçkin 
ELÂZIĞ 

Ömer Eken 
Kemal Saıtır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinç'ek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudr'et Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali) Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât ICöseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balımı 
Süleyman Demirel 
(Basjbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

ÎSTANBUfi 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 

Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu. 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürşad (B.) 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetiın 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A Muzaffer Akdoğanb 
Adil Aydın 
Sabri Keskin. 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Fcyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz N ayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahslin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Ihsao Kabadayı 
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îsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
îsmet înönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyf i Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağdcn 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat AMşan (B.) 
Ilyas Kılıç 
Bahatthı Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muhlis Göremtaş, (Î.'Ü.) 
M. Salih Yıldız ' 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğ u 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sunıgu.T 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Fevzi Fırat . 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğ'u 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü f§66 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

^Tasarı kanunlaşmıştır 

ADANA 
.Turhan Dilligil 
Tahir Yücekök 

ADİYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSARİ 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Aid. Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kema1 Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı' 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 317 

Kabul edenler : 217 
Reddedenler : 95 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıy anlar : 132 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

• BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Oop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ö. Doğan öztürkmen 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALB 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Ahmet Uysal 

DENIZLÎ 
Fuat Avcı 
Zafer Niha>t özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Hasan Değer 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Sameli Güldoğan 
Keyni Nedimoğlnı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinç'ek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 

ÎSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ârıkan 
Kadir Çetin 
Celal Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
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Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Bfeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
îhsan Gürsan 
Settar îksel 
Nihad Kürgıad 
Şinasi Osma 
Enve^ Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Aibbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğan! ı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 

Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Neeati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Faruik Sükaıı 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Feneîoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Mithat Dülge 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybar 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NE VŞsEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbag 

OREKJ 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erbin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğaaı 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâıhat Gedik 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Mishah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

atvAs 
Tevfik jKosaltftn 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan 'Birmcioğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Batkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güveni 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasuzeğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdvnç 
Kioıyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal .Doğan Suımgun 

[Redde derilerJ 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Bekir Tünay 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 

Hasanı Tez 
Ahmet Üstün 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozanerü 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 

BURSA 
Sadretlin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKİRİ 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yticer 

DENtZLÎ 
kiıî Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mötin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDÎRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Necati Güvene 
Adnan rŞeayurt 
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ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Yılmaz 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlıı 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

KONYA 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Ar en 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
İlhamı Sancar 
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Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selefe 
Mustafa Uyar 
Lebdt Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Gölo 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Yunus Koçak 
Seyüt Faruk önder 
Vefa Tanır 

Kasım Küfrevi 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Emin Paksüt 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akm 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
BOLU 

Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
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MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

SAKARYA 
Ekrem Aliean . 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

Hami Tezkan 
BURSA 

Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüc© 
Arslan Topçubaşı 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solnıazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Ri2a Uzuner 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Yusuf Ziya, Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydi] 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Reeai İskenderoğlu 

EDİRNE! 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nuıieıttin Ardıçoğlu 
Kemal Sattır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

W*ıvsa**--

ADA 
Kemal Sarı! 

KASTA 
1 Hakkı Yi 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
AH Bozdoğanoğlu 
İbrahdım Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Aydoğan 
Nevzat Güngör 

[Çekınserler] 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

KASTAMONU 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 

Lûtfi Evliyaoğlu 

W*ıvsa**--
[Oya katilımy anlar] 
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ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs, 
Kâmil Oeak (B.) 

GÎRESUlSi 
Kudı'et Bosuter 
1. Etem Kılıçoğlu 
AH Köymen 

GÜMÜŞANB 
Ali İhsan Çellkkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Budak Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
O. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgiıt 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 

KARS 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A.dil Aydın 
Adil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan; 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Nazif, Kurucu . 
Fakih özfak^h 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

„MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Aldşan (B.) 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
•Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELÎ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Mahmut Çetin 

VAN 
Muhlis Görentaş (1. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl 'Suınıgur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fıraıt 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelik] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

! >©< ( 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütç^ kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır) 

ADANA 
Turhan Diligil 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif pjmre 
Ali Turanlı 

AFYON EARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
AH CVâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kema1 Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Brgüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

- ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Salbit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 310 

Kabul edenler' : 209 
Reddedenler : 96 
Çekinserler i 5 

Oya katılmıyanlar : 139 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sergin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytag 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BORDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ö. Doğan öztürkmen 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DÎYARBAKD3 
Aydın Turgut Artuç 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçjek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZÎANTEP 
Naşit Sanca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GTOÜŞÂNE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Baljfn̂  

