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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda ;
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler bitirildi ve maddelere geçil
mesi kabul olundu.
Birinci madde okundu.
T. B. M. Meclisi,
Cumhurbaşkanlığı,
Sayıştay Başkanlığı,
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,
Başbakanlık,
Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığı,
Sayıştay Başkanlığı.

BtRÎNCÎ

Devlet İstatistik Enstitüsü ve
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri müzake
re ve kabul olundu.
1 . 2 . 1968 Cuma günü saat 10,30 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 1,30 da son veril
di.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Amasya
Sırrı At alay
Macit Zer en
Kâtip
Gaziantep
Nizamettin özgül

OTURUM

Açılma saati : 10,30
BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü
KÂTİPLER : Ahmet Naci A n (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
2, — YOKLAMA
BAŞKAN
me başlıyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

Çoğunluğumuz vardır,

günde-

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1963 yılı Bütçe kanunu, tamrısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclsi 1/323,
C. Senatosu 1/167) (S. Sayısı : 16) (1)
A — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Bütçesi
BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerinde; Millet Partisi Grupu
adına Ömer Lûtfi Bozcalı, C. H. P. Grupu adına
Zihni Betil, Y. T. P. Grupu adına Sırrı Uzunlıasanoğlu ve C. K. M. P. Grupu adına Sadık Ar(1) 16 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1963 ta
rihli 34 ncü Birleşim tutanağı sonundadır.

tukmaç söz almışlardır.
Komisyon ve Bakan buradalar. Buyurun Sa
yın İnceoğlu.
M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA YILMAZ
İNCEOĞLU (Afyon Karahisar) — Muhterem
Başkan ve kıymetli arkadaşlarım,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1963
yılı bütçe tasarısı münasebetiyle Millet Partisi
Senatörleri adına teııkid ve temennilerimizi arz
etmek için söz almış bulunuyorum.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teş
kilâtı iki kısma ayrılır. Birincisi günlük alım satım muamelelerini yürüten Tapu Sicil Muha
fızlığı teşkilâtı, 2 ncisi Arazi Kadastro Müdürlü
ğüdür.
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B:

den önce ihtiyacımız olan içtimai huzurun tees
süsüne yardım etmesi ve mevcut ihtilâflar se
bebiyle mahkeme kapılarında sürünen vatan
daşlarımızın da ilktisaden kalkınmasını tteminen
işlerinin başında huzur içerisinde çalışmaları
nın (Sağlanması lâzımdır.

Bu Genel Müdürlük giderlerinin üstünde
Devlete gelir sağlıyan bir hizmet bünyesine sahibolduğu halde maalesef şimdiye kadar gerek
binaları ve gerek mefruşatı ve gerekse memur
kadrosu bakımından çok fakir ve bakımsız bir
teşkilât olarak çalışmaktadır. Memur kadroları,
kifayetsiz olduğu gibi, memurlar arasında lâyık
oldukları halde kadrosuzluk sebebiyle uzun za
man terfi edemiyenleri mevcuttur.

Kadastro, fuzuli şagiller elinde bulunan
Devlet ve mahallî idarelere ait gayrimenkulleri meydana çıkarır. îstihsal gücümüz Ihakkmda
Hükümete sıhhatli bilgi temin eder ayrıca bir
takım iktisadi olaylarla da ilgilenir. Son za
manlarda harita ve kadastro mühendisleri ta
rafından yayınlanan bir raporda yalnız gayri
menkul malların hukuki ve teknik durumları
nın tespiti ve tescili bakımından değil, bütün
'devlet daire ve müesseselerinin iktisadi ve tek
nik işlerindeki plân ihtiyaçlarının asgari emek
vo masrafla karşılanmasını sağlaması bakımın
dan da önem taşımakta olduğu, çok yönlü ka
dastro hizmetinin dayanağı ise çok yönlü ka
dastro plânıdır.

Birçok kazalarda bulunan tapu memurlarının
kâtipleri olmadığı gibi bir odacısı dahi olmadı
ğından dairesini kendisinin süpürnıek mecburi
yetinde kalması ve saire odacı işlerini de yapma
sı cidden acınacak bir haldir. Çok yerlerde ekse
risi a'rap harfli olan tapu kayıtlarını okuyacak
eleman bulunmamaktadır.
Tapu Sicil muhafızlıkları, Hükümet konağı
bulunan yerlerde kendilerine ayrılan bir odada
oturmakta olup bu da ihtiyaca kâfi gelmemek
te ve her an için göz önünde bulundurulması
gereken kayıtlarla muntazaman muhafazası ge
reken müstenidatları mahzenlerde yığın halinde
muhafazasına çalışıldığı esefle müşahade edil
mektedir. Bu itibarla her yerde bir tapu arşiv
binasının yapılmasını ve bu dairelerde lüzumlu
demirbaş ihtiyaçlarının 'karşılanmasını ve kad
rolarının ıslahı ile memurlarının terfi ve terfih
imkânlarının sağlanması ve Arap harfleri ile tu
tulmuş olan eski kayıtların süratle yeni harflere
çevrilmesini, açılacak kurslarla tapu sicil muha
fız ve memurlarına Arap harflerinin öğretilme
si lâzımdır.
Mulhterem arkadaşlar: Tapu ve Kadastro
Umum Müdürlüğünün vazifelerinden birisi de
tapulama işidir. Bu teşkilât 100 bölgede arazi
kadastro müdürlüğü ve 38 mıntakada şehir içi
kadastro müdürlükleri halinde faaliyette bu
lunmaktadır.
Kadastro, gayrimenkul malların hukuki ve
hendeği durumlarını tespit etmek işidir. Çok
çeşitli mevzularla ilgisi vardır. Bu 'bakımdan
kadastro işlerinin önemle e k alınması ve sür
ati o intacı (zaruridir.
Vatandaşlarımız arasındaki ihtilâfların ya
rısından faızlası (gayrimenkul ihtilâflarından
doğmakta olup bu yüzden kanlı hâdiseler dahi
.•ereyan etmektedir.
Hükümetin bu ihtilâfları kökünden kesecek
kadastro işini ikmal etmesiyle bugün her şey-

-

Çok yönlü kadastro plânları beni arazinin
topagrafik durumunun arazi üzerindeki suni
vo tabiî tesisleri ve beni de mülkiyet çizildiği
toprağın kalite verim ve değer sınırlarını gös
teren plânlardır. G-erekli Selendeny özellikleri
•taşıyan topoğrafik ve kadastral haritaların düızeııüenmesi işi ise plânlı ve smırlı kalkınmanın
başlıca temel h'mıetlerinden biridir», denilmek
tedir.
Görülüyor ki, kadastro kalkınmamızda bi
ze rehberlik edecek üzerinde 'önemle durması
gereken başlıca hayati dâvalarından birisidir.
Vazife ve mesuliyetleri .yukarda kısaca arz
ve izah olunan Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğüne Hükümet bugüne kadar gerektiği
derecede yardımda bulunmamış inkişaf imkân
larını aramıştır. Hattâ varidatı masrafların
dan. daima fazla olan bu idarenin temin ettiği
gelirler, gider bütçesine dahi hasrı tahsis edil
memiştir.
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Hali hazırda devam eden .kadastro faaliyeti
arazi ve şehir kadastrosu olmak üzere iki kol
dan yürütülmekte köy ve bucak sınırları içe
risinde bulunan toprak üzerinde yapılmakta
olan arazi kadastrosuna, bir taraftan klâsik
metotla yani birden yapılan ölçülerle, diğer ta
raftan da fotoğrafta sistemi ile yani havadan
fotoğraf çekmek suretiyle devam edilmekte ise

-
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de bu mesainin yurt çapında müstear bir plân
ve programa .dayanmadığı nıüışaihede olunmaktadıi'.
Diğer taraftan uygulanacak usulde bir vu
zuha varilmadığı ve bu sebeple Batı hareketi
ni i e alb ettiren klâsik metodun terki ve nâdir
safhalarda uıyıgulanması hususlarının da düşü
nül m ediği görülmektedir.
Filhakika, arazi ihtilâflarının halli köyler
de kadastronun süratle neticeye ulaşması ile
mümkün olacaktır. Bu ise fotoğraflı usulü te
min edileceğine kaani olduğumuzdan Tapu Ka
dastro Genel Müdürliiğü fotoğraflar dairesinin
alet, vasıta ve malzeme ihtiyacının zamanında
.giderilmesini ve lüzumlu elemanlarla takviye
sini zaruri görmekteyiz.
Halen beş altı seneden beri kıymetlendiril
memiş fotoğrafların mevcudiyeti dairenin bu
vasıta ve elemana ne dereceye kadar muhtaç
olduğunu göstermekte ve klâsik metoda naza
ran fotoğrafların metotla yapılmış olan kadast
rosunun çok az olması da, bu fikrimizi teyidetm ektedir.
Tesisini istediğimiz bükümler şunlardır :
1. 5602 sayılı Tapulama Kanunu ihtiyacı
'karşılamaktan uzaktır. Kanunun bilhassa 1.3
ııcıi maddesi daima bir ihtilâf ve ihtilâl kaıynağı olmaktadır.
2613 ve 5602 sayılı kanunlar hükümlerinin
birleştirilerek günün icap ve zaruretlerini gös
teren yeni bir kadastro kanunu çıkarılmalıdır.
Esasen hiçbir memlekette bizde olduğu gi
bi iki kadastro kanunu mevcut değildir.
Mühendislerin teşkilât içindeki fonksiyonla
rı meselesi henüz halliedilmiş değildir. Tapu ve
Kadastro Umum Müdürlüğünün diğer bir
fonksiyonu olan hukuki işlerinde idaresi yö
nünden yüksek tahsilli idareciye olan ihtiyaç.
bariz bir ışekilde görülmektedir. Fakat hukuk
ve Siyasal (Bilgiler Fakültesi mezunlarına kâfi
imkâıı tanınmamıştır.
Yüksek talhsil görmüş olan gerek fen, ge
rek hukuk erbabına kadro teinini ve meslekin
cazip hale getirilmesi gilbi imkânların da sağ
lanması lâzımdır.
Diğer taraftan yüksek 'okullar için .burs
verilmek suretiyle de eleman yetiştirilmesi
şarttır.
3. Yapılan kadastroya müstenit, plânların

her zaman araziye kabili tatbik bir halde bu
lundurulması lâzımdır.
Bilhassa Ankara İstanbul ve İzmir gibi, bü
yük şehirlerdeki istimlâk ve imar hareketleri
ara.zi üzerinde büyük değişiklikler yapmakta
dır. Kadastro plânlarının bu değişikliklere gö
re idare ve takibini icabetin ilktedir.
•Fakat ibugünkü tapu fen teşkilâtının kuru
luşu itibariyle bunu [yapmaya imkân yoktur.
Bu sebeple bugüne kadar yapılmış olan kadast
rolar hakiki durumu göstermemektedir. Bu
mahzuru gidermek üzere fen elemanlarından
müteşekkil devamlı ve müstakil kadastro mü
dürlükleri ihdasında fayda, vardır.
Bu müdürlüklere
kadastronun şehirde ve
köyde ilk tesis ve teknik kıymetinin muhafaza
sı vazifesi verilmelidir.
4. Yanlış yapılmış olan kadastro haritaları
ancak mahkeme karariyle değiştirilebilmektedir.
Bu sebeple yanlışlıklar doğrudan doğruya, düzeltilememektedir.
Bu yanlışlıkların
düzeltilmesi için diğer
memleketlerde okluğu gibi bir kadastro yenile
me kanununa şiddetle ve acilen ihtiyaç vardır.
5. Fen elemanlarına, verilen tazminat ve
yevmiyeleri arasında bir ahenk ve adalet mev
cut değilir. Meselâ bir teknisyene ve fen memu
runa verilen tazminat yevmiyesi ile bunların
yardımcılarına verilen tazminat, yevmiyesi ara
sında fark olmamalıdır. Çünkü bunların hepsi
de mahiyetleri itibariyle aynı işi aynı şartlar
altında yapmaktadırlar. Bu hususun da
göz
önüne alınmasını uygun görmekteyiz.
G. Tatbikat sebebiyle vâki aksaklıklar ile
tevlidettiği huzursuzluğa da kısaca temas etmek
isteriz.
Halen yurdun dört bucağında tapulama ve
toprak tevzii komisyonları sıra sıra ve birbirin
den habersiz olarak faaliyette bulunmaktadır
lar. Köylü vatandaşlarımız bir yana şehir halkı
dahi tapulama birlikleri ile toprak tevzi komis
yonlarını birbirinden ayıramamakta ve aynı işin
başka bir yönden ele alınmış olduğunu kabul
etmektedirler. Çünkü halen her iki komisyon
da köylerdeki 'faaliyetleri ile vatandaşların zilyed ve tasarrufları altında bulunan gayrimenkulleri mevcut kanım ve nizamnamelerin yan
lış tefsir ve anlayışı içerisinde ellerinden almak
ta ve Devlete mal etmekte veya şahıslara tevzi
etmektedir.
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Köylü bu komisyonları bazan mallarını el
lerinden alan birer teşekkül olarak görmekte
dir. Bu sebeple her köyde sadece bir kısım va
tandaş köylerine komisyonların gelmesini her
türlü faaliyetleri ile davet ederken bir kısmı da
mevcut ihtilâfları gidermekle görevli komisyon
ların, kendi köylerinde faaliyete geçmesi ile ih
tilâfların daha da artacağına ve kısmen de olsa
mevcut huzurun yerine husursuzluğu tevlidedeceğine kaani bulunmaktadırlar.
Yine bu komisyonlar hangi köyde faaliyete
geçerse o köy halkından olan bilirkişilerin ifa
deleriyle civar köy ve kasabalara ait arazi ve
meraları bulunduğu köye mal etmekte ve şahıs
lara dağıtmaktadır.
Bu suretle komisyonlar bulundukları köyün
civarında bulunan halkın ve köylerin müktesep
haklarına tecavüz etmektedirler.
Ayrıca vilâyet ve kasabalar emrine verilen
komisyonlar ihtiyaca kâfi gelmediğinden o vilâ
yet ve kasabanın muhtelif köylerinde vâki faa
liyetleri yıllarca devam etmekte ve sonu gelme
mektedir.
Bu tempo ile devam ettiği takdirde orta hal
li bir kasabanın köylerinde faaliyette bulunan
bir komisyonun işini bitirmesine bizlerin ömür
leri kâfi gelmiyecek ve ihtilâfların sonu alınmıyac aktır.
Bu mahzurların giderilmesi için köy ve ka
sabalara komisyonlar gönderilmeden evvel bu
hükmi şahısların yekdiğerleriyle olan sınır ihti
lâflarının katî olarak halledilmesi bilâhara bu
ralara tapulama birliklerinin elde edildikten
sonra toprak tevzi komisyonlarının gönderilme
si gerekmektedir.
BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur, Sayın
îneeoğlu.
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Devam
la) — Sözlerime burada nihayet verirken hepi
nizi hürmetle selâmlar, Hükümetimize başarılar
temenni eder ve bu bütçenin memleket ve mil
lete hayırlı olmasını temenni ederim.
BAŞKAN — ıSaym Bozcalı.
A.P. GRUPU ADINA ÖMER LÛTFÎ BOZ
CALI (izmir) — Muhterem Başkan, muhterem
Hükümet erkânı ve muhterem arkadaşlarım,
Tapu ve. Kadastro Umum Müdürlüğü 1963 ma
lî yılı bütçesi üzerindeki Adalet Partisi Grııpu
adına görüşümüzü arz edeceğim.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1963
malî yılı bütçesi
geçen
seneye nazaran
16 503 280 lira fazlasiyle, 77 050 087 lira ola
rak hazırlanmıştır. Geçen seneler
yapılması
vadolunan ve bu teşkilâtın yapmakla mükel
lef ve vazifeli bulunduğu iş için bu ilâveyi kâfi
görmüyoruz.
Bina yapım ve onarımı için konulan 20 000
lirayı az buluyoruz. Vilâyet ve kazalardaki bir
çok binalar tapu dairelerine ihtiyacı karşılıyamaz durumdadır. Makina ve teçhizat satmalmması ve onarımı ile 4 aded kıymetlendirme alet
lerinin alınması için bütçeye konulan 2,5 mil
yon lira ile kadastro ve tapulama ekipleri için
cidden lüzumlu olan 91 aded arazi binek otomo
bili alınması için konulan 3 206 000 lira, muci
bi memnuniyet görülmüştür. Bu alet ve vasıta
ların alınarak ekiplerin
motorize
edilerek
faaliyete geçirilmesini bir an evvel görmek arzu
muzdur.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, muh
telif kanunlarla verilen vazifeler ve ezcümle
gayrimenkullere ait akitlerle, bilûmum tescil
ve tapu tahrir işlerinin lâyıkı veçhile yapıla
bilmesi evvelâ bu teşkilâta yeni bir veçhe ve
rilmesini ve esaslı bir teşkilât kanununun yapılmasiyle kabil olacaktır.
Bugün Genel Müdürlük teşkilatındaki me
murların % 82 si 300-450 ve % 16,5 ğu 500-800
ve % 1,12 si 950-1 750 lira gibi hiçbir Bakanlık
ve dairede emsali bulunmıyan küçük ve düşük
kadro içinde bulunmaktadırlar. Hattâ 117 me
murun da kadrosuzluk yüzünden terfii sağlana
mamaktadır.
Bu teşkilâta vazife ve değeriyle mütenasip
bir teşkilât kanununun biran evvel getirilmesi
ile hizmetlerinin süratle ve emniyetle yürütüle
ceğine inanıyoruz.
Mülkün muhafazası ve mülkiyet hakkının
esas müstenidatı olan tapu sicillâtı tutmak ve
muhafaza ile mükellef ve vazifeli olan bu teş
kilâtın :
Evvelâ tapu dairelerimizin iyi birer binalara
sahibolması lâzımdır,
Bugün birçok vilâyet ve kazalardaki tapu
memurlukları, tapu sicil müdürlükleri, basit,
her türlü emniyetten âri binalar içinde otur
maktadırlar.
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İhtisas erbabı ve ehliyeti olmıyan bir kısım
memurlar, vatandaşlara müşkülât çıkarmakta
ve işlerini muhtelif bahanelerle geciktirmekte
veya yapmamaktadırlar. Bu aksaklıkların biran
evvel giderilmesi temennilerimizdendir.
Tapu sicillâtı halen kanunun aradığı vasıf
ları haiz olarak ihzar ve ikmal edilmiş değildir.
Birçok yerlerde tapu kayıtları eski yazılı defter
ler içerisinde kalmıştır.
Bu defterleri okuyan memurların yokluğu
veya çok az bulunuşu yüzünden, bu defterler
metruk vaziyette kalmaktadır. Bu defterler üze
rinde muamele yapılamadığından
vatandaşın
hakları ihlâl edilmekte ve akitleri yapılamamak
tadır. Defterlerin çok köhne hale gelmiş bulun
ması ve defter yapraklarının her gün yırtılarak
zayi olması da düşünülünce hakların nasıl ih
lâl edildiği, ihtilâfların doğmasına sebebolunduğu izahtan varestedir.
Bu defterlerin biran evvel Türk harfleriyle
yazılarak halkın hizmetine konulmasını bilhas
sa ve ehemmiyetle rica ederiz. Aksi halde, Hü
kümetin mesuliyeti altında bulunan bu kayıtla
rın ziyaıyle Hazine büyük zararlara mâruz bı
rakılmış olacaktır.
— Memleketimizde Cumhuriyetten bu tara
fa başlamış olan şehir kadastrosu faaliyeti bu
gün oldukça ilerlemiş vaziyette ise de, bu tem
po ile yürütülmesi halinde ancak birkaç asırda
ikmal edilebilecektir. Bu itibarla Hükümetin şe
hir kadastrosu faaliyetine gerekli ehemmiyeti
vermesini temenni ediyoruz.
Gerek kadastro ve gerekse tapu tahrir iş
leri, bazan devam etmekte olduğu yerlerdeki
faaliyetine son verilerek, başka bölgelere gönde
rildiğini esefle görmekteyiz. Bu hatalı hareket,
büyük masrafları mucibolduğu gibi o mıntaka
halkının da üzüntüsünü mucibolmakta ve Dev
let teşkilâtına karşı güvenini sarsmaktadır. Bu
itibarla kadastro ve tahrir işlemlerinin bölgele
rin değerleriyle kayıtları nazara alınmak sure
tiyle başlanması, başlanılan işlerin de bitirilme
si en büyük arzumuzdur.
— Tapulama kanunlarının tatbikatı ile ya
pılan tahdit ve tesbit işleri seri olarak ilerlememekte ve Arazi Kadastro mahkemelerince hallolunan ihtilâflar, tekrar umumi hükümler daire
sinde mahkemelere gitmektedir. Bu işlerin sü
rüncemede kalmasına sebebolmaktadır.

