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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay, Başbakanlık, Devlet Plânlama Teşki
lâtı Başkanlığı, Danıştay, istatistik Genel Mü
dürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri 
kabul olundu. 

Yeter çoğunluk kalmadığından 4.2.1962 Pa
zar günü saat 10 da toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtip 
Aydın 

Fikret Turhangü 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

BÎRÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — BakanveMli îhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : — Kudret Bayhan (Niğde), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN -
ter sayı vardır. 

Müzakereye baş'lamak için ye 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1962 yılı Bütçe 
Karma Bütçe Komisyonu 
1/5, C. Senatosu 1/9) 

kanunu tasarısı ve 
raporu (M. Meclisi 

A — TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN —- Dün bitirilmesi lâzım gelen Baş
bakanlık bütçesine bağlı Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü bütçesinin müzakeresine baş
lıyoruz. Tümü üzerinde söz istiyenler: Sadık 
Artukmaç C. K. M. P. Grupu adına, Enis Kan-
su A. P. Grupu adına. Şahsan söz istiyen Meh
met Zeki Tulün ay. 

Söz C. K. M. P. adına Sadık Artukmaç'm-
dıı\ 

C. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA SA
DIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
Sayın Senatörler, Sayın Hükümet Erkânı; Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1962 Bütçesi 
münasebetiyle, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi Grupu adına görüşlerimizi arz ediyoruz. 

Malûmlan olduğu üzere, Medenî Kanunumu
zun 916 ncı maddesi; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Teşkilâtının hususi kanunlar ahkâ
mına tâbi olacağı hükmünü koymuş ve 2015, 
2613, 2997 ve 5602 sayılı kanunlar ile bunların 
ek ve tadilleri; mezkûr Genel Müdürlüğün teş
kilâtını kurmuş bulunmaktadır. 

Bu teşkilât bir taraftan kadastro faaliyetle
rinde bulunur diğer taraftan da gayrimenkul 
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tasarruflarına taallûk eden işleri görür, yani 
akit ve tescil işlerini yapar, ve tapu sicillerini 
tutar. Her iki hizmetin de önemi aşikârdır. 

Gayrimenkul malların hukuki ve hendesi 
durumlarını tesbit demek olan kadastronun çe
şitli mevzularla ilgisi vardır. 

Filhakika kadastro gayrimenkul ihtilâflarını 
sona erdirmek suretiyle içtimai huzuru tesis 
eder. Bugün memleketimizdeki cinayetlerin 
% 55 i ve asliye dâvalarının % 80 i gayrimen
kul ihtilâflarından doğmaktadır. Memleket sat
hında bir kadastroya kavuştuğumuz zaman bu 
gibi cinayetlerin asgari hadde ineceğine şüphe 
yoktur. 

Kadastro Hazineye, mahalli idarelere ve Vak
fa ait bilinmiyen (mektum) gayrimenkulleri or
taya çıkarır. Ve bu suretle âmme idarelerinin 
menfaatlerini korumuş olur. Zirai gayrimen-
kulleri, ormanları, maden sahalarını belirtmek 
suretiyle istihsal gücümüzü meydana çıkarır. 
Buna göre de sanayi, sulama ve enerji tesisleri
nin nerelerde vücuda getirileceğini belirtmiş 
olur. Kadastro, Karayollarının, hava meydan
larının ve limanların tanzim ve tesisi işleriyle 
ve şehircilik imar ve iskân, hastaneler ve okul
lar gibi sosyal tesis ve hizmetlerle de ilgilidir. 

Kadastro, garnizonlar, hava meydanları, 
payplaynlar gibi askeri tesis ve hizmetlerle ve 
gayrimenkul kredisi ve arazi rantı gibi iktisadi 
olaylarla da ilgilidir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ta
rafından son günlerde yayınlanan kıymetli bir 
raporda da belirtildiği üzere çok yönlü bir ka
dastro hizmeti: «Yalnız gayrimenkul malların 
hukuki ve teknik durumlarının tesbiti ve tescili 
bakımından değil bütün Devlet daire ve mües
seselerinin iktisadi ve tenik işlerdeki plân ihti
yaçlarının asgari emek ve masrafla karşılanma
sını sağlaması bakımından da önem taşımakta
dır. Çok yönlü kadastro hizmetinin dayanağı ise 
çok yönlü kadastro plânlarıdır. Çok yönlü ka
dastro plânlan; hem arazinin topoğrafik duru
munu, arazi üzerindeki suni ve tabiî tesisleri, 
hem de mülkiyet sınırlarını toprağın kalite, 
verim ve değer sınırlarını gösteren plânlardır. 
Gerekli standart özellikleri taşıyan topoğrafik 
ve kadastral haritaların düzenlenmesi işi ise, 
plânlı ve hızlı kalkınmanın başlıca temel hiz
metlerinden biridir.» 
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Kısaca kadastro; topyekûn maddi ve mânevi 

bir kalkınmanın temelini teşkil etmekte ve bu 
bakımdan memleketimizin bir numaralı dâvası 
vasfını taşımaktadır. 

Bu kadar önemli bir vazifenin sahibi olan 
bu idareye, bugüne kadar gerektiği derecede 
yaMımda bulunulmamış ve inkişaf imkânları 
aranmamıştır. Hattâ varidatı masraflarından 
daima fazla olan bu idarenin temin ettiği gelir, 
gider bütçesine dahi hasrutahsis edilmemiştir. 
Meselâ bu Umum Müdürlüğün 1960 malî yılı ge
liri 92 369 106 liradır. Buna mukabil bütçesi
ne ayrılan tahsisat 56 375 000 liradır. Aradaki 
fark 35 994 106 liradan ibarettir. Bu hal Tapu 
ve Kadastro İdaresinin Devlet için bir gelir va
sıtası telâkki edildiği intibaını vermektedir. Geç
miş yılların bütçeleri incelenirse tefrik edilen 
tahsisatın bu İdarenin temin ettiği gelirin hiç
bir zaman % 75 ini aişmadığı müşahede edilir. 

Muhterem arkadaşlarım; halihazırda devam 
eden kadastro faaliyeti arazi kadastrosu (tapu
lama) ve şehir kadastrosu olmak üzere iki kol
dan yürütülmektedir. 

Köy ve bucak sınırları içinde bulunan top
raklar üzerinde yapılmakta olan arazi kadastro-
.suna; bir taraftan klâsik metotla yani yerden 
yapılan ölçülerle, diğer taraftan da fotogramet-
•ri sistemi ile yani havadan fotoğraf almak su
retiyle devam edilmekte ise de bu mesainin yurt 
Çapında müstakar bir plân ve programa dayan
madığı müşahede olunmaktadır. 

Diğer taraftan uygulanacak usulde bir vu
zuha varılmadığı ve bu sebeple bati hareketi 
icabettiren klâsik metodun terki veya nadir sa
halarda uygulanması hususlarının da düşünül
mediği görülmektedir. Filhakika arazi ihtilâf
larının siklet merkezi köylerde olan memleke
timizde, bu ihtilâfların kısa zamanda giderilme
si kadastronun süratle neticeye ulaşması ile 
mümkün olacaktır. Bunu ise fotogrametri usu
lü ile harita yapılması temin edebilecektir. Bu 
sebeple Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü fo
togrametri dairesinin alet, vasıta ve malzeme 
ihtiyacının zamanında giderilmesini ve lüzumlu 
elemanlarla da takviyesini zaruri görmekteyiz. 
Halen beş, altı seneden beri kıymetlendirilme
miş topoğrafların mevcut oluşu"; dairenin bu 
vesaite ve elemana ne dereceye kadar muhtaç 
olduğunu göstermekte ve' klâsik metoda nazaran 
fotogrametrik metotla yapılmış olan kadastro-
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nun çok az olması da bu fikrimizi teyidetmek- I 
tedir. I 

Yukarıda zikrettiğimiz Harita, ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının raporundan anlaşıldığı
na göre yalnız fotogrametri metodu ile çalışıldı- I 
ğı takdirde elde mevcut elemanla senede 30 mil- I 
yon dönümlük sahayı kaplıyan fotoğrafın arazi 
ile karşılaştırılmasını ve tutanaklarının tanzi- I 
mini sağlamak mümkün olacaktır. Bu fotoğ- I 
rafların kıymetlendin erek harita şekline soku- I 
labilmesi için ise 25 aded kıymetlendirme aleti- I 
ne ihtiyaç vardır. Halbuki Tapu ve Kadastro I 
Genel Müdürlüğünün elindeki kıymetlendirme 
aleti 7 adeddir, I 

Muhterem arkada-şıarmı, arz ettiğim durum, I 
rasyonel ve koordine çalışma sistemine gire- { 
bilmesi için, bu umum müdürlüğün teşkilât I 
ve vazifeleri hakkimi; yeni esasların vaz'ı lü- I 
zumunu ortaya koynu ş buiutırnaktadır. Tesisini I 
istediğimiz hükümler şunlardır : I 

İ. 5602 sayılı Tapulama Kanunu ihtiyacı I 
karşılanmaktan uzakt r. Kanunun bilhassa 13 I 
ncü maddesi daimî bir ihtilâf ve ihtilât kay
nağı olmaktadır. 26Kî ve 5602 sayılı kanunlar I 
hükümlerinin birleştirilerek günün icap ve za-- I 
ruretlerini gözeten yeni bir Kadastro Kanunu 
çıkarılmalıdır. Esasen hiçbir memlekette, biz- I 
de olduğu gibi, iki Kadastro Kanunu.yoktur. 

2. Umum Müdürlüğün teşkilâtı, vazife ve 
salâhiyetleri 1930 tarihli ve 2097 sayılı Ka
nuna istinadetmektedir. Bu kanun da bugünün 
ihtiyaçlarını karşılıyac.ak durumda değildir. I 
Yeni bir Teşkilât Kan ununa şiddetle ihtiyaç 
vardır. I 

Gerçekten Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünde halen 6434 memur çalışmaktadır. Bun
lardan % 10 u mühendis olmak özere % 50 si I 
yüksek tahsil görmüştür. 

istanbul Teknik Okulunun harita ve ka- I 
dastro mühendisliği şubesinden bugüne kadar 
300 e yakın mühendis mezun olmuş ve bunla
rın hemen hepsi Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne mecburi hizmetli olarak yetişmiştir. 
Buna rağmen Umum Müdürlükte halen 110 mü
hendis çalışmaktadır. 

Mühendislerin teşkilâttan ayrılmalarının I 
sebebi; idarenin daha önceden lüzumlu tedbir- I 
leri almamış olmasıdır ve okuldan mezun olup I 
büyük ümitlerle idareye müracaat eden mühen- | 
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dişlere tahsilleriyle mütenasip iş verilmemesi-
lir. Meselâ 1955 yılına kadar mezun olan mü
hendislerin fen memur muavini adayı olarak 
Lâyiu edilmiş olduklarını göstermek mümkün
ün*. Kısaca», mühendislerin teşkilât içerisindeki 
fonksiyonları meselesi henüz halledilmiş değil
di]'. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün di
ğer bir fonksiyonu olan hukuki işlerin idaresi 
yönünden de yüksek tahsilli idareciye olan ih
tiyaç bariz bir şekilde görülmektedir. Fakat, 
Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunla
rına kâfi imkân tanınmamıştır. 

Yüksek tahsil görmüş olan gerek fen ve 
gerek hukuk erbabına kadro temini ve mesle
ğin cazip hale getirilmesi gibi imkânların 
sağlanması lâzımdır. Diğer taraftan, yüksek 
okullar için burs verilmek suretiyle de eleman 
yetiştirilmesi şarttır. Filhakika bütçenin 450 
nci (Teknik okullarda kadastro mühendisi ve 
Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde tapu 
ve sicil muhafızı olarak yetiştirilecek öğren
ciler için verilecek burs) faslında 390 000 lira 
ödenek mevcuttur. Bunu takdirle karşılarız. 
Şu kadar ki, ihtiyacın süratle giderilmesi için, 
hiç olmazsa önümüzdeki yıl, bu miktarın artırıl
ması lüzumuna da kaani bulunuyoruz. 

Tapu ve Kadastro Meslek Okulunun lise 
derecesine getirilmesi ve fen kısmından mezun 
olanların Teknik Okulun harita ve kadastro bö
lümüne, hukuk kısmından mezun olanların hu
kuk fakültesine devamlarına imkân vermek ve 
bunları mecburi hizmete bağlamak suretiyle 
de yüksek tahsil görmüş kimselerin bu teşki
lâtın her kademesinde görev almaları sağlanma
lıdır. 

3. Yapılan kadastroya müstenit plânların, 
her zaman araziye kabili tatbik bir halde bu
lundurulması lâzımdır. Bilhassa Ankara, is
tanbul ve izmir gibi büyük şehirlerdeki istim
lâk ve imar hareketleri arazi üzerinde büyük 
değişiklikler yapmakta ve kadastro plânları
nın bu değişikliklere göre idame ve takibi iea-
betmektedir. Fakat bugünkü tapu fen teşki
lâtının kuruluşu itibariyle bunu yapmaya im
kân yoktur. Bu sebeple, bugüne kadar yapıl
mış olan kadastrolar hakiki durumu göster
memektedir. Bu mahzuru gidermek üzere, fen 
elemanlarından müteşekkil devamlı ve müstakil 
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kadastro müdürlükleri ihdasında zaruret var
dır. Bu müdürlüklere; kadastronun şehirde ve 
köyde ilk tesisi, takibi ve teknik kıymetinin 
muhafazası vazifesi verilmelidir. 

4. Yalnış yapılmış olan kadastro haritaları, 
ancak mahkeme karariyle değiştirilebilmek
tedir. Bu sebeple yanlışlıklar doğrudan doğ
ruya düzeltilememektedir. Bu yanlışlıkların dü
zeltilebilmesi için, diğer memleketlerde ol
duğu gibi, bir Kadastro yenileme Kanununa 
şiddetle ve acilen ihtiyaç vardır. Bu hususun 
temini de zaruridir. 

5. Büyük emek ve masraf ihtiyariyle vücu
da getirilen sicil ve plânların muhafazası için 
tapu ve sicil teşkilâtı bulunan her yerde bir 
tapu arşiv binasına, eski bir deyimle, eşeddi ih
tiyaç vardır. 

Halihazırda, Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dülüğü teşkilâtına dâhil 436 daire, kiralık bi
nada vazife görmektedir. Her türlü emniyet 
tertibinden mahrum ve tehlikeye mâruz bulu
nan bu binalara ödenen senelik kira bedeli 
ise 700 000 liranın üstündedir 

Hükümet konakları içinde tapu dairelerine 
tahsis edilen yerler ise, ihtiyaca kâfi gelme
mekte ve sicillerin muhafazası için aranan şart
ları da asla ihtiva etmemektedir. Filvaki, vilâ
yetlerimizden birinde tapu dairesine tahsis olu
nan bodrum kattaki tapu arşivinde mevcut ev
rakı müsbiteler rutubetten kurtlanmış ve çü
rümüştür. Diğerlerini de bununla kıyaslamak 
mümkündür. 

Bahis konusu ettiğimiz arşiv binalarının in
şası hususunun günlük tapu muamelelerinden, 
vatandaşa ağır gelmiyecek cüzi bir nisbette, 
kıymet üzerinden bir hare almak suretiyle elde 
edilecek paralarla teminini mümkün görmekte
yiz. Vatandaşlarımızın, mallarının emniyeti 
bakımından, bu küçük külfete istiyerek katla
nacaklarına inanmaktayız. 

6. Müstakil kadastro mahkemeleri yok gi
bidir. Bu sebeple adliye hâkimleri asli vazife
leri meyanmda kadastro işlerine de bakmakta
dırlar. Gerek adlî işlerin ve gerekse kadastro 
itiraz ve ihtilâflarının sürüncemede kalmasına 
sebebolan bu durumun ıslahı için, müstakil 
kadastro mahkemelerinin çoğaltılması ve bunun 
münhasıran ilce merkezlerinde faaliyette bulun
malarının temini yerinde bir tedbir olacaktır. 

i - 5 
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7. Fen elemanlarına verilen tazminat yev

miyeleri arasında bir ahenk ve adalet mevcut 
değildir. Meselâ teknisyene ve fen memuruna 
verilen tazminat yevmiyesi ile bunların yar
dımcılarına verilen tazminat yevmiyesi arasında 
fark olmamalıdır. Çünkü bunların hepsi de, 
mahiyeti itibariyle, aynı işi aynı şartlar altında 
yapmaktadırlar. Bu hususun, hiç olmazsa önü
müzdeki yıl bütçesinde göz önüne alınması ge
rekir. 

8. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün, fonksiyonu icabı olarak imar ve İskân Ba
kanlığına bağlanması lüzum ve zaruretine de 
inanmaktayız. Bu inancımızın gerekçe ve kay
nakları şunlardır : 

1. imar ve iskân Bakanlığına bağlı bulu
nan Toprak ve iskân Genel Müdürlüğü tara
fından çiftçiyi topraklandırma için uygulanan 
metot, tamamen arazi kadastro tesbiti ölçü ve 
metodudur. Bununla beraber, çiftçiye tevzi 
edilen arazi için Toprak ve iskân Genel Mü
dürlüğü tarafından tanzim olunan haritalar; 
tapu ve kadastro idaresince yeniden ölçüldük
ten veya kontrol edildikten sonra kabul ve tes
cil edilmektedir. Bu suretle aynı arazinin ka
dastro ameliyesi iki kere yapılmakta ve binne-
tice eleman, zaman ve para israfına meydan 
verilmektedir. Mükerrer iş yapılmaması, bu iki 
idarenin aynı Bakanlığa bağlı olmaları ile 
mümkün bulunmaktadır. 

2. Şehir ve kasabaların 6785 sayılı imar Ka
nununun ruhuna uygun olarak yapmaya mecbur 
oldukları imar plânlarının istinadedeceği hali
hazır haritalar, halen imar ve iskân Bakanlı
ğına bağlı bulunan İller Bankasınca ihale veya 
emanet suretiyle yaptırılmaktadır. Yapılan bu 
imar plânlarının hazırlanması ve tatbik edile
bilmesi için ise, kadastro durumunun bilinme
sine mecburiyet vardır. 

imar plânları için; bir taraftan iller Ban
kasının yaptırdığı tesviye münhanili ve bina
ların tamamı belirtilmiş halihazır haritalarına, 
diğer taraftan da yalnız parsel hudutlarını gös
teren kadastro haritalarına ihtiyaç vardır. Bun
dan dolayı, aynı şehir veya kasabanın haritası 
hem tiler Bankası ve hem de kadastro tarafın
dan mükerrer olarak yapılmaktadır. 

Halbuki kadastro haritaları; nivelmana is
tinaden tesviye münhanili yapıldığı, binaların 
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tamamı ölçülerek tersim edildiği ve günlük ta-
havvülât da muntazaman işlendiği takdirde, 
başka bir halihazır harita yapılmasına lüzum 
kalmıyaeaktır ve bu suretle zaman, personel ve 
para tasarrufu temin edüeeektir. Bu sebepten 
dolayı da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün imar ve iskân Bakanlığına bağlanmasında 
fayda mülâhaza etmekteyiz. Bu suretle koordi
nasyon da temin edilmiş olacaktır. 

3. imar ve iskân Bakanlığınca tetkik ve tas
dik edilmiş bulunan şehir ve kasabaların imar 
plânlarının ve dolayısiyle imar parsellerinin 
tatbiki maksadiyle ve imar Kanununun 42 nci 
maddesi gereğince yapılması icabeden ifraz ve 
tevhitler için kadastro parselleri hudutlarının 
doğru olarak bilinmesine ihtiyaç vardır. 

Şimdiye kadar yapılan 639 şehir veya kasa
ba imar plânının istinadettiği halihazır harita
lar, pek azı müstesna, iller Bankası tarafından 
yaptırılmıştır. Bunlardan ancak 45 kadarının 
kadastro haritaları vardır. Fakat çeşitli mebde-
lere bağlı bulunan bu iki cins haritanın tevhi
dinde ve ayrıca tesis ve ölçü hesaplarında ka
bul edilen farklı şartlar dolayısiyle tevhitleri 
hususunda büyük zorluklarla karşı karşıya ka
lınmaktadır. Bu sebeple bu cins haritaların 
normlaştırılması için bu haritaları yapan daire
lerin teknik bir Bakanlık olan imar ve iskân 
Bakanlığında birleştirilmesinin ve bu sebeple 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu Ba
kanlığa bağlanmasının lüzumu kolayca anlaşıl
mış olur. 

4. îmar Plânlarının tatbiki maksadiyle ve 
İmar Kanununa, uyularak hazırlanacak olan 
dörder senelik programların yürütülmesi için 
belediyece istihdam edilecek teknik elemanla
rın yapacakları işlerle; aynı şehir veya kasa
bada bulunan kadastro teknik elemanları tara
fından kadastronun idamesi için yapılacak iş
ler aynıdır. 

Bu iki teşkilâtın ahenkli ve müşterek çalış
malarını temin maksadiyle, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün imar ve iskân Bakanlığı
na bağlanması lâzımdır. Bu suretle personel, 
zaman ve para bakımından çok mühim tasar
rufların sağlanması imkân dâhiline girebilecek
tir. 

5. 7269 sayılı Âfetler Kanununa göre, âfet 
görmüş yerlerde yapılacak imar hareketleri için; 
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evvelâ bu yerlerin kadastrolarının yapılması 
icaıbetmektedir. Genel Müdürlüğün başka bir 
Bakanlığa bağlı bulunması hasebiyle, bu konu
da icabeden süratli ve ahenkli müşterek çalış
mayı sağlamak mümkün olmaktadır. Bu sebep
le de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
îmar ve iskân Bakanlığı bünyesi içine alınma
sında zaruret vardır. 

6. Bir taraftan arazi kadastrosunun sürat-
lendirilmesi ve diğer taraftan toprak dağıtımı
nın bir program dâhilinde yapılmasının sağlan
ması için, koordine bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan 203 sayılı Kanunla 1/5000 
ve daha küçük mikyaslı haritaların yalnız Hari
ta Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü tarafından yapüması hükme 
bağlanmıştır. 

Her iki mevzuun, Toprak ve iskân ve Tapı) 
ve Kadastro Genel Müdürlükleri ile sıkı bir alâ
ka ve irtibatı vardır. Bu sebeple her iki genel 
müdürlüğün, İmar ve iskân Bakanlığına bağlı 
bulunması işlerin selâmeti bakımından şarttır. 

7. imar ve İskân Bakanlığına vazife olarak 
verilmiş bulunan ve köylerimizin kalkınmasını 
dahi istihdaf eden harita ve imar plânlarını ve 
bölge plânlarını hazırlamak için ilk önce ka-
dastral haritalara ihtiyaç vardır. 

işte bu hususun kolaylıkla ve süratle ele 
alınmaları ve süratle neticelendirilebilmeleri 
için de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
imar ve iskân Bakanlığına bağlanması icabet-
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
7 madde halinde tafsilâtiyle belirttiğimiz se

bepler göstermektedir ki; Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün, şehir, kasaba ve köylerimi
zin kalkındırılması, köylünün topraklandırılma
sı ve iskân işleri gibi kadastroya, en fazla ihti
yaç gösteren vazifelerin sahibi olan imar ve 
iskân Bakanlığına bağlanması şarttır. Böylelik
le; bu işlerin daha süratli ve daha muntazam 
bir şekilde yürümesi temin edilecek; paradan, 
emekten ve elemandan çeşitli tasarruflar yapı
labilecek ve birçok mükerrer işlerin yapılması 
da önlenmiş olacaktır. 

Sayın Senatörler; 
Mâruzâtım burada bitmiş oluyor. 1962 yılı 

bütçesinin milletimize hayırlı ve uğurlu olması
nı temenni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

0 — 
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BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi adına I 

Sayın Enis Kansu'nundur. 

ADALET PARTİSİ SENATO GKUPU 
ADINA ENİS KANSU. (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, 1962 malî yılı bütçesinin Cumhuri
yet Senatosunda görüşülmesi münasebetiyle Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmet çer
çevesine giren işleriyle çeşitli ihtiyaçları mevzu
unda görüş ve düşüncelerimizi açıklamakta fayda 
mülâhaza ediyoruz. I 

Hepimiz biliriz ki, insanlar var oldukları ta
rihten beri can emniyetinin yanıbaşmda mal em- I 
niyetine de büyük ehemmiyet vermişlerdir. Bu 
emniyet mülâhazasının bizim memleketimizin 
şartları bakımından birtakım özellikler taşıdığı 
da muhakkaktır. Zira nüfusumuzun % 80 nisbe-
tindeki çoğunluğu, geçimini toprağa bağlamıştır. I 
Bu sebeple, büyük vatandaşlar topluluklarının 
gayrimenkul mallarla ve dolayısiyle Tapu ve Ka
dastro idaresiyle alâkası çok ciddî ve hayatidir. 

Diğer taraftan Kanunî Sultan Süleyman dev- I 
rinden Cumhuriyetin kabulüne kadar arazi hu- I 
kukunun geçirdiği çeşitli istihaleler ve arazinin I 
nevine göre mütevelli, sipahi ve mültezim ayam- I 
nın tuttuğu defterlerin ve verdikleri tasarruf I 
belgelerinin sonradan teşekkül eden tapu idarele
rine muntazam bir şekilde devredilmemiş olması I 
ve mer'i mevzuatımızda bunların müktesep hakla I 
rınm birer delili sayılması, hizmeti ağırlaştıran I 
sebeplerin başında gelmektedir. I 

Tutulan istatistiklere nazaran, Türkiye'de hu- I 
susi mülkiyet mevzuunu teşkil eden ve dolayısiyle 
tescile tâbi bulunan sahipli gayrimenkullerin % I 
60 inin tapuda kaydı olmadığı, mülkiyet ve tasar- I 
ruf haklarının sadece zilyetliğe istinadettiği an- I 
laşılmaktadır ki, bu vakıa, yurdumuzda «Tapu
suz ve senetsiz tasarruflar» problemini doğur
muştur. I 

Tapusuz tasarrufların memleket çapında ya- I 
rattığı ihtilâflar ve bu ihtilâfların sebebolduğu I 
hâdiseler ve hattâ cinayet derecesine varan kav- I 
galar ancak memleket kadastrosunun ikmali ve 
mülkiyet haklarının en emin ve mütekâmil bir te- I 
minatı olan tapu sicillerinin tesisi ile son bula- I 
çaktır. I 

Nüfusun artışı, iktisadi hayatımızın inkişafı I 
ve gayrimenkul kıymetlerinin yükselişi vatan
daşı, gayrimenkul mallar üzerindeki haklarının 
tapu kaydı ile teminat altına alınması lüzumuna 
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inandırmış, tapu ve kadastro hizmetleri eskisine 
nazaran bugün çok daha fazla ehemmiyet ikti-
sabetmiştir. 

Hizmetin ehemmiyetine bu suretle işaret et
tikten sonra bu genel müdürlüğün işlerine ve za
ruret derecesindeki ihtiyaçlarına geçmeyi uygun 
buluyorum : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün hizmet çerçevesine giren hususları, günLük 
ve vadeli işler diye iki bolümde mütalâa etmek 
icabetmektedir. 

1. Günlük işler : Tapu idarelerinin günlük 
işlerine, gayrimenkul alım satımları ve gayrimen
kul mülkiyetine ilişkin rehin, irtifak hakları ve 
benzeri muameleler teşkil etmektedir. Bu müna
sebetle şu ciheti belirtmek isterim ki, gerek kıy
metlerin artışı ve gerekse vatandaşların, hakla
rının tapu kaydı ile teminat altına alınması lü
zumuna inanmış bulunmaları, tapu işlerinin gün
lük muamelelerini çok artırmıştır. Meselâ 1950 yı
lında yapılan 493 280 muamele ve bu muameleler 
dolayısiyle alman 10 308 844 lira tapu harcına 
mukabil, 1960 yılında 878 732 muamele yapılarak 
karşılığında 95 094 607 lira hare alınmıştır. 

2. Vadeli işler : Bu nevi işlerle kadastro hiz
metlerini kasdediyoruz. Halihazırda kadastro fa
aliyeti şehir ve arazi kadastroları (tapulama) ola
rak iki koldan devam etmektedir. 

I - Şehir kadastrosu 1328 tarihli «Emvali gay-
rimenkulenin tahdid ve tahririne» dair olan Ka
nun hükümlerine göre 1925 yılında başlamış olan 
şehir kadastrosunun, 1934 tarihli ve 2613 sayılı 
«Kadastro ve Tapu Tahriri» Kanunu ile bugünkü 
tatbikatına geçilmiştir. 

Bugüne kadar devam eden il ve ilçelerin bele
diye hudutları içindeki gayrimenkul mallara 
münhasır kalan bu faaliyet neticesinde 26 il ve 22 
ilçenin kadastrosu ikmal ve tapu sicilleri tesis 
edilmiştir. Halen 40 mmtakada bu faaliyete de
vam olunduğu anlaşılmıştır. 

II - Arazi kadastrosu (Tapulama,) : Arazi 
kadastrosu faaliyeti, il ve ilçelerin belediye hu
dutları dışındaki gayrimenkullerinin plânlarını 
tanzim ve tapu kayıtlarını tesis maksadiyle 5602 
sayılı Tapulama Kanunu hükümlerine göre 
26 . 7 . 1950 tarihinde başlamıştır. 1955 yılına 
kadar klasik metotla yani pusla, şerit ve take-
ometre gibi aletlerle yerden yapılan ölçülerle 
devam etmiştir. 
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1955 senesinde 6587 sayılı Kanunla fotogra-

raetri sistemine geçilmiştir. Halen bir taraftan 
klasik, diğer taraftan fotogrametrik metotla 
tapulama işlerine devam olunmaktadır. 

Memleketimizde tapulanması icabeden arazi
nin yüz ölçümü, ortalama olarak 540 000 kilo
metre kare tahmin edilen 35 515 köyü ihtivu 
etmektedir. 

Tapulamanın başlangıcından itibaren ka
dastrosu ikmal edilen arazinin yüz ölçümü 
50 143 398 dönümdür. Kadastrolanan köy adedi 
ise 4 369 dur. 

Bu münasebetle bir hususa işaret etmek iste
rim ki, 100 müdürlük kadrosuna ve bu kadroya 
yeter eleman ve vasıtaya sahibolan teşkilâtın, 
sefoepleri ne olursa olsun, 233 bölgeye dağılmış 
olması işlerin sürat ve sıhhatine müessir olmuş 
ve aynı zamanda masrafları da artırmıştır. 233 
bölgenin kadro imkânlarına göre 100 bölgeye 
indirilmiş olması ve bu suretle teksifi mesai im
kânlarının sağlanmış bulunması isabetlidir. 
Hiç şüphe yok ki, il ve ilçe bu hizmete çok bü
yük bir ihtiyaç duymakta ve kadastronun im
kânlarından müstefidolmak istemektedir. An
cak, bu ihtiyaç ve arzulara cevap vermiş olmak 
için de normal kadro ve vasıtaları dağıtmak 
yerine, yeni yeni imkânlar sağlamak lâzımdır ki. 
bu da Hükümetin bu işe vereceği ehemmiyet 
derecesine bağlıdır. 

I I I - ihtiyaçlar : Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün memleket çapında ehemmiyet ta
şıyan hizmetinin arzu edilen sürat ve mükemme
liyet içinde cereyanı, zaruret derecesindeki ihti
yaçların temini ile mümkündür. Bu cümleden 
olarak : 

1. Teşkilât Kanunu : Bu Genel Müdürlük 
2997 sayılı ve 1936 tarihli Teşkilât Kanunu ile 
hizmeti yürütmeye çalışmaktadır. Zamanının 
ihtiyacına göre tesıbit edilen kadrolarla ehem
miyeti ve artış seyri hakkında fikir edinci iği
miz bugünkü işleri arzu edilen düzen içinde 
yürütmeye imkân yoktur. 

Genel Müdürlüğü, hizmetin icaplarına ve 
zamanımızın ihtiyaçlarına göre bir teşkilât ka
nununa ve bunun icabettirdiği imkânlara ka
vuşturmak âcil bir ihtiyaçtır. 

Şu ciheti de açıklamak lâzımdır ki, kabul 
edilecek teşkilât kanununun bütçeye tahmil 
edeceği külfete mukabil sağlanacak sürat saye-
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sinde elde edilecek harçlarla Hazineye daha 
fazla gelir temin edileceği muhakkaktır. 

Yine bu sayededir ki, Tapu ve Kadastro 
Okulu ile teknik okulda münhasıran bu mak
satla yetiştirilen elemanlara teşkilâtın bünye
sinde tutmak ve bu suretle hizmete istikamet 
veıımek mümkün olacaktır. 

İki terfi süresini geçirdiği halde kadrosuz
luk yüzünden terfi imkânını bulamıyan bir teş
kilâtta kalifiye eleman tutmanın İmkânsızlığı 
aşikârdır. Binaenaleyh, Genel Müdürlükçe ha
zırlanmış bulunan teşkilât kanunu tasarısının 
bir an evvel kanunlaştırılması ciddiyetle ve 
ehemmiyetle temenniye şayan görülmüştür. 

2. Tapulama Kanunu, halen mer'İ bulunan 
5602 sayılı Tapulama Kanunu 12 senelik bir 
tatbikat devresi geçilmiştir, bu devre içinde, 
'kanunda görülen boşlukları doldurmak ve ak
saklıkları gidermek maksadiylc muhtelif tarih
lerde yapılan tadil ve ilâveler, duyulan ihtiyacı 
karşılamamışlar. Tatbikatta elde edilen netice
lerle kazai içtihatların ışığı altında hazırlanmış 
bulunan yeni Tapulama kanunu tasarısının bu
güne kadar kanunlaşmamış olması hizmet yö
nünden .şanssızlık olarak ifade edilmeye değer 
görülmüştür. Bu tasarının ihtiva ettiği yenilik
lerle : 

A) Arazi kadastrosu mahkemelerinde uza
yan dâvaların süratle netieelendirilnıesi, 

B) Memurlara, tanınan salâhiyetler ve hu
susiyle teşkil edilen komisyonlar sayesinde iti
niz müesseselerinin işlere müessir olan suiisti
mallerinin önlenmesi, 

(') ZiJyedlikle iktisap hükümlerinde vatan
daşı mağdur eden ve haklı şikâyetleri mueib-
o.îan sertliklerin, hukuk anlayışı içinde gideril
mesi. 

D) Mer'i kanuna göre hiçbir hare ve mas
rafa tâbi olmıyau dâvalarda mahkeme masraf
larının haksız tarafa tahmili suretiyle maksatlı 
olarak açılan dâvaların önüne geçilmesi ve bu 
suretle tapulama işlerinin hızlandırılması kabil 
olacaktır. Yine bu sayededir ki, memleketimiz
de tatbiki düşünülen toprak reformu ile istih
daf edilen gayenin elde edilmesi mümkün ola
caktır. Gerçek mânasiyle toprak reformunun 
tahakkuku her şeyden evvel tasarruf edilecek 
arazinin bilinmesine ve evsafının teshiline bağ
lıdır, bu ise, memleket kadastrosunun ikmal iyi e 
elde edilebilecek bir neticedir. Tasarruf edile-

8 
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eak araziyi bilmeden bir reforma gidilmesiyle 
kumaşı olmıyan bir terzinin elbise biçmesi ara
sında bir fark yoktur. Bu anlayışladır ki, Tapu
lama kanunu tasarısının bir an evvel ele alına
rak kanunlaştırılmasiyle büyük bir ihtiyaca ce
vap verilmiş olacaktır. 

3. Bina ihtiyacı Tapu \ e Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bilhassa taşradaki teşkilâtı, ki
ralık binalarda vazife görmektedirler. Büyük 
emek ve masraf ihtiyari ile vücuda getirilen si
cil ve plânların muhafazası için bir veçhile el
verişli ve emniyetli olmıyan bir durum ehem
miyetle ve ciddiyetle ele alınması icabeden bir 
mahiyet taşımaktadır. 2015 ve 5602 sayılı ka
nunlar, il ve ilçelerde ihtiyaca uygun birer ta
pu sicil binaları yapılmasını âmirdir. Bu mak
sadı temine matuf olmak üzere, Genel Müdür
lük tarafından hazırlanıp Maliye Bakanlığına 
sunulmuş bulunan bina yapımı hakkındaki ka
nun tasarısının bir an evvel ele alınarak ihti
yaca cevap verecek imkânların sağlanmasında 
fevkalâde zaruret görmekteyiz. 

Diğer taraftan binasızlık yüzünden çok dağı
nık bir halde bulunan Genel Müdürlük merkez 
teşkilâtını toplu bir hale getirmek ve işlerin 
murakabesini sağlamak bakımından inşa halin
de bulunan Genel Müdürlük binasının bir an 
evvel ikmali hususundaki tedbirlerin alınması 
lüzumuna işaret etmek isteriz. 

4. Kat Mülkiyeti Kanunu ve gecekondular 
meselesi : Yüksek Heyetinizin malum lan d ir ' id 
ikinci Dünya Harbinden sonra memleketimizde 
ve hususiyle büyük şehirlerimizde bir mesken 
sıkıntısı başgöstermiştir. Mesken ve iş yeri ihti
yaçlarının temini için birden ziyade ki im:»derin 
el ve güç birliği yaparak müşterek mülkiyete 
mevzu teşkil eden binalar yaptıkları, bu bi
nalarda kat ve daire tasarruflarının çok rağ
bet gördüğü müşahede edilmiştir. 

Medeni Kanunumuzun kat mülkiyetini »nen
eden hükümleri muvacehesinde, fiilî tasarrufla
rına hukuki bir veçhe vermeye çalışan vatan
daşlar, irtifak hakkı şeklinde tesis edilen hak
larının hiç de tatminkâr olmıyan himayesine sı
ğınmaktadırlar. Büyük şehirlerimizde her yeni 
yapılan binaların, bu tarzdaki haklarla kayıtlı 
olduğunu görmekteyiz. Baş vurulan hukuki ted
birler, kat mülkiyetinin teminatını sağlamam ak-
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ta ve gelecek için ki od; ihtilâfların kaynağı 
olmaya namzet görülmektedir. Binaenaleyh ha
zırlanmış bulunan Kat mülkiyeti kanun tasarı
sının bir an evvtl kanunlaştırılması ile bu fiilî 
duruma hukukilik yağlanması gerekmektedir. 

Yine memiekedmizde mesken ihtiyacının 
doğurduğu bir gecekondular meselesi mevcut
tur. Büyük Kelerlerin ve. hususiyle Ankara, İs
tanbul ve İzmir gibi vilâyetlerimizin halledilme
si gerekli'büyük bir dâvası olan gecekondu işle
rinin süratle ve ehemmiyetle ele alınması ve her 
türlü kontroldan uzak kalan gecekondu ve hem 
de mallarına sahibolmamn huzur ve rahatlığını 
temin etmenin zamanı gelmiş olduğuna kaani 
bulunmaktayız. 

Gerçi, gecekondu'meseleleri, Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğünü doğrudan doğruya alâ
kadar eden bir konu değildir. Ancak, bu saha
ların bir an evvel kadastrolanması suretiyle ilgi
li bakanlık ve dairelerin Hükümet kararları is
tikametindeki tasarruflarına şimdiden imkân 
sağlamak lâzımdır. 

Sözlerime son verirken Yüksek Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN •— Buyurun 'Mehmet Zeki Tolu-

MBFIMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) 
-— Muhterem arkadaşlar 1062 malî yılı büt
çesinin Senatoda görüşülmesi dolayısiyle Ta
pu - Kadastro Tl m um Müdürlüğü bütçesi hak
kında bâzı temennilerde bulunmak istiyorum. 

Tapu dairelerinde işler bir hayli düzensiz 
yürümektedir. Tapu dairelerinde işleri olan 
vatandaşlar günlerce bu dairelerin önünde 
beklemektedirler. Bunun sebebi mütaaddit ol
makla beraber, en basta gelen sebebi şudur : 
Memurlar kadrosuzluk yüzünden terfi ede
miyorlar Malî sıkmtı ile karşı karşıya kalan 
bu memurlar Orman Umum Müdürlüğünde. 
Sular idaresinde ve D, D. Yollarında iş bula
rak ayrılmakta veya tapu muakkipliği yap
mak s'Tc-tiyle '.veçimlerini sağlamaktadırlar. 
Böylelikle bu idareler kalitiye elemanlarından 
mdırum kalıyor. Tabiî geri kalan ve yeni ge
len memurlarla- vazifesini bihakkın yapamı
yor '-e böylece de vatandaşların işleri geri 
kalıvor. Bu idarenin bu düzensizliğinin önlen
in esin 1 istirhanı ediyorum. 
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İkinci bir sebep, bu mevzu üzerinde ar- I 

kadaşlarım da durdular, tapulamadır. Tapu- I 
lama işi memleketimi/de başlamıştır. Ancak, I 
çok yavaş gidiyor. Gayrikâfi bir şekilde yü
rütülmeye çalışılıyor. Her vilâyette yok, bâzı 
vilâyetlerde komisyonlar var. Bu komisyonla
rın 4 - 5 ekibi var her vilâyette. Ekipler, yıl
da ancak 8 - 10 köyün kadastrosunu yapabili
yor. Böyle giderse Türkiye'nin kadastrosunun 
100 - 120 senede ikmal edilebileceğini tahmin 
ediyorum. 

Halbuki mabkemeleri işgal eden dâvalar
dan yüzde 50 sini arazi ihtilâflarından doğan 
anlaşmazlıklar teşkil etmektedir. Hattâ, ceza 
dâvalarının bir kısmı da bu ihtilâflardan do
layı vukua gelmiştir. Eğer bu tapulamaya 
da hız verir ve memleketi bu (sıkıntıdan kur
tarırsak, bu daireye de minnettar kalmış ola
cağız. 

Yine gayrinıenkullerle iştigal eden ikinci I 
bir teşekkül daha var. 'Bu teşekkül; İmar İs
kân Bakanlığına bağlı, Arazi Tevzi )komisyon-
larıdır. 'Bu Arazi Tevzi komisyonları, 'Tapula
ma Komisyonu ile 'birbirinden tamamen ha
bersiz hareket etmekte, koordineli bir şekilde 
çalışmamaktadır. 

Bir bakıyorsunuz Arazi Tevzi Komisyonu 
bir köye gelmiş. «Niçin geldin diyorsunuz?», 
«Arazi tevzi edeceğim.»., diyor. Nerede bula
caksın? Hazineye ait arazi var mı? Arayıp bu
lacağız, diyorlar. Bu uçul köylüleri birbirine 
düşürmektedir. Köylüler, lalan falan arazi Ha
zineye aittir diye yanlış ihbarda bulunarak 
yanlış muamelelerin yapılmasına sebebiyet ver
mekte ve bu yüzden köylüler arasına düşman
lık sokulmaktadır. Eğer böyle yapılmaz da, ev
velâ kadastro komisyonu gelir, halkın tapulu 
mülkünü tesbit, ve sair iktisap yolu ile, müru
ru zamanla elde etmiş olduğu gayrimenkulleri 
tescil eder ve ayrıca Hazineye ait kısımları da 
ayırırsa çok iyi olur ve katiyen bir ihtilâfa se
bebiyet verilmez. Böylelikle de muhtaç çiftçi
ye rahatlıkla Hazine arazisi tevzi edilmiş olur, 
İstirhamım bundan ibarettir. Hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tapu ve Kadostro Genel Mü
dürlüğü bütçesi hakkında başka söz istiyen 
yok. Hükümetin bir mütalâası var mı? | 

- 10 
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BAŞBAKAN YARDIMCISI AKİF EYİDO-

ĞAN (Zonguldak) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI AKİF EYİDOGAN (Zonguldak) — 
Muhterem Başkan, aziz ve muhterem senatör ar
kadaşlarım ; 

Muhtelif partiler adına konuşan sözcü arka
daşlarımız, Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüklerinde, muavinliklerinde bulunmuş, teşkilâ
t ı hakkı ile bilen, işlerine nüfuz eden arkadaş
larımızdır, Verdikleri tafsilât Umumi Heyeti 
tenvir ettiği gibi, Hükümeti de hakikaten ir-
şadetmiştir. Çok istifade ettik. Arzı şükran 
ederim. 

Ben Muhterem Heyetinize, bu temas edi
len ihtiyaçlarla ilgili Tapulama Kanununun 
aksaklık ve boşluk arz eden hükümlerini ıslah 
edecek yeni bir lâyihanın bu toplantı devresin
de parlâmentoya sunulacağını, Teşkilât Kanu
nunun elde hazır olup, bunun yetiştirileceğini, 
bina ihtiyacını ve karşılığını sağlıyacak kanu
nun hazırlanmış, olduğunu ve Yüksek Huzuru
nuza getirileceğini söylemekle yetineceğim. 

Bunun haricinde, gecekondu dâvasının taf
silâtına, İmar İskân Bakanlığının bütçesinin 
görüşülmesinde daha geniş zaman bulacağız. Bu 
Noktaya temas etmiyeceğim. 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün geç
miş zamanlarda muhtelif bakanlıklara bağlı bu
lunduğu devirlerin arz ettiği mahzurları ve 
muhassenatmı idrak etmiş nesilleriz. Arkada
şımın, bu umum müdürlüğün, bir kere de, İmar 
ve İskân Bakanlığına bağlanmasını tavsiye et
mesi şayanı dikkattir. Ve bâzı fikirlere müla
yim gelebilir. Şu kadar ki, Tapu - Kadastro ta
mamen bütün taraflara karşı bitaraf olmak mev
kiinde bulunan bir teşkilât mahiyetini arz et
mek itibariyle İmar da istimlâkçi bir daire ola
rak müdahale eden bir vekâlet ise bununla ta
arruz etmemesi noktası hakikaten muhtacı tet
kik olabilir. Bu mevzu üzerinde çalışmalarda 
bulunacağız. 

Kat mülkiyeti hakkında hazırlanan lâyiha 
üzerinde Hükümetiniz çalışmalarda bulunmak
tadır. 

Hükümet hesabına, tapu mevzuunda, şimdi
lik muhtasar ve müfidolarak arz edeceğim bun
dan ibarettir. Hürmetlerimle (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonunun 

bir mütalâası var mı? Olmadığına ve başka da 
söz istiyen bulunmadığın-* göre, maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum -. 

B. Lira 

201 

202 

203 

204 

206 

209 

211 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 33 506 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 2 697 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti i 255 452 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 1 087 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ııcü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 neu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 2 353 235 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

Merkezde ve taşrada Arap harf
li tapu kayıtlarının yeni harfle
re çevrilmesi suretiyle çıkarıl
ması işlerinde mesai haricinde 
çalıştırılacak memurlara 3656 
sayılı Kanunun 22 nci maddesi 
gereğince verilecek fazla mesai 
ücreti 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

4 
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301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 
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Lira 

309 

418 

450 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 112 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 1 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
tosta, telgraf ve telefon ücret , 
ve giderleri 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 804 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 251 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 7 280 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları • 145 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

2613 sayılı Kadastro ve 5602 sa
yılı Tapulama kanunları uygu
lama genel giderleri 6 314 000 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 
Teknik okullarda kadastro mü
hendisi ve Hukuk ve Siyasal Bil
giler Fakültesinde tapu sicil mu
hafızı olarak, yetiştirilecek öğ
rencilere verilecek burslar 390 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenier... Kabul edilmiştir. 

— 11 — 
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Lira : I i. L i ra 

Yay m "ide rl eri 20 000 
İ J A S K A A - Kabul edenler... E1-
ıniyenier... Katini edilmiştir. 

4489 nayıli Kamına p'öre staj 
için ecnebi memleketlere yotıde-
rileceklerin yollukları ile Oaska 
her eeşit gidei'lmi OU 000 
B A L K A N — Kabul edenler... İ T 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurs ve okullar gene! giderleri 900 000 
BAŞKAN — Kabul ede/Tr . . . El-
miyenler... Katnd. edilmiştir. 

Besine! kısmı - T a v l a r 

(«ecen yi! borHarı '-; 000 

Eski yı l lar b o ı T a n 24 000 
B A Ş K A N - Kabul .•.kuici... T -
•m iyeni er... Kabul edilmiştir 

Altıncı kısım - Yard ımlar 

Tapu ve Kadast ro Mamur \e 
Müstahdemleri Tulum v<' Mua
venet Saralıca (Memur ve mü;-:-
talıdemlcrin oylu yenr rkhrb ıe 
yard ım olarak) ."'• i 007 
B A Ş K A N — Kabul edenler... T -
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatır ımlar 

1 - Küçük onanmun* 

Bina onarımı 20 v00 
BAŞKAN — Kabul r d e e a - . . Ki-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Makina, ve teçhizat onarımı 4 00!> 
B A Ş K A N - - Kabul edenler... Ki-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Ktüt ve jn-oie 

200 saydı Kanun ^vreOOuee ha
rita alım ve yapımı isle,anin !?v 
rekt i rd iği giderler I o00 o:-o 
B A Ş K A N — Kaimi edenler... İT 
miyenler... Kabul "edilmiştir. 

IX MTO.na ve l e T r z a t 
sa: U.!'0 !:n ı ve esasi i 

manavdan 

7:02 ..Makina re e a m T O salumlıiiii 

B .T av.N" ı.i.i i-.î-.-i'u e... ! T 
miyetıler... Kabul edilmiştir. 

W , t N 

;'e' e 
OO V 

e e•••: -.•.•\f-\\ Orier, bu sııı et-
0; i »a OaO. aıdıya ba«Hı dal-
i;, «unyeı-. Kalana .Birice 
a p.amraıaa muvazi ok-ı-
!:•"; v.arlüiı |va.<yrama ft'ü-
0'0,ı » One! Müdürlümü ve 

adu"U iaOiiül! büire ' ı 

0\ 00:" am a r o T u ı I/.0 ne! maddesine 
\ T ; ::'•!! a •..-'/-. !e bir km vO, var : TKııe] 
i; -.T--'•-!••-•:-". a 0- u .0 M.. ;<(0 • ( . ] , . r Ma'liye Ba
ni 0 ''• ..ava !-. •: : '••i)u\.-.i m ••, e M iOüaişüJmk 
'm » ' : •: a-am- a- :••> '.I e.Oearn vernadş (dan 
; "0: r. ;0- :.;:.! :a a; rai • i.iden not Imlin-
ae av a r ;•«•; av ; aOaı Om i'eamüldür*. Bu 

001.a Oe o:1 .:-ai-'>a ' ad-eO-rden, Yakıl.'-
T d 0 0( ve Me i,a T v i O a d h O 0 010 028 

omm; u • '' o;,? a. - I.:-,'-.-.,- e Oryam etmek 
i var : Ou 00-, odr ia /T adisin teamül 
•'O: a Oı.'.ıai'-i ava a: a .', laü.ve \ 'et: âl el i 
O, :,ııi/:üaa e.dmOm ^vuruya - bırakın;; 
: 'an'. T a v : Oı OdO İnize a r / eTaeden 
ar m .0. m • ..•._'. eena ma; aması m almak 

.0 0 O '. ; O! O., mi OTO \ ' l r {"'.Ö./Jf 'ÜSÜ 
.lO-j<;;-.'İ •: - yOa, : a '.'Küm •••ekili'; • - tleı-
.. -0:Oe-. \;:\\:r'_ j,-ai;iiiî M a ! !\'e Vekâ.leti 
M; ;:a- T.oOa- maOm; roarada ' . (progranıa 

ÎOVOOAN :0---'0. 00 nii'O darı. var. Pıö^-
ra.ma. :••>:-' ummm add-ıesi v-ma .Talîye büfee-
anOee ,-,an,;'.ai i;00., Oususia lan! iryv arz ede-
« T'Oa O'alaOr :0:aa.O!'. 

însoOo a l o ; ' ı / O ' a a V . O O ı O o (Bursa? 
- AirOO-arm a Omda m;••••,,ı, liıiraıetleriaıle se-

lamlarım. 

bilte 
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Her ne kadar eamüi .Mail;.--- P : A r v A M d n : j 

sonra bıı büieelerm müzakeri'Aid A M A Ae de. I 
bu bütçelerin 1 >:_*L 1 m h vvAbAv'i ik: mî eüiAaA | 
ve alâka!; ria:r-.-]-•!•:u M : ; : ! d- a\. :• bulundu
ğuna göre, şimdi inüzAvn esinde .A«AA n a ' ı a ü -
görmüyorum. Au d a m d a kn '.'-. i .:• mu- j 
dür lüğe ait büteeieeiı- T1 •.»-1 i m ü - v m v A A ^rz I 
ve teklif c:_li\"ofi• *•'. ! 

BAŞKAN — Şimdi n ; Ar:••"••• ma ;dm vmm. I 
Program veçirm mmmamvsî t . ; ; - ; r l N d A r ;ak- ı 
dirde, Vakıflar Asimi "AüdüAüyü hAyrA/m İr:-;- s 
lıyacağuz, Aksi ha'1 A bu i'.i j u ; r a a A -A' --.âi^tae- -i \ 
Maliye Bakanı ığb bili." -^\^.i a s- m. , . a İm1 mim j 

D E V L E T lAAAAvi AV A i •; s- ' V . AA.m a \ 
nıonu MnhbvAmA'. ! :mb A kA. . A ..,. ArAm | 
rum. j 

B A Ş K A N - B u y n n i n , c A n d i m . i 

D U V P P T BAKAN! V A ! <vA:vdV (Amsla- | 
monu Milletvekili '; • — > !"•• !<a •• -Î-:M s A m ü - s A n ••, \ 
im teamül daha em. Aid s.rAAm>A İm -Nü ' a - ; 
zı ile a lâkabdm. .Vimm.-v r: yy-.:, ,.: md . A r m - | 

devanı, edilmelini ovAıanma a m • A • • •[•••>.. k e . ' 
bui buyuranlar . . . Kabul ahum ••-.;•:• . 'A1' al > ki- j 
mistir. P rogram \ «.MAIÎ 1 ̂  uıüzai-mreve A-v--m ;-di- j 
yoruz. . ; 

i 

B — VAKIFLAE A AK E L M Î A A J A A A A A T * I 

BÜTÖESİ ' İ 

BAŞKAN - . Şimdi YAkAA- V ,;A ' î a l u ^ j 
lüğü bütçesi gürüsAm-eKur. Vüs a î A e n arka- ] 
daş lar şunlardı;- : ('. X. Al. Parii.A Grn.pu adına j 
Mustafa Yılmaz İıırooğhı, Yeni 1 üı kA o Par t i - j 
si Grupu adana Gevd< '• < ieboloğlu, Adaba P a r ; 
tisi (Trupu adına Peri!• AlpAkemler. j 

Söz MuştaL'a. Yılma;-: îucmayhı ana) ki;1. I 

C. K. M. P. SENATO GTAdAP ADINA .M.IAS- ; 
T A F A YILMAZ İNClkOOLÜ (Aıvon Kara l ık i 
sar) — Sayın P e k ve Muhterem lu ik i imet er- 1 
kân ı ve Cunılıuriyet Senatosunun sayın üyela- : 
ri, hepinizi hürmet le selâAıiaı um. 
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P. K. Ak P. Senatosu Grupu adına Vakıflar 

Amml Müdürlüğünüm .!'ü(>2 malî ydı bütçe ten
kis ve temennilerini a r / edeceğim. 

Şak. muhterem arkadaş lar : 
T-ü-ib boynmm Türk milletinin pusval bir mü-

s ..vraesl olarak idame et t i regeidiği Yakı t la r bu
günkü durumu, i!o bizleri üzüntüye sevk eden 
l i r hüviyet taş ımaktadır . Sosyal Devlet anlayışı
ma benimsendiği bir devirde bu sosyal müesse
se üzerimi- Hükümetin lim • .m-dyet Ie durmasını 
ve veri g.n mderi ihtiva eden i:ir hüîee ile karsı-
iuıy.a .jleniisiiıı s-olv arau ederdik. 

?>ü*<'e ouaıaselietiyie yapacağımız tenkit ve 
te;>;-Mndi<-A.v dile gelen hakikat ler karş ıs ında 
u y a r ı n • hdüiirsek kendimi/ i bah t iyar addede-
• .\VA. Pıı ybrüşha'iu ışığı aitnula 1962 yılı büt-
resiııe bir yüz a tahm. 

VakıAar kienel MimailtiyününAAG2 yılı gelir 
ve -Ana- tuî-lamı A) adi 94A lira olup J0G1 büt-
;yvaue nazaran d,â milyon lira noksandır . Bu 
yara-iin îîî 2!0 000 lirası Vakıflar Genel Müdür-
lAAmAii k-aıdi kaynakkuam.bin temin edilecek, 
:.'.{ İ.1A] l.Uö livası da Hazine ya rd ımından karşı-
ianacvskıar. Göriiliiyor ki, Vakıf lar Umum Mü-
dbrlikd: Hazineye a k a milyon lira bir külfet 
•alımil ela.löktedir. 

ikıgün Vakıfların elinde bulunan yayr imen-
kibk' ı in d e ğ e r i tahminen 1 milyar lira olduğu 
halde gidildiği kira karşı l ığı 9 milyon l i radan 
•ibarettir ki, nisbel yüzde1 biri dahi tu tmamak
ta lir. 

PV-LVU sebebi P)ob k i ra rayiçlerini dondur
mayı esas it t ihaz eden Millî Korunma K a n u n u 
V;üvif gayriii '.enkulleri ilana düşük seviyede ve 
<;ok daha, eski seneler rayioinde bulunduğu halde 
la lbiAıAylarm Vakıf lar aleyhindeki bu duru
mu düzeltmeye yanaşmamalar ından ileri gel
miştir. 

Bir zamanlar İngil tere 'nin bile hayranl ıkla 
u k i b e t t i ğ i Türk Vakıalar İdaresi Türk mille
tinin iyilik, güzellik ve hayırseverl ik duygula-
ruıda^u neşede! m iş ve bülün yabancı milletlere 
örnek: olmu-ı sosjaıl bir yardım müessesesi idi. 
l>ugünün en zengin ve medeni memleketleri 
lüle. bizim millet o larak hayır hizmetleri saha
sında kat 'e t t iğimiz merhalenin eşiğine bile ula
şamamışlardır . F a k a t ne yazık ki, akıncı dev
rimiz durmuş şu veya bu sebeplerle ihmal edil
miş o lduğundan T ü r k Milletinin bu müessese
ye karşı olan alâkası zayıflamıştır. Çünkü, bir 
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ticaret ertmibı dahi evvelemirde yaptığı işi bil
mesi ve elinde bulunan malın durumunu tâyin 
ve tesbit etmesi lâzımdır. 

Halbuki vakıflar idaresinin halen elinde bu
lunan mallarının tatmin edici bir envanterine 
dahi sahiholmadığı anlaşılmaktadır. 

Bir zamanlar Maliye nezaretinin ödiyeme-
diği memur maaşlarını dahi bir çırpıda ödiye-
eek kadar zengin hazineye sahibolan Vakıflar 
İdaresi bugün tanı bir ac:« içindedir. Bunun se
bepleri üzerinde kısaca duracağım: 

Son yarım asır içinde vakfa lüzumsuz hat
tâ zararlı bir müessese nazarı ile bakılmış bu 
inanışla malları yağmaya lâyık görülmüş âm
me idare ve müesseseleriyle fertler bu konuda 
âdeta birbirleriyle yarışa çıkmışlardır. Arşiv
lerde halen, 10 000 e yakın dâva dosyaları bu
lunması bu acı vakıanın delilleridir. 

Bir taraftan vakıflar tanı gayesine kullanıl
mamış olduğu, diğer taraftan Medeni Kanunun 
vakıf yerine ikameyi düşündüğü tesislerin ay
nı gayeyi tahakkuk ettirememesi yüzünden yur
dumuz hayır, yapıım ve idamesi yönünden yok
sun kalmış böylece vatandaşların bu konulara 
karşı alâkasız kalmak sonucunu doğurmuştur. 

Halbuki vatandaş cemiyet içinde bir sosyal 
hizmet ifa etmek suretivle hemcinslerine mad
di imkânlar temin ederken kendilerinin de mâ
nevi inançlarını tatmin etmeyi düşündüğü bir 
hakikattir. 

Bu itibarla bu sosyal müessesenin eski ha
liyle ihya edilebilmesi için vatandaşın kendi 
inancına itimadının sağlanması şarttır. 

Bunun için de. bugünkü şartlara ve geçmiş 
tecrübelere uygun Kanunlar yapmak icar ve 
akaar işlerini yine bugünkü şartlara uygun bir 
şekilde düzenlemek suretiyle hamiyetperver ve 
hayırsever vatandaşları büyük vakıflar yapma
ya teşvik etmek şart ve elzem olduğuna kaani 
bulunuyoruz. Ancak bu sayededir ki, ecdat ya
digârı olan ve tarih boyunca kalması ieabeden 
büyük eserlerin restore edilmek suretiyle mu
hafaza edilmesi ve birçok yerlerde bakımsız 
kalmış ve hattâ harab olmuş camilerimizi imar 
ve inşaları ve kimsesiz fakir talebe yurtlarının 
çoğaltılması mümkün olacak, bu sosyal müesse
se Hazineye yük olmadan kendi kendini idare 
edecek bir duruma gireceği kanaatindeyiz. 
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Son olarak şunu arz etmek isterim M, Va

kıflar çok eski ve çok kıymetli bir inci kolyesi 
iken dağılıp toz ve toprağa karışmış olduğun
dan bu incileri tekrar bir araya toplıyarak kol
yeye eski kıymetini kazandırmak lâzımdır. 

Hükümetimize bu hususta partimiz adına 
başarılar temenni eder hepinizi hürmetle selâm
larım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
Adına Cevdet Geboloğlu, 

YENI TÜRKIYE PARTISI SENATO GRU
PU ADINA CEVDET GEBOLOĞLU (Bitlis) 
--- Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Türk Milletinin hamiyet ve hayırsever duy
gularının. birleşerek, meydana getirdiği, Dev
let babanın üvey evlâdı olan vakıflar, bir hayrı 
hizmetler ve sosyal yardım müessesesidir. 

Yeni Anayasamızın 50 nci maddesinde de 
durum ve değeri belirtilmiştir. Devlet, tarih 
ve kültür değeri olan eser ve anıtların korun-
ımasını sağlar. Devlet, maddi imkânlardan yok
sun başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim 
derecelerine kadar çıkmalarını sağlama amaeiy-
le, burslar ve başka yollarla gerekli yardımları 
yapar. 