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kıh$ 

İSTANBUL 
AH Fuat Başgil 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

izMn* 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
thsan Gürsam 
Settttr Iksel 

544 



M. Meclisi B : 49 18 . 2 . 1966 O : 4 

Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Albbas Ali Çetin 
Sevinç Dügünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğa-nh 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeka Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacspaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat AK Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin tzerdem 

Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
1. Hakfe Yildjnm 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlti 
Ertuğffcl Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Nahit Yefiflgfeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysii Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erklin 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar" 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezöğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Öngan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyf i Kurtbek 
Cevad Ödyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Bagol 
llyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Üirineioğlu 

URFA 
Atalay Akan 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kkıyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suaıgun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Bekir Tünay 

AMASYA 
Ahmet. Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rijftü Aksal 
1. Sıtkı Hatipöğlu 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Abmtt Üstün 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Enver GüreH 
Fennî IsHmyeli 
Süreyya Koç; 
Mesut Ozanaü 

IBttLBClK 
İsmail 8elçt& Çatoropı 

BİNGÖI* 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 

BURSA 
Sadre&fo Çanga 
İbrahim öktemt 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ŞANKIRÇ 
Dur«ra Afeçaoğh* 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Atıf Şohoflu 

DİYARBAKIR 
Mötin CizreM 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kâlfagil 

B&IRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Necati Gü**û 
Adnan Şenynrt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Aibuztfğlu 
Hayri Başar 
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GAZİANTEP 
Hüseyin Yılmaz 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceöğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kânbolat 
Hüsnü Özkan 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çataloğ1!! 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakışık 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Gölo 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Yunus Koçak 
Seyiit Faruk önder 
Vefa Tanır 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yasar Akal 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

KASTAMONU 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

[Çekinserler] 

KONYA 
İhsanı Kabadayı 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 

Lûtfi Evliyaoğlu 

[Oya katilmıy anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Emin Paksüt 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Refet Eker 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BOLU 
Ş. Nihaf Bayramoğlu 
Kemal Demir 

Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 

DENİZL.S 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞj 
Nuılelttin Ardıçoğlü 
Kemal Satıı* 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlü 
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ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu (î.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
1. Etem Kılıçoğlu 
Alü Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali îhsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Budak Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgirt 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
Ahmet Tahtakılıe 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem (B.) 

KARS 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri-Dağdaş (B.) 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şaban Erik 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Vofik Pirinçeioğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Kâmran • Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SÜRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

srvAs 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan , 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Ferit Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 

VAN 
Muhlis Görenta§ ( İ Ü . ) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sumigur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fıraıt 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelik] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

— c - * > <"• - — - • - -
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Derlet Bava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yok) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 202 

Kabul edenler : 152 
Reddedenler : 50 
Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 247 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Sabahattin Baybura 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Alı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Osman Attüa 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kasım Küfrevı 

AMASYA 
Nevzat Şener 
AK Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 

İsmet Sezgin 
BALIKESİR 

Adnan Akın 
İbrahim A^tag 
Cihat Bilgehan 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tczkan 

BURDUR 
Faik Kırbagh 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ö. Doğan öztürkmen 

ÇANKIRI 
Tabir Akman 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç, 

Hasan Değer 
EDİRNE 

llhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmetı Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
îsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ooak 
Naşiıt Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettm Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Ali İhsan Balım, 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 

Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
1. Hakkı Tekinel 
.Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar Iksel 
Şinası Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Aibbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaöğlu 
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KONYA 
Selçuk Aytan 
thsam, Kabadayı 
Mekki Keskin 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

İzzet Oktay 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmdl özBarıyıldız 

NİĞDE 
Ya§ar Anbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akeal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri fiayar 
Kadri Eroğaaa 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâthat GedJk 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Tevfik Koraltffln 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıfeaâoğh» 

Osman Ssraf 
TRABZON 

ÜRFA 
Halil R a f a 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

TAN 
Kimyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Sadık Tekin Müftüoğiu 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Ali Karcı 
Bekir Tünay 

AFYON KARAH1SAR 
Murat öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Rıza Kuas 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeîi 
Mesut Ozansü 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ELÂZIĞ 
Nuı'etttin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Adnan Şenyurt 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adaian 

Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Turgut Göle 
Osman Yelrtekin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MUĞLA 
Turan Şahin 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmrsn Esvliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SIÎRT 
Âdil Yafa 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebipğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi 'Orhan 
Ali Rıza TTzuner 

VAN 
Mehmet Emin Erdrnç 

ZONGULDAK 
Bülent ISceadt 
Kâmil KrrAoğlu 

[Oya kaMmtyarilar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanağlu 
Turhan Dilligil 

Kasım Gülek 
Kemal Sambrahhnoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Tuptaloğlu (B.) 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 

Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Aksum 
Mehmet Göbekli 
Şevki Otlar 
Muzaffer özâaâ 
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AĞRI 
Abdülbari Aydoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Hüiseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Reşat ozanda 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BÎNGÖfl 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş. 