O: 1

— Tapulama Kanununun biran evvel çıkarıl
masının temini ile bu işlerin yoluna konulacak
intacını istiyoruz.
— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün,
Harita Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapması
veya Harita Genel Müdürlüğünde mevcut ve
çok kıymetli âletlerden istifade etmesinin lü
zumuna işaret etmek isteriz.
— Tayyareden ve (uçaklardan) istifade edi
lerek kadastro işlerinin süratle intacını temin
için fotogrametri usulünün tatbikini de lüzum
lu ve faydalı görüyoruz.
Sözlerimi burada keserken, 1963 yılı bütçe
sinin memleketimiz için hayırlı
olmasını ve
uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Zihni Betil, C.H.P. Grupu adına.
O. II. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL (To
kat) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun muhterem üyeleri, Cumhuriyet Halk Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun 1963 malî
yılı bütçe tasarısının Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğüne taallûk eden kısmı üzerindeki gö
rüşünü arz edeceğiz. Genel Müdürlüğün 1963
malî yılı bütçesi ödeneği 77 milyon küsur lira
dır. Karma Bütçe Komisyonu tarafından kabul
edilen tasarı metni bastırılıp, dağıtıldığı için bu
ödeneğin kısım, bölüm ve maddeleri üzerinde
ayrı ayrı durarak vaktinizi almıyacağız.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hizmeti
2997 sayılı Teşkilât Kanuniyle yürütmeye çalış
maktadır. Merkezde ve teşkilâtta çok değerli ve
çok çalışkan âmir ve memurlar bulunmakla be
raber, bu kanun, bugünün ihtiyaçlarına tatmin
edici bir cevap vermekten çok uzaktır. Çünkü,
eleman adedi azdır. Ayrıca, memurların aylık
ları da çok düşüktür. Memurların % 82 si 300 450, % 16,5 si 500 - 800 ve nihayet % 1,5 kadarı
da 950 - 1 750 lira arasında aylık almaktadır.
Yüzden fazla memur, iki terfi süresini geçirdiği
halde, kadrosuzluk yüzünden terfi edememiştir.
Bu durumda, Tapu ve Kadastro Okulu ile Tek
nik Okulda sadece bu maksatla yetiştirilen ele
manlarla sair kalifiye elemanları teşkilâtta tut
maya imkân olamıyacağı aşikârdır.
1962 malî yılı bütçesinin yüksek huzurunuz
da görüşülmesi sırasında Hükümet temsilcisi, bu
konudaki tenkidleri haklı bularak, Teşkilât Ka
nunu tasarısının elde hazır olduğunu ve Büyük

474

ö. Senatosu

B : 36 1.2.1963

Meclise yetiştirileceğini açıkça söylediği halde,
Hükümet, Büyük Meclise bugüne kadar bu ko
nuda bir tasarı sevk etmemiştir. Tapu idareleri,
gayrimenkul alım ve satımı ve gayrimenkul mül
kiyetiyle ilgili rehin, irtifak hakkı v.s. gibi mua
melelere de her yerde günü gününe yetişeme
mektedir. Nüfusumuz ve iktisadi hayatın inki
şafına muvazi olarak gayrimenkul fiyatları art
mış ve artmakta olduğu için, günlük olarak vasıflandırabileceğimiz bu nevi muameleler de art
mıştır. Artan ihtiyacı, reorganize ve takviye
edilmiş bir teşkilât ile karşılama lüzum ve zaru
reti aşikârdır. Kaldı ki, artan bu ihtiyacı, reor
ganize ve takviye edilmiş bir teşkilât ile karşı
lama lüzum ve zarureti aşikârdır. Kaldı ki, artan
bu muameleler alınmakta olan hare miktarını
da artıracağı için, Hazineye daha çok gelir sağ
lamaktadır. Vergi reformu tahakkuk ettiği za
man, tapu haremin yerini Emlâk Alım Vergisi
alacaktır ki, bunda, yüzde hesabı ile nisbet, es
kisine nazaran biraz daha fazla olarak düşünül
müştür.
Muhterem arkadaşlar, istatistiklere göre
Türkiye'de sahipli arazinin yüzde 60 kadarı ta
puda kayıtlı değildir. Bunlara ait mülkiyet ve
tasarruf hakları, sadece zilyedliğe istinadetmekte ve bu yüzden de vatandaşlar arasında önü ve
arkası kesilmiyen ihtilâflara yol açan senetsiz
tasarruflar mevzuu doğmaktadır. Sık sık zuhur
eden ve adam öldürmelere kadar varan bu ihti
lâfları önlemek için tapulama işini mümkün ol
duğu kadar hızlandırmak lâzımdır. Bu toprak
reformunun tahakkuk ettirilmesi için de lâzım
dır.
Zira, tasarruf edilecek arazinin tesbiti, an
cak memleket kadastrosunun bitirilmesiyle
mümkün olur. Burada, tapulama işiyle görevli
olanlarla Toprak tevzi komisyonları arasındaki,
tedahüllerin giderilmesi lüzumuna da işaret et
mek de faydalı olacaktır.
Muhterem arkadaşlar, burada 2613 sayılı Ka
dastro ve 5602 sayılı Tapulama kanunları uygu
lama gideri olarak Hükümet tarafından teklif
edilen 7 milyon liranın Karma Bütçe Komisyonu
tarafından 1 500 000 lira artırılarak 8 500 000
liraya çıkarılmasını memnunlukla kaydettiğimi
zi de bilhassa belirtmek isteriz. Hükümet tara
fından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevk edilmiş bulunan Tapulama kanunu
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tasarısının, ihtiyaca cevap verecek ve tapulama
işlerini hızlandıracak bir şekilde ve bir an önce
kanunlaşmasını temenni ederiz.
Genel müdürlük merkez teşkilâtı, uygun bir
binaya yerleşememiş olması yüzünden, dağınık
tır. Bu hal rasyonel ve murakabeli bir çalışmaya
mâni olmaktadır. İnşaatına başlanmış olan mer
kez binasının bu yıl bitirilmesini de temenni edi
yoruz.
Muhterem arkadaşlar, pek çok emek ve pa
ra harcanılarak meydana getirilen tapu kayıt
ve sicillerinin emniyet içinde muhafaza edilme
leri için il ve ilçelerde yaptırılmaları 2015 ve
5602 sayılı kanunlarla derpiş edilmiş bulunan
tapu sicil binalarının yaptırılmaları için bir se
natör ve bir milletvekili arkadaşımız tarafından
yapıldığını ve Maliye Bakanlığının da iştirak
ettiğini öğrendiğimiz kanun teklifinin de bir an
önce kanunlaşması lâzımdır. Bu vesile ile ayrıca
kaydetmek isteriz ki, mikro - filimler sisteminin
ihdası suretiyle tapu kayıtları gerçek örnekleri
nin yangına, seylâba, zelzeleye ve çalmaya karşı
tam bir emniyet altına alınmaları da lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar, Türk harflerinden ön
ceki tapu kayıt ve kütüklerinin Türk harflerine
çevrilmesini de lüzumlu görüyoruz. Arazi ka
dastrosu işlerinde sürat temini ve çok iş görme
bakımından Harita Genel Müdürlüğü ile iş bir
liği yapılmalıdır. Tapu ve Kadastro Okulu ile
Teknik Okulda okutularak yetiştirilen eleman
lar, teknik elemanlardır. Bugüne nazaran daha
çok eleman okutmak ve yetiştirmek lâzımdır.
Ayrıca arz etmek isteriz ki, gayrimenkule ait
mevzuat hukukun ileri derecede önemli bir kıs
mını teşkil etmektedir. Genel Müdürlüğün, muhtacolduğu hukukçu elemanları da teknik ele
manlar gibi bursla okutarak yetiştirmesinde
şüphesiz fayda vardır.
Muhterem arkadaşlar, yüksek malumlarınız
dır ki, İkinci Dünya Harbinden sonra memle
ketimizde bilhassa büyük şehirlerimizde bir
mesken sıkıntısı baş göstermiştir. Büyük şehir
lerimizde iş yeri ihtiyacı da vardır. Bu hal bir
den çok kimselerin para ve emek birliği yapa
rak müşterek mülkiyete konu teşkil eden bina
lar yapmalarını ve aralarında hisselerine muka
bil irtifak hakkı tesisi suretiyle kat ve daire tah
sisini sağlıyan hukuki muamelelere girişmelerini
gerektirmektedir. Birçok müteşebbisler de yap-
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tırdıkları çok kat ve daireli binalardan ihtiyaç
sahibi isteklilere, bu suretle hisse satmaktadır
lar. Hissedarlar arasında şüyuun idamesi, şüfa
hakkının kullanılmaması ve müşterek binanın
bakımı ve idaresi, halk arasında kat mülkiyeti
mukavelenamesi denilen mukavelenamelerle sağ
lanmaya çalışılmakta ise de, bu şekil, hak sahip
lerine kâfi himaye temin edememekte ve hisse
darlar arasında sık sık ihtilâf doğurmakta ve do
ğan ihtilâfların çabuk ve kolay halledilmesine
yetmemektedir. Binaenaleyh, üzücü neticeleri
olan bu fiilî duruma nihayet ve hukuki veçhe
verecek Kat Mülkiyeti Kanununu da bir an önce
çıkarılması lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünü doğrudan doğruya ilgilendir
memekle beraber, burada gecekondu mevzuuna
da bir cümle ile temas etmek ve bu mevzuun da
bir an önce halledilmesini temenni eylemek ye
rinde olacaktır. Sözlerimi burada bitirirken
Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu.
Y. T. P. GRUPU ADİNA SIRRI UZUNHA
SANOĞLU (Bolu) — Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün 1963 yılı bütçesi üzerinde Yeni
Türkiye Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu
adına söz almış bulunmakla mâruzâtımı bildiri
yorum.
Anayasanın temel haklarından biri olan mül
kiyet, adalet kaidesinin üstünde ve fakat mev
zuatla hayatiyet kesbeden ve hürriyet nizamı
ile çerçevelenen vasatta mevki alan vatan ve
vatandaşlık münasebetlerine ve Devlet denen en
büyük müesseseye zemin, iktisadi ve hukuki rol
lerine sahne olan bir mefhumdur.
İnsanla gayrimenkul arasındaki hukuki mü
nasebetin en garantili neticesi, teminat ve mes
nedi tapu aktidir. Tapu, ferdi o muayyen gay
rimenkulun sahibi kılan ve onun hukuki bağlan
tısını ilân eden en kuvvetli delildir. Tapu âdeta
nikâha benzer, bu bakımdan tapusuz gayrimen
kulun nikâhsız karıdan farkı yoktur sözü yersiz
olmasa gerek. Bu kadar mühim telâkki edilmesi
nin bir hikmeti vücudu olan tapunun da cihet
teki her varlık ve müessese gibi bir istinatgahı
bulunması icabeder. O da kadastrodur. Ama bu
nun ideal bir kadastro olması lâzımdır.