41 milyon liralık bütçesinin, 20 milyonu 
kendi kaynaklarından, 20 milyonu da Hazine 
yardımı ile kapanmaktadır. Bu mütevazi bütçe 
ile neler yapıldığına ve yapılmış olduğuna ki- . 
saca göz atalım. Her biri şanlı Türk tarihinin 
ve kültürünün canlı birer şahidi olan, ecdat 
yadigârı ve dünya çapındaki bu eser ve âbi
delerimiz 3469 aded olup gelecek nesillere daha 
iyi bir şekilde intikalini sağlamak için, 20 
senelik bir faaliyet ve 600 milyon liraya ihti
yacımız vardır. 

Son 9 yıl içerisinde 1261 aded eski eser ve 
âbideler ile 26 962 cami, köy ve dernekler ta
rafından inşa ve tamir ettirilerek 117 milyon 
lira sarf edilmiştir. 

Türkiye'de mevcut vakıf camileri : 
2 523 aded mazbut camiler. 358 aded mül

hak camiler, 2 300 aded de halk idaresine bı
rakılmış camiler ki, cemin 5 181 aded oluyor, 

Bu adede Medeni Kanunun neşrinden son
ra dernekler ve köyler tarafından yaptırılan 
camilerin de ilâvesiyle, ve 40 000 köy hesabiy
le, ve son 9 yıl içinde tamir ve inşa edilen ca
mi miktarı da 26 962 dir. Buna göre 40 000 e 
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yakın cami Vakıfların yardımına muhtaçtır
lar. 

îki ve daha fazla minareli cami 44 aded. 
Ayrıca sosyal ve iktisadi sahalarda kalkın
maya yardımı olan, birçok vilâyetlerimizde 
yapılan çarşı, plaj, otel, işhanı, blok apartı-
manlar ve hal gibi tesisler de yapılmaktadır. 

5 333 adedi musakkaf 8 160 adedi gayri-
musakkaf olmak üzere 13 493 parça 600 mil
yon tutarında emlâke sahiptir. İstanbul'daki 
emlâk henüz tcsbit eclilemeyip, tstanbul'unki-
nin de ilâvesiyle 17 000 parça emlâk mevcut
tur. 

Bu emlâkin tutarı bir buçuk milyarı bul
maktadır. 

Yukarda kısaca geçtiğimiz hizmetleri ve 
tarihî muhteşem eserleriyle turizm endüstrisin
de de çok mühim bir yer işgal etmekte ve tu
rizmin gelişmesinde rol oynamaktadır. 

Vakıflar öğrenci yurtları da sosyal bakım
dan büyük bir hizmet olup ancak Ankara'da 
70 ve İstanbul'da 100 kişilik kız ve 600 kişi
lik erkek talebe yurtları ihtiyacımız nüfus ar
tışı karşısında azdır. Bu yurtlarımızın genişle
tilmesi ve artırılmasiyle beraber bilhassa 
üniversite merkezlerinden uzak mahrumiyet 
bölgelerindeki illerde yeni yurtlar açılarak bu 
talebelerin aynı zamanda yüksek tahsillerinin 
sağlanmasının temin edilmesini temenni ede
riz. 

Bütçe Karma Komisyonunun 500 000 lira 
ilâvesini memnuniyetle karsılarız. Zavıf bün
yeli, bakıma muhtaç ilkokul çakındaki tale
belerin vücutça gelişmelerini temin maksa-
divle yaz avlarında acılan kamnların İstan
bul'dan başka bölgelerde de açılması iyi olur. 

İstanbul'da Bezmiâlem Valde Sultan vakfın
dan bulunan Guraba Hastanesinin yakınma, 
projeleri hazırlanmış 375 yataklı bir hastanenin 
bu yıl temelinin atılmasını en hayırlı bir hiz
met olarak şükranla karşılamaktayız. Gureba 
Hastanesinin ihtivacı olan kadro derişikliği 
hakkındaki Önergeyi Yüksek Heyetin kabulü
nü rica ederim. 

Yukarda kısaca hizmetlerini arz ettiğim ve 
temennilerimizle daha büyük hizmetler bekle
diğimiz Vakıflar İdaresinin elinde, bir buçuk 
milyara yakın bir emlâki mevcudolmasma rağ-
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men, Millî Korunma ve Kira kanunlarının ye
gâne tatbik sahası bulduğu bu idare, gayet 
cüzi kiralarla gelirini temin edebilmektedir. 

6570 sayılı Kira Kanununda bir an evvel 
tadilât yapılmalı; Vakıflar Bankasının inkişafı 
temin edilmeli ve ayrıca eldeki mevcut em
lâk ve servetler gelir getirici şekilde işletil
melidir. 

Vakıf mallarının, yegâne müşterisi olan be
lediyelerimizin ellerinden. kurtarılması ve mil
yonları aşan alacakların tahsili cihetine gidil
mesi lâzımdır. 

Hamiyetsever ve hayırsever zenginlerimi
zin yardımlarını sağlamak ve mütehassıs ele
manları artırmak, eserlerimizi tanıtacak mec
mua ve albümler çıkarmak yerinde olacaktır. 

Bu arada Mısır ve Suriye vakıfları ile Hü
kümetimizin alâkadar olmasını da temenni ede
riz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Alpiskender. 

A. P. SENATO GRUPTT ADINA FERİT 
ALPİSKENDER (Manisa) - Muhterem Baş
kan, Muhterem Senatör arkadaşlarım, Sa
yın Bakanlar ve Hükümet erkânı; Gru-
pumuz adına Vakıflar Bütçesi üzerinde gö
rüşme yapmak, bendenize terettübetmiş bulun
maktadır. Böyle bir vazife bana terettübetme-
miş olsaydı, şu okuyacağım hazin levha, yine 
bendenizi bu kürsüye davet edecekti : 

«Vakıflar Genel Müdürlümü 1961 malî yılı 
bütçesi 44 260 000 lira olduğu halde 1962 malî 
yılı bütçesi 40 840 945 liradır. Arada 3 418 055 
lira gibi bir fark vardır.» Bu bütçenin bu ka
dar bir farkla geçen yıl bütçesinden ayrılmış 
olmasının sebebi, gelir tahminlerinin tahak
kuk etmemesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesinin âciz ve zayıf bir duruma düşmüş 
olmasıdır. 

Sizlere daha hazin bir rakam okumak iste
rim : 

1962 malî yılı bütçesi içinde Vakıflara 
26 860 000 lira Hazinece ödenmiştir. Şu halde 
öyle bir gün gelecek ki, Vakıflar İdaresinin büt
çesinin Hazine tarafından ödenmesi gibi, gayet 
acıklı bir durum hâsıl olabilecektir. Arkadaşlar, 
Avrupa lûgatlarına «Sosyal Adalet» tâbiri gir
meden asırlarca önce, bizim ecdadımızın sosyal 
adalet vadisinde birçok faaliyetlerde bulunduk-
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kırma şahit oluyoruz. Dinî ve hayrı makat lar la 
yapılan bu hizmetlerin en güzel sosyal adalet nu
munesini kendi vakıflarımızda görmekleyiz. Kuş 
uçmaz, kervan geçmez mahallerde, yolların geçir 
vermediği yerlerde kervansaraylar. haniar kur
muşlar, susuz yerlerde sebider inşa etmişlerdir 
Hastane, mektep, medrese ve m ese I ti er de bu ıne-
yanda zikredilmesi lâzım gol en eserlerdir. Tı'irk 
ordusu tâ Vistiü ve Öder ırmaklarına kadar mu 
vaffakiyetle ilerlediği bir Kamanda Türk mimarî 
dehası da ona muvazi olarak gelişmiş, saray'ar 
yapmışlar, mermerden ve somakiden sütunlar. 
granitten kemerler üstüne mabetler ve .saraylar 
inşa etmişlerdir. Bu eserleri muhafaza edebilmek 
için, bu yönden derhal vakıflar müessesesi, kurul
muştur, yani orduların fetih ve işgal ettiği yer
lerde dikilen mimarî eserleri, hayrî iesislcri ko
ruyup idame etmek üzere onun yanıbaşmda der
hal bir vakıf idaresi doğmuştur. Vakıflar mües
sesesinin kurulması gerçi Osmanlı tarihinden çok 
evvelki devirlere gider. Roma tarihine kadar. Fa
kat bunun en güzel örnekleri Selçuklular zama
nında verilmeye başlandı ve daha tekâmüle gideri 
eserleri de Osmanlılar zann-mındu verildi; mo
dern vakıflardan Rockfeller, Eord vakıfları ör
neklerini bizden, bizim laı-ihten aknışlardır. 

Cumhuriyetçi Köylü M!Met Parthl adına konu
şan kıymetli arkadaşımız hakikaten ehemmiyetli 
bir noktaya temas etti. Biz Medeni Kanunu ted
vin ederken İsviçre'den aldık. Vakıf müessesesini 
göz önüne; getirmedik. Ne olduğu bilinmediği h;in 

tesis namı altında konuyu Medeni Kanunun Sİ 
nei maddesine yeni bir hüküm olarak koyduk. 
Ondan sonra birçok zenginler, hayır salı ile insan
lar vakıf yapmak istediler, hkıkat kendilerini tat
min odobileeek bir yol bulamıyorlar. Bunlar ken
di mânevi inançlarını tatmin etmek İrin vakıf 
müesseselerini geliştirmek ve genişletmek isterler. 
Medeni Kanunun tatbikatından bugüne kadar 
aradan çok seneler geçti. Kanunların her 30 sene
de bir yeni baştan gözden geçirilmesi ve ihtiyaç
lara uyan - uymıyan taraflarının navara alınma
sı, millî ihtiyaçlara rehberlik -edecek bir İstika
met verilmesi, hükümetlerin, tesa-î erıvnn'arrnr. 
ve üniversitelerin en zaruri vazifelerinden biri
dir. Memleketimizde büyük vakıf üstadı Ebülalâ 
Beyle, parlâmentoya ilk defa katıldığım zaman 
bu mevzuda konuşmuştum. Bu zat, içtihatları île 
Suriye, Mısır gibi birçok memleketlerde tanınmış 
ve meşhur olmuş bir üstaddır Hattâ Suriye'de 
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Mareşal Zahirin zamanında yapılmış evkaf inkı
lâbına ait elimde bir de proje vardı. Ebülûlâ, va
kıf ortadan kalksa onu ihdas edebilecek bir oto
ritede idi. 

O zaman kendisiyle görüştüğüm sırada bana 
dedi ki, «benden evkaf ıslahatı hakkında bir is
tekte bulundular, bunu yerine getirdim; fakat 
hiçbir netice çıkmadı. Siz bu işi yürütürseniz şok 
faydalı olur. Kanunu Medeniyi tedvin eden bir 
komisyonun üyesi olarak şuna kaaniim ki, vakıf
lar mevzuu, tesis mevzuu ile birlikte ele alınması 
gerekmektedir.» dedi. 

O zamanki iktidara bunu sundum. 1950 sene 
sinde parlâmentoya ilk defa girmek şerefine nail 
olduğum zaman, Birinci Menderes Hükümetinin 
programı parlâmentodan geçerken hususi muha
sebelere kadar programda yer verildiği halde 
vakıflara hiçbir yer verilmemiş olmasını tenkid 
ettim. Bir müddet sonra, Başvekil beni Meclis
teki odasına çağırdı ve özür diledi. «Bu mevzu 
ihmal edilmiş değildir. Ancak bu bizim bilme
diğimiz bir mevzudur.» dedi. Hakikaten bu mev
zu, herkesin derinliğine inemediği bir mevzudur. 
Onun için kenarda kalmış, gelişememiştir. Mı
sır'da, Suriye'de vakıfların ıslahatı çok evvel 
başlamıştır. Ama, şimdi arkadaşlarımın hatırın
dan şöyle bir sual geçebilir: Büyük Atatürk her 
şeyin ıslahına el attığı halde, bu evkaf neden 
kenarda kaldı? Atatürk hakikaten yüksek bir 
Devlet adamı ve derin görüş sakibi bir insan
dı. Evkaf hakkında da. görüşleri vardı. Bunun 
en güzel örneği, Ankara Palas ile Evkaf Apart
manını yaptı rmasıdır. İsmet İnönü'nün Başve
killiği zamanında bir evkaf ıslahatı tasarısı ha
zırlandı ve İsmet İnönü tarafından imza ve gön
derildiği sırada geri döndü. Ve ondan sonra da 
bir daha gelmedi. Bunun sebebini tetkik et
tim: Allah rahmet eylesin eski sefirlerden Meh
met Münir Ertegün fazla ehvamlı bir zattı. Der
hal İnönü'nün odasına girerek biz Lozan Mua
hedesi ile evkaf için taahhütlere girdik diyor. 
Lozan Muahedesi ile girişilen taahhüt! er, dolayı-
siyte Evkaf İslahat Kanunu geri dönmüştür. Ger
çi o zaman evkaf memzuç bir halde idi. Ekal-
liyat vakfı ile Müslüman vakıfları aynı ahkâma 
tâbi idi. Sonra bâzı mevzuatla cemaat ve ekal
liyet vakıflarını hallettik. Ondan sonra Evkafın 
ıslahına gidilebilirdi. Fakat yine gidilmedi. Bu 
şekilde bir müddet daha gidilecek olursa bir gün 
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Evkaf müessesesinin bütün bütçesini Hazine 
ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Evkaf mü
essesesi ortadaıa silıimp gidecektir. 

Bütçe raporunu tetkik ettim. Gerçi Bütçe 
Encümeni çalışmalarım tenkid etmek istemiyo
rum. Hakikaten kendileri için yabancı bir mev
zudur. Onun için işin içine girememişler. Büt
çe Encümeni raportörleri diyor İd, Evkafı, bu 
halden kurtarabilmek için «1953 kiralarını yeni-
baştan tesbit edelim.», «İkincisi, mevcut akaara-
tı satalım.» demektedir. Bu iki tedbir de çok 
sathi ve hiçbir netice vermiyecek bir tedbir 
olmaya mahkûmdur. Bir defa 1953 kiralarını 
yeniden tesbite gidebilirler mi gidemezler mi? 
Gidemezler... Çünkü Vaktin icar ve isticar mu
kaveleleri yazılıdır. 1953 kira mukaveleleri de 
yazılıdır. Kira Kanunu bu kiralan dondurmuş 
olduğuna göre bu bir ünıidolamaz. 

İstanbul'da Karaköy'de, Evkafa ait birçok 
binalar var. Burada bulunan kiracılar, mağaza 
sahipleri, milyonlarca lira para kazanmışlar, 
hattâ bulundukları binanın 5 - 10 misli büyük
lüğünde binaları burada kazandıkları para ile 
elde etmişlerdir. Verdikleri kira ise çok cüzi 
bir miktardır. Bunun için, bu tavsiye hiçbir 
amelî netice vermiyecektir. En amelî ve pra
tik netice, Kira Kanununun tadiline gidilmesi
dir. Şunu da ilâve edeyim ki, bugün Anayasa
ya en aykırı kanun, bu kira Kanunudur. Zama
nının ve bugünün Anayasalarına aykırıdır. Çün
kü bizim demokrasimizin temeli, mülkiyet hak
kına, şahsi teşebbüse dayanır ve sosyal adalet 
bununla mümkün olur. Akit yapma hürriyeti
ne de aykırıdır. Halbuki, yeni Anayasamızda 
akitler için hürriyet ve serbesti bulunduğu ya
zılıdır. Ama, fevkalâde zamanlarda, meselâ ör
fi idare zamanlarında kanunlar kısılabilir. Fa
kat bunun için de bir müddet vardır. .Avrupa'
da bu kanunu muhafaza eden Devlet kalmamış
tır. Komşumuz Yunanistan'a varıneava kadar 
bu kanun kaldırılmıştır. Bizde de bu antide
mokratik kanunu kalrlırmak lâzımdır. Bendeni
zin Hükümetimizden beklediğim cihet, vakıfla
ra aidolmak üzere bu kanunun tadil edilerek 
ıslah edilmesidir. Ve Kira Kanunu gibi bir 
antidemokratik kanunun da ıslahı için diğer or
ganlara da rehberlik etmesidir. Şimdi, vakıf
ların akaar getiren tesislerinin satılmasına te
mas etmek isterim: Bu, bir mirasyedinin ecdo-
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dmdan kalan mallarını satıp satıp yemesine. 
benzer. Şu ciheti arz edeyim ki, birçok vakıf 
binasının satılmış olması mimarî, tarihî re tu
ristik kıymetlerin yok olmasına sebebolmuş bu
lunmaktadır. Bu hususta birkaç sene evvel'bir 
kamun da Meclise geldi ve çıktı. Hamdullah 
Suphi Beyin bu işde çok gayreti dokundu. 
Fransa'da buna dair kanunlar var. Kendi mül
kiyetinde tadilât yapamıyor, satamıyor. Ta
rihî ve malî kıymeti bu milletin malı olmuş
tur. Bunların ferdî mülkiyetten dahi çıkarıl
masını, ferdî mülkiyetlerde bu hususta tasar
ruf yapılması tahdidedümiştir. 

Arkadaşlar, bunların en güzel misalini ec
dadımızın sosyal adalet bakımından, medeni-
vetimizi temsil bakımından, tarihî şanı ve 
şöhreti bakımından istanbul ve Bursa'da 
görmekteyiz. Osmanlı Hükümeti muhtelif 
merhaleler geçirdi. Bu merhalelerde neler yap
tı 1 Yaptığı binalar kendi büyüklüğiyle nasıl 
büyümüş ise, Osmanlı Devletinin küçüldüğü 
zamanlarda yaptığı binalar da küçüklüğü ile 
mutenasibolarak küçülmüştür. Osmanlı İmpa
ratorluğu Avrupa ve Asya ortalarında otur
duğu zaman yaptığı binalar da o nisbette yük
sek ve büyüktür. Bizans ve Roma medeniyeti 
karşısında Türle Milleti Süleym aniye'yi verir
ken ve Süleymaniye istanbul semalarında bir
takım dehâ çizgileri halinde pırıldarken Bi
zans medeıüyotiyle bize bir mukayese imkânı 
verir. Zira Ayasofya Bizansı, Süleymaniye Tür
kün ibda kabiliyetini ifade eder. istanbul'da 
yollar, sebiller, köprüler, bir sürü mescitler, 
mektepler, yurtlar, ocaklar yapıldı. Bütün 
bunlar sosyal hizmetlerdir. Bunlar da bildiği
niz gibi Osmanlı imparatorluğunun medeniye-
tiyle mütenasibolarak ilerlemiştir. 

Kıymetli vakitlerinizi - fazla almak istemi
yorum. Bu kısa izahatımla vakıf müessesesinin 
ne kadar kıymet ve ehemmiyet taşıdığını arz 
ve ifade etmiş bulunuyorum. Hükümetin bir 
kanun getirmesi temenni ediliyor. Bu kanunu 
biz de getirebiliriz. Mevcut eserlere yeni yeni 
eserler ilâve etmek bir vazifedir. Tesisin kalk
ması aleyhinde de değilim. Tesis de Medeni 
Kanunda kalsın. O da bu ihtiyaçları karşılar. 
Tesis şu şekilde oluyor -. Bir kimse bir bağışta 
bulunduğu zaman bu bağış, mevzuu ile ilgili 
daireye bağlanıyor, vakıflara bağlanmıyor. Va-
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kıf, biraz da dinî inançlara dayanmaktadır. I 
Onun için, Medeni Kamında tesise yer verilir
ken orada yapılacak bir değişiklikle vakıf mü
essesesine de bir kapı açmak mecburiyeti var
dır. 

Vakıflar hakkında eski Başbakan benden 
bir izahat istemişti. Bunu bir şifahi rapor ha
linde verdim. O zaman ancak, Ayvalık, Ay
dın, Manisa gibi yerlerde zeytinlik, Giresun'
da da fındıklıklar vardı. Bunlar usulüne gö
re icara verilirdi, kullananlar milyonlar kaza
nırlardı. Fakat maalesef, vakıf gelirleri mas
raflarını 'karşılıyanıaz 'bir halde kalmışlardır. 
Son zamanlarda ibunlar işletmeye çevrildi. Bir
de banka kuruldu. Emlâk Kredi Bankası Ge
nel Müdürü Medeni Bey beni davet etti, bir 
(bankanın ihdası için Başvekil beni çağırtmıştı, 
hu fik'ir de sizden gelmiş ne düşünüyorsunuz? 
dedi. Oturduk projesini yaptık. Bu suretle bu
gün Vakıflar Bankası millî bankalarımız arası- I 
na girdi. Bütçesinde de dikkat Duyurulacağı 
veçhile yeni kural muş olmasına rağmen, bü
yük hizan etler ifa eden bir bankadır. Masraf 
ve gelirleri arasında da lehte farklar kaydet
miştir. Başında ehliyetli bir bankacımı?; var
dır. Vakıflar bünyesinde onun işletmecilik 
rejimine uygun tarzda idare edecek kuvvetli 
ve ehil personel bulunması da lâzımdır. Bu ola
mazsa Vakıflar Bankası aynı zamanda vakıf 
işletmeleri arasında da bir koordinasyon tesis 
etmelidir. Bu da, arz etmiş olduğum tedbir ve 
tavsiyelerden biridir. 

Çünkü bugün evkaf müdürleri- hakikaten 
çalışıyorlar. Hizmetlerini takdir ederiz. Fakat 
vakit çok mühim bir unsurdur. Bugün artık 
evkaf müdürü olabilecek o kadar mülkiye ve 
hukuk mezunu varken ketobe sınıfından evrak 
kalaminden arkadaşlarla doldurulması kâfi gel
memektedir. Yüksek tahsillilerin kurslardan ge
çirilmesi ve kısa zamanda yüksek tahsillilerin 
tercih edilmesi suretiyle Vakıflar .müdürleri tâ
yini zaruridir. Şimdi arz edeyim ki; iyi bir 
fikir olan işletmeler iyi işlemiyorlar. Zira işlet
meler iktisadi mahiyet alıyorlar. Fakat rapor- J 
da gÖriildüğü gibi bu işletmeler mahsullerini 
satamıyorlarmış. Allah razı olsun Millî Müdafa
adan, onlar alıyorlarmış. Bu mahsuller gittikçe 
artacaktır. İşletmeler müsbet inkişaf halinde 
olmalıdır. Onun için banka ile birleştirilmese | 
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bile-, işletmeciliğin banka ile iş birliği hususunu 
bilhassa bu bakımdan ar/ ettim. 

Sonra arkadaşlar, vakıf hususunda diğer bir 
fikrimi de arz edeyim. Vakıfliarm elinde bir de 
mülhaık vakıflar vardır, evlât ile mütevelliler 
arasında eksilmiyen niza ve ihtilâflar vardır. 
Vakıflar idaresi kendi işlerini bırakıp bunlar
la meşgul oluyor. Bunun da sebebi, Vakıflar 
İdaresi eski nizamnameyi tâdil etmiştir. Hal
buki, bunlara karışmamalıydı. Çünkü eski ec
dadımız bu vakıfları tesis ederken bunlara de
mokratik bir bünye vermişlerdir, bunlar müta-
addit mütevelli usulünü kabul etmişlerdir. Bu
nun da sebebi kontroldür. Vakıflar, nizamna
mede tek mütevelli olur deyince bu iş aksamış
tır. Biliyorsunuz pederşahi idarenin devamı 
olan vakıflar, biraz da gelişi güzel idare edili
yor. Murakabesinde-güçlükler oluyor. Binaen
aleyh, mütevellilerin hem maaşları artırılmalı 
hem de yüksele tahsil göı-müş mütevelliler tâ
yin edilmeli, âmme tesislerde olduğu gibi bir 
idare meclisi bunun yanına verilmelidir. Ve
ya, ihtilâl geçiren memleketlerde olduğu gibi 
mülhak vakıflar tamamiyle tasfiye edilmeli, 
doğrudan doğnıya âmme vakfı üzerinde, vakıf 
kendi asıl mevzuu üzerinde meşıgul olmalıdır. 

Sonra, bir de zürri vakıflar vardır. Bunun 
bir hayır şartları yoktur. Ecdat, neslim sefaha
te, kumara dalmasın ve mülkü elinden çıkma
sın diye hu vakıf nev'ini, ihdas etmiştir. Koni 
şu memleketler zürri vakıfları tamamien tasfiye 
ettiler ve bu şekilde vakfın yükünü azalttılar. 
Bu tasfiyenin kolay olmıyan tarafları çoktur, 
fakat, tedbirleri de mevcuttur. 

Son sözlerimi memlekete büyük hizmetler 
yapmış olan ve inkılâplanımıza önderlik etmiş 
olan büyük mütefekkir Ziya Gökalp'm zürri va
kıflar hakkındaki bir manzumesini kısaca oku
yacağım ; belki yorgunluğunuzu alır, bir ibret 
levhasıdır. Tarihi 1908 dir. O günden bugüne 
vakıf sahasında ne kadar ilerlediğimizi ne ka
dar geri gittiğimizi siz takdir buyurun. îşte 
şiir : 

VAKIF 

Her vakıf bir huda şahı hükümet, 
Var kanunu, memurları, bütçesi... 
Bu divanda değişemez bir hizmet, 
Murakıbı bir ölünün pençesi... 
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Niçin bilmem dirilerin verilmiş. 
Dizginleri ölülerin eline İL 
Neden böyle bir, «Dur!..» emri verilmiş. 
Yürümeyi seven bu Türk iline?.. 

Baba demiş: «Oğlum satar bu mali; 
Vakfedeyim kakın daim soyumda... 
Çalışmasın soyumun hiçbir dalı, 
Yaşasınlar hep nimette, doyumda...» 

Bu fikirden doğmuş bütün vakıflar, 
• , Yapmış halkı tevekkülcü, kaderci... 

Manastıra dönmüş bütün sakaflar 
Ki beklerler ahiretten haberci... 
İslâmiyet iğrenirken ruhbandan, 
Vakıf ona rahipliği öğretmiş... 
Harabeler mahrum kalmış ümrandan, 
imaretler tenbelliği üretmiş... 

En azimli bir milleti bu bid'at, 
Kılmış böyle iradesiz, kötürüm... 
Bizi derviş yapan değil tarikat, 
Ben tekke de mürşit: Vakfı görürüm. 

işte bu zürrî vakıflar hakkında yazılmış 
bir şiirdir. 

Hakikaten bunların biran evvel tasfiyesiyle 
evkafa yük olmaktan kurtarılması, Vakıflar 
İdaresinin hizmetleriyle, dinî hizmetleri bakı
mından başbaşa bırakılması bizim en samimî, 
en hayırhah temennimiz olacaktır. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Lûtfi Bozealı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem Reis, Muhterem Senato üyeleri, Muhte
rem Hükümet erkânı; ecdat ve atalar yadigârı 
olan asarın muhafaza ve murakabesiyle mü
kellef ve tavzif edilmiş bulunan Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü bütçesi konuşulurken bâzı te
menni ve tekliflerde bulunmak üzere huzuru
nuza çıkmış oluyorum. 

Vakıflar teşkilâtı, Vakıflar Kanunu ve bu 
teşkilâtın kurulduğu zaman hazırlanmış bulu
nan kanunlarla idare edilegelmektedir. Zama
nın geçmiş bulunması ve vakfiyelerdeki bir
çok vakıfların şartları üzerinde tatbikatçıların 
görmüş oldukları müşkülât ve karşılaştıkları, 
zorluklan yenmek ve giderebilmek bakımından, 
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I bugün gerek Vakıflar Kanununun ve ge-
I rekse Teşkilât Kanununun, bu teşkilâtın iste-
I nilen şekilde yürütülmesi için kâfi olmadığına 
I kaani bulunuyorum. Ve Hükümetimizden bu 
I Teşkilât Kanuniyle Vakıflar Kanununu bu-
I günkü ihtiyaca yeter şekilde hazırlıyarak ge-
I tirmesini temenni ediyorum. 

I Gerek mazbut ve gerekse mülhak vakıfların 
I vakfiyelerinde yazılı şartların halen ve tama

men yerine getirilmediği görülmektedir. Va
kıflar Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtı şa-

I yanı şükran derecede çalışmaktadır. Fakat 
I gerek vilâyet ve hele kazalarda elemanların 
i kifayetsizliği ve vakıflara ait bilgilerinin nok-
I san olması yüzünden bu işleri hakkiyle tedvir 

edememektedirler. Halbuki vakfiyelerde yazılı 
I şartların aynen tatbiki vâkıfın arzusu ve bu ar-
I zunun hiçbir şekilde değiştirilmesine imkân 
I yoktur. Sonra bu vakfı evvelden intifa eden es-
I habı istihkak vakfiyede yazılı şartlar daire-
I sinde ecdadının bıraktığı vâkıftan esaslı şe-
I kilde intifa edememektedir. Halen bu vâkıf 
I emvalin bir kısmı da haksız olarak bir kısım 
I kimselerin eline geçmiş ve onların istisma-
I rındadır. Bunların bir an evvel önlenmesi va-
I kıflara düşen en ileri ve en esaslı vazifeler-
I dendir. Vakıflar Teşkilâtının Vakıflar Ge-
I nel Müdürlüğü kadrosunun ve onların mas-
I raflarını karşılıyacak paranın temini, Bütçe 
I Encümeni mazbatasında işaret edildiği husus-
I lardan gayrı olarak, halen vakıfların elinde 
I olan ve hiçbir istifadesi olmıyan birçok arsalar 
I vardır. Bu arsalar metruk vaziyettedir. Bunla

rın icara verilmesinden ziyade, taliplerine 
I muayyen müddetlerle, üzerlerine istenilen şe-
j kilde büyük ebniyeler, iş hanları, apartmanlar 
I ve saire yaptırılmak üzere verilmesi ve bu sıı-
I retle bu arsaların muazzam gelir getirir hale 

konulması yerinde olur. İşte Vakıflar Teşki-
I lâtının bu arsalar üzerinde bilhassa durarak, 

bunları plânlamak suretiyle gelir getirir hale 
gelmesini sağlıyacak tedbirleri alması husu
sunda gerekli teşebbüslerde bulunmasını bil
hassa Hükümetimizden temenni ediyorum. Va
kıflar İdaresi, bütçesinin bir kısmı ile camilere 
yardım etmektedir. Fakat bugünkü duruma gö
re bu yardım kifayetsiz ve çok az vaziyettedir. 
Bu yardımların da artırılmasını bilhassa te-

I menni ediyorum. 

— 19 — 
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Vakıflar idaresi ecdat yadigârı olan bu asarı 

tamir ve restore etmekte, ve bunların harabi-
yetini önliyeeek şekilde hizmet etmektedir. Bu 
hizmetlerinin artırılmasını ve bilhassa tamirine 
başlanan Süleymaniye Camii gibi muazzam asa
rın restore ve tamirinde biraz daha acele edil- ' 
meşini ve en kısa zamanda bitirilmesi hususu
nu istirham ediyorum. Bu âsarm tamir ve res
tore edilmesinde emeği geçenleri hürmetle an
mayı bir borç bilirim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
yapmış olduğum incelemede İki nokta üzerinde 
durdum. Bunlardan birisi;, 1962 bütçesinin ( D 
cetveline, 9 doktor kadrosunun ithal edilmiş ol
duğunu gördüm. Bu Guraba Hastanesinin dok
tor kadrolarına taallûk etmektedir. Bu hastane 
herkesçe ve hepimizin bildiği gibi birçok ihtiyacı 
karşılamaktadır. Bugün hastalar ve hastalıklar 
artmaktadır. Müracaatlerin her gün daha fazla 
arttığı bir zamanda 9 doktor kadrosunun kulla
nılmaz hale getirilmesi suretiyle (L) 'cetveline 
alınmasında isabet görmüyorum. Bu dokuz kad
rodan üç adedi ki, bunlardan birisi 700 ve diğer 
ikisi 600 liralık üç uzman muavini kadrosunun 
serbest bırakılmasını teklif ediyorum. Bu teklif, 
Anayasanın 94 neü maddesinde tahdidolunan sı
nırlar içindedir. Hiçbir zaman yeni bir arttırma 
teklifi mahiyetinde değildir. Bu üç doktor kadro
sunun verilmesiyle hiçolmazsa asgari de olsa bir 
hastanenin ihtiyaçları karşılanmış bulunacaktır. 

Bu husustaki teklifimle, biraz evvel konuşan 
Arkadaşlarımızın arz ve izah ettikleri gibi, Va
kıflar Genel Müdürlüğü teşkilatındaki eleman
ların ehliyetli kimseler bulunmaması, bunların 
temini ve bu teminin hangi yollardan yapılabile- ' 
ceği hususlarındaki görüşlerine iştirak ediyor 
ve ayrıca bütçenin üniversite ve yüksek okul
larda okutulan öğrencilere verilen burslar 
yanında meslek okullarına da yer verilmesi 
ve bu faslın «üniversite ve yüksek okullar ve 
meslek okullarında okutulan öğrencilere veri
len burslar» olmak üzere tadilini arz ve tek
lif ediyorum. Ve bu husustaki tekliflerimi 
Riyasete takdim edeceğim. Yapılacak bu ufak 
tadil, Meslek Okulları Genel Müdürlüğünün 
işine yarıyacak ve işleri tedvire salahiyetli 
memur yetiştirilmesine biraz olsun yardım ede
cektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlar, 1962 bütçesinin 
memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını Ce-
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nabı Haktan temenni ederek huzurunuzdan ayrı
lırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN'— Encümen. 
KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlarım; huzurunuzu işgalimin se
bebi; sayın senatör Geboloğlu'nun bir değiştir
ge önergesidir. Bu hususta Senatoya izahat ver
mek ve encümen görüşünü açıklamak, 

İkincisi de; Ferit Alpiskender Beyefendinin 
burada encümene izafeten söyledikleri hususa 
kısaca cevap vermek içindir. 

Ferit Alpiskender Beyefendi, Bütçe Encü
meni raporunda temenniler arasında vakıf, 
a'kaar ve arazinin satılması tavsiye ediliyor. 
delmektedirler. Bütçe Encümeni böyle bir te
mennide ıbuluanlamıştır. Sayın Ferit Alpisken
der Beyefendi burada Bütçe Encümeninin gö
rüşlerini değil, Bütçe Komisyonunun Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bütçesini tetkik eden dört 
arkadaşımızın beraber hazırladığı raporu oku
muşlardır. Bu rapor üzerine Bütçe Encümeni
nin hazırladığı mazbata sayın Senatoca tetkik 
konusu olmaktadır. Bu mazbatada temenni şu
dur : Vakıflar Genel Müdürlüğünün sahi böldü
ğü çeşitli hukuki statülerle gelirleri bugün had
di asgaridedir, ihtiyaçlarını karşılıyamamıakta-
dır; çok cüzi kira alınmaktadır. Bunun çaresi, 
kiralar için kanunda bir değişiklik yapılması
dır. Biz de dedik ki, bu kanunda mutlaka de
ğişiklik yapılmalıdır. Vakıf akaarmdan lâyık 
olduğu'geliri teinin etmek için, umumi kira re
jiminde değişiklik yapılması zorluğundan dola
yı, umumi bir tadil düşünülmece bile vakıf ge
lirlerinin yükseltilmesi için bir değişiklik yap
mak zaruridir dedik ve buna ittifakla karar 
verdik. Bu Karma Bütçe Komisyon raporunda 
sarahaten yer bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; filhakika Vakıflar 
İdaresinin lâyık olduğu akaar ve arazinin sa
tılması bahis konusu 'değildir ama, benden ev
vel konuşan muhterem Senatör arkadaşlarımın 
da ifade buyurdukları gibi, hiçbir gelir getirmi-
yen bir arazinin daha çok gelir getirecek bir 
şekle intikal ettirilmesi için lüzum ve zaruret 
olduğu takdirde bir vakıf arsasının pek âlâ sa
tılması mümkündür. Tavsiye değildir bu. 

İkincisi; sayın Ferit Alpiskender Beyefendi 
Vakıflar Bankasının kısa zamanda inkişaf et 
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tiğini ifade ettiler. Bu fikre tamamen iştirak 
ediyoruz. Biz de encümen olarak tetkik ettik. 
Hakikaten yatırdığı sermayeye göre çok ran-
ta'bl bir şekilde iş görmekte ve kazanç sağla
maktadır. 

Yine sayın senatör Ferit Bey ifadelerinin 
sonunda dediler k i ; .vakıf işletmeleriyle Va
kıflar Bankası arasında sıkı irtibat sağlansın 
dediler. Yahut vakıf işletmeleri Vakıflar Ban
kasına bağlansın dediler. Ben şahsi kanaatim 
olarak arz edeyim ki, Banka sadece bankacılık 
yapar. Bunun aksi kötü neticeler vermiştir. Bu 
bankaya işletmecilik verirseniz neticeler kötü 
olur, banka başarılı olamaz bu işlerde. Çünkü 
bankanın kuruluşu iktisadi işletmeyi murakabe 
edecek ve yürütecek organizasyona sahip değil
dir. Banka sadece bankacılık yapmak üzere ku
rulmuştur. Onun için, Sayın Ferit Alpiskender'-
in buyurdukları tahakkuk ederse iki tane idareci 
olacaktır; birisi işletme için, diğeri vakıflar için. 
Meselâ Ziraat Bankası, hiç mevzuu olmadığı hal
de kanunen iştirake mecbur olmadığı halde çeşitli 
müesseselere iştirak ettirilmiştir ve banka kav-
nakları zorlanmıştır. Büyük mikyasta zararlar 
meydana gelmiştir. Bu itibarla Vakıflar böyle 
bir yola giderse bu, bankayı zorlar, ve kendisine 
mecbur olmadığı bir iş tahmil etmiş oluruz. Şah
si kanaatim olarak bunu arz ederim. Finansman 
bakımından öncelik verilir ama, bir kollaboras-
yondan ileri gitmemelidir. Hukuki bakımdan bu
günkü statü muhafaza edilmelidir. 

Sonra muhterem arkadaşımız Sayın Geboloğ-
lu'nun bir takriri var. Bu takrir Anayasamızın 
94 ncü maddesi hükümlerine uygundur. Filha
kika Gureba Hastanesinin tam randımanla çalış
ması için bir aded 700 liralık, iki aded 600 lira
lık mütehassıs doktor muavini ve 4 aded 450 lira
lık asistanlık kadrosunun (L) cetveline ilâve 
edilmesi teklif edilmektedir. Bunların karşılığı 
olan 57 276 liranın da aynı idarenin 422 nci fas
lının 40 ncı maddesinden tenzilini teklif ediyor
lar. Eğer Umum Müdürlük ve Muhterem Vekil 
de mutabık iseler Geboloğlu'nun teklifi bizim 
için de uygundur. Değişiklik yapılabilir. 

Şimdi Kiyasette burslar hakkında bir önerge 
vardır. Ona da komisyon olarak iştirak ediyoruz. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vekil Bey, 
DEVLET VEKÎLİ AVNİ DOĞAN (Kasta

monu Milletvekili) — Muhterem Başkan, değerli 
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Senato üyeleri; yalnız islâm ve Türk medeniyeti 
için değil, bütün dünya medeniyeti için övünüle
cek sosyal bir kuruluş olan Vakıflar üzerinde 
Yüksek Heyetinizin gösterdiği yakın alâka, bizi 
minnettar etmiş bulunmaktadır. Burada birçok 
ehemmiyetli bahislere dokunuldu ve bâzı teklif
ler serd edildi. Bunlar üzerinde ayrı ayrı müta
lâa beyan etmeden evvel vakıfın kısaca bir tarih
çesini ve bilhassa vakıfın hukuki mahiyetini or
taya koymak lüzumunu hissettim. . 

Sayın arkadaşlar, bizim vakıflarımız ivazsız, 
içtimai yardım yapan bir müessesedir. Karşılık 
beklemez. Ve dün Diyanet İşleri bütçesi münase
betiyle arz ettiğim gibi, mal sahibinin hükmi şah
siyetine kanuni bir varlık vererek, onun arzusu
nu ebedileştiren ve mensubolduğu cemiyete, in
san oğullarına, hattâ kuşlara, hayvanlara bile 
hayır yapan bir tesisti*. Bu tesisin Garpta mev
cudiyeti muasır hukuka ancak yeni girebilmiştir. 
Halbuki, arkadaşlarımızın da ifade buyurdukları 
gibi, en azından 10-12 asır bizde bu müessese 
yürümüştür. Tanzimat Devrinde Osmanlı İmpa
ratorluğunun çökmüş bâzı teşkilâtını canlandır
mak için teşebbüs edilen ıslâhat meyanmda tan-
zimatçılar vakıf işlerine dokunmamışlardır. O 
günden bugüne kadar bu sahada en hayırlı hiz
meti gören merhum Ürgüplü Hayri Bey olmuş
tur. O zat vakıfın gayesini tahakkuk ettirmek 
için, ona, günün anlayışına uygun iktisadi veci
beler vermek, akaarlar temin etmek, zaptu rapt 
altına almak yolunda örnek hizmetler ifa etmiş
tir. 

Bugün aynı g»ayeyi istihsal için. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde bir reviz
yon yapmaktadır. Ve vakfın içtimai, adalet, 
sosyal yardım ve hayır işlerini lüzumu veçhile 
yapabilecek bir membaa sahibolması için iktiza 
eden kanunlar hazırlanmış bir haldedir. Bugün 
Vakıflar İdaresi, herhalde birbuçuk milyardan 
eksik olmıyan bir varlığa sahiptir.. Herhalde 
diye arz ediyorum; çünkü tesbit henüz tamam
lanmamıştır. Taşrada tesbit tamamlanmıştır. 
İstanbul'da bu yıl tamamlanacaktır. Tahmin 
etmekteyiz k i ; birbuçuk milyarın üstünde olan 
bu gelir normal olarak işletilir ve işe yarama
yan küçük akaarlariyle hiç işe yaramıyan arsa
ları muayyen bir plân dairesinde', enflâsyona 
meydan vermiyecek şekilde satılır ve Vakfa 
yeni varidat membaları getirecek gelir getirir 
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tesislere konursa Vakıflar İdaresi kısa bir za- | 
manda en az 100 milyonluk bir /bütçeye sahibo-
lacaktır. 

Değerli arkadaşlar,,zaman zaman, bu gidişle 
Vakıfları İdaresinin hikmeti vücudunu kaybede-

» ceği, Hükümete bâr olacağı söylenir. Hükümet 
Vakıflar İdaresine borçludur. Vakıfların 1QG 
milyonu Maliyeye geçmiştir. Son olarak İstan
bul'un iman adı ile vakıfların yüzlerce eseri I 
yıkılmıştır. Yalnız, istanbul Belediyesinin 
istimlâk kararı olmaksızın o devirde alınan I 
maili inhidam kararlariyle yıkılmış olan mülkleri
nin ve hayrat müesseselerinin tutoarı 40 ımilyon- I 
dan aşağı değildir. Bu itibarla Devlete asla külfe
ti olmamaktadır. A y m a Hükümetin, Hazinenin 
vakfa yaptığı yardım, vakfın hizmeti dışın
da bâzı hizmetleri vakfa tahmil etmesinden do
layıdır. Bu itibarla yardım yapmaktadır. Arka
daşlar müsterih olsunlar Vakıflar idaresi en 
kısa bir zaman zarfında yüksek müzaheretleri
nize mazhar olduktan sonra kendi kendisini Ada- I 
re edecek hale gelecektir. I 

Vakfın müsakkafatı kiraları hakikaten ha
zin bir manzaradır. Vakıf hanlarmdaki bir hol 
ve en aşağı 5X6 ebadında güzel bir odanın ki
rası 70 - 75 Unadır. Muadili 4-5 yüz liradır. 
Taksim'de, 6 - 7 odalı gayet güzel bir djaire 90 
lira kira getirmektedir. Muadilinin kirası 1 500 
liradır. Aldığımız kira bedelleri mevcut kira 
rayicinden yüzde pek azma ancak tekabül et
mektedir. Bu kira bedelleri ile binaların tamiri 
bile mümkün olmamaktadır. Arkadaşlar, bunu I 
ıslah edecek bir kanun hazırlanımasını istediler. 
Bu kanun tanzim edilmiştir. 3 - 4 güne kadar 
Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim edile
cektir. Bundan maksadımız, içtimai adaletin 
üstüne çıkmak değildir. 

Bugün vatandaşın bir /kısmı ile bâzı dairele- I 
rin ımalları Kira Kanununun 39 ve 53 intiba
kına uymadığı için çok düşük kıymet taşımak- I 
tadır. Ama vatandaşların bir kısmı bunu, ken- I 
dine mahsus usullerle halletmektedir. Dolayı-
siyle hava parası v. s. alarak adaleti kendi eliy- I 
le tatbik etmektedir. 

Bir içtimai müessese olan Vakıf İdaresi boy- I 
le bir yola gidemez. Eğer bu getirdiğimiz ka- I 
mm, Yüksek Heyetinizin tasvibine mazhar I 
olursa senede 12 milyon liranın üstünde bir ge- I 
lir menbaına sâhibolacağız. Ve vakfın, bugün | 
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'tutmuş olduğu yolu muayyen bir plâna bağlı
yarak, işe yaramıyan arsalarını plân dairesin
de satmak ve elde edilecek paralarla büyük ge
lir getiren iş hanları v. s. yapılarak buralardan 
irat getirmek yolmaklayız. Lütfedip îstaribul'u 
teşrif ettiğiniz zamıan, İstanbul'daki Şehzade 
Camiinm içini teşrif ederseniz alt katının çar
şı haline getirilmiş olduğunu görürsünüz. Buna 
muadil böyle boş duran yerler ımuntazanıan bü
yük kâr getirir bir hale getirilecektir. Bu gibi 
yerler içıin yeni tesislerle, vakıflara yeni gelir
ler temin etme yolundayız. Vakıflar İdaresi, 
bundan sonra çalışmalarım, Devletçe çalışmala
rımıza esas olan Plânlama Dairesinin mesaisi ile 
birlikte yürütecektir. Hem plânlı devreye ge 
çişte, hem de plânlı devre içinde Vakıflar ida
resinin takibettiği 'iktisadi tarz ve idari işletme
ler üzerinde yapılacak yenilikler, vakıfla olan 
münasebetleri gerek kendi zaviyesi içinde, ve 
gerek Devletin umumi iktisadiyatı içinde bir 
veçhe verilmesi için plânlar hazırlanmaktadır. 
Yakında alâkalı daireye verilecektir. 

Bütün bu mâruzâtımla şunu belirtmek iste
rim ki, Vakıflar idaresi, zannedildiği gibi, 
fonksiyonunu ve hikmeti vücudunu kaybetmiş 
değildir. Hükümet Vakıfa 'borçludur. Millî 
Eğitimden tutun da belediyelere kadar her mü
essese bir. ihtiyaç karşısında sembolik bir fiyat
la Evkafın en nadide arsalarını istimlâk etmek
tedirler. Bütün 'bunlara bir son vererek, bu 
büyük müesseseyi lâyık olduğu bir seviyeye 
ulaştırmak ve iyi hizmet edecek bir vaziyete ge
tirmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, vakfı sadece bir dinî mevzu 
olarak mütalâa etmemek gerekir. Bizim, hay
rat işlerimizin dışında, dinî hizmetlerimizin 
dışında yollarımız, köprülerimiz, darüşşifala-
rımız, misafirhanelerimiz, sebillerimiz, imaret
hanelerimiz gibi binlerce eserlerimiz vardır. 
Bunları vakfın dışında bir tesise bağlıyarak 
bir kısmını diyanet işlerine, bir kısmını nafıa
ya bağlamış ıbulunmıaktayız. Arkadaşlar, bu 
haddizatında çok, 'bilhassa bu eserler için çok 
tehlikeli bir durumdur. Bizim bu işte itina ile 
hazırlanmış güzide heyetlerimiz vardır. Bunlar 
bu eserleri itina ile, penceresine, kapısına va
rıncaya kadar, o eserin mimarîsinin gerektir
diği zevkle bunları onarabümektedirler. Eğer 
bu işler teknik bir iş olarak ele alınacak olur-
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wa o zaman bunların tahribolmasiyle karşı kar
şıya kalırız. 

Vakıflar, kayibolmuş ve kaybolması muhte
mel eski sanatları idame yolunda dahi gayret 
sarf etmektedir. Bilirsiniz, İslâmiyet putperest 
bir âlemden geldiği için, heykel ve resmi irdele
miştir. Bizim sanayii nefise sahasındaki eserleri
mizi, hatlarımızı, yazılarımızı, natürmortlarımızı 
nakşettiğimiz çeşmeler, camiler, sebiller, en iyi iti
na ile yetişmiş, sabırlı elemanlar elinde röleve 
edilmektedirler. Ben tamir yapıyorum diye kifa
yetsiz bâzı insanların kadim eserler üzerine ba
dana çektikleri görülmüştür. Bugün bu eserler 
yeniden temizlenip altından ecdatlarımızın zevk 
ve renk armonisi içindeki muazzam eserlerinin 
yeniden kazanılmasına çalışılmaktadır. Bu yolda 
yakın müzaheretlerinize sahibolahilirsek ve onla
rı, Müslüman emvali metrukesi olmaktan kurtar 
mak yolunda yüksek müzaheretinize nail olursak, 
büyük millî âbidelerimizi ilelehct ayakta tutmak 
mümkün olacaktır. 

Bir kıymetli arkadaşımız, Alpiskender arka
daşımız, Vakıf üzerinde ıslahat yapılması yolun
da verilmiş olan raporlardan ve bunların 
ele alınmadığından ve bu arada Ebülulâ 
Beyden bahsettiler. Ebülulâ Beyin raporu 
buradadır. Yalnız Ebülulâ Beyden değil, 
üniversitenin birçok ilim erbabından bu hu
susta raporlar alınmıştır. Bu hususta geniş bir 
mesai sarf edilmektedir, müsterih olsunlar. Son
ra arkadaşımız, vakıf üzerindeki ıslahatın lüzum
suz bir müdahale ile zamanın Başvekili tarafın
dan durdurulduğunu ifade ettiler. Hangi (Başve
kili kasdettiklerini bilmiyorum. Tasrih ederlerse 
cevap veririm. 

EERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Efen
dim, İsmet Paşa zamanında tehir edilmiş. 

DEVLET BAKANI AVNİ DOĞAN (Devam
la) — Böyle bir şeyi söylemek mümkün değildir. 
Memleketin sosyal hizmetlerinde herkesten fazla 
hassas bir Devlet adamı olduğu bilinen İsmet Pa
şanın Evkafın ıslahatını ibir müdahale ile durdur
ması mümkün değildir. Bu itibarla, ıbunun sade
ce hır hikâye olarak dinlenmiş ve kalmış olmasını 
temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bizi tenvir edecek ve 
bize yol (gösterecek hususlar üzerinde sadece izah 
lüzumunu hissettiğim kısımları ortaya koyaca
ğım. Grupları adına konuşan Mustafa Boy ile 
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Cevdet Bey ve Alpiskender Bey arkadaşlarımızın 
bahsettiği ıbize ışık tutucu mevzular üzerinde ye
niden konuşacak değilim. ıBu hususlarda kendi
leriyle mutabıkım. Bunları yeniden geniş bir şe
kilde anlatarak vaktinizi almak istemiyorum. 

Efendim, kıymetli arkadaşımız Mustafa Bey ; 

yeni bir zihniyet sahibi idare teşkilâtının kurul
masını emrettiler. Bu, yapılmaktadır. Vakıf iş
letmelerinin çalışmaları devam etmektedir. Kısa 
zamanda bunlar huzurunuza ıgelecektir. 

Hazinenin ıbu sene 3,5 milyon lira eksik ver
mesi, umumi tasarrufun icabıdır. Arkadaşımızın 
dâvasına yetmez mi? Kira Kanununa dair maru
zatımı Yüksek Meclisiniz kısajbir müddet zarfın
da intaç lûtfunda bulunursa, bu elde edilecek 
varidat bu sene bütçesinde eksik olan kısmı telâ
fi edecek ve daha yenilerini de ilâve edeceğiz. 

Tesbit işi hakkındaki mütalâalar yerindedir. 
Süratle bu işin tamamlanması için Vakıflar 
Umum Müdürlüğü kendi bünyesi içinden ayır
dığı kaliteli elemanları İstanbul'a igöndermek su
retiyle bu tesbit işini yapmaktadır. 

Diğer hususlar zaten üzerinde ittifak ettiği
miz meselelerdir. Cevdet Bey arkadaşımız yurtlar 
hakkında mütalâa beyan ettiler. Aşağı - yukarı 
Vakıflar İdaresini yurt işlerinde gördüğü hiz
metin kısa İbir hulâsasını arz edeceğim. Onsekiz 
vilâyette, orta tahsil yurdu ve İstanbul, Ankara'
da yüksek tahsil yurtları vardır. Orta tahsil yurt
larında 2 100, yüksek tahsil yurtlarında 770 öğ
renci barındırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda or 
ta tahsil yurtlarının açılması ve genişletilmesi 
düşünülmektedir. Bu itibarla yurtların açılması 
için faaliyetlerimizi genişleteceğiz. 

Burada, Senato gibi yüksek bir heyetin huzu
runda bir ıstırabı ifade etmek isterim : Türk 
igençliğinin her şeye lâyık olduğunda şüphe yok
tur. En (büyük hâdiselerde faile asîl davranışı ile 
liyakatini ispat eden ve zekâsı ile diğer milletler 
seviyesine (bizi ulaştıracak olan bu istikbalin sa-
ıbah ıgüneşlerinden bir şey beklemekteyim. Va
kıf idaresi, kendilerine yurt temin etmektedir
ler. Kalorifer tesisatı kurulmaktadır, eski med
reseler onarılıp, ihya edilmektedir. Sadece inzı-
ıbat meselemiz eksiktir. Bunu temin edebilmek 
için, çok muvaffak olanlara, sınıf geçip ahlâk ve 
davranışı itibariyle liyakatli olanlara bu yurt 
tahsis edilecektir. Böyle olmıyanları ise yurt dı-
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şmda bırakmak kararındayız. Bu yıl bu karar 
derhal tatbik edilecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Şimdi arkadaşlarım, Türk gençliğinin sadece zeki 
olması kâfi değildir. Disiplinli bir zekâ sahibi ol
masının büyük kıymeti vardır. Evkaf Umum Mü
dürlüğümüz bu sahada yeni bir talimatname ha
zırlamaktadır. Bunları arz etmekle de büyük bir 
vazife ifa etmiş bulunuyorum. 

Gureba Hastanesi üzerinde arkadaşımızın 
temennilerine iştirak ederim. Arkadaşlar, Gu
reba Hastanesi Türkiye'de mevcut, bedel ve 
ücret almaksızın meccanen tedavi yapan tek 
hastanedir ve yalnız buradan, fukaralar istifa
de ederler. Hizmet sahasını genişletmek için 
Vakıflar İdaresi binaya yeni pavyonlar ilâve 
etmek suretiyle bu hizmet!, lâyık olduğu hadde 
çıkarmaya çalışmaktadır. 

Kıymetli arkadaşımız Cevdet Beyin bir tek
lifi var. Bu teklifin mahiyeti şudur. Başka mü
esseselerde bir asistan 35 lira ile iş.e başlamak
tadır. Bizde ise 30 lira ile başlar. Bu hususu 
bütçemize alarak bizde d3 35 lira ile başlama
nın temin edilmesi ve ayrıca bir de birkaç üst 
derecenin libere edilmiş bulunmasından ibaret
tir. Bütçeye yeni bir tahsisat zammı tahmil et-
•miyecektir. Kendi bütçesinin içinde yapılacak 
nakillerle halledilecek bir meseledir. Gerek 
encümene, gerekse arkadaşımıza bu hususta 
şükranla iltihak ettiğimizi arz ederim. 

Turizmle vakıfın alâkası: Muhterem arka
daşlarım, vakıfın başında, görmiyeceği, görme
mesi icabeden hizmetlerden bâzı sıkıntılar mev
cuttur. Günün icabı olarak, hususi emirlerle bâzı 
yerlerde otel tesisine gidilmiştir. Vakıf, doğru
dan doğruya turizme hizmet edemez. Bilvasıta 
hizmet edebilir. Vakıf ne otelcilik yapabilir 
ne de otel binaları yapmak suretiyle, turizme 
hizmet edebilir. Zira rantabl olamaz. Kirasını 
dahi tahsil edemiyeceği gibi, 18 - 20 milyon li
ralık bir külfeti üzerine almakla, içtimai hiz
metlerinden mühim bir kısmını kaybetmiş ola
caktır. Bizim turizme hizmetlerimiz şu şekilde 
'Olabilir; millî âbidelerimizin onarılması, bunla
ra aidolan bilgilerin küçük bültenler. ve bro
şürler halinde çeşitli dillerle hazırlanması v. s. 
gibi hizmetler olabilir. Bunlar memnuniyetle 
yapılmaktadır. Esasen vakfa ait bulûmum tü
zük, talimat ve kanunların bir arada tutulma
sı ve imkânlarımızı .kolayca kullanabilme ba
kımından çalışmaktayız. 
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Arkadaşlarımız, yeni vakıfların yapılmadığı 

esası üzerinde durdular. Bu eksikliği yani bu 
mahrumiyeti, doğrudan doğruya yalnız Medeni 
Kanunun tesisler hakkındaki hükmüne bağla
mamak lâzımgelir. Milletin umumi telâkkileri
nin değişmesinde büyük tesiri vardır. Hayır 
işlemesi, ümmetin kendisinden başkasına, ce
miyete bir şeyler vermesi demektir. Bu itiyadı 
talim etmekle, öğrenmekle mütemadi bir karak
ter haline getirmek mümkün olduğu gibi mek
teplerde, çeşitli hayır müesseselerinde vazife 
almak suretiyle de bu meyli uyandırmak ka
bildir. Eski vakfın ihtiva ettiği hudutla Mede
ni Kanun arasındaki farkın düzeltilmesi her 
halde kabildir. Asıl olan tesis yapma, vakıf 
yapma arzusunun son zaman insanlarında 
azalmış olması hususunun terbiye üzerine eğil
mekle telâfi edileceğine kaaniim. Kanunun te
aruz teşkil eden kısmı düzeltilebilir. Mülhak 
vakıflarla bilhassa bunlardan zürrî vakıflar 
esasen şer'î olmaktan uzaktır. Yalnız vâkıfın 
malını, züriyetine tahsis etmek suretiyle malı 
tahripten korumak ve vâkıfın iradesini devam 
ettirmek şayanı arzudur. Bizim Vakıflar İda
resi olarak bu hususta vazifemiz tevliyet işle
rini görmekten ibarettir. Bu sahada arkadaş
larımızın teklifleri üzerinde dururuz. Vakıflar 
Kanununun, mülhak vakıflar üzerinde, Vakıf
lar İdaresine bugün temir. ettiği imkân bir mu
rakabe vazifesidir. Bunu terk etmek mümkün 
değildir, bizim için. 

İşletmelerimizin mahiyeti üzerinde mütalâ
alar buyurdular, arkadaşlarımız bizim hakika
ten çok değerli 150 bin aded kıymetli ağacımız 
vardır. Bunlar çeşitli küçük İmalâthanelerde 
işlenmektedirler. Son zamanlarda umum mü
dürlük İtalya'dan bir fabrika getirdi bu fabri
ka daha geniş ölçüde çalışmaktadır. Bunların 
iktisadi anlayış içinde organize edilmesi lâzım
dır. 

Vakıflar Bankasının diğer eksikliklerimizle 
alâkalanması gerekiyor. Vakıflara aidolan bu 
banka, diğer bankalar içinde itibar sahibidir ve 
halka emniyet telkin etmiştir. Sayın sözcü ar
kadaşımızın, Sayın İlyas ve Alpiskender Beye
fendinin ittifak ettikleri gibi bu banka, banka
cılık hizmetleri bakımından tam mânasiyle ban
kacılık ruhuna sadık kalmıştır. Biz de .arkadaş
larımızla hemfikiriz. 
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Bir diğer arkadaşımızın meslekî okulların da 

burs alması yolundaki teklifleri].i memnu, nyvdy 
kabul etmeye amadeyiz. Burs verirken bu,m 
nazarı itibara alırız. Muhterem lleyei.e mum-
kim olduğu kadar vaküu lakıbottiği usu!, ve 
esas üzerinde ve arkadaşımızın ifade buyurduk-
ları hususlar üzerinde arzı malûmat eltim, üze
rinde konuşulmuş bahislerden cevap vermedi
ğim kısımlar, zaten benim kendileriyle mutabık 
olduğum kısımlardır. Bir tekrardan kamuma:-: 
için mâruzâtta bulunmadım. Eğer tenvir elme-
diğim ve mutlaka izahı arzu olu,.an bir şey 
•mevcut ise bunları da arz etmeye amadeyim. 
Hürmetle Muhterem Heyetinizi se.âm.lar ve söz
lerime son veririm. (Alkışlar) 

BAŞKAN -— Söz istiyen var mı ' Euyurun 
efendim. 