BURS \ 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 
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ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRıj 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Reeai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDÎRNB 
Ahmet Bilgin (Bş'k. V.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçiek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca, 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
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1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati' Akagün 
Alıi ihsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karacan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başjbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
S adım Aren 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurralıman Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
tlhami Sancar 
Selim Sarper 
Fııad S'irmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşıad (B.) 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 

Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğhı 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan, 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfak ;h 
Faruk Sükan (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 
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MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh"rlioğlü 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinççiöğlu 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley. 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat AMşan (B.) 
Yaşar Akal 
llyaa Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya .Uluçay 
Şevki Yücel 

SÎÎRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven, 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELÎ 
Kenan Aral 
Hasa/n Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muhlis Görentas (1. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Suırııgur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

[Açık üyelik] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

>>«•«;< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
49. BİRLEŞİM 

18 . 2 . 1966 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil

lî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönü
şüne kadar kendisine Devlet Bakanı Cihat Bil-
gehan'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/263) 

2. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasa
rısının geriverilmesi hakkında Başbakanlık tez
keresi (1/97, 3/264) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı (Millet Meclisi 
1/7; Cumhuriyet Senatosu 1/619) (Millet Mec
lisi S. Sayısı: 34; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 717) 

X 2. — Vakıflar Genel Mdüürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (Millet Meclisi 1/18; 
Cumhuriyet Senatosu 1/620) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 33; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
718) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) [Dağtıma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/6; Cum
huriyet Senatosu 1/623) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 46; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 719) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 3. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/11; Cumhuri
yet Senatosu : 1/626) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 35; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 720) 
[Dağtıma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/13; Cumhuriyet Senatosu : 
1/627) (Millet Meclisi S. Sayısı : 37; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı: 721) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1966] 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/14; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/624) (Millet Meclisi S. Sayısı: 37; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 722) [Dağtıma ta
rihi : 9 . 2 . 1966] 

X 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena-

(Devamı arkada) 



tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezekreleri (Millet Meclisi 1/9; Cumhuriyet Se
natosu 1/628) (Millet Meclisi S. Sayısı : 38; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 723) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 2 . 1966] 

X .7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi 
1/15; Cumhuriyet Senatosu 1/629) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 30; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 724) (Dağtıma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçfe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/12; 
Cumhuriyet Senatosu 1/621) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 40; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 725) 
[Dağtıma tarihi : # . 2 . 1966] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna *dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi X/ll; Cum
huriyet Senatosu 1/630) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 41; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 726) 
[Dağtıma tarihi : 9 . 2 . 1966] 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966..yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu "raporuna dair Ou«ıhurd-
j*et Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş-
kankMarı tezkereleri (Millet Meclisi 1/10; 

2 — 
i Cumhuriyet Senatosu 1/635) (Millet Meclisi S. 

Sayısı : 42; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 727) 
[Dağtıma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X I I . —• Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke-

j releri. (Millet Meclisi 1/16; Cumhuriyet Scna-
| tosu 1/633) (Millet Meclisi S. Sayısı : 43; Cum-
İ huriyet Senatosu S. Sayısı : 728) [Dağıtma ta-
j rihi : 11 . 2 . 1966] 

I X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
i Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı-
j sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 

I 1/8; Cumhuriyet Senatosu 1/634) (Millet Mec-
| lisi S. Sayısı : 44; Cumhuriyet Senatosu S. Sa

yısı : 729) (Dağtıma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
j Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
| yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meelisi 1/19; Cumhuriyet Sena
tosu 1/636) (Millet Meclisi S. Sayısı : 45; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 730) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

I İŞLER 



Dönem : 2 / / 
Toplantı ı M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : * | 4 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/18; Cumhuriyet Senatosu 1/634) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 729) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5920 -1/634 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi: 18 . 1 . 1966 gün ve 1/8-19 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1966 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesi ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Not: Strrt Aalay 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/8 C. S. : 

No. : 6 
1/634 

(145) 
117 
28 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

9 . 2 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1966 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