Tapunun, iyi ve mükemmel bir kadastroya
müstenidolmadığı takdirde mülk emniyetini sağlıyacak yerde bu sefer içtimai ihtilâf ve huzur
suzluğun membaı olabileceğini de unutmamak
iktiza eder. Mahkemelerimizde cereyan etmiş ve
eden dâvalara baktığımız zaman çoğunun gayri
menkul e ait ihtilâflar olduğunu ve bu ihtilâfla
rın da ekseriyetinin lâyıkiyle halledilmemiş olan
kadastro işlerinden neşet ettiğini görürüz.
Şu halde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün görevlerinden biri de kadastro işi olduğu
kendiliğinden meydana çıkmaktadır. Kadastro
gayrimenkulun hukuki ve bendesi yönden vazi
yetlerini tâyin ve tesbit etmek ameliyesi demek
tir. Bu, elbetteki süratle bitirilmesi ve bir plâna
bağlanması icabeden çok önemli bir iştir. Mahkemelerdeki en ufak bir doğma, bir hakaret ve
ya en basit bir meni müdahale dâvasından tutu
nuz da, cinayetlere kadar varan korkunç dâva
ların eksilmesi, büyük bir hacım işgal eden bu
işlerden mahkemelerin bir an evvel kurtulması
ve memlekette sükûn, istikrar ve huzurun sağ
lanması bu gayrimenkul ihtilâflarının halline va
beste bir mesele olduğu artık gün yüzüne-çıkmış
gayrikabili inkâr gerçeklerdendir. Gayrimenkulleri mevzuatımız itibariyle şuracıkta ikiye ayıra
biliriz.
1. Menfaati umuma aidolanlar.
2. Devlet denilen en büyük hükmi şahsiye
tin tasarruf ve hâkimiyeti altında bulunanlar.
Birinciye dâhil olanlar; müruru zamanla ik
tisabı kabil olmıyan ve ferdî mülkiyete de salih
bulunmıyan birtakım kayalıklar, şoseler köprü
ler, yollar, dağlar gibi gayrim enkullerdir.
İkinci kısma dâhil olanlar ise; ferdî mülkiye
te salih ve müruru zamanla iktisabı mümkün
olan mallar olup ferdin de, Devletin de elinde
olsa bu zilyed ahar kimselere karşı defi hak
kını haizdir. Şu halde, hüküm ve tasarrufu Dev
letin elinde bulunan mallardan madudolan bir
malın dahi zilyedi durumundaki fert bizzat ve
bilfiil Hazineye karşı defi hakkına sahip bulun
maktadır. Hal böyle iken, 4758 sayılı Kanunda
buna riayet olunduğunu göremiyoruz.
Hukuk alanında aslolan daha ziyade Medeni
Kanun olduğuna nazaran zilyedlik haklarının
korunması ve bu esas üzere diğer kanunların bu
kanun hükümlerine göre uygulanması lâzımdır.
Bu şekildeki tatbikat ihtilâfları berataraf etme
ye kâfi gelir kanaatindeyim.
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Uzun tarihî devirleri göz önünde tutup işi bi
raz gerilerden ele alırsak, insanların mala daima
ne kadar kıymet verdiklerini görürüz. Her mal
olan yerde belki can yok, ama her can olan yer
de mutlaka, bir mnl veya ona şiddetle duyulan
bir arzu; bir ihtiyaç vardır. Çünkü canın bekası
mal ile kaimdir.
Mevzuumuzu zaman itibariyle de kısımlara
ayırabiliriz. Şöyle ki :
Osmanlı İmparatorluğunda Kanuni Sultan
Süleyman'a kadar Osmanlı Devletinin kurulu
şuna takaddüm eden bir medeniyetin izleri ve
tesiri ile gelişmiş ve takviye olunmuş bir gö
renek, bir örf ve âdet ve o zamanki rejimin
icabatından olan emir ve ferman gibi kavait
'bu ülkede mal ile insan arasındaki münasebeti
tesis, tanzim, idare ve idame ettirmiştir. Sul
tan Süleyman devrinde bu işe ne kadar ehem
miyet verildiğini ve kaıyıtlarm ne kadar düz
gün tutulduğunu o devrin vesika ve defterle
rini incelediğimiz zaman anlarız. Fakat maale
sef bu defterler ve tasarruf belgeleri bilâbara
kurulan tapu idarelerine aynı şekilde ve mun
tazam bir halde devredilmemiş olması, tevellüdeden içinden çıkılmaz birçok müşküllerin
sebepleri meyanında yer almıştır. Osmanlı dev
rinde fertlere tapu verilmezdi, çünkü, padişah
Ibütün arazilerin sahibi farz ve addolunurdu.
Tapu 'kayıtlarının fertler üzerinde ayrı ayrı
tesis olunması lüzumu ancak arazilerin şahıs
ların mülkü olmaya başlamasiyle meydana gel
miştir. 1274 tarihli Arazi Kanunnamesinin ted
vin olunmasına ve zaruret ve' ihtiyacın âmil
olduğu anlaşılmaktadır. 1274 tarihinden bugü
ne kadar zaman zaman birçok tapu tahrirleri
ve kayıtları yapılmıştır. Elde mevcut istatis
tiklere ve yapılan inceleme ve soruşturmalara
göre hususi mülkiyete mevzu olan ve tescile ta
bi bulunan sahipli- gayrimenkullerin % 60 ka
darının tapuda kaydı .yoktur. Umumun menfa
atine terk edilmiş birçok yayla, otlalk, ve mera
gibi arazilerin bugün hile mülkiyetinin hangi
kasabaya aidolduğu ciheti tâyin ve tesbit edil
memiştir.
«Tapusuz ve senetsiz tasarruflar», meselesi
ni karşımıza diken sebep, mesnedi yalnız zilliyedlik olan işte bu tarzdaki mülkiyet ve tasar
ruf haklarıdır. % 40 kadar arazinin tapu kay
dı yapılmıştır. Fakat hu kayıtlardan % 30 u
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kadarı .belki hukuki kıymeti haizdir ye ihticaca sali'htir. Yalnız kanuni medeninin aradığı şe
kilde ölçülüp krokiye raptedilmiş kayıtlar ol
duğunu kesin bir lisanla ifadeye pek imkân
bulamıyoruz. % 70 kadarını ıhavi kayıtlarında
bir kısmının 'hudutlarının kaybolmuş olması ve
bilen bulunmaması ve bulunduğu esas yere uy
gun gelmemesi, tetalbuk etmemesi ve bir kıs
mının da Medeni Kanunun 639 ncu maddesi ve
1515 sayılı Kanun gibi harici iktisap sebeple
riyle ihukuki kıymeti zail olmuştur. Bir toprak,
imar ve iskân siyasetinin dikkatle takibi, de
vam ve inkişafı, Devlet ve köy gibi hükmi şa
hıslarla hakiki şahıslara ait olan ve fuzuli şagiller elinde bulunan yerlerin bulunması, ve
rimli sulama tesislerinin meydana getirilmesi,
ormanlarla maden sahalarının ve kültür arazi
sini meydana çıkararak memleketin istihsal
gücü hakkında tam ve esaslı bilgi edinilmesi,
ticari ve iktisadi alanda rolünü randımanlı bir
şekilde oynıyafbilmesi, gayrimenkullerin kolay
ve seri tedavülünün, mülkiyet ve mülk emniye
tinin sağlanması için arazi nevilerinin ve cins
lerinin tâyin ve tesbiti, teknik çalışmaya ihti
yaç hissettiren yol ve baraj gibi inşaat, toprak
reformu... tlâhiri, bü ve buna mümasil haller
kadastronun mevzuuna girmektedir. Bu suret
le temas etmek zorunda olduğumuz kadastro
mevzuunun da ikiye ayrılıp incelenmesi daha
yerinde olur kanaatindeyim.
1. Arazi kadastrosu,
ı2. Kasaba ve şehir kadastrosu,
1. Evvelâ arazi kadastrosuna bir göz ata
lım. Her ne kadar tapunun kadastroya bağlan
ması yolunda memleketimizde 1925 yılında ilk
defa olarak 658 sayılı Kanun çıkarılmış ve aynı
tarihte mevki meriyete vaz'edilmiş ise de, meri
yetinden itibaren 10 yıllık zaman içinde bir se
mere elde edilmemiş ve 2613 sayılı Kadastro ve
tapu tahrir Kanunu çıkarılarak 1934 yılından
itibarten yürürlüğe girmiştir. Fakat bu kanu
nun da tatbikine arz olunacak yerler hakkın
da bir hüküm vaz'etmediği ve kendi sahasında
umumi bir kanun olduğu halde belediye hudut
ları haricinde uygulanmadığı görülmüştür.
işte, gerek bunların ademi kifayeti, gerek
zaruretlerin zorlaması ve gerek medeniyet icap
larının ve beliren lüzum ve ihtiyaçların yepye
ni bir hamle ile ileriye doğru itmesi karşısında
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hu işlerde daha seri adımlar atmak maksadiylc
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hepimi
zin bildiği 5602 sayılı Tapulama Kanunu tedvin
olunmuştur, 22 Mart 1050 tarihinde mevkii me
riyete giren bu kanunla memleketimizde ilk de
fa arazi kadastrosuna başlanmış ve 1955 senesi
ne kadar âdi metotla ve daha başka bir deyimle
klâsik metotla devam etmiştir.
Hernekadar 22 Mart 1950 tarih ve 5602 sa
yılı Arazi Kadastrosu Kanununda fotoğrafla
havadan da kadastro yapılması esası kabul edil
miş ise de 27 Mayıs 1955 tarihinde mevkii me
riyete vaz'olunan 6587 sayılı Arazi kadastrosu
fotogrametri dairesi Teşkilât Kanunu ile arazi
kadastrosu fotogrametri dairesi kurulduktan
sonra tatbikata geçme imkânını bulabilmiştir.
1955 ten sonra memleketimizde iki metot de
vam etmiştir :
1. Klâsik metot,
2, Fotogrametrik metot,
Klâsik metot, yerden öl eme yapma usulü,
metodu olan âdi metotdur. Havadan fotoğraf al
mak mânasına gelen fotogrametri usuli ile arazi
ölçümüne ve böyle bir sistem dâhilinde eski bir
metotla karışık bir halde kadastro işlemine de
vam edilmekte ise de, yine bütün yurt çapında
esaslı bir program ve plâna dayandığını mutlak
olarak ifade etmeye bir türlü imkân bulamı
yoruz.
Şehir kadastrosuna gelince; bundan evvel
işaret olunduğu gibi şehir kadastrosu, memleke
timizde 658 sayılı Kanunla 1925 senesinde baş
lamış ve fakat 10 sene kadar fayda sağlanmıyan
bir zaman geçmiş ve nihayet 1934 yılında kabul
olunan 2613 sayılı Kanunla bilfiil tatbikata ge
çilmiştir. 2613 sayılı Kanuna göre otuza yakın
şehir ve 25 kadar kasabanın, karışık metotla ise
4 600 e yakın köyün kadastrosu ikmal edildiği
öğrenilmiştir.
Fotogrametri metodu esas ittihaz olunup işle
rin bir an evvel intacını âmir bulunan 5602 sa
yılı Kanunun muhtevasına aykırı olarak uzun
seneler klâsik metodun uygulanması ve ancak
ismiyle müsemma bir daire olarak 1955 senesin
de teşkilâtlanmasından sonra yeni metot olan
fotogrametrik çalışmalara başlryabilmesi sebe
biyle 3 milyon dönüm kadar cüzi bir miktar
arazinin ve eski ölçme usuli olan klâsik metotla
47 milyon dönüm kadar arazinin kadastrosu ya
pılmıştır.