FEKİT ALPİSKENLEU (Manisa) - - Vok 
.muhterem arkadaşlarım, üç satırlık bir tavzih 
yapmak için Yüksek Huzurunuzda bulunuyorum-, 

Sayın Avni Doğan arkadaşımızın, i dilettik
leri malûmattan çok mütehassis oklum. Vaatle
rinden ve tcnkkllerimlze gösterdikieri m d ayı ^ 
larmdan dolayı teşekkür ederim. Yalnız bnr 
noktayı tavzih edeceğim: 

Sayın Avni Doğan, Mehmet Münir E;dr^üu".e 
ilgili ifademe temasla, «Bir fuzuli mıhla hale» 
dediler. Ben «fuzuli» kelimesini kiLİanmadım. 
Sayın Mehmet Münir Erlrgün. mümtaz ve tariki 
bir şahsiyettir. Ondan dolayı fuzuli bir müda
haleden bahsetmedim. O zaman cemaai. vakıflar; 
ile bizim vakıflar memzue vaziyette id'. Henüz 
ayrılmamıştı. İsmet Paşaya bunu söylemesi bu 
durumdan ileri gelmiştir. Yapılan işde evkal 
ıslahatını bir müddet tehir için olmuştur. Yoksa 
İsmet Paşanın en az benim kadar evkafın ıslâ
hına taraftar olduğunu bilmekteyna. Ark.-ulan 
larım, beni çok iyi tanırlar. Sayın Avni Doğan 
beni pek eskiden, beri bilir. Bununla beraber. 
tavzih etmek üzere kendilerine 'bu ciheti Yük
sek Huzurunuzda arz etmekle iktifa eder.no 
(Atlaslar) 

DEVLET BAKANİ AVNÎ DOĞAN (Kas..:,-
moıııı Milletvekili) --- Bir tek cümle-konuşmak 
istiyorum efendim, 

BAŞKAN — Buyurun, 
DEVLET BAKANI AVNİ DOdAN (Kast: 

monu Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım. 
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Ferit Beyefendinin ince ruh ve temiz duygu
suna vâkıfım. Ben kendilerini, tekzip, tenkid 
veya cevaplandırmaktan ziyade hâdiselerin mü-
rettep olduğu kanaatindeyim. Çünkü arkadaş
lar. Lozan Sulhunun, vakıflarla angajmanı yok 
gibidir. Memleket dışındaki vakıflarımız bizim 
tasarruf sahamızın dışında kalmıştır. Cemaate 
ait vakıflar hakkında tıpkı mülhak vakıf hü
kümleri câri olmaktadır. Bu itibarla hikâye 
Lozan Sulhu ile birleştirildiği gibi bunu nakle
den zatın yanlış sözlere istinadettiği ifade 
ediliyor. Arkadaşım benim izahatımı bu yolda 
telâkki ederlerse çok minnettar kalırım. 

BAŞ ECAN — Söz istiyen 1. Yok. Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün 1962 yılı bütçe kanunu ta
sarısının maddelerine geçilmesini reylerinize 
arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2ü 70ü 945 lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 20 635 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okumadan evvel, de-
min. arkadaşların izah ettikleri iki takriri oku
yacağız.. Günkü bölümlerle ilgilidir. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Reisliğine 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçe-

,,1nın (L) cetvelinde 1962 yılı kullanıLmıyacak 
ulan kadrolar meyanma Gureba Hastanesine 
di, dokuz doktor kadrosunun da ithal edilmiş 

olduğu görülmüştür. 

Şifahen mucip sebeplerini arz ve izah etti-
;V.im üzere, tasarruf kasdiyle (L) cetveline alın
mış 'bulunan dokuz doktor kadrosundan birisi 
700 ve ikisi 600 liralık üç mütehassıs muavini 
kadrosunun karşılığı tasarruflar veya gelir faz-
Msuıdan verilmek üzere serbest 'bırakılmasını 
arz ve teklif ederim. 

3 . 2 . 1962 
izmir 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN —• ikincisini okutuyorum efendim. 

2ü — 
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Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Fakir halkı parasız tedavi eden müessesele

rimizden bulunan İstanbul'daki Vakıf Gureba 
Hastanesinin kadro darlığı yükünden vazifeleri
ni gereği gibi yapamadığı anlaşılmaktadır. 

Bu hastanede personel kadrolarından bir kıs
mının (L) cetvelinde bulunduğu görüldüğün
den 1 aded 700, 2 aded 600 lira maaşlı müte
hassıs muavini ve 4 aded 450 lira maaşlı Asis
tan kadrosunun serbest bırakılması yerinde bil
iş olacaktır. Bunların 57 276 lira gibi cüzi bir-
miktardan ibaret bulunan yıllık ödeneğinin 
422 nei bölümün 40 ncı maddesinden tenzil edi
lerek ilgili tertibe naklolunmasını arz ve tek
lif ederim. 

Giresun Bitlis 
Mehmet İzzmen Cevdet Geboloğlu 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Reis 
Beyefendi; önergeye, «bütçe varidatı fazlası» 
ibaresinin çıkarılması kay eliyle komisyon ola
rak iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Birinci takrir kabul edilse da
hi dört asistan dışarda kalmış olacaktır. 

Evvelâ, müsaade ederseniz, fazla 'bir 'masra
fı istilzam etımiyen Geboloğlu arkadaşımızla 
Mehmet İzmen arkadaşımızın müştereken ver
dikleri takrir 422 nci fasıldan çıkarılması icab-
eden bu meblâğın çıkarılıp aidoMuğu 201 ve 
209 ncu fasıllara nakledilmesini istemektedir. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. Yalnız 
201 nci bölüm okunduğu zaman bu miktarın 
bir kısmı buraya aktarılacaktır. Yapılan hesa
ba göre 57 276 lira değil, 44 420 lira olması 
lâzımgelir. 

DEVLET BAKANI AVNİ DOĞAN (Kasta
monu Milletvekili) — Burada görülen fark, bir
az evvel arz ettiğim gibi, bizde asistanlara dı
şarda olduğu gibi 30 lira asli ımaaş değil de 35 
lira asli maaş verilmesindendir. Onun için ara
da bir fark göze çarpıyor. 

BAŞKAN — Ayda 450 liradan 1 800 lira 
yapar, ötekileri de hesaba vurursak hesap tut
uluyor. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Biz 
bunu Maliye Bakanlığı temsilcisine hesabettir-
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dik, (R) formülü i!e ilgilidir. Buna tetabuk 
ediyor-. 

BAŞKAN 201 nci bölümü tashihti şekil
de okutuyorum. 

B. Lira 

îkinei kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 4 512 761 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vapılan ilâvelerle kabul edilen miktarın bu 
bölüme geçmesi icabetler. Yekûn 4 512 761 lira 
olacak. 

Fımh bu ilâveler ile reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... E tm iyeni er... Kabul edil
miştir. 

B. Lira 

202 Ücretler 3 234 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 240 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 102 390 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 ncu bölümü tashihli şekilde okuyoruz. 

B. Lira 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 869 514 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, burada, bir değişiklik olacak, de
min kabul ettiğiniz paradan 3 993 lirası bura-
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ya aktarılacaktır. O zaman 869 514 lira yapı- B. 
yor ki, bu bölümü S69 514 lira olarak oylan 
mza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 309 
Kabul edilmiştir. 

2 . 1962 O : İ 

B. Lira 

4 200 

500 

I fi 000 

210 Temsil ö'deneği 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 Kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir.' 
Emekli, dul ve yetim maaşları 1 113 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Et-

Et, 

Et-

221 

daireleri büro gider-

Et-

301 Merkez 
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler 
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir." 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3.04 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

27 502 

130 000 

75 000 

110 500 

30 000 

60 000 

531 761 

35 000 

Lira 

Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-, 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

42 500 

407 

650 000 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et-
ımiyenler../ Kabul edilmiştir. 
Vakıf akaarlar giderleri 2 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Her çeşit tesibit ve satış gider
leri 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 

48 
5 000 

25 000 

421 Arazi ve incirlik ve zeytinlikler 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Hayrı ve sosyal hizmetler 

150 000 

BAŞKAN 
'.diyorum. 

4 785 000 

Bu bölümdeki değişikliği arz 

Bu bölüm için ayrılan 4 785 000 liranın 
57 276 lirası tenzil edilmiştir. Bu (duruma göre 
ayrılan miktarın 4 727 724 lira olarak düzeltil
mesini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

424 5634 sayılı Kanunla ilgili gi
derler 218 400 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira B. 

426 Muhtelif istihkaklar 223 35ü 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 62 000 

BAŞKAN •— Bu fasla bir ilâve yapılması 
hakkında bir takrir verilmiştir. Şimdi onu oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Reisliğine 
Şifahen arz ve izah ettiğim mucip sebeplere 

•binaen Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı büt
çesinin gider kısmı 450 bölüm : 

«Üniversite ve yüksek okullarda okutulan 
öğrencilere verilen burslar» 

Adına; Meslek o'kularmm 'da ilâvesiyle : 
«Üniversite ve yüksek okullarla meslek okul

larında okutulan öğrencilere verilecek burslar» 
olmak üzere tadil'ini arz ve teklif ederim, 

izmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Bu hususu esasen encümen ka
bul etmiş bulunuyor. Teklifi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümü bu tashihle oyunuza 'sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

İ7 500 451 Yayın ve tanıtma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ile başka 
her çeşit giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta giderleri .10 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülmiyen giderler 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 33 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 20 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yatırımlar 

(501 Kudretsiz hayrata yardım 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe; ücretleri farkları 755 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 Vakıflar Memurları. Yardımlaş
ma ve Biriktirme Sandığına 
yardım (Memur vo müstahdem
lerin öğle yemeği giderleri için) 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

l'UZ. 

BAŞKAN — (A/2) işaretli cetveli okuyo-

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 415 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - İstimlâk ve sat inal malar 

711 İstimlâk ve satınal malar 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Transfer edilen 
yatırım fonları 

726 Dernekler ve köyler tarafından 
inşa veya tamir ettirilecek hay
rata yardım 4 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

V - Etüd ve proje 

741 Etüt ve proje giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Yeni yaju ve esaslı onarımları 15 720 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi bölümleriyle 

beraber reylerinize arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul etrni-
yenler... Birinci madde bölümleriyle beraber ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 41 341 945 
lira tahmin edilmiştir. 

B. Lira 

1 îcareler 9 082 600 
BAŞKAN — Kabul... edenler Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Temettü ve faizler 1 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Türlü gelirler 6 836 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Hazineden yardım 21 623 345 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Gecen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 2 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutup 
reylerinize arz edeceğim. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi cetvelle beraber 

reylerinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lût-
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fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
İkinci madde cetvelle beraber kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1962 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den *her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 .1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ucu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı |D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karar iyi e kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile teşriî or
gana sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. •— Vakıflar Genel Müdürlüğü vazi
fe ve teşkilâtı hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli ve 
6760 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler- 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte yük
sek ovlarımza Minııyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstünde çıkan ve 1961 yılı bütçesinin ait 
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1928 - 1960 yıllarına aidolup da Muhasebe^ 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı kı
sım bölümleriyle yatırım bölümleri bakiyelerin
den eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakan
lığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 
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BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde. 7. — .Gider bölümlerinden yapılacak 
masraflara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 8. — 1962 tbütçe yılı içinde 'kapatılmak 
üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 liraya ka
dar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtırma
ya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN" - Oturumu açıyorum. Yoklama 
yapılacaktı ı*. 

(Soyadları (G) harfiyle başlıyan 0. Sena
tosu üyelerine kadar yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin müza
keresine geçmeden evvel, öğleden evvel kabul 
ettiğiniz, Heyeti IJmumiycnin tasvibinden geç
miş olan Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçe
sini açık oylarınıza arz edeceğim. Müsaade 
ederseniz vakitten kazanmak için kutu do
laştırmak suretiyle oylama yapalım. Kutu do
laştırmak suretiyle oylamayı tasvibinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Lütfen reylerinizi kullanınız. 
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Madde 9. — Bu 'kanun 1 Mart 1962 tarihinde 

yürürlüğe girer. „ 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbııl edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —• Bu kanunu Barbakan ve Ma* 
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde ıhakkında söz istiyen ar
kadaş. var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edil
miştir. 

Kanunun tümünü açık oya ara etmek mecbu
riyetindeyim. (Öğleden sonra olsun sesleri) O 
ıhalde öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
oturumu kapatıyorum. Sayın senatörlerin (bilhas
sa müzakerelerde bulunmalarını rica edeceğim. 

Kapanma saati : 12,22 

C — BEDEN TEFBtYESÎ GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ B Ü T Ç E S I 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1962 Bütçe kanun tasarısının müza
keresine geçiyoruz. Yeni Türkiye Partisi Gru-
pu adına Mehmet Gamlıca, buyurun. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPÜ ADI
NA 'MEHMET GAMLICA (Kastamonu) - -
Sayın Başkan Sayın senatörler, Muhterem 
Hükümet, Erkânı; Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bütçesi hakkındaki görüşlerimizi açık
lamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Beden eğitimi, genel eğitimin bir parçasıdır. 
Eğitimin tam sayılabilmesi için gençliğin fik
ren gelişmesi yanında, ruhen ve bedenende ge-

*»*!«<»••<» "714 -

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bay han (Niğde), Şevket Koksal (Ordu) 
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üşmesi, iyi alışkanlıklar alması, canlılık kuv- I 
vetlilik, dayanıklılık, sorumluluk duygusu. 
arkadaş, nizam ve toplum severlik gibi vâsıf
lara kazanmış, hayat isteğiyle dolu, her ba
kımdan üstün ve. kendisine güvenilir bir halde 
gençliğin yetişmesi lâzımdır. 

Malûmunuzdur ki, demokrasi fikre saygı, 
hüsnüniyet, medeni cesaret, mertlik ve karşı
lıklı itimat rejimidir. Feragat ve fedakârlık, 
samimiyet sayesinde yaşar. Bu saydığı vâsıf
ları da gence, ancak bedeni ve ruhi eğitimle 
verilebilir. 

Bu gerçeği benimsediğimiz için de Devlet, 
olarak 25 yıl evvel çıkan bir kanunla Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu 
teşkilât o gün yarım milyonluk bir bütçeye sa
hipti. O gün bu bütçe ile teşkilât daha rasyo
nel ve daha verimli olarak vazifesini yapabili
yordu. Hattâ 25 yıl evvel Devlet bütçesi 300° 
milyondu. O zaman Devlet bütçesinin 600 de 
biri Türk gençliğini yetiştirmek için ayrıl- I 
mıştı. 19(52 yılı Devlet bütçesi 10 milyarın üs- I 
tündedir. Bu bütçeden Beden Terbiyesi Ge- I 
nei Müdürlüğüne 5 450 229 lira ayrılmıştır ki, 
Devlet bütçesinin 2 000 de biri tahsis edilmiş I 
oluyor. Yani 25 yıl evvelki bütçeye nazaran I 
4 t e bir daha az tahsisat konul muştur. Yukar- I 
daki mukayesemize göre bu bütçenin 20 mil- I 
yon olması ieaheder. I 

Hal böyle iken 5 450 229 liralık bütçenin 
de 4 250 229 lirası tamamen umumi giderlere I 
yani maaş. bina kirası, aydınlatma, kırtasiye' 
ve saire gibi yerlere sarf ediliyor. Geri kalan i 
asıl Türk gençliğinin bedenî sahada inkişafını 
sağhyacak faaliyetler için de 1 200 000 lirası 
ayrılmış 'bulunuyor. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bu para 
ile 18 federasyonu bulunan ve bu federasyonlar 
vasıtasiyle, spor faaliyetlerini vatan sathına ya
yacak ve Türk gençliğine 1.8 spor çeşidini öğrete
cek federasyonlara 1 200 000 lira ayırmış bu
lunmaktadır. Ayrıca bu 18 federasyon bu 
para ile içte ve dışta tert ipi iveceği müsabakaları 
yapacaktır. Bu para ile bu işlerin yapılacağına 
ve verimli olacağına kaani bulunmamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım : Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü 1962 malî yılma ait bütçenin ki
fayetsizliği kanaatindeyiz. I 
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Şöyle ki : 
1. Bu sene Balkan atletizm müsabakaları 

İstanbul'da yapılacak bu müsabakalara 800 den 
fazla atlet iştirak edecektir. Geçen yıllarda yapıl
mış olan emsali hazırlıklar göz önünde bulundu
rulmak suretiyle bütçeye gerekli ödenek konul
ması lâzımgelirken bu ihtiyaç nazara alınmamış
tır. Bunun tabiî neticesi olarak da memleketimi
zin tanınmaması ve atletlerimizin yabancı atlet
lerle karşılaşmamalarını üzüntü ile karşılarız. 

2. Nüfusumuzun artışına paralel ve hattâ 
bu tempoda daha hızlı olarak spor şubelerimizin 
hemen hepsinde seyirci adedleri çoğalmaktadır. 
Bu bakımdan millî ve temsili müsabakalarda elde 
edilen hasılatın % 45 sine kadar bilet tabına, per-
sonel ücreti ve belediye hissesi olarak rüsum teş
kil etmektedir. Stadlarm hazırlanması, idareci ve 
sporcuların uçak, tren, vapur, iaşe ve ibate yev
miyeleri ile tazminatları pasaport ve zaruri mas
rafları göz önünde bulundurularak 18 federas 
yondan ibaret spor kollarının her çeşit masrafla 
rmı içine alan 421 nei spor faaliyetlerinin gerek
tirdiği masraflar bölümüne konan 1 200 000 lira
lık ödeneğin az ve kifayetsiz olduğu kanaatinde
yiz. 

3. Bütçe Karma Komisyonunun komisyon 
sözcüsü teklifi ile ^'ûve^ antrenörü olarak 5 aded 
600 liralık, 5 aded 700 liralık, 5 aded 800 liralık 
olmak üzere 15 aded antrenör kadrosunun yeni
den ihdası üzerine buna ait tahsisatı karşılamak 
üzere 3 11 nei fasıldaki 150 bin liradan 10s bin li
rasının geçici hizmetliler ücreti faslına aktarılma
sından bu fasıldan mezkûr indirmenin yapılması 
ile İS federasyon heyet inin 1/3 nisbetindeki fahri 
tazminatları alamamaları halinde işlerin aksama
sı tabiîdir. Bu bakımdan aynı bütçe içinden 421 
nei fasıldan 50 bin liranın tenziliyle 311, nei fasla 
ilâvesinin daha isaibetli olacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 7258 sayılı Spor 
Toto Kanununun 4 neü maddesine göre elde edi
lecek gelirin spor ve saha tesislerim; ve onarımı
na sarf ('dilmesini âmir Jndunmasına rağmen ge
çen yıl içerisinde 30 za yakın yatırım -tesis ikmâl 
inşaatları ihalesi yapılmış, bu tesislerden hiçbirisi 
sonuçlandırılıp hizmete girmemiştir. Hattâ An
kara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde bir spor 
tesisinin kurulmasına da başlanmamış, Ankara 
kapalı spor salonu inşaatı da ele alınmamıştır. 18 
federasyonun spoı\ çeşitlerini tatbik edecek kapa
lı bir salonuna da sahip değildir. 
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Spor Totodan 1960 - 1961 yılı 30 milyon,. ! 

1961 - 1962 yılı 10 milyon l ira Genel Müdür lük | 
hissesine ayrılmış olup bu hasılatın tamamı da" i 
Merkez ve Emlâk Kredi Bankasında tutulmakla
dır . B u para elde mevcut iken saha ve tesislerin. 
yapılmaması plânsız ve progranısızlıktan ileri. 
geldiği, İra işin kifayetsiz kimseler ta raf ından yü
rütülmekte olduğu anlaşılmaktadır . Genel Mü- f 
dü r lüğün Spor Tesisleri Müdür lüğüne ehliyetli. \ 
l iyakat l i mühendislerin getirilmesi gerekt iği 
kanaat indeyiz . 

Spor Toto biletleri tabı için Almanya 'dan I 
matbaa makinası getirilmiş olup 19 Mayıs Stad
yumunda 8 ay muhafaza edilmiş, şimdide oradan 
kaldır ı l ıp Mithatpaşa caddesindeki Spor Toto bi
nasının bodrumunda muhafaza edilmektedir, 

5 - 6 yüz bin l i raya mal olan bu matbaa bir 
t ü r l ü k u r u l u p faaliyete get ir i lememişt ir . H a k i 
buk i Doğuş Matbaas ına bast ır ı lan Toto biletle- j 
r in in beheri 6 ku ruş olup haf tada 80 - 100 bin 
l i ra c ivar ında bilet tabı ücret i ödemektedir ki, j 
22 haf ta yekûnu 2 milyon l irayı aşmaktadır . 
B i r t a ra f t an beden eğitimi faaliyetleri iein mail 
imkân la r arıyoruz, öbür ta raf tan mevcut imkân
la r ku l lan ı lamamaktad ı r . 

Muhterem arkadaş lar , bünye i t ibariyle birçok 
spor la ra müsai t bir milletiz. Görüşümüz odur ki • 

1. Nüfusumuzun artışına* paralel , ha t t â bu 
tempodan daha hızlı T ü r k gençliğini yetiş ti re- ) 
c'ek ve 25 yıl evvel yapılmış 3530 saydı Beden 
Terbiyesi K a n u n u b u g ü n k ü ih t iyaçlara cevap I 
vermemektedir . Genel Müdür lük teşki lât ını da
ha aktif hale getirecek gençlik ve beden eğitimi 
genel müdür lüğü K a n u n u n u n bir an evvel hu
zurunuza getirilmesi, 

2. Beden eğitimi, genel eğitimin bölünmez 
b i r parças ı olduğu, ha lk eğitimiyle sıkı münase
bet i bu lunduğu cihetle Millî Eği t im Bakanlığı
n ın vazifeleri meyanında olan işlerin adı geçen 
bakan l ık yoliyle yürü tü lmes i birçok çat ışmaları 
önlemesi «bakımından zarur i görülmektedir , ün 
i t ibar la Beden Terbiyesi Genel Müdür lüğünün 
Millî Eğ i t im Bakanl ığ ına bağlanması . j 

3. Kulüpler , Cemiyetler K a n u n u n a göre 
hükmî şahsiyeti haiz teşekkül ler oldukla- J 
r m a göre, kulüplerarası faaliyetleri organize vo j 
kendi b ranş la r ında y u r t içinde ve dışında Tür- 1 
kiye 'yi temsil edecek olan federasyonların ku lüp j 
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temsilcilerinin işt irnkiyle yapı lacak kongre ler 
t a r a l 'm lan seçilecek heyetlerden teşekkül etme
si ve bunbuan bülün yabancı memlekc-flerde ol
duğu râbi mlisi.nkil olmaları hem demokra t ik 
ese..akara vo hem de beynelmilel ten'idillere uy
gun '.eacaği kanaat mdmdz, 

Ancak, bı: federeaymdazm yapacakla r ı faali
yetleri de UCM!eklemek maksadiyle iht iyaçlar ı 
olan Ha ha ve tesirleri ve m .d/or'.oiorini temin et
mek; ve maddi yardnAnrda. bulunmak Genel Mü-
d urluğun, vazifeleri meyanmda. olmalıdır. 

Midiler; MÎ ueuuiÜizer, isi Adalimizin bekçisi 
ve kdikkaluAzki koruyucusu (ikin. Türk gençli
ğini Ve-ayMi mekiv, onun, md.it görgü, şeref ve 
k ü b ü r ü n ü m i ı a m d A a . programlı , metotlu, azim
li bir şekilde bugün karşımıza 5 450 299 
liralık Beden Terbiyesi bütçesiyle çıkan I I ü-
k ü m o ' k u i / i n ; yukar ıda arv; w izahın] yaptığımız 
eübe verimli olacağını sanmamakla beraber bu 
teşki lâ t ta vaAd- ı-ürmı teknik teşkilât ın ne müş
küllerle çalisacakkıruıı t akdi r eder, 19G2 yı
lı-i >eden Terbiyesi (keıml Müdür lüğü bütçesinin 
T ü r k gençliğine kaymü olmasını temenni ederiz. 
nurmei.lor.imb, (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Başka söz isliyen yok. Hükü
metin bir uudaiâr:-;' var mı'? Höz "Devlet Baka-
ıı inımkr, 

Vakıf lar Genel Müdür lüğüne ait k a n u n ta
sarısına -oylarını kulkınmıyaıı a rkadaşlar ımız 
kaldı mı0? Oy tonlama muamelesi bitmiştir. 

DBYLKT kîAKANl MBOML Ö K T E N (Çu-
ı-sum Milletvekili) - Ka-yıu Başkan, sayın sena
tör arkadaş lar ım ; Oodeu Terbiyesi Genel Mii-
dürlüğii 'bütçesi üzerinde söz alan kıymetli ar
kadaşımın fikirlerini ve onun ikaz ve irşatları
nı •memnuniyetle kabu l ediyor ve kendiler ine 
şükranlar ımı arz mliyornm, 

Beden Terbiye d Genel Müdür lüğü çalışmala
rım, kuru lu rundan bugüne kadar , kendisine 
ayr ı lan yetersiz bütceAHe yürü tmüş tü r . Ve bu
g ü n - d e aynı vaziyette yürü tmekled i r . Bu nok
r a m dikkate a km ;>;;• kanun özel idarelerin ve 
belediyelerin umumi bütçelerinin % 3 ünü be
den. terbiye.-;], çalışmalarına 'ayırmasını derpiş 
etmişti . F a k a t bugüne k a d a r gerek özel idare
ler ve gerekse belediyeler bu c/c 3 hisselerin mü
him bir kısmını vermemişlerdir. Bilhassa is
tanbul , A? ka ra ;zbl -büyük şehirlerimizin bu 
hisseleri ay ı rmadan diğer ih t iyar la ra sarf ett i-

http://md.it
http://nurmei.lor.imb
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ği görülmektedir. Örnek olarak size bir misal 
arz edeyim, istanbul Belediyesinin Om saanda 
17 milyonu geçen bir borcu vardır. 1960 yılın
dan bu yana tatbikat sahasına giren Spor-Tole 
hasılatının, mevcut kanunla telisle r'nı inşasın! 
sarf edileceği hükme bağlanmıştır, Bugüne ka
dar, Spor - Totodan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü hissesine düşen yüzde kırkla IM u mee-
muu 42 milyon lira tutmuştur. i>u paranın () 
milyonu 1961 yılında tesislerin inşasına sar!" 
edilmiş ve bu meyanda o o tesis inhaya konulmuş
tu. Bunlardan bir tanesi hizmete girmiştir. Di
ğerleri inşa halindedir. Ve bu husus bir plan 
ve programa bağlanmıştır. Bu plân ve program 
'gereğince inşaat ilerlemektedir. Bu meyaud-ı 
birçok ihaleler de tekommül ettirilmiş ve yü
rürlüğe konulmuştur. 

Gençliğin yetiştirilmesi meselesi; bugün için 
kıymetli Türk gençliği sokak aralarında, kahve
lerde, kendisini maceraya <ürükliyecok filimle-
rin peşindedir. Bu gericiliğe binan evvel el uza
tıp, bilhassa spor sahasında çalıştırmak, yetiş
tirmek hepimizin vazifesidir. Fakat şimdiye ka
dar mevcut tesisler ancak büyük şehirlerimize 
inhisar ettirilmiştir ve bunlar da bugünün ih
tiyacına cevap verecek durumda değildir. Te
sislerimizi inkişaf ettirdikçe gençliğimizin spo
ra karşı olan meyil ve hevesi gayet tabiîdir ki, 
artacaktır. Hattâ doğrudan doğruya sporla 
meşgul olan gerek amatör, gerek profesyonel 
gençlerimizin iklim şartlarına göre 'kapalı sa
lonlara ve sahalara ihtiyaçları vardır. Ancak 
birkaç spor şubesi kapalı salona ihtiyaç göster
mezse de diğerleri mutlaka kapalı bir salona 
ihtiyaç göstermektedir. Ayrıca Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğünün ele almış olduğu prog
ram ve plânda kapalı salon mevzuu üzerinde 
hassasiyetle durulmaktadır'. 

1962 yılında Balkan Atletizm müsabakaları 
memleketimizde yapılacaktı. Fakat bütçe im
kânsızlıkları dolayısiyle bu müsabakaları terle 
etmek mecburiyetinde kaldık. Fakat ben şah
sen her türlü membalara başvurmak suretiyle 
bu müsabakaların mutlaka memleketimizde ya
pılmasının teminine çalışacağını. 

Ayrıca, gene 1962 yılından beynelmilel tenis 
turnuvasının İstanbul'da yapılması kararlaştı
rılmış olmasına rağmen, keza federasyonun 

\ 4 . 2 . 1962 O : 2 
elinde bu turnuvayı karşılıyaeak para mevcut 
olmadığından yapılamıyacaktır. Fakat gene bu
nu bir imkân dâhiline sokup bizim için şans te
lâkki ettiğim bir gösteri ve propaganda mahiye
tini arz eden bu turnuvanın memleketimizde 
yapılması için gayret sarf edeceğim. 

Spor - Toto biletleri için Almanya'dan bir 
firmadan bir matbaa makinası getirtilmiştir. Bu 
makina, arkadaşımın da belirttiği gibi, bir müd
det muattal kalmıştır. Firma ile son zamanda ya
pılan anlaşmaya göre, mütehassıs getirtilerek 
matbaanın montajı ve faaliyete geçirilmesi göz 
önünde tutulacaktır'. 

Evvelce .Spor Şûrası tarafından meydana ge
tirilen Spor Kanunu tasarısı komisyonlara inti
kal ettirilmiştir. Bu kanunun muhtevası, teşkilât
ta ufak çapta değişikliği ele almakla beraber, da
ha ziyade sporu kültürle el el e yürütecek bir spor 
akademisi meydana getirilmesini derpiş etmekte
dir. Bu kanun Yüksek Meclisten çıktıktan sonra 
derhal faaliyete geçilecektir. 

Beden Terbiyesini Millî Eğitime ıbağlama 
mevzuu; Millî Eğitimin çeşitli iş kapasitesi ve ça
lışına mevzuu içine sporu da ekliyeee'k olursak 
Millî Eğitime büyük bir yük tahmil etmiş oluruz. 
Bu teşekkül bugün birçok teknik .branşlara ayrıl
mış, genişlemiştir. Bu teşkilâtın yalnız bir genel 
müdürlükle değil, çeşitli branşlara, ibölümlere ayı
rarak bunların her -biri için bir genel müdürlük 
ihdası suretiyle müstakil bir bakanlık uhdesine 
verilmesini daha ziyade arzu edenlerdenim. 

Yine arkadaşımızın söylediği gibi; federasyon
ları1! meydana getirilmesi, doğrudan doğruya ge
nel müdürün direktif ve imzası ile tâyinden ziya
de, komisyonlar kanalı ile federasyonların seçil
mesi elbette en elverişli hareket tarzıdır. Esasen 
Spor Kanunumuzda bu da mündemiçtir. Fede 
rasyonlar komisyon kanalıyla seçilecek ve onlar 
kanalıyla yürütülecektir. 

Mâruzâtıma son verirken Yüksek Heyetinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1962 malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı 

Bütçe Kanunu 

Madde 1. — ıBeden Terlbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 448 929 lira ve yatırım giderleri için de, bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 I irs 
ödenek verilmektedir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

B. 

ikinci kısım - Personel 
# giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
BAŞKAN —• Kabul edenler... El-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... El-
nıiy enler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunim 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir.' 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... El-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lii'.'i 

435 853 

601 200 

262 800 

68 850 

11 500 

139 748 

000 

Li ra 

221 Emekli, dul ve yetini maaşı 10 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iy enler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısmı - Yönetim 
giderleri 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

311 

Büro giderleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edifmistir. 
B-asılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iyen ler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Giyecekler 
BAŞKAN - - Kabul edenler... E1--
miyenlor... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN 
•mivenler. 

Et-— Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN ----- Kabul edenler... 
nıiy emler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN- Kabul «'<lcn.lo.j-... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 

El 

Kt-

37 625 

4 500 

22 500 

80 000 

6 800 

29 750 

500 

2 500 

50 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölümle ilgili bir 
teklif vardır. 

Teklif sahibi bu /bölümdeki 50 bin lira miktarı 
az bulmakta ve 421 nci bölümden 50 bin liranın 
buraya aktarılmasını istemektedir. Bu teklifi oku
tuyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Beden Terlbiyesi Genel Müdürlüğünün 1962 

yılı bütçesinin 421 nci spor faaliyetleri faslından 
50 000 liranın tenzili ile; 4047 sayılı Kanunla ve 

34 

http://�'%3clcn.lo.j-


C. Senatosu B : 30 4 . 2 . 1962 O : 2 
rilmesi lâzımgelen Federasyon Heyetlerine ödene
cek fahrî tazminatların 311 nci faslına 50 000 li
ranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

BAŞKAN —Bütçe Komisyonunun bu husus
taki mütalâası? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Efen
dim, Bütçe Komisyonunda müdafaa edilemediği 
için 100 bin lira tenzil ettik. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Alâkalı 
'Bakanın mütalâasını rica ederiz. 

BAŞKAN — Bir mütalâanız var mı efendim? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Müza
kere edilemez. 

DEVLET BAKANI NECMİ ÖKTEN (Ço
rum Milletvekili) — Efendim; 18 federasyon için 
ayrılan miktar hakikaten azdır. Binaenaleyh, 
spor faaliyetlerinden kesilecek 50 bin liranın bu 
bölüme intikalini ben muvafık görüyorum. 

BAŞKAN — Anayasamız, başka müzakereye 
müsait değildir. Yalnız tenevvür bakımından Ba
kanı dinlemek faydalı olur diye mütalâasını al
dık. Bakan taraftardır, komisyon taraftar değil
dir. Keyfiyeti reyinize arz edeceğim. 50 bin lira
nın bu bölüme ilâvesini yani 421 nci bölümden in
dirilerek 311 nci bölüme ilâvesini kabul edenler 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 27 reye 
karşı 65 reyle kaibul edilmiştir. 

O halde, bu 50 bin lira 100 bin olarak tashih 
edilmesi ieabedecck. 

B. 

311 

Lira 

4047 sayılı Kanun gereğince veri
lecek fahrî hizmetler tazminatı 100 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 

407 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
ıGeriverilecek paralar 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 500 

B. 

418 

419 

421 

Lira 

422 

423 

424 

426 

427 

428 

451 

460 

605 000 

13 000 

Faiz acyo ve para taşıma gider
leri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
ıSpor faaliyetlerinin (gerektirdiği 
ıgiderler 1 150 000 
BAŞKAN — 421 nci bölümü, 
50 000 lira tenzil edilmiş olarak 
okunduğu şekilde ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
ıSpor muayene merkezleri genel 
giderleri 2 50O 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Profesyonel kulüplerin spor faa
liyetleri dolayısiyle ifası gerekli 
her türlü giderler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
ıSpor malzemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
(Spor saha ve tesisleri dışında 
7258 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi gereğince yapılacak her tür
lü giderler karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa işletmeciliği her türlü gi
derleri 1 270 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bursa'dakiJPark Otel ve Havuz
lu Park işletmeciliği her türlü gi
derleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulu üyeleri ıgenel 
ıgiderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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O Japonya 'da yapılacak Dünya Gü
reş Şampiyonası ilo Balkan Gü
reş Şampiyonası genel giderleri 

463 Amerika'da yapılacak Dünya Gü
reş Şampiyonası ile Balkan Gü
reş Şampiyonası genel giderleri 
BAŞKAN — Kaimi edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzer::' 
5 448 930 l ira olarak talimin edilmiştir 

B A Ş K A N — Cetveli okuluyorum. 

380 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Gecen yıl borçları o 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... İ l 
miyeni er... Kabul edilmiştir. 

502 Bslti yıllar borçlan 5 i00 
B A Ş K A N — -Kiilml edenler... i l 
miyenle r... Kabul etli biliştir. 

505 Hükme bağlı bo rdu r 3 0O0 
B A Ş K A N — K a b u l çetenler... Ei-
Tiıiyeııler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım Yardımlar 

653 Beden Terbiyesi Genel .Müdürlü
ğü Memur ve Hizmetlileri Birik
t i rme ve Yardımlaşma Sandığına 
(Memur ve hizmetlilerin öğle ye
meklerinde kullanılmak üzere) 15 000 
B A Ş K A N — K a b u l edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 

A / 2 - C E T V E L İ 

Yatırımlar 
VEII - Sosyal sermaye yatır ımları 

ve esaslı onarımlar 
790 7258 sayılı Kanun gereğince vü

cuda getirilecek spor, saha^ve te
sisleri 1 
B A Ş K A N —- Kabul, edenler... Ht-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup reyinize arz edece
ğim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN - - Maddeyi cef veliyle birlikte re

yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyon 
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 

B. 

810 028 

15 090 

1 Genel bütçeden yard ım 1 
B A Ş K A N - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Spor faaliyetlerinden elde ediîe-
cek var idat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaimi edilmiştir. 

3 Teberrular 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul ed il mistir. 

4 Çeşitli var idat 2 035 00! 
B A Ş K A N — Kabul edenler... i l 
miyen ler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devreden nakit mev
cudu 
BAŞKAN — Kabul edenler... I 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

588 000 

İkinci maddeyi tekrar okutarak oyunuza ar-; 
edeceğim. 

(ikinci madde tekrar okundu.) 

B A Ş K A N — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu 
miza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr. . 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce 1062 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin t a rh ve tahsiline 1062 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel. Mü
dür lüğünün , 30 . 6 . 1030 îarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine giren hizmetlileri
ne ait kadrolar , bağlı (D) işaretli cetvelde gös
ter i lmişt i r . 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince muvakka t mahiyet teki hizmet 'er ieit; 
Bakan l a r Kuru lu ka ra r iy le kadro a l ınabrecek 
ter t ip ler , bağlı (E) i şaredi cetvelde gösteril
miştir , Bu kadro la r ertesi yıl Büiçe kanunu, la-
sarısı i/e Türk iye Büyük Millet Mcel.'s no -otu 
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kır. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabu; 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Beden Terbiyesi Grene! Mü
dürlüğü kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte ka 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1941 - 1960 bütçe yıllarına adidolup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 ve 4 ncü kısım bölümleri bak-yelerindeıı eski 
yıllar borçları bölümüne Maliye B.ıkar.lıgınca 
aktarılacak ödenekten, ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Spor faaliyetleri dolayıs'yle 
elde edilecek hasılat, bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelin ikinci bölümüne ge ir, diğer taraf
tan bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 421, 428, 426 
ve 428 nci bölümlerine ödenek, kaydedilir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilnı'yen kı
sım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 3530 sayılı Teşkilât Kanunu
nun 9 ncu maddesi gereğince Merkez istişare 
Kurulunun kabul etmiş olduğu Futbol Profes
yonellik Talimatnamesinin 34 ncü maddesi ge
reğince Profesyonel takımlar arasında yurt dâ
hilinde bölgesi içinde veya dışında yapılacak 
maçlardan elde edilecek brüt hasılatın °/c 5 i, 
amatör takımlarla yapılac.k maçlardaki brüt 
hasılatın % 3 ü Futbol Federasyonu hissesi ola
rak tahsil edilip bir taraftan bağlı (B) işaret i 
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cetvelin ilgili bölümüne gelir, diğer taraftan 
(A/ l ) işaretli cetvelin ilgili bölümüne ödenek 
kaydolunur. 

BAŞKAN - - Maddeyi reye arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber 
reye arz ediyorum. Kabul edenler... Elmiyeı-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi reye arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümünü açık oyunuza arz ediyorum, 
kutular dolaştırılacaktır. 

Efendim; Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçesi Kanun tasarısının oylamasına (121) 
üye iştirak etmiştir. (.120; kabul, (1) çekinser 
vardır. Muamele tamamdır. Kanun (120) oy
la kabul edilmiştir. 

D) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi Adalet Bakanlığı büt
çesinin müzakeresine geçiyoruz : 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan
ların isimlerini okuyorum. 

Grupları namına söz alanlar : 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu, C. K. M. P. adı

na (Afyon Karahisar), 
Sırrı Uzunhasanoğlu, Y. T. P. adına (Bo-

lu), 
Celil Cevherioğiu, A. P. adına (İstanbul), 
Sedat Cumralı, C. H. P. adına (Konya), 
Kendi adına söz alanlar : 
Âmil Artus (C. Başkanı Kontenjanından), 
Kâmil Coşkunoğlu (Uşak), 
Saim Sarıgöllü (Aydın), 
Eşref Ayhan (Ordu), 
Hazım Dağlı (Çankırı). 
Fikret Turhangil (Avdın), 
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Arkadaşlara söz vermeden önce, daha evvel 

•bir takrir verilmiş bulunmaktadır. Bu takriri 
okutacağım, takdir Muhterem Heyetindir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe müzakerelerinde, 
1. Parti grupları namına konuşan ınuih'te-

• rem arkadaşlarımızın konuşma müddetinin 20 
dakikaya, 

2. Gruplar dışında konuşan mulhterem ar
kadaşlarımızın konuşma müddetinin 5 dakika
ya indirilmesini arz ve talebederim. 

İstanbul 
Dr. Rifat Öztürkyine 

BAŞKAN — Teklif 2 fıkrayı ihtiva etmek
tedir. Biri parti grupları namına konuşanların 
konuşmalarının 20 dakikayla ta'hdidedilmesi, 
diğeri şahısları aidma konuşanların 'konuşmala
rının da 5 dakika olarak tahdidedilmesidir. Ev
velâ 1 nci kısmı reyinize arz edeceğim. 

(Teklif anlaşılmadı, sesleri.) 
BAŞKAN — Partileri namına konuşanlarrji 

20 dakikadan fazla 'konuşmaması için yapılan 
teklifi reyinize sunuyorum. Teklifi kabul eden
ler... Etmiy enler... 

Teklifin 1 nci kısmı 28 reye karşı 54 reyle 
kabul edilmiştir. Binaenaleyh parti sözcüleri
nin konuşmalarının 20 dakikaya göre ayarlan
masını rica edeceğim. 

Teklifin 2 nci kısmı şahısları adına konu
şanların 5 dakikadan fazia 'konuşmamalarına 
dairdir. Bunu da reyinize arz ediyorum. 

(Anlaşılmadı, sesleri.)' 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 

bâzı arkadaşlar anlamadık diyorlar. Biliyorsu
nuz evvelce 10 dakika ile söz taıhdidedilmişti. 
Şimdi bu 10 'dakikayı da fazla bularak bunun 
beş dakikaya indirilmesini teklif ediyorlar. Ya
ni bu teklif kabul edildiği takdirde kürsüye 
çıkan arkadaş 5 dakika zarfında fikrini ifade 
edip inecek. 

Bu teklifi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmemiştir. Yani ar
kadaşlar yine eskisi gibi fikirlerini 10 dakika
da ifade edip inecek. Yalnız istirham ediyorum 
bu 10 dakikayı tecavüz etmesinler. 

Söz Sayın înceoğlu'nun, buyurun. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi 

için rey vermiyen arkadaşlar varsa lütfen kul
lansınlar. 
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Buyurun efendim. 
C, K. M. V. SENATO GRÜPl r ADINA 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) —- Sayın Başkan ve Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri ve muhterem Hükü
met Erkânı; hepinizi hürmetle selâmlarım. 

O. K. M. Partisi Oumhuriyet Senatosu Grupıı 
adına Adalet Bakanlığı 1961 yılı bütçesi üze
rindeki tenkid ve temennilerimizi arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar: 
Türk Milleti ezelden adalet mefhumuna, ve 

adalete hürmetkar bir millettir. Ecdattan teva-
rııs ettiğimiz mânevi mirasların en kıymetlisini 
link anlayışımız, adalet duygumu/ teşkil et
mektedir. Türk Milletinin bir zamanlar Şark'tan 
Garba hâkim olmal a tundaki âmillerden birisi, de 
budur. 

Bir zamanlar, ecnebi milletler Türk adale
tine ha.yran olmuş ve ondan örnekler almışlar 
dır. Hepimizin gönlü i«teıxli ki, bu anlayışımız 
dünden bugüne böylece muhafaza edilsin v<-
gelecek nesillere mukaddes bir emanet olarak 
terk ve tevdi edilsin. 

Atalarımız adalet mülkün temelidir, edasını 
vaz'etmişlerdir. İşte; Devlet binasının «.ağlam 
durabilmesi iyin de bu temelin mutlaka çok sağ-

dam olması lâzımdır. Devlet içinde hemen bü
tün huzursuzluklar adaletin iyi işlememesinden 
ileri gelir. Vatandaşın yatacağı ilk kapı adalet 
kapısıdır. Bu itibarla Devlet binasının en bü
yük yükünü Adliye müessesesi yetenektedir. Ada
letin tam mânasiyle teessüsü iyin iki ana mesele 
vardır. 

1. — Mânevi huzur 
2. — Maddi huzur 
Sayanı şükrandır ki, yeni anayasamızla, mâ

nevi huzuru temin edecek meseleler kabul edil 
miş bulunmaktadır. Bu anayasaya uygun mü
essese ve teşkilât kanunlarının bir an evvel T. 
Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi lâzımdır 

Maddi huzur sahasında üç iana prensip var
dır. Kolay Adalet, Çabuk Adalet, Ucuz Adalet. 
Kolajyi Adalet, usul kanunlarının halkın seviye
sine göre aniıyacagı şekilde tedvin, edilmesidir. 

Çabuk Adalet, ise bir teşkilât meselesidir. 
Bugünkü teşkilâtla yabük adalet teinin edil

mesine imkân yoktur. Çünkü, mahkemelerimi
zin iş adedi korkulacalk kadar fazladır. Bu iti-
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barla teşkilâtın tevsi edilmesi lâzımdır. Hazır
lık tahkikatının bizızat savcılar tarafından ya
pılmasını temin zımnında savcılık teşkilâtının 
takviye edilmesi ve emirlerine bir jeep verilmesi 
elzem olduğuna kaaniiz. 

Hâkimlik meslekinde ihtisasın önplâna alın
ması, Türkiye'nin her bölgesinde muayyen bir 
müddet hizmet esasının ihdas edilmesinin daha 
faydalı olacağına kaaniiz. Mahkemelerin uzun 
sürmesindeki âmillerden birisi de ihzar müzek
kerelerinin tesirsiz kalmasıdır. Bu itibarla hak
kında ihzar müzekkeresi çıkan bir şahsa der
hal haber verilerek muhakeme gününde hazır 
bulunmasının tenbih edilmesi, buna rağmen 
meşm bir mazeret dışında hazır bulunnııyan
lara ağır müeyyideler konulması lâzımdır. 

Hâdiselerin önlenmesi ve suçlunun derhal 
yakalanabilmesi için Dahiliye Vekâleti ile de 
iş (birliği yapılarak köylerde jandarma asayiş 
karakollarının sıklaştırılması-ve bugünkü kad
ronun 3 - 4 misline çıkarılması lâzımdır. Bu iş 
yalnız jandarma kadrosunun fazlalaştırılması 
ile temin edilecek 'bütçeye ayrıca bir külfet 
tahmil etmiyecektir. 

Ucuz Adalet: Birçok vatandaşların fazla 
hare ve masraf yüzünden mahkemeye müracaat 
edemediklerinden ve bâzılarının da bakiye har
cı ödiyemiyerek ilâmı dahi infaz ettiremedikle
rinden vatandaş çok zaman ihkakı hak yoluna 
giderek büyük küçük türlü hâdiselere sebebol-
duğundaıı harçların indirilerek ucuz adalet te
min edilmesi lâzrmgeldiği kaanatjindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar : 
Son yıllarda, alman tedbirlerle, hâkimleri

mizin maddi refahları nisheten sağlanmış ise de 
onların yardımcıları olan başkâtip ve zahit kâ
tiplerinin mahkeme gününe yetiştirilmesi icab-
eden dosya muamelâtını yetiştirmek mecburi
yeti ile gece gündüz hayatlarını istihkar ederek 
çalıştıkları halde adaletin yardımcısı olan bu 
memurları gördükleri işin ehemmiyeti ve şerefi 
ile mütenasip bir hayat seviyesine ulaştırmak 
için hazırlanmış ve B. M. M. ne sevk edilmiş, 
olan kanun tasarısının bir an önce kanuniyet 
kesbetmesini temenni ederiz. 

Bu arada ceza ve tevkif evleri personeli ve 
mübaşirler hakkındaki düşüncelerimizin de bu
na muvazi olduğunu beyan etmek isteriz. Gar
diyanların barem dahili ücrete alınarak mıın-
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tazam terfilerinin sağlanması zabıt kâtibi ve 
icra memurlarının yetiştirilmesi için meslek 
okulu veya kurslar ihdas edilmesi, vezne hiz
meti ifa eden başkâtiplerle icra memurlarına 
da kasa tazminatı verilmesi lâzımıgeldiği kana
atindeyiz. 

Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen ha^ 
kim, savcı, başkâtip ve zabıt kâtiplerinin ve 
mübaşirlerin bu yönden mağduriyetlerinin Ön
lenmesi bakımından lüzumlu kadroların alın
ması için teşkilât kadro kanununun bir an 
evvel Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi 
lâzımdır. 

Birçok adliye binaları, kiralık dar evlerde 
oturtmakta olduklarından, adalet dairelerinin 
şerefi ile mütenasip bina inşa ettirilmesi lâzım-
gelirken bu seneki bütçe de bina inşaatı için 
kâfi para ayrılmadığı görülmüştür. Binaya şid
detle ihtiyacı bulunan ve arsaları temin edilmiş 
olduğu halde inşaatlarına başlanmıyan Amasya, 
Bilecik, Çankırı, Erzincan, Maraş, Sinop, Uşak, 
Siirt, Kars, İğdır, Emirdağ adalet binalarının 
bir an evvel ikmal edilmesi şayanı arzudur. 

Azk arkadaşlarım : 
Bugün âmıme vicdanını tesir ve taayilk altın

da tutan ceza ve hususi hukuk mevzuatımız 
üzerinde, icabeden incelemeleri yaparak sosyal. 
hayatımızı modern hukukun kabul ettiği esas
lara göre tanzim ve kanunların birbirleriyle 
ahengini temin etmek için, tasanlar hazırla
makla vazifeli Sayın Adliye Vekâletinin yeni 
Anayasanın ışığı altında hazırlanacak olan bu 
kanun tasarılarının ve hazırlandığı söylenen 
İcra İflâs kanun tasarısının bir an önce Büyük 
Millet Meclisine sevk edilmedi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar : 
Ceza Muhakemeleri Usul K. 179 ncu maddesi 

mahkemelerde hâkimin avukatı tevkif salâhiye
tini vermektedir. Bu madde hükmü son derece 
mutlak ve antidemokratik olduğundan bu hük
mün kaldırılacak netice itibariyle bir âmme hiz
meti gören ve haklarında tahkikat bakımından 
Hâkimler Kanununa tâbi olan bu meslek men
suplarını mutlaka böyle btir tehlikeden tahlis 
etmek lâzımdır, antidemokratik kanunlara her 
yerde parmak basılmış fakat bir türlü ele alınıp 
halledilmiş değildir. 

Kira Kanunu meselesi de uzun zaman söz ko
nusu olmuş hazırlandı, Meclise gelecek, clenildi-
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ği halde bir türlü gelmediğinden bunlann da 
bir an evvel Meclise sevk edilmesi lâzımdır. 

Tapu Kadastro mahkemelerinin fuzuli mas
raflarını önlemek için usul, muameleler- tamam
landıktan sonra gayrimenkul basına giderek 
esas hakkında tahkikatın tamamlanmasının sağ
lanması yani bugünün şart ve icaplarına göre 
yeniden düzeltilmesi ieabeder, 

Suçlu çocuklar için, hususi mahkemeler açıl
masına şimdilik maddi imkân yoksa da ayrı 
mahkeme usulüne tâbi tutulmaları ve mahkûm 
olanların umumi ceza evlerine konul mıyarak 
mutlaka çocuk ıslah evlerine gönderilmelerinin 
temini için Çocuk Islalı Evlerinin tevsi edilmesi 
lâzımdır. 

Avukatlık Kanununu : 
Her sahada haksızlığı meydana çıkaracak 

olan hâkimin bir- yardımcısı ve müşaviri bulu
nan avukatların da istikbalinin bir teminat al
tına alınması bakımından yeni Avukatlık Ka
nununun bir an evvel B. M. Meclisine sevk 
edilmesi ve avukatlar için ya meslek sigorta
ları ihdas edilmesi veyahut da emeklilik sis
teminin kabul edilmesi lâzımdır. 

Adlî tıp meseleleri : Oerok mütehassıs hâkim 
ve gerekse teşkilât bakımından gayet kifayet
siz olduğundan adaletin tecellisine tam mâna-
siyle hizmet edemediği gibi işlerin uzayıp, mah
kemelerin sürüncemede kalmasına sebebiyet ve
rildiği bir hakikat olduğundan bu teşkilâtın da 
iyi ve seri işler bir hale getirilmesinin temin 
edilmesi için, lâyık olduğu önemin verilmesi 
ve lüzumlu görülen yerlerde Adlî Tıp teşkilâtı 
kurulması zaruri olduğundan bu hususta hasır
landığı bildirilen kanun tasarısının bir an evvel 
Yüksek Meclise sevk edilmesi lâzımdır. 

Yüksek Temyiz Mahkemesi : Vatandasın sun 
ümit kapısı ve axTa.le.tin son mercii olduğu halde 
işlerin sürüncemede kalması ademi memnuniye
ti mucibolduğundan ve istinaf mahkemeleri ku
rulmasına da şimdilik maddi imkân olmadığın
dan, dâvaların süratle rıofieelendiriimesi için 
icabeden tedbirlerin alınması ve yeni Anayasa
nın ışığı altında Temyiz Mahkemesi kararları
nın da tarafları aydınlatacak şekilde esbabı 
mucibeyi ihtiva etmesinin temin edilmesi lâzım
dır. 

Ceza ve Tevkif Evlerine gelince : Tevkif Ev
lerinin Cezıa Evlerinden mutlaka ayrılmasını za-
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j ruı-i görmekteyiz. Ceza ve tevkif evlerinin insan

lık hislerine, sağlık ve medeni hayat şartlarına 
uygun bir hale getirilmesine ve hükümlüleri 

I manen ve maddeten yükseltmek, iş sahibi yap
mak ve iyi bir vatandaş olarak cemiyete iade 
etmek zorundayız. 

Dokuz yerde Ceza evlerine tatbik edilegelen 
döneı- sermayeli iş yerlerinin süratle takviye 
ve tevsi edilmesi ıslahhanelerde de tatbik et
mek suretiyle bakiye ceza müddetlerini bura-

I larda çekmelerinin sağlanması lâzımdır. 
Çükü bizde ceza evleri 20 nci asır zihniye

ti ve insan haklar; iie bağdaşmaz durumdadır
lar. Buraya giren vatandaşların çoğu maalesef 
korkunç ihtiyatlar ve fikirlerle cemiyete döner
ler. 

Bu itibarla, bunları ıslah edecek bir iş sahası 
bulmak şarttır. Bu sayede heder olup giden 

I binlerce insan emeğinden de istifade edilmiş ola-
I eaktı r. 
I Ceza, evinden çıkan mahkûmların hayata in

tibak edinceye kadar boş kalmamalarını teinin 
I edecek olan patronaj kanununun da bir an ev-
I vel Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi t emen -
I niye şayan görülmektedir. 

1962 yılı bütçesinin tatbikinde C. K. M. P. 
adına ITükiimete üstün başarılar temenni ede-

I r im. 

i Muhterem arkadaşlar; 
Sorgu hâkimlikleri hakkında sırf şahsım adı

na bir teklifim vardır. Bunu arz etmeden geçe-
I miyeeeğîm. «Parti olarak henüz etüt edilmemiş

tir.» 
I Şahsi görüşümiıze göre 'bugün sorgu hâkim

liği müessesesinin faydasından ziyade; işlerin 
I uzaması, delillerin dağılması ve değişmesi bakı-
I nıındarı zararı vardır. Bu itibarla : 
I Sorgu hâkimliği teşkilâtı I anı ameri lâğvedil-
I diği, savcılık teşkilâtı aynı kadro ile takviye edil 

diği, bilhassa savcılık emrine bir de jeep arabası 
I tahsis edilerek hazırlık tahkikatı derhal mahalJin-
I de bizzat savcı ta rafından yeminli olarak ikmal 

edildiği takdirde ceza mahkemelerinden istenilen 
sürat; ve gaye1 ekle edilmiş olacaktır. 

Bıı işin Sayın Adliye Bakanlığınca etüt etti
rilerek mümkün görülürse böyle bir kanun tadil 

I tasarısının Yüksek Meclise sevk edilmesini de arz 
ve rica eder. Hepinizi hürmetle selâmlanın. (Al-

I kışlar ) 

http://axTa.le.tin
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BAŞKAN —• Söz Yeni Türkiye Partisi adı

na Sayın Sırrı Uzuııbasaııoğlu ııundur. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPÜ ADI
NA SIRRI UZUNHASANOĞ'LF (?>O\\\) •— 

Muhterem Senatör arkadaşlar; 
Yeni Türkiye Partisi adına bütçenin Adalet 

Vekâletine ait kısmını üzerime almış olmakla, 
yıllarca iştigal etmiş zevkini ve ıstırabını çok 
derinden hissetmiş bir Adliyeci sı ['atiyle bütün 
tenkit ve görüşlerimi ayrı ayrı noktalardan tek
sif edip teferruatına kadar inmek suretiyle te
barüz ettirmeğe zaman müsaidolmadığmdan sı-
rasiyle bâzı hususlara kısaca temas etmekle ikti
fa edeceğim : 

1. Kadro meselesi : Kadro müzmin dörtle
rin başında gelmektedir. Gördükleri işin husu
siyeti icabı hâkimlerin tâbi olduğu, çok partili 
devreye girilmeden evvel tanzim ve tedvin olun
muş bir Hâkimler Kanunu vardır. Geçmiş uzun 
tatbikat yıllarına bakınca, birçok Klkümleriy':1 

bilhassa tâyin, nâkil, terfi, terfih, sicil ve inzi
bati i-şjler bakımından keyfî hareke!"!1:'! <• vo o V.'•' 
uyandırmaya • müsaidolaıı bu antidemokratik 
kanun hâkimlerle bu sıfatta olanların her ne 
kadar iki senede bir terfi edeceklerini bildirmiş 
ise de, kadronun müsaidolup olmamasına güre 
her terfi de asgari 4 aydan başlamak üzere se
neler geçip gittiği ve terfi müddetini doldurup 
çoktan terfie hak kazandığı halde bilfiil üst de
rece maaşını alamamakta ve her hâkim, her za
man, her yerde bu yüzden haklı o bırak s r- um
makta ve mağdur edilmektedir. Kaybetdilcn se
nelerin çokluğunu düşünürsek bu haksızlığı elle 
tutulur, gözle görülür bir derecede vuzuhla an
lamamağa imkân var mıdır? Hükümetçe .sunu
lan 1962 yılı bütçesinde, tıkanıklık ya rai maya 
sebebolan daha ziyade 70 likten 'yukarı yüksek 
kadroların bol miktarda verilmesini ve bu ara
da mübaşir, zabıt kâtibi ve başkâtiplerle, icra 
memur ve kâtiplerinin ve bunlar gibi ceza ve 
tevkif evleri personelinin de kadrola-mın bu he
sap ve nisbet dairesinde çoğaltılarak koza tıka
nıklığın önlenmesini ve hattâ ceza ve tevkif er
leriyle adliye müstahdemlerinin bedenî güç ve 
hizmet sahalarının vüsati nazara alınarak terfi
hi cihetine gidilmesini ve miktarlarının da faz
lalaştırılmasını temennilerimin en başında zik
rediyorum. Üzerinde durduğum bu noktalarda 
daha da ileriye giderek 4598 sayılı Kanundaki 
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kadro maaşından iki üst derece alma imkânının 
üe üst derece olarak tadiline ve avnı zamanda 
bir İntibak Kanunu ile, seneleri bu şekilde kad
rosuzluktan heba olmuş bütün adliyecilere şâ-
ın;l olmak ve terfie sayılmadan geçen müddet
ler hesabolmak suretiyle ayrıca üst üste terfi 
ve heder olmuş senelere ait maaş farkları da 
toptan ödenerek terfi ettirilmek için Adliye Ve
kâletinin bu uğurda âzami gayret göstererek 
Adliye mensuplarının kaybolan haklarını elde 
etmesini ve onlara aynen iadeye muvaffak ol
ması nı beklemekteyiz. 

2. Tekrar ihyasını ve üzerinde durulmasını 
istediğim bâzı terfi müesseseleri: Vekâletin .hâ
kim ve savcı çocuklarına burs vermek ve yurt-
larda yerleştirilmek gibi hizmetlerde daha titiz 
ve mümkün mertebe himayekâr davranmasını, 
çoktan kaldırılmış ve faaliyetine nihayet veril
miş bulunan çok çocuklu hâkimlere yardım bü
rosunun Vekâletin sayü gayretiyle diğer mes
lektaşlarını malî kültefe sokmamak kayıt ve 
şartiyle yeniden ihya olunarak hizmete geçmesi
ni temenniye şayan görmekteyim. 

3. İtibar ve mehabet müessesesi : Adaletin 
hâkimlerin iç ve dış huzuriyle müterafik olma
sına, tam adaletin maddi ve mânevi her türlü 
endişeden uzak tam huzura kavuşmuş hâkimler 
sayesinde tecelli edeceğine, hâkim ve mahkeme
lerin itbar ve mehabeti, adaletin itimat ve emni
yet telkin etme vasfından bulunmasına binaen 
bu bapta her şeyden evvel meslekin mahiyeti 
icabı sununla bununla karşı karşıya gelip yüz 
göz olmaması ve parasiyle başkalarına boyun 
eğmek külfetinden kurtulması için - sembolik 
fiyatla verilmesinden de sarfınazar- normal fi
yatla kiralanmak üzere hâkim ve savcılara ba
husus ikametgâhların Hükümet tarafından ha
zırlanmasını, tahmin hilâfına umumiyetle yet-
miyen ve düyuna kalan suçüstü ödeneklerinde 
sarfiyat yekûnunun kısmı küllisi vesaite git
tiğinden ve istihkak sahiplerine vaktinde öde-
nmnediğinden hoş karşılanmıyan birtakım sı
zıltılara meydan vermemek ve bu vesile ile za
manla tasarruf dahi sağlamak maksadiyle mah
kemelerin iş hacmma ve kadrolarına göre bir 
veya birden fazla jeep tahsis olunmasını, ada
letin haşmet ve azametiyle mütenasip binalar 
tesis ve dairelerin onlara uygun mobilya ve 
eşyalarla tefriş ve tezyin edilmesini, malî im-



C. Senatosu B : 30 
kân ve mahallin vaziyetine göre cidden saray 
unvanına lâyık olacak derecede ve mükemmeli
yette adalet binalariyle gözleri doyuracak ve 
kamaştıracak şekilde döşenmiş dairelerin hiz
mete açılmasını hâkim ve mahkemelerin iti
bar ve mehabeti şartlarından telâkki ettiğim
den temennide bulun mayı yerinde görüyorum. 