0:1

Ormanlardan da yurdumuzun bugünkü im
kânlar ve modern aletlerle senede 7 milyon dö
nüm kadar arazinin kadastrosunun yapılması
mümkün olduğuna, kadastroya muhtaç 450 mil
yon dönüme yakın arazi bulunduğuna nazaran
bu işlerin tam mânasiyle intacedilmiş olduğunu
söyliyebilmek için beklenmesi iktiza eden müd
deti sene ile değil asırla ifade etmek lüzumunu
bedahatle duymaktayız. Şu halde, demek olu
yor ki, memleketimizde kadastro matluba uy
gun şekilde muvaffak olmuş sayılamaz. Bu du
rum karşısında bâzı tenkid, tavsiye ve temenni
lerde bulunmak iktiza eder. Şimdi onlardan aklı
mıza gelenlerini sıralayalım.
1. Fotogrametri denilen yeni metodun daha
rasyonel şekilde uygulanması gerektiğinin kaçı
nılmaz bir gerçek olarak göz önünde tutulması,
2. 1934 tarih 2997 sayılı Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri Kanunu
nun beliren yeni ihtiyaçlara göre yenilenme-si,
3. Daha fazla ilmî kifayeti haiz personel
yetiştirilmesi,
4. Yalnız keyfiyet değil kemiyet bakımın
dan da ihtiyaca yetecek ve onu karşılıyabilecek
eleman yetiştirmek için gereken seri tedbirlerin
alınması,
5. Arazi ve şehir kadastrosunda uygulanan
5602 ve 5613 sayılı kanunların tevhidi ve tevlıiden tatbik olunması,
6. Tapu ve tedavüllerinden alınacak harç
ların yekûnuna göre kadastro işinin aynı za
manda esaslı bir yatırım mevzuu olduğu nazara
alınarak arz ettiği bu hususiyete göre aynen
önem verilmesi,
7. Tapu kayıtlarını muhafazaya mahfuz
müstakil tapu dairelerinin inşaatı,
8. Daha fazla sürate ihtiyacı olduğu ve
yekûnu ne kadar kabarık bulunduğu da aşikâr
olan kadastro dâvalarını rütiyetle mükellef
müstîikil kadastro mahkemelerinin kurulması,
9. Yüksek tahsilli idare ve teknik ele
man yetiştirilmesi ve mevcutlarının teşkilâttan
ayrılmaması için kadrolarının zamanında veril
mesi ve medeni ihtiyaçlarına cevap verebile
cek ve ona tekabül edebilecek kadar medeni
imkânlarla teçhiz edilmesi suretiyle terfi ve
terfihlerinin emsallerinden eksik olmayacak şe
kilde gördükleri görevle nvütenasibolarak sağ
lanması,
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18. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
10. Plânlı ve programlı ve fakat matlup I
nün bu seneki 77 milyon küsurluk bütçesinde
neticeleri en seri yoldan ulaştıracak modern
haylî bir fark görülmekte ise de asla ki
usul vo araçlarla çalışılması,
fayetli olmıyacağmm ve yine gelecek günlere
13. Teşkilâtın politik tesirlerden uzak
ümitsiz nazarla bakmak zorunda olduğumuzun
olarak yalnız vicdan ve mevzuat emrinde ça
bilinerek telâfi çarelerinin aranıp bulunması
lışmasının katı olarak temin olunması,
lâzımdı*.
12. îlk evvel maliye, sonra adalet ve son
Ayrıca, -adalet ve hüsnüniyet kaideleri esas
ra da Başbakanlığa bağlanan ve nihayet şimdi
tutulmak üzere orman sahası tesbit olunduk
de Devlet Bakanlığına bağlı bulunan bu Ge
tan sonra kültür arazisinin kadastrosu daha
nel Müdürlüğün bayındırlık ve bilhassa ziraat,
kolaylıkla ve daha seri yapılucağı cihetle or
îmar ve İskân Bakanlığı ile yakın ilgi ve ir
manlara bitişik kültür arazisi ve diğer ziraat
tibatı dolayısiyle bunlardan birine bağlan
arazisinin kadastrosu, orman tahdidinin yapıl
ması hususunun teemmül olunması,
masından ve bütün orman ve kültür arazisi13. Kadastro mahkemelerinin köy odaları
I
nin
sınırlarının tesbjtinden sonra yapılması ve
veya okul veya çadır gibi yerlerde, surda
mürecceh
olacağını kanaat olarak ileri sür
burda bir lâubalilik havasını arz eder bir tarz
mek isteriz.
da cereyan etmesinin mahkemenin mahabeti
Arkadaşlar; sözlerimi burada bitirirken, ta
ile kabili telif olmadığının nazardan uzak
rihlere
beşik olmuş bu güzel yurdu kendine
bulundurulmaması vo gereken çareye tevessül
ebediyen
vatan yapan çok iyi günler görmüş,
olunması,
ve çok da ıstıraplar çekmiş Türk milletinin
14. Tapu ve sicil tedavüllerini tutmak, tan
ihtilâflardan uzak ve selâmet içinde ya§amıazim ve tevsik ve onları muhafaza etmek, Ta
sını temin etmek gibi çok ulvî bir maksat ve
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün vazteigaye taşıyan müesseselerden biri olan Tapu
finden olmasına göre tapu teşkilâtına işleri
ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki bütün
nin çeiştliliği ve çokluğu nisbetinde önem ve
elemanlarını başta Bakanları olduğu halde bu
rilmesi, tapu ve sicil muhafızlarının geçim sı
milleti ve önemli vazife sahalarında ve böyle
kıntısından kurtarılması, lüzumlu defter, ev
mühim bir dâvada muvaffak olmalarını, Tapu
rak ve kırtasiyenin eksik edilmemesi, muha
ve Kadastro Genel Müdürlük bütçesinin 1963
fazası elzem olan bu kayıt müstenidatmın mu
ve onu fakibeden yıllar, asırlar boyunca mem
hafazasına elverişli dolap ve ihtiyaca yetecek
leketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını Y. T.P.
kadar daktilo makinasımn tahsis olunması ve
si adına Cenabı Allah'tan niyaz ederek huzu
teşkilâtın demirbuş sıkıntısına düşürülmemesi,
runuzdan hürmetlerimle ayrılıyorum. (Alkış
15. Arap harfleriyle tutulmuş tapu kayıt
la*. )
larını eksiksiz okuyabilecek hemen hemen
BAŞKAN — Sayın Artuknıaç.
olmadığına göre tapu ve sicil teşkilâtı olan
C. K. M. P. GRUPU ADINA SADIK ARyerlerde tapu arşiv binasının yapılması ve
TÜKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, muhte
arap harflerinin yeni harflere çevrilmesi için
rem senatörler, sayın Hükümet erkânı;
açılucak kurslarda tapu sicil muhafız ve me
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün
murlarına arap harflerinin öğretilmesi,
1963 yılı bütçesi münasebetiyle, Cumhuriyetçi
16. Kurulların kâfi adedde olmaması da
Köylü Millet Partisi adına, görüşlerimizi arz
işlerin uzamasına sebebiyet vermesine ve üze
etmeye çalışacağım.
rinde lâyıkı veçhile inceleme ve derinleşme
Muhterem arkadaşlar; yüksek malûmları ol
imkânı vermemesine binaen miktarlarının ço
duğu üzere, Tapu ve Kadastro teşkilâtı bir ta
ğaltılması,
raftan gayrimenkul tasarruflarına taallûk eden
17. Şahisların bilhassa arazi hukuku ile işleri görür; 'başka bir ifade ile, akit ve tescil
işlerini yapar ve tapu sicillerini tutar. Diğer
ilgili işleri ve meseleleri ile yakından alâkadar
taraftan da kadastro faaliyetlerinde bulunur.
olunması ve bu hususta sızıltılara meydan vermiyeeek bütün çare ve tedbirlerin bir an evvel
Kadastro hizmeti ise; yalnız gayrimenkul malabnması,
I larm hukuki ve teknik durumlarının tesbiti ve
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tescili 'bakımından değil, bütün devlet daire
ve müesseselerinin iktisadi ve teknik işlerdeki
plân ihtiyaçlarının asgari emek ve masraflar
karşılanmasını sağlaması bakımından da büyük
bir önem taşımakta ve binnetiee plânlı ve hız
lı kalkınmanın başlıca temel unsurlarından bi
rini teşkil etmektedir. Bu bakımdan, memleke
timizin bir numaralı dâvası vasfını haiz bir
konu ile meşgul bulunmakta olduğumuzu ifade
etmek isterim. Nitekim bu konu, 5 yıllık kal
kınma plânında önemle ele alınmıştır.

Durum böyle olduğu halde ve önümüzdeki
senelerde beş yıllık plân gereğince büyük bir
hamle yayılması gerekirken, Teknik okullarda,
Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde Mü
hendis veya Hukuk adamı olaıak yetiştirilecek
'öğrenciler için, bütçenin 450 nci bölümüne ko
nulan ödenekte hiçbir artma mevcut değildir.
Bu ödenek miktarı, geçen yıl bütçesine konulan
miktarın aynıdır. Filvaki halen 80 burslu tale
be Yıldız Teknik Okulu Harita Mühendisliği Şu
besinde, 44 burslu talebe Hukuk Fakültesinde
ve 4 burslu talebe de Siyasal Bilgiler Fakülte
sinde olmak üzere ceman 128 kişi okutulmak
tadır. Şu kadar ki, bu, bir iki yıl öncesi duru
ma nazaran memnuniyeti muciptir. Halbuki
biz, bugünün görüş ve hamlesine uygun bir ha
reket beklemekteyiz. Meslekin özelliğini göz
önüne alarak, bir Tapu Sicil Muhafızının birhâkim veya kaymakam seviyesinde olmasını;
Kadastro Müdürlüklerinin başında bir (mühendi
sin bulunmasını ve meslekin cazip bir hale geti
rilmesini arzu ettnekteyiz. B u ısebeple bütçeye
konulan ödeneğin arz ettiğim evsaftaki perso
nel ihtiyacını kısa zamanda giderecek miktarda
ve geçen yıldan oldukça fazla olmasını çok arzu
ederdik.

Sayın Senatörler;
Beş yı'llıik kalkınma plânı, Türkiye kadast
rosunun 20 yılda ikmalini derpiş etmiş ve ilk
olarak randımanın şehir kadastrosunda senelik
35 000 den 150 000 parsele ve arazi kadastro
sunda (Köy kadastrosunda) ise beş milyon dö
nümden 23 000 000 dönüme çıkarılmasını kabul
etmiştir.
Bu hedefe ulaşabilmek için, gayet tabiî ki,
diğer tedbirler yanında ve en başta ele alın
ması gereken problemi; eleman problemi olma
sı gerekir ve bunun bütçeye inikas ettirilmiş
bulunması icabeder. Halbuki biz, bütçede bu
inikası maalesef göremedik. Bu düşüncemizin
dayanaklarını izah etmeme müsaadelerinizi rica
ederim.
Bilindiği üzere, Tapu ve Kadastro Gene]
Müdürlüğü memur ime ve udu 6 500 civarındadır.
Ikına mukabil teşkilâtta çalışan yüksek tahsil
görmüş memur adedi ise, ancak 150 civarında
bulunmaktadır. Nisbet edildiği takdirde, yük
sek tahsilli elemanın; mevcudun ancak binde
yirmi üçüne tekabül ettiği görülür. Öyle zan
nediyoruz ki, yüksek 'tahsilli eleman nisbeti bu
derece düşük bir idare mevcut değildir. Bu ida
re işlerinin tamamen teknik ve Ihukuki olduğu
nu düşünecek olursak; işin vahametini kolay
ca kavramak mümkün olur.
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Muhterem arkadaşlar;
Bu idaredeki yüksek tahsilli eleman eksikli
ği dolay isiyle; 1936 tarihi ve 2997 sayılı Teşki
lât Kanununun vasıf ve hizmet sürelerine taal
lûk eden sert hükümleri, 1946, 1952 ve 1958
senelerinde tedvin edilen kanunlarla yumuşatıl
mış ve l)iı camiaya muayyen müddetler içinde
dışardan yüksek tahsilli kimselerin girmelerine
imkân ve fırsat verilmiş ve meslek içindeki de
ğerlerin de yerlerini almaları sağlanmıştır.

M'uhte rem arkadaşla r;
470 ncı bölümde, memur tekâmül kursu için
200 000 liralık bir ilâve yapılması memnuniyeti
muciptir. Şu kadar ki, yeni yetiştirilecek ele
manlar için ayrılan kadastro okulu giderlerinde
50 000 lira bir eksilme müşalhede olunmaktadır.
Halbuki bölümdeki tahsisatla yetiştirilecek elcman miktarı, kanaatimce, idareden her sene
ayrılmakta bulunan miktarı ancak karşılıyabilecektir. Oysaki, beş yıllık plânda, Tapu ve
Kadastroya ayrılan bölümün tedbirler kısmının
(C) fıkrasında çalışmaları yürütecek teknik ve
yüksek nitelikte iş gücünün yetiştirilmesine1
önem verilecektir denilmektedir.
Biz, bugün mevcudolan personelle beş yıllık
plânın öngördüğü işlerin lâyıki ile yapılarnıyacağına kaani bulunmaktayız. .Ayrıca, bu idare
de yabancı uzmanlara da ihtiyaç bulunduğuna
inanmaktayız. Halbuki 205 nci bölümde ve 307
nci bölümün 50 nci maddesinde, yabancı uz
man ücretleriyle bunların yolluk giderleri için
yalnız 1 lira, evet yalnız 1 lira Ironmuştur. iiöyle
muazzam bir hamle yapması irieunı ve islerinin
hd gitmediği her zaman iddia edilen (ki, bu id-
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Sayın senatörler;
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün elin
de bugün, yapılmış ve yapılmakta olan 35 mil
yon dönüm civarında harita vardır. Bu harita
lar, kadastro yapılmak için hazırlanmışlardır.
Fakat Genel Müdürlük, bu haritaları kadastro
haritası haline sokulabilecek memurlarından ço
ğunu; eski usullerle ve bu haritaların bulundu
ğu sahalardan başka yerlerde çalıştırmakta ve
bu yüzden mevcut işlerden faydalaııılanıaınuktadır.

lebilir. Bütün dünya, bu metodun, yerden çalış
malara nazaran en aşağı üç defa daha süratli ve
ucuz olduğunda müttefiktir. Ayrıca bu harita
lar, hukuki durumları tesbit edilerek kadastrosu
ikmal edilmediği takdirde, yakın bir gelecekte
bu gaye için dahi kııllaııılamıyacaklardır. Zira
hudut noktaları taşlarla işaret edilmemiş olduk
larından, arazideki değişiklikler clolayısiyle, ara
zi. ve harita birbirine uymıyacaktır.
Şu halde, bu kadar emek sarf edilerek yapıl
mış bulunan bu haritaların kadastroda kullaııılmıyarak pahalı, yavaş yürüyen ve birçok hata
ların yapılabilmesi çok mümkün olan usullerle
çalışılmasının sebebi nedir. Bu haritaların huku
ki durumları ne zaman tesbit edilerek kadastro
ları ikmal olunacaktır. Sayın Bakan bu hususta
bizi aydınlatırlarsa çok memnun oluruz.
Muhterem arkadaşlar;
Bugün kadastro faaliyeti, arazi kadastrosu
ve şehir kadastrosu olmak üzere iki koldan yü
rütülmektedir.
Arazi kadastrosu 5602 sayılı Kanuna göre
yapılmaktadır. Bu kanunun 1 nci maddesine gö
re, arazi kadastrosu diğer adıyla tapulama köy
ve bucak sınırları içinde bulunan topraklar üze
rinde yapılır. Şehir kadastrosu ise 2613 sayılı
Kanun hükümleri dâhilinde, belediye sınırları
içinde yapılır.

Bu durum karşısında, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün Fotogrametri Dairesi kadast
ro yapmak için değil, sadece harita yapmak için
kurulmuş gibi gözüküyor. Halbuki Tapulama
Kanununun gerekçesi tetkik edilecek olursa bü
tün ümitlerin, Türkiye kadastrosunun en kısa
bir zamanda ikmal edilebilmesini, fotogrametri
metodunun kullanılmasına bağladığı görülür.
Misal olarak, gerekçeden şu birkaç cümleyi al
mak istiyorum «Teknik terakkiyet bilhassa ha
vadan mikyash olarak alman fotoğraflara hari
ta tanzimi (Aero fotogrametri) sistemleri kadas
troda zaman mefhumu ehemmiyetli surette azalt
mış ve kadastroyu pek uzun vadeli bir iş olmak
tan çıkarmıştır. Kadastrolarını bu sistemle ya
pan memleketlerde elde edilen neticeler hakkın
daki müşahedeler iyi kurulmuş bir teşkilât ile
bu işin memleketimizde 20 senelik bir zaman içe
risinde kuvveden fiile çıkarılacağı kanaatini
ve rmiş bilimim aktadır.»
Gerekçede de.görüldüğü gibi; ancak bu mo
dern metot sayesinde kadastro süratle intacedi-

Sayın senatörler;
Her iki kanunda, günün icaplarına uygun
hükümler ihtiva etmemekte ve yavaş işlemekte
dir. Nitekim 5602 sayılı Kanunun yerine kaim
olmak üzere yeni bir tasarıyı Hükümet Millet
Meclisine sunmuş bulunmaktadır.
Her iki kanunun iyi işlemediği Devlet Plân
lama Teşkilâtınca da kabul edilmiş ve bu husus
1963 yılı tatbikat programının bu bölüme ait
tedbirler kısmında : «2613 ve 5602 sayılı kanun
lar gözden geçirilerek bu konudaki çalışmaların
daha iyi yürütülmesi için gerekli tedbir alına
caktır.» şeklinde açıklanmıştır.
Durum böyle olduğu halde, iki kanunun bir
arada gözden geçirilerek bir tek kanun haline
getirilmesi için lüzumlu teşebbüse geçilmemiştir.
Yine eskisi gibi Tapulama tasarısı Millet Mec
lisine sunulmuştur. Halbuki dünyada bizden baş
ka hiçbir memleket kadastro hizmeti için iki ka
nun mevcut değildir. Bahis konusu ettiğimiz ta
sarıda «Bu iki kanunun birleştirilerek bir kanun
halinde tedviri, köylerdeki gayrim enkullerin ik-