Tevazu asilâne hareketlerdendir. Adaletin 
de bir nevi ieaplarındandır. Lâkin konfor ci
hetinden adalet dairelerinin hali tevazu ile 
değil, ancak perişanlık mefhumu ile kabili 
izahtır. Hâkimlerin ve mahkemelerin itibar 
ve mehabetine nakısa getiren ve Adeta onun!;; 
alay edercesine tefriş edilnıiyen hiçbir zemi
ni, hiçlbir yeri adalet müesseselerinin mekân 
unsuruna layık göremem ve keza böyle bir 
mekânı itibar ve mehabetle oynayıp onları ze
delemeyi tevazu olarak kabul edemem. 

Memleketimiz adliyesini vazifeli olarak in
celemiş ecneibi bir avukat (bu kadar gayri 
ciddî ve laubali bir dekor içinde bu kadar cid
dî çalışmamn 'baki olacağına akıl erdireni c-
dim ve bundan her yerde sitaşiyle bahsettim) 
demiştir. (Arslan yatağından belli olur) der
ler. öyle ise bunun en güzelini hâkimlere ayır
mak adaletperver Türle Milletinin samlıdandır. 

4. İlini ve kültür meselesi : Yalnız başına 
kupkuru bir ilim, vicdan ve doğruluktan yok
sun bulundukça hiçbir mâna ifade etmiyeceği 
gibi, yalnız vicdan sahibi olmak ve ilim ve kül
türden yoksul bulundukça bilhassa adalet 
babında hiçbir işe yaramaz. Şu halde tam bir 
adaletin tecellisine imkân vermek için her 
ikisinin de bir arada mevcudiyeti şarttır. Te
melinde bunları bulamıyan, kendisine bunla
rın destek olduğunu görmiyen ve bu mefhum 
ve unsurlar üzerinde müesses olmıyan adalet 
sönüktür, yarımdır ve hattâ hiçtir. Devlet hük
mi şahsiyetinin ve bunu terkibeden bütün 
teşekkül ve müesseselerin beka unsuru olan 
adalet, vicdanla ilmin birleşmesinden doğmuş
tur. Bunlardan biri zayıfladığı zaman adalet 
de zayıflamış, bir veya ikisi yok olduğu za
man adalet de yok olmuş ve her şey de bu
nunla birlikte; mahvolup gitmiş demektir. 

Ne ilimsiz vicdanın, ne de vicdansız ilmîn 
tek 'başlarına - bildiğimiz - hukuki mânada -
adalete vücut verdikleri 'bugüne kadar dünya 
yüzünde görülmemiştir. Adaletin büyük bir 
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güvenle yaslandığı ikiz kardeş olan ilim ile 
vicdan ne kadar kuvvetli olursa onlara daya
nan adalet de o kadar kuvvetli ve o nisbette 
cazip olur. Mesele 'böyle olunca, çok mahdut 
olan tedris bilgilerini kâfi görmek ve onu ge
liştirip müntehasına kadar götürmeye çalış
mamak elbette ki, hepimizce kabul edilmesi za
ruri bir hata olur. [»unun için ilk şart, bîlgi 
ve yetişme araçlarının temini, bunların zama
nında hâkimlere ulaştırılması ve hâkimlerin 
de imkân nispetinde okuyup kendilerini her 
gün daha fazla, yetiştirerek kazandıkları sev
gi ve teveccühe ibiha'kkin liya'kal kesibetriklerirv 
vicda idariyle teyidetnieleridir. 

Çok eskiden bastırılan ve tercüme olunan 
her türlü Temyiz karar ve içtihatla ri yi e her 
çeşit kitap, kanun, 'broşür ve mecmualar hâkim
lere gönderilirdi. Şimdi bunun lâyıkiyle yapıl
madığı gibi birçok yerlerde ihtiyaca tanı cevap 
verecek muntazam bir kütüphane dahi mevcut 
değildir. 

'Bu ilim ve kültür araçlarının hâkimlerle 
savcılara meecanen gönderilmesini ilme ve 
adalete hizmet bakımından yerinde görürüm. 

f>. Yayını meselesi : İlim ve kültürde il
gili olarak söyliyebilirim ki, Adalet Bütçe
sinin yayım kısmı da ele alınmaya değer. 
Oünkü, çalışma ve eser verme yolunda hâkim
lerle savcıları teşvik edebilecek ve onları şevk 
ve gayrete getirebilecek faktörlerden sayılabi-
len l)u yayım giderinin azlığı ve dolayısiyle 
bütçenin tanzimi sırasında bu mevzuun lâyık 
olduğu ehemmiyetle ele alınmamış bulunduğu 
göze çarpmaktadır. 

Gelişme sdbep ve âmillerinden olduğu fikir 
ve kanaatimle bulunduğumuz yayım masrafı
nın bir hayli kabarık oluşunu görmeyi hak
lı olarak isterdik. 

(>. Yabancı memleketlerde tahsil meselsi : 
Memleketimiz hukukçularının, Gaıib medeniye
tinin ilminden ve hukuk kültürü ile hu alan
daki muhtelif müesseselerin, kuruluş, inkişaf 
ve faaliyet tarzlarından ve Batının son hu
kuki gelişmelerinden yakından faydalanıp 
ruhan ve fikren bir hayli mahmul olarak av
detlerinde memleketimiz için daha faydalı ve 
mesailerinde daha müsmir olabilmeleri düşün
cesiyle, yalbancı memleketlere gönderilecek ele
manların yurdun her tarafından tam ve ger-
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çek müsavat dairesinde ve mümkün mertebe 
eok miktarda seçilip gönderilmesini ve büt
çenin bu faslına daha fazla tahsisat konul
masını temenni etmekteyiz. 

7. Ucuz, kolay ve çabuk adalet meselesi : 
Öteden beri her memlekette, her zaman bu 
tarzdaki adalet aranmış, memleketlerin bâzı
larında kısmen kavuşulmuş, bâzılarında da 
temenni halinde kalmıştır. 

Malî bakımdan bir hayli masraf ve külfet 
ihtiyar ettiren ve birçok müesseselerin var
lığına ihtiyaç gösteren en ideal adaletin bir 
gün memleketimizde de tam mânasiyle vücut 
ibulueağma inanıyor ve bu inançla, müteselli 
oluyoruz. 

Bu cümleden olaralk bâzı hususlara kısaca 
temas ve temennilerde bulunmak istiyorum: 
Halen bir kısım kazalarda mevcut bulunan sulb 
mahkemelerinin asliye mahkemelerine iblâğını, 
halkı, uzak mesafelerden kazaya kadar gidip 
gelme, işinden gücünden kalma külfetinden kur
tarmak için münasip görülecek, çok nüfuslu, 
coğrafi yönden merkeziyet arz eden nahi-
yerîerde yeniden sulh mahkemelerinin ihdas 
olunmasını, eskiden beri temenni olunup 
gelen ve bir türlü gerçekleşmesi kabil olmı-
yan ara mahkemelerinin yani istinaf mahke
melerinin tesisiyle adaletin daha ziyade ga
rantisine, ona daha fazla itimat telkinine, 
aynı zamanda Temyiz Mahkemesinin büyük 
iş hacminin azaltılarak daha seri ve daha il
mî ve kanuni yollardan yürümek ve ayrı usu
le tâbi kanuni merhalelerden geçmek sure
tiyle daha emin ve mükemmel bir adaletin 
tezahürüne imlkân verilmesini, avukatlık, Ceza 
ve Hukuk Usulü Mu'halkemeleri kanunlarının 
tekrar ele alınarak antidemokratik olan ve 
işlerin uzamasına yol açan hükümlerinin de
ğiştirilmesini, alacağını tahsil bakımından, in
sanın (alacaklıyı imha ve borçluyu vikaye etmek 
için vaz'olunmuş) diyeceği gelen tera ve îflâs 
Kanununun üzerinde yenibaştan durulmasını, 

Adlî müzaheret tahsisatı ekseriya kâfi gel
mediğinden bu müessese lâyıkiyle çalışamam ak
tadır. Bu fasıldaki miktarın tezyidi yoluna 
gidilmesini, işleri çdk olduğu vekâlete bildir
dikleri iş cetvelleri ile anlaşılan yerlerle 
Temyiz Mahkemesine kadro ve daireler ilâ
ve olunmasını, çocuk ruhiyatına vakıf uzman-
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l an da heyet içine alan çocuk mahkemeleri
nin kurulmasını, vatandaşların, hâre ve masra
fın ağırlığından dolayı, haklı olduklarını 
bildikleri dâvaları dahi çok defa açamamak 
zaruretinde bırakan 5887 sayılı Harçlar Ka
nununun tadil ve bilhassa en çok nazarı dik
kati celbeden binde 40 harcın indirilmesini ve 
buna göre düzenlenmesimi; 

Adlî tebligata ait 150 kuruş posta masraf inin 
da keza indirilmesini, hulâsa, vatandaşa ağır malî 
külfet talim il eden mümasil mevzuatın, günün 
şart ve icaplarına daha uygun surette tanzim 
olunması için yeniden gözden geçirilmesini tavsi
ye; ve temenni etmekteyiz. 

8. Kâtiplerin durumu : Mahkemelerin baş
yardımcısı olan kâtipler üzerinde de ayrıca dur
mak >g.erekiı\ Ceza, bu çok çeşitli ve yüklü adlî 
muameleler kâtipliğin bir ihtisasa muhtaeolduğu-
nu ve bir meslek haline gelmesi zaruretini açıkça 
hissettirmektedir. Kâtip ve başkâtiplerle bu mi-
sillü icra memur ve kâtiplerinin gördükleri me
suliyetle dolu mütenevvi ve muhtelif işler yanın
da maddeten asla tatmin edilmediklerini ve ihma
le uğramış olduklarını kabul etmemek gayrikabil-
dir. Bunlara ayrıca lâyik oldukları ödeneği sağ
lamak, yetiştirici okullar ve kurslar açıp muay
yen seviyeye ulaşanları kabul etmek suretiyle 
gittikçe mağduriyete uğrıyan kâtiplik meslekini 
kurtarmak, tahsil ve bilgice yüksek kimselerin na
zarlarını üzerine çeken cazip bir karar haline ge
tirmek bugün için kaçınılması zor bir zaruret
tir. Bizdeki Devlet daireleri içinde en rasyonel 
çalışan Adliye daireleri profesör Neumark dahi 
raporunda belirtmiş ve teyidetmiş bulunmakta
dır. 

Şimdiye kadar bu çok mühim mevzuun üzeri 
ne eğilip çaresine bakılamadığmdan dolayı üzün
tü duymaktayız, 

Her türlü fedakârlığa katlanarak ciddiyetle, 
büyük bir feragati nefs ve sabırla çalışan kâtip
lerimizin terfihi için Hükümetin de malî kaygu-
yu bahane etmeden gereken bu kadarcık bu fera
gati göstermesi artık bir vecibe haline gelmiştir. 

0. Kasa tazminatı : Kasa tazminatının, mah
keme ve icrada daha ziyade para ve kıymet mesu
liyeti altında çalışan, vezne ve muhasebe işleriyle 
iştigal eden bütün adliye başkâtip ve memurları
na da - Maliye Vekâleti ile iktisadi Devlet teşek-
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küllerinde olduğu gibi teşmilini yerinde görü,-/o- j 
ruz. i 

10. Adlî tabip meselesi : Doğru ve seri adv i 
letin yardımcılarından olan adlî tabip müessese
siyle adlî tabip mütehassıslarının kâfi gelmeme
sinden dolayı ihtisasa muhtaç birçok mesailin sü 
rüncemede kalarak vaktinde adaletin emrine 
ulaştırılmadıkları ve mahkemelerin buna bağlı iş 
lerinin de gecikmekte olduğu görülmektedir. Bu 
nun ancak, bu müessesenin imkân nisbetinde vur 
dun münasip ve merkezi diğer bölgelerinde de te
sisi ve mevcut elemanların çoğalt il mas iyle 
önleneceği kanaatine varılmaktadır. 

Bu mevzuda, adlî tabip vazifesini gören Hü
kümet tabiplerine de daire içinde ve dışında me
sai haricinde geceli gündüzlü, devamlı ve fera-
gatkâr çalışmaları göz önünde tutularak Harçlar 
Kanununun tanıdığı haktan başka ayrıca adlî Pı-
bip mütehassıslarına verildiği gibi bir miktar 
ödenek verilmesini temenniye değer görüyoruz. 

11. İnfaz müesseseleri : Tnfaz müesseselerin
den maksat, yalnız, suçlunun işlediği fiil ve hare
ketle ihlâl ettiği içtimai huzurun mukabili ceza 
verip onu çektirmek suretiyle cemiyetin ondan öç 
almasından ibaret olmayı]) her şeyden evvel on
ların ıslah edilerek cemiyete;, nedamet duymuş, 
bütün zan ve kötülüklerden arınmış bir vatan:!as 
kazandırmak olduğuna göre, ceza evinden mahkû
miyet müddetini doldurup çıkanın girdiği zaman
dakinden farklı ve üstün mânevi vasıflar kazan 
mış olması lâzımdır. Bu vasfı kazanmadıkça ve 
bu vasfı kazandığı halde vatandaşlar arasında lâ
yık olduğu kıymet ve şerefi muhafazada güçlük 
çekmiyecek bir imkân hazırlanmadıkça infaz mü
essesesi gayesine ulaşamamış demektir. 

Şu halde mahkûmların .yalnız ceza evlerine gi
rip çıkıncaya kadar değil çıktıktan sonra bile 
uzun zaman ve devamlı olarak takip ve kontrol 
etmek, mahkûmiyetinden kalma anormal ve çe
kingen durumda ve şaşkınlık sırasından ve izleri
ni taşıdığı şaibenin mânevi baskısından kurtar
mak, siyanetine iltica ettiği cemiyete lâyik bir 
fert olabilmek ve o ceza evinden çıkmış ferdi de 
kendine kazandırmak suretiyle cemiyetin cemi
yet olarak vazifesini yapabilmek için memur ve 
müstahdemin kalite ve aded bakımından yüksel
tilmesini ve bu alanda hususi dikkat ve itina il o 
yetiştirilmiş ruh ve infaz uzmanlarının her yön
den mesuliyetle mükellef ve mücehhez olarak bu 
işlere memur edilmesini temenni etmekteyiz. 
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İslah ve iş esası üzerine kurulmuş ceza evleri

nin ve çocuk ıslah,müesseselerinin faaliyetini tak 
dirden. uzak tutmamakla beraber bize her bakım
dan kifayetli olduklarını, gösterecek bir kabili/eli 
henüz iktisabetmemişierdir. Bunların mânevi va
sıflar ve şartlarla zenginleştirilerek miktarlarının 
artırılmasını \e bu ıneyanda albâkan tereddi w 
uğramamaları düşüncesiyle T. C. Kanunumu-'m 
53 ve 5-1 ncii maddelerine harfiyen riayet oiüııa-
rak çocukların hiçbir /aman hiçbir yerde büyük
lere mahsus yerlere konul mamasını, ancak bü
yüklere tahsis olunmamış ayrı ve hususi yerlerde 
muhafazasını ve malı kûmların her nevi iş ve onun 
yanında okul, kütüphane, spor, müzik, sinema gibi 
hem bedenî, hem ruhî ve S'ikrî tekâmülünü saglı-
yan vasıta ve sis!emlere daha, fazla ehemmiyet 
verilmesini ve bu kolların fırsat ve imkân, nisbe
tinde çoğaltılmasını ve müessesenin maksat ve ga
yesine göre fikrî, ruhî ve hukukî olduğu kadar 
malî ve iktisadî bakımdan da daha randımanlı iş
lemesi için teknik elemanlara da. geniş mikyasla. 
yov verilmesini temenniye lâyık görmekteyiz. 

BAŞKAN - Savın Bzunliasanoğlu, müdde
tiniz bitmiştir. 

HIKIM UZUNTIASANOfJLU (Dramla) -•-
Arkadaşlar, bu okuduğum şey, faydalı ise ve 
bu • mevzuu bugün konuşmak iea be d iv orsa konu
şayım. Yoksa. burada kesip hu/urunuzdan ayış
layım. Bugün i1 karlar herkes konuştu. 

BAŞKAN Müsaade bu vurun efendi;1;. :N) 
dakikadan fazla konuşulmıyacak diye Yüksek 
'Heyet bir karar aldı. :2i) dakika dolmuştur. 
(Yarından, itibaren sesleri! Bugün konuşacak 
arkadaşların bu jahdidii: uranda kab mm He
yeti (Valenizin karsana v isk.Urb;'"' ba-'d'bır. 
B-.ı kararın laüukı simdi ad -ümm? Varmdan ÎB-
barvn mi"; (Yamıu'an itibara: s-s!erV Su halde 
bu karar,u yarından dibama? ı-siivk cMbuesi 
hususunu reyinize arz ed.i vurum. Kabul eden
ler... Kfmîyenler., Kabul edibııişlir. 

Devanı, buyurun efendim. 

SIRRI U/TUNHASANOCLl! (Devamla) — 
Sözlerimi tamamlamak fırsatını verdiğiniz '-in 
teşekkürle devam ediyorum. 

MUCİP ATAKLI (Tabi? Öve) - KVbıb edil 
memişlir. Lütfen omsı a savın. 

BAŞKAN—Peki -fendine 
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Bu karar ınız ın ya t ından i t ibaren ta tbikini ar

zu edenler lütfen işaret etsinler... (Var ından 
i t ibaren mi sesleri) Evet... 

Hemen ta tbikini arzu edenler lütfen işaret 
etsinler... 2G reve karşı 40 reyle devamı kabul 
edilmiştir . 

Sayın Sırrı i lzunhasanoğlu konuşmanıza de
vam edebilirsiniz. 

SI I IRI ÜZUX»L\SÂXÜĞEE (Devamla) — 
Efendim, teşekkürler imle sözlerime deva;;; edi
yorum. 

Hâdiselerde durmak işin kolay tarafını sin
mektir . Asıl mühim olan mesele sebeplerde du
rup işlemektir. Sebeplen ve müsebbipleri yek 
edemedikçe • gittikçe ar tan bir hızla suçların w 
suçlular ın bir gün gelip ortalığı lamam'vlo kap-
l ıyaeak ianndan hiç şüpheniz olmasın, «yık defa 
hakiki suçlu mevzuatın sınır ındaki perdenin ar
kasında müşevvik ve muharr ik olarak »izlenmiş. 
kendisi hiç de şaibeli olmadan nie.e günahsız ve 
ınâsum kimselere sın; işlettirerek şaibeli kılmış
tır. Öerçek insanın \ e adaletin temin ve teessü
sü için bir yığın zahirî suçluları d eğik anî gö
rünmez suçlu olan ,-» perde a rkas ımlakki bakıp 
keşfetmek ve ona hm acımadan cemiyet':; istik
bali adına, en ayır <----zayı vermek ve diğer bin-
niu kurban! olan yurduların ve şaibelilerin de 
gaflet ve safiyetleri dereeesini aşmıyan # bir 
mücazata tâbi tu tmak ve bunu da e rkân ıımıı-
m iyeye ilân etmek lâzımdır. Hâdisede: den se
beplerin derinliğine bu zaviyeden gönden şüp
he ve t e reddü t merdivenler inden inümedikçe 
hakika t le r i yaka lamaya ve cemiyetin huzurunu 
korumaya imkân yoktur , (leza ve hrfaz huku
ki ve aynı zamanda çeşitli ruhi bilgilerle Ügiii 
b i r tak ım öğretim ve öğrenim yolu ile himaye-
kâ r ve müsamahakâr cemiyetler w teşekkül der 
vasıtasiyle hazırlanmış hukuki bir zemin üstün
de kurulan bu müesseselere ruh vmen bir zemi
nin doğusn. devanı ve inkişafı için güven, bir
ide ve büyük fedakâr l ık lar lâzımdır. Samimi
yet ise, bizi bu görüş 'ere sevk eslen hukuk i ve 
içtimai esasların en ideal şar t ıdır . Kınlan şer<d 
ve haysiyetleri iade etme, is bulma, mülk n a i 
bi kılma, ürkütmeden yeniden medeni topluma 
ısındırma gibi gereken birçok mânevi, hukuki 
ve ikt isadi sahada şefkat ve merhamet koll.lan-
nı açmaya amade ve t ek ra r onları hayata bağ
lamaya ve hukukan diri l tmeye ilâe olabilecek 
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ve insanlık kaidelerini memleketin üs tün men
faatleri seviyesinde mülâhaza edebilecek insanî 
teşekkülleri kurmaya, memleketimizin bün
yesine güre en iyi tarzda işliyeeek bir pa t rona j 
müessesesine vücut veren kanunu Meclise ge
t i rmeye ve bunlar ı hayal âlemimizde ve idealle
rimizde yaşat t ığımız veçhile t a h a k k u k u n u ve 
devamını sağlamaya elverişli olan imkân la ra 
vücut verilmesini eok faydalı te lâkki e tmekte
yim. 

12. Hâkimlerin ve mahkemelerin teminat 
ve istiklâli : Yemi Türkiye Part is i olarak, tüzük 
ve programımızda, demokrasinin en esaslı teminatı 
telâkki ettiğimiz mahkemelerin bağınısrzlığmıı 
vaz'eden Anayasadaki umumi esasların ışığında 
hâkimlik s ta tüsünün yeni baştan ele alınmasını, 
Tâyin, nakıü, terfi, tecziye, ta.ltitf ve emekliye 
şevkleri gibi biicümle hâkimlere mütaallik mua
mele ve tasarruflar ın Hâkimler Şûrasınca yapıl
masını -ve bütün kanunların Anayasaya uygunlu
ğunun kazai murakabesini sağl ıyacak ve nâzım 
rol oynıyacak bir Anayasa Mahkemesinin teşki
lini dem okra*,: « in lâzmrı gayrimüfariki olarak 
görüyor ve fakat bunların teşekkülünde siyam 
tedbirimin bertaraf edilmesini ve Anayasa Mah
kemesinin her tür lü siyasi tesirlerden mâsun bir 
şekilde teşekkülünü sağlıyacak ve görevlerini be
lirtecek hükümlerin Anayasada açık bir surette 
yer atmasını temenni etmekteyûz. 

Bu hükümlerde yer alan dili eklerimizin, par
timizin tüzüğündeki muhteva veçhile ebediyen 
millî şükrana müs tahak olacak derecede yepye
ni bir ruh ve imanla gerçekleşip kökleşmesin': te-

, menıi'i ediyorum. 

S a yi n S e n a t ö rl e r ! 
Bugün için, gi t t ikçe güvenini kaybeden ve 

demokra t ik esaslarla imtizaç etmek kabil iyetin
den mahrum bulunan Hâkimler Kanunu değiş
medikçe, hâkimler in her tü r lü tâyin, tahvil , tec
ziye, teftiş ve murakabeler i icra kuvvet inin elin
de bulunmadıkça , birçok kanunlar ımız insan 
hak la r ım ve Anayasayı rencide eden ve demok
ra t ik bir rejimin hukuki esaslarile telif edilme
sine imkân olmıyan hükümler taşıdıkça, hâkim
lerin miktarca kifayetsizliği sebebiyle kabul 
olunan ve ta tb iki zarur i hallere münhası r bu
lunan salâhiyet K a n u n u n u n hususi maksa t l a ra 
iılet olma vasfını muhafaza ett ikçe, indî ve fer
dî ve hattâ keyfî diyebileceğimiz bir takım ta-

http://ta.lt
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sarraflarla hâkimleri korku ve tazyik altında 
fbıralkan, idarenin emrine tâbi kılan ve çok defa. 
akıllarına geleni başlarına getiren emeklilik ka
nununun (görülen lüzum üzerine) tâfbiri gibi 
anJtidonıdkrati'k bir lüzumsuzluk ve keyfî hare
kete (bir mezuniyet ifadesi taşıyan o meşhur 
39 ucu maddesi bakanların elinde ferman gibi 
hükmünü icra ettikçe, aranan hürriyet ve de
mokrasi. rejiminin veçhesini arz eden esaslar 
'bakımından muallel oldukları anlaşılan Ira
mın ve alhkâmm iptal ve tadili cihetine gidi I-
oıesi yolundaki düşüncelerin samlimıiyet ve isa
betine dayanarak, sözde vekil gerçekten hâki
min, mahkemelerin teminat ve istiklâlini hüsnü
niyetle atılmış temeller üstünde vaz'edeıı ve fa
kat tatlbikatmd'a bu mefhum ve müesseseleri ze-, 
deleme istidadını taşmııyaıı kanunlar çıkarıl
madıkça, tavsiye, arz ve temennilerimizin yeri
ne gelmesine ve gerçekleşmesine malî ve ikti
sadi imkân bu derece gayıimüsaidoldukça, 

Bunca ümit ve hayallere rağmen bugüne ka
dar bir türlü hakikat olmıyan bu müesseselerin 
ademimevcudiyet'ini döküp saymaktansa hula
saten söyliyeMlirim ki, Amerika, İngiltere ve 
Fransa gibi birtakım .memleketlerin hâkimler 
statüsüne .hâlâ hasret çekmekte devam ettikçe her 
nevi hürriyetlerin ve inısan halklarının korun
masından, adaletin teminat ve istiklâlinden, 
modern hukukun kaideleriyle tanzim ve teçhiz 
olunmuş bir cemiyetten ve lıukulk devletinin 
esaslarından ve aynı zamanda adaletin itimat ve 
emniyet telkin ve merhamet ilham etme vasfın
dan nasıl bahsedil etidir ? 

13. Tarihten bir misal : Adalet tarihlerini 
süsliyen ve şereflendiren misallenden birini bu
rada zikretmeden geçemiyeceğim : Fatih Sul
tan Meıhmed'in, haksız yere ıbileklerîni kestirdiği 
ıbir mimarının dâva etmesi üzerine davalı İkin
ci Sultan Mehmed'le yanyana hiçbir fark gözet
meden yaptığı mulhaikeane «onunda hakanı hak
sız bularak o zamanki merH kısas ahkâmınca 
aynen bilekle ilinin kesilmesine karar veren îs-
tanibul • Kadısı Hızır Efendinin taşıdığı o cesa
ret ve adalet duygusiyle devrin Hakanı Fatih 
Sultan Methmed'in kızmak şöyle dursun haksız 
lığını kabul ve idrak edip tecelli eden bu yüce 
Adalet karşısında duyduğu memnuniyetle Kadı 
Hızır Efendiye bilâlıara Kadıiköy ismini alan 
Istanibul'ım bir safhını hediye etmesi de haka-
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nııı. adalet anlayışını ve bu rııüe>sseseye verdiği 
değerin azametini düşünürsek ve üzerinde de
rini eşip sebeplen talhlil edereik mukayeseler ya
pa nsalk ve her şeyi çok güzel anlıyaralk daha bü
yük bir gayretle (iareler ararız. Bunun gibi 
•millî mefahirimizi teşkil edeıı daha nice emsal
lerle dolu adlî tarihimizi, adlî hayatımızda dai
ma, her yerde ve her türlü şartlar altında de
ğişmez bir örnek olarak gözleminin önünde bu
lunduran hâkimlerimizin bütün maddi zorluk
lar, en çetin imkân ve mânevi tazyikler altında 
bile o asil anane ve genelliklerine sadık kala
rak ve şimdi büyük bir kuşu içinde yâd ettiği
miz ve (ruhları şad olsun) dediğimiz o muazzez 
ve mübarek varlıkların çizdiği fazilet yolların
dan her ne pahasın?! olursa olsun inhiraf etme
mişlerdir. 

Yalnız hâkimler değil, Türk siyasi hayatın
da mevki işgal eden bilûmum eşlhasın bir taraf
tan Kadı Hızır Mfendi gibi hareiket ederken 
onun karşısında bir imparatorluk kurmak kud
reti içinde adalete iboyun eğen o hükümdarın 
kudret ve zihniyetinde olan asil Devlet adamla
rını görmek isteriz. 

15 ııci asırdaki Katlı Hızır Efendi ile o şanlı 
hakanın adalet anlayışı içinde yacıyacak bir 
toplumun varlığına 20 ııci asırda vatan denilen 
bu güzel toprakların üstünde cidden kavuşmak 
isriyonsaik en küçüğümüzden, en büyüğümüze 
kadar, geri dönüş değil, bilâkis taptaze hufkuki 
hamlelerle en ileri, ve ideal yarınlara büyük bir 
azimle adımlarımızı atarken hakikatlerin ve 
suçların ve adaletin tebellüründe zerresine va
rıncaya. kadar o Türk adalet tarihinin sakife-
leıi arasında bir pırlanta gibi parlıyan 15 nci 
asırdaki Türk adalet, telâkkisinin atmosfer ve 
karakterini idame ve muhafaza etmek mecburi
yetindeyiz. 

1.4. Netice ve en s'oıı temenni : Söylerimi 
bitirirken Adalet Vekâleti bütçesinde yıllarca. 
ve halen yapılan bunca temenni ve arzuların 
gerçekleşmesini sağbyaeak miktarda bir tahsi
sat konmadığını, birçok isteklere cevap verecek 
bölüm ve maddelere ayrılmadığını, bundan da 
1962 yılında dahi 1961 ve ondan evvelkilerinden 
farklı bir manzara ile karşılaşmıyacağımızı an
lıyor ve şimdiden arzularımızın boşa gittiğini 
görmeyi esefle karşılamadan evvel koalisyon 
Hükümetinin programında Türk Milletine 
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karşı olan taahhüt ve vaatlerini olsun yerine ge
tirerek ve temennilerimizin tahakkukuna imkân 
nöbetinde vücut vererek vazifesini yapmasını 
temenni eder, bu vesile ile 1962 bütçesinin he
pimiz için hayırlı, vatan ve memleketin âkibeti 
için uğurlu olmasını diler, ve huzuru âlinizden 
ayrılırken bir kere daha hürmet ve mııha'bbet
lerimi teyiden hepinizi selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa ait oy toplama 
'muamelesi 'bitmiştir. 

Söz Adalet Partisi Senato Grııpu adına de
lil Cevherioğlu'nun. Buyurun efendim. 

ADALET P A R T M SENATO GRCJPU ADİ
NA CELİL ÖEVHERİOGLU (İstanbul) — Ar
kadaşlar, 1962 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi mü
zakere edilirken, grupumuzun •görüşünü arz etmek 
için söz almış bulunmaktayım. Bu vesile ile 
Yüksek Heyetinizi saygılarla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir memleketin medeni ve içtimai seviyesi 

o memleketin adalete verdiği değerle ölçülür. 
Hukuk ve adalet fikrine sadakatle bağlı olau 
memleketlerde denebilir k i ; iktisadi, ve içtimai 
hayat, ileri derecede kemalini bulmuştur. Ta
rihî bir gerçektir ki : Türk Devletlinin en şa
şaalı ve en parlak devirleri adalet İ'ikrinin 
tam mânasiyle siyasi ve içtimai hayatımıza, hâ
kim olduğu devirlerdir. Az evvel bir arkadaşı
mızın işaret buyurdukları gibi bir işçi ile bir 
hükümdarı yan yana getirip eşit şartlar içinde 
muhakemesini yapan ve sonunda, işçiyi haklı 
ve hükümdar] haksız bularak hüküm tesis eden 
bir adalet rejimi asırlarca milletimizin, içtimai 
hayatına hâkim olmuştur. Bu derece kutsal bir 
geleceğe sahibolan milletimiz için adalet mef
humu, şüphesiz hayatî bir ehemmiyet taşımak
tadır. Gerek bu tarihî gerçeklerden ve gerek
se hukuk inkılâbımızın 30 küsur senelik tatbi
katından mülhem alarak sağlam ve kifayetli 
bir adalet sisteminin kurulmasına zaruret his
sedilmiş olmalıdır ki, Anayasamızda bu siste
min esaslarını tesbit eden hükümlere yer veril
miş, evvelemirde hâkimlerimizin hüküm ve ka
rarlarında seriıcst ve bağımsız olmaları prensi
bine uygun tedbirler derpiş edilmiştir. 

Anayasa gereğince adaleti tatbik ile görev
li hâkimlerimizin tâyin, terfi ve nakillerine ta
allûk eden özlük işleri, icranın tasarrufundan 
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çıkarılarak kazai organın ve Yüksek Hâkimler 
Kurulunun yetkilerine terk edilmiştir. 

Fakat muhterem arkadaşlar adalet mücer
ret bir mefhumdur. Adalet kendisine vücut ve
ren birtakım erkân ve şeraiti eâmi olmak icab-
eder. Adaleti tatbik ile görevli olan hâkimleri
mizin hüküm ve kararlarında serbest ve bağım
sız olmaları şart olmakla, beraber yeter değil
dir. Hâkimlik bir sanattır. Bu itibarla hâkim, 
hukuk tekniğine bihakkın vakıf olmalıdır. Ve 
bu haysiyetle de kendisine arz edilen meselele
ri, usulü veçhile tetkik ve kanuni mevzuat o 
meselelere sürat ve isabetle tatbik ehliyetine 
sahip bir durumda bulunmalıdır. Hâkim, fazi
leti. ve hukuki .teminatı ile vatandaşa itimat 
telkin edebilmelidir. Vatandaş, mal, can ve na
musunun teminat altında bulunduğuna ve en 
kısa bir zamanda ve en az bir külfetle hakkını 
istihsal edebileceğine inanmalıdır. Hak sahibi 
mahkemeye giderim diye taahhüdünü ifaya 
karşı tarafı zorlayabılmeli, buna mukabil borç
lu mahkemeye git diyecek mahkemeleri hak 
sahibine karşı bir tehdit vasıtası yapmamalı
dır. 

I^akat hâkimin hukuki teminata sahibolma
sı, lıiçlbir zaman bir dâvada keyfî, indî ve süp-
jektif ölçülerle o dâvaya tasarruf hakkını ken
disine bahşetmez. Hâkim her şeyden önce ka
nuna tâbidir. Bir alacak veya bir tahliye dâva
sının aylarca ve hattâ yıllarca sürüncemede bı
rakılması hiçbir zaman adalet fikriyle telif edi
lemez. Bu itibarladır ki ; hukuki teminata sa
hibolan hâkimlerimizden bu teminata lâyık ola
cak şekilde vazife yapmalarını beklemek hak
kımızdır. Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 
ile yeni Hâkimler Kanunu tedvin edilirken arz 
ettiğim hususlar üzerinde önemle durulmasını 
ve. hükümler sevk edilmesini* temenniye şayan 
görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adalet anlayışına hâkim olan diğer bir un

sur da dâvaları sürüncemeden kurtarmak, ada
let işlerinin süratle yürütülmesini sağlamaktır. 
Bu gayeye vusul için her şeyden evvel ceza ve 
hukuk muhakemeleri usullerinde ve İcra iflâs 
Kanununda değişiklik yapılarak bir kısım for
malitelerin basitleştirilmesi ve "faydasız olan
ların . kaldırılması lüzumuna kaani bulunuyo
ruz. Dâvaların ve işlemlerin yürütülmesinde 
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hâkimleri az - çok bağbyan bu çeşit f o rnad i a î ;la, k,;k ;alık içe 
lerin bir fayda sağlamadıklar ı detaka 'ea ^a?;:'i [ ( S a k urea.] m 

I 
olmuştur . , j ; a. ı - - ^ >•' ' 

Adalet te sürat prensibi bakımından . 'ha
miyet i de rkâ r olan diğer bir hi.mi.is ma'.d-amm 
ler in ıkalem personeli ile ilgilidir. Mahkeme 
lerin du ruşma har ic inde ka lan bü!;ün Alrr 
kâ t ip ler ve başkât ip ler ta raf ından y ü n d ü ; 
inektedir . Bunlar adeta haklimin yardımca k a-
durumundadı r la r . Mesai saatleri haricinde da j 
bu i der le uğranmakta ve ekseriya tat i l günle 
r ini dahi mahkeme kaleminde ^-eçirmak-yakiı 
ler. 

B ü t ü n bu geyre t ve t'edar'kârlığa karnı ki 
a lmakta oldukları maaş, geçimlerini temin et 
inekten çok uzaikkır üstelik kadrosuzduk y;i 
»ünden zaımanında terfi imkânı da bulamama a 
fadı r la r . Bun kum. za.mauı gelince terfik1 r n 
ve fazla mesailerine karşılık, (ilıu.ıl; üzere ;aa 
ku l nishette kendilerine tazminat 'verilmesin 
sağ lamak için sayın Adale t Bakanımu. çare 
ler arayacağını ümit etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar . 
Ada le t işlerinden bahsi d< 1 > < 

r ine t emas etmemek kabil 
an lamda ceza, siyavseti sı e ıu,ı ı ı *• m 
ziyade onu islâh etmek p ı t ı '< w 
i ş esasına, müsteni t ceza n ' m K ı> - •> 
•sul için kuru lmuş tu r . Malıkıun'> M < I1 • 
r dun asını 'istihdaf (ulen < C ( M I I .H 
ceza evleri, 'bir t a r a f t an ı ı / ı ı> ! as < ' • 
ni teşkil eden islâh prensib ut \< »t »im 
mahkûmiye t müddet ini bı ı ı< Lın < < 
miyete iade olunan va ta iu lamı ı ı n n n i i n 
insan gibi iş t u t a r a k yaşam* sim ı I, n ı 
Ikımından içtimaî ya rd ım d m ı n a , m 
bir tesis olmak i t ibariyle bu gibi im •> 
itin çoğaltı lması arzuya. şayan im'm n m, 

: 2 
ini re r gane teş'kı 
'delerin silâh v 

etm'-Mv'Le-dir. 
bıçakların 

;. e % a i e r a e e u i m a a . eaa r r ıyeue İm nır-
:;• •',• a<aae! İM müsamahasından ve hafta yar-
h^A,-\ ileri ,ee! elektedir. 
\ ak. • k nedü-mıamzdurki : weübeait iş saha-
a. kaza tii.-a. k_\ at, yükeakueslyle mıu.euasip 
e! aSe-ma er ü c a r i i k a a n e t a r e karşı rağ 
a l a d a n kah iameŞ ir. Bir 'kamı em.rdiyan-

aa"•' i'-.' ı,-; r a a m ı y a n yaşlı ve âciz kim.se-
ı.ı a a rai 1 ir. Bunlar da. yaz mevsiminde iş 

ıa bunlukla a zaman vazifelerinden ç.eki-
iar mevsiminde t'.'k'rar \ 'azifelerine döner-

Sera. r \ : idareleri bu şo ia.it al t ında dahi 
;".••;. i t i a a m h a a u îdametine arzı ihtiyaç et-
hMİİr. 

mııır naremuıe alma •Mİ f 

Buna ımuka bil diğer blı co1 ce/ ı \ h 
n in d u r u m u son derece ha/ i ı ıdn P1 . ı h > 
suçluya islâh prensibine uv>,nn b . m , ( 

olmaları şöyle dursun, DU M İm ' ı (> 
içt imai sefalet; yuvası kabil ti l< d > 'm» ı 
re h u l m a k içlin evvelâ gard ı \ a oku 1 ,ı , '» -, 
lamak lâzımdır. Yüz, yüzelli Jııa gibi ]>ek < u/ 
aylıîk ücret ler le çalıştır, , n <• ı d , nk ! 

müspet iş beklenemez. iaŞuk.<ls/ \ b •' ı 
revler ini ,'kötüyc kul lam ut\ ı m ı a ı l k -
sim gard iyanlar ın id aresim b> <M , < ,, . 

id;' mc >!ak Ind'ın- getii ilmesi ve bu dâvanın-
k;, a r a k a d t" yakına gidilmesi zamanı çoktan 

! -e!ip v a a r r a ' a 
''•'•'-••'•'. ! a r •';••!:.I t ek ra r hü'auetle selâm-

! • • • • - • - • • • - - ' - • a -

\ S '''' S -'.a, S a h m Terbiyesi (ilen <v.L Müdür-
f 
j ııigu lîHJa yılı Bütçe Kanununa VI'A üye oy ver-
] nîiş, ]>r.nl;ı r/].;ın M0 u kabul, 7 si ret, (i sı çekin-
j serdir. Muamele tamamdır . Kanun 110 oyla ka-

! Söz, (kmd'M.n-iyet Ralk Part is i (Irupu adına 
j Sedat; i kee ıa j rnındır . 

| (MkVH(!q?j VMT HAIVK PAlî-TİSl SKNATO 
\ nni'PU A!) Î \ 'A SF']ÜAT (M^MRALI (Konva) 
I 
ı - •- âl niıter -a •airndasbıeım, müzakeresine baş-
j k ı d i r n a a Adalet; Bakanlığı bütçesi dolayısiyle 

Adalet B-ıkanlığı ile ib>ili meselelerimiz, bu yıl 
I a y r v a bir kaad i i iv taşımakladır . 
! (mce de'makf;e;i rejinıinin teminatı olan 
l r r a ^ c e e l e a u birer birer ku ru luşunu görmek-
1 l a ı di ydfrŞiemr memnuniyeti be l i r tmek is-

' Büyük İv!ilie.1 Meclîsinin i lk top lan t ı s ından 
itibaren altı ay içerisinde çıkarı lması gereken 

İ A - a r a s a a at, kemesi, Yüksek Hâk imle r Kuru -
| ie-ıui'u l-airulhnaana nit kanun tasar ı la r ın ın 
I Ad'dct. B-a!:..-:idığ:uca hazır landığı . B ü y ü k Mil-
! k"{ .raeiisine ae-'k edildiği veya edilmek üze-
] re oldue-uun öfi-aenmis bulunuyoruz. 

\ (kft âtoe'islan amıra Anayasa Mahikemesi-
| lan l;arrda;aa .Oealet idaresinde Meclis tasar-
:: vr-fifn'njjâ. ^ a t a u d a a n haklar ını koruma-kta. 
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t ek taral ' l ı icraat devresinden knııvuıkırın W A- | değişikl iklerle h ü k ü m d e isabet k a d a r süra-
kim. olması devresine İnt ikalden mühim bir ue- I tünle sağlanması temennisine gö türmekted i r . 
çit nokta-sınır. j Türk iye Cumhur iye t Anayasas ın ın getirdiği 

Tlâkİmhuda ! e K UKınUa i l i k l e r gü y> önünde bu lunduru l a r ak , Yük-
karar verme yeik 'snıe sa.hibolaeak - ' e n Yük- J ,0k Adalet Divanının muhakeme usulüne ait 
sek H a k ı m U r K u r d u kanuniyle , yeren şîekı | (i,, numaral ı Kanunun 8 nei maddesinin değiş-
tecrübelm'k-n de f aydakuu la rnk hâkimlerin j t iri inn^i h a k k ı n d a k i tasar ırun B ü y ü k Millet 
huzur içinde e rTmhihn ; ! , u i i m k â n i a n n m sağ- \ M'eclısîue sevk edildiği ve mevkuf en muhake-
lanaeağuukm mimiz . ; em kesenuı zorunlu k d a u muhtelif kanun la rda -

Hakimler Kanunu man neşrinden hu y u m , 
zaman zaman tamam;: konusu olan hakimlerin 
kaza teminatı , yani hakimleri;! hükümler imle 
her t ü r l ü tesirden aza.de kalması ku rusu ile 
vazife gördükler i mahal teminat un birbirin
den ayı r t ederek ha! etmek zamanının geldi
ğine kaaniiz, Dcnii'K ieliyuuız k i ; mahrumu 
yet bölgelerinde v -zil;: gören ve tüHü sebep
lerle yerlerinin, değiştirilmesini ishi\e:i hâkim
lerin çalıştıkları yerlerde kalacakları nıü:h!"li 
bilimleri, büeri !; \nzifc görmeleri hakimler 
topluluğundaki huzursuzluğu gbîermeiuıı kns-
hea tedbiri olacaktır . 

Mnhi ereni anviulasinrun 
Tı> em vız A. ıcmızın hekuic ve re ,mu 

relerinde hizmet il'a eden reis \'c azalarımızın 
insan gücünün üs! ünde çal ışmalarına rağmen 
neşredilen ceşüü kanunlarla. Temyiz Mahkeme
sine yüklenilen vazifelerle. eetıd/'et münase
betlerinde arte.u ihtilâi'larıu seheboh İuğu dâva 

art ısı • l au . ı s l c a. ı sura1 

te, hakkın, yerüıe «reI irilmesi zorla^maktadi" . 
tlinı ve i çuha t mahkemesi olan Temyiz "Mah

kememizin iiâmh-rırun kir kısmının esbabı mu-
cibeyi ihtiva etmemesi, iddia ve müdafad 'u m 
cevapla udunla m ama su münakaşam em. ya pul
manla su karnene muhalefet h a l i n d e muha
lefet şerinunu namlarda amk-'-a uösi.erin-meme-
si bu yüzden ol-m ger eki ir. 

Mahkemelerde de durum ayındır . İş çolduğu 
dolayısıyla d â \ e dosyalarının, bir kısmı mah
kemelerde bide ---et! e c k u n a m a y ş y mukteza 
tâyin, edilemeyişi de işleri gecikt i rmede ve 
adalet ten beldem M sürat Semin oluuanmmuk-
tad ı r . 

Bütün, bu üzüntüler bizi, y ı l l a rdan beri 
mahkemeler in teşkilin üzer inde du ru lan 

k a n u n u n kir an önce çıkarılması, Temyiz Mah
kemesinin yükümü azal tacak tedbir ler in alın
ması ve usul k a m m l a n m ı z d a süra t le yapı lacak 

kî hükümuuimle değişt i r i lmek üzere hazırlık-
hıiuııu; tamamlanmış o lduğunu memnuniye t le 
öği euuds bulunuyoruz. 

( 'ezaların infazında, is esası üzerine mües
ses ceza evlerinin faaliveti, günden güne inki
şafı ve bu iş gereği gibi benimsiyen Adalet Ba
kanlığı mensuplarının gayret i övülmeye, şayan
dır. 

Halen eeza ve tevkil' evlerinde bulunan 
:;7 Tk) mevcuttan 17 012 mahkûm ve 19 827 tu-
I uklu bulunmaktadır . 

Türk Ceza. K a n u n u n u n 1!) ucu maddesi hü
kümlerine göre, 2, kî neü devrede cezalarının in
fazı sırasında çalıştırılması ieabeden malı kûm
lardan is esası üzerine müesses dokuz eeza evi 
ile merkez ceza evlerinde 5 371 mahkûm ealış-
t ınlabilmekb'dir. Kanuni ve şahsi sebepler 

kın.:,; «mksampvaulur istisna edilirse (i 058 mah
kûm işsiz güçsüz ecza evlerinde yatmaktadır lar . 
Uu sene ardaeağını öğrendiğimiz muhtelif ceza 
' -derinde 1 --00 mahkûmun daha. çalıştırılacağı
nı memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
müesseselerin süratle genişlemesini istiyoruz. 

Öteden beri temenni edildiği üzere Vekâ-
leih'i- anısı iş birliği yapı larak tarım ve orman 
işlerinde, maden işlerinde bu insan gücünden 
:udfade edilmesi çok faydalı olacaktır. 

Çocuk ıslah evlerinin adedinin art ır ı lması 
ve kaderin zuİndine uğrayan ve ekserisi tesadii-
d sur isliycn mahkûmlar ın okutulması t ekra r 
:-,; "• işlemekten koruyucu tedbirlerin vakit ge
ri ril maden alınması geciken işlerimiz arasındadır . 

Değerli arkadaşlarım, kanunlarımız üzerinde 
de kısana durmak isterim. Her şeyden, önce şu 
mheü belirtmek isterim ki : Ceza Kanuniyle, Me
deni Kanunumuz, adli inkılâbımızın iki temel 
direğidir. 

Bu inkı lâptan elde ettiğimiz büyük faydalar 
ne kadar etraflı ve şümullü olursa olsun zama
nın geçmesi ve uy gülamanın ilerlemesiyle gör-

â.i\ 
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dük ki, tercüme ederek aldığımız bu ve buna 
benzer kanunlar ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 

Halen yürürlükte bulunan Ceza Kanunumuz 
1888 - 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunundan 
tercüme edilen kanundur. Biz bu kanunu tercü
me ettiğimiz zaman İtalyanlar bu kanunu kal
dırmak üzere idiler. 

Ceza Kanunumuz, 1926 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. O tarihten bu yana İnkılâp Hüküme
tinden önce 18 defa ve sonra mütaaddit defalar 
tadillere uğramış, yama yama üzerine vurula
rak kanun esas prensiplerinden ve hattâ da
yandığı ceza nazariyelerinden ve mesnetlerden 
uzaklaşmıştır. 

Kanunu alıp tercüme etmekle meselenin hal
ledilmediğini bu kanun tadilleri göstermiştir. 
Ceza Kanununun değiştirilmesine sarf ettiği
miz emekle cemiyetimizin bünyesine uygun bir 
kanun tedvin edilebilirdi. Halen de vakti geç
miş değildir. 

Medeni Kanunumuz üzerinde de durmak 
icabeder : 

Medeni Kanun gibi cemiyetimiz hayatının her 
safhasını kapsayan bir kanunun kabulü büyük 
ve yerinde bir hâdise olmuştur. Ancak kendi ru
humuza ve bünyemize uyması zaruri bâzı husus
larda hassasiyetini göstermemiştir. 

Bugün elimizde bulunan kanunun dörtte üçü 
tatbik edilemiyen maddelerden ibaret kalmak
tadır. Medeni Kanuna hâkim olan esaslara sa
dakat kayıt ve şartiylc Garp metot ve bilgile
rinden de istifade edilerek aynı haklar, gayri
menkul mükellefiyetine re iştirak halindeki mül
kiyetle ilgili hükümlerinin yeniden gözden geçi
rilmesi zaruretine kaaniim. 

Büyük şehirlerimizde mesken zarureti do-
layısiyle apartmanlar yapılmakta ve vatandaş
lar hukukan pamuk ipliği ile bağlı kat mülki
yetine sahibolmaktadır. Medeni memleketlerin 
yıllarca evvel hallettiği bu mesele de yıllardan 
beri bu kürsülerden ifade olunduğu halde halen 
Meclise gönderilmemiştir. Ceza ve Hulkuk Usulü 
kanunları, İcra ve İflâs Kanunu, nesebi sahih 
olmıyan ve günden güne adedleri artan çocuk
ların durumunu ıslaha dair kanun, gayrimen
kul ihtilâflarını halle mütedair kanun, arazinin 
parçalanmasını önliyecek hükümleri muhtevi mi
rasta değişikliğe ait kanun gilbi bayat i memleket 
meselelerinin halli ile ilgili kanunlar, Vekil arka
daşımızın gayretlerini beklemektedir. 
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Muhterem arkadaşlar; vaktin darlığı dola-

yısiyle kısaca esaslarına işaret ettiğimiz bu za
ruretler, memlekette kurmak istediğimiz gerçek 
hukuk nizamını ve hürriyet rejiminin gerektir
diği kanunlardır'. Zaten yeni Anayasamızın 
gözettiği düzenin fiilî olarak kurulması ve ak
samadan işlemesi ancak ve ancak kanunlar ba
kımından olan bu eksikliklerin tamamlanmasına 
ve gerekli kanunların bir an önce çıkarılmasına 
bağlıdır. 

Sözlerime son verirken, bütün muhterem ar
kadaşlarımı Grupumuz adına saygı ile selâmlar, 
Sayın Adalet Bakanımıza muvaffakiyetler dile
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Âmil Artas. 

ÂMİL ALİTU'S (O. Başkanı Kontenjanın
dan) — Sayın Başbakan, muhterem arkadaş
larım ; benden evvel konuşan arkadaşların te
mas buyurdukları mühim noktalara tekrar te
mas etmiyeeeğim. Zaten 10 dakikalık kısa bir 
zaman içinde konuşmak mecburiyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Adalet Ba
kanlığı iki problemle karşı karşıya bulunmak
tadır : 

1. Bir taraftan norma! adalet hizmetlerini 
tatmin edici bir şekilde yürütmek. 

2. Diğer taraftan yeni Anayasamızın ku
rulmasını -emrettiği müessese ve organları, Ana
yasanın belirttiği, süreler içinde kurmak. 

Anayasamızın Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantısından itibaren ali ı ay içinde kurulma
sını emrettiği müessese ve organlardan Ana
yasa Mahkemesiyle Yüksek Hâkimler Kurulu
nun teşkili Adalet Bakanlığına terekkübetmek-
tedir. 

Anayasa Mahkemesinin teşkiline ait özel 
kanun haber aldığımıza göre Büyük Millet 
Meclisine sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkiline aid-
(<lan özel kanunun da bir ;nı evvel Yüksek Mec
lise şevkini temenni ederiz. Anayasamız hâkim 
teminatını mükemmel bir hale getirmekte, hat
tâ savcılara bile görevlerinin yerine getirilme
siyle ahenkli bir teminat sağlamakta olduğuna 
göre, Hâkimler Kanunumuzun yeni baştan bu 
esaslara göre düzenlenmesi zarureti mevcuttur. 
Bakanlığın bu konudaki çalışmaları da sürat
le ikmâl edeceğini ümidederiz. 
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Bu arada Anayasamızın hukuk yönünden 

korunması için Anayasaya karşı fiilî ve kavli 
tecavüzleri tesbit eden ve cezalandıran ve Batı 
Almanya Ceza Kanununa son yıllarda eklen
miş ıbulunan faslın tetkik edilmesini ve bizim 
Ceza Kanunumuzun baş tarafına, «Anayasa 
aleyhine suçlar», başlığı altında eklenmesini 
uygun buluyoruz. Adalet Bakanlığının bu ko
nuda ciddî bir teşebbüse geçeceğini ümidederiz. 

Normal adalet hizmetlerinin yerine getiril
mesine gelince: Normal adalet hizmetlerinin 
iyi 'bir şekilde yerine getirildiğinden bahsede
bilmek için şu ki şartın yerleşmesi lâzımdır. 

1. Dâvalar süratle sonuçlanmalıdır. 

2. İhtilâflar, doğru ve âdil kararlara bağ
lanmalıdır. 

Dâvaların süratle -sonuçlanması için birçok 
faktörlerin bir araya gelmesi lâzımgelir. Bunun 
için evvelâ hâkimler iyi yetişmiş olmalıdır. Hâ-
kimlerin iyi yetişmiş olmaları için normal bir 
imkuk tahsili görmüş olmaları yetmez. Muay
yen bir süre staj yaparak hukuk tatbikatını 
görmüş 'olmaları da lâzımdır. Fakat, bugün üze-
vindc herkesin ittifak ettiği bir hakikattir ki, 
kanunun derpiş ettiği staj gerek süresi, gerek 
tatbikatı itibariyle verimli olmuyor. Stajyer 
hâkimlerin sıkı bir disiplin ve ciddî bir mura
kabe altında yetiştirilmeleri için uygun bir teş
kilât vücuda getirilmesinin zamanı artık gel
miştir. Hükümet programında «Gelecekte ihti
yacımız olan hâkimlerin, belli bir program için
de, yetiştirilmesi konusunda çok ciddî tedbir
ler alınacağı» vade'dilmişti. Değerli Adalet Ba
kanımızın bu konudaki teşebbüs ve düşüncele
rinden Yüksek Senatoyu haberdar etmesini ri
ca, ederiz. 

Hâkimlerin iyi yetişmesiyle ilgili olarak ya
bancı memleketlere gönderilecek öğrencilere 
ait ödenekte umduğumuz artışın bulunmaması
nı üzüntü ile kaydetmek isterim. Gelecek yıl 
bütçesinde bu konuda biraz daha himmet ve 
gayret sarf edilmesini temenni ederiz. 

iyi yetişmiş bir hâkimin meslek hayatı bo
yunca nazari eserlerle ve içtihatlarla ilgisini 
kesmemesi icabeder. 

Bilhassa Anayasa Mahkemesi, Yüksek Ha
lcim] er Kurulu ve ileride kurmak zorunda ka
lacağımız istinaf mahkemelerinde, Yargıtay 
dairelerinde hukuk yaratma görevini ifa etmek 

4 . 2 . 1962 O : 2 
üzere yabancı memleketlerde, bilhassa yabancı 
kanunları almış olduğumuz memleketler de bun
ların nasıl anlaşıldığını yerinde öğrenerek yur
da dönecek hâkimlere şiddetle ihtiyacımız var
dır. 

Medeni Kanunumuzun 1 nci maddesi hâ
kimlerin hükümlerinde ilmî içtihatlardan ve 
kazai kararlardan istifade edeceklerini ifade 
etmektedir. O halde bakc.nlığm vazifesi de hâ
kimlere kanunlarımızın şerhine ait nazari ve 
ilmî eserleri sağlamak ve mahkeme içtihatları
nı belgeler halinde temin etmektir, isviçre'de 
Zürih şerhi adiyle uıeşhu? olan 10 küsur cilt
lik şerhin şimdiye kadar birçok ciltleri bakan
lıkça neşredilmiştir. Eksik kalan ciltlerin neşri 
için gayret sarf edilmesini temenni ederiz. Ce
za sahasında uzun senelerden beri hiçbir yeni 
eserin neşredilmemiş olduğunu göz önünde tu
tarak, yetkili öğretim üyelerinin de mütalâası 
alınarak, bu sahadaki boşluğun doldurulmasını 
arzuya şayan görürüz. 

Hâkimler, Yüksek Mahkemenin içtihatları
nı takip zorundadırlar. Hâkimler doğru bul
dukları içtihatlara uyarlar ve doğru bulmadık
larını da münakaşa ederek reddederler. Her 
ikisini de yapabilmek için bu kararları evvel 
emirde bilmek lâzımdır. Memleketimizin vüsati 
ve ulaştırma imkânları göz önüne getirilirse hu
susi şahıslar tarafından zaman zaman yapılan 
ve ticari bir gaye güttükleri için çok yüksek 
fiyatta olan içtihatlara ait yayınlar ihtiyaca ce
vap vermemektedir. Bu sebeple bu işi Adalet 
.Bakanlığının ele alması ve organize etmesi ica
beder. Millî Birlik Hükümeti zamanında Tem
silciler Meclisine sevk edilmiş olan, «Temyiz 
Mahkemesinde bir yayın kurulu teşkili hak
kındaki kanun tasarısı» mn bakanlıkça ele 
alınmasını ve Yüksek Meclise şevkini hararet
le tavsiye ederiz. 

Dâvaların süratle neticelenmesi için usul 
kanunları seri bir adaletin icaplarına göre ha
zırlanmış olmalıdır. Usul kanunları üzerindeki 
çalışmalar çok eskidir. Bunların artık bir sonu
ca varmasını temenni ederiz. Bunların kanuni-
yet kesbetmeleri için yeni ve enerjik bakanımı
zın himmetini bekleriz. Dâvaların süratle ııeti-
celenebilmesi için hâkimlerin iyi çalışabilmeleri 
lâzımdır. Bunun için de evvelâ hâkimlerin mad
di bakımdan üzüntü içinde olmamaları icabeder. 
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Anayasamızın lo4 neü maddesi hâkimlerin ay
lıklarından başka ödenek alacaklarını ifade et
mektedir. Üniversite Öğretim üyelerinin öde
nekleri artın lirken hâkim ödeneklerine bir zam 
yapılamamış, olması üzüntü vericidir. Gelecek 
yıl bütçesinde hâkimler aleyhine olan bu farkın 
izale edilmesini değerli Adalet Bakanımızdan, 
bütün adalet teşkilâtı beklemektedir. Bu arada 
hâkimlerin yardımcıları olan ve mesai saatleri
nin dışında geç vakitlere kadar çalışan zahit 
(kâtipleri ve başkâtiplere de >münayip bir tazmi
nat verilmesine sarf ettikleri fazla mesainin bir 
karşılığı olan çok isabetli bir iş olacağını kay
betmek isteriz. Mahkemelerde işlerin süratle 
neticelenmesi için kâtiplerin şevkle çalışmaları 
şarttır. Bu bakımdan da zabıt kâtiplerinin ima d-
di durumunun ihmal edilmemesi gerekir. 

Mahkeme binaları asgari bir konforu haiz 
olmalıdır. Yazı ınakinaları bozuk, dosya dolap
ları kifayetsiz, iyi ısı (ılımamış adalet dairelerin
de hâkimlerden normal bir verim beklemek ha
tadır. Mahkeme binalarından bahsederken 
istanbul Adalet Sarayının [i neü blok inşaatı 
için yeni bütçede tahsisat konulmamış olması
nı üzüntü ile müşahede (ittim, tstan'bul Adalet 
Sarayı izdihamı içindedir. Koridorlar bile işgal 
edilmiştir. Binanın güzelliği ve estetiği bozul
muştur. 8 neü blokıuı süratle inşası zaruridir. 

Dâvaların süratle neticelenmesi için hâkim
lerin mânevi huzur içinde olmaları, icra organı
nın 'baskısından tamamen kurtulmuş bulunmala
rı lâzımdır. Yeni Anayasamız hâkim teminatı 
denen bu müesseseyi mükemmel bir şekilde 'ka
bul etmiş ve bu dâva yeni Anayasa ile halledil
miş bulummıaktadır. Dâvaların süratle netice
lenmesi için mahkemelerin büyük bir iş kesafe
ti altında ezilmemesi de lâzımgelir. Memleketi
mizde mahkemelerin işlerinin haddinden fazl-ı 
olduğu herkesçe malûmdur. Mahkemelerimi
ze gelen iş sayısı ,hukuk ve ceza dâvaları olmak 
üzere iki milyonun üstündedir. Bütün Batı Al
manya'da bir yılda mahkemelerin gördüğü dâ
vaların bir milyon civarında olduğunu söyler
sem memleketimizde dâvaların ne kadar fazla 
olduğu kolayca anlaşılır. Yüksek «bir iş hatam 
hâkimlerin dosyaları iyi okuyamamalarmı ve iş
lerin talikten talika sürüncemede kalmasını in-
taceder. 

Yargıtay için de durum aynıdır. Ortalatma 
olarak bu müesseseye yılda 160 bin civarında 
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I dâva intikal etmektedir. Bu sebeple bir Yar

gıtay dairesine vasati 10 bin iş düşer. İsviçre'
de federal mahkemenin iş hacmi yılda 100 işten 
1 G00 işe yükseldi diye ne kadar telâş edildiğini 
arz edersem, bir yılda 10 bin dâvaya bakan bir 
Yargıtay dairesinin nasıl vazife gördüğünü, bu 
dairedeki hâkimlerin içtihat yaratmak için ilmî 

I tetkikler yapmaları şöyle dursun, normal me-
I deni hayatın gereklerini dahi yerine getirmek-
I ten mahrum, olduklarını düşünmek elem verici

dir. İş hacminin artması şüphesiz nüfusun art-
masiyle sıkı surette ilgilidir. Fakat mühim 
olan ciddî sebeplere istinadetmeden artan işler
dir. Bunlara 'karşı tedbirler >almak lâzımdır ki, 

I bu tedbirleri şöyle hulâsa edebiliriz : 

I "1. Kötü niyetli şahısların dâvalara sebeb-
I olmalarına meydan venmiyecek şekilde esas ka-
I nunlarm ve İcra - İflâs Kanunu ile Usul Kanun-
I larmm yeniden gözden geçirilmesi lâzımdır. 

2. Temerrüt faizinin artırılması ve bu su
retle borcun vaktinde ödenmesinden borçlunun 
faydalanmasına sed çekilmesi, 

3. Gereken yerlerde yeni mahkemeler teşkili 
suretiyle işi çok olan mahkemelerdeki iş sayısının 
normal hadde indirilmesi icabeder. 

4. Ve nihayet Yargıtaym işini azaltmak ve 
içtihat yaratma görevini yapabilmesini sağlamak 
için mahkemelerle yargıtay arasına bir süzgeç 
koymak, istinaf mahkemelerini kurmak, istinaf 
mahkemelerine sahip bulunmıyan mahdut 'birkaç 

I memleketten biri de Türkiye'dir. Fakat bu mah-
I kemeler bir anda kurulamaz. Evvelâ lüzumlu nâ-
I kimleri yetiştirmek, her vilâyet merkezinde ceza 
I ve hukuk dairesi olan en az bir istinaf mahkemesi 

kurmayı göze almak lâzımdır. Aksi halde bu mah
kemeler evvelce olduğu gibi işleri uzatan ve halkı 
bizar eden birer teşekkül haline girerler ve kurul
maları ile lağıvları bir olur. 

Sözlerime son verirken Batı memleketlerinde 
patronaj denen ve tahliye edilen kimselere iş bu 
lan ye onları cemiyet içinde himaye eden ve ceza
larını çekerken de kendileriyle ve dışardaki muh
taç aileleri ile ilgilenen teşkilâtın bir an evvel ku
rulması için kıymetli bir ceza avukatı olan ve bu 
meseleyi çok iyi takdir eden Bakanımızın himme
tini beklediğimizi ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, her zaman kullandı
ğımız bir söz vardır. «Adalet mülkün temelidir.* 
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Hakikaten adalet mülkün temelidir. Fakat adli
yemizin birçok dertleri vardır. Bendeniz bu sene 
tasarruf zihniyeti hâkim bulunan 1962 bütçesini 
Adalet Bakanlığının geçen seneki tahsisatının he
men hemen aynı tahsisatın konulmuş olmasını 
üzüntü ile kaydediyorum. Bu bütçenin bir tasar
ruf bütçesi olması ve tasarruf esasının kabul edil
mesi, bu vekâlet için yerinde bir hareket olmıya-
çaktır. Çok kuvvetle ümidediyorum ki, adliyenin 
realitelerini takdir eden vekilimiz bu bütçe için 
ve adalet teşkilâtı için daha esaslı tahsisatlar te
min edecek ve bunu Yüksek Senatoya arz etmek 
imkânını bulacaktır. 

Beni dinlediğinizden dolayı hepinize teşekkür 
ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte 

rem Başkan, aziz arkadaşlarım, Sayın bakanlar: 
bütçe tetkikleri münasebetiyle Hükümet icraatı
nın geçmiş senelerine ait tenkidini yapmak ve 
gelecek senelerin icraatına dair temennilerde bu
lunmak bir gelenek halini almıştır. Ben de yük
sek huzurunuza Adalet Bakanlığı bütçesi münase 
betiyle konuşmak üzere söz almış ve çıkmış bulu
nuyorum. 

Konuşacağım mevzularda benden önce konu 
şan arkadaşların temas ettikleri noktalara müm
kün mertebe temas etmiyeceğim. 

Ortak Hükümetin kuruluş tarihini düşünür 
sek, geçmiş senelere ait tenkide yer vermenin 
mümkün olmadığını takdir buyurursunuz. Bu iti-
'barla, konuşmalarımı gelecek seneler için Adalet 
müessesesiyle ilgili bâzı temennilere inhisar etti
receğim. 

Muhterem arkadaşlarım; kanaatimce demok
ratik hukuk devleti nizamı ve bir milletin medeni 
toplum içindeki seviyesi ancak hukuk kaideleri
ne bağlılık, sağlam ve iyi işliyen bir adalet teşki
lâtı ile ölçülür. Bir memlekette rejimin temeli 
ve karakteri adalet ve adalet müessesesine veri
len önemle anlaşılır. Hukuk nizamı toplumun te
melidir. Milletlerarası hukuk müessesesinin in
kişafı ve milletlerin insan haklarına bağlanması 
bunun açık delilidir. Türk Milleti civanmerttir. 
Birçok asil vasıflarının yanında, hakka riayet 
ve adaletten ayrılmamak gibi, büyük meziyetler 
de taşır. Milletimiz için övünülecek bir haldir 
ki, Türk tarihi, bu milletin adalete bağlılığının 
ve âdilâne hükümleri ile şöhret yapmış şerefli 
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| Türk hâkimlerinin eseridir. Benden evvel ko

nuşan arkadaşlarım misaller verdiler. Bendeniz 
misal vermekten çekmiyorum. Adalete, hak ve 
hakikate nızmet hususunda temayüz eden ve bu 
hususta sayısız örnekler veren Türk hâkim
lerini maddi ve mânevi bakımdan, lâyık olduk
ları şerefli mevkie yükseltmek en büyük bir 
vazifedir. Bu sebepledir ki, Anayasamızın 
132 - 152 nci maddelerinde adalet müessesesini 
ilgilendiren esaslı ve hukuk devleti prensip
lerine uygun hükümler koymak suretiyle adalet 

I müessesesinin bağımsızlığı ve hâkimlerin te
minatı sağlanmış ve adaletin tecellisine gereken 
Önem verilmiştir. Anayasamızın arz ettiğim mad
delerine göre bu prensiplere uygun şekilde Ana
yasa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Korulu ve 
Uyuşmazlık mahkemesi altı ay içinde kanunları 
çıkarılmak suretiyle kurulmak icabeder. Anaya
sanın geçici 7 nci maddesi bunu âmirdir. Bun
lar üzerinde bir mâruzâtta bulunmıyacağım. 

' Kanunu geldiği zaman enine boyuna kokuşuruz. 
Ayrıca yine aynı müddetlerde bir hâkimler ka
nunu, mahkemelerin kuruluşu kanunu ve Yargı-
tayın Kuruluşu kanunlarının da iki sene içinde 
hazırlanması Anayasanın emri icabıdır. Şu hal
de Hâkimler kanuniyle arz ettiğim diğer kanun
lar tamamen yeni hükümlere bağlanacak demek
tir. Anayasanın arz ettiğim geçici 7 nci mad
desi bunu âmirdir. 

Yalnız Sayın Bakandan şu noktayı bilhassa 
istirham ediyorum: Bu kanunların gereği gibi 
tetkik edilip tartışılabilmesi için biran evvel 

I Yüksek Meclise sunulmalıdır. Dar zamana ge
lirse kanun üzerinde tetkikat noksan kalır. Çün
kü Anayasamızın hükmü bu kanunların, Mecli
sin toplanmasından itibaren, bir kısmı 6 ay için
de, diğer bir kısmının iki yıl içinde çıkarılma
sını âmirdir. 

Bu kanunlar hazırlanırken hâkimlerin ne gibi 
I vasıflar taşıması lâzımgeldiği, mahkemelerin 

teşkilinin nasıl olması icabettiği, binnetice bida
yet mahkemesinden yani bir sulh hâkiminden 
Yargıtaya kadar mahkemelerin bürün hususi
yetlerini tetkik etmek imkânı hâsıl olacaktır. 
Zaten bu konuyu burada şu on dıkika içinde 
tetkika imkân da yoktur. Ancak bu kanunlarda 
hâkim olması lâzımgelen bir iki prensibi, kendi 
kanaatim olmak üzere, arz etmeme müsaadenizi 

I rica ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, hâkimlik bir ihti

sas meslekidir. Hâkimlerin bugünkü kanunla 
staj durumları gayet basittir. Hâkimler yeni 
kanunla ciddî bir şekilde staja tâbi tutulmalı
dır ve hâkimliğe alınırken, hukuk mezunları
nın hâkimliğe alınmaları mecburi imiş gibi 
telâkki edilmemeli ve bir süzgeçten, geçirilme
lidir. Bu süzgeçten geçtikten sonra hâkimlik 
&tajı yapılmalı ve bunun için de yeni bir süz
gece tâbi tutulmalıdır. Çünkü, Anayasamız hâ
kimlere eok geniş salâhiyetler vermekte ve bu 
salâhiyeti vereceğimiz hâkimlerin de çok liya
katli ve dirayetli olmaları lâzımdır. Hâkimle
rimiz bu meziyetleri haiz ama mutlaka bir süz
geçten geçmeleri icabetin ektedir. 

Uzun müddet hâkimlikte bulunmuş ve on
dan sonra da bir nebze avukatlık yapmış bir 
arkadaşınız olarak şuna kanaat getirdim ki ; 
hâkimlerin, hâkimlik stajı yaptıktan sonra avu
katlık stajı da yapmaları lâzımdır. Ve bir müd
det avukatlık yaptıktan sonra hâkimlik mesle
kine gelmelidir. Biliyorsunuz İngiltere'de bu 
usul câridir. Hâkimleri bu şekilde bir süzgeç
ten geçirdikten sonra hâkimlik sandalyesine 
oturturlar. Bu tarzda yetişecek hâkimlerimizin 
memleket realiteleri ve ihtiyaçlarını da.ha ya
kından kavrıyacağma ve işlere daha iyi nüfuz 
edeceğine kaani bulunuyorum. 

BAKSAN — Çok az vaktiniz kaldı. 
KÂMİL ÇOŞKUNOÖLU (Devamla) — Bun

ları geçiyorum öyleyse. Kanunları geldiği za
man konuşurum. Yargıtay mevzuunun da kanu
nu gelecektir, onu da atlıyorum. 

Yalnız iş hacını bakımından Yargıtaym yü
künü hafifletmenin yolunu aramak mutlaka lâ
zımdır. Diğer arkadaşlarım buna temas ettiler. 
Anayasamızın emrettiği kanunlar dışında di
ğer kanunlara bir nebze temas etmek istiyorum. 

Ceza Kanunu hususunda muhterem arkadaş
larım geniş tafsilât verdiler. Bendeniz o mev
zua girmiyeceğim. 

Usul kanunlarının mutlaka tadili lâzımdır. 
Bilhassa tcra ve İflâs Kanunu 'borçluyu suini
yet sahibi olsun olmasın himaye eder durum
dadır. Suiniyet sahibi olan borçlu ise 'tamamen 
himaye ediliyor demektir. Yalan 'beyanda bulu
nan borçlunun veya alacaklısını ızrar kastiyle 
hareket eden borçlunun bîr cezai müeyyide ile 
tehdidedilmesîni şart görüyorum. Elinizde bir 
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resmî senediniz var. Ticarii senet; emre muhar
rer senet, poliçe, çek. Bu senetler, kısmen, ta
mamen demiyorum, fakat kısmen tedavül kabi
liyetini haizdir. Ciro suretiyle bunların tedavül 
kabiliyeti vardır, icra İflâs Kanunu üzerinde 
esaslı olarak durmak zaruretini nazarı dikkate 
J m a k lâzım gel ir. Medeni Kanunumuz, bende
niz şahsi kanaatimi arz ediyorum ki, mükem
mel bir âbidedir, bir hukuk abidesidir. İhtiya
cımıza uymıyan cihetleri vardır. Fakat bunla
rın tadili, ikmali mümkündür. Bâzı hükümleri
nin tatbik edilmemesi de vardır. Medeni Kanu
numuzda bunların tatbik edilmemesi tatbik edi
len hükümlerin veya bugün ihtiyacımızın gide
rilmesi için tatbik edilmesi lâzımgelen hüküm
lerin tatbikine mam değildir. Bu hükümlerin 
Medeni Kanunda bulunması bizim için bir za
rar değildir. Biz henüz o seviyeye gelip ona ih
tiyaç hissetmememizden dolayı bu hükümler tat
bik edilmemektedir. Bir gün gelecek, cemiyeti
miz seviyesine göre, bu hükümler de tatbik 
mevkiini bulacaktır. Bendenizce Kanunu Mede
ninin esas .bünyesine dokunmak doğru değildir. 
İhtiyacımıza uymıyan bâzı noktaların tadili 
mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Çoşkunoğlu vaktinizi 5 
dakika geçirdiniz. Riyaset Divanını müşkül 
mevkie!e bırakıyorsunuz. 

KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Devamla) — Be
ni dinlediğiniz için hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri ve Muhterem Adliye Vekili ve 
Adliye Erkânı; 

1962 yılı Adliye bütçesinin müzakeresi sıra-
sjiıda muhtelif meslekten arkadaşlarımız Adli
yenin ve Adalet mevzuunun esaslı prensipleri 
ve ihtiyaçları üzerinde durdular. 

Bendeniz de detaylara geeme3dp doğrudan 
doğruya prensipler ve ana mevzular üzerinde 
kısaca vaktinizi almak istiyorum. 

Takdir buyurursunuz ki, adliye, adalet pren
siplerinin bir tatbikçisi olarak, evvelâ bir hâkim
le, bir hâkimler müessesesiyle bizi karşı karsıya 
bırakır; bir de idare organı olarak vekâlet ile ve 
verilmiş kararların icrai safahatiyle. Kararları 
verecek mademki bir hâkimler meclisi ve hâkim-
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İerdir. öyle ise hâkimlerimiz üzerinde kısaca 
durmak isterim. Tarihimizi tetkik edersek Türk 
hâkimlerinin, hattâ Türk ordularını ta Viyana 
kaplılarına götürecek 'kadar muazzam bir hissi 
adaleti dünyaya yaydığını görürüz. Acaba o dev
rin hâkimleri nasıl seçiliyordu ki, bu hâkimler el
lerindeki gayri mektup mevzuatı içtihat yolu ile 
tatbik edebiliyordu. Üçüncü Hanri zamanında 
ibu müesseseyi alan İngiltere, bugün dünyaya, 
misal olan bir hissi adaleti ve onu gerçekleştiren 
hâkimleri tanıtmış bulunuyor. Bunun aslını tet
kik ettiğimizde; müessesenin ehil kişiler arasın
dan seçilmek suretiyle teşkil olunduğunu görü
rüz. Bunlar muhakkak muayyen bir okuma kıs
tası ile alınırlar, fakat yalnız okumak kâfi gelmez. 

Küçük bir hikâyeyi arz etmek zorundayım, 
îbunun izahı sanıyorum ki, kâfi gelecek. Bir baha, 
çocuğunu okutmak için bir hocaya vermiş, bir 
gün hocası demiş ki, ben okuttum, artık kâfidir, 
istersen bir de tecrübe yapalım diyerek yüzüğü
nü avııcuna almış ve talebesini çağırarak avucun-
dakinin ne olduğunu sormuş. Talebesi birtakım 
'hesaplar yapmış vo bu madenî bir parça demiş. 
İkinci hesapta yuvarlak ortası boş deyince; artık 
baba keyfinden çok memnun bir vaziyette, hoca 
da okuttuğu talelbenin bir şeyler öğrendiğinden 
memnun ve müsterih; oh artık ne olduğunu söyle 
demişler. O da «değirmen taşı» demiş. 

Binaenaleyh, okumak veya okutmuş görünmek 
kâfi değil. Birde fazilet ve kabiliyet mevzuüba-
histir. Kabiliyeti bulmakta kanaatimce seçimle, 
zamanla, tecrübeyle mümkündür. 

Bu hususu arz ettikten sonra memleketimizde 
çok mühim bir mevzuu ve. ihtiyacı teşkil eden 
«iKodifikasyon» mevzuuna geçiyorum. 

'Bugüne kadar çıkmış ve sayıları binleri aşmış 
'bulunan kanunları ve bunlarda vâki tadilleri en 
mütekâmil, en hafızalı ve en kabiliyetli arkadaş
larımız dahi takibetmek imkânından, mahrum bu
lunmaktadırlar. Üzülerek söyliyeyim ki, Maden 
Kanununun tadil ettiği eski taş ocakları nizam
namesinin bir maddesi memleketimizin değerli 
!bir heyetinin dahi gözünden kaçmış ve bu sebep
le de bâzı menfi ve hukuki mesneten mahrum ka
rarlar verilmesi neticesine varmış bulunmakta
dır. Binaenaleyh bunların, kıymetli vekil ve ad
liye erkânından, en kısa zamanda gerekli şekilde 
ele alınmasını ve Yüksek Heyetinizin de her za-
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man müzahir bulunmasını istirham edeceğim. 
Böyle bir kodifikasyona ihtiyaç aşikârdır. 

Diğer bir husus da; memleketimizde yıllardan 
beri söylenip gerç.ekleşmiyen bir çocuk mahke
meleri kanuniyle mahkûmların cezasını çektikten 
sonra korunması hakkında bir patronaj kanunu 
mevzuu vardır. Bunu bugünkü Adliye Vekilimiz 
ve erkânı yine getirmeyi düşünmüşler. Fakat ' 
bütçe mülâhazası karşısında, hazırlıklarını devam 
ettirmekle beraber, mütereddit durumdadırlar. 
Binaenaleyh bir memlekette tasavvur ediniz ki, 
suçluluk mevzuu eski devirdeki zihniyetin tama
men değişik bir halidir. Artık suçlu çocuk mev
zuu kalkmış, çocuk bir nevi iyi terbiye edilmemiş 
veyahut bir nevi hasta olarak kabul edilmek na
zariyesi hâkim olmuştur. 

Amerika'da, 1812 de başlıyan çocuk mevzuatı 
tekevvün etmiş ve mahkemeleri kurulmuş; tarihi 
itibariyle bizim yalnız Osmanlı tarihimizin beşte 
biri gibi bir zamanda yeni gelişen bir memleket
te, böyle bir müessese kurulmuş, tekevvün etmiş 
ve bir nevi, ailenin, mahallenin ve adetâ cemiye
tin inkişafına muvazi olarak geliştirilmiştir. Biz
de de bu kanunun bir an evvel ele alınarak mek
tup bir hale getirilmesini Adalet Bakanlığımız
dan rica ederken, Yüksek Heyetinizin de müzahe
retini esirgememesini arz etmeyi bir vazife bil
mekteyim. 

Mahkûmların korunması hakkındaki mevzua 
gelince; patronaj müessesesine intikal etmeden 
şu hususu arz edeyim ki, bu vatandaşlarımızın 
hüküm giymekten veya meşruten tahliye halin
de bulunmaktan mütevellit alınlarına yapışmış 
bir damga vardır. Birçok müesseseler bunları 
kabul etmezler. Halbuki insanlar tesadüfen na
muslu, tesadüfen namussuz ve tesadüfen kötü 
olurlar. Bâzan öyle hâdiseler vardır ki, dünya
nın en iyi insanını kötü ve yine böyle hâdiseler 
dünyanın en kötü insanını en iyi 'bir insan ya
par. Tesadüfün neticesi bu insanlara !kötü de
nilemez. Bu kötü tesadüfler neticesi, cemiyet 
içinde kötü olarak kabul edilen bu zavallıların, 
bıı kıymetli vatan çocuklarının ancak böyle 
müesseselerle korunabidmesi cemiyete daha ha
yırlı bir vücut olarak iade edilmesi lüzumu ar
tık 'kabul cdilmdk iktiza eder. Burada bütçe 
endişesiyle böyle bir kanunun getirileımediği 
ifade olundu. Ben öyle tahmin ederim ki, Ba
kanlık kanunu getirmiş olsaydı gerek kıymetli 
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Bütçe ^Encümeni ve gerekse Maliyemi/: lüzum- j 
lu tahs isa t ı esirgemez i erdi. Ben bunda ıı emin s 
ıbuıl un uyurum. 

Son olarak şunu arz e tmek is ter ini ; nadimi j 
yet le .memleketlerde bazı kanunlar ın ve muesse-- i 
selerin ta tb ik i lüzumlu urudur, değil nen i r gu.i j 
bir 'münakaşa mevzuu da una cereyan eder. lUe- j 

*selâ bizdeki sorgu müessesesi gibi. HOK^U m.*:- \ 
essesesi eğer işlemiyorsa kabahat müessesenin I 
'bizatihi 'kendil inde deg.il, bu uiüessescnbi iyi s 
t a t b i k edilip edılmecbğiui de a ramak daha do — j 
rcıdur. E n ileri ve yeni Anayasamızdan oi-mı 
Anayasamız d a h i tevkii ' müessesesinde bir ho-
k ü m sevk etmemekle kanaat imce bir boşluk m 
rakmışt ı r , 'Muasır Anayasadan İm kik edersek 
ve bilhassa bir ihtilâl zVuayasast ulan Amenna . ! 
Anayasas ın ı al ırsak, bunun beşme;. veya abın-
ei tad i l inde ithamı hakki uda müşahhas nam. de
liller bulunmadıkça i ev kil'ler yapıla.mıyaeağı 
ef-ıasmı derpiş (diniş ve bibi bara ısdar edilecek 
bir k a n u n a bırakı lmamışt ır . 'Binaenaleyh tevkif 
müessesesi, bir zor ku i lanma müessesesi, bir ne
vi hür r iye t i fahduletmok gibi levkii ' yetkisini 
haiz bir müessese olduğuna göre, bunun bila
kis lüzuoııuna kaamirn. Eski usulü cezaiye; le bu, 
bir kişiye deği l , ('bir haddine değil) bir heyete 
bırakılmıştı . F r a n s a ' d a böyle olduğu gabi, is 
vierekle ve daha birçok m om Leke Beni e iufkür. 
verecek hâkim tek ovduğu İm ide sorguda d isim 
bulunması ve buna verilen ehemmiyet, bir in 

' s an ın hareke t ine veçhe vermek bakımından, her 
ha lde düşümdürüeü h i r lumus okluğu muhak
kakt ı r . 

Bir t a r ih te Osman Gazi veya. Maral Burs;: ' 
d a k i bir cami odasında, icrayı kaza eli ahuda 
k i t ek fur la ra adalet udisi dağı tmışt ı r . Onun 
için bu m ü m k ü n d ü r ve yer indedir . .Ama. bugün. 
evvelâ, o mut lu vazifeyi dağı tacağımız eşhasın. 
(hâkılmlerin) seçilmesinde birçok hususiyetler 
a ram a m ı z lâzımı d ı r. 

E ğ e r o iht işamı, o adalet hissini, o muazzam 
kudre t i y a n i hemcinsinin hürr iye t in i t aky ide ! • 
inek yetkis ini vereceğimiz eşhas, muhakkak ki, 
çok iyi seçilmelidir, .Binaenaleyh bugün mem
leketimizde İ s tanbu l gibi bir şehir alırsak, üç 
hini mütecaviz avukat ı ve o nİsbette h u k u k 
tahsili yapmış elemanı olan bir memlekette 
müktesep hak la ra dokunmarnak suret iyle ve de
mokrasinin esaslı müesseselerinden biri olan 
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secini sistemi esasına göre. hâkimlerimizi 'Seçe
rek adliyemizin kadrolar ını süslemek ve bu su
retle de hâkimlerimizi her zaman filân bakanın 
veya, fdian idari organ m balkısı a itanda vazife 
görüyor ithanıuıdarı knrie rmak ve eğer bâki-
kalen bir hatâsı varsa, o zaman kemlisini şu 
veya. bu i r s i n e all ında d"ye bir hafifletici se
beple değil, vazifesini yaymaya muktedi r de
ğildir, diye hakkında gereken cezayı vermek 
veya, meslekten ihraç surel iyle bu müesseseyi 
kökünden ıslah e! mey zorundayız. 

Sayın ve değerli senatör a rkadaş la r ım, siz
imden ist irhamım, memlakelin en önemli de r t 
ve d â v a l a n n d a n birisi olan bu k o n u n u n taraf ı
nızdan desteklenmesini, m rek huzurunuza, ge
tirilecek 'kaııı>;ık::-da, V(' gerekse bu kanunlar ın 
gerçekleşmesi a-ln ieabedee masraflar bakımın
dan gavot geniş ve cesur kara r la r vermenindir, 
Idmu istirham edip kuzu i unuzdan hürnuddrrİuı-
ie ayrılırım. (Alkış lar) 

BA.İKAN: Savın Ayinin. 
MSldd-ük AYHAN (Ordu) Sayın Başkan, 

doğm'ii a rkadaş lar ım, benden evvel gruplar ı ve 
malan sonra -ediieları adam konuşan arkadaş
lar belki benim, temas edeeeğim konulara te
ma:; etmiş oldııbır. Bımuula beraber. Adalet Ba
kanlığı bütçesinde temas edilse dahi bu mev-
r e b n a yeni baştan teması şahsan faydalı te
lakki etmekteyim. Ii!i'i2 yılı Adalet Vekâleti 
bütçesi ıd/eriudeki tmıkidlenmi kısaca arz edi
yorum. 

Sayın Amil .Ar t us Beyin de işaret ettiği gi
bi. markı rea. söylenilen en büyük söz, «Mül
kim temek adalet t i r .» sözüdür. Onun için .Ada
ba Vekâleti bütçesine ihtimamla, eğilmeyi bir 
vasife telakki ehıO'Sİeydm. 

kara dünyada, yüz yıllarca maddi ve mâne
vi kuvvetini muhafaza, edebia-n, milletlerini re
fah huzur ve vaade: içinde .vasatmaya muvaf
fak olan d avl e ti er adalet ilkesini bütün ihtişa-
miy'e vasata bilen dcvleHcr olmuşlar , 11.1e bir 
kuvvvî orıuu yerini doldu.»mmamıstır. Ve J"Îoî-
(iuıaınaz da. j?ünv<ı i a r d d . d e dinlerin doğuşu. 
midei herin mücadelelerinin başlıca âmili âdil 
bir İdareye kar, uşmsk iış'n yapılmışt ı r . Bu vaz
geçilmez güneşin r a k l a n n d a e İstifade etmek 
ie. • milletler asıvlatva mücadele etmişlerdir . 
Bu sebeple bunu temin m'oeek şar t la r ı tesbîf 
re imkânları y a r a t m a k i< abeder. Bizi bu gaye-
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ve ulaştıracak sistem ve prensiplerin başlıca 
birkaç tanesine teması zaruri telâkki etmekte
yim. Adaletin topal olduğu söylenir. Fakat biz
de maalesef topal değil kötürüm bir haldedir, 
Bizde bugün mahkemeler çalışamaz hale gel
mişlerdir. İş hacmi o kadar artmıştır ki, bida
yet mahkemesi hâkiminin dâvalara, nüfuzu 
mümkün olamamakta, olsa dahi yıllar sonra ta
hakkuk eden adalet, adalet olmaktan çıkmak
tadır. O halde, mahkemelere akseden işlerin 
hacınım azaltmak mutlaka icabeder. Bunun çe
şitli yolları vardır. Zor, müşkül fakat verimli 
yolları olduğu gibi; kolay basit, verimsiz olan 
yolları da vardır. 

Birincisi üzerinde, biraz durmak isterim. 
Fertleri, cemiyeti mahkemelere muhtaç halden 
kurtarmak. İleri memleketlerde bu tahakkuk 
etmiştir. Koalisyon Hükümetinin ciddî, bilgili 
ve sistemli çalışmasiyle bu zamanla bizde de 
olabilir ve olacaktır. Bazı misaller vermek is
terini: Bilfarz mâni zabıta tedbirleri; 

Arazi kadastro işi erinir: süratlenmesi ve ik
mali. Eğer bu tahakkuk ederse, (Tapu Kadast
ro Genel Müdürlük bütçesinde de görüşüldüğü 
gibi) mahkemelere akseden gerek ceza dâvaları 
ve gerekse hukuk dâvaları hemen hem en' 1/3 e 
(Asgari ölçüler içinde söylüyorum) inecektir. 
Medeni Kanunda bünyemi?^ uymıyan hüküm
ler ezcümle, boşanmaya mütedair hükümler 
gibi. Bugün büyük merkezlerdeki mahkemele
rin büyük bir kısmını boşanma dâvaları teşkil 
etmektedir. Demek ki, bünyemize, içtimai örf 
T e adetlerimize, bugünün şart ve ihtiyaçlarına 
cevap verememektedir. Gayrimenkul Hukuku
na ait hükümler. (İştirak halinde mülkiyet) 
gibi orman ve iskan politikası ve mevzuatı, 
bunlar halledildiği takdirde, (Orman mıntıka
sından gelen arkadaş] arı m gayet iyi bilirler ki, 
ormanlık mı uta kahırdaki mahkemelerin hemen 
hemen yüzde 80 dâvalarını orman dâvaları teş
kil etmektedir.) hâkimler asıl dâvalara eğilmek 
fırsat ve imkânını bulabileceklerdir. Toprak re
formu iktisadi refaiı tarafsız ve itimat telkin 
eden idare eğer memleketimizde yerleşirse, ih
tilâflar azalacağı gibi, bir kısmı da mahkeme
lere dahi aksetmiyenektir Usul kanunları ise, 
derhal ele alınmalı ve mahkemelerin süratle 
neticelenmesini temin edecek bir hale getiril
melidir. Sorgu hâkimliği müessesesi ise kaldı-

30 4 . 2 . 1962 O : 2 
rılmalıdır. Ayrıca çeşitli mevzuatımızın hacmi 
da bir koordifikasyon ameliyesine ihtiyaç du
yurmaktadır. İkincisi kolay, basit ve verimsiz 
yoldur. Mahkemeleri çoğaltmak, gibi bu suret
le mahkemelere düşen iş adedi azalmış olur. 

Bir başka faktör de hemen her dâvanın tem
yiz edilebilrnesidlr. 50 liradan yukarı her dâ
vanın temyizi iş adedini yarı yarıya artırmak
tadır. 50 lira çok evvelki yıllara ait bir rakam
dır. Bugün 2 000 lirayı asgari ölçü almak ka
çınılmaz bir zarurettir. Bugünkü satınalma gü
cüne göre bu kadar cüzi bir dâvada itimat edi-
lerniyecek hâkimi süratle tasfiye etmek icab
eder. 

Her gün yüzlerce dosya ile duruşmaya çık
maya bir hâkimi zorlamak onu vicdanen huzur
suzluğa dâvaları sürüncemede bırakmaya, ada
leti kötürüm hale getirmeye vesile vermekte
dir. 

Hâkim ve zabıt kâtiplerine gelince : 
Hâkimlerin, diğer memurlar gibi tâyini ve 

istihdamı doğru olamaz. İleri devletlerdeki 
kıymet ve ihtimamı hâkimlere verirken; o dev
leti erdeki seçilme, tâyin ve istihdam usulleri
ne de uymaya mecburuz... 

Hâkim teminatları ise; bugünkü haliyle 
faydalı olmaktan uzaktır 

Bu haliyle büyük merkezler, o yere bir defa 
yerlcşebilenlerin tekaüdoluncaya veya ölünce
ye kadar ellerinde kalmaktadır. Bu sebeple 
muayyen ve belli «ürelerle coğrafi teminatı dev
ri hale getirmek, bu suretle yeni mesleke atı
lanların istikbale ait tasavvurlarını ümitle bes
lemek bir zarurettir. Zabıt kâtipleri; hâkimle
rin yardımcılarıdırlar. Bu sebeple bilgili, kali
teli, ve elinden süratli ve iyi iş çıkabilen per
sonele ihtiyaç aşikârdır. Türkiye'de en çok ça
lışan ve gecesi gündüzü belli olmıyan bunlar 
olduğu halde maddi olarak tatmin edilmiş de
ğildirler. Kadro imkânsızlıkları ise ayrı bir 
üzüntü mevzuudur. 

Hapishaneler ise mutlaka ve süratle iş esa
sı üzerine müesses ceza evleri olmaya doğru 
yönelmelidir... Bakanlık, hapishaneler mevzu
unda da perişan ve programsız yürümektedir. 

Canlı bir misal vermiş olmak için arz ede
yim : Ordu'da eski klişe hapishane haline geti
rilmiştir. Burası Ordu'nun en güzel ve denize 
nazır bir yerinde gezilebilen yegâne sahil yo-
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hinim üzerindedir. Mahpuslar akşam üzerleri 
divarlarm etrafına dizilmekte, ve 'böylece hapis-
hanede'kiler, gezenler ve Ordu halkı için can 
sıkıcı, üzüntü verici bir tablo hâsıl olmakta
dır. Bu hal yıllarca ünce vekâlete, bildirilmiş 
ve şehrin dışında bir fındık bahçesi arsa olarak 
satmalınmıştır. Derhal inşaata başlanacakmış 
gibi, fındıkları dahi söktürülınüştür. Ve böyle
ce yıllardır fındık mahsulünden de mahrum 
kalınmıştır.. Kıymetli vekilimizin bu hale çok 
süratli bir çare bulacağım ümidederim. 

Temyiz; 
Temyiz Mahkememizde, daha önce arz etti

ğimiz umumi mahkemelerin durumuna benze
mektedir. Bir iş yağmuru altındadır. Bu sebep
le lıakiki ve ıbüyük vazifesini hakkiyle yapama
maktadır. 

2 000 liraya, kadar olan dâvalara, temyiz im
kânı verilmediği takdirde, büyük nis'bette işi 
azalacaktır. 

Bir başka cihet de şudur: Temyiz Daireleri 
1 Başkan 4 üye olarak kurulmuştur. Fakat, pek 
az daire müşterek mesai yapmaktadır. Büyük 
bir kısmı, işleri münferit üyelere vermek sure
tiyle yürütülmektedir. Su halde bir reis iki âza 
olarak daireleri teşkil etmek; böylece dairele
rin adedini çoğaltmak başlı başına bir çare ola
caktır. 

Yoksa bugün Temyizin birçok kararları, es
babı mucibesi birkaç satıılık karara inhisar 
etmek mahkûmiyetinden kurtulamıyacaktı r. 
Böylece ne Temyiz Reis ve üyeleri, ne iş sa'hip
leri, ne de hâkim ve avukatlar tatmin olmak
tadır. Yeni Hükümetten ve Adliye Vekâletin
den hepsine çare arıyacağını ve bulacağım 
ümidederim. Bütçenin milletimize, vatanımıza 
uğur getirmesini cenabı haktan dilerim. 

(Sürekli alkışlar ) 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkan, muhterem Senato üyeleri, bendeniz bü
tün konuşan hatip arkadaşları dinlemek suretiyle 
hiçbirisinin temas etmediği noktaları, yüksek hu
zurunuzda arz etmek ihtiyacını duydum. Evvelâ 
şu noktaları arz etmek istiyorum. Maalesef, hâ
kimlik meslekine yeni intisabeden gençler, Adli
ye Vekâletince tecrübe görmüş bir insan olarak 
zannedilmektedir. Henüz mektep kitaplarından 
ayrılan ve stajına başlıyan kısımların hiçbir fay-
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dasını görmeden, hiçbir insandan malûmat aüi-
nııyacağı, hukuki istişarede bulunamıyacağı yer
lere tâyin edilmek durumu ile karşı karşıya ge
linmektedir. Genç hâkimlerin knr'alarmın, ka
naatimce münferit-, Şarkın ücra (köşelerine değil, 
hattâ telefonla dahi hukuki bir mevzuda malûmat 
almak imkânından mahrum olan yerlere hasrı 
ve bu gibi mahallere tâyinlerinden vazgeçilmesi
nin Adliye Vekâletince bir prensip olarak kabul 
edilmesinde isabet olacağı kanaatindeyim. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım, hukuk 
mevzuuna temas ettiler. Ben, ceza mevzuuna te
mas edeceğim. Temyiz Mahkemesi Ceza Dair&si iş
lerini artıran sebepleri, önlemek çok kolaydır. 

Bir trafik polisinin, hiçbir kaydı itiraziye tâ
bi olmaksızın 15 - 50 - 100 liralık bir para cezası 
vermesi karşısında bir hâkimin bir liralık bir ce
za tâyininin temyize tâbi tutulması bence hatalı 
bir yoldur. Yalnız trafik polisi değil, bir belediye 
reisinin, bir zabıta memurunun re'sen 50 liraya 
kadar para cezası vermesi kabil oluyor da, niçin 
bütün hürriyetlerimizi, canımızı, malımızı ema
net etmekte tereddüt etmediğimiz bir hâkimden, 
bir trafik polisine, bir zabıtaİ belediye memuru
na verdiğimiz hakkı esirgemiyelim. Şu halde bu 
hadler bir sınıra doğru götürüldüğünde Temyiz 
Mahkemesinin yükü pek tabiî olarak azalacaktır. 

Bunun yanında müşahede etmekteyiz ki, bir
çok cezai vakalar failleri meçhul kalmaktadır. 
Bunun en büyük sebebi, tatbikattaki aksaklıktır. 
.Failinin bulunmasında güçlük çekilen birçok hâ
diselerde bir parmak izi mütehassısını getirtmek 
imkânının sağlanması failin ortaya çıkarılmasını 
temin etmektedir. Şu kaide bugünkü toplum için
de adliyemizin şiddetle adlî zabıtaya ihtiyacı ol
duğu kanaatindeyim, 

Muhterem Senatör' arkadaşlarım, benden ev
vel konuşan bir arkadaşım, stajın bir netice te
min etmediğini söyledi. Fakat bunun çaresini bil
dirmedi. Bendeniz bunu kanaat olarak arz ediyo
rum. Hakikaten hâkimlik staj devresi verimli ol 
mamaktadır. Çünkü yetki ve salâhiyeti olmıyan, 
mesuliyet yüklenmiyen insanın bir işe sarılması
na imkân yoktur. Kaldı ki, staj gördüğü mahke
menin yanında kendisiyle hiçbir meşguliyet de 
tahmil edilmemektedir. Şu halde bendeniz, Adli
ye Vekâletinin ya kendi bünyesi içinde veya Hu
kuk Fakültesi ile münasebet temin ederek, hukuk 
tahsiline zamimeten staj müddetini kaldıracak 
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bir şekilde hâkimliğin amelî ve tatbiki ihtisas sı
nıfının tesisine ihtiyacolduğu kanat•indeyim. Bu 
ihtisas devresini geçiren hâkimler, hiçoimazsa bir 
mahkemenin ne şekilde cereyan edeceğini, sual
lerin nasıl sorulacağını, bir kararın nasıl yazıla
cağını, kâtiplerden sormaksızın yapmak imkânına 
sahibolacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Adliye Vekâletini ben 
deniz, hâkimlerin yetiştirilmesi bakımından, bu 
güne kadar hiçbir hususta gayret sarf etmemiş 
bir vekâlet olarak kabul etmekteyim. Adliye Ve
kâleti, hâkimleri kendi mukadderatları ile başba 
şa bırakmıştır. Ancak hâkimleri, müfettişlerin 
soğuk yüzleri ile görmekten ibaret kalmaktadır
lar. Hâkimlerin birbuçuk ay adlî tatil müddetleri 
vardır. Hâkimlerimizin bu tatillerini rahat bir şe
kilde geçirebilecekleri kamplar tesisi için Adliye 
Vekâletinin bu kere almış olduğu bütçeden tahsi
sat konmuş olduğunu görmeyi arzu ederdim. 

Seminerler yapmak suretiyle, muayyen grup
lar halinde hâkimleri davet ederek orada karşı
lıklı, mevzular üzerinde görüşmek ve hâkimleri 
ihtilâfa düşüren konular üzerinde müşterek neti
celere vardırmak mümkün olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın kabul 
ettiği hükümler, adlî mekanizmanın da seçim vo
liyle teşekkül etmesi tarzının getirilmekte oldu
ğunu bize göstermektedir. Ancak, bugün bu yol 
muayyen birkaç adlî müessese için tatbik edil
mektedir. Yüksek Hâkimler Kurulu, Anayasa 
Mahkemesi azaları ve daha bâzı yüksek kurullar 
üyeleri için seçim usulü tatbik edilmektedir. Şu 
ihalde, cemiyetimizin gidişi, bir gün mahallî hâ
kimlerin dahi seçim usulü ile getirilmesine doğru 
giden bir yol takibettiğini göstermektedir. Bu ba
kımdan hâkimlerimizin, ilerde bu seçimlerin nam
zetleri olabilecek şekilde hazırlanmaları ve hâ
kimleri bugünden itibaren bu satıhta yetişti ril-
Tneleri icabettiği kanaatinde bulunduğumuzu arz 
etmek isterim. Son günlerde her dilde dolaşan 
sosyal adalet mevzuu vardır. Ben bunu Adalet 
Bakanlığı içinde başta görmek arzusundayım. İs
miyle müsemma, adaletin tesisini evvelâ Adalet 
Bakanlığı kendi müntesipleri arasında tahakkuk 
ettirmeli ve onlara ışık tutmalıdır. Bir hâkim İz
mir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Mersin, Samsun'
da tekaütlük müddetine kadar hizmet görürse, di
ğerleri de başka yerlerde hizmet görürse, bu hâ
kimlerin bu mesleke şevk ve arzu ile bağlanmala
rım beklemek insafsızlık olur, kanaatindeyim. 
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Bunlar mutlaka adaleti zedeliyeıı unsurlardır. 
İnşallah ye1 \ getirilen kanunda bu müddetleri 

j munsif tâyin etmek suretiyle, hâkimler arasın-
! daki bu adak sizliğin bertaraf edileceğini kuv-
j vetle ümidetmekteyinı. Hepinizi Başkandan ihtar 

almadan hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

! BAŞKAN — Sayın Dağlı. 
İ HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem ar-
i kadaşlar, diğer arkadaşların temas ettikleri nok-
j lalara dok ıınmıya cağım. Yalnız bir kaç. husus 
i üzerinde Adalet Bakanlığına temennilerde bulu

nacağım. Bir defa hâkimlerin ilmî ehliyetleri 
! olması arzusunu hepimiz izhar ediyoruz. Ancak 

hâkimler bilgili olurlarsa cesur olurlar, olgun 
olurlar ve etrafında hürmet saçarlar. Bunun 
için bir defa Hâkimler Kanununu harekete ge
çirmek lâzımdır. Yahut, hâkimleri, hâkimliğe 
tâyin ederken ,ıniimkün mertebe imtihan usu
lünü yerine getirmek lâzımdır. 

İkincisi : Hâkimlerimiz iyi bir stajdan geçi
rildikten sonra, ceza veya hukuk olarak ayrıl-
maları ve bu şekilde yetiştirilmeleri icabeder. 
Bir hâkime staj yaptırıyoruz, Ana d oluya gö:xle 
riyoruz. Yaptığı staj, gayet basittir. Ne hukuk 
biliyor, ne de ceza, Bunun üzerine bâzan cezaya. 
bâzan da hukuka çıkıyor. Binaenaleyh, hâkim
lerimizi, ceza ve hukuk olarak yetiştirmemiz la
zımdır. Bilhassa ceza mahkemelerinin hâkimle
rinin, hukuk mahkemelerine çıkabilmeleri için, 
hukuk hâkimlerinin yanında bir staj devresi ge
çirmeleri elzemdir. Bendeniz, İstanbul gibi bir 
yerde hiç ceza hâkimliği yapmamış bir •müddei
umuminin doğrudan doğruya ceza mahkemeleri 
usulünü tatbik ettiğini bilirim. 

Arkadaşlar, sulh hâkimlerinin, adliye hâkimi 
sınıflarına geçmesini istediğimiz vakit, bunları 
da bir imtihana tâbi tutmak, bunlara, vazifeler 
vermek, bu husustaki kültürlerinin derecesini 
öğrenmek lâzımdır. Bu hususu da Adalet Baka
nından rica ediyorum. 

Hâkimlerimiz hakikaten işlerinin çokluğu 
yüzünden bunalmakta ve çalışamamaktadır. Bu
nun için Adliye Vekâletinin her nımtakada ne 
kadar dâva görüldüğünü, bir sene içinde tuta
cağı istatistiklerle tesbit etmelidir. Buna göre 
oraya ne 'kadar hâkim vereceğini buna göre 
ayarlamalıdır. Bir sulh hâkimi i 200, bir sulh 
ceza hâkimi 800 dâvaya bakabilir. Binaen-
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aİeyh bu mmtakaiarda '>> bin, 4 bin ••Ksya v:-r:-:a 
muhakkakki iki hâkim lâzımdır. 500 dosya 
varsa bir hâkim kifayet edeı. Bu hususlar nazarı 
itibara -alınmalıdır. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, biz Hukuk 
J^akültesinden ekip, avukatlık stajımız; yapıp, 
imtihan vermemize rağmen. bir pnnesio yazısı 
nasıl yazılır biliniyoruz. Çünkü, huni,ir şekider-
dir. Hukuk fakültesinde usul muhakeuielerl 
dersinde bize b u d a n öğretmezler. 

Hâkimlerimiz staj yapıp Anadolu'nun dür'. 
bucağına dağıldıkları manian ne g'Jji tatbikat 
yapacakların), nasıl karar yazacakları in, nasd 
zabıt tutacaklarını bilmez.er. ne yapıyorlar! Za
bıt kâtiplerine boyun eğmek durumuna düşü
yorlar. Onların esiri durumuna düşüyorlar. Ana
dolu'da cereyan edecek .muhakeme tarzları eli; i 
geçmez. Onun için bu ı-ln çeşit dâvanuı ırana. 
yapılacağını, bir heyet huzurunda teshil, ederek 
bunları birer misalle kitap haline gel.rmei.di>-. 
Onlar da bunlardan istifade ermeliler ve karar
larını daha iyi vermel.iler.dir. Bunu Adliye Ve
kâletinden bilhassa rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Temiyiz Mahkemesinin 
birtakım usul hataları yüzünden yanlış veıi'ea 
karar lan iki ayda bir Atiliye Vekâletine bildir
meli, vekâlette bunları derhal i i »il i makamlara 
tamim ederek hangi hususlar üzerinde hata ya
pıldığını göstermelidir, Bu sureiie hata kır aza
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir de Yargıtay dai
relerinin murafaa yekimde hiçbir fayda olma 
dığma işaret etmek isterim. Yirmi. - otuz dâva 
müdafaaya gider, tarafları dinlerler. Ondan son
ra, 15 gün sonra bir karar verdir. Bînae aleyh, 
hu murafaa şeklinden istifade edebilmemiz için, 
bir karar, Temyizden çıkrıktan sonra, diğer ta
raf bunu tashihi kararda .murafaa, islemek ve 
Temyiz Mahkemesinin kararına karşı murafaa 
yapmalı. 

Bu hususun da yeni Hâkimler Kanununda. 
tatbik edilmesini rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok arkada^İan-
'mın temas ettiği, fakat bendenizin de temas et
meden geçemiyeceğim bir nokta var. Eskiden 
300 liraya kadar olan dâvalara sulh hâkimleri
nin bakmak salâhiyeti vardı. Bugünkü para kıy
metinin rayici 10 misli düştüğü halde, bu inik 
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tar bin liraya çıkarılmıştır. Bendeniz, bunun 
o 000 liraya kadar çıkmasını ve 500 liraya ka
dar kati hüküm, bin liraya kadar ve bin liradan 
fazla olan kısmının da Temyize gitmesi kanaa
tindeyim. Bu usul Temyizin yükünün hafifle
tilmedi bakım nidan çok mühimdir. 

icra ve Ji.i.as .kanunu, hususunda arkadaşla
rı m gerekeni söylediler. Bendenizin kanaatine 
göre, arkadaşlarını ili ifade ettikleri şekilde İc
ra. ve İflâs Kanunu ve Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununu değiştirmek gibi senelerden 
oeri devam edip gelen ve bir türlü içinden çı
kılanı lyau tadillere taraftar değilim. Sadece 
beş iiitı maddesini i adil suretiyle bugünkü tıka
nıklık halledilebilir, isviçre 1896 dan beri tat
bik ediyor, biz o kadar medeni olmadığımız hal
de, tatbik, edemiyoruz. Sebebi, bilhassa icra 
meni urlarının hataları, beceriksizliği, taraf 
iul'.malarıdir. Bir taraftan alacaklıya, bir ta
raftan da borçluya güçlükler çıkarılmaktadır. Se
ne1, le karşı itiraz ediyor, borcum yok diyor. Var 
efendim deniyor ve dâva. bir sene uzuyor. Bina
enaleyh İcra ve İflâs Kanununda senede karşı 
itiraz ancak sen eti e olur, imzasını inkâr eden 
bir seneden beş seneye kadar hapis cezası alır, 
kütü yollardan uzatmaya sebebolanlara tazmi
nat külfeti yükleliiirse bu tıkanıklıklar ortadan 
kalkacaktır. Bunları yapmayız, fakat ıstırabını 
çeke çeke canımız çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, vaktiniz bitmiştir. 
1 i AZİM DAOLL (Devamla) — Efendim, iki 

kelime ile iki noktaya temas edeceğim. Muhak
kak icra. memurları ve kâtipler için birer mek
tep açılması zarureti vardır. Mahkemenin bir
çok: işleri tamamen kâtiplerin üzerindedir. Bu 
mekteplerin açılması zamanı gelmiş ve geçmiş
tir, Bunu Havın Vekil Beyden rica edeceğim. 
Adliye Vekâleti bütçesinin hayırlı •olmasını di
ler, hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayım Hidayet Aydmer. Buyu
run. 

illDAYBT AYD1NK.U — Sayın Başkan, 
I kıymetli Hükümet, erkânı, aziz arkadaşlarım. 

Otuz dört senedir içinde yaşadığım adalet mes
lekinde, tatbikata ait gördüğüm noksanlıkları 
huzurunuzda, açıklamak istiyorum. 

Amil Ar t us arkadaşım Temyiz kararlarının 
e kaza i içtihatların neşrinin faydalarından 

iaıiıis buyurdular, Diğer taraftan Osman Gev-

http://gel.rmei.di%3e-
http://vermel.iler.dir
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det Beyefendi de Şûrayı Devlet kararlarının 
neşredilmemesinin de şikâyetini burada ifade 
buyurdular. Şikâyeti mucibolan hususlar, yal
nız bunlardan ibaret değildir. Bu mevzuda ki 
yara daha da derindir. Hukukçular mektepte 
bir şey öğrenemezler, öğrendikleri nazarivai.uın 
ibarettir. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz temyiz kararları 
herkesin meçhulüdür. Birkaç mecmua, birkaç. 
karar neşredilir. Kazai kararların .muta olması 
lâzımdır. Bir daire, diğer dairenin verdiği ka
rarlardan bihaberdir. Bu kararlardan temyiz 
dairelerinin malûmatı olması lâzımdır. Bu der
de 'bir çare bulunmak üzere 'bir teklifte bulun-
muştum. Temyiz teşkilâtına ait kanunun seki
zinci maddesine içtihatların tevhit ve teadülü 
hakkında nakız bir hüküm konmuştu. Bunun 
mincihetin izah ettiğimiz nokta şu idi. Kazar M 
Temyiz daireleri arasında tezat hâsıl olduğuna 
muttali olunursa, iki heyeti, yani Ceza daire
leri ve huku'k dairelerinin heyetlerim toplar, 
tevhidi içtihat kararı vermeyi temin ederdi. 
Bu mekaizmamn çok zor olduğunu tasavvura 
lüzum yoktur. Çünkü ceza dairelerinde SU - 90 
âza vardır. Ayrıca, cezacılar hukukta, hukuk
çular da cezada karar vermekte güçlük çeker
ler. Âmi'l Artus arkadaşımızın teklif ettikleri 
kararı da bendeniz kâfi görmemekteyim. Diğer 
cihetten Şûrayı Devlet kararları vardır. Bunla
rın da neşredilmesi lâzımdır. Onların kararla
rında da tenakuzlar mevcuttur. Diğer taraftan 
Askerî Temyiz mahkemeleri vardır. Bu mahke
melerden de birçok kazai kararlar çıkmakta
dır. Şu halde Türkiye'mizde içtihat karar ian 
çıkaran birçok kaza müesseseleri mevcuttur. 
Bu kaza müesseselerinin çıkardıkları kararlar 
bâzan ve ekseri ahvalde birbirini tutmamakta-
dır. Hattâ aynı konuya ait kararlarda birbirine 
tezat teşkil eden kısımlar bulunmaktadır. 
Bu vaziyette millet namına icrayı adalet eden 
bir mahkeme reisi tereddütler içinde kalacaktır. 
Onun için bu kaza organlarından çıkan içtihat 
kararlarının yalnız neşri kâfi gelmez. Esasen 
70 bin tane kararın hangisini neşredeceksin": 
Bundan evvelki devrelerde Hükümet umumi 
mahkemelerin kuruluşuna dair kanun getirmişti. 
Mensubolduğum encümende yaptığım teklif üze
rine şu yolda bir madde kabul edilmişti; 

«Temyiz teşkilâtında Temyiz Reisinin riya 
setinde ve azalardan müteşekkil bir heyet tara-
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fmdan içtihatları tasnif ve telif edecek iki büro 
kurulur, bunlardan biri ceza diğeri de hukuk 
işlerine bakar» Bunu tahakkuk ettirebilirsek 
herhalde iyi bir iş yapılmış "olur. Askerî Temyiz
den gelen kararlar ait olduktan bürolara tevdi 
edilir, bürolar bu kararları ait oldukları mer
ciler ve kanuni mahiyetleri itibariyle tasnif 
ederler ve buna göre faydalı olanları neşreder
ler, mutezat temyiz kararlarını tevhit için 
Temyiz Riyasetine verilirse o zaman temyiz iç
tihat mekanizması harekete gelir, bunun ,ref hu
susu sağlanmış olur. Devlet Şûrası kararları da 
aynı mahiyette muameleye tâbi tutulabilir. Bu 
Teniyiz Ceza daireleri ile Askerî Ceza daireleri 
arasındaki tezadı ne yapacağız? İşte işin ruhu 
buradadır. Demin arz ettim. Kanun hükümleri
nin her yerde aynı şekilde kullanılmaması ada
letin insicamını bertaraf etmektedir. Hattâ halkı 
adalete karşı tahrik eder. Onun için derpiş et ti
miz hüküm şu idi. Eğer ihtilâf Devlet Şûrası 
ile askerî daireler arasında ise, bunu tavzih 
için lâzım gelen raporu bürolar hazırlar. Bu 
mevzuda bir uyuşmazlık hâsıl olursa yine mah
keme halleder. Türkiye'de aynı kanun hükmü 
başka başka tatbik edildiği için birçok aksak
lıklar doğmaktadır. 

Adalette tezadı ortadan kaldırmak elzemdir. 
Çünkü bir mahkemede, Temyiz kararma istina
den haklı çıkıp, diğer mahkemede yine aynı 
mevzuda haksız çıkmak insanı adalete isyan 
ettiril*. 

Demin konuşan arkadaşlarım adliyedeki iş
lerin çokluğundan bahsettiler. İşleri çok ama, 
mahiyetleri o kadar çok değildir. Temyiz içti
hatları malûm ve muayyen olursa, emin olun. 
işler çok miktarda azalacaktır. Tebellür etmiş 
olan içtihatlar üzerinde karar vermek hâkim
lerimiz için çok kolay olacaktır. Bu vaziyette 
artık Temyiz Mahkemesi kararlarının yüzde 50 
sinin nakzı muciboiacak şekilde sürüncemede 
kalması inevzuubahsolm az. 

BAŞKAN —• Sayın Hidayet Aydıner; bir 
dakikanız kaldı efendim. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — B i r da
kikada sözlerimi bitirmeye çalışacağım. 34 sene 
avukatlık yaptım. Biliyorsunuz avukatlık stajı 
diye bir müessese vardır. Zümrüdüanga kuşu 
gibi; ismi var cismi yok bir müessesedir. Bunu 
müsmir bir hale getirmek lâzımdır. Sonra bili-
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yorsunuz avukatlar büyük merkezlerde toplan
makta, küçük yerlere gitmemektedirler. Orada
ki vatandaşlar arzuhalcilarııı elinden bir hayli 
mutazarrır olmaktadırlar. Buna mâni olmak 
için staj yapan avutkatı küçük yerlere gönderir 
ve bunları baroların teftişine tâbi tutarsak her
halde iyi bir iş yapmış oluruz. Sayın Bakandan 
rica ediyorum ; bu müesseseyi ya kaldırsın veya
hut da müsmir bir hale getirsin. Temennim bu
dur, hepinizi hürmetle selâmlarını, (Alkışlar) 

BAŞKAM — Başka söz istiyen arkadaş yok
tur, söz Murterem Adalet Bakamnındır. 

ADALET BAKANI SAHÎR KUBUTL'UUÖ-
L'U •-— Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun çok değerli sayın üyeleri, .1962 yılı Büt
çesinin Adalet bölümünü Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri hıızuruııda .savunmayı şerefli 
bir vazife sayar, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Hiç şüphesiz, makam, merci ve şahıs ayır-
maksızın, Anayasaya, hukuka ve vicdanın;!. 
bağlı kalarak, beynelhasmeyn adalet tevziine 
memur, müstakil hâkim ve mahkemelerimizin 
en yüksek seviyeye ulaşmasını temin sadedinde, 
Muhterem Senato üyelerinin irşatlarım tenkid-
lerini, bize ışık tutan, bize .yol. gösteren, bize 
fikir veren bir yol diye kabul eder, bundan do
layı şükranlarımızı belirtmeyi bir vazife saya
rı m. (Sağ 'Ol sesleri) 

A rkadaşl arın sa mi m i i en kidlerin i a ç, ı k ka İt) 
Jilikie kabul ederim. Bu tenkidier adalet ciha
zımızı en iyi merhaleye götürecek ve bize bi' 
istikamet verecektir. Bu hususta kaydedebildi 
ğim temennileri şu noktalarda toparlamak müm
kündür. Yorgunluğunuzu nazarı itibara ala
rak, sizleri yormadan, sıkmadan bunlara arzı 
cevap etmeye çalışacağını. 

İler şeyden evvel hâkimin tabiî yardımcısı 
olan ve adaletin tecellisinde mı çok hizmeti doku
nan başkâtip ve zabıt kâtipleri mevzuunda arka
daşlarımız hassasiyetle durdular. Bendeniz de bu 
•mevzu üzerinde bir nebze durmak isterim. Bir 
hâkim ne kadar kuvvetli olursa olsun, hak dağıtı
mında kalem muamelâtının aksaması ve yürüye-
memesi halinde, gerçek adaleti kuran adalet ol
maktan çıkacaktır. Muayyen seviyede adalet tev-
ziinde başkâtip ve zabıt kâtiplerinin büyük rolü 
olduğunu Adalet Bakanlığınız da müdriktir. Bu 
hususta Bakanlığımız tarafından bir teklif Mec
lise gönderilmiş, Adalet Komisyonunda bu fcek-
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lifimiz müzakere ve kabul edilmiş, oradan da 
Bütçe Komisyonuna gönderilmiştir. Kendilerine 
istenilen bu muayyen tahsisat sağlanırsa, Adalet 
Bakanlığınız zevk duyacaktır. Bundan dolayı 
şahsan bendeniz iftihar edeceğim. 

Kasa tazminatı mevzuu üzerinde de Bakanlı
ğımız hassasiyetle durmaktadır. Ufak maaşla kıt 
kanaat geçinen ve hattâ aldıkları para ailesinin 
iaşesine kâfi gelmiyen bu memurlarımızın ıstıra
bını dindirmediğimizden dolayı biz de ıstırap 
duymaktayız, inşallah yakın bir zamanda kasa 
tazminatına ait kanun tasarısı huzurunuza geti
rilecektir. 

T. C. Anayasanın muayyen müddette teşkilini 
emrettiği, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanunu hazırlanmış, Yüksek Mec
lise tevdi edilmiş, Adalet Encümeninde müzake
resi ikmal edilerek, Anayasa Encümenine havale 
edilmiştir. Bu mesele hallolduğu takdirde hâkim 
ve yüksek hâkim sınıfında 30 - 40 hâkimimiz, alt 
kademelerdeki vazifelerini bırakarak, bu kurulda 
vazife alacaklardır. Bu itibarla Adalet mekaniz
mamızda bir boşluğun husule .geleceği muhakkak
tır. Bunun için hem bu boşlukları doldurmak ve 
hem de uzun yıllar adalet tevziinde fedakârlıkla 
ve feragatla çalışan hâkimlerimizin beklemekte 
oldukları terfi ve terfih imkânlarını sağlıyaeak 
k"adro kanununu bir an evvel huzurunuza getir
menin zaruretini hissetmiş bulunuyoruz. Bu ka
nun Yüksek Meclislerde mazlıarı tasvibolufsa, 
yüzden fazla hâkimimiz; 100 lira asli maaşa, yine 
yüzden fazla hâkimimiz IX) lira asli maaşa, ve bir
çok hâkimlerimiz de üst derecelere terfi etmek 
imkânını bulacaklardır. Öyle tahmin ediyoruz ki, 
bizden esirgemediğiniz takdirde uzun yıllar hâ
kimi e fimizin terfi edemeden beklemelerinin önü
ne geçilmesinin temini gerçekleşmiş olacak ve çe
kilen ıstıraba da son verilmiş bulunacaktır. Tas
vip buyuracağınıza emin bulunduğumuz bu ka
nunun, kamı niyet kesbetmesi hususunda tenki el
leriniz bize ümit vermektedir. Bundan dolayı şim
diden kendimizi bahtiyar addetmekteyiz. 