dialara eski yılların bütçe müzakerelerinde dai
ma raslanmaktadır) bir idarenin hiçbir uzmana
ihtiyacı yok mudur? Bilhassa bu idarede büyük
bir reorganizasyonun yapılması da düşünüldü
ğüne' göre bir mütehassısın tavsiyelerine hiç mi
ihliyaçolmıyacakür.
Bütçenin diğer bölümleri de beş yıllık plânı
uygulayacak durumda değildir. Bunları birer
birer izah ederek vaktinizi almak istemem. An
cak, Devlet Plânlama Teşkilâtınca Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğüne 1963 yılı bütçesi için
04 milyon liranın konulması kararlaştırılmış ve
tavsiye edilmiş olduğu halde Genel Müdürlüğün
77 milyon lira civarında bir bütçe ile yüksek hu
zurunuza gelmiş bulunduğunu zikretmek, zanne
derim ki. hakikati açıklamaya kâıidir.
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tisadi değerlerinin belediye hududu içindekiler
le çok farklı olması ve bilhassa şehirlerimizdeki
istenilen teknik hassasiyetin köylerimizdeki gayrimenkullcre tatbiki zaman ve emek israfını
müncer olacağı mülâhazasiyle yerinde görülme
miştir» denilmektedir. Şu ciheti hemen belirte
lim ki, kıymetli arazi yalnız belediye hudutları
içinde mevcut değildir. Belediye sınırları dışında
kıymetli arazi vardır. Diğer taraftan belediye
hudutları içinde öyle arazi vardır ki, belediye
sınırları dışında kalan arazilerden çok daha dü
şük kıymettedir. Ve yine belediye sınırları dı
şında öyle arazi vardır ki, belediye sınırları için
dekinden çok daha kıymetlidir, öyle hudutları
geniş tutulmuş belediyelerimiz vardır ki ziraate
dahi elverişli olmıyan dağ, taş belediye hududu
içerisindedir. Diğer taraftan istanbul'un imar
sahası içerisine giren, fakat 'belediye hudutları
dışında kalan öyle yerler var ki Anadolu'daki
birçok vilâyetlerdeki arsalardan daha kıymetli
dir.
Arz ettiğim şu duruma göre, arazileri, bele
diye hududu gibi mefruz bir 'hatta göre değil
kıymet esasına göre bir tasnife tutmak lâzım
dır. Bu itibarla iki kanunun birleştirilmesi
şarttır. Diğer memleketlerde bu, böyle yapılmış
tır.
iddia edildiğinin aksine olarak, iki ayrı ka
nunun mevcudiyeti, imar hareketlerinde için
den çıkılmaz birçok müşküller doğurmaktadır.
Buna misal olarak istanbul'u göstermek müm
kündür. istanbul'da iki kanuna göre yapılmış
olan kadastro haritalarını birbirleriyle ve bun
ları şehir haritalariyle birleştirmek mümkün ola
mamaktadır. 1956 senesinden beri bu iş üzerin
de çalışılmakta olmasına ve mütaaddit defalar
komisyonlar toplanarak kararlar alınmış buluınasma rağmen bu müşkül henüz halledilmiş de
ğildir.
Mulhterem arkadaşlar;
Bu iki kanun ayrı ayrı yürürlükte bulundu
ğu müddetçe kadastro işlerimizin süratle inta
cı mümkün olmıyacaktır. Düşük kıymetli birçok
arazi hassas metotlarla, çok kıymetli bir/çok ara
zi ise, sırf belediye hududu dışında diye daha
basit metotlarla kadastrolanmış olacaktır.
Arz ettiğimiz şu duruma göre, Millet Mecli
sine sevk edilmiş 'olan Tapulama kanunu tasarısı
geri alınmalı ve günün icaplarına uygun bir tek
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kadastro kanunu hazırlanarak Meclise sevk edil
melidir. Bu kanunda, kadastroda vukuagelecek değişikliklerin ne şekilde takibedileceği de
esaslı tedbirlerle tesbit edilmesi ve binnetioe,
kadastromuzun ikmalinden kısa bir zaman sonra
kıymetsiz ve hakikate uymaz duruma düşmesi
önlenmelidir.
Sayın senatörler;
Bu umumi mülâhazalardan sonra, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğünün teşkilât ve va
zifelerine taallûk eden diğer bâzı temennileri
mizi de kısaca belirtmek isteriz.
1. Geçen yıl bütçesi münasebetiyle belirtti
ğimiz veçhile, en kısa zamanda bir kadastro ye
nileme kanunu hazırlanarak Meclise getirilme
lidir. Gerçi Tapulama kanunu tasarısının 94
neü maddesinde bu hususa mütaallik hükümler
mevcuttur. Fakat bu hükümler ihtiyacı karşıla
maktan uzaktır. Ve mahzurludur.
Bir kere bu kanunun içinde yer alacak bir
hüküm (ki biz, esasen böyle bir kanunun lüzu
muna inanmıyoruz.), kanunun tatbik yeri bele
diye sınırları dışı olacağı için, belediye sınır
ları içinde uygulanamıyacaktır. Halbuki bu
gün şehir haritaları ile kadastro haritaları ara
sındaki farklar dolayısiyle, imar plânları tat
bik edilememektedir ve kadastro haritalarının
tashihi ise, ancak mahkeme karan ile mümkün
olabilmektedir. Bu sebeple yanlışlıkların düzel
tilebilmesi için, diğer memleketlerde olduğu
gibi, bir kadastro yenileme kanununa şiddetle
ve acilen ihtiyaç vardır.
2. Teşkilât Kanunu bir an evvel hazırlana
rak huzurunuza getirilmelidir. Hazırlanmasını
istediğimiz bu kanunda bilhassa genel müdür
lük işlerinin bilgi ve yüksek kaliteli memur iste
yen hukuki ve teknik tarafları gözönünde bu
lundurularak, yüksek tahsil görmüş elemanlara
'geniş çapta yer verilmelidir. Halen çalışan me
murların ise, önce konuşan arkadaşlarımızın da
belirttikleri gibi kadro ve terfi hususları gözönüno alınmalı ve meslek cazip bir hale getirilmeli
dir.
:>. Yapılan kadastro işleri, kadastro mü
dürlükleri dışında hiçbir teknik kontrole tabi
tutulmamaktadır. Bu sebeple birçok işler, çok
kaba hatalarla tapuya intikal etmekte ve sonra
da bunların tashihi mümkün olamamaktadır.
Bu itibarla ikmal edilen kadastroların tapuya
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devrinden evvel kontrollerini temin maksadiyle,
teftiş 'heyetinin dışında ve teftiş heyetine para
lel olarak, bir teknik kontrol teşkilâtı kurulma
lıdır.
4. Geniş bir vatandaş kütlesini pek yakın
dan ilgilendiren kat mülkiyetinin yeni esaslara
bağlanması için umum müdürlükçe faaliyete
geçirildiği ve gerekli etütlerin tamamlanmış ol
duğu memnuniyetle müşahede edilmiştir. Bu
konuya dair olan tasarının en kısa zamanda
Millet Meclisine sevk edilmesini temenni ederiz.
5. Sicil ve plânların muhafazası için, tapu
sicil teşkilâtı bulunan her yerde bir tapu arşiv
binasına ihtiyaç vardır. Bu binaların, günlük
tapu muamelelerinden vatandaşa ağır geimiyeeek cüzi bir ııisbette kıymet üzerinden borç al
mak suretiyle elde edilecek paralarla teminini
mümkün görmekteyiz. Bu hususta emsal de var
dır. Ceza evlerinin inşaatına ait fon, aynı me
kanizmaya istinaden tesis edilmiştir. Bu konu
daki kanun teklifimiz umum müdürlükçe Millet
Meclisi Maliye Komisyonunda hararetle benim
senerek müdafaa edildiği halde, mezkûr komis
yonda foir seneden beri alıkonulmuş olduğunu da
üzülerek ifade etmek isterim.
Muhterem arkadaşlar;
Maruzatıma son vermeden önce, geçen yıl
bütçe müzakerelerinde tafsilâtiyle belirttiğimiz
veçhile, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün tmar ve îskân Bakanlığına bağlanması lü
zumunu tekrar 'belirtirken, 1963 yılı bütçesinin
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
— Sayın Öztiürfcçine.
RIFAT ÖZTÜKÇİNE (istanbul) •— Sayın
Başkan, mulhterem arkadaşlarım; bu mevzu
üzerinde söz almak niyetinde değildim. Fakat
muhterem arkadaşlarımızın bahsetmiş olduğu
mevzular üzerinde en mühim, kendimce eksik
kaldığını zannettiğim bir mevzu Yüksek Hu
zurunuzda arz etmeyi bir vazife telâkki ettim.
Bu da tapu kadastronun, kadastro tesbit edi
lirken «zamanla bilirkişilerin hiçjbir tespite da
yanmadan indî mütalâa ve mülâJhazalariyle tes
bit edilen kadastroların buıgün maalesef tapu
şekline intikalidir. Eğer bu durum kadastro
tesbit edilirken nirengi noktaları veyalhut ka
dastroyu icabettiren bir kısım tedavül - ü eyadi
kayıtlarına dayanarak yapılmış olsa idi, buBLÂIŞKAN
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gün birtakım hudut münazaraları, hudut dâ
vaları asla vukua gelmeyecekti. Buna Yüksek
Huzurlarııîlzda bir misal arz etmek isterim.
Denecektir ki, Senatör ıgene (hâdiseyi zeytinburnu'na getirdi. Zeytinburnu'nda, Tekiz Koopera
tifinin bugün elindeki mevcut tapu, halihazır
daki hudutlara uymaktadır. Fakat bu tapuyu,
tedavül - ü eyadi kayıtlanna nazaran yerine
oturtulduğu vakit, bugün işgal ettiği yerin
aynı yer olmadığı görülmektedir. Şu halde, ha
tanın mevcudiyetini. yine Zeytiıiburnu semtin
den verdiğim bir misalle de, en canlı bir şe
kilde arz etmiş 13111111111170111111. Benim temennim,
tapu kayıtlarının tashihi hususundaki dâva 10
sene müddetle ve 10 sene müddetten sonra da
bunların kaydının tashihi hususunda hiçbir
muamele yapılamıyacağma göre bu bölgedeki
veyahut da bu bölgeye benzer kısımlardaki
kadastro kayıtlarının Ibir an evvel tedavülü
eyadi kayıtlarına istinaden yapılmasını arz ve
istirham ederim ve hepinizi hürmetle selâmla
rım. {Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Ankara
Milletvekili) — Muhterem Başkan, muîhterem
senatörler, siyasi parti grupları adına konuş
muş sözcü arkadaşlarımın ifade ettikleri te
menniler ve tevcih ettikleri tenkidleri, bundan
evvelki Senato müzakereleri ve bundan evvel
ki, yâni geçen yılki, iMeclis ve Encümen müza
kereleri zabıtlarını da, daha evvelden mesuli
yet almış olmam dolayısiyle tetkik etmiş bulun
duğum için, bugünkü ifadeleri de dinlemiş ola
rak huzurunuzda müşterek olan noktalara ce
vaplarımı müştereken arz 'etmek mahiyetinde
ve Heyeti Umumiyesiyle servisin gelişi üzerin
de bulduğu hizmet sahası ve istikbale doğru
gidiş şartları ve imkânları hakkında Muhte
rem Senatoya toplu olarak fikir vermeyi bir
borç ve vazife telâkki ettiğim için huzurunuz
dayım. Bilinen şeyleri ve çok mıüseceel hale gel
miş bulunan hususları tekrardan içtinaba çalı
şacağım. Senatonun mahdut zamanının akışına
mâni olmak istemiyorum.
Bu bilinen şeyler diye ifade ettiğim hususlar
dan birisi de tapu ve kadastro hizmetinin ehemmi
yeti ve mahiyeti 'meselesidir. Çok şükür ki, şu
anda Parlâmentosu ile, Hükümeti ilej alâkalı
dairesi ile ve halk kütlesi ile Türkiye'de tapu
ve kadastronun lüzum ve ehemmiyeti ve her
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türlü himmete lâyık oluşu müştereken kabul I nuşunu, kıraldan ziyade imsakc/i bir kıralcılık
gibi, dairenin veya 'Bakanlığın plândan geri
edilmiş bir husus haline geldiğini ifade ede
kalmış olması mâna'Sina gelebilecek bir şekilde
bilecek (bir mesul insan mevkiinde bulunuyo
anlamamasını rica elerini. Haddizatında plân
rum. Bütçe müzakerelerinin komisyon kısmın
böyledir, dairenin -görüşü de böyledir. Fakat
da da bu hususu şükranla, ve Komisyon azala
sonra plân lehine Hükümet görüşleri bâzı nok
rına bir müşahede huzuru vermek için ifade
talarında plânın realizasyonunu temin edecek
etmiştim.
I Ibütçetyi 'ortaya çıkartırken birleştirilmiş ve bu
Plânlama bakımından bu tapu kadastro hiz
birleştirilme esnasında 1,5 milyon liralık şük
meti üzerinde takınılan tavrı ve alınan vazi
ranınızı mucip bir ilâveyi de Komisyonda ka
yeti de orada, ifade etmiştim. Devlet, sosyal ve
zanan bütçemiz 77 milyon liralık bir bütçe /ha
ekonomik kalkınmasını bir plân üzerine oturt
linde 'huzurunuza gelmiştir. Geçen seneye namuş bulunduğu böyle bir devrede, acaba bu
I zaran 16 milyon liralık bir fark, bir senede
plân ve plânı yapan görüş, ehemmiyet verdiği
I kat edilen mesafe olarak kâfi olmasa dahi bizi
miz tapu kadastro hizmetine hangi zaviyeden,
'bir miktar ümide ve hizmette bir miktar şev
hangi bakış açısından nazar atfetmektedir.
ke Tapu - Kadastro İdaresi olarak götürmüş
Bu noktalar, katılmış olduğum yüksek plânla
bulunmaktadır.
ma müzakerelerinde de tarafımdan tesbit edil
Bu şevkin ve hizmet ümidimizin maddi ola
mişti. İfadesinde haz duyarını ki, bu ilerleme
rak ölçüsü şu olacaktır: Gecen sene, bu hizme
sini ve ehemmiyetine göre himmete lâyık kılın
tin sıklet merkezini taşıyan tapulama, faaliyeti
ması istediğimiz tapu kadastro servisi plânla
köylerde ortalama olarak, 70-80 güne inhisar et
ma bakımından da sadece bir müstehlik daire
miş ve diğer aylar bu tapulama işi personeli
veya sadece âmme 'hizmetinin istilılâkiyle yürü
daire içinde oldukça muattal kalmaya mahkûm
yen bir dairesi olmak bünyesinde görülmemek
etmiştir. Yani, personel mevcudiyetine rağmen,
tedir. Direkman yaratıcı yatırım olmak mahi
geçen sene tam randıman alınamamıştır.'Hal
yeti yatırımın ölçüleri bakımından kendisine
buki bu sene komisyonda ilâve edilen 1,5 mil
izafe edilomesc dahi, tapu ve kadastro hizmet
yon liralık bir tahsisatın vereceği imkânla, asga
lerine bilhassa kadastral mesaiye gelişme har
ri 160 iş günlük bir çalışmayı elimizde bulunan
camaları diye yatırımın hemen yanında bir mâ
tapulama ekipleri ile ve personelle yapmak im
na taşımakta bulunan bir vasıf Devlet Plânla
kânına kavuşturulmuş oluyoruz. Ayrıca bu im
ma Dairesince de tevcih edilmektedir. Bunları
kâna kavuşmanın yanında bu sene 4 tane büyük
arz etmekten maksadım şudur ki, bilhassa Sa
değerlendirme makinası daha mubayaası imkâ
dık Artukmaç arkadaşımız plânlı bir şekilde
nı,
esasen 10 u bulmuş olan fotogrametrik çalış
getirdiğimiz bütçenin derpiş ettiği 'hususların
malarda, yeri malûm, değerlendirme âletlerinin
birbirine tevafuk edip, etmemesi bakımından
14 e ifrağı gibi bir hamlenin bir basamağını da
izhar ettikleri endişeleri direkt ve endirekt
ha hizmetimize eklenmiş olacaktır. İlk hamlede
cevaplandırmaya çalışmış olacağım içindir.
200 kadar jeep derpiş edilirken, yine elemin arz
Gerçi, plânlama ilk hazırlıklardan itibaren
ettiğim sebeplerle, 90-92 aded kadar jeeple tave tapu kadastro idaresinin de toptan bir ida
pudama ekiplerini daha seyyal ve seyyal ol
re olarak ve ona bakan Bakanlık olarak toptan
duğu nisbette daha rantabilite çalışma imkân
arzu ettiğimiz gibi, bu sene 90 - 95 milyon lira
larıma •kavuşturacak olan umumi nakil vasıtalalık bir bütçe ile, bu teşkilâtın noksanlığı, arı
riyle teçhizi ameliyesini temin etmiş oluyoruz.
zası ve kemale ifrağı istenilen bütün parçaları
ile tapu - Kadastro İdaresini biraz da'ha ileri
Bu hususları böylece arz ettikten sonra, tam
ye doğru atabilmenin, maddi ve malî mesnedi
bir itminan ile Tapu - Kadastro Genel Müdür
ne kavuşmak arzusunu gütmüştük. Bu itibar
lüğü bütçesinin rakam olarak ifade edilmesi lâla, Sayın Artukmaç arkadaşımızın, plân görü
zmıgeleıı noktaya 1963 yılı bütçesindeki Tapu şü ile 94 milyon liralık bir bütçe derpiş edil
Kadastro Genel Müdürlüğü
rakamlariyle ge
diği halde, bunun Hükümetten 77 milyon lira
lindiğini iddia etmiyorum. Ama. bu rakamların
olarak gelişini veya daireden bağlanmış buluverdiği imkânlar bir organizasyon ve bir çalış-
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ma şevkiyle bâzı hizmet unsurlarının işe ilâvesi
suretiyle yapılacak kazançlarla
birleştirildiği
zaman Tapu - Kadastro idaresinin Parlâmento
nun huzuruna gelecek sene bir evvelki ve ondan
evvelki senelere nazaran çok daha randımanlı
ve plânla nihai mutabakatımızın çerçevesi içeri
sinde bir hizmet mecmuu ile geleceğini katî ola
rak hesaplamış durumda bulunduğumuzu arz et
mek isterim.
Tapu - Kadastro hizmetlerinin ifasında bü
tün sözcü arkadaşlarımın haklı, yerinde ve âde
ta hicran verici ölçüyle temas ettikleri realite;
geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da, Tapu Kadastro İdaresinin personel durumunun, maaş
bakımından, kadro bakımından ve terfi imkân
ları bakımından, bir medeni cemiyette iktisadi
kalkınmanın, hattâ asayişin, emniyetin, huku
kun ve muhakemelerinin çalışmasının alt kaide
sini, toprak reformunun taban mesaisini yapa
cak olan böyle bir müessesenin
mensuplarına
lâyık görülecek bir seviyenin henüz bulunama
mış olması noktasıdır. Bu personel durumuyla
alâkalı hususlara biz de iştirak ediyoruz. Ve ge
ciktiğini arkadaşlarımın işaret ettiği ve fakat,
malî imkânlarının temini için Maliye Bakanlığı
ile bâzı kombinezon müzakerelerinden dolayı,
ancak 1 - 1,5 ay sonra tevdi edebileceğimizi zan
nettiğimiz teşkilât kanununda personele mütaallik olan bu hicranlı ve bu boşluklu hususları
dolduracağımızı zannediyoruz. Teşkilât kanu
nu, aynı zamanda bir reorganizasyona muhtacolduğu aşikâr bulunan, bütün hatip arkadaşla
rın işaret ettiği Tapu - Kadastro İdaresini, bu,
reorganizasyona da kavuşturacaktır. 1936 ta
rihli bir Teşkilât Kanuniyle yürütülmekte olan
Tapu - Kadastro İdaresi bu kanunla yürütüle
bilecek olan bir idare olmaktan çoktan çıkmış
tır.
Tapu - Kadastro İdaresi, tâbiri caizse, bu
gün, her sene artan bir nisbetle, yüzde 50 den
fazlası âdeta işletmeciliğe giden, bir fotogrametrik kadestral mesai istikameti de almış olması
itibariyle bambaşka bir bünyeye inkılâbetmiş
bulunan bir teşkilât halindedir, öyle olunca;
elbette bunun, çok eski tarihte yapılmış olan
bir Teşkilât Kanununun, gerek personel nite
liği, gerek sıfatları ve salâhiyetleri, gerek kad
roları ve maaşları bakımından, yeniden ele alı
nıp hizmeti de reorganize etmek imkânını vere-
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cek olan bir tavzifler manzumesini Teşkilât Ka
nununa inikas ettirmeyi zaruri kılmaktadır. Bu
da zannediyorum ki, bir - iki ay içerisinde Bü
yük Meclise gelecektir. Mükerreren arz etmeye
mecburum ki, Türkiye'nin Tapu - Kadastro iş
lerindeki bizi tatmin etmiyen tempo; yalnız bir
fotogrametrik metodun filân veya falan nisbette tatbik edilmesi, teknisyen ve mühendislerin
falan veya filân kombinezon içerisinde çalıştı
rılması meselesi değildir. Türkiye'de kadastro
nun bugüne kadar ve bundan sonra matlubolan ihtiyaca ve arzuya uygun olan nisbette hız
lı bir tempo ve geniş adımlı inkişaflı bir gidiş
içerisine almamayışınm sebepleri sadece teknik
sebepler değildir. Türk toprağı dediğimiz, hepi
mizin üstünde oturduğumuz arazinin menşei ba
kımından bu arazinin fertlerin elinde bulunma
sının çeşitli nevileri bakımından kabul et
mek lâzımgelir ki, hukukçu arkadaşlarım, ida
reci arkadaşlarım, tarihçi arkadaşlarım daha
iyi tetkik etmişlerdir; kabul
etmek lâzımdır
ki, nevi şahsına mahsusluk ve Türkiye'ye has
lık vasfı da vardır. Türkiye'de hepimizin bildi
ği gibi, ve demin bir arkadaşımızın, bâzı cephe
lerine temas ettiği gibi, 1274 sayılı Arazi Kanu
nuna kadar, yani Medeni Kanuna kadar 5 cins
arazı vardır. Mülk, vasıf, mirî arazi, mevat ve
metruk diye bu 5 cins arazi üzerinden gelen bir
temellüt nizamı mevcuttur. Bu nizamın hepsini
ayrı ayrı, kimisi fermana, kimisi temellük sene
dine, kimisi dayanmakta olan şu veya bu hüc
cete. Bütün bu bünyesi ile menşeleri vardır. Tür
kiye'nin tasarruf ve temellüt nizamı sadece tek
nik mesainin fotogrametrik süratin temini- ile
halledilebilecek olan bir tapulama faaliyeti tam
bizi memnun edecek randımanı elde etmemize
mânidir.
Bugün en seri vasıtalarla hareket edilmek
mecburiyeti vardır. İki tayyare yerine 5 tayya
re, 14 makina yerine 24 makina çalıştırmak su
retiyle fotogrametri metoda girsek yapabile
ceğimiz işin hâsılası Türk vatandaşının koynu
na, mülkünün tapusunu, şu kadarı, şu hudut
metrajı şu hudut komşuluğu ile, şu sebeple se
nindir diye koyabilmek değil, yığınlar, daire
ler ve arşivler dolusu fotoğraf çekip doldurmak
durumudur. Yani, mühim olan kadastral mesai
ile Türkiye'nin bu ağırlık temposun yürüten hu
suslardan bir tanesi bu temellüt nizamındaki, ki
bu Türkiye'ye mahsustur. İdantifikasyon ameli-
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*yesi, toprağın şahsa bağlanması ameliyesinin
mahallinde yapılması ve tetkikata müstenidolınası ve itirazların her türlüsünü, nefsinde cem
edecek kadar da şu veya bu ihtilâf ile meşbu ve
malûl bulunmasiyle alâkalıdır. Onun iyin, sade
ce teknisiyen görüşle ve kadastro kadroları için
de vazife almış bulunan mühendis arkadaşları
mızın ifadesi olsa dahi hakikatin ifadesi olmıyan, ille de fotoğrametrik metoda toptan girer
sek daha iyi netice alır. Tapu ve kadastro bir
den merhaleler atlar, iddiasını, geldiğim gün
den beri dinliyorum. Bu daireyi salâhiyetle ida
re ettiklerine kaani olduğum emektar ve müte
hassıs arkadaşların elinde toplanmış olan malû
mat ve kendisinin bilgileri ve ihtısaslariyle, ben de işin içine girmiş bir arkadaşı
nız olarak ifade etmeye mecburum ki, sa
dece bir meslekî heyecan ve işin bir nok
tadan rüyeti mahiyetinde olarak mütalâa
ve kabul etmek zaruridir. Hal böyle olmasına
rağmen Türkiye'den fotoğrametrik metoda git
mek büyük bir hizmet olmuştur ve i'otoğranıet
rik metot da o günden bugüne ileri gitmekteyiz.
Demin arz ettiğim gibi, bu sene bir merhale da
ha kat edeceğiz. Şimdi bu sene fotoğrametri me
toduyla yapılan kadastral mesaiyi 10 bölgeye
daha tevcih ve teşmil etmek kararındayız. Bu
husus plânımız içerisinde derpiş edilmiştir. Bü
tün zaruretleri, icapları ve faydaları, bu mev
zuda miktarınca tâyin etmek lâzımdır. Sadece
bir fotoğrametri metoduyla işlerin daha kısa bir
zamanda halledileceği zannedilmemelidir. Kaldıki, isviçre, Almanya gibi bize nazaran çok da
ha ileri ve makinalarını dahi kendileri imal eden
memleketlerde bile kadastro faaliyeti, demin bir
arkadaşımın asırların ötesine atıcı bir kanaatle
ifade ettiği gibi bizde de olay halledilecek
bir mesele ve mesai gözüyle bakılmamasmı
icabettirecek şekilde de o memleketlerde seyret
miştir. 60 seneden beri bu işlerin içinde gezen
İsviçre Kadastrosu hâlâ ikmal edilememiştir.
Görüldüğü gibi fotoğrametri değerli makinalarını kendileri imal ederek başka, memleketlere
satan memleket klâsik metotla yerden kadastro
yu bugün dahi yapagelmektedir.