Müsaade ederseniz şimdi de muhterem arka
daşlarımın tenkidlerine geçeyim. Arkadaşlarımız 
sorgu hâkimliği müessesesinin lağvı ile bu vazife
nin Cumhuriyet savcılarına yaptırılmasının da
ha muvafık olacağını ileri sürdüler. Bu bir yo\v-
lik olabilir. Bugün buna ne hayır ve ne de evet 
denebilir. Alışılmış bir tahkik müessesesinden 
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vazgeçilirse, bu vazifeyi Cumhuriyet müddeiumu
milerine yaptırmak mümkün olsa dahi, bu is ken
diliğinden şimdiden ortadan kalkmış olacaktır. 
Aslında asliye ceza mahkemelerine intikali husu
su da zaten Ceza Muhakemeleri Kanununda 
mevcuttur. Burada dâvanın emniyet içerisinde 
yürümesini ancak müstakil hâkimler sağlıyabil-
mektedir. Böyle olduğu takdirde, dâva garantisi 
ve hürriyet garantisi meydana gelir. Bunun için 
müessese, kalkmaMir veya kalkınamaz diye bir 
ihüküm vermenin doğru olmadığını siz de takdir 
'buyurursunuz. Hâkimler Kanunu yeniden ele 
alındığında, bu hususlar tekrar gözden geçirile
cek ve en doğru sekle varılmaya çalışılacaktır. 
Muhterem arkadaşımızın belirttikleri hususlar 
da, bu kanun tâdil edilirken ehemmiyetle nazara 
alınacaktır. 

Ancak biz sorulan sualleri Adalet Bakanı ola
rak yeteri kadar açıklamış bulunmaktayız. 

Tapulama Kanunu, yeni değişiklikleri ihtiva 
eden bu kanun tasarısı kammiyet keşfederse, tal-
ıbikatta mevcudolan birçok aksaklıklar en kısa za
manda giderilmiş olacaktır. 

Teşkilâtımızda, 98 yerde tek hakimli sulh mah
kemeleri mevcuttur. Kadro imkânlarını elde et
tiğimiz ııisbette ve müddette sulh mahkemelerini 
asliye mahkemesi haline ifrağ etmekte hassasiyet 
göstermekteyiz. Vatandaşın adalet ve hukuk is
tihsalinde perişan olmadan bir an evvel neticeyi 
almasını temin edecek yolları bulmayı ve imkân
ları hazırlamayı başlıca vazife telâkki ederiz. 

Yüksek huzuruııuzd:!, istinaf mahkemeleri
nin teşkili veya ademiteşkili hakkında bir fi
kir beyan edecek değilim. Memleketin içtimai 
bünyesine uygunluk derecesi tetkik edilip bir 
neticeye varılması zaruretine inananlardanım. 

Arkadaşlarımız coğrafi teminat bakımından, 
bölge taksimi hususundaki düşüncelerimizi sor
muş bulunmaktadırlar. Bu. -Salâhiyet Kanunu
nun hüsnü istimal veya suiistimalin
den doğan bir mevzu olarak' karsı
mıza çıkabilir. Anayasamızın 134 ncü madde
sinde hâkimlerin geçici ve, sürekli görevlerinin 
tâyini hususu Yüksek Hâkimler Kuruluna terk 
edilmiştir. Bunda coğrafi tâbirinin mündemiç 
bulunup bulunmadığı sualine o zamanki sözcü 
arkadaşımız işaret ettiğine göre, coğrafi temi
natın bugünkü vaziyette mevcudolmadığından 
kanunu zedelemek zarureti ortaya çıkmak
tadır. 
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Biz, biliyoruz ki, mahrumiyet bölgesinde 

unutulan hâkimle, medeniyet bölgesinde yerle
şen hâkim arasında adaletin bakanlık bünye
sinde tevzii bakımından bir eşitsizlik vardır. 
Biz bu muhakemeyle, hayatının sonuna kadar 
unutulmuş ve .mahrumiyet bölgesinde adalet 
tevzi etmiş olan hâkimin hüsranını elbette ki, 
düşüneceğiz ve göz önünde tutacağız. Bu husus
ları da halledebilecek olan, ve en kısa zaman
da, çıkarılacak olan Hâkimler Kanunu ile hu
zurunuza gt^meyi ve o zaman bu meselenin he
men halledileceğini söylemeyi, en şerefli bir 
vazife olarak telâkki etmekteyim. 

Adlı tıp müessesesinin kifayetsizliğine işa
ret buyuruldu. 

0119 sayılı Kanunla kurulmuş olan adlî tıp 
müessesesi, delilleri tesbit eden ve binnetice 
adaletin tecellisine yardım eden kıymetli bir 
müessesemizdir. Bunun aksini kimse düşüne
mez. Bu 'müessesede çalışan tabipler hariçte mu
ayenehane açamadıklarından buraya iltifat et
memeleri sebebiyle, Adlî Tıp Müessesesine asis
tan dahi bulmanın imkânı olmadığı tipi a meş
gul olan arkadaşiarımızca müsellemdir ve bu
nun böyle kabul edilmesi lâzımdır. Adlî Tıp 
meclisinin sureti teşekkülü hakkında bir hü
küm mevcut değildir. Adlî Tıp Kanununu ye
niden ele alarak, arz ettiğim ihtiyaçlara cevap 
verecek şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. 

Ceza ve tevkif evlerine taallûk eden tenkid-
1 erine arzı cevap etmeye çalıştım. 

Verilmesi mutasavver bulunan 'başkatip ve 
zabıt kâtiplerine verilecek tazminatın mübaşir
leri' ve gardiyanlara da teşmil edilmesi için ça
lışmalarımız 'mevcuttur. Bu zaviyeden hareket 
ettiğimiz takdirde başkâtip, zabıt kâtibi, müba
şir ve gardiyanlarımızı büyük çapta olmasa bi
le biraz refah seviyesin- kavuşturmuş olaca
ğız. Bakanlığımız aldığı bir karar gereğince 
şiardı yanlarımızı memur statüsü içinde müta
lâa etmektedir. Gardiyanlarımızın memur sını
fına geçmelerini temin için bir kanun tasarısı 
hazırlamış bıılunmaktayK. Bu kanun yüksek 
tasvibinize mazhar olduğu takdirde, arz edece
ği porte 3 038 599 liradır. Yüksek Meclisimi
zin bunu bizden esirgemiyeceğini ümidetmekle 
şimdiden kendimizi bahtiyar addediyoruz. 

Cezaevlerinin. ıslahı maksadına matuf ol
mak üzere cezaevi personelinin iyi bir şekilde 
yetişmesi için, gayret ve çalışmalarımızı bu yö-
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ne de tevcih etmiş bulunmaktayız . M ü m k ü n 
mer tebe bu mevzua hal letmeye çalışacağız. Av
r u p a Konseyi t ekn ik ya rd ımından ve Birleşmiş 
Milletler t ekn ik ya rd ımından ge t i r tmekte oldu
ğumuz mütehassıs e lemanlar sayesinde cezaevi 
personelini ye t i ş t i rmek ve onları iyi bir sevi
yeye ç ıkarmak, ih t iyaca cevap verecek bir hale 
ge t i rmek için gayre t sarf edeceğiz. 

Oocuk mahkemeler ine gel ince; Anayasamı
zın 135 nci maddesinin b i r fıkrası , «Küçükle
rin yargı lanması hakk ında k a n u n l a özel hü
kümle r konulur .» kaj^dım ihtiva e tmektedir , 
Bu i t ibar la Anayasanın b i r icabı olarak, bu 
mevzuun en kısa zamanda kanuniye t kesbetme-
sinin zarure t ine inanmış bulunuyoruz . 

Çocuk suçluluğu ve çocuk mahkemeleri 
memleketimizde uzun yı l lar münakaşa mevzu
u n u teşkil etmiş bu lunmaktad ı r . Son telâkkile
re göre, suç. işlemiş bir çocuğun suçlu olduğunu 
kabu l etmeye imkân 'mevcut değildir. Suç işli-
yen çocuk ya anormaldir , ya anfisosyaldır. Bu 
suçta kabaha t kendisinin değildir . K a b a h a t ce
miye t t e veya kendisini yüz üstü b ı rakanla rda
dır . 

B u i t ibar la çocuğu büyüdüğü zaman nefsin
den u t anacak , mahkûm olacak b i r adam değil, 
cemiyete faydalı olacak yolları aramaik hepimi
ze düşen bir vazifedir. Buna biz de İnanıyoruz. 

î ş esası üzerine 'müesses çocuk ıslah evleri
miz hakikaten, tanı mânasiyle iht iyacı karşılaya
cak aded ve vüsa t te o lmamakla bera.ber pek de 
üzün tü verici mahiyet te olmadığını arz etmeni e 
müsaadenizi r ica edeceğim. 11 ve 15 yaş ara
s ındak i çocuklar ın ıslah evlerinde bu lundukla r ! 
m u h a k k a k t ı r . D ö r t ye rde çocuk ıslah evimiz 
varıdır. Anlkara 'da ıslah ve tevsi edilen iki ço
cuk ıslah evi ile İ zmi r ' de b i r t ane ve !>ir de 
Mayıs ay ında inşa edeceğimiz Elâzığ çocuk ce
za ve ıslah evi de ikmal edildikten 'sonra çocuk
larımızı cemiyete ya ra r l ı b i r hale 'getirecek şe
ki lde hizmete girecektir . Demin de arz ettiği'n; 
gibi tam mânasiyle ihtiyacımızı karş ı lamamak
la be rabe r yine 'de bu ıslah yuva la r ıınkmı istifa
de edebileceğiz. Bilhassa al t ı aydan aşağı ha 
pis cezası ile tecziye edilen çocuklarımızın, ha
pishanelerden ziyade, bu ra l a rda ıslah edilmesi 
yo luna gidilmesi elbette k i çok iyi neticeler ve
recekt i r . F a k a t suç işliyen çocuklarımızın sa
yısı b i r hayl i kaba r ık t ı r . Bun la r ın hepsini bu 
ıslahhanelerde barındırmak imkânsız gibi bir 

şey olacağından, yeni yapdmas ın ı karar laş t ı r 
dığımız çocuk ceza evlerinin inşası bitip tamam-
lamneayn kadar , bu suçlu çocukları 'kendi ecza 
evlerine göndermek imkânını elde etmiş o laca-
giz. 

İş esası ü /e r ine 'müesst 
Hım, Koça, ikiğue de kurı 
za evleri kat ı lacağına göre 
esses ceza evlerimize s Ok 
yeniden aklaı-ılması mümt 
kü -sistemlere göre, İş c-.sa, 
za evlerinin ve çalışmanın önemine 
kâr -tesirlerim! biz de inanmaktayız 
kânlar ı nispet inde İtışaaliah gelecek 
adedleri tanı karşdıyandeceK: nuio-
etmiş olacağımıza inanmaktayız . 

eza. evlerimize (jo-
sık. yeni tan;;a ee-
ş ısssi üzerine mu
mlar kaknsüdUüM 

u omca.: 
üzerine 

Lir. i >ugu il
mi! esses cc-
/e fcrblyei,-
Kadro im-

yıliaî'da i,u 
eşeler elde 

Pa t rona j Kanunu hazırl ıkları Bakanl ığımız
ca ikmal edil en iştir. Tecrübeler ve müşahedele
rimiz gös te rmekledi r ki, (-ezasını ikmal ey I iyeni 
ve bu .cemiyete m.eusnboîa.ü bir şahsın, ceza ev
lerinden ç ık t ık tan sonra, cemiyetin kendisine 
karşı soğuk davranış ı , onu yeniden, suç işleme
ye 'doğru itme istidadı göstermekledir . Cemiyet 
buna. bir çare a r amak ve bulmak mecburiyetin
dedir . Tesadüfi olsun, kasdi oksun, her t m şe
ki lde olursa, olsun, işlediği suçun ec/asun be
denen çekmiş olan bir vatandaşın cemiyet tara
f ından soğuk bir davranışla karşılanmamasını ve 
b u vatandaşın cemiyet içerisinde yarar l ı bir adam 
olarak yer almasını sağlıyacak olan Pa t rona j Ka
n u n u büyük bir ihtiyaca cevap verecektir. Bunun 
malî imkânlarını da elde edeceğimizi ütnidetmek-
teyim. 

İslahı gereken kanunlar zaviyesinden arkadaş
lar ımın yapmış oldukları teukidlere arzı cevap et
mek isterim. 

Hakka vusul, hakkın istihsali ve takibi huku
ku diye adlandırdığımız H u k u k ve Ceza Muha
kemeleri Usulü kanunlar ı ile İcra İflâs K a n u n u 
üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bendeniz 
de bu hususta arkadaşlar ınım l'ikirlerine İştirak 
ederim. Yalnız şunu ifade etmek isterim ki, yep
yeni bir usul kanunu, yepyeni bîr İcra İflâs Ka
n u n u n u n tatbiki , ilk anda, alışma devresinde bu 
fayda getireceğini düşünmemekteyim. Bu bakım 
dan alışılmış bir sistem içinde hakka vusul ve. 
hakkın istihsali mevzuunda maddeler üzerinde 
esaslı değişiklikler yapı ldıktan sonra, cemiyetin 
karşılaşmış olduğu güçlükler ve hakiki ihtiyaçlar 

64 

http://bera.be


C. Senatosu B : 
cevaplandırılmış olacağını talimin ediyoruz. Me
saimiz bu istikamettedir. 

Ceza Kanunu üzerinde de yeni müşahede ve 
mütalâaları zikretmekte fayda mevcuttur. 

1889 tarihli «Zenerdelli Kanunu» adiyle anı
lan İtalyan Ceza Kanunundan alınmış bulunan 
Ceza Kanunumuz, esas itibariyle daha ilk alını
şında, 1276 tarihli Ceza Kanunnameyi Hümayun
da mevcut birtakım hükümlerin bu modern Ceza 
Kanununa aktarılması suretiyle, prensip daha 
ilk alındığında ihlâl edilmiştir. Bundan sonraki 
geçirdiği tadillerle aslî hüviyetinden inhiraf (it
miş, modern prensipleri yamama ve eklemelerle 
kaybolma istidadını gösteren bir kanun olarak 
karşımızdadır. Bundan sonra 1830 tarihli «lîokko 
Kanunu» diye tâbir edilen İtalyan faşizm eğilimli 
Ceza Kanunundan alman maddelerle bu inhiraf 
bir kat daha genişliyerek bugünkü halini almış 
olan Ceza Kanunumuzun, bu görüş tahtı uda, bu 
görüş altında, bir tadile tâbi tutulması zarureti 
mevcuttur. Ancak modern ceza kanunlarından 
ilham almak, elbette ki, bir zarurettir. Fakat yep
yeni ve modern bir eeza kanunu getirip yeniden 
25 - 30 senelik tatbikatiyle bunu cemiyetin bünye
sine sindirmektense, esas prensipleri itibariyle 
memlekette yer etmiş olan ve fakat tadiller ve 
yamalarla aslî bünyesini kaybetmiş olan Ceza Ka
nunumuzu cemiyetimizin bünyesine uyacak bir 
tadille, onu cemiyete hediye etmekte daha büyük 
fayda olduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımızın is
tikameti bu merkezdedir. En kısa zamanda huzu
runuza getireceğimizi ümidetmekteyiz. (Bravo 
sesleri) 

Bir avukatın duruşma sırasında tevkifi mese
lesine dair olan Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 279 ucu maddesine temas buyurdular. 
Bu zaviyeden vekâletimiz bir kanun tasarısı ha-
zırlıyarak, Avukatlık Kanununun 49 ucu madde
sinin tadili suretiyle, inzibati mahiyette de olsa, 
kürsünün bir tarafında mukaddes müdafaa vazi
fesini yapan bir avukatın, belki hissi, belki hakiki 
de olsa, inzibati mahiyetteki tevkifine biz muha
lifiz ve adaleti rencide edeceğine inanan bir insan 
sıfatiyle 49 ncu maddenin tadilini sevk etmiş bu
lunuyoruz. Adliye Encümenince kabul edilmiştir 
ve müzakeresi için yakında huztırunuza geleceği
ni zannederiz. (Bravo sesleri) 

'Hâkimler Kanunu ile Salâhiyet Kanunu hak
kında söylerimin baş tarafında kâfi miktarda iza-
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hat verdiğim için tekrarda bir fayda mülâhaza 
etmemekteyim. 

Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Kanununun 26 
ncı maddesinin tadili ile hakiki hüviyetini bulma
mış bir müessese olarak ortada durmaktadır. Bu 
bakımdan gayrimenkul iktisabında kat mülkiyeti 
yerini bulması lâzımgelen bir müessese olarak 
karşımızda bulunmaktadır. Bu hususta bir kanun 
tasarısı Temsilciler Meclisine sevk edilmişti. Fa-' 
kat secimler sebebiyle kadük olmuştur. Durumu 
yeniden ihya etmek suretiyle Kat Mülkiyeti Ka
nununun ele alınmasının zarureti aşikârdır. 

Hâkimlerin seçim yoliyle tâyinleri hususun
daki Muhterem Sarıgöllü arkadaşımın teklifleri
ne kısa da olsa cevap arz etmek isterim. Sayın 
arkadaşınım bu husustaki fikirlerine iştirak ede
rim. Ancak bu hususun ifade ettiği diğer bir mâ
na vardır. Hâkimlerin seçim yoliyle tâyin edil
mesi ve bu yola gidilmesi, bir Anayasa maddesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu itibarla seçimle 
hâkim tâyinini, Anayasanın bu hükmü muvacehe 
sinde, bendeniz, mümkün görmemekteyim. Kal
dı ki; Avrupa'da da bu sistem ancak, İsviçre'nin 
bâzı kantonlarında tatbik edilmekte ve mahallî hâ
kimlerin seçimle iş basma getirildiği görülmekte
dir. Seçimle, hâkimi is başına getirmenin çok tat
bik edildiği memleket Amerika'dır. Fakat, sade
ce, federe devlet hâkimlerine mahsus olan bir se
cim tarzıdır. Federal hâkim tâyini hiçbir zaman 
seçim yolu ile yapılmamıştır. 

Muhterem arkadaşım, seçilmeye lâyık hâkim
lerin yetişmesinin zaruret olduğuna işaret buyur
dular. İster seçim yolu ile olsun, ister kendi or
ganları tarafından tâyin yolu ile olsun, hâkimin 
adalet tevzi edecek olgunlukta, karakterde, izan 
ve vicdana sahibolması, bu hususlarda en yüksek 
mertebede olması daima en başta gelen bir zaru
rettir. Bunun böyle kabul edilmesi lâzımdır. Bu 
itibarla hâkimlik stajının, bugün kâfi olduğuna 
biz inanmamaktayız. Huzurunuzu çok işgal et 
metsizin bir iki satır okumama müsaadenizi rica 
edeceğim. 

11 Haziran 1329 tarihli Hükkâm ve Adliye
ye İntisap Nizamnamesiyle, 1958 tarihli Fran
sız Hâkimler Kanunu arasında mutabakat şa
yanı hayret derecede bir yakınlık arz eder. 

1329 tarihli Nizamnamenin hâkimliğe alın
ma şartlarını derpiş eden 29 ncu maddesinde: 
«Darülfüıranu O&manî Hukuk Şubesinden mü
cerret mezuniyet mertebei saniye memuriyeti-
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ne intihap için bir hak bahşetmez. Bu kabil 
mezunlar mertebei saniyeden bir memuriyete 
talibolduğu takdirde Mahkemei Temyiz rüesa-
siyle Başmüddeiumumiden ve Mahkemei Tem
yiz Devairine mensup birer azadan mürekkep 
olarak nezaretin daveti mahsusası ile teşekkül 
eden îmtihan Encümeni huzurunda talimatı 
mahsusasma tevfikan şuabatı hukukun nazari
yat ve ameliyatından tahriri ve alenen şifahi 
imtihanlar vererek bilfiil hâkimiyette istihdam 
ehliyetini mübeyyin bir şahadetname istihsal 
etmeye ve bir sene tatbikat için muayyen usu
lü takibeylemeye mecburdurlar.» kaydı bu ni
zamnamede yer almış bulunmaktadır. Bir in
san tahsilli olur, fakat anahtarı mahallinde kul
lanmazsa, hiçbir kapıyı açamaz. Bu itibarla 
anahtarın kullanılmasını öğretecek yol stajdır. 
Maalesef bugünkü staj müessesemiz hiçbir su
retle ehliyetli hâkim yetiştirmek yolunu açmış 
bulunmamaktadır. Biz bu mevzuun ehemmiye
tine inandığımız için, Hükümet programında 
da kısa bir cümle olarak yer almış bulunan 
hâkimlerin ilmî esaslara göre yetiştirilmesi hu
susunda gayret sarf edeceğiz sözü buna matuf 
ve muzaf bulunmaktadır. Bu hususta henüz 
kati bir şey olmamakla beraber, Ankara Üni
versitesiyle yaptığımız temaslarda bir netice
ye ulaşmayı mümkün görmekteyim. Hâkim ola
caklar, evvelâ hâkim sınıf m a ayrılırken bir im
tihana tâbi tutulacaklardır. Ve fakültevi bitir
dikten ve bir sene tatbikat mahiyetinde bir 
d<*rs gömdükten sonra tekrar gene tatbikat ma-
hi^ t inde , meslpkî durumlarım hakikaten elde 
cTn etmedikleri. karektör, seciye, ahlâk ve se-
lâbet bakımlarından hâkimliği ifava muktedir 
hnlrmup bulunmadığını bir imtihanla tekrar 
ölçmek zaruretine inanmaktavız. Hiçbir merci-
d*>n, hiçbir makamdan, hiçbir şahıstan emir 
al^ıvacak. sadece kanundan, Anayasadan, hu
kuktan. kendi vicdanından emir alacaktır. Bu 
bakımdan, hâkimin hâkimlik vasfım haiz ol
ması, vazife hissine sahibolması şarttır. 

Huzuru ilâhide olduğu gibi, adalet huzurun
da da herkes çırılçıplak bulunur. Hiçbir kim
se rütbesi ile değil, sadece ve sadece çıplak adı 
ile adalet huzurunda bulunur. Çıplak adiyle 
önüne gelecek herkese aynı hakkı verecek hâ
kimleri bu yoldan geçirmek ve bu mevkie ulaş
tırmak mecburiyetindeyim. Bu memleketin istik
balini burada görmekteyiz (Sürekli alkışlar) 
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Bu memlekette, herşeye rağmen, hak ve hu

kukun, hâkimlerin teminatı altında ömür sür-
me'mizi temenni eder, hürmetle selâmlarım. 
(Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesinin 
tümü üzerinde başka söz istiyen olmadığına gö
re, bölümlere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem senatörler Millî Müdafaa Vekâ
leti bütçesi vesilesiyle bir karar almak durumu 
karşısındayız, dağılmamanızı rica ederim. (Ka
rar alalım, sesleri) 

B. 

101 

Lira 

201 

202 

206 

207 

209 

218 

Birinci kısım - ödenek ve 
henzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 107 320 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 13 058 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 3 323 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gere
ğince Ödenecek para mükâfatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 8 125 582 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tamın atı 21 000 

- 66 



B. 

219 

220 
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Lira B. 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

Et-BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hâkim ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6119 sayılı Kanun gereğince 
adlî tababetle ilgili olarak öde
necek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu 
maddeleri gereğince mütehassıs
lara verilecek huzur ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret 

24 267 000 
Et-

471 000 

Et-

Et-

ve giderleri 
• BAŞKAN —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

15 000 

516 000 

4 700 000 

2 600 000 

7 970 000 

800 000 

400 000 

1 780 000 

325 000 

326 500 

Lira 

403 

417 

418 

419 

420 

421 

450 

451 

452 

453 

501 

502 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kovuşturma giderleri. 4 654 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurulu giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ceza ve tevkif evleri giderleri 25 439 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletvekilleri ve C. Senatosu 
üyelerinin seçim giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Soruşturma Kurulu ve 
Yüksek Adalet Divanı her tür
lü masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

500 000 

244 000 

240 000 

39 950 

58 322 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-

100 000 

79 000 
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Altıncı kısım - Yardımlar 

653 Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve 
Ankara Adliyesi Hâkim ve Me
murları Yardımlaşma Cemiyeti
ne (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 92 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 

I - Küçük onarmalar 

701 Bina onarımı 1 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

705 Makina ve teçhizat onarımı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

724 Mütedavil sermayeye 1 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satmalımı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, her ne 

ka^ar vakit geçmişse de programın ikmal edi
lebilmesi için Millî Savunma Bakanlığının 'büt
çesinin müzakeresine devam etmek durumunda
yız. Ancak bu mevzu ile ilgili olarak verilmiş 
bir takrir var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Vekâleti bütçesi bittikten sonra tatil 

karan verilerek, çok timinim saydığımız Millî 
Müdafaa bütçesinin yarın saat 10 a bırakılma
sını, gerekirse yarlardan itibaren gece oturumu 
da yapılmasını arz ve teklif eyleriz. 

Ankara 
Esat Çağa Niyazi Ağırnaslı 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, bu takrir, müzakere-
riin yarma bırakılmasını ve yarınki vaziyete gö
re icabederse gece dahi çalışılmasına karar alın
masını teklif etmelktedir. 

Evvelâ müzakerenin yarına bırakılması hu
susunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Gece çalış
maları hakkındaki kanarı yarınki toplantımız
da almak daha uygun olacaktır. 

Yarın saat 10 da toplanmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
,4 — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sa
yın Mehmet Ünaldı'nm, Adana Şeker Fabrika
sı hakkındaki yazılı soru önergesi ve Sanayi Ba
kanı Fethi Çelikbaş'm cevabı (7/1) 

4 . 12 . 196] 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağı'daki sorulanımın Sanayi Vekili •tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri
ni saygı ile arz ve rica ederim. 

Adana Senato Üyesi 
Mehmet Ün aldı 

1. Adana Şeker Fabrikası kuruluşunun 
umumi imali portesi nedir? Ne miktar arazi mu
bayaa veya istimlâk edilmiştir? 

2. Kuruluş için şimdiye kadar yapılan sar
fiyatın miktan nedir? 

3. Kuruluşun hangi kısımları ikmal edil
miş, hangi kısımları noksan kalmıştır? 

4. İkmal edilen kısımla, noksan kalan kış
ının nisbet bakımından malî mukayesesi nedir? 

5. Bu teşekkülün ikmali düşünülmekte mi
dir? Düşünülmekte ise nasıl bir programa bağ
lanacaktır ? 
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T. C. 

Sanayi Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Sayı : 4/E-4/1220 
29 . 1 . 1962 

Konu : Adana Şeker Fabri
kasına dair soru hak. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 8 . 12 . 1961 tarihli Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7 - 1/73 - 1680 sa
yılı yazıları K : 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Mehmet Ünaldı'nm Adana Şeker Fabrikası 
hakkındaki sorusunun cevabı yazılı olarak ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Sanayi Bakanı 
Fethi Çelilkbaş 

Adana Şeker Fabrikası hakkında Cumhuri
yet Senatosu Adana Üyesi Sayın Mehmet Ünal-
dı'nm yazılı sorusunun cevaplan : 

Soru 1. — Adana Şeker Fabrikası kurulu
şunun umumi malî portesi nedir? Ne miktar 
arazi mubayaa veya istimlâk edilmiştir? 

Cevap 1. — Adana Şeker Fabrikası projesi
nin toplam tutarı 

140 005 000, TL. İç ödeme 
58 810 000,- TL. Dış ödeme olmak üzere 

198 815 000,- TL. dir. 
Bunun için 1 636 149 m2 lik arazi (rıza ve 

istimlâk yoliyle) satınalmmıştır. 
Soru 2. — Kuruluş için şimdiye kadar yapı

lan sarfiyatın miktarı nedir? 
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Cevap 2. — Kuruluş için şimdiye kadar ya

pılan tesis masrafları tutarı : 

TL. 19 289 340,32 dir. (Liste eklidir) 

Soru 3. — Kuruluşun hangi kısımları ikmal 
edilmiş, hangi kısımları noksan kalmıştır? 

Cevap 3. —• Kuruluşun ikmal edilmiş başlıca 
kısımları : 

1 Şeker ambarı, 2 malzeme ambarı, 1 işçi vo 
usta paviyonu, 1 işçi yemekhanesi, 1 atelye bi
nası, bir kısım işçi ve memur lojmanları ile 
kısmen yol, su ve aydınlatma, elektrik şebeke
leri. 

Kuruluşun noksan kalan başlıca kısımları : 
Demiryolu iltisak hattı, kurulacak şeker fabri
kalarına ait bilûmum bina, makina, cihaz ve 
tesisat ile diğer binalar. 

Soru 4. — İkmal edilen kısımlar noksan ka
lan kısmın nisbet bakımından malî mukayesesi 
nedir? 

Cevap 4. — İkmal edilen kıs
mın tutarı : TL. 19 289 340,32 

Proje tutarı TL. 198 815 000,— 
olup ikmal edilen kısmın proje tutarına oranı 

takriben % 9,7 dir. 

Soru 5. — Bu teşekkülün ikmali düşünül
mekte midir? 

Cevap 5. — Bakanlar Kurulunun 16 . 9 .1960 
tarih ve 5/346 sayılı kararı ile 72 sayılı Kanun 
gereğince Adana Şeker Fabrikası, terk edilen 
yatırım projeleri arasına alınmıştır. 

Binalar ve müştemilâtının okul olarak kulla
nılması hususunda Millî Eğitim Bakanlığına 
devri için gerekli temaslar devam etmektedir. 
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Adana Teşkilâtının 30.9.1961 itibariyle Sabit kıymetleri ve birikmiş amortismanları 

Binalar 
Makina ve tesisler 
Demirbaşlar 
Haklar 
Arazi üstündeki tertipler 
Arasi ve arsalar 

Kuruluş (îlk tesis) masraf'arı 

Sabit kıymetler 
T.L. 

5 977 190,68 
345 650,61 
585 571,36 

— 
261 598,21 

3 218 201,22 

10 388 212,08 
— 

10 388 212,08 

Sabit kıymet 
ilâveleri 

T.L. 

1 188 561,47 
1 025 654,16 

— 
— 

1 900 244,94 
— 

4 114 460,57 
— 

4 114 460,57 

Yekûn 
T.L: 

7 165 752,15 
1 371 304,77 

585 571,36 
— 

2 161 843,15 
3 218 201,22 

14 502 672,65 
4 786 667,67 

19 289 340,32 

Amortismanlar 
T.L. 

183 939,28 
64 666,85 

255 088,63 
: 

27 433,27 
— 

531 128,03 
— 

531 128,03 
— — — — • . • - - • 

£. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Kemal Oral'ın, Mardin ilinin Dağ ve bilhassa 
Ova köylerinde devam eden kuraklığın izalesi 
için neler düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt ve Tarım 
Bakanı Cavit Oral'ın cevapları (7/13) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Bayındırlık ve zira

at Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyurulmasmı arz ve rica 
ederim. 

1. Güneydoğu Anadolunun ezeli derdi 
olup hususiyle iki yıldanberi Mardin vilâyeti
nin ova ve dağ bölgelerinde hat safhaya ulaş
mış kuraklığı giderecek tedbirlerin bakanlık
larca düşünülüp düşünülmediği? 

2. Mardinin Dağ ve bilhassa Ova köylerin
de senenin 6 - 8 ayında çekilen feci su sıkıntısı
nın yüzlerce köyün yağmur birikintilerini in
san ve hayvanı ile pay edildiği bir vilâyette, 
geçici olarak kurulan DSl teşkilâtının hiç ol
mazsa adı geçen bölgenin su ihtiyacını yeraltı 
suları ile temin edinceye kadar veya daimî hal
de çalıştırmanın mümkün olup olmadığı? 

3. Dünyanın en münbit ovası olan tarihî 
Mezopotamya Ovasının millî hudutların dışın

da kalan kısmı her bakımdan çok daha ağır 
şartlar ihtiva etmesine rağmen Suriye ve Irak 
devletleri tarafından fennî sulama usulleri ile 
kuraklığın giderilmesine çalışıldığı halde, aynı 
ovanın bizde kalan bölümü akar su bakımından 
çok müsait bir mahiyet taşıması ve çiftçi va
tandaşın bütün çabalamasına rağmen sırf ku
raklık yüzünden verimsiz bir hale gelen ve her 
an kıtlıkların meydana gelmesine âmil olan ku
raklığı gidermek üzere : 

A) Ovanın sulama mevzuu konusunda Hü
kümetçe ve dolayısiyle ilgili bakanlıklarca ha
zırlanmış bir etüt veya plânın mevcudolup ol
madığı? 

B) İvedilik istiyen böyle büyük ve önemli 
bir sulama işinin malî imkânsızlığımızın dışın
da olduğu bir gerçek olmakla beraber komşu 
devletlerin başvurduğu yollarla, Dünya Ban
kası veya sair teşekküllerin aracılığı ile malî 
hususların halli mümkün olup olmadığı? 

C) Dünya Bankasından Türkiye'de zirai 
kalkınmayı hedef tutar: her hangi bir sulama 
projesinin finansmanı için kredi temin edilip 
edilmediği ? 

Saygılarımla. 

Mardin Senatörü 
Kemal Oral 
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ö. Senatosu B : i 
T. C. 

Tarım Bakanlığı 11.1.1962 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1639 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreter

liği Kanunlar Müdürlüğü 28.12.1961 tarih ve 
197/248 sayılı yazıları C. 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Kemal 
Oral'ın Mardin ilinin dağ ve bilhassa ova köyle
rinde devam eden kuraklığa karşı, Bayındırlık 
Bakanlığı ve Bakanlığım tarafından alınan ve 
alınması mutasavver tedbirlere dair önergeleri ile 
ilgili mütalâamız aşağıda takdim edilmiştir. 

1. Güneydoğu - Anadolu'da zirai istihsali 
tahdideden en büyük faktörün kuraklık olduğu 
bilinen bir keyfiyettir. Kuraklığın, sulama ile gi
derilmesi maksadiyle Harran ve Ceylânpınar ova
larında yapılan etütlerimize göre; mevcut yer üs
tü ve yeraltı su kaynaklarının inkişafının sağlan
ması ve diğer havzalardan da (Fırat havzası) su 
temini hususunun nazarı itibara alınması gerek
mektedir. 

Bu maksatla Ceylânpmar'ı Devlet Üretme 
Çiftliğindeki Habur çayından istifade ile 1.8 
m3/sn. kapasitedeki kaynağın inkişafına ait plân 
ve projeler hazırlanmıştır ve 1962 yılında tatbi
katına geçilerek 16 000 dekar arazinin sulanması 
sağlanmış olacaktır. 

Diğer taraftan Mardin yeraltı su kaynakları
nın geliştirilmesi maksadiyle 19 u Mardin merkez 
kazada, 34 ü Kızıltepe kazasında olmak üzere 53 
çiftçiye ait arazilerin arteziyen kuyularından isti
fade ile sulanmasına matuf açma, teçhiz ve tarla 
içi sulama sistemlerinin tesisini içine alan çiftlik 
plânlamaları tanzim edilerek Bakanlığımız TOP-
RAKSU kredi fonundan 1,5 milyon lira tefrik 
edilmiş bulunulmaktadır. 167 sayılı Yeraltı sula
rı hakkındaki Kanuna uygun olarak DSÎ. den 
arama belgesi alınması safhasında bulunulmakta 
dır. Böylece Devletçe yapılan çalışmalara ilâve 
olarak Mardin ovasının yeraltı sularından istifa
de ile sulanmasını temin etmek için özel kişilere 
de Bakanlığımızca imkân sağlanması yoluna gi
dilmiştir. 

2. Dünya Bankasından kredi temini maksa
diyle anılan banka temsilcilerinin Türkiye'deki 
tetkikleri neticesindeki telkinata uygun olarak 

4.2.1962 O : 2 
Bayındırlık Bakanlığı ile Bakanlığımız işbirliği 
yapmak suretiyle Aşağı Seyhan Havzası inkişaf 
projesine esas olacak raporu ve Gediz havzası in
kişaf projesine ait özeti hazırlıyarak Devlet Plân
lama Dairesine takdim edilmiş bulunmaktadırlar. 

Mardin ovası için Bakanlığımızca Dünya 
Bankasından veya diğer beynelmilel teşekküller
den istifade ile zirai kalkınmayı hedef tutan bir 
proje henüz ele alınmış değildir. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Oral 
Tarım Bakanı 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 30 . 1 . 1962 

Hususi Kalem 
Sayı : 161 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 28 . 12 . 1961 tarih 197 - 248 sayılı 
yazınız : 

Yukarda tarih ve sayısı bildirilen yazınız eki 
olarak gönderilen ve Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sayın Kemal Oral tarafından yazılı ola
nak cevaplandırılması istenen Bakanlığımı ilgi
lendiren muhtelif hususlardaki cevaplarımı so
ru önergesi sırası dâhilinde aşağıda arz ediyo
rum. 

1. Güneydoğu - Anadolu'daki kuraklığın 
tesirlerinin giderilmesi hususunda yapılmış ve 
yapılması mutasavver işler aşağıda izah edil
miştir.. 

Güneydoğu - Anadolu'da kuraklığa duçar 
olan toprak ^kaynaklarının belli başlıları, Urfa -
Harran (200 000 ha), Suruç (40 000 ha) Si
verek (180 000 ha), Viranşehir (176 000 ha) 
Ceylânpınar (200 000 ha) ovaları olup bu ova
ların toplam yüzölçümü takriben 800 0Ö0 hek
tardır. 

Ovaların sulanması ve içme suyu için gerek
li suyun yeraltı suyu kaynağından temini mak
sadiyle muhtelif ovalarda hidrojeolojik etüd ya
pılmış ve bu etütüere istinaden altı ovada (Ur
fa - Harran, Ceylânpınar, Mardin, Midyat, Di
yarbakır, Adıyaman) açılan 112 araştırma ku-
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C. Senatosu B : 
yusuroda 941 l/sn sarfiyat tesbit edilmiş ve 
Ceylânpınar ve Diyarbakır ovalarında yeraltı 
suyu developman plânlaması yapılmıştır. 

1961 yılında Urfa ilinde 91 köyün, Mardin'
de 84 'köyün içme suyu tesisi inşaatına başları-
miş ve mütenazıran 29 ve 30 tesis ikmal edilmiş
tir. Bu illerdeki susuz köylerde, Türkiye'de nüfu
su 3 000 den az takriben 60 000 köy ve mahalle
den susuz olan yarısı gibi, envanter, istikşaf çalış
malarına göre iktisabedecekleri priyorite ve Dev
let plânlama programı esasları dâhilinde suya 
kavuşturulacaktır ve keza Urfa ve Mardin'de is
tikşafı yapılarak müspet bulunan 40 aded küçük 
su tesisi de benzer esaslara göre realize edilecek
tir. 

Halen Nusaybin ovasında 60 000 dekar a^ızi 
Çağçağ suyundan sulanmakta ve takriben 8 200 
ıKw. takatte bir hidro - elektrik santral tesisi 
1962 icraat programına alınmış ve 35 000 ha. Si-
lopi ovası developmanı için etütler geliştirilmek
tedir. 

Güneydoğu ovaları ve Fırat havzasının su 
ve toprak kaynaklarının bütün olarak develop-
manını hedef tutan istikşaf çalışmaları için Di
yarbakır'da Fırat Plânlama Amirliği kurulmuş 
ve faaliyete geçmiştir. 

2. DSÎ Diyarbakır bölgesine bağlı Mardin 
10/10 No. lu ve 10/17 No. lu yeraltı suyu etüt şu
beleri içme ve sulama suyu temini maksadiyle 
etüt ve araştırma sondajları yapmak ve bu araş
tırmaların sonuna kadar kalmak üzere daimî ola
rak kurulmuştur. 

3. A) (1) nci maddede izah edildiği gibi bu 
sahanın su ve toprak kaynakları bakımından in
kişafının sağlanmasına Bakanlığımızca gereken 
ehemmiyet verilmiş olup kesif bir yeraltı suyu 
faaliyetine girişilmiş ve yer üstü suyundan âza
mi derecede istifade imkânları da araştırılmak
tadır. DSÎ Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne bağlı 
Plânlama Amirliğinin programına ve 1963 yılı 
sonunda ikmal edilecek istikşafi plânlamaya göre 
formülâsyonun ana hatları belirtilmiş olacaktır. 

B) Bu proje için dış yardımdan istifade ede
bilmek üzere projenin ana hatları ve ekonomisini 

30 4 . 2 . 1962 0 : 2 
i belirten bir plânlama raporu gerekmektedir ve 

havza istikşafını mütaakıp tefrik edilecek proje-
j lerin vüsat ve önemine göre hazırlanacak plânla

ma raporları ve Devlet plânı esasları dâhilinde iç 
ve dış finansman imkânları araştırılacaktır. 

G) 700 000 dekarlık Gediz ve 1 860 000 de-
i karlık Seyhan sulamaları mevzuunda Dünya 
I Bankasından yardım talebinde bulunulmuştur. 
I Bilgilerinize arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Emin Paksüt 

S. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragtp 
Üner'in, Nevşehir vilâyetine bağlı köylerdeki su
suzluğu gidermek için 1962 yaz ayları içinde bir 
çare düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün ce
vabı- (7/119) 

i 8 . ı . wm 
C. Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

i Kagıp Üner 
C. Senatosu Üyesi 

Nevşehir vilâyetine bağlı Zile, icik, Topaç, 
Kurugöl, Suvermez, Yazılıhöyük, Kuyulu, Tatlar 
köyleri, yaz ayları içinde gayet fecî bir susuzluk 
içinde kalmaktadırlar. Bu köylerde yaşıyan va
tandaşlarımız kışın kar ve yağmur sularım köy 
içindeki çukurlara biriktirerek küçük göller hali
ne getirmekte ve yazın bu sudan istifade etmek-

I tedirler. Bir çamur yığını içinde toplanan bu su
larda her nevi parazit ve mikrop mevcudolduğu 
gibi bu sular bir taraftan içilmekte bir taraftan 
arabalar atları ile beraber içine girmekte ve aynı 
yerde köylüler çamaşır yıkamaktadır. 

Köylülerin muayenesinde hepsinin hastalığı ve 
I bilhassa karaciğer ve dalaklarının şiş olduğu gö

rülmektedir.. 

Yukarda adı geçen köylerin 5 ilâ 10 kilometre 
I yakınında gayet güzel içme suları mevcudolduğu-
I na göre 1962 yaz ayları içinde bu köylerin susuz

luğunu gidermek yolunda bir çare düşünülmekte 
midir? 

- 7 a -



O. Senatosu B : 
T. c. 

Bayındırlık Bakanlığı 30 .1 .1962 
Hususi Kalem 

Sayı : 100-6/160 

Konu : C. Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in yazılı sorusu hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 20 .1 .1962 gün ve 7 -19/295 - 419 sayılı 
yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner'in, 
Nevşöhir vilâyetine bağlı köylerdeki susuzluğu 
gidermek için 1962 yaz ayları içinde bir çare dü
şünülüp düşünülmediğine dair verdiği yazılı soru 
dolayısiyle mevzu incelenmiştir. 

Nevşehir vilâyetine bağlı olup yazılı soruda adı 
geçen köylerden Derinkuyu kazasına bağlı Zile 
ile Merkez kazaya bağlı Tokaç köylerine içmesuyu 
temini mevzuu 1962 yılı inşaat programında der
piş edilmektedir. 

Diğer köyler iki grup olarak mütalâa edilmek
te olup, bu grup köylere su getirilmesi işi istikşaf i 
etüdü 1961 senesinde yapılmıştır. 

Memleketimizde nüfusu 3 000 den aşağı olan 
köy ve mahalle adedi 60 000 civarında olup, bu
nun takriben yarısının içme suyundan yoksun ol
duğu malûm bulunduğundan Hükümet progra
mında da belirtildiği üzere içme suyu problemi
nin çözümüne özellikle önem verilecek ve plânlı 
kalkınma devrinde bu köy ve mahalleler priorite 
esasına dayanılarak içme suyuna kavuşturulacak
tır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Bayındırlık Bakanı 

Emin Paksüt 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mch 
met Ünaldı'nm, Orman Umum Müdürü Ali Ka-
raağaç'ın barem derecesine dair yazth soru öner
gesi Tarım Bakam Cavit O rai'm cevabı (7/20) 

27 . 1 . 1962 

4 . 2 . 1962 O : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki isorularımın Tarım Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygı ille rica ederim. 

C Senatosu Adana üyesi 
Mehmet Ün aldı 

1. Onman Umum Müdürü Ali Karaağaç'm 
3656 sayılı Kanun muvacehesindeki müktesep 
barom derecesi nedir? 

2. Müktesep barem derecesine göre 3656 
sayılı Kanun ve tadilleri hükümle ti karşısında 
alabileceği barem derecesi nedir? 

3. İşgal ettiği makamın Orman Teşkilât 
Kanunundaki barem derecesi nedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 2 . 2 . 1962 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 176 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm Orman 

Genel Müdürlüğünü tedvir etmekte olan Ali 
Karaağaç'm barem derecesine dair yazılı soru
suna cevaplarımız aşağıda arz olunmaktadır. 

1. Ali Karaağaç'm 3656 sayılı Kanun mu
vacehesinde ımüktesep barem derecesi 5 yani 
1 100 liradır. 

2. Adı geçenin alabileceği barem derecesi 
3 yani 1 500 liradır. 

3. Orman Genel Müdürü kadrosunun barem 
derecesi 2 yani 1 750 liradır. 

Bununla beraber Ali Karaağaç, Orman Ge
nel Müdürlüğü kadrosuna asaleten tâyin edil
memiş olup 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince bu vazifeyi tedvir etmeye memur kı
lınmıştır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Tarım Bakanı 

Cavit Oral 



O. Senatosu B : 30 4 . 2 . İ962 O : 2 
Vakıflar Oenel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karaveliioğlu 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkayaj 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz lııce-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

186 
121 
120 

0 
î 

63 
2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ala Türker 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sim Uzunhasarıoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âl Aksoy 
Haliit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alaatfcin Çetin 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynu'ksa 
Nihat Pasdnli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halt Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Gevherioğlu 
Rifat öztürkç&ne 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin özbıılak 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 
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NÎĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

O. Senatosu B 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Zdya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

30 4 . 2 . 1962 O : 2 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
UEFA 

Esat Mahmut Kaı-akurl 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

[Çekinserler] 
SîtRT 

Lâtif Aykut 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğln 
Kâzıım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
S'eki Ulay 
Muzaffer Yurdakuier 

GENEL OYLA SEÇt 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
İbrahim Saffet Oınay 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BOLÜ 
Rahmi Arıkart 

BURSA 
Şeref Kayalar 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hami t Tigrel 
(Baş. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

tSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
(1.) 

İZMİR 
İzzet Birant 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğio 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 
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TRABZON 

Şevket Bnladoğlu (B.) 
URFA 

Vasü Gerger 

UŞAK 
Kfıırail Oo'Ş'kııno&lıı 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergül 
Enver Kök 

Ragıp öner 
Adil Ünlü 

I Açık üyelikler] 
İstanbul i İ Samsun 



C. Senatosu B : 30 4 . 2 . 1962 O : 2 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçe Kanununa verilen oyların conucu : 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 186 

Oy verenler : 123 
Kabul edenler n o 

Reddedenler 7 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 61 
Açık üyelikler 2 

TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzuııhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

[Kabul edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alaattıin Çetin 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ayrıuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞÂNE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Altsoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Cclil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öz I ürkekle 
Özel Şahin gi ray 
Sabahattin Tamu an 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûti'i Bozealı 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kal pakhoğlu 

KOCAELİ: 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklj 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Er kut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abuülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
MualJâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpokıt 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağuu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket K-"ksal 
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O. Senatosu B : 30 4 . 2 . 1962 O : 2 
SAKARYA 

Turhan Kapan'lı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Oemalettdn Bulak 
Oahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezo"\lvı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABÎI ÜYELER 
R-efet Aksoyoğlu 

Osman Hacıbaloghı 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşfcuno ğl u 

VAN 
Faruk Tşıfe 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkalın 
Enver Akoğlu 

[Reddedenler] 
Mucip Ataklı 
Emanutlah Çelebi 

Vehbi Ersü 
Kâmil Karuveliioğhı 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzımı Ortay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettdln Uluc 

Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

TABU ÜYELER 

Suphi Gürsoytrak 

Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Selâhattm özgür 

[Çekinserlerj 
AFYON KARAHİSAR 

Rasim Hancıoğln 
SÜRT 

Lâtif Aykut 

TABÎ! ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı (1.-Ü.) 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Omay 

[Oya katılmıyanlar] 
DENİZLİ 

Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.j 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(D 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Basan V ) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (1.) 

KONYA 
Muhittin Küıç 
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MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANÎSA 
Emin Açar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

ORDU 
ZeM Kumrulu 

O. Senatosu B 
RİZE 

Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Fothi Tevetoğlıı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

30 4 . 2 . 1962 O : 2 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.j 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
V>asfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergül 
Enver Kök (î.) 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

İstanbul 

[Açık üyelikler] 
1 i Samsun 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1982 yıh Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu mazbatası (1 /19) 

T. c. 
Başbakanlık Ankara; 30 . 11 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

ti ayı : 7:1/1632 - 3197 
MLLLtfT MMClJSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırı
lan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
isme i inönü 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1902 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

G E R E K Ç E S İ 

(Umumi İzahat) 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte 
sunulmuştur. 

1958 - 1960 yıllarının tahsilat seyri ve inşa halinde bulunan binalardan 1962 yılında elde edi
leceği tahmin olunan kiralar göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş olan bu bütçe
nin gelir ve gider toplamı 40 841 945 liradır. 44 260 000 lira olan 1961 yılı bütçesine nazaran 
3 418 055 lira bir noksanlık arz etmektedir. 

Gelir Bütçesi 

44 260 000 lira olan 1961 yılı gelir bütçesinin 17 392 000 lirası Genel Müdürlüğün kendi 
kaynaklarından ve 26 868 000 lirası Hazine yardımından terekkübetmekte idi. 26 868 000 lira 
Hazine yardımının 14 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek 
hayrat için yapılacak yardımlarla doğrudan doğruya Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacak âbi
de tamirlerine, 8 000 000 lirası 7044 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen es
ki eserlerin tamirine, 755 000 lirası bâzı mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret 
farklarına, 3 000 000 lirası kadroları tevsi edilen talebe yurtlarının giderlerine ve 1 113 000 lirası 
da 7244 sayılı Kanunla maaş ve ücretlere yapılan zamlar dolayısiyle husule gelen bütçe açığına 
karşılık bulunuyordu. 

40 841 945 lira olarak teklif edilen 1902 yılı gelir bütçesinin 19 210 600 lirası Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün kendi kaynaklarından ve 21 623 345 lirası Hazine yardımından karşılanacaktır. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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îşbu bütçe tasarısı; 1961 yılı bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere gelir kısmı 1 938 500 

lira fazla ve 5 356 555 lira noksandır. İşbu fazla ye noksanların sebepleri ve her maddeye konu
lan gelirin tahmininde dayanılan esaslar sırasiyle aşağıda açıklanmıştır, 

B. M. Gelirin çeşidi 
1961 Yılı 
tahmini 

1962 Yılı 
tahmini 

1 İcarei vahide 8 810 000 9 000 000 

Bu gelir, vakıf akaarların kiralarından toplanmaktadır. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyri
nin tetkikinde görüleceği üzere en yükseği 1960 yılma ait 7 901 929 liradır. Muhtelif illerde yaptı
rılan otellerin bir kısmı henüz kiraya verilememiş, verilenlerden de umulan kira elde edilememiş
tir. Ancak İstanbul'da Kozluca Hanı arkasında yeni bir iş ham, Adana'da- 89 dükkanlı bir çarşı, 
Tarsus ve Niğde'de birer iş hanı, Afyon'da 20 dükkân inşasına başlandığı; daha evvel inşasına 
başlanmış olan Bitlis ve Çorlu'daki çarşı ile Burdur'daki çam ile Burdur'daki iş hanı inşaatı 1962 
yılma kadar tamamlanacağı ve bir taraftan da inşaları tamamlanan otellerin kiraya verilmeleri
ne çalışılmakta olup bunlardan elde edilecek kira bedelleri ile birlikte 9 milyon liraya baliğ ola
cağı umulduğu cihetle buna göre tahmin edilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

B. 

1 

M. 

2 

1958 
1959 
1960 

Gelirin 

tearei müeccele 

7 450 000 
7 600 000 
8 260 000 

çeşidi 

7 434 734 
7 689 989 
7 901 929 

1961 Yılı 
tahmini 

100 000 

1962 Yılı 
tahmini 

7! 000 

13 . 12 . 1935 günlü ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tasfiyeye tâbi tutulan icareteynli 
gayrimenkullerin (10) yıl zarfında bir yıllık icarelerin virmi misli bir tâviz karşılığında mutasar
rıflarının mülkiyetine geçirilmesi gerekiyordu. Tatbikat, bu on yılın kâfi gelmiyeceğini gösterdiğin
den 4755 sayılı Kanunla 10 yıl daha uzatıldı. Bu on yıl 13 . 1.2 , 1955 tarihinde sona ermiş ve ikin
ci bir uzatma yapılmamış olduğundan bu tarihe kadar tavizi ödenmemiş bütün icareteynli gayri-
menkuller, 2762 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğince kendiliğinden mutasarrıflarının tanı 
mülkiyetine geçmiş ve vakfın hakkı ivaza inkılâp ederek -> .menin.1- » t 'm'mı bu ivaz karşılı
ğında birinci derece ve birinci sırada ipotek sayılmışta*. r ı ı> ..um. t'iUk ieare alınması ba
his konusu değilse de eski yıllara ait bakayadan. 75 000 hı • ' «daı > ^ ıh>z yapılabileceği ilgili 
vakıflar idarelerinden alman malûmattan anlaşıldığında!1 ?l't •>>) "n a\ izinle 75 000 lira ola
rak tahmin edilmiştir. Üç yıllık tarsilât seyri şöyledir : 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

B. M. 

1958 
1959 
1960 

Gelirin 

100 000 
100 000 
140 000 

çeşidi 

152 155 
118 321 
99 563 

1961 Yılı 
tahmini 

1962 Yılı 
tahmini 

3 Mukataa 9 000 7 600 

( S, Sayış: . 3 ) 



İcareteynii gayrimenkuller gibi mukataalı topraklar da tasfiyeye tâbi tutulduğu cihetle, bu ka
bil gayrimenkuller de icarei müeccele maddesinde açıklanan esaslar dairesinde kendiliğinden mu
tasarrıflarının mülkiyetine geçmiş olduğundan artık mııkataa alınmamaktadır. Yalnız bakaya tah
silâtına devam edilmekte olup ilgili vakıflar idarelerinden alman malûmata nazaran eldeki tahak
kuka göre 7 600 lira tahsilat yapılacağı tahmin edildiğinden buna göre teklif olunmuştur. Üç yıl
lık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 

B M. 

1 

Senesi 

1958 
1959 
1960 

Bütçe tahminleri 

10 000 
10 000 
15 000 

Gelirin çeşidi 

Türkiye Vakıflar Bankası Temettü-
leri 

Hesabı katiler mucibince tahsilat 

21 625 
14 129 
7 716 

1961 Yılı 
tahmini 

1 438 900 

1962 Yılı 
tahmini 

1 450 000 

6219 sayılı Kanun gereğince 1954 yılında kurulmuş olan Türkiye Vakıflar Bankasının 50 mil
yon lira sermayesinin % 55 i Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Bankaların umumi heyet toplan
tıları ertesi yılın Mart ayı içinde yapılmakta olduğundan temettüler ertesi yıl bütçesine. irat kay-
dedilebilmektedir. Bu cümleden olarak 1962 yılı bütçesine irat kaydedilmesi gereken 1961 yılı te-
mettüünün 1 450 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. Dört yıllık tahsilat seyri şöyledir: 

B. M. 

Senesi 

1958 
1959 
1960 
1961 

Büt 

Gelirin 

çe tahminleri 

950 000 
1 120 000 
1 230 000 
1 438 900 

çeşidi 

Hesabı katiler mucibince tahsilat 

783 601 1957 yılı temettüü 
1 149 410 1958 » » 
1 339 192 1959 » 
1 478 458 1960 » 

1961 Yılı 1962 Yılı 
tahmini tahmini 

2 Akaar ve toprak satış bedeli faizi 280 000 250 000 

Getirdikleri kira miktarı ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmi-
yen akaar ve topraklar, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi uyarınca satılarak elde 
edilecek satış bedelleriyle yeni akaarlar yaptırıl makta ve bu suretle sarf edilinceye kadar Vakıf
lar Bankasında tenmiye olunmaktadır. İnşaata tahsis edilen paralar toptan değil, istihkak tahak
kuk ettikçe peyderpey çekilmekte ise de, üzerine yeni satış bedelleri gelmekte olduğundan, % 3,5 
hesabiyle faizi 250 000 lira tahmin edildiği cihetle 30 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. Üç yıl
lık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır: 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1958 
1959 
1960 

300 000 
325 000 
325 000 

298 012 
221 461 
200 053 

( S. Sayısı : 3 ) 
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B. M. Gelirin çeşidi 
1961 Yılı 
tahmini 

1962 Yılı 
tahmini 

3 J'aviz bedeli faizi 105 500 100 00C 

İcareteynli gayrimenkuîlerle mukataalı topraklardan 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddeleri 
gereğince elde edilen taviz bedelleri bir gelir kaynağı olarak tenmiye veya yeni inşaata sarf veya
hut sermaye olarak Türkiye Vakıflar Bankasına yatırılmaktadır. Halen Vakıflar Bankasında ten
miye edilmekte olan miktarı 3 600 000 küsur lira civarında olup bir kısmının yeni inşaat tahsisi 
ve kısmen de sermaye olarak Vakıflar Bankasına yatırılması düşünüldüğünden 100 000 liraya 
indirilmiştir. Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

B. M. 

3 1 Mahlûi muaccelesi 

>enesi 

1958 
1959 
1960 

Bütçe tahminleri 

50 000 
70 000 

100 000 

Gelirin çeşidi 

Hesabı katiler mucibince tahsilat 

41 264 
64 424 
61 876 

1961 Yıh 
tahmini 

• 

1962 Yılı 
tahmini 

2 000 000 2 000 00C 

Mahlûi muaccelesi sabit ve muayyen bir gelir olmayıp mutasarrıflarının bilâveled ölümü dolayı-
siyle mahlûi kaldıkları ihbar edilmiş veya Vakıflar idarelerince Öğrenilmiş olan icareteynli gayri-
menkullerden elde tutulmalarında fayda görülmiyenlerin satış bedellerinden hâsıl olmaktadır. El
de birçok mahlûi dosyası mevcudolup çeşitli muameleleri ikmâl edildikçe peyderpey satışa arz olun
duğu cihetle yine 2 milyon lirada ipka edilmiştir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır : 

B. M. 

ienesi 

1958 
1959 
1960 

Bütçe tahminleri 

2 000 000 
1 700 000 
1 700 000 

Gelirin çeşidi 

Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1 796 319 
1 096 887 
1 134 883 

1961 Yılı 
tahmini 

1962 Yıh 
tahmini 

2 Zeytinlikler hasılatı 436 000 436 000 

Bu hasılat, işletme bölgeleri haricinde bulunan Antalya, Hatay, İzmir, Manisa ve Muğla vilâ
yetleri dahilindeki zeytinliklere aittir. Zeytin ağaçları bir yıl bol ve bir yıl kıt mahsul vermekte 
olup 1961 yılı mahsulünün bol olduğu, ilgili Vakıflar idarelerinden alman bilgiden anlaşılmıştır. Şu 
duruma göre 1962 yılı mahsulünün kıt olması lâzımgelmekte ise de, buna karşı fiyatların 1961 fi
yatlarından yüksek olması icabedeceği cihetle aynen teklif edilmiştir. Dört yıllık tahsilat seyri aşa
ğıda yazılıdır : 1960 mahsul yılı olduğu halde 650 000 lira bütçe tahminine karşı 393 000 lira 

(S. Sayısı : s ) 
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elde edilebilmesi, havalar kurak giderek zeytin mahsulünün gelişememesinden ve aynı zamanda 
zeytin güvesi ve zeytin sineğinin fazla tahribat yapmış olmasından ileri gelmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1957 230 000 
1858 400 000 
1959 290 000 
1960 650 000 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Gelirin çeşidi tahmini tahmini 

3 3 Arazi ve incirlikler hasılatı 600 000 650 000 

Bu hasılat; serbest kira rejimine tâbi bulunan bağ, bahçe, bostan ve tarla gibi gayrimenkuller-
le Aydın'daki incirlik ve Giresun'daki fındıklıklardan elde edilmektedir. İlgili Vakıflar .idarelerin
den alman bilgiye nazaran bir miktar daha fazlaya mütehammil bulunduğu anlaşıldığından 
(650 000) liraya çıkarılmıştır. Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

1958 365 000 574 367 
1959 510 000 654 908 
1960 556 500 591 749 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Gelirin çeşidi tahmini » tahmini 

3 4 Zeytinlikler İşletmeleri hâsılatı ve 
kira bedeli 1 700 000 2 200 000 

Bu hasılat, 3913 sayılı Kanun uyarınca Ayvalık ve Aydm'da kurulmuş olan Vakıf Zeytinlikleri 
İşletmeleri tarafından temin edilmekte ve kampanya Şubat sonuna kadar devam ettiği cihetle bir yı
lın hasılatı ertesi yılın bütçesine irat kaydolunmaktadır. Bu cümleden olarak 1961 yılı hasılatı da 
1962 yılı bütçesine irat kaydedilecektir. Son defa alman malûmata göre mahsulün ilk tahminlerin 
fevkinde olduğu anlaşıldığından 500 000 lira fazlasiyle 2 200 000 lira olarak tahmin edilmiş
tir Bunun 1 700 000 lirasını Ayvalık ve 500 000 lirasını Aydın Vakıf Zeytinlikleri İşletmesi te
min edecektir. 

istihsal olunan zeytinyağlarının piyasa durumu dolayısiyle satılamıyarak ertesi yıllara devredil
mesi dolayısiyle yapılan tahsilat bütçe tahminlerini tutmamış ise de, aşağıda yazılı dört yıllık tah
silat seyrinden de anlaşılacağı üzere 1957 - 1960 yıllarının bütçe tahminleri ceman 7 500 000 li
ra ve buna karşı yapılan tahsilat 6 137 439 liradır. 1959 kampanyasmda istihsal olunan zeytin
yağlarından bir kısmının satılamaması dolayısiyle Genel Müdürlüğün Ayvalık İşletmesinde 
879 508 lira matlûbu olup bu da tahsil edildikte 7 500 000 lira bütçe tahminine karşı elde edi

lecek gelir 7 016 947 liraya baliğ olacaktır ki, ortalama % 6,5 kadar bir tahmin hatası bulun
maktadır. 

255 785 
664 744 
279 003 
393 040 
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Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibinde tahsilat 

1959 kampanyasına ait zeytinyağlanndan 1960 yı
lında Millî Savunma Bakanlığına satılarak bedeli 
1961 yılında tahsil edilen 
Eski yıllara ait işletme kârı olup 1961 yılında tah
sil edilen 

Yekûn 
Ayvalık İşletmesinin 1959 kampanyasına ait borcu 

Yekûn 

1961 Yık 1962 Yılı 
tahmini tahmini 

250 000 200 000 

İstanbul'da bulunan vakıf Tagdelen ve Karakulak suları, 1959 yılından itibaren seneliği 200 000 
lira hesabiyle üç seneliği 600 000 liraya kiraya verilmiştir. 50 000 lira da mütaahhide verilen 7 kam
yonun bir yıllık kira bedeli olarak tesbit edildiğinden 1961 bütçesine 250 000 lira konmuştur. İşe 
yaramadıklarından bahsile mütaahhit kamyonların geri alınmasını istemektedir. Ve esasen kira 
müddeti de 28 Şubat 1962 tarihinde sona ereceği cihetle aynı mütaahhide veya başkasına kiraya 
verilecektir. Evvelce tesbit edilmiş olan 200 000 lira senelik kiranın artmasını veya eksilmesini 
mucip olacak bir durum mevcut olmadığı cihetle yine 200 000 lira tahmin edilmiştir. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Gelirin çeşidi tahmini tahmini 

3 6 Çeşitli varidat ve hasılat 950 000 1 350 000 

Bu hasılat, mülhak Vakıflar İdaresince tahsil olunan icare ve mukataaları ile emaneten veya 
niyabeten Vakıflar İdarelerince idare olunanların her türlü gelirlerinden alınmakta olan % 10 ida
re ve tahsil giderlerinden, münhal tevliyetler ücretinden, kanuni ve nizami sebeplerle mazbut va
kıflar arasına alman mülhak vakıfların birikmiş paralanndan, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesi mucibince zaman aşımına uğrayan paralardan, eskimiş eşya ve yıkıntı 
bedellerinden, îdare lehine hükmolunan alacak faizlerinden, mahkeme giderleri istirdadından ve 
hayrat satış bedelleri faizlerinden terekkübetmektedir. Bu hasılatın bir ölçüye bağlanarak tahmin 
edilmesi mümkün bulunmadığı malûmdur. Bu cümleden olarak Vakıflar idarelerinden alman tah
min cetvellerinin toplamı da 814 000 küsur liradır. Ancak aşağıda arz edilen beş yıllık tahsilat 
seyri, her yıl tahsilatının, bütçe tahminini bir hayli aştığı ve 1960 yılı tahsilatı 1 285 000 küsur li
raya baliğ olduğu cihetle 1 350 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

1957 
1958 
1959 
1960 

1 500 000 
1 250 000 
2 400 000 
2 350 000 

60 233 
2 994 182 
588 000 
931 281 

1 336 944 

.- '«'., 226 799 

B. M. 

6 137 439 
879 508 

7 500 000 7 016 947 

Gelirin çeşidi 

5 Vakıf memba sulan kira bedeli 
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Senesi Bütçe tahminleri Hesabı katiler mucibince tahsilat 

B. M. 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

sineden 

Gelirin 

yardım 

450 000 
414 800 
505 000 
700 000 
950 000 

çeşidi 

1 034 487 
893 875 

1 028 694 
1 012 178 
1 285 127 

İ961 Yılı 
tahmini 

26 868 000 

1962 Yılı 
tahmini 

21 623 345 

1961 yılı bütçesindeki 26 868 000 lira Hazine yardımının 8 milyon lirası 7044 sayılı Kanunla 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski eserlerin onarımına, 14 milyon lirası dernekler ve köy
ler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat için yapılacak yardımlarla doğrudan doğruya 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak tamirlere, 755 000 lirası mülhak vakıflara ait 
cami ve mescit hademeleri ücret farkına, 3 milyon lirası Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi 
kaynaklarından teminine imkân bulunmıyan talebe yurtları giderlerine ve 1 113 000 lirası da ma
aş ve ücretlere yapılan zam dolayısiyle husule gelen bütçe açığına karşılıktı. 1962 yılı için teklif 
edilen 21 623 345 liranın 6,5 milyon lirası 7044 sayılı Kanunla devredilen eski eserler onarımına, 
12,5 milyon lirası dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat için yapılacak 
yardımlara, 755 000 lirası mülhak vakıflara ait cami hademeleri ücret farklarına ve 1 868 345 li
rası talebe yurtları giderlerine karşılıktır. 

B. M. Gelirin çeşidi 1961 Yılı 1962 Yılı 

5 — Geçen yıldan devrolunan gelir fazlası 712 000 1 500 000 

1961 yılı gelir bütçesinde bir inkişaf yoksa da Ayvalık Işletmesindeki matlûbatından yapacağı 
tahsilat ve gider tertiplerinden vukubulaeak tasarruflarla 1,5 milyon lira kadar bir g-elir fazlası 
devredileceği tahmin olunduğundan bu miktara iblâğ edilmiştir. 

Gider Bütçesi 

îki cetvel halinde sunulan gider bütçesi 21 623 345 lira Hazine yardımı ile birlikte 40 841 945 
lira gelire göre düzenlenmiştir. Bâzı gider tertiplerine 2 107 861 lira zam yapılmış ve bâzı gider 
tertiplerinden 5 525 916 lira tenzil edilmiştir. Bu zam ve tenzillerin müfredatı ve sebepleri aşağıda 
yazılmıştır. 

1961 Yılı 1962 Yılı • 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

201 11 Merkez memurları maaşı 1 883 600 1 958 070 74 470 
12 Vilâyetler memurları maaşı 2 449 400 2 499 490 50 090 

» 

Merkez teşkilâtından 1 aded 1 250 lira maaşlı başmimar, 1 aded 950 lira maaşlı mühendis 
veya mimar, 1 aded 700 lira maaşlı başressam, 1 aded 600 lira maaşlı ressam ve vilâyetler teş
kilâtından 1' aded 1 100 lira, 1 aded 950 lira maaşlı yüksek mimar veya yüksek mühendis kad
rosu daha (L) cetveline alındıktan sonra kalan fiilî kadro tutarına nazaran üst derece farkları 
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da göz önüne alınarak yapılan hesapta merkez memurları maaşında 74 470 lira ve vilâyetler me
murları maaşında 50 090 lira bir fark husule geleceği anlaşıldığından bu miktar fazlasiyle teklif 
edilmişlerdir. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

201 22 Vilâyetler memurları açık maaşı 8 100 1 920 6 180 

6760 sayılı Teşkilât Kanunu ile açıkta kalan memurlardan bir kısmı emekliye'ayrılmış ve bir kıs
mı başka vazifelere tâyin edilerek halen bir kişi kalmış olup bunun açık maaşı tutarı 1 920 lira
dan ibaret bulunduğu cihetle bu miktara tenzil olunmuştur. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

202 21 Merkez hizmetlileri ücreti 368 600 246 200 122 400 

Merkez hizmetlileri kadrosundan 2 aded 1 750 lira ücretli yüksek mimar veya mimar, 1 
aded 1 750 lira ücretli yüksek mühendis veya mühendis, 3 aded 1 250 şer lira ücretli teknisi-
yen, 1 aded 1 250 lira ücretli fotoğrafçı ve 1 aded 700 lira ücretli fotoğrafçı yardımcısı kadro
su çıkarıldığı cihetle geri kalan kadroların senelik ücret tutarı 205 200 liraya tenezzül etmiş ve bu 
kadroda çalışanlara 263 sayılı Kanuna göre verilecek % 20 zam tutarı bulunan 41 000 liranın ilâ
vesiyle 246 200 liraya çıkarılmış ve binnetice 122 400 lira tasarruf edilmiştir. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

202 22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 2 825 000 2 924 600 99 600 

Vilâyetler hizmetlileri kadrosundan da, 2 aded 1 750 lira ücretli yüksek mimar veya mimar 
1 aded.l 500 lira ücretli yüksek mühendis veya mühendis, 1 aded 1 250 lira ücretli eski eserler 

tesbit ve tescil mütehassısı, 1 aded 700 lira ücretli eski eserler tesbit ve tescil mütehassıs yardımcı 
sı, 3 aded 1 100 er lira ücretli teknisiyen, 2 aded 600 er lira ücretli şoför, 6 aded 150 şer li
ra ücretli aidatlı memur olmak üzere 16 kadro çıkarılmıştır. Geri kalan ,685 kadronun senelik 
ücreti 2 437 200 lira tutmakta olup buna % 20 hesabiyle 487 400 lira ilâve edilerek 2 924 600 
liraya iblâğ olunmuştur. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

202 23 7044 sayılı Kanunla devralman eski 
eserler onarımı hizmetlileri ücreti 257 Ş00 63 400 194 200 

7044 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski eserler onarımı hizmetlileri kad
rosundan 4 aded 1 750 şer lira, 1 aded 1 500 lira ücretli yüksek mimar veya mimar, 2 aded 
1 250 şer lira ve 2 aded 950 şer lira ücretli teknisiyen, 2 aded 800 er lira ve 1 aded 700 lira 
ücretli sürveyan olmak üzere 12 aded kadro çıkarılmıştır. Geri kalan kadroların senelik ücret 
tutarı 52 800 liradır. Buna % 20 hesabiyle 10 600 lira ilâve edilerek 63 400 liraya çıkarılmış 
ve 194 200 lirası tasarruf edilmiştir. 
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. 1961 yılı 1962 yılı 

B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 17 050 28 740 11 690 — 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 282 950 211 500 — 71 450 

300 000 240 240 

1961 yılı bütçesi ile merkez ve vilâyetler geçici hizmetlileri için 52 adedi 11 aylık ve 15 adedi 
6 aylık hizmet süreli olmak üzere 87 kadro alınmıştı. Bunlardan tesbit, tasfiye ve takip işlerin
de istihdam edilen 52 kadroya karşı 1962 yılı için 23 aded noksaniyle 29 kadro, memurların mes
lekî bilgilerini artırmak için 1962 yılında kurs açılması zaruri görülmesine binaen 6 aded, 9 ay hiz
met süreli kurs öğretmeni kadrosu teklif edilmiş, Vakıf han ve apartmanların kalorifer işçiliğin
de istihdam edilmekte bulunan 15 aded işçi kadrosu aynen ipka edilmiştir. Merkez hizmetlileri 
kısmındaki 28 740 liranın 16 200 lirası kurs öğretmenlerine aittir. 

Geçici hizmetlilere de 263 sayılı Kanuna göre zam verilmekte olduğundan 240 240 liranın 
186 700 lirası ücret ve 37 340 lirası (Kurs öğretmenleri hariç) diğerlerine verilecek % 20 zam kar
şılığıdır. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
E. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

206 31 Merkez memurları ölüm yardımı 6 000 8 000 2 000 
32 Vilâyetler » » » 12 000 15 000 3 000 

ölen memurların ailelerine 4593 sayılı Kanun mucibince verilmekte olan ölüm yardımları, maaş-
4ara 263 sayılı Kanunla yapılan % 20 nispetindeki zam da nazara alınmak suretiyle ödenmekte ol
duğundan merkez memurları ölüm yardımı 2 000 lira ve vilâyetler memurları ölüm yardımı 3 000 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

209 1 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekle
ri ile artış farkları 475 911 500 089 24 178 

5434 sayılı Kanun mucibince T. C. Emekli Sandığına ödenmekte olan bu tahsisat, maaş ve ücret 
tertiplerine konulan ödenek yekûnunun % 6,5 u üzerinden hesaplanmaktadır. 1962 yılı için tek
lif olunan 500 089 lira 201 nci memurları maaşı ve 202 nci hizmetliler ücreti bölümlerindeki öde
nek tutarı bulunan 7 693 680 liranın % 6,5 u olup kanun hükmüne müstenittir s 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

209 12 % 1 ek karşılıklar 77 923 76 937 986 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinde, vazife malûllerine bu kanunun 
55 nci maddesi mucibince bağlanacak aylıklarla vazife başında ölen memurların dul ve yetimlerine 
bağlanacak aylıklara karşılık olmak üzere kurumların her yıl; bütçelerinin maaş ve ücret tertiple
rine koydukları ödeneğin % 1 i nisbetinde bir para ayırarak Sandığa yatıracağı hakkında bir hü-

( & Havisi : 3 ) 



12 
küm mevcuttur, 1962 yılı için teklif edilen 76 937 lira, maaş ve ücret tertiplerine konulan 
7 693 680 liranın %1 i olup kanun hükmüne müstenit bulunmaktadır. 

1961 Yılı 1902 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

209 13 Emekli ikramiyesi 50 üOO l.?7 fiOO 77 500 

Emekliye ayrılan memurlara 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi mucibince verilmokte olan 
ikramiyeler; 263 sayılı Kanunla yapılan zam üzerinden hesaplanmakta olup esasen 196i yılı büt
çesine konulan 50 000 lira ihtiyacı karşılamadığından ek ödenek alınmasına mecburiyet hâsıl oldu
ğu cihetle 77 500 lira zam yapılmıştır. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

221 — Emekli, dul ve yetim maaşları 1 050 0Ö0 1113 600 63 600 

279 sayılı Kanunla, yapılan % 20 zamma karşılık olmak üzere 63 600 lira faslasiyle teklif edil
miştir. 

1961 Yılı 1062 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

305 — Vilâyetler kira bedeü 26 000 30 000 4 000 

Daire ittihaz edilecek vakfa ait münasip bina bulunmasına binaen bâzı Vakıflar idareleri kira ile 
tuttuklan binalarda oturmaktadır. Bunlann bir kısmının daire ittihazına elverişli bulunmaması ve 
bazan mülk sahipleri tarafından muhtelif vesilelerle tahliye dâvası açılması dolayısiyle başka bina
lara nakil zarureti hasıl olmakta ve bunların kiralan ise, eskilerine nazaran bir havlı yüksek bulun
maktadır. Bu cümleden olarak Palu Vakıflar Memurluğu, seneliği 108 lira olan binayı tahliye 
ederek seneliği 1 200 lira ve Bitlis Vakıflar Memurluğu seneliği 180 Knı olan binayı tahliye 
ederek seneliği 2̂ 040, lira olan binalara nakletmek zaruretinde kalmışla, ve bu suretle ?, 952 
lira kira farkı husule gelmiştir. 1962 yılında da bu gibi hâdiselerle karşılaşılmadı ihtimali kuvvetli 
bulunduğundan 1 048 lira fazlasiyle 4 000 lira zam yapılmıştır 

1961 Yık 1962 Yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Faslası 

307 20 Muvakkat vazife harcırahı 300 000 375 000 7ü 000 

Bu tertibin 1960 yılı ödeneği 375 000 lira idi. Tasarruf mülahazasıyla iü61 yılımda oö0 000 
liraya indirilmiş ise de, ihtiyaca kâfi gelmediği ve binnetiee hizmetin aksadı^ gx alerek ek ödenek 
alınmasına zaruret hasıl olduğu cihetle 75 000 lira zam edilerek yine L-71* 000 liraya iblâğ 
olunmuştur. 

1961 Yılı 1962 Yık 
B. M. Ödeneğin çeşidi Ödeneği toli i< Fuzum 

307 30 Müfettişler harcırahı 70 000 =00 00ü 30 000 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu mucibince 1 Teftiş Heyeti Ba.xi.tn, 6 müfettiş 
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ve 2, müfettiş muavini mevcudolduğu halde teftiş makanizmasının gereği gibi işlemediği görüle
rek bu iş önemle ele alınmış ve bu sebeple 1961 bütçesindeki 70 000' lira ödeneğin kifayet etmiye-
ceği anlaşılarak ek ödenek talebedilmesine zaruret hasıl olmuştur. Teftiş konusundaki çalışmalara 
1962 yılında da önemle devam edileceğinden 30 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M, Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

407 40 Mahkeme harçları 206 000 450 000 244 000 

Bu maddenin 1958 yılı gideri 404 152 lira, 1959 gideri 441 442 lira ve 1960 yılı gideri 
i 482 055 lira olup yıl geçtikçe artmaktadır. Buna karşı bütçedeki ödeneği ise 206 000 liradan 
ibaret bulunduğu cihetle daha bütçe yılının 3 veya 4 ncü ayında Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 nci maddesine göre ödenek temini yoluna gidilmektedir. Bu cümleden olarak 1961 bütçe yılının 7 
nci ayına kadar 300 000 lira ilâve edilerek 506 000 liraya iblâğ olunmuştur. Bütçe yılı başında 
ilgili Vakıflar idarelerine yeter miktarda ödenek gönderilememesi dâva ve icra işlerini aksattığı 
gibi senelik gider miktarına göre 208 000 lira ödenek konularak Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesinden istifade yoluna gidilmesinin bütçe muvazenesini ihlâl edeceği de şüphesiz 
bulunduğundan 244 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

1961 Yılı " 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

417 11 Bina ve Arazi vergileri 590 000 1 500 000 910 000 

910 000 lira fazla, 309 sayılı Kanunla Bina ve Arazi vergilerine yapılan zamdan mütevellit 
olup izaha muhtaç bir cihet görülememiştir. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

417 12 Belediye vergi ve resimleri 115 000 150 000 35 000 

inşaları ikmal edilmiş olan Balıkesir, Çanakkale ve Rize'deki otellerle bu yıl inşaları ikmal edi
lecek olan Adana'da 89 dükkanlı Afyon'da 20 dükkanlı Çorlu'da 22 dükkanlı çarşı, Tekir-
dağ'mdaki otol ve Tarsus'taki iş hanı için 1962 yılından itibaren belediyelere aydınlatma ve çöp 
parası ödenmeye başlanacağı cihetle bunlara karşılık olmak üzere 35 000 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

25 000 100 000 75 000 

İdarenin elinde bulunan vakıf gayrimenkullerin esaslı bir surette tesbitine başlanarak mahalle
rinden celbedilen föylerin tetkikinde; birçok vakıf akaarlarm henüz tapu kütüğüne kaydettiril-
mediği görüldüğünden bunların bir an evvel tapularının alınması için 75 000 lira fazlasiyle teklif. 
edilmiştir. 

417 13 Tapu hare ve giderleri 
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1961 Yılı 1962 Yılı 

B. M. Ödeneğin çeşidi Ödeneği teklifi Fazlası 

417 14 Başka her çeşit giderler 585 000 700 000 115 000 

Vakıf han ve apartmanlardan kaloriferli bulunanlar için alman maden kömürü ve bunlarla ka
loriferli olmıyanların umumi yerlerindeki su ve elektrik giderleri de bu tertipten verilmektedir, İs
tanbul'da Kozluca Hanı arkasında inşasına başlanmış olan iş hanının kaloriferleri için alınacak ma
den kömürü, umumi yerlerdeki su ve elektrik giderleri ile Tarsus, Burdur ve Niğde'deki iş han
larının umumi yerlerindeki su ve elektrik giderlerinin bu maddeden verilmesi gerektiği ve esasen 
585 000 liranın ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşıldığı cihetle 115 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş
tir. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

600 000 730 000 130 000 

3 ü İstanbul'da ve 16 sı diğer vilâyetlerde olmak üzere halen 19 imaret mevcut olup en az 
8 000 i ilkokullarda okuyan fakir öğrenci olmak üzere 8 560 kişiye sıcak öğle yemeği verilmekte
dir. Bir kişinin senelik öğle yemeği gideri 77,50 lira tutmakta olduğundan 8 560 irişinin senelik gide
ri 730 000 liraya baliğ olduğu cihetle 130 000 lira zam yapılmıştır. 1961 yılı ihtiyacı bölüm dâhi
linde 130 000 lira aktarma yapılmak suretiyle karşılanmıştır. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

422 30 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yar
dım giderleri 218 200 75 000 143 200 

Bu ödenek, mazbut vakıfların vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şartlarından yerine getirilme
si muvafık görülenlerin gerektirdiği giderler karşılığı, olup, bütçe durumunun müsait olmamasına 
binaen 143 200 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

1061 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

422 40 Üniversite ve okullar muhtaç öğren
cileri yurt ve kamp giderleri 4 200 000 2 500 000 1 700 000 

İstanbul ve Ankara'da bulunanlar yüksek tahsil talebe yurdu ve diğer vilâyetlerdekiler orta 
tahsil talebe yurdu olmak üzere halen 18 vilâyette talebe yurdu bulunmaktadır. Bu yurtlara, ilk 
mektebi ikmal ederek mahallinde orta mektep veya orta mektebi ikmal ederek mahallinde lise bu
lunmamasına binaen tahsil imkânından mahrum kalan fakir çocuklar alınarak her türlü ihtiyaç 
lan temin edilmektedir. Bu suretle liseyi bitirip de yüksek tahsile devanı etmek istiyenler İstan
bul'daki yurda gönderilerek yüksek tahsillerini yapmaları da sağlanmaktadır. Genel Müdürlükçe, 
iaşe edilen orta tahsil talebe yurtlan ile Ankara'dakı yüksek tahsil talebe yurdundaki bir öğren
cinin senelik gideri 600 lira ve bu suretle iaşesi temin edilen öğrenci sayısı 1 536 olup senelik gi
derleri 1 921 600 liradır. Halen 350 den ibaret olan mevcudunun 150 si kız ve 600 ü erkek ol-

422 20 İmaretler giderleri 
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mak üzere 750 ye iblâğı, mukarrer bulunan İstanbul yüksek tahsil talebe yurdunun senelik gide
ri 1 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Mevcut yurtların müteferrik giderleri ile ilkokullardaki 
fakir öğrenciler için her yıl İstanbul'da açılmakta olan 25 er gün süre ile üç devreli kamp gider
leri de 578 400 lira olarak tahmin edilerek 2,5 milyon liraya tenzil edilmiştir. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. . Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

424 10 5634 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
uyarınca Hazineye ödenecek karşı
lıklar 12 000 16 800 4 800 

20 5634 sayılı Kanunun 10 ncu madde
si uyarınca Hazineye ödenecek kar
şılıklar 200 500 201 600 1 100 

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı hakkındaki Kanuna ek 5634 sayılı Kanunun 8 nci maddesin
de, bu kanunun neşrinden sonra mazbut vakıflar arasına alınacak vakıflara ait camilerin hademe
lerine verilecek ücretin 50 liradan az olmamak üzer3 Maliye Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdür
lüğü arasında tesbit edilerek her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce Hazineye ödenip genel bütçeye 
irat kaydedileceği ve 10 ncu maddesinde, mazbut vakıflar arasına alınmış ve alınacak cami ve mes
citlerin aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderleri içi ı her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine 
konacak Ödeneklerin bir taraftan Hazineye irat ve diğer taraftan bu hizmetler e. sarf edilmek üzere 
Maliye Bakanlığınca Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunacağı ya
zılıdır. 

1981 yılında mazbut vakıflar arasına alınmış olan. Erzurum'da (Zağracıbaşı Ali Ağa) vakfı 
hayratından (Gürcü Kapısı) Camimin bir imam ve hatibi ile bir müezzin ve kayyımı mevcudolup 
200 liradan aşağı aylık ücret alan hayrat hademesi bulunmamasına binaen bunların her biri için ay
da 200 er lira hesabiyle 4 800 lira, aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderleri senelik tutarının 1 100 
lira olduğu anlaşıldığından bunun için 1 100 lira ödenmesinde Maliye Bakanlığı ile mutabık kalın
mış olduğundan buna göre teklif edilmiştir. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

450 — Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 43 000 62 000 19 000 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce muhtelif fakültelerde okuyan 20 öğrenciye burs verilmektedir. 
Bu bursların aylık tutarı 175 lira olduğundan Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1961 bütçesine buna 
göre ödenek konmuştu. Bilâhara bütçelerin müzakeresi sırasında miktarı 250 liraya çıkarılmış ve 
dairelerin 1961 bütçesine konulan ödeneğe göre husule gelecek farkın Hazinece temin edilmesi ka
rarlaştırılarak Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulmuş olduğundan, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bütçesindeki ödenek farkı da Hazinece karşılanmıştı. İşbu ödenek farkının Genel Müdürlüğün 
1862 yılı bütçesine ilâvesi gerektiği cihetle 19 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 62 000 liranın 
60 000 lirası ayda 250 lira hesabiyle 20 öğrenciye verilecek burs ve 2 000 lirası sömestr harcı kar
şılığıdır. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Noksanı 

451 20 Başka her çeşit yayın ve tanıtma gi
derleri 30 000 25 000 5 000 

( S. Sayısı : 8 ) 
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Yayın işlerinin döner sermaye ile tedviri için bir kanun tasarısı teklif edilmiş bulunduğu cihet

le 25 000 liraya tenzil olunmuştur, 

1261 Yılı İ962 Yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi Ödeneği teklifi Noksanı 

454 20 Diğer sigorta giderleri 12 50ü 10 000 2 500 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi gereğince vakıf bina'V-ırm yangından doğacak 
zararlarını karşılamak üzere 1 milyon lira ayrılarak vakıf binalar, bu 1 milyon liralık fon karşılı
ğında kendi kendine sigortalı bulunduğundan artık sigorta karşılığı için ödenek konmamakta ise 
de Ankara'da bulunan Ankara Palas Oteli ile Antalya'da yaptırılıp mefruşatı da İdarece temin 
edilmiş olan turistik otel, kullanışlarının hususiyetlerine binaen ayrıca şirketlere de sigorta etti
rilmekte olduğundan bunların sigorta ücretlerine karşılık olmak üzere 1981 bütçesine 12 500 li
ra ödenek konmuştu. Yapılan son hesaba göre 10 000 liranın ihtiyacı karsılryaeağı anlaşıldığın
dan 2 500 lira noksaniyle teklif edilmiştir, 

1961 Yılı 1902 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği teklifi Fazlası 

1 33 800 33 799 

Vakıflar memurlarının meslekî bilgilerini artırmak için 1982 yılında 9 ay süreli bir kurs açık 
ması zaruri görüldüğünden hariçten getirilecek memurların yolluk ve yevmiyeleri ile kursun çeşitli 
giderlerine karşılık olmak üzere 33 800 lira teklif edilmiştir. 

1901 Yıîı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi Ödeneği teklifi faciası 

505 — Hükme bağlı borçlar 25 000 45 000 20 000 

Antalya vaiaf narenciye bahçeleri bekçilerinden birinin vazife esnasında tüfeği ile ateş etmek 
zorunda kaldığı ve bu sırada Mümin Andic adında bir devecinin vurularak öldüğü ve ailesi tara
fından açılan dâva neticesinde adı geçenin ailesine 29 261 lira tazminat verilmesine ve bu paranın 
istihdam eden sıfatiyle Vakıflar Genel Müdürlüğünce ödenmesine hüküm sâdır olmuştur. Bu taz
minatın ancak 11 000 lirası ödenerek 18 261 lira bakiye kalmıştır. Bundan başka vaktiyle mülga 
Bolu Orman işletmesinin sattığı traverslerin teslim edilememesi.yüzünden açılan tazminat dâvası 
dolayısiyle 7 000 küsur lîra ödenmesi lâzım geldiği anlaşılmıştır. Şu suretle halen tahakkuk etmiş 
25 200 küsur lira hükmo bağlı borç mevcut olduğundan 1962 yılı için de tahakkuk edecek bu kabil 
borçlar da göz önüne alınarak 20 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

1961 Yılı 1962 Yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi Ödeneği teklifi Fazlası 

601 20 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci 
maddesi gereğince yapılacak ödeme
ler 25 000 30 000 5 000 

Gelirleri sabit ve muayyen olmıyan bâzı mülhak vakıflar hayratından bulunan cami ve mescit
lerin namazlara açık bulundurulmasını temin için,, imam - hatip ve müezzin - kayyum ücretleri ile 
aydınlatma ve temizlik giderleri öteden beri - ileride vakıfları gelirlerinin müsaadesinde istirdat 

( S. dayısı ; o ) 

476 — Kurs giderleri 
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edilmek üzere - Vakıflar İdarelerince ödenmekte idi. 2762 sayılı Vakıflar Kanununun neşrinden 
sonra da bu imkânı sağlamak üzere, bu paraların eskisi gibi ödenmesine devam edileceği yolunda 
bir hüküm konulmuştur. Bu camiler muayyen olup sayılarında ve hademe kadrolarında bir deği
şiklik yoksa da aydınlatma ve temizlik giderleri artnuş olduğundan bu ihtiyacı karşılamak üzere 
6 000 lira f azlasiyle teklif edilmiştir. 

B. M. 

751 10 
30 

ödeneğin çeşidi 

Âbideler onarımı 
Hayrat yapı ve onarımı 

1981 Yılı 
ödeneği 

1 000 000 
500 000 

1962 Yılı 
teklifi 

750 000 
470 000 

Noksanı 

250 000 
30 000 

Vakıf akaar ve arazinin vergilerinin ve bir kısım giderlerin artması ve umum mey anında me
mur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerine zam yapılması dolayısivle husule gelen bütçe açığının 
kapatılması için 10 ncu madde 250 000 ve 30 ncu madde 30 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

i & S&yım i ) 
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Rapor 
«s. 

' Ankara : 22 Aralık 1961 

Bütçe Encümeni Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesi gelir ve gider toplamı 40 841 945 liradır ve 
44 260 000 lira olan 1961 yılı bütçesine nazaran 3 418 055 lira. bir noksanlık arz etmektedir. 

44 260 000 lira olan 1961 yılı bütçesinin 17 392 000 lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynakla
rından, 26 868 000 lirası Hazine yardımından temin edilmekte iken, bu yıl bütçesinin 19 210 600 
lirası Genel Müdürlük kaynaklarından, 21 623 345 lirası Hazine yardımından karşılanmakta
dır. Böylece Hazineden 5 356 555 lira noksan gelir sağlanmakta bünye içinden ise 1 938 500 lira 
fazla gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. , 

Gelirler arasında en büyük rakamı 9 000 000 lira ile kiralar (Icarei vahide) teşkil etmekte
dir. Eski ve yeni hukukumuzdaki vakıfların gayeleri itibariyle bu kaynağın en esaslı bir kay
nak olması tabiîdir. Bu bölüm 6570 sayılı Kiralar hakkındaki Kanun ve ondan önceki kanun
larla kiraların donrulmuş obuasından dolayı halen verimsiz bir haldedir. Alman kiralar bina
ların tamir ve saire masraflarını dahi karşılamamakta olduğu, bu sebepten vakıflar müessesesi
nin tam işlemediği anlaşılmaktadır. ' 

Vakıflar İdaresinin hazırlamış olduğu ve 6570 sayılı Kiralar hakkındaki Kanunun tadili ile 
bu kanunda esasen esas olarak alınmış olan 1953 yılı 'kiralarının takdir ve tesbit edilmesi der
piş edilmektedir. Bu suretle tahminen 12 000 000 liralık fazla bir gelir sağlanacağı umulmakta
dır. Bu suretle zengin âbidelerimizin yıkılmak ve harabolmak felâketinden kurtulabileceği ümi-
dedilmektedir. 

Giderlerdeki noksan bütçede (A/ l ) cetvelinde merkez ve vilâyetler hizmetliler ve geçici hizmet
liler bölümünde 395 216 lira, çeşitli hayır şartlarj. ve sosyal yardım giderlerinde 143 200 lira, 
üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp giderlerinde 1 700 000 liradır. Diğer bâzı 
ufak kalemlerde eksik yekûnu 2 245 916 lirayı bulmaktadır. 

(A/2) cetvelinde yani yatırımlar bölümünde (Dernekler ve köyler tarafından inşa ve tamir et
tirilecek hayrata yardım) bölümü 1960 da 15 537 127 lira iken 1961 de 14 000 000 lira olarak 
kabul edilmiş, ve halen de 4 250 000 liraya indirilmek suretiyle tesbit edilerek 9 750 000 lira 
eksiklik teklif edilmiştir. 

Ayrıca yatırımlar cetvelinde (7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı) ile (Hay
rat yapı ve onarımı)nda birinde 1 500 000 lira diğerinde 30 000 lira eksik tesbit edilmiştir. 

Kanaatimizce : 
a) 1 700 000 lira üniversite ve okullar muhtaç öğrenciler yurt ve kamp giderleri, 
b) 9 750 000 lira dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yar

dım. 
c) 1 500 000 lira eski eserler onarım giderinin indirilmesine kesin olarak muhallif bulun

maktayız. Vakıflar Genel Müdürlüğünün gaye ve maksadına darbe vuracağı muhakkak olan, bu 
indirimlerin aynı zamanda istihlâk ve yatırım olmaları ve özellikle köylerde sarfolması bakı
mından piyasaya canlılık temin ederler. Hükümet programına uygun yatırımlar ve harcamalar 
vasfında oldukları gibi aynı zamanda da yeni Hükümetin köyde ve gençlikte yanlış anlaşılmasına 
meydan verecekleri de aşikâr bulunmaktadır. 

(S. Sayısı: 3) 
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Çare olarak da akla gelen tedbirler şunlardır : 
Kira Kanununun çıkarılması ile temin edilmesi muhtemel 12 000 000 liranın karşıkk göste

rilmesi suretiyle bütçenin tasrihi veya daha fazla akaar ve toprak satılmasının bütçede derpiş 
edilmesi ile birlikte gider bölümlerinde % 10 tasarruf yapılması ve açık kalan kısım olduğunda 
Hazine yardımı ile kapatılması tedbirlerinden ibarettir. Bütçenin diğer kısımlerımn esas itiba
riyle uygun ollduğu saygı ile arz olunur. 

Raportörler 

İstanbul Sinop Ordu 
Be§it Ülker Mahmut Alicanoğlu A. Hikmet Onat 

Maraş Sivas 
Adnan Karaküçük Rıfat öçten 

(S; Sayısı: 3) 



Bütçe Komisyonu mazbatam 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/19 
Karar No: 3 

1963 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yük
sek Meclise arzı 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırılan kanun tasarısı ilgili Devlet Bakanı, Va
kıflar Genel Müdürü ve Maliye temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Genel Müdürlüğün bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörler heyetinin raporu 
okunup ve mütalâaları dinlendikten sonra Genel Müdürlüğün faaliyet sahasına giren mevzular üze
rinde sualler sorulmuş ve Hükümet tarafından gerekli izahat alındıktan sonra maddelerin muza 
keresine geçilmiştir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nazaran 138 055 lira 
noksaniyle 20 206 945 lira, (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 3 280 000 lira noksaniyle 20 635 000 
lira olarak tesbit ve tahmin edilmig olup artış ve eksilişlerin sebepleri gerekçede m uf assai an arz 
ve izah edilmiştir. 

Bölüm vo maddeler üzerinde komisyonumuzda cereyan eden müzakereler neticesinde hizmetle
rin ifası için konulmuş olan ödeneklerin bu hizmetlerin ifasına kâfi geleceği ancak 422 nci (Hay-
rî ve sosyal hizmetler) bölümünün, 40 ncı (Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt; ve 
kamp giderleri) maddesine mevzu tahsisatın önümüzdeki ders yılında mevcudu daha da artacak 
olan öğrencilere kâfi gelmiyeceği kanaatine varılarak bu maddeye 500 000 lira ilâve edilmiştir. 

Komisyonumuzca kabul edilen bu ilâve ile birlikte (A/ l ) işaretli cetvel yokunu 20 70îi 945 
lira olarak teslbit edilmiş ve (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise Hükümetin teklifi,veçhile aynen ka
bul edilmiştir». 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1961 yılı gelirini gösteren (B) işaretli cetvele mevzu ödenek 
tahminlerinin de yerinde olduğu görülmüş ancak (A/ l ) işaretli cetvele yapılan 500 000 liralık 
ilâvenin karşılığı gelirler cetvelinin 5 nci (Geçen yıldan devrolunan gelir fazlası) bölümüne ilâve 
edilmek üzere (B) cetveli yekûnu da 41 341 945 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Yukarda zikredilen değişiklikler kanunun birinci ve ikinci maddelerine aksettirilerek tadilen 
diğer maddeler aynen kaflbul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mazide gördüğü şerefli işler ve bugünkü sosyal hayatımızda yük
lendiği büyük vazifelerle mütenasip imali kaynaklara kavuşturmak maksadiyle başlandığı bildiri
len çalışmaların bir an evvel ve süratle ikmal edilerek bu konuda hazırlanacak tasarıların Türkiye 
Büyük Millet Meclisine getirilmesi hususu Karma Komisyonınrnıtzda ittifakla temenniye şayan gö
rülmüştür. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Gene? 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanaç 
Tabiî üye 

F. Kuytak 

Artvin 
$. Osman Avcı 

Başkan V. 
Elâzığ. 

B. MüftügU 

Tabiî üye 
Suphi Gürsoytrak 

Erzurum 
Muhalifim, söz hakkım 

mahfuzdur. 
0, önder 

Sözcü 
Ankara 

tlyas Seçkin 

Balıkesir 
K. özta§ 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kâtip 
Balıkesir 

C Btlgelıan 
Ankara 
M. Ete 

İstanbul 
E, Ülker 
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JLırşehiî Konya Konya Ordu 

A, Bilgin B. özai C. Yûmaz A. Hikmet Onat 

Sinop Sivas Trabzon Yozgat 
M. Alicanoğlu Söz hakkım mahfuzdur A. Şakir Ağanoğlu Celâl. Sungur 

Mahmut Vural 

fozgaıt 
Söz hakkım mahfuzdur 

/. Hakkı Akdoğan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
20 206 945 lira ve yatırım giderleri için de, bağ
lı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
20 635 000 lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
40 841 945 lira tahmin edilmiştir, 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1962 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (O) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında 
da devam olunur. 

Madde 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı <E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile teş
riî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

Madde 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü va
zife ve teşkilâtı hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli 
ve 6760 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

Madde 6. •— Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstünde çıkan ve 1961 yılı bütçesinin ait 
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1928 - 1960 yıllarına ait olup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılla
rı bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 yılı bütçe
sinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı 
kısım bölümleriyle yatırım bölümleri bakıyele-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADİLİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 20 706 945 lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 20 635 000 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
41 341 945 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 3 ) 
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Hü. 

rinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
masraflara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Madde 8. — 1962 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 liraya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar aç
tırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

Madde 10. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gürsan 
Gümrük ve Tekel 

Bakanı 
Ş. Pulatoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Öktem 

Adlalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. Seren 
Tarım Bakam 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

B. Ko. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

îmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

( S Sİnvı«ı • 2 1 
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ödeneğin çeşidi 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

24 _ 
CETVELİ 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık ma

aşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

İ 883 600 
2 449 400 

1 

8 100 

1 958 070 
2 499 490 

1 920 

Bölüm toplamı 4 341 101 4 459 481 

Ücretler 
21 Merkez hizmetlileri ücreti «"568 6 0 0 
22 Vilâyetler hizmetlileri üc

reti ' 2 825 000 
23 7044 sayılı Kanımla devra

lınan eski «serler onarımı 
hizmetlileri ücreti 257 600 

Bölüm toplamı 3 451 200 

Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri 

ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlile

ri ücreti 

Bölüm toplamı 

17 050 

282 950 

300 000 

246 200 

2 924 600 

63 400 

3 234 20O 

28 740 

211 500 

240 240 

i 958 070 
2 499 490 

1 

i 920 

4 459 481 

246 200 
2 924 600 

63 400 

3 234 200 

28 740 

211 500 

240 240 

II Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 6 00ü 16 000 16 000 
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M. 

,12 

21 

22 

31 

32 

40 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
vardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları Ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

54 000 

3 000 

5 400 

6 000 

12 000 
990 

97 390 

1962 yılı 
Hükümetçe 

îstenen 
Lira 

54 000 

3 000 

5 400 

8 000 

15 000 
990 

102 390 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

54 000 

3 000 

5 400 

8 000 

15 000 
990 

102 390 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek pa
ra mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığma ya
pılacak ödemeler 

i l % 6 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim giderleri 
15 Diğer ödemeler 

475 911 
77 923 
50 000 
30 992 
130 000 

500 089 
76 937 
127 500 
30 992 
130 000 

500 089 
76 937 
127 500 
30 992 
130 000 

210 
217 
218 
221 

Bölüm 

Temsil ödeneği 
Ek görev tazminatı 
Kasa tazminatı 

toplamı 

Emekli, dul ve yetim maaş 
lan 

İkinci kısmı toplamı 

764 826 

4 200 
ö 500 

16 000 

1 050 000 

10 030 218 

865 518 

4 200 
5 500 

16 000 

1 113 600 

10 041 130' 

1 

10 

865 518 

4 200 
5 500 

16 000 
1 

113 600 

041 130 

(S. S ay isi • 3 ) 
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B. 

301 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkşez daireleri büro gi
derleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bolüm toplamı 

1961 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

• 

'• 5 000 
5 000 
7 500 

10 000 
1 
1 

27 502 

25 O00 
25 000 
15 000 
25 000 
10 000 
30 000 

130 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
5 000 
7 500 

10 000 
1 
1 

27 502 

25 000 
25 000 
15 000 
25 000 
10 000 
30 000 

130 000 

. için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

* 

5 000 
5 000 
7 500 

100 000 
1 
1 

27 502 

25 000 
25 000 
15 000 
25 000 
10 000 
30 000 

130 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 75 000 75 000 75 000 
304 Posta, telgraf ve telefon üc

ret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf üc

retleri 15 000 15 000 15 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf 

21 
22 

305 
306 

ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 

27 500 
20 000 
48 000 

110 500 

26 000 
60 000 

27 500 
20 000 
48 000 

110 500 

30 000 
60 000 

27 500 
20 000 
48 000 

110 500 

30 000 
60 000 

(S. Sayısı : 3 ) 
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M, ödeneğin çeşidi 

Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 
20 Muvakkat vazife yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu. 
50 Ecnebi uzman ve hizmetli

lerle bunlara yardımcı per
sonelin yolluk ve başka gi
derleri 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gere
ğince verilecek tazminatlar 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi uyarın
ca verilecek vasıta avansı 
karşılığı 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
21 Merkez taşıtları işletme gi

derleri 
22 Merkez taşıtları onarma gi

derleri 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

giderleri 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

25 000 25 000 25 000 
300 000 375 000 375 000 
70 000 100 000 100 000 

1 1 1 

15 000 15 000 15 000 

14 760 14 760 14 760 

2 000 2 000 2 000 

426 761 531 761 531 761 

15 000 15 000 15 000 
20 000 20 000 20 000 

35 000 35 000 35 000 

7 500 

2 500 

25 000 

7 500 

42 500 

933 263 

7 500 

2 500 

25 000 

7 500 

42 500 

1 042 263 

7 500 

2 500 

25 000 

7 500 

42 500 

1 042 263 

(S. Sayısı; 3 ) 
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B, M. Ödeneğin çeşidi 

I.96İ 
yılı 

ödeneği 
Liva 

iıi62 yılı ıçm 
Hükümetçe Slomîsyonea 

istenen kabul edilen 
Lira u r a 

Dördüncü kısım • Daire. 
hizmetleri 

407 

417 

418 

419 

421 

422 

10 
30 
40 

11 
12 
13 
14 

10 
20 

10 
20 
30 

40 

50 

Muhasebeı Umumiye Kanu 
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Aaidat 
Geriverilecek parala r 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

Vakıf akaarlar giderleri 
Bina ve A.rfizi vergileri. 
Belediye Vergi, ve resimleri 
Tapu hare ve giderleri 
Başka, her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Faiz, acyo ve para taşıma 
giderleri 
Faiz 
Para taşıma giderleri 

Bolum toplamı 

Her çeşit tesbit ve satış gi
derleri 
Arazi ve incirlik ve zeytin
likler genel giderleri 
Hayrı ve sosyal hizmetler 
Guraba Hastanesi giderleri 
İmaretler giderleri 
Çeşitli hayır şartları ve sos 
yal yardım giderleri 
Üniversite ve okullar muh
taç öğrencileri yurt ve kamp 
giderleri 
Muhtaç ve körlerin ınaaşlan 

Bölüm toplamı 

(». Ss 

150-000 
50 000 

200 000 

408 000 

5i K) 000 
1.15 000 
25 000 

585 000 

i 315 000 

2 000 
3 000 

5 000 

25 000 

150 000 

700 000 
600 000 

218 200 

1 200 000 
280 000 

5 998 200 

ym : 3 ) 

150 000 
50 000 

450 000 

6öÜ 000 

t 500 000 
150 000 
100 000 
700 000 

2 450 000 

2 000 
3 000 

5-000 

25 000 

150 000 

700 000 
730 000 

75 000 

2 500 000 
280 000 

4 285 000 

150 000 
50 000 

450 000 

650 000 

î 500 000 
150 000 
100 000 
700 000 

2 450 000 

2 000 
3 000 

5 000 

25 000 

150 000 

700 000 
730 000 

75 000 

3 000 000 
280 000 

4 785 000 
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R M. lımeğin çesiık 

1G61 1982 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisycrae» 

Ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

424 5634 saja ı Kamınla ilgili 
frdev! r ,r 

»))*' ' ' İ M ' ı i i ' I,'. 
«Kİ» ı f v \ t ' l ' ,' ı 

2 0 "«;•>' 
I 

ı '< 

1 .' ' , O ll( M 

Tîüii 

1.2 000 

200 500 

212 500 

16 800 

201 600 

218 400 

16 800 

201 600 

218 4 

425 Hayratın -Te hayrattaki kıy 
metli eşyanın inceleme ve 
ayırıra giderleri 

428 K^h te î r r,-c kfVkr; 
10 K n l ' h n j ' u s h:kke v<- •-.;>, VÎ'-. "Y-

m e n m ı - h n i'iîiîisı. 
20 Tevîn^'f v/' <*\'!fid•>.'<«! m-ms 

kırı 
30 k'er'î İM/'iMöl\vv ln\c\\i'^> 
40 Vnk'ii'lnr Ni/aimvHVK'.-.! uy;*-

rnıcr- *'<.i(°!V,t'vık İni; İn h^kkı 

Bökk^. t:')i:la.nn 

1.5 000 

I 350 

25 000 
12 000 

185 000 

223 350 

15 000 

1 350 

25 000 
12 000 

185 000 

15 000 

1 350 

25 000 
12 000 

185 000 

223 350 

450 Üniversite ve y ü t a û ; okul
larda okutulan öğrencilere 
verilecek burslar 

451 Yayın ve tanıtma giderleri 
10 Snipuıiıııa \c abone 
20 l>nşka hor <;(wkl yay m VP in-

tutma ^ k k r k ' r i 

Bölüm toplamı 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin Yollukları 
iîe başka her çeşit giderleri 

43 000 

i 2 50O 

30 00O 

42 500 

62 000 

12 500 

25 000 

37 500 

62 000 

12 500 

25 000 

37 500 
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Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Sigorta giderleri 
2762 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
sigorta karşılığı 
Diğer sigorta giderleri 

1 
12 500 

1 1 
10 000 10 000 

Bölüm toplamı 

Düşünülmiyen giderler 
Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1957 - 1960 villan borçları 
1928 - 1956 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

12 501 

500 
1 

8 448 553 

70 000 

20 000 
466 

20 466 

25 000 

115 466 

10 001 

500 
33 800 

8 165 552 

70 000 

20 000 
500 

20 500 

45 000 

135 500 

10 001 

500 
33 800 

8 665 552 

70 000 

20 000 
500 

20 500 

45 000 

135 500 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Kudretsiz hayrata yardım 
îmar ve ihya karşılığı 
Vakıflar Mzamııamesinin 52 
nci maddesi gereğince yapı
lacak ödemeler 

Bölüm toplamı 

15 000 

25 000 

40 000 

15 000 

30 000 

45 000 

15 000 

30 000 

45 000 

( S. Sayısı : -3 ) 



31 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

604 Mülhak vakıflara ait cami 
ve mescit hademe ücretleri 
farkları 755 000 

605 Vakıflar Memurları Yardım
laşma ve Biriktirme Sandı
ğına Yardım (Memur ve 
müstahdemlerin Öğle yemeği 
giderleri için) 22 500 

Altıncı kısım toplamı 817 500 

755 000 

22 500 

822 500 

755 000 

22 500 

822 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısmı toplamı 

GENEL TOPLAM 

10 030 218 
933 263 

8 448 553 
115 466 
817 500 

20 345 COO 

10 041 130 
1 042 263 
8 165 552 

135 500 
822 500 

20 206 945 

10 041 130 
1 042 263 
8 665 552 

135 500 
822 500 

20 706 945 

(S. Sayısı: 3 ) 
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Yatınmlar 

A/2 

i 

32 
CETVELÎ 

1961 
yıl) 

ödeneği 
Lira 

1962 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilea 
Lira Lira 

1 - Küçük onarımlar 
Bina onarımı 415 000 415 000 415 000 

II - İstimlâk ve satmalmalar 
İstimlâk ve satmalmalar 0 200 000 200 000 

IV - Transfer edilen 
yatırını fonları 

Dernekler ve köyler tarafın 
dan inşa veya tamir ettirile
cek hayrata yardım 14 000 000 4 250 000 4 250 000 

V - Etüd ve proje 
Etüt ve proje giderleri 0 50 000 50 000 

VI - Yem yapı ve esaslı 
onarımlar 

Yeni yapı ve esaslı onarım
ları 
Abideler onarımı 1 000 000 8 750 000 8 750 000 
7044 savıh Kanunla devralı
nan eski eserler onanım 8 000 000 6 500 000 6 500 000 
Hayrat yapı ve onarımı 500 000 470 000 470 000 

Bölüm toplamı 9 500 000 15 720 000 15 720 000 

Yatırımlar toplamı 23 915 000 20 635 000 20 635 000 

3&'y l « -i i 
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1 
1 
2 
3 

2 

1 

2 

3 

3 
i 
2 
3 
4 

5 

6 

4 
5 
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B - CETVELİ 

1961 
yılı 

tahminleri 
G-elirin çeşidi Lira 

Îcareler 
îcarei valıide 
îcarei müeccele 
Mukataa 

Bölüm toplamı 

Temettü ve faizler 
Türkiye Vakıflar Bankası 
temettüleri 
Akar ve toprak satış bedeli 
faizi 
Taviz bedeli faizi 

Bölüm toplamı 

Türlü gelirler 
Mahlûl muaccelesi 
Zeytinlikler hâsılatı 
Arazi Ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri ha
sılatı ve kira bedeli 
Vakıf memba suları kira be
deli 
Çeşitli varidat ve hasılat 

Bölüm toplamı 

Hazineden yardım 
Geçen yıldan devrolunan ge
lir fazlası 

GENEL TOPLAM 

8 810 000 
100 000 

9.000 

8 919 000 

1 438 900 

280 000 
105 500 

1 824 400 

2 000 000 
436 000 
600 000 

1 700 000 

250 000 
950 000 

5 936 000 

26 868 000 

712 600 

44 260 000 

1962 yıl 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

9 000 000 
75 000 
7 600 

9 082 600 

1 450 000 

250 000 
100 000 

1 800 000 

2 000 000 
436 000 
650 000 

2 2O0 000 

200 000 
1 350 000 

6 836 000 

21 623 345 

1 500 000 

40 841 945 

[ı için 
Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

9 000 000 
75 000 
7 600 

9 082 600 

1 450 000 

250 000 
100 000 

1 800 000 

2 000 000 
436 000 
650 000 

2 200 000 

200 000 
1 350 000 

6 836 000 

21 623 345 

2 000 000 

41 341 945 

(S. Sayısı': 3) 
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C ÖETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

8.3.1934 

20 .4 .1936 

27 . 5 .1955 
19 . 5 .1934 

28 . 0 .1952 

21. 7 .1953 

İcarei vahide 

2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hak
kında. 

2959 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya ve
rilmesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi. 

6570 Gayrimenkul kiraları hakkında kanun. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

îcarei müeccele 

Mukataa 

5982 Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun. 

6183 • Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkında Ka
nun. 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

13 .1.1954 6219 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak-
lıeı Kanununun 6 nci ve 9 ncu maddeleri. 

Akaar ve toprak satış bedeli faizi 

5.6.1935 
1.7.1953 

5.6.1935 

27.12 .1937 

8.3.1934 

2762 Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
6092 Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve 

meyvalıkların satış şekli hakkında kanun. 

Taviz bedeli faizi 

2762 Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

Mahlûl muaccelesi 

3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlanna 
ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler hasılatı 

Arazi ve incirlikler hasılatı 

2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hak
kında. 

(S. Sayısı: 3) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

ö z e t i 

20 .4.1936 

19 . 5 .1934 

2950 Vakıf malları taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 

23. 8 .1940 3913 

8.3.1934 

Vakıf memba suları ile orman ve zeytinliklerin 
işletilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü ve 8 nci 
maddeleri. 

Vakıf memba sulan hasılatı 

2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hak
kında. 

Çeşitli varidat ve hâsılat 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

5.6.1935 
20.4 .1936 

17. 7 .1936 
26 . 5 .1927 

2762 
2950 

1050 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya ve
rilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi. 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
si (Köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkûmün-
bih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
münhal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meya-
nma alman vakıfların mahalli sarfı ,&almıyan 
müterakim paraları ve sair çeşitli hasılat.) 

(S. Sayısı : 3 ) 
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D. Memuriyetin nev'i 

9 
11 
12 
7 
9 
7 
7 

11 
13 
6 

11 
5 
8 

12 
13 
8 
9 

11 
12 
13 
7 

10 
3 

10 
11 

Aşçı 

» 
Eczacı Kalfası 

» » 
Diyetçi 
Sanatkâr İşçi 

» » 
Şoför 
Bahçivan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı Yamağı 

» » 
Laborant 

» 
Hastabakıcı 

» 
» 

imam ve Gassal 
Daktilo 
Memur 

» 
» 

Aded 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 

17 
9 

11 
1 
1 
1 , 
2 
2 
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Ücret 

400 
300 
250 
500 
400 
500 
500 
300 
200 
600 
300 
700 
450 
250 
200 
450 
400 
300 
250 
200 
500 
350 
450 
350 
300 

1 

D. 

11 
12 
13 
10 
11 
11 

1 
3 
5 

Maa 

20 
20 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Başhademe 1 
Hademe 29 

» 34 
Kapıcı 1 

» 2 
Gece Bekçisi 2 

7044 sayılı Kanunla devralınan eski 
eserler onarımı hizmetlileri 

300 
250 
200 
350 
300 
300 

Y. Mimar veya Mimar 1 1 500 
Teknisiyen 1 1 250 

» 1 
Sürveyan 1 

Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları, 

şı Vilâyeti Adı 

İstanbul Abdülfettah Güran 
» Mehmet Fikri Bozkır 

950 
700 

32,5 » İbrahim Fahrettin Erenden 
20 
20 

» Mehmet İzzet Baştuğ 
Bursa Abbas Esen 

B. M. 

203 
11 
12 

E - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Geçici hizmetliler ücreti' 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

.(S. Sayısı: 3) 



D. 

5 
0 

4 

4 

4 

5 
0 

4 

4 

4 

5 

0 

8 
9 

Memuriyetin nev'i Aded 

MERKEZ 

Hukuk Müşavirliği 

Avukat 
» 

Âbide ve Yapı î§teri Daire* 

Âbide Şubesi : 
Başmimar (Şube Müdürlüğü 
vazifesini yapar, ihtisas mevkii) 
Restorasyon Mütehassısı Y. 
Mimar (ihtisas mevkii) 

Rölöve Mütehassısı Y. Mi
mar (îhtısas mevkii) 
Y. Mimar (İhtisas mevkii) 
Y. Mimar (ihtisas mevkii) 

Yapı işleri Şubesi : 
Başmühendis veya Başmimar 
(Şube Müdürlüğü vazifesini 
yapar, (ihtisas mevkii) 
Tesisat Mütehassısı Y. Mü
hendis (ihtisas mevkii) 

Betonarme Mütehassısı Y. 
Mühendis (ihtisas mevkii) 
Y. Mimar veya Mühendis 
(ihtisas mevkii) 

Mühendis veya Mimar (ihti
sas mevkii) 
Başressam 
Ressam 

• 1 

vi 

1 

1 

1 
2 
1 

1 

1 

1 

3 

2 
1 
1 

— m~ 
L - CETVELÎ 

Ücret 

i 100 
950 

1 250 

1 250 

1 250 
1 100 

950 

1 250 

1 250 

1 250 

1 100 

950 
700 
000 

| D. 

10 
11 

12 

7 
8 
9 

11 
9 
9 

10 
11 
12 

9 

8 

4 

5 

Memuriyetin nev'i Aded 

Hayır İşleri ve Mülhak Va
kıflar Müdürlüğü 

Hayır işleri Bürosu : 
Memur 

2> 

Mülhak Vakıflar Bürosu : 
Memur 

(rui'üba Hastanesi 
Üçüncü Sınıf Mütehassıs 
Mütehassıs Muavini 

•p -i, 

Asistan 
Eczacı 
Hemşire 

x> 
» 
» 

Şef 

Arşiv L'<> Neşriyat Müdürlüyü 

Neşriyat Bürosu : 
Raportör 

VİLÂYETLER 

Y. Mimar veya Mühendis 
(ihtisas mevkii) 
Y. Mimar veya Mühendis 
(intısas mevim) 

0 Y. Mimar veya Mühendis 

0 
10 
12 

(ihtisas mevkii) 
Mmtaka veya Vilâyet Müdürü 
Fen Memuru 
Ambar Memuru 

1 
1 

1 

2 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
0 
1 

1 

1 

2 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

500 
450 

400 

800 
700 
000 
450 
000 
000 
500 
450 
400 
000 

700 

1 250 

1 100 

950 
800 
500 
400 

(S. Sayısı: d) 
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R CETVELİ 

Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül, bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları : 
Emeklilerden vefat edenlerin ailelerine 7184 sayılı Kanun mucibince yapılacak ölüm 
yardımları da bu bölümden ödenir. 

307 Harcırahlar : 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka gider

leri : 
Tahsisat veya günlük ücretle her hangi bir hizmette veyahut muayyen bir işin ifası 
zımnında istihdam edilecek ecnebi uzmanlara, sözleşmeleri gereğince verilecek ücret
lerle, memleketimize geliş ve dönüş ve memleket içindeki seyahat harcırahları ve yi
ne anlaşmaları gereğince ödenecek sair giderleri bu tertipten ödenir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler : 
30 Geliverilecek paralar : 

Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıfların ilgililerine bağlanacak 
intifa haklarının birikmişleri, Sular Kanunu uyarınca, belediye ve köy ihtiyar heyet
lerine verilmek için ayrılan ve ayrılacak olan hisseler de bu maddeden ödenir. 

40 Mahkeme harçları : 
Müfettiş ve tahkik memurları tarafından tâyin edilecek bilir kişilere verilecek ücret
lerle 6760 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kullanılacak avukatların ücretleri 
de bu tertipten ödenir. 

417 Vakıf akaarlar giderleri : 
11 Bina ve Arazi vergileri : 

Geçmiş yıllar vergileri de bu maddeden ödenir. 
12 Belediye Vergi ve resimleri : 

Geçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden ödenir. 
13 Tapu Hare ve giderleri : 

Vakıf binalarla arazinin kadastro, tahrir, tescil ve ifraz işlerine ilişkin bütün harca
malarla bu işlerde çalıştırılacak bilir kişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden 
ödenir. 

14 Başka her çeşit giderler : 
Vakıf han ve apartmanların ısıtma ve aydınlatma giderleri, su sarfiyatı bedelleri, bü
tün vakıf akaarların fotoğraflarının çektirilmesi, bu işlerle ilgili alât ve malzeme be
delleri, vakıf akaarların yangına karşı korunması için alınacak tedbirlerin gerektir
diği bilûmum giderler, kira, satış, alım ve nakil işleri dolayısiyle yapılacak ilânlarla 
mahlûl gayrimenkuller hakkında yapılacak her türlü ilânların ücretleri, artırma,, ek
siltme ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azalarla tadilât 
komisyonu âzalarının huzur ücretleri, firar ve tegayyübeden eşhastan metruk olup 
15 Nisan 1340 tarihli ve 333 sayılı Kanun mucibince (Evkaf Hazinesi) ne intikal 
eden mülhak vakıflara ait icareteynli gayrimenkuller için vakıflarına ödenmesi lâzım 
gelen icare, mukataalar ve tâviz bedelleri, icareteynli ve mukataalı olanlar da dâhil 
olmak üzere bilûmum vakıf gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde 
tesbit işleriyle bu hususta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıstınlacaklara 
yapılacak tediyeler ve bu işlere mütaallik sair bilcümle giderler bu maddeden öde
nir. 