faaliyeti de sekteye uğratmaktadır. Bunları bu
şekilde hesaplıca ve akıllıca günden güne inki
şaf eden bir metod ve görüş istikametinde, ayar
lamaya çalışan bir Tapu ve Kadastro İdaresinin
emrinizde bulunduğunu bilmemizde fayda var
dır, mülâhazasi ile arz etmiş oluyorum.
Şimdi, bu sene, 1903 yılı çalışma programı
mızda ki, plânlama ile mutabık kalarak yapılmış
programımıza göre, 41 bölgede çalışan şehir ka
dastrosu ekiplerimize beş bölge daha ilâve et
mek suretiyle, bu mesaiyi devam ettireceğiz. Ta
pulama, çalışmaları mevzuunda bu sene plânla
ma ile mutabık kalınan programımızın hizmet
portesi şudur; 5 000 kilometrekare nirengi, ra
sat ve bunların hesabı yapılabilecekti)', 7 500
kilometrekare uçuşla, fotoğrametrik alım yapı
lacaktır.
12 000 kilometrekare topoğrafik harita, vü
cuda getirilecektir. Bu topoğrafik haritaları da
ha ziyade toprak su, su işleri, imar ve iskân gibi
vekâletlere demin arkadaşlarımın ifade ettiği,
Harita Genel Müdürlüğü ile teşriki mesai husu
sunda izhar edilen temenniye cevap olarak arz
ediyorum, onlarla yapılan 208 sayılı Kanun dai
resinde yapılan bu teşriki mesaide adeta uıütaahhitçesine, bizim kadastro idaresinin diğer
vekâletlerin hizmetlerini yapmak için muhtacolclukları bu haritaları bizzat biz yap
maktayız. Yapılan bu haritalar kadastro ha
ritası olması nün mutlaka topoğrafik olması
şart değildir. Ama yapılmış olanlardan ibiz
de istifade ediyoruz.

Binaenaleyh, her yerin fotoğrametrik meto
du ile, kadastrosunun yapılabilmesi imkânı za
ten yoktuı*. Bizim arazilerimizin çok arızalı ol
ması ve birçok yerlerinde de ormanlık bulunma
sı, hele sahiller buna büsbütün müsait değil, bu

486

Şunu da sırası gelmişken ifade edeyim ki;
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün fotoğ
rametri dairesinde, ihticaca sâlih olup da mu
attal iyet e terk edilmiş ve istimal olunmaz bir
halde metruk bırakılmış fotoğraflar mevcut
değildir. Ama bunlardan kadastro bakımıııran şayanı istifade olmayıp, olsa olsa basit
bir kroki bünyesinde olarak muayyen hizmet
lerin, muayyen zaman istedikleri bâzı böl
ge fotoğraflarının kadastral mesaiye esas teş
kil etmiyece.k olan
bilimlerini ve tabloları
nı elbette o dairelere tevdi ettikten sonra
üst ta rai', günün birinde başka münasebetle
lâzım olursa di} e muhafaza edip fakat ka
dastral mesaiye sokarak, kadastro yapılacak
bir hususta kullanmaya müsait olmadığı hail-
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Tapu binalarının perişanlığının giderilme
de, kullanmaya çalışmak durumunda olma I
si mevzuunda da bir kanunumuz vardır. Bu
dığımızı arz edeceğim.
kanun tasarısı Meclisten çıkması ile bu yol
Demek ki, 1963 mesaimiz, demin arz et
daki
hizmetlerimiz de inkişaf edecektir. Ama
tiği rakkamlaıia devam edecek, 'bunun yanın
bugün elimizdeki mevcut şu tahsisatla hiç
da toprağın şahsa bağlanması, asıl idandifiolmazsa müstecir oldukları binalarla daha
kasyon ameliyesi demin okuduğum rakamlara
iyiye doğru daha emniyetle sicil muhafaza
ve iş hacmine nazaran daha küçük görülebi
'edecek olan binalara doğru götürülmesini
lecek olan 6 500 kilometrenin içerisinde ka
sağlamak amaciyle bu »ene arkadaşlarımla bir
lacaktır. 6 500 Km. kareyi 1963 senesinde
likte yeniden bu hususu gözden geçirmeMetapulama yoluyla hakiki sahiplerini bulmuş
yiz.
olduğumuz şekilde milletin koynuna tapu
halinde ve bunları tapu sicillerine intikal
Bir mühim nokta, her sene ve bu sene
ettirecek hale getirmiş olacağız. Plânın der
de tekrar edilegelmektedir. O da tevzi arazi
piş ettiği, 20 senede Türkiye'nin tapulama
ile kadastro mesaisinin ahenktar olması ve
faaliyetinin Ibitirilmesi hesabı, idantifikasbirbirine takaddümü mevzuundaki fikir. Bizim
yon ile birlikte düşünülürse, biraz daha ge
görüşümüze göre yani Tapu - Kadastro İdare
riye gidebilir. Fakat, diğer hususlarla gele
sinin görüşüne göre, arazi tevzi komisyonla
cek sene 17 ban, diğer sene 22 bin ve be
rının mesaisi, tapu kadastrosunun faaliyetleri
şinci sene ise 30 bin Km. karelik ısahayı yap
nin arkasından gelirse, daha iyi olacaktıı.
mak suretiyle, yapılmış bir hesaba müstenit
(Bravo sesleri.) Fakat bugün biraz durmuş ol
tir. Plânın her adımının tahakkuk nisbeti
makla beraber sadece, Hazine "arazisini tesbit
gibi, tapu kadastronun bu hesabının da plân
ve fakat tevzide imtizaceder bir durumda
da derpiş edilen bu taahhütlerinin de tahak
olmalarına rağmen, arazi tevzi komisyonları,
kuk nisbeti, bâzı uartlara bağlı olacaktır.
birbirlerine de karıştırıldığı için, tapucularla
Mütaakıp senelerin bütçeleri ve imkânları ile
arazi tevziciler; âdeta kadastrodan vazgeçme,
çıkacak Teşkilât Kanunu.
gocunma gibi bir his yaratır şekilde "birtakım
Şurada arkadaşlarımın ifadelerine arzı ce
tesbitlere gittikleri sabit olmaktadır. Bâzı
vap edeyim, yüyük ümitlerle Meclislere sevk
çevreleri ikna edemediği, mutabık kalamadığı
ettiğimiz bir tapulama ıkanunu Mecliste ve
mız bâzı çevrelerin görüşleri hilâfına, entere
komisyonlarda 'biraz beklemiş olması üzeri
san bir misali, Senatonun hafızasına takdim
ne geçen celselerde bir Geçici Komisyon teş
etmek istiyorum. Tapulama ve arazi tevzii için
kili suretiyle bugün yarın müzakeresine baş
Polatlı'da yapılmış olan bir faaliyet, 1956
lanacak hale gelmiştir, tapulama kanunun
yılında yapılan tapulama faaliyeti, toprak tev
dan tapu - kadastro hizmeti çok şey bek
zii yapılmak üzere iken durdurulmuştur. Top
lemektedir. Sebeplerini tafsil etmek işitemi
rak tapulama faaliyeti durdurulmuş, toprak
yorum, huzurunuzu işgal etmiyeyim diye ka
tevziine geçilmiştir. Yapılan tevziat aleyhin
nunun, tapulamanın süratle yürütülmesi, ta
de açılan dâvaların adedi, Polatlı'da 7 000 i
pulama nizalarıniiiı halledilmesi,
tapuların
bulmuştur. Bunlardan da karara bağlananların
maliyeti, fuzuli itirazların kesilmesi,
dâva
hemen tamamı tevziin iptali şekildedir. De
ların süratlendirilmesi
bakımından ifade et
mek ki, kadastrodan sonra tevzie gitmenin
tiği hükümlerin mecmuu kendi kendisine
faydası aşikârdır. Ve inşallah Büyük Meclis
Tapu - Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu
lerin yardımiyle bu mevzuda bir koordinas
lama faaliyetine hız verecek bir bünyededir.
yon ve birbirini takip plânını getirebildiğimiz
Ve çok ümidediyo-ru'z ki, bu kanunun talıalzaman, bu istikamette plânın çalışmasına mü
lûkla bekleyen Yüce Meclis ^kanunumuzu sü
saade edecek bir takriri Büyük Meclisler lûtratle çıkararak Haziran ayında tapulama
fedeceklerdir.
hizmetlerinin emrine verirse, 1963 senesi mesasinin randımanına müessir olacak bir imkâ
Sadık Artukmaç arkadaşım ve daha ev
na, tapu - kadastro servisi kavuşturulmuş
velki bütçe konuşmalarında da diğer arkadaş
olur.
larım bir nokta üzerinde durdular. Bu hususa
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da kısaca arzı ^cevap edip huzurunuzdan ay
rılmak istiyorum. Bu nokta şudur; dünyanın
hiçbir memleketinde hem tapulama, hem de
şehir kadastrosu kanunu halinde iki kanun
mevcut değildir, fikrine, iddiasına müstenit,
Tapulama Kanunu ile birlikte, 2613 «ayılı Ka
nunu da değiştirmeyi derpiş eden, ısrarlı, bir
görüş. Bu görüşün isabet nisbeti ve taşıdığı
esbabı rnucibenin ağırlık derecesi, takdim et
tiğimiz Tapu Kanununun encümenlerde ve Par
lamentodaki müzakeresinde, Meclislerin tak
dirinden geçecektir. Tapu idaresi ve bu mev
zua bir miktar alâka vermiş olarak bendeni
zin fikri odur ki, Türkiye'de tapu menşelerinin
hususiyetinin ehemmiyeti, tapulamanın
saha ve fonksiyonu ile şehrin kadastrosunun
yapılması meselesini, hiçbir yabancı memle
kette ayrısı olmasa dahi bizde ayrı ayrı mü
talâa edilmesine mâni, değildir. Ve bugün eli
mizdeki 2613 sayılı Kanunla şehir kadastro
sunu yapmakta da müşkülât mevcut değildir*.
O halde bir tebdil veya tadil mevzuubahis de
ğildir. Ama, bu, bir idare, bir icra noktai na
zarıdır. Parlâmentonun tetkikinden, Tapula
ma Kanunu vesilesiyle gerçek ve hakem olan
Parlâmentonun nihai kararı veya bizim esbabı
mucibemiz, ya aksi noktai nazarın esbabı mueibesini kuvvetli bulduğunu burada ifade et
miş olacaktır. Bu da bir iki aylık zaman için
de meydana çıkacak bir neticedir. Bu husus
taki cevabımı da böylece arz ettikten sonra;
vaktinizi aldığımdan dolayı özür dilerim.
Hürmetlerimle. (Alkışlar.)
BAŞKAN —• Sayın Bakan sizden soru ri
ca 'ediyorlar. Buyurun Sayın Artukmaç.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bulun
duğu arazinin menşei itibariyle ve Türkiye
topraklarının arızalı olan yerlerinde iki me
todun kullanılması zarureti olduğu, plânda
Türkiyo
kadastrosunun 20 senede ikmal edi
leceği belirtildiğine göre, bu iki metotla çalışmak
suretiyle 20 senede ikmal işini yapabilir miyiz,
yapamaz mıyız"? Bu hususun aydınlanmasını
rica edeceğim.
DEVLET BAKANI E A İ P AYBAR (Devam
la) — Sadık Bey, 'ben .bilhassa mesuliyet nı'evkiinde 'olduğum zaman .gayet rahat konuşabili
rim. Plânlamanın 'mesuliyetini müdrik 'olarak
da rahat konuşabilirim. Bu (hususu Yüksek
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Plânlama heyetinde ve Plân Komisyonunda da
ifade •ettim. 'Şurada Bakan olarak fim sual için
de ifade edeyim .'ki, ben şaih'san başka (bir tramp
len üzerine alınmadıkça 20 senede bu işin hiIha'kkm (ve mutlaka, ikmal edilehileceğine kaani
değilim. Bu Ibir ideal 'hedeftir. Buna en faz
la yaklaşmak için fotoğrametrik çalışmaya
merkezi sıklet seneden seneye kaydırılacak vo
fakat klâsik metot asla terk edilmiyecektir.
Burada hizmet rasyonalizasyonuna ihtiyaç var
dır. Bunlarla heıra'b'er İm ra'syonailize edilmiş
•'hizmetlerin,
metotlarında
böyle
tevazün
ettirilmiş 'olan hizmetlerin kâfi adım atahilme'si ve bütçelerin dairenin
ayağında
prangaîaşmaması için rahat bütçeler verilmek
lâzımdır. Bunları ümidettiğimiz içindir ki 20
senede 'bitirilebileceğini tahmin ediyoruz. Bu
sene, hu meselenin hallini, 'plâna adapte etmeyi
bütçe olarak da temin etmek gihi birhirine gir
miş (birtakım meseleler içindeyiz. Ama gele
cek sene 'benim kanaatimce, 'bu hizmetlerde bir
sıçrama yapabilmek için, 'bugün 77 milyon li
ra 'olarak bağlanan 'bütçenin, en az 120 milyon
liraya çıkarılması lâzımdır. Aksi takdirde te
menni halisane.!erle netice alınamıyacağı flıakikatiyle karsı karşıya •gelinir. Bunun yanında,
insafla mütalâa edilmek lâzımdır ki hu tahsi
sat 'verilecek lolan. 'her menci ve makam da Ta
pu - Kadastro için senede 'ortalama olarak 90
milyon lira Hazine .geliri sağlıyan hir .dairedir.
'Bir yatırımlar memleketi haline gitmekte olan
Tüi'kiy'e'nin yatırım altı 'zeminini hazırlamakta
iktisadi faydası olan ve hu itil)arla da .gelişme
-harcama değil- malsrafı yapan bu daire, hu
masrafını bugüne kadar kendisine verilmiş
bütçe imkânlarının, çok üstünde Ibizzat kendi
ifa ettiği hizmetinden •çıkarmak suretiyle ge
lir sağlayıcı bünyededir. O itiharia bundan
eslngenecek her .hangi hir .meblâğı, muta akıp
senelerde Parlâmentonun d a ; Hükümetin do
derpiş etmiyeceğini zannederek 20 «senelik
ümidimizin tahakkukuna yeni bir unsur katı
lacağı 'kanaatindeyim. Arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, 'Sayın Sarıgöllü'nün ıbir suali var.
OSMAN SAİM iSARIGÖLDÜ (Aydın) —
Defteri hakanı namı ile tapu 'sicili olarak Tür,
kiye'deki gayrimenkul mülkiyetinin 'bütün teferrııatiyle sicil dairesi olan hu müessese, Orman
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Kanunu muvacehesinde tapu kayıtlarında or
man kanununu ilgilendirmekte olan şahsi mülki
yet üzerindeki ihtilâfların halli hususunda bir
şey düşünülmekte midir?
İkinci sorum; Toprak Tevzi M üessesesinin iyi
işlemediği ve eski kayıtlarda hudutların muay
yen bir birim veya metinlere olarak ifadesi
bulunmakta, bugün dönüm itibariyle az olan
yerlere el atıp tevziine gidilmesi ve binaenaleyh
bu ısuretle mutlak haklardan olan ımülkiyet hak
kına bir tecavüz vukuu sabittir, b u bizce de sa
bittir, meslekim dolayısiyle de görüşümdür.
Yani bu mühim mevzu karşısında bu tevzi işini
kadastrodan sonra, veya kadastrosu yapılan
yerlere tahsis suretiyle bir takaddüm hususu
nun düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek is
terim.
DEVLET BAKANI RAlF AYBAE (Devam
la) — Efendim, bir global tenkid ve itham tev
cih etmedim. Ben, benim hizmetim murtabıt
olan noktasında bir takdim ve takaddümün fay
dasına sadece işaret ettim. Evvelâ ikinci suale
cevap vereyim. Tevzii arazinin kadastrodan
sonra gelmesinin faydasına ve nizaları kesici
olduğuna inandığımızı arz ettim. Ancak bâzı
yerlerde bâzı hizmetler bizi muayyen zamanda
o mıntakada genişçe Hazine arazisinin mevcudıolduğu bilinen mmtaka'larda rahatlıkla bilinen
mıntakalarda her hangi bir servisi hizmete sok
mak; için, arazi tevziini daha öne almak icbar
ederse ıbunun önden gitmenin ifade edeceği ımahzurları göze alıp almamayı tâyin etmek mevki
inde olmadığımı şu anda takdir buyurursunuz.
O zaman Hükümet, bu astar ve yüz meselesidir,
hangi hizmet daha ağır basıyorsa, meselâ tev
zii arazi sonradan, kadastrodan sonra yapılma
sı fikrini benimsemiş olmasına rağmen âcil ih
tiyaçlar karşısında falan yerde mutlaka top
raklandırılacak bâzı insanlara ve mutlaka bol
ca miktarda bulunan Hazine arazisinin mevzuubabsolduğu bir sahada takaddümen yapmaya
bir mecburiyet hissediyorsa bunlar hizmetin
zaruretleri olarak »bu tarzda Türkiye'de devam
edecektir. Demin söylediğim kadastronun ta
kaddümü fikri, bütün bunları stop ettirici
ve bütün bunları reddedici yegâne fikir olarak
ve tatbikatla ve yürütülmesi lâzımgelen bir fi
kir tarafından ifade edilemez ve şu anda, ben
de bunu ifadeyi yapabilecek mevki ve sıfatta
değilim.

Orman meselesine gelince; temas ettiğiniz hu
suslar cidden doğrudur. Ben de bu husus üze
rinde durdum. Malûmunuz, ormanlarımız tahdidedilmemiştir. Ormanlarımız tahdidedilmediği için, ormanların civarında yaşıyan insanla
rın ormanlarda açmış oldukları arazi ve orman
civarındaki arazilerinin tapulanması esnasında
ihtilâflar çıkmaktadır. Bugünkü, Orman Kanu
nuna göre Ziraat Bakanlığının orman hududunu
çizmek yetkisi ile kadastro memurlarına, tapu
lama memurlarına, buraya kadar ormandır,
bundan aşağısını şahıslar adına tescil edebilir
sin, ondan yukarısı ormandır
diyen beyanın
üzerine tatbikat yürüyüp gelmektedir.
Fotoğraflariyle, kadastrosiyle ormanlarımız
meydanda olmadığı için, bu kanunun birinci
maddesi de böyle çalıştığı için enteresan hâdi
seler meydana çıkmakta ve orman bölgelerinde
yaptığımız kadastrolara itizar nisbeti bâzı ah
valde çok yüksek bulunmaktadır.
Onun için
böyle yerlerde kadastro olarak orman hudutla
rının tâyininde Ziraat Vekâleti işe girmediği
müddetçe orman bölgeleri içinde tapu ve ka
dastro faaliyetini geri çekmek, bu faaliyetlere
girmemek, ikinci plâna almak gibi bir mecbu
riyeti hizmetin randımanı ve halkın
huzuru
bakımından da lüzumlu görmekteyiz. Bu husus
ta üzücü bâzı hâdiseler de cereyan etmektedir.
Bende misal vardır, gözümle gördüm. Bursa'mn Orhaneli kazasında,
iki sene evvel bir
bölge şefinin şuraya kadar orman hudududur
deyip çizdiği ve tapuculara gösterdiği orman
hududu, biraz daha sert olduğu için adamın evi
nin dibine kadar inmiş, diğeri biraz daha müla
yim olduğu için ormanlar biraz daha yukardan
çıkarak tapular daha nizasız hale gelmiştir. Ben
tetkik ettim, kaba taslak aklımda kalmış ra
kamlardan anlaşılacağına göre 2 orman bölge
şefi zamanında aynı bölgede yapılan tapulara
itiraz nisbeti biri zamanında ortalama
olarak
% 70 - 75 olduğu halde
diğeri zamanında;
% 30 - 35 e düşmüştür. Demek ki orman sınır
larının tesbiti meeslesi ve tapulamanın
halka
huzur verici bir tarzda ve nizasız olarak halkın
eline geçişi bakımından ehemmiyeti
haizdir.
Orman sınırlarının yapılması da bu memleke
tin zaruretlerindendir. Benim temas
ettiğim
kadar Ziraat Vekili bu sınırlamayı fotogranıetrik metotlardan istifade
ederek süratle
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yapmak için bir çalışma üzerinde olduğunu ba
na ifade etti. Maruzatım bu kadardır. (Alkış
lar)
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tBAŞKAN — Bölümlere geçilmesi hususunu
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.

302

Lira

İB.
îkinei kısım - Personel
giderleri

303

I - Maaşlar ve ücretler
38 488 907
Maaşlar
BAŞKAN - Kabul edenler...
Etmiyenler. Kabul edilmiştir.
3 809 430
202 Ücretler
BAŞKAN
Kabul edenler...
Etmiyemler, Kabul edilmiştir.
I 391 217
203 Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler...
Btmiyenler... Kabul edilmiştir.
204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin
ücretleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
R imâ yen ler... Kabul edilmiştir.

201

II - Başka haklar
200 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
l 241 700
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrası ile 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T.C Emekli Sandığına
2 749 391
yapılacak ödemeler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Utmiyenler... Kabul edilmiştir.
211

Merkezde ve taşrada Arap
harfli tapu kayıtlarının yeni
harflere çevrilmesi suretiyle
çıkarılması işlerinde mesai ha
ricinde çalıştırılacak memurla
ra 3656 sayılı Kanunun 22 nci
maddesi gereğince verilecek
fazla mesai ücreti
BAŞKAN --• Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

304

305

306

307

308

309

418

450

300 000

451
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Lira
Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri büro giderleri
509 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İller büro giderleri
1 200 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmivenier... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
1 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler-...
Etmiyenleır... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
400 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kira
846 958
BAŞKAN - - Kabul edenler...
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir.
Giyecekler
315 875
BAŞKAN - - Kabul edenler...
Etmiyenler.. . Kaimi edilmiştir.
Yolluklar
9 685 760
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştin1.
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
145 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyeınler... Kabul edilmiştiir.
Taşıt giderleri
61.0 250
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
2613 sayılı kadastro ve 5602
sayılı tapulama kanunları uy
gulama giderleri
8 500 000
BAŞKAN - - Kabul edenler...
Etmivenier... Kabul edilmiştir.
Teknik okullarda kadastro mü
hendisi ve Hukuk ve Siyasal
Bilgiler Fakültesinde tapu sicil
muhafızı olarak yetiştirilecek
öğrencilere verilecek burslar
390 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
20 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştiir.
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452 4489 sayılı Kanıma göre staj
için yabancı
memleketlere
gönderileceklerin yolluk ve gi
30 000
derleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyealer... Eaibul •edilmiştin-.
476 Kurs ve okullar genel gider
1 050 000
leri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul -edilmiştin'.

Beşinci kısım - Borçlar
501 Oeçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
EtmâyenleT... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmâyenlev... Kaıbul edilmiştim,
Altıncı kısım - Yardımlar
653 Tapu ve Kadastro Memur ve
Müstahdemleri Tutum ve Mu
avenet Sandığı (Memur ve
müstahdemlerin Öğle yemek
lerine yardım olarak)
BAŞKAN — Kabul edenler...
•Etmiyetnler... Kabul edilmişti1!-.
Yatırımlar
I - Onarımlar
701 Bina onarımı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştik.
703 Makina ve teçhizat onarımı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Fltmiyonler... Kabul edilmiştin-.
V - Etüt ve proje
732 203 sayılı Kanun gereğince
harita alma ve yapımı işleri
giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Rtmdvenler... Kaıbul edil mistir.
IX

2 000

91 000

51 997

20 000

2 248 800

Makina ve teçhizat alımları
ve esaslı onarımları
781 Makina ve teçhizat satmalımı
2 500 000
ve esaslı onarımı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etnıivenler... Kabul edilmiştir.

B — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu
raporu (1/152) (8. Sayısı : 17) (1)
BAŞKAN — Vakıflar l/mum Müdürlüğü
bütçesine geçiyoruz.
Millet Partisi Senato Grupu adına Sayın Ineeoğlu, buyurun.
M. P. GRUPU ADİNA MUSTAFA YILMAZ
INCEOĞLII (Afyon Karahisar) — Sayın Reis
ve muhterem. Hükümet erkânı ve Yüksek Sena
tonun sayın üyeleri. Hepinizi hürmetle selâmla
rım.
Millet Partisi senatörleri adına Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün bütçesi münasebetiyle tenkid
ve temennilerimizi arz edeceğim.
Büyük Türk milleti, toplum fertleri arasın
daki sosyal dengesizliği gidermek için islâm dini
inançlarının yardımı ile meydana getirdikleri
Vakıflar İdaresi bütün dünyaya örnek olmuş,
çok büyük teşkilâta sahipli. Bu teşkilât sayesin
de vücuda gelen imarethaneler, şif ananeler, köp
rüler, çeşmeler, mektepler, medreseler, mabetler
halen yaşıyan canlı âbidelerdir. Fakat maalesef
bugünkü durumu ile bizleri üzüntüye sevk eden
bir ciddiyet taşımamaktadır.
Sosyal Devlet anlayışının benimsediği bir
devirde bu sosyal müessese üzerinde Hükümeti
mizin hassasiyetle durması ve yeni yeni görüşler
ihtiva eden bütçe ve kanun tasarıları ile karşı
mıza çıkması her yıl tenkid ve temenni edildiği
halde halen bir yenilik görmediğimizden mütees
siriz.
Bu görüşlerin ışığı altında 1968 yılı bütçesine
bir göz- atalım. Vakıflar Genel Müdürlüğünün
.1963 yılı gelir ve gider toplamı 45 milyon 73 bin
lira olup 1962 yılı bütçesine nazaran 3 milyon
37.1 bin 55 lira bir fazlalık arz etmekte ise de, bu
fazlalığın büyük bir kısmı % 15 kanuni maaş
zammı olmak üzere personel giderlerine karşılık
olup, ancak 250 bin lirası çeşitli sosyal yardım
giderlerinde görülür. Buna mukabil üniversite
ve okulların muhtaç öğrencileri için yurt ve
kamp giderlerinde 692 724 lira bir noksanlık
vardır.
(1) 17 S, tfayıh hasmayazı tutanağın sonundadır,
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Köyler ve dernekler tarafından inşa ve tamir
ettirilecek hayrata yardım için 4 milyon 250 bin
lira konulmuş ise de bu miktar çok azdır. Çünkü
vakıfların başta gelen vazifelerinden birisi de
hayrata yardım etmek, mevcutlarını ayakta tut
mak ve ihtiyaca göre yenilerini inşa etmek oldu
ğu halde 1953 yılına kadar hiçbir yardım yapıl
madığı gibi dernekler ve halk tarafından onarı
mı ve yenilerinin inşası teşvik edilmediğinden
hayrat ve camilerimiz harap kalmış olduğundan
1953 yılından itibaren bu fasla ödenek konmaya
başlanmış ve görülen ihtiyaca binaen her sene
artan bir tempo ile 1960 yılında 28 milyon liraya
kadar çıkarıldığı halde yine kâfi gelmemiş ve
hepinizin müşahede ettiğiniz gibi hayrat bakım
sız, camilerimizin çoğu harap, mevcutları da kifa
yetsizdir. Hele büyük şehirlerimizde, bahusus
Ankara Cuma ve bayram namazlarında hiçbir
cami cemaati istiap etmemekte ve avlularında
dahi namaz kılınacak yer bulunmadığı gibi, cami
avlularında namaz kılanların perişanlığı mukad
des dinimize karşı diğer milletlere nazaran uta
nacak bir durum arz etmektedir. Buna rağmen
bu yıl ki tahsisatın 4 milyon 250 bin liraya indi
rilmiş olmasını üzüntü ile karşılarız. Her halde
bunun Yüksele Mcclisinizce de tasvip görmiyeceğine inanıyoruz. 1961 yılında olduğu gibi yine
14 milyon liraya çıkarılması için bir takrir veri
yoruz.
Müslüman ve hayırsever vatandaşların mâ
nevi inançlarını tatmin etmek maksadiyle, yap
tıkları vakıfları, Devlet zaptettikten sonra onla
ra lâyikı veçhile bakmazsa, işletmesini bilmezse
ve vakıf gayesinde kullanılmazsa elbetteki va
tandaşların bu hayır müessesesine karşı itimadı
kalmıyacak ve dolayısiyle bu sosyal müessesenin
geliri zamanla tamamen kaybolacaktır. Masraf
larının bugün yarısı ise yarın tamamı bu Devlete
yük olmakta devam edecektir. Millî kalkınma
mıza yardım edecek olan dinî inanç, örf ve âdet
lerimize uygun sosyal dengeyi sağlıyacak böyle
sine bir müessese ve gelir kaynağı varken bun
dan istifade etmiyerek yabancı metotlarla halkı
mızı zorlamanın muvaffakiyeti güç bir metot ol
duğuna kaaniiz.
Muhterem arkadaşlar; bu sosyal müessese
mizi yeniden ihya edebilmemiz için vakıfları
güçleştiren ve vatandaşlara itimat telkin etmiyen ve hattâ bünyemize uygun bulunmryan te-

i sislere dair hükümler yerine süratle bir Vakıflar
i Kanunu tedvin edilmelidir.
j
Vakıfların tam bir envanteri yapılarak her
vakıf gayesine tahsis edilmeli, gelir temin etmiyenlcr de satılarak gelir getirecek eserler meyJ dana getirmelidir.
Hayırsever ve zengin vatandaşlarımızı büyük
vakıflar yapmaya teşvik edecek tedbirler alın
malıdır.
Vakıfların çar çur edildiği zihniyetini vatan
daşın zihninden tamamen silmek lâzımdır.
Vakıf binalar icarını bugünkü şartlara ve rayice
göre ayarlıyacak olan yeni kanun tasarısını ive
dilikle görüşerek yürürlüğe koymak lâzımdır.
Vakıflar İdaresinin Nizamnamesinde değişik
lik yapmak suretiyle, idarenin bir kısım Devlet
daireleri, bahusus Diyanet İşleri, Millî Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, ve yurtlar öğrenci kredi müessesesi ile irti
bat halinde çalışması ve hayır müessesesi olarak
muhtar bir müessese haline getirilmesi bu suret
le bütçeye yük olmaktan kurtarılmasının zaruri
olduğuna inanıyoruz.

I
I
I
I
I

Hariçteki vakıflar mevzuunu haricî temas
larla ön plânda tutmak gerektiğine kaaniiz.
Hulâsa : Bir zamanlar bütün dünyanın hay
ran kaldığı bu muazzam sosyal hayır müessesemizin yeniden eski haline getirilmesi için her se
ne bütçe müzakereleri münasebetiyle çok kıymetli mütalâalar serd edilmiş, acı tenkidler ya
pılmış olduğundan aynı sebepleri tekrar etmek
suretiyle kıymetli zamanlarınızı daha fazla almak istemiyorum.

I
Hükümetten istirhamımız şudur ki :
j
Gelmiş geçmiş bütün tenkidlerin ışığı altında
I bu sosyal hayır müessesemizin imparatorluk za
manındaki göz kamaştırıcı bütçesine ve idaresi
ne kavuşturulması için etüt ettirilerek ieabeden
kanuni tedbirlerin bir an önce alınmasıdır.
Bütçemizin millete ve memlekete hayırlı ve
uğurlu olmasını Allah'tan temenni eder, Hükü
mete muvaffakiyetler dileriz. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, saat 13 e golI mistir. Tensibederseniz saat 15 te devam etmek
I üzere oturuma ara vereceğim. Yalnız bütün par
tilerden bilhassa rica edeceğim, dün öğleden son
ra bitirmeye mecbur olduğumuz programı buI gün hâlâ bitiremediğimiz gibi elimizde de öğlej den sonra görüşmek üzere iki bütçe kalmıştır.
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Anayasanın eniri gereğince; Senato bir süre ile
tahdidcdilmistir. Binaenaleyh bütçedeki tasar
rufa dikkat gibi kelâmda da dikkati arkadaşlar
dan rica edeceğim.

Saat 15 tc toplanılmak üzere oturuma ara ve
riyorum.

Kapanma saati : 12,50

»>•©-«

İKİNCİ

OTURUM

Açılma saati: 15,00
BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü
KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas)

OBAŞKAN — İkinci O'turumu açıyorum, Va
kıflar G<enel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki me
saiye devam edeceğiz, söz Sayın Hüsnü Dikeçliğil'in.
A. P. GRUPU ADINA HÜSNÜ DİKEÇLÎOİL (Kayseri) — Muhterem Başkanı ve Baş
kanlık Divanını, muhterem senatör arkadaşla
rımızı <ve Sayın Devlet Vekilini, Vakıflar Umum
Müdürlüğü erkânını Adalet Partisi Senato Grupu adına hürmetle selâmlarım.
Muhterem beyefendiler;
Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesi görüşü
lürken, mübarek vatanımızda ve idaresi altına
•almış oldukları diğer ülkelerde, hiçbir millete
nasibolmıyan hayır müesseseleri kurmuş olan
şanlı ecdadımızın ruhunu taziz etmek üzere kı
sacada olsa vakıf müesseseleri üzerinde durma
yı bir borç 'bilmekteyiz. Ancak, buna geçmeden
önce, bugün için dillerimizden düşürmediğimiz,
diğer geri kalmış milletlere ve bu arada 'bize
de yardım eden mütevelli heyetlerle vakıflar te
sis ederek idaresi eiihetine giden Amerika hayır
severlerine bizim ulu ecdadımız örneklik yap
mıştır. Şimdi bizler ise kaybettiğimiz bu iyi
hasletlerimizi onlar da görüyor da imreniyoruz.
Bizden gidip de, onlardan bize aktarma olan
Orta - Doğu Üniversitesi mütevelli sistemini,
tedricen diğer müesseselere de teşmile çalışaca
ğımız yerde, kıskanarak yadırgıyoruz faile!..
Bu hale göre, tarihinden ibret almasını bilmiyen milletler için tarih bir tekerrür oluyor
demektir. Kanaatimizce, medeniyette hamleci-

lik ve medeni olmak demek mazinin bilûmum
iyi taraflarını da söküp atmak demek değildir.
Mazideki güzel hasletleri, teşkilâtları müspet
'bir anlayış ve zihniyet içerisinde tekâmüle ulaş
mak, dolay isiyle insanlık camiasına ışıklar tutip faydalı olmaktır.
Muhterem arkadaşlar;
İşte dedelerimiz mayayı asliyesini kaybet
meksizin bir medeniyetin kurucusu ve banisi
olurken mübarek Anadolumıızun Türkleşmesin
de hayır müesseseleri ve tesisleriyle hizmette
adeta yarış etmişlerdi. Ülkeler fetlhetdikçe de
bu hayır tesislerini .oralara .götürerek gönüller
yapmışlardı. Kendi çıkarından ziyade hem cin
sini, insanlığı düşünen ecdadımız, hakaniyle,
sultanı ile, sadrazamı ve devlet ileri gelenleriy
le, ümeralariyle, ulu kişileriyle, hulâsa, esnafı,
icadını ve kimiyle hayratlar kuruyorlar ve hay
ra koşuyorlardı. Bu kudsi vatanda seyahat edip
te bunları gören İbni Batuta eserinde, «Bere
ket Şam'da, şefkat Anadolu'da» tâbirini kul
lanmaktan kendisini alıkoyamamıştır.
Gerçekten de böyleydi, içtimai dayanışma
ve yardımlaşma kalblere inşirah baıhşediciydi.
Değil insanlar için, hayvanlar için bile bakım
yerlerinin kurulmuş olduğu birer vakıadır.
Kayserimde Prenses Gevher Nesübe'nin Divriği'
de Melik Turan'm Darüşşifiaları dertlere deva,
.'hastalara şifa; Ba-şhan, Karataıy, Sultan Hanı
gibi hanlar ise yolculara ve yolda kalmışlara
yardım tesisleriydi. Hacı Bektaş Veli, Mevlâna
Oelâleddini Rumi, Yunus Emre, Hacı Bayram
Veli, Emir Sultan gibi ulu kişiler de yalnız ve
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yalnız irşatçı, fazilet, alhlâlk timsali olmakla kal
mayıp vakıfları ile de örnek olmuşlar, açları ve
kimsesizleri doyurmuşlardı. Bu ulu kişiler müş
terek gayelerini şu sözlerle hülâsıa ettiler :
«Allalh'm buyruklarına uyduk, ilim ahlâk
vo fazilet yolunda savaştık. insanların eşitliği
ne, halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inan
dık. inandığımız kıymetleri; benimsediğimiz
fikir ve duyguları yaymaya uğraştık, insanla
rın, hele bu toprağın insanlarının düzenli bir
yaşayıştan ayrılmamalarını sağlamaya çalıştık.
Bu uğurda her zaman hizmet, her zaman gay
ret gerek. Hizmet kılın, emek yetimin, nasibi
nizi alın.»
Afyon'da mütevazi bir türbe içerisinde yanyana yatan (Kadın Analar) dan kırk tane çeş
me yaptıran Melek Peykar, Kırkgöz köprü yap
tıran Naime Cevher, fakirler için binbir aded
kapaklı mezar yaptıran Hatice Sultanlar yine
de «Biz gönlümüze göre birşeyler yapamadık,
bir şeyler bırakamadık