(S. Sayısı: 3 ) 
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Her çeşit tesbit ve satış giderleri: 
Vakıflara ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtlan üzerinde tesbiti, mesaha
larının icrası ve kıymetlendirilmeleri işleriyle bu hususta yapılacak tetkik ve tasnif 
işlerinde çalıştırılacaklara yevmiye şeklinde veya kayıt başına verilecek paralarla bi
lir kişilere yapılacak her türlü ödemeler ve yine bu işlerde çalıştırılacak memur ve 
hizmetlilerin yollukları, tesbit ve mesaha için lüzumlu fennî alât, malzeme, basılı kâ
ğıt, kırtasiye bedelleri, nakliye masrafları, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında 
bulunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleri, taşıt masrafları, ilân 
ücretleri ve bu işlere ilişkin diğer her çeşit giderler bu bölümden ödenir. 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi giderleri : 
Her türlü bakım ve nakliye giderleri, plân, kroki, resim ve mesaha giderleri, fennî 
alât bedelleri, bu işlerde çalıştırılacak usta ve işbaşı amelenin yolluk ve günledikleri 
ile, mahsul satışı veya kira işleri dolayısiyle istihdam edilecek bilir kişilerin yevmiye 
ve yollukları ve yapılacak ilânların ücretleri ve Çifteler Çiftliği arazisinin borçlandır
ma yolu ile köylüye dağıtılması giderleri, artırma, eksiltme ve ihale komisyonların
da bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azalarla tadilât komisyonu âzalarının huzur 
ücretleri de bu bölümden ödenir. 
Hayrî ve sosyal hizmetler : 
Guraba Hastanesi giderleri ; 
Erzak, tıbbi alât ve sair malzeme mubayaası, hastane binasının her hangi bir kısmı
nın tadil veya tamiri veya yeniden inşası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri, 
hizmet arabasının işletme ve onarma giderleri de bu maddeden ödenir. 
İmaretler giderleri: 
Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan âzalarının hu
zur ücretleri ile erzak mubayaası ve saire dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri ve 
imaret ittihaz edilmek üzere mahallî idarelerce Vakıflar Genel Müdürlüğü emrine ve
rilen binaların tamir ve tadil giderleri de bu maddeden ödenir. 
Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri : 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce yerine getirilmesi uygun görülenlerin istilzam ettiği bütün giderlerle, İs
tanbul'da Eminönü'ndeki Yeni üami imamlarının sükna bedelleri, mahya kurulması 
için alınacak malzeme bedelleri ile kurma ücretleri, ilân ücretleri ve artırma, eksiltme 
ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücret
leri de bu maddeden ödenir. 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp giderleri : 
Üniversite ve diğer okullarda tahsil görmekte olan yoksul öğrencilerin her türlü ih
tiyaçlarını temin gayesiyle tahsis edilmiş ve edilecek yurtlar için alınacak demirbaş 
eşya bedelleri, elektrik, su yakacak, kira ve her çeşit öteberi giderleri, öğrencilerin 
iaşe, ibate, kitap, defter ve diğer ders levazımı bedelleri ile ilâç ve tedavi giderleri, 
mubayaalar dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri ile artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan azalarına verilecek huzur ücretleri, yurtla
rın hususiyetlerinin gerektirdiği diğer bilûmum giderler, okul tatillerinde açılacak 
kampların her türlü giderleri, kamplarda vazife alacak memur ve hizmetlilerin yolluk 
ve gündelikleri ve talebe yurdu ittihaz edilmek üzere mahallî idarelerce Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü emrine verilen binaların tamir ve tadil giderleri de bu maddeden öde
nir. 

(S. Sayısı : 3 ) 
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Hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri: 
Hayratın ve hayrattaki eşyanın tesbit ve tescili için hariçten istihdam edilecek bilir 
kişilere verilecek ücret ve bu işlerin gerektirdiği diğer giderler ile teberrükat depo
larında muhafaza edilmekte olan hayrat eşyasının temizlik, bakım, nakil ve muhafa
zalarının gerektirdiği bütün giderler bu bölümden ödenir. 
Yayın ve tanıtma giderleri: 
Başka her çeşit yayın ve tanıtma giderleri : 
Vakıflar ve âbidelerle ilgili eserler ve vakfiyeler, resim ve fotoğraf âletleri ve malze
mesinin bedelleri ve bunların muhafazasına ait levazım ve tesis giderleri, vakıflar ha
ritası ve vakıf terimleri sözlüğü vücuda getirilmesi ile ilgili her çeşit giderler bu 
maddeden ödenir. 
Mülhak Vakıflara ait cami ve mescit hademe ücretleri farkı: 
Vakıfları varidatından muhassas aylık ücretleri 200 liradan az olan imam ve hatipler
le müezzin ve kayyımların ücret farkları bu tertipten Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
kendilerine ödenerek yukarıdaki miktara iblâğ olunur. Vakıflar Nizamnamesinin 52 
nci maddesi mucibince ücretleri Genel Müdürlük bütçesinden verilenler de bu hükme 
tâbidir. 

(A/2) 

Yatırımlar (E) cetveli 

Yatırımların kısım ve bölümleri hakkında Genel Bütçeye bağlı (E) işaretli cetvelin 
yatırımlar hakkındaki hükümleri uygulanır. 

( S. Sayısı: 3 ) 
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E - CETVELİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye daya
nılarak (E) cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen hizmetlilere ait kadro 

B. M. 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

K. ödeneğin nev'i 

Merkez geçiei hizmet
lileri ücreti 

Görevin cinsi 

MERKEZ 

Tesbit Memuru 

Aded 

1 
1 

Lira K. 

950 
600 

Ay 

11 
11 

Lira 

10 450 
6 600 

17 050 

VİLÂYETLER 

12 Vilâyetler geçici hiz- Tesbit Memuru 
metlileri ücreti » » 

Mahlûlât Tasfiye Memuru 
» » » 

Takip. Tesbit ve Tasfiye 
Memuru 

İsçi 

2 
2 
6 
8 
4 
4 
6 

1 
4 
3 
8 
2 
2 
4 
9 

700 
600 
500 
450 
400 
500 
400 

600 
500 
450 
400 
350 
400 
350 
300 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 
6 
6 
6 

15 400 
13 200 
33 000 
39 600 
17 600 
22 000 
26 400 

6 600 
22 000 
14 850 
35 200 

7 700 
4 800 
8 400 

16 200 

282 950 

(S. Sayısı: 3 ) 
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1 Topiantıi C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 4 

1962 YILI 

Beden Terbiyesi G. M. Bütçesi 





Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu mazbaltası (1/7) 

Başbakanhk 
Kanunlar ve Kararlar 80 . 11 . 1961 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/1635-3500 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaş
tırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve ili-
şikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. _ , , 
Başbakan 

tsmet înönü 

GEREKÇE 

B. M. 

201 10 Memur maaşı : 
4047 sayılı Kanımla kabul edilmiş bulunan kadrolarda (L) cetveline almanalar çık
tıktan sonra geriye kalan fiilî kadroların karşılıkları ile bu kadrolarda 4598 sayılı Ka
nun mucibince bir ve iki üst derece aylığı alanların aylık farkları karşılığıdır. Ancak, 
fiilî durum yıllardan beri münhallerve alt derece maaşı alanlar veya bir kısım kadro
larda vekâlet maaşı verilmek suretiyle vazife gördürüldüğiinden mühim miktarda tasar
ruflar husule gelmiştir. Yapılan hesaplara göre 263 sayılı Kanunla memur ve ücretli
lerin aylıklarına % 20 zam yapılması ve Sivil Savunma Uzmanının 1 yıllık maaşının 
tutarı da göz önüne alınarak bütçeye geçen yıla nazaran 43 252 lira fazlasiyle 435 852 
lira konulmuştur. 

20 Açık maaşı : 
Halen açık maaşı alan kimse mevcut bulunmadığından, tertibin muhafazası maksadiy-
le 1 lira ödenek konulmuştur. 

202 10 Memurlar ücreti : 
4047 sayılı Kanunla ücretli memurlar kadroları yıllık tutarı hesabedilerek 58 340 lira 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

20 Hizmetliler ücreti : 
Spor - Toto hasılatından Genel Müdürlük hissesine ayrılan gelirin spor tesislerine sarfı 
için taahhütlere girişilmiş olduğundan Muhasebe Müdürlüğünün işleri de fazlalaşmıştır. 
Bu fazlalık düşünülerek Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelle kabul edilen kad
roların bir yıllık ücret tutarı ile 263 sayılı Kanuna göre % 20 zamla 34 160 lira faz
lasiyle teklif edilmiştir. 
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203 Geçici hizmetliler ücreti : 
1962 yılında güreş, futbol, atletizm ve diğer şubelerde geçici olarak çalışanların müte
hassıs, müşavir, antrenör ve öğretici gibi elemanların ücretleri karşılığı olup 263 sayılı 
Kanunla maaşlı ve ücretli memurlara yapılan zamla 18 600 lira fazlasiyle 111 600 lira 
teklif edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Geçen sene sarfiyatına göre 1961 yılı büçesindeki ödeneğimiz kâfi geleceği anlaşılmış ve 
1962 yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

206 10 Çocuk zammı : 
1961 yılı bütçesindeki ödeneğin kâfi geleceği anlaşılmış, 1962 yılı için de tertibinden 
aynen teklif edilmiştir. 

20 Doğum yardımı : 
30 ölüm yardımı : 

Geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 
207 Ecnebi dil büenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü

kâfatı : 
Halen yabancı dil imtihanına girmiş olup ikramiyeye müstehak kimse bulunmadığın
dan yıl içinde imtihana giren olursa münakale yapmak üzere ve bölümün muhafazası 
maksadiyle 1 lira konulmuştur. 

209 11 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları : 
Memurlar maaşı ile hizmetliler ücreti tertibinde konulan ödeneğin % 6 nisbetinde 
aidat, % 1/2 nisbetinde terfi farkı hesabiyle 14 716 lira fazlası ile teklif olunmuştur. 

12 % 1 ek karşılıklar : 
5434 sayılı Kanun mucibince 1961 yılında konulan % 1 ek karşılıklar noksan hesab-
edilmiş olup Emekli Sandığınca talebedilmiş olduğundan 1962 bütçesine 3 856 lira faz
lasiyle konulmuştur. 

209 13 Emekli ikramiyesi : 
İki yıllık sarfiyat seyrine göre bu tertipteki 20 000 lira ödeneğin kâfi gelmiyeceği dü
şünülerek 10 000 lira fazlasiyle 1962 bütçesine ilâve edilmiştir. 

14 Sandık yönetim giderleri : 
1961 yılı bütçesi ile kabul edilmiş bulunan 2 880 liraya karşılış 1961 yılında Emekli 
Sandığınca bildirilen miktar 1 432 lira fazlasiyle 4 312 lira teklif olunmuştur. 

15 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi gereğince emekliye ayrılan ve 55 yaşını henüz 
doldurmamış bulunan kimselerin % 12 si olarak hesaplanmış olup 1961 yılı bütçesine 
nazaran 12 658 lira fazlasiyle 27 658 lira teklif edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği : 
Kanuna göre Genel Müdüre verilmekte olan ödenek karşılığı geçen senenin aynı teklif 
edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları : 
Emekli Genel Müdürlerden Cemal Taner'in eşine verilmekte olan dul maaşı karşılığı 
olup 850 liradan yıllık tutarı karşılığı 10 200 lira teklif edilmiştir. 

301 10 Kırtasiye : 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 
40 öteberi : 
50 Aydınlatma : 
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-60 Isıtma : 
Genel Müdürlüğün büro giderleri karşılığı olup eski yıllarda yapılan sarfiyat seyrine 
göre 1961 bütçesine konulmuş bulunan ödeneklerin aynı bu sene de konulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
1961 yılında konulan ödeneğin kâfi geleceği düşünülerek 1962 yılı için de aynı teklif 
edilmiştir. 

304 11 Posta ve telgraf ücretleri : 
12 Telefon giderleri : 

Genel Müdürlük Teşkilâtının posta, telgraf ve telefon giderleri karşılığı olup 1961 büt
çesine konulmuş bulunan ödeneğin kâfi geleceği düşünülerek 1962 yılı için de aynı 
teklif edilmiştir. 

305 Kira bedeli : 
• Genel Müdürlük Teşkilâtı için kiralanmış bulunan Nokta apartmanının Belediye Ko

misyonunca senelik olarak takdir edilen kirası 96 000 lira olup itiraz neticesinde 
80 000 lira olarak takdir edilmiş bolunduğundan geçen seneye nazaran bizzarure 1962 
yılı bütçesine 7 000 lira fa^lasiyle konulmuştur. 

306 Giyecekler : 
Merkez Teşkilâtında ve (D) cetvelinde vazife görmekte olan hizmetlilerden giyim 
eşyası verilmesi mutadolanlara verilecek elbise ayakkabı ve palto için bugünkü ma
liyetlerin artması nazarı dikkat a alınarak hesaplanmıştır. 

307 10 Daimî vazife yolluğu : 
Teşkilâtta halen münhal bulunnıadjğı gibi büyük miktarda, da bir nakil olamayaca
ğından geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl için de 4 000 lira ödenek konulmuştur. 

20 Muvakkat vazife yolluğu : 
Geçen sene konulmuş olan 8 750 liralık ödenek 1962 yılı için de aynen teklif olun
muştur. 

30 Müfettişler yolluğu : 
Geçen senenin aynı teklif olunmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluğu ve başka gider
leri : 
Gecen yıldaki ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığından 1961 yılının aynı olan 10 000 
lira teklif edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
Geçen yıldaki ödeneğin kâfi geleceği düşünülerek 1961 yılının aynı teklif edilmiştir. 

309 21 Taşıt işletme giderleri : 
22 Taşıt onarma giderleri : 

Genel Müdürlüğün bir aded motosikleti mevcuttur. Bunun benzin lâstik ve yedek 
parça bedelleri ile tamir giderleri karşılığıdır. Geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 

311 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek fahrî hizmetler tazminatı : 
iki yıllık sarfiyata nazaran 1961 yılında konulan ödeneğin kâfi geleceği düşünülerek 
1962 yılı için de aynı teklif edilmiştir. 

403 Temsil giderleri : 
Genel Müdürlük makamını işgal edenlerin vazifeleri icabı yapacakları ikram ve hâtıra 
kabilinden hediye, özel müracaatlara verilecek cevaplar dolayısiyle ödenecek posta. 
telgraf ücretleri ve buket ve çelenk gibi giderlerin ve zaruri nakliye ücretlerinin kar 
siliğidir. 
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407 Geri verilecek paralar .-
Bu tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 nci maddesinden faydalanarak lüzumu halinde Maliye Bakanlığından ödenek alın
ması mümkündür. 

418 Faiz acyo ve para taşıma giderleri : 
Acil para göndermelerde telefon, telgraf ücreti olup geçen senelerin aynı teklif edil
miştir. 

419 Mahkeme giderleri : 
Mahkemelerce takdir olunan vekâlet ücretlerinin avukatlara verilmemesi Sayıştayca 
kararlaştırılmış olduğundan, Genel Müdürlük dâvalarını takibetmek üzere 500 lira 
aylık ücret verilmek suretiyle 1960 yılında bir avukat tutulmuş, 1961 yılında da üc
reti 650 liraya yükseltilmiştir. Bu ücretin karşılanması, dâvaların takibi, hare ve saire 
ile inşaat işlerimizin çoğalması sebebiyle mukavele ve mahkeme giderlerinin ödenmesi 
için 1961 yılında olduğu gibi 1962 yılı için de 12 000 lira teklif edilmiştir. 

421 Spor faaliyetlerinin gerektirdiği giderler : 
Spor şubelerinin genişlemiş ve sporcu adedinin çok fazlalaşmış olmasına rağmen 18 
federasyondan ibaret spor kollarının her çeşit giderlerini içine alan bu tertibe, geçen 
seneye nazaran ancak 40 215 lira fazlasiyle 1962 yılı bütçesine 1 200 000 lira teklif 
edilmiştir. 

422 Spor muayene merkezleri genel giderleri : 
Teşkilâtın bugünkü durumuna göre 1961 yılı bütçesine konulan 2 500 lira ödeneğin kâ
fi geleceği anlaşıldığından 1962 yılı için de aynı teklif olunmuştur. 

423 Profesyonel kulüplerin spor faaliyetleri doiayısiyle ifası gerekli her türlü giderler : 
Bu tertip 1960 yılı bütçesi ile açılmıştır. 1953 yılında kurulan profesyonellik teşkilâtı 
giderleri müsabaka hasılatından ayrılan % 5 lerin bütçe dışında bir hesapta idaresi 
mecburiyetini ortaya koymuştur. Ancak bu şekilde muamele ifası da mevzuatımıza uy
gun görülmediğinden, 1960 yılı bütçesi ile % 5 1er bir taraftan bütçesine irat, diğer 
taraftan bu fazla ödenek kaydedilmek suretiyle idare edilmiştir. 1961 yılı içinde yapı
lacak müsabakalardan elde edilecek varidatın miktarı şimdiden tesbit edilemediğinden 
tahmini olarak 1962 yılı için de geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 

424 11 Mevcut malzeme ve vasıtaların onarılması ve yenilenmesi : 
1961 bütçesi ile kabul edilen 3 000 liranın 8 aylık sarfiyatına nazaran 1962 yılında 
da kâfi geleceği anlaşıldığından bu bölüme geçen senenin aynı konulmuştur. 

12 Satınalınacak spor vasıta ve malzemeleri : 
Geçen senelere nazaran bu bölüme konulan ödenek, faaliyetler esnasında 421 nci bölüm
den karşılanmış olduğundan 1961 yılı bütçesi ile kabul edilen 40 000 lira 1962 yılı için 
de aynen konulmuştur. 

426 Spor saha ve tesisleri dışında 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak 
her türlü giderleri karşılığı : 
7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince Spor - Toto hasılatından Genel Müdür
lük hissesi olarak ayrılan •% 40 lardan bu hissenin her türlü spor tesisleri dışında ka
lan spor alet vasıta ve malzemeler tedarik etmek ve her çeşit spor faaliyetlerinde bu
lunmak gibi Türk sporunun gelişmesine yararlı işlerin sarfına ait giderleri karşılamak 
üzere açılan bu bölüme yıl içinde İstişare Kurulunca lüzum görülen ödenek kaydo
lunmak üzere 1 lira konulmuştur. 
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Matbaa işletmeciliği her türlü giderleri : 
Spor - Toto biletlerini basmak üzere 1961 yılı irinde Almanya'dan getirtilmiş bulunan 
matbaanın tesis ve işletme giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. Yapılacak işin 
'mahiyeti 'hakkında geniş hiv bilgiye sahip bulunulmamakla beraber 2 seneden beri 
tabettirilmiş biletler için takriben 1 500 000 liranın üzerinde bir sarfiyat yapılmış 
olduğundan kâğıt, mürekkep, işçilik, idare ve saire personel giderlerinin ancak bu mik
tar ile karşılanabileceği tahmin edilerek bu tertibe geçen seneye nazaran 150 000 lira 
noksaniyle 1 270 000 lira ödenek konulmuştur. 
Bursa'daki Park Otel ve Havuzlu Park işletmeciliği her türlü giderleri : 
Temmuz 1961 ayı içinde alınmış bulunan Bursa Çekirge mevkiindeki Park Otel ve 
Havuzlu Parkın spor faaliyetleri dolayısiyle açılacak kamplar ile spor faaliyetlerinin 
gelişmesi ve âmmeye daha iyi bir şekilde hizmet etmek gayesiyle Genel Müdürlüğümüz 
tarafından işletilmesi uygun görülen otel ve Havuzlu Parkın bakım, personel meskeni 
ve diğer bakımları ile ilgili her türlü giderleri için geçen senelere nazaran elde edilen 
gelir ve gider mukayese edilerek tahminî olarak bu giderleri karşılamak üzere 150 000 
lira işletmecilik gideri konulmuştur. 
S atmalına ve abone : 
Başka her çeşit yayın ve propaganda giderleri : 
Genel 'Müdürlük teşkilâtının ihtiyaç gösterdiği kitap mecmua gazete bedelleri ile 
bastırılacak ;her nevi yayın için lüzumlu malzeme bedeli baskı ücretleri ile tercüme 
ücretleri ve cilt giderlerinin karşılığı .olarak geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 
Danışma Kurulu üyeleri genel giderleri : 
Beden Terbiyesi Teşkilât Kanunu ile verilmiş olan işleri yapmak üzere senenin muh
telif günlerinde toplanan Danışına 'Kuruluna diğer memleketlerden gelen üyelerin 
bilumuım giderleri fearşılığı olup 7 aylık sarfiyat seyrine göre teklif edilmiş bulunan 
10 000 liranın 1962 yılı ihtiyacına da kâfi geleceği anlaşılmıştır. 
Amerika'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası ile Balkan Grüreş Şampiyonası ge
nel giderleri : 
1902 senesi Dünya Güreş Şampiyonası Amerika'da ve Balkan Şampiyonası da Avru
pa'da yapılacaktır. Bu müsabakalara hazırlık olarak (açılacak kamplara 85 idareci 
ve sporcu katılacaktır. İdareci ve sporcuların kamp mahallerine gidip gelme gider
leri ile iaşe ve ibateleri ve çalışmaları için lüzumlu spor malzemeleri ve yevmiye ile 
gidiş dönüş yol paralarını karşılamak üzere geçen yıllarda yapılmış olan emsali hazır
lıklar göz önünde bulundurularak 400 000 lira ödeneğe ihtiyaç; olacağı tesbit edilmiştir. 
Geçen yıl borçları : 
Bâzı bölümlerden bilhassa 4598 sayılı Kanun gereğince tedavi giderlerinden elimizde 
tahakkuk etmiş ve bu sene ödenmesi gereken 2 800 liralık tahakkuk evrakına göre bu 
bölümdeki ödeneğin kâfi gelmiyeceği düşüncesiyle 2 000 lira fazlasiyle 1962 yılma 5 000 
lira konulmuştur. 

1957 - 1960 yılları borçları : 
1939 - 1956 yılları borçları : • ' 
Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi gereğince bütçe tasarrufu mümkün olan tertiplerden 
borçlar tertibine Maliye Bakanlığının muvafakatiyle münakale yapmak suretiyle tahak
kuk eden borçlar ödenebileceğinden bu tertiplere geçen senenin aynı konulmuştur. 
Hükme bağlı borçlar : 
Halen hükme bağlı borç mevcut değildir. Esasen mahkemeye intikal etmiş bir hak id
diası da yoktur. Bu sebeple geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma 
Sandığına (Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) : 
Dairelerin Ankara'da çalışan memurlarının evlerine gitmeleri zorluğu göz önünde tu
tularak yılda 230 gün hesabedilmck suretiyle yemeklerine yardım olmak üzere daire
lerin hizmetlilerine ve memurlarına günde 75 kuruş hesabiyle hir yardımda bulunul
ması Hükümetçe kararlaştırılmış bulunduğundan bu bölüme geçen sene olduğu gibi 1962 
yılı için de 15 000 lira konulmuştur. 
VII I sosyal sermaye yatırımları ve esaslı onarımlar : 
7258 sayılı Kanun gereğince vücuda getirilecek spor, saha ve tesisleri : 
7258 sayılı Kanun gereğince yapılacak spor saha ve tesisleri ile bunlara ait onarım gi
derlerini karşılamak üzere Spor - Toto hasılatından yapılacak olan % 40 hissenin öde
nek kaydını teminen ;bu yıl (A/2) cetveli ihdas edilerek bu cetvelde açılan 790 ncı bö
lüme 1 lira ödenek konulmuştur. Elde edilecek varidata göre program gereğince bu 
tertipten, sarfiyat yapılacaktır. 

(B) CETVELÎ GEREKÇESİ 

Genel bütçeden yardım : 
1962 yılı 'bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere Hazine 
yardımı geçen seneye nazaran 607 229 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Spor faaliyetlerinden elde edilecek varidat : 
Her yıl olduğu gibi hu bölüme 1962 yılı için de 1 lira konulmuştur. 
Teherrular : 
1961 yılına ait gelire göre 1962 yılı bütçesine 14 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Çeşitli varidat : 

1 Profesyonel takımların yapacakları müsabakalarda elde edilecek hasılattan federasyon 
hissesi : 
1961 yılı zarfında geçen seneye nazaran profesyonel takımların bölgeleri içinde ve dı
şında yapacakları resmî ve hususi maçlardan elde edilecek hasılatlardan % 5 inin 8 ay
lık gelirine göre hesaplanarak 345 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

2 Futbolda Müşterek Bahis hasılatından elde edilecek gelir : 
Spor faaliyetlerinde olduğu gibi bu bölüme 1 lira konulmuştur. 

3 Matbaa işletmeciliği ile elde edilecek gelir : 
1960 ve 1961 yıllarında sarf edilen Spor - Toto biletlerine ödenen ücret nazarı itibara 
alınarak Almanya'dan getirtilen matbaa makinalarmm işletilmesi halinde 1962 yılında 
1 270 000 lira varidat temin edileceği tahmin edilmiştir. 

4 Bursa'da Çekirge'deki Park Otel ve Havuzlu Park işletmeciliğinden elde edilecek gelir : 
Halen müstecir elinde bulunan Park Otel ve Havuzlu Park, 1962 yılında Genel Mü
dürlüğümüzce işletileceğinden gecen senelerin varidatı göz önünde bulundurularak 1962 
yılında tahminen 150 000 lira gelir temin edileceği mülâhazası ile konulmuştur. 

5 Diğer çeşitli varidat : 
Çeşitli bağış ve saire gibi gelirlerin 1961 yılına göre elde edilen varidat göz önünde 
tutularak 1962 yılı için de aynı teklif edilmiştir. 
Geçen yıldan devreden nakit mevcudu : 
1961 yılı gelirinden 8 aylık sarfiyata göre nakit mevcudu geçen seneye nazaran tahminî 
olarak 588 000 lira civarında olacağı tesbit edilmiş olmakla geçen senenin aynı teklif 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 4 ) 
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22.12.1961 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Başkanlıkça tetkikinize tevdi edilen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı bütçesi, 
aldığımız muhtıra esasları dâhilinde Genel Müdürlükle temas edilerek incelenmiştir : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü katma bütçeli bir idare olup Genel Müdür bu teşkilâtın ita 
âmiridir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1962 yılı için istenilen tahsisat miktarı 5 450 229 T.L. 
dır. Geçen yıla nazaran 196 229 T.L. lık bir fazlalık görülmektedir. 

1961 ile 1962 yılları bütçelerindeki ödeneğin mukayesesi : 

Hizmetin nev'i 

2. Kıs. Personel giderleri 
3. Kıs. Yönetim giderleri 
4. Kıs. Daire hizmetleri 
5. Kıs. Borçlar 
6. Kıs. Yemek bedeli 

1961 yılı 
Bütçe ödeneği 

Lira 

1 184 938 
328 175 

3 714 787 
11 100 
15 000 

5 254 000 

1962 yılı 
teklifi 
Lira 

1 381 952 
335 175 

3 705 002 
13 100 
15 000 

5 450 229 

Fazlası 
Lira 

197 014 
7 000 

— 
2 000 

— 

206 014 

Eksiği 
Lira 

— 
— 

9 785 
— 
— 

9 785 

1962 yılı bütçesi 1961 yılma nazaran ancak 196 229 T.L. gibi bir artış kaydetmiş ve bunun 
sebepleri aşağıda kısaca izah edilmiştir . 

1. Personel giderlerindeki 197 014 T.L. lık artış 4047 sayılı Kanunla kabul edilmiş bulu
nan kadrolardan (L) cetveline almanlar çıktıktan sonra geriye kalan fiilî kadroların karşılık
ları ile bu kadrolarda 4598 sayılı Kanun mucibince bir ve iki üst derece aylığı alanların ay
lık ve ücret farkları ile Sivil Savunma uzmanının bir yıllık maaşının tutarından ileri gelmiştir. 

2. Yönetim giderlerindeki 7 000 T.L. lık artış, Genel Müdürlük teşkilâtı için kiralanmış bu
lunan Nokta apartmanının senelik olarak takdir edilen kirası 96 000 liranın itiraz neticesinde 
80 000 liraya indirilmiş buluunması ile 1961 senesine nazaran bizzarure 1962 yılı bütçesine 7 000 
lira fazla konulmasından ileri gelmiştir. 

3. Borçlar, 4598 sayılı Kanun gereğince 1961 yılı tedavi masraflarının kâfi gelmiyeceği dü
şüncesi ile 2 000 liralık bir artış kaydedilmiştir. 

18 federasyonun tanzim ettikleri yıllık faaliyet programlarına göre yapılması düşünülen sar
fiyat 4 280 000 T.L. na baliğ olmakta iken Malive Bakanlığınca bütçe mülâhazası ile bu meblâ
ğın hiçbir esasa müstenidolmaksızın yalnız Okçuluk Federasyonunun kuruluşu göz önüne alına
rak 421 nci spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar faslına 1961 yılı bütçesine nazaran 40 215 
TL. fazlası ile 1 200 000 lira tahsisat verilmiş bu1 anmaktadır bu faslın 1962 senesinde tatbik edil
mesi için Atletizm Federasyonunun İstanbul'da yapacağı Beynemilel Atletizm müsabakalarına 
800 den fazla atlet iştirak edeceğinden bu organizasyon için de 475 000 TL. tahsisat konulması 
icabetmektedir. Üniversitelerarası spor faaliyet1 erinin inkişafı için Türkiye'de mevcut 26 yük
sek öğrenim müessesesinin 1962 yılında yurt içinde ve yurt dışında yapacağı spor faaliyetleri 

( S. Sayısı : 4 ) 
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dolayısiyle 223 000 TL. lık bir ödeneğe ihtiyaçları bulunduğu ve bu meblâğın Türkiye Millî Türk 
Talebe Birliği emrine tahsisine dair Başbakanlığın 2i . 10 . 196.1 gün ve 47/27 - 3223 sayılı ya
zıları ile bütçeye tahsisat konulması temenni edilmektedir. 

Bu bakımdan 698 000 liralık bir ödeneğin 421 nei tası! spor Maliyelerinin gerektirdiği gi
derler faslına yeniden ilâvesi zaruri bulunmaktadır. 

Nüfusumuzun artışına paralel ve hattâ bu tempodan daha hızlı olarak 17 federasyon iken Ok
çuluk Federasyonunun ihdası ile 18 e yükselmiş bulunan spor şaibelerinin hemen hepsine olan 
alâka artmakta ve seyirci adedieri çoğalmaktadır. Bu sebeple spor kollarının her çeşit masrafla 
rını içine alan 421 nei spor faaliyetlerinin gerektirdi«i masraflar faslına konan tahsisatın artırıl
ması ieabeimektediv. Ancak, son yıllarda futbol, güreş ve diğer bazı spor branşları varidat temin 
etmekte olduklarından bu tertibe konulan tahsisa'm artırılması, ile spor faaliyetlerinin inkişafı sağ
lanacağı gibi aynı zamanda varidat temininin artışı da temin edilecektir. 

Diğer taraftan, yine bu artış sebebiyledir ki, s;>or fnaîiyetlerlııiu yukarda temas edildiği gibi 
bühassa okullar seviyesinde .müsabakalar tertibi İmkânlarını artırması ile gençliğin fizik ve moral 
kabiliyetleri üzerinde müspet ve müessir tesirler sağlanabilecektir. 

2. Beden Terbiyesi Teşkilât Kanunu bugüne kadar esaslı bir tadilat görmediğinden bugün
kü ihtiyaçları karşılıyaıımmakta olup, bu sebep1e 1961 yılında yeni bir kanun tasarısı Spor Sû-
rasmca hazırlanıp Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

3. a) Genel Müdürlüğün bünyesi içinde, 7258 -sayılı, futbol müsabakalarında Müşterek Ba
hisler Tertibi hakkında Kanunla teşekkül et niş bulunan Spor - Toto Müdürlüğü, elde edilen 
hasılattan % 40 nı Genel Müdürlük hissesi olarak bütçeye irat ve tahsisat kaydetmekte olup Ka
sım -ayı sonu itibariyle çıkarılan özet cetveline göre. 28 268 097,78 liralık tahsisat ve 9 223 193,45 
TL. İrk masraf ve 19 045 704,33 TL. lık nakit mevcut bulunmaktadır, 

1961 yılı futbol müsabakaalrı sezonunda 16 haftalık hasılatın tutarı 9 813 628,76 TL. dır 
yine Spor - Totodan elde edilen hasılattan muh'^lif illerde 26 spor saha ve tesisi ihaleleri yapıl
mış bulunmaktadır. Bu hususa ait liste ilişiktedir, 

b) Spor - Toto biletlerini basmaya mahsus 5 renkli Analin Durk matbaa makinası Alman
ya'dan satmatımmış ve halen monte edilmek üzere uzmanı davet edilmiş bulunmaktadır. Mat
baanın isletilmesi için 1962 yılı bütçesinin 427 nei faslına 1 270 000 TL. gelir ve tahsisat konul
muştur. 

e) Bursa'da Çekirge'de Park Otel ve Havuzlu Park-namı ile mâruf a/*azİ tesis ve müştemilâ
tı 1961 yılı içinde satmalrnmış olup spor faaliyetlJeri dolayısiyîe açılacak kamplarla spor faali
yetlerinin gelişmesi ve âmmeye daha faydalı bir şekilde hizmet etmek gayesiyle 1962 yılında tec
rübe mahiyetinde işletmeye açılacaktır. Ayrıca Mütedavil Sermaye Kanununun çıkarılması 
için hazırlıklara başlanılmak üzeredir. Otel vellavuzlu Parkın işletilmesi için 428 nei faslına 
150 000 TL. lıık gelir ve tahsisat konulmuş bulunmaktadır. 

îkinci kısım 
L Hizmetin inkişaf seyrine ait istatistikî malûmat ilişikte sunulmuştur. 
2. İleri yıllara ait bir program hazırlanmaktadır. 

Üçüncü kısım 

1. Yatırımların seyrini göstermek bakımından ihaMere ait bir liste ilişikte sunulmuştur. 
2. Her nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirmek ve idamelerini sağlamak, her türlü spor 

alet ve malzemesini temin etmek ve her* çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporcu
sunun gelişmesine yararlı işlere sarf edilmek üzere 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ger#* 
ğince elde edilecek varidat bir taraftan bütçeye irad diğer taraftan tahsisat kaydı suretiyle 
1962 yılında sosyal yatırımları ve esaslı onarımlar faslına 1 lira konulduğu görülmüştür. 

C S, Sayısı ; 4 ) 



— 11 -
Dördüncü teuam 

i. 1961 yılı bütçesinin bütün fasıl ve maddelerinde on aylık sarfiyatım tetkiki neticesinde 
âzami tasarrufa riayet edildiği 1962 yılı bütçesinin (B) işaretli cetvelinde geçen yıldan devre
den nakit olarak 588 000 TL. tasarrufun sağlandığı görülmüştür. 

2. Cari yılı bütçesinin bütün kısımlarındaki tahsisatın kâfi geleceği, ancak ikinci kısmı 
teşkil eden personel masrafları bölümünden bir miktarın artacağı tahmin edilmektedir. Tahsi
satın son kullanılış şeklinden de âzami tasarrufa riayet etmeye devam edildiği müşahade edilmiş
tir. 

3. 1938 senesinden beri kadrolara bir ilâve yapılmamış olduğundan münhalde mevcut bulun
maktadır. Bununla beraber yeni kadroliar ihdası ihtiyacı kendini kuvvetle hissettirmektedir. 

4. Ek ödenek alınma ihtiyacının hâsıl olmadığı anlaşılmaktadır. 

Beşinci kısım 

1. Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine göre her hizmet karşılığı tahsisat büt
çede yer almaktadır. 

2. inşaat tahsisatının bir plân ve proje dâhilinde sarfına çalışılmaktadır. 
3. ödenek fiilî kadroya kifayet etmekte olup üst derece tatbikatı mevcuttur. Açık maaşı alan 

yoktur. 
4. Hizmeti aksatmadan tasarruf imkânları mevcut değildir. 
5. (L) cetvelinden kadro libere edilmesine lüzum gösterilmemiştir. 
6. (D) cetvelinde aded artışı olmayıp ücret artışları kanuni çerçeve dâhilinde yapılmaktadır. 
7. Caıi senede getirilmek istenen uzman getirilmemiştir. 
9. 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderilen kimse yoktur 
10. Müstakil bir Genel Müdürlüğün ihtiyacını lâyıkiyle temin edemiyen ödenekle dikkate de

ğer demirbaş alınamamaktadır Bü mevzuda israfa kaçılmadığı gibi yeni sene için ödeneğin artı
rılmasında fayda görülmektedir. 

11. Cari senede yapılan on aylık sarfiyata nazaran tasarrufa riayet edilerek daire hizmetle
rine ait ödenekle işin yürütülmesine çalışılmıştır. 

12. Genel Müdürlüğe ait miadı dolmuş bîr motosiklet mevcudolup ihtiyacı tam olarak kar
şılar durumda değildir. Fuzuli işler için kullanılması mevzuubahis değildir. 

13. Yayın giderleri için konulan ödenek cüzi olup maksada kâfi gelmemekte ve istenilen pro
pagandanın yapılamadığı müşahede edilmiştir. 

Altıncı kısım 

1. Ana sporumuz olan güreşin kalkınması için 15 bölgede yeniden teşkilâtlanma programı 
hazırlanmış ve her bölge için bir antrenör tâyin edilerek mahalline gönderilmesi uygun mütalâa 
edilmiştir. Bu bakımdan bütçenin 203 ncü geçici (hizmetliler bölümüne 5 aded 600 lira, 5 aded 700 
lira, 5 aded 800 lira ücretli 15 güreş antrenörü kadrosunun, antrenörler münhasıran bu hizmette 
çalıştırılmak kayıt ve şartiyle ihdası ve yeteri kadar ödeneğin konulmasına lüzum görmekteyiz. 

2. Yukardan beri izah edildiği üzere Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesini konulan 
ödenek uygun karşılanmakla beraber, umumi muvazeneye dâhil daireler ile mülhak bütçeli daire
lerin bütçelerinde tasarruf zihniyeti ile genel olarak temin edilen indirimlere muvazi olarak Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin de; 

a) 311 nci 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek fahrî hizmetler tazminatı bölümünden 
25 000 Um, 

(S. Sayısı: 4 ) 
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b) 460 neı Danışma Kurulu üyeleri genel giderleri bölümünden 2 500 lira, 
c) 653 ncü B. T G. Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı-

na verilmek üzere yardım bölümünden 5 000 lira ki ceman 32 500 liranın indirilmesi yerinde mü
talâa edilmektedir 

Gelir ve gideri ıııütevazin olarak düzenlenmiş bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 
malî yılı bütçesinin yukarda belirtilen miktarların da tenzili ile kabulünü saygılarımızla arz ederiz. 

Maraş Sinop Ordu Sivas 
Adnan Karaküçük Mahmut Alicanoğlu A. Hikmet Onai Rifat öçten 

istanbul 
Reşit Ülker 

(S. Sayısı: 4 ) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. C. 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/7 
Karar No. 2 

3.1. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1962 yılı bütçesi hakkında 'hazırlanan ve Yüksek Meclise 
arzı 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırılan kanun tasarısı ilgili Devlet Bakanı, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürü ve Maliye temsilcileri hazır oldukları, halde tetkik ve müzakere edildi. 

Genel Müdürlüğün 1962 yılı bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden Raportörler Heyetinin 
raporu okunduktan ve Genel Müdürlüğün faaliyet sahasına iart sorulan suallere gerekli cevaplar 
alındıktan sonra maddelerin müzakeresine geçildi. 

Genel Müdürlük bütçesinin masraf ter tiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen 
.yıla nazaran 196 229 lira fazlasiyle 5 450 229 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bölüm ve maddeler üzerinde cereyan eden müzakerelerde. 203 ncü (ıgeçici hizmetliler ücretim 
bölümüne, millî sporumuz «lan güreşin geliştirilmesi için antrenörlere ihtiyacolduğu anlaşılmış, bu 
maksatla (5) aded 800, (5) aded 700 ve (5) aded de 600 liralık ücretli antrenörün kullanılmasını 
temin maksaıdiyle 151 200 lira ilâvesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca kabul* edilen »bu zammın karşılığı da, 311 nci 4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler tazminatı bölümünden 100 O00, 424 ncü Spor malzemeleri bölümünün 
12 nci satmalmacak spor vasıta ve malzemeleri maddesinden 30 000 ve 460 ncı Danışma Kurulu 
üyeleri genel giderleri ıbölümünden 2 500 ve 463 ncü Amerika'da yapılacak Dünya güreş şampi
yonası ile Balkan güreş şampiyonası genel giderleri bölümünden de 20 000 lira tenzil edilerek 
'karşılanmıştır. 

Yapılan zam ve tenziller neticesinde (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 5 448 929 lira olarak, ya
tırım masraflarını gösteren (A/2) işaretli cetvel ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelde geçen yıla nisbetle 196 229 lira 
fazlasiyle 5 450 230 lira olarak tesbit ve tahmin edilmiştir. 

(A/ l ) işaretli cetvelde tenzil edilen miktar farkı olan 1 300 lira (B) cetvelinin 1 nci (Genel 
bütçeden yardım) faslından düşülmek suretiyle gelirler yekûnu 5 448 930 lira olarak teslbk edi
lerek tevazün sağlanmıştır. 

Cetvellerde yapılan değişiklikler 1 nci ve 2 nci ımaddeye aksettirilmek suretiyle taidilen, diğer 
maddeleri aynen kabul edilen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ilgili cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö, F. Sanaç 

Adana 
fi. Aksay 

Tabiî üye 
H. Tunçkanat 

Başkan V. 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Ankara 
H. Oğuz Bekata 

imzada bulunamadı 

* 
Artvin 

S. O. Ava 

Sözcü 
Ankara 
/. Seçkin 

Tabiî üye 
F. Kuytak 

Aydın 
/. Sezgin 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Tabiî üye 
S. Gürsoytrak 

Balıkesir 
F. îslimyeli 
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Diyarbakır 

R. îskenderoğlu 

Konya 
M. Kılıç 

Ordu 
Â. Hikmet Onat 

Sürt 
A. Yaşa 

imzada bulunamadı 

Hatay 
A. S. Hocaoğlv 

Konya 
C. Yûmaâ 

Maraş 
E. Kaplan 

İstanbul 
R. Ülker 

Maraş 
A. Karaküçük 

Sakarya 
İV. Bayar 

Sinop Sivas 
M. Alicanoğlu «Söz hakkım mahfuzdur.» 

M. Vural 
Yozgat 

«Söz hakkım mahfuzdur.» 
/. E. Akdoğan 

Konya 
Muhalifim. 

irfan Baran 
Muğla 

T. Şahin 

Sakarya 
T. Kapanlı 

îmzada bulunamadı 

Trabzon 
A, §. Ağanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

lif.dtm Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe kamımı tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan giderleri için (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 5 450 229 lira ve yatırım gider
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 1 lira ödenek verilmiştir, 

MADDE 2, — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1962 bütçe* yılı giderlerine karşılık 
olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 5 450 230 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1962 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir, Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 19û2 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri 
ne ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 8656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5, —- Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu (hakkındaki 30 . 5 , 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1941 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu» 
hasebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesi-
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 

(S, S, 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 
yıh Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan giderleri için (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 5 448 929 lira ve ytrımı giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 1 lira ödenek verilmiktir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 5 448 930 lira olarak tahmin edilmiştir, 

MADDE 3, — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 4, — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 6, — Aynen kabul edilmiştir, 

? 4 ) 



16 -
Hü, 

yılı bütçesinin ilgili hiamet tertiplerinden veya 
3 ve 4 neü kısım bölümleri bakiyelerinden eski 
yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten, ödenir. 

MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle 
elde edilecek hasılat), Dır taranan Dağlı (ü) işa
retli cetvelin îKincı bölümüne gelir, cuğer taraı-
tan bağlı (A/l) işaretli cetvelin 421, 423, 42d 
ve 42ö nci Doiumierıne ödenek, kaydedilir. 

Bu öüenekten yılı içinde sarf eüılmiyen kı
sım, ertesi yıla aevır ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 8. — 3530 sayılı Teşkilât Kanunu
nun U ncu maddesi gereğince Merkez istişare 
Kurulunun kabul etmiş olduğu Futbol Profes
yonellik Talimatnamesinin 34 ncü maddesi ge
reğince Profesyonel takımlar arasında yurt dâ
hilinde bölgesi içinde veya dışında yapılacak 
maçlardan elde edilecek brüt hasılatın % 5 i, 
amatör takımlarla yapılacak maçlardaki brüt 
hasılatın % 3 ü Futbol Federasyonu hissesi ola
rak tahsil edilip bir taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvelin ilgili bölümüne gelir diğer taraftan 
(A/l) işaretli cetvelin ilgili bölümüne ödenek 
kaydolunur. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakam 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
N. öktem 

AdlaLet Bakam 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakam 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakam 

Ş. İnan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakaıı Yard>.tn< •ısı 

.4. Eyidoğan 
Devlet Bakam 

A. Boğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Milli Savunma Bakam 

t. Sancar 
Dışişleri Bakam 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakam 

H. İncesulu 

B. Ko. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynen kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakam 
E. Paksüt 

Hağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 

Ticaret Bakam 
/. Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakam 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çeîikba§ 

Basın- Yay m ve Turizm 
Bakanı îmar ve İskân Bakam 

K. Evliyaoğlu M. Güven 

( S. Sayısı : 4 ) 
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A/l CETVELİ 

Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek pa
ra mükâfatı 

ödeneğin çeşidi 

tkinci kısım ~ Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

G-eçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

392 600 
1 

392 601 

184 300 
324 400 

508 700 

93 000 

68 850 

8 500 
1 000 
2 000 

11 500 

1962 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

435 852 
1 

435 853 

242 640 
358 560 

601 200 

111 600 

68 850 

8 500 
1 000 
2 000 

11 500 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

435 852 
1 

435 853 

242 640 
358 560 

601 200 

262 800 

68 850 

8 500 
1 000 
2 000 

11 500 

(S. Sayısı : 4 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. 0. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Emekli, dul ve yetim maaşı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

52 692 
6 514 

20 000 
2 880 

15 000 

97 086 

3 000 
10 200 

1 184 938 

1 

5 000 
4 000 
4 500 

10 000 
4 500 
9 625 

37 625 

1962 yılı 
Hükümetçe 

îstenen 
Lira 

67 408 
10 370 
30 000 
4 312 

27 658 

139 748 

3 000 
10 200 

1 381 952 

5 000 
4 000 
4 500 

10 000 
4 500 
9 625 

37 625 

, için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

67 408 
10 370 
30 000 
4 312 

27 658 

139 748 

3 000 
10 200 

1 533 152 

5 000 
4 000 
4 500 

10 000 
4 500 
9 625 

37 625 

Basılı kâğıt ve defterler 4 500 4 500 4 500 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 10 000 10 000 10 000 
Telefon giderleri 12 500 12 500 12 500 

Bölüm toplamı 22 500 22 500 22 500 

( a Sayısı -: 4 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

73 000 
6 800 

4 000 
8 750 
7 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

80 000 
6 800 

4 000 
8 750 
7 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

80 000 
6 800 

4 000 
8 750 
7 000 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Daimî vazife yolluğu 
Muvakkat vazife yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı per
sonelin volluk ve başka gi
derleri 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 29 750 29 750 29 750 

4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 1 500 1 500 1 500 
Taşıt giderleri 
Taşıt işletme giderleri 
Taşıt onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Faiz Acyo ve Para taşıma 
giderleri 
Mahkeme giderleri 
Spor faaliyetlerinin gerek
tirdiği giderler 

1 500 
1 000 

2 500 

150 000 

328 175 

1 500 
1 

1 000 
12 000 

1 159 785 
(S. Sayısı ; 4 ) 

1 500 
1 000 

2 500 

150 000 

335 175 

1 500 
• .- . 1 

1 000 
12 000 

1 200 000 

1 500 
1 000 

2 500 

50 000 

235 175 

1 500 
1 

1 000 
12 000 

1200 000 
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1961 1962 yüı için 
yılı Hükümetçe Komûyonc» 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Spor muayene merkezleri ge
nel giderleri 2 500 2 500 2 500 
Profesyonel kulüplerin spor 
faaliyetleri dolayısiyle ifası 
gerekli her türlü giderler 605 000 605 000 605 000 
Spor malzemeleri 
Mevcut malzeme ve vasıta
ların onarılması ve venilen-
ınesi 
Satmalınaeak spor vasıta ve 
malzemeleri 

Bölüm toplamı 

Spor saha ve tesisleri dışın
da 7258 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesi gereğince yapı
lacak her türlü giderler kar
şılığı 

3 000 

40 000 

43 000 

1 

3 000 

40 000 

43 000 

1 

3 000 

10 000 

13 000 

1 

Matbaa işletmeciliği her tür
lü giderleri 1 420 000 1 270 000 1 270 000 
Bursa'daki Park Otel ve Ha
vuzlu Park işletmeciliği her 
türlü giderleri 0 150 000 150 000 
Yayın giderleri 
Satmalına ve abone 3 000 3 000 3 000 
Başka her çeşit yayın ve 
propaganda giderleri 7 000 7 000 7 000 

Bölüm toplamı 10 000 10 000 10 000 

Danışma Kurulu Üyeleri ge
nel giderleri 10 000 10 000 7 500 
Japonya'da yapılacak Dün 
ya Güreş Şampiyonası ile 
Balkan Güreş Şampiyonası 
genel giderleri 450 000 0 0 

( S, Sayıaı : 4 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için . 
Hükümetçe Komijyonea 

îstenen kabul edilen 
Lira Lira 

Amerika'da yapılacak Dün 
ya Güreş Şampiyonası ile 
Balkan Güreş Şampiyonası 
genel giderleri 0 400 000 380 000 

Dördüncü kısmı toplamı 3 714 787 3 705 002 3 652 502 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 

Eski yıllar borçları 
1957 - 1960 yılları borçları 
1928 - 1956 » » 

Bölüm toplamı 

3 000 
9 

5 000 
100 

5 100 

5 000 

5 000 
100 

5 100 

5 000 

5 000 
100 

5 100 

Hükme bağlı borçlar 3 000 3 000 3 000 

Beşinci kısım toplamı 11 100 13 100 13 100 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Memur ve Hizmet
lileri Biriktirme ve Yardım
laşma Sandığına (Memur ve 
hizmetlilerin öğle yemekle
rinde kullanılmak üzere) 15 000 15 000 15 000 

Altıncı kısım toplamı 15 000 15 000 15 000 

(S. Sayım: 4) 



—. 22 — 
1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M, Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMİ 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 184 938 
328 175 

3 714 787 
11 100 
15 000 

5 254 000 

1 381 952 
335 175 

3 705 002 
13 100 
15 000 

5 450 229 

1 533 152 
235 175 

3 652 502 
13 100 
15 000 

5 448 929 

* 

A/2 - CETVELİ 

Yatınmtar 

VTEI - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımlar 
7258 sayılı Kanun gereğince 
vücuda getirilecek spor, sa
ha ve tesisleri 1 1 1 

Bölüm toplamı 1 1 1 

(S. Sayısı: 4) 
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B . CETVELİ 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

G-enel bütçeden yardım 
Spor faaliyetlerinden elde 
edilecek varidat 
Teberrular 
Çeşitli varidat 
Profesyonel takımların ya
pacakları müsabakalarda el
de edilecek hasılattan fede
rasyon hissesi 
Futbolda müşterek bahis ha
sılatından elde edilecek ge
lir 
Matbaa işletmeciliği ite elde 
edilecek gelir 
Bursa'da Çekirge'deki Park 
Otel ve Havuzlu Park işlet
meciliğinden eld^ edilecek 
gelir 
Diğer çeşitli varidat 

Bölüm toplamı 

G-eçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

TOPLAM 

2 204 999 

1 
1 000 

950 000 

1 

1 500 000 

0 
10 000 

2 460 001 

588 000 

5 254 001 

2 812 228 

1 
15 000 

605 000 

1 

1 270 000 

150 000 
10 000 

2 035 001 

588 000 

5 450 230 

2 810 92ö 

1 
15 000 

605 000 

1 

1 270 000 

150 000 
10 000 

2 035 001 

588 000 

5 448 930 

(& Sayısı: 4) 
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0 CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

. , . - A 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

16 . 7 . 1938 
30 . 5 . 1941 
29 . 4 . 1959 

Numarası ö z e t i 

D. Memuriyetin çeşidi 

1 
4 
5 
5 
6 
8 
9 

10 
8 
8 
8 

Teknisiyen 
Tetkik Memuru 
Tetkik Memuru 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Kaloriferci 
Santralci 
Hastabakıcı 

3530 Beden Terbiyesi Kanunu 
4047 Beden Terbiyesi Kanununa ek Kanun 
7258 Futbol müsabakalarında müşterek bahisler Kanunu 

Memuriyetin çeşidi 
D 

Aded 

1 
2 
1 
2 
9 
3 
7 

10 
1 
1 
1 

- CETVELİ 
Ücret 

1 250 
800 
700 
700 
600 
450 
400 
350 
450 
450 
450 

D. 

10 
8 

10 
12 
11 
12 
13 

Mem 

Laborant 
Şoför 
Daktilo 
Dağıtıcı 
Hademe 

» 
» 

E CETVELİ 

M e d 

2 
1 
5 
1 
5 
2 
2 

Ücret 

350 
450 
350 
250 
300 
250 
200 

56 

B. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

yardımcı personelin ücretleri 
bunlar? 

D. Memuriyetin çeşidi 

7 Federasyon Başkan Muavini 
9 Federasyon Sekreteri 
8 Mütercim 
8 Mimar Muavini 
9 Fen Memuru (Ressam) 

L CETVELİ 
Aded Aylık 

1 800 
1 600 
1 700 
1 700 
J 600 

D. 

7 
£> 

10 

Memr 

Mimar 
Mütercim 
Doktor 

Aded Aylık 

1 800 
1 600 
2 500 

{S. Sayıaı : 4 ) 



R - CETVELİ 
Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (£) cetvelindeki 

formül, bu bütçe için de uygulanır, ' 

B. İL 

202 10 Memurlar ücreti : 
20 Hizmetliler ücreti : 

Bölge ve federasyonlarda muhasebe teşkilâtı olmadığından buralarda çalışan memur
larla personelin ücretleri merkezden ve bu tertipten ödenir. 

419 Mahkeme giderleri : 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 

421 Spor faaliyetlerinin gerektirdiği giderler ; 
Memleket içinde ve dışında her nevi beden terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak 
sporcu ve idarecilerinin (memur olup da bu maksatla görevlendirilenler de dâhil) 
ibate, yedirme, tedavi, taşıma, haberleşme, konuşma, ziyafet, gezme, sinema, ağırla
ma, uğurlama, temizleme ve temizlenme, gereği halinde bando ve benzeri müzik gi
derleri ve ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız sporcuların giydirilme, 
teçhizat, tören ve spor kıyafetleri giderleri, beden terbiyesi ve spor temas ve hare
ketlerinin gerektirdiği madalya, kupa, şilt ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve 
bunların muhafaza kaplarını yaptırma, satınalma, taşıma, tanzim, onarma değiştirme 
giderleri millî bayramlarda ve resmî günlerde törenlere katılacak sporcuların bu tö
renlere katılmalarının gerektirdiği giderler; afiş, reklâm, ilân, beden terbiyesi ve 
spor hareket çalışmalarını belirten nizamname ve talimatname, program, hedef, cüz
dan, lisans ve fişi ve benzerlerinin basla işlerinin, fotoğraf, sinema ve fotoğraf fil
mi, plâk ve teyp banclları tedariki, Tıoperlör ve teferruatının satınalma ve işletme gi
derleri, spor temas ve hareketlerin' katılacak sporcu ve idarecilere yiyecek ve yata
cak karşılığı olarak C5245 sayılı H; reırah Kanununun 23 ncü maddesi gerekince ve
rilecek gündeliklerle yol paraları, sy>or kulüplerine para ve malzeme yardımları, mil
letlerarası spor temas ve hareketlerine katılma dolayısivle işinden ayrılanların bu 
münasebetle kaybettikleri kazançlarını giderme bakımından yapılacak tazminat öde
meleri (resmî vesika alınması mümkün olmıyan hallerde ödenecek tazminat miktarı 
Genel Müdürlükçe takdir olunur.) 

Nizamname gereğince verilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla yapılacak anlaşma 
üzerine verilecek paralarla bunların her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezdirme, kar
şılama, ağırlama, uğurlama, ziyafet giderleri ve spor temas ve hareketleri için ge
çici, sürelerle kiralanacak stad veyu beden terbiyesi ve spor yapılmasına eh erişil 
yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma ile buralarda kira karşılığında yapı
lacak tesis, ıslahat, onarma giderleri, olimpiyatlara, Balkan Oyunlarına, milletler
arası spor temas ve hareketlerine katılacakların hazırlık çalışmaları veva memleket 
içinde yapılaeak başka spor temas r e hareketlerinin hazırlıkları ve federasyonlarea 
başka türlü faaliyetler için açılacak kamp ve kursların genel giderleri veya bu 
kamp veya kurslara çağrılacak sporcu ve idarecilere 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
23 ncü maddesi gereğince verilecek gündelikleri ile yol paralan, federasyonlar tek
nik müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve millî olimniyatlar komitesi giderleri, 
Genel Müdürlükçe tesbit edilecek r-pdker, hakem, kontrolör, mihmandar gişe ve ben
zerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirmeleri ile günlük başka gerekli giderleri. 
beden terbiyesi ve spor propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veva top
lantıya ve her çeşit spor (hareketlerine Genel Müdürlükçe davet veya iştirak ettiri
lecekler için icrası zaruri bulunan yol paraları ile gündelikleri veya bunların çağı-

( S . Sayısı : 4 ) 



rıldıkları yerlere giriş ücretleri ile federasyonlar işi ile ilgili olarak beden terbiyesi 
ve spor faaliyetleri bakımından tetkik, 'kontrol, teftiş veya başka maksatlarla yurt 
içinde ve dışında seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol paraları, beynelmilel spor 
kurumlarına ödenecek kesenek, bilûmum vergi ve rüsum, yevmiye, spor kakalanma 
karşı sporcuların sigorta ücretleri, okullar spor yurtlarının Genel Mürdürlük prog
ramlarına karşılık olarak yapaeaikları beden terbiyesi ve spor hareketleri dolayısiyle 
yukardaki esaslara göre tahakkuk edecek giderleriyle Binicilik Federasyonunoa ter-
tabedilecek her nevi binicilik müsabakalarında kullanılacak hayvanların hususi va 
gon ve ambarlarda yapılacak nakil giderleri, yem bedelleri, ahır (kiralan, sair gi
derleriyle seyislerinin yukardaki esaslar dâhilinde ödenecek yevmiye ve sair zaruri 
giderleri ve satmalınaoak mâni ve bu. manilerin tamir bedelleri, 
Spor muayene merkezleri genel giderleri : 
Tesise taallûk eden giderlerin haricindeki işletme giderleri de hu bölümden ödenir. 
Profesyonel kulüplerin spor faaliyetleri dolayı siyle ifası gerekli her türlü giderler : 
Bu bölüme mevzu ödenek, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Mer'kez İstişare Ku
rulu tarafından hazırlanan profesyonellik ve gider talimatnameleri ile şart kılındı
ğı hizmet ve hususlara sarf. edilir. Profesyonellik hizmetlerinde istihdam edilecek 
yerli ve yabancı uzmanlarla federasyon idare Ilı ey eti eri ve personelin ücret ve yev
miyeleri de bu bölümden ödenir. 
Spor malzemeleri : 
Satmalmacak spor vasıta ve malzemeleri ; 
Beden terbiyesi ve spor temas heyetlerinin gerektirdiği spor malzemeleriyle bunlara 
ait muhafaza kablannı yaptırma, satmalına ve taşıma giderleri bu bolümden ödenir. 
Spor saha ve tesisleri dışında 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapıla
cak her türlü giderler karşılığı : 
7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince satınalınaeak her türlü spor, alet, va
sıta ve malzemenin bedelleri ve iher nevi spor faaliyetlerinin gerektirdiği giderler 
bu bölümden Ödenir. 
Matbaa işletmeciliği ile ilgili her türlü giderleri : 
Spor - Toto biletlerini basacak matbaanın işletilmesi; gerekli makina, yedek parça ve 
diğer malzemelerin satmalınması, matbaa için tutulacak binanın kira bedeli, tefrişi, bi
let tabı gibi matbaa hizmetleri ile ilgili bilûmum giderler ile istihdam edilecek yerli 
ve yabancı personelin, işçilerin ücret ve yevmiyeleri, sigorta primleri bu tertipten 
ödenir, 
Bursa'daki Park Otel ve Havuzlu Park işletmeciliği her türlü giderleri . 
Otel ve tesislerin icabettirdiği işletme giderleri, işletme ile ilgili olarak kullanılan 
m akmaların yedek parçalarının satınıalınıması ve değiştirilmesi; otel, lokanta ve yüz
me havuzlarının işletmecilik ile ilgili eşya ve malzemesini satmalına ve bakımı. Bi
naların ihtiyaca göre tefrişi ve bu malzeme ile eş/yanın ha'kımı, işletme hizmetlerinde 
çalıştırılacak işçilerin yevmiyeleri ile îş Kanunu hükümlerine göre Ödenmesi icabeden 
sgorta primleri ve tazminatları; mubayaa işleri için gönderilecek işçilerin şehiriçi ve 
dışı yol giderleri ile yollukları bu bölümden ödenir. 
VIII - Sosyal sermaye yatırımları ve esaslı onarımlar : 
7258 sayılı Kanun gereğince vücuda getirilecek spor saha ve tesislerinin her türlü 
yapım ve esaslı onaraım giderleri : 
Genel bütçedeki 701, 711, 741 ve 751 nci bölümlere ait (R) fonnülü bu tertip için de 
uygulanır. 

(S. Sayın : 4 ) 
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E - CETVELİ 

1962 yü% bütçesinin (E) cetveline giren 203 ncü geçici hizmetliler ücreti bölümü üe 204 ncü ec
nebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri bölümüne konulan ödenekten 

Bakanlar Kurulunun 23.3.1961 tarih ve 5/965 sayılı kararı ile kabul edüen kadrolar 

B. M. Ödeneğin nevi 

203 Geçici hizmetliler 
ücreti • 

204 Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar-
dımcı personelin üc
retleri 

• • . . , • • , 

Görevin cinsi 

Güreş Mütehassısı 
» Müşaviri 

Futbol Çalıştırıcısı 
Güreş Antrenörü 

» Çalıştırıcısı 
Atletizm Antrenörü 
Güreş öğreticisi 
Atletizm Çalıştırıcısı 
Motorcu 
Çalıştırıcı 
Antrenör 

Toplam 

Ecnebi Uzman 
* > 

Toplam 

Aded 

1 
1 
t 
1 
1 
2 
1 
t 
1 
1 
1 

12 

2 
1 

0 

Beheri 
Lira 

1 250 
1 000 

950 
800 
700 
500 
450 
400 
400 
400 
300 

4 000 
3 475 

Tutan 
Lira 

1 697 
1 485 
1 282 
1 080 

945 
1 350 

607 
540 
540 
540 
405 

10 462 

" 8 000 
3 475 

50 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 

50 

00 
00 

Yıllık 
tutan 
Lira 

20 250 
17 820 
15 390 
12 960 
11 340 
16 200 
7 290 
6 480 
6 480 
6 480 
4 860 

125 550 

6 aylık 
tutan 
48 000 
20 850 

68 850 

ı>m<i 

(3, Sayı» ı 4 ) 
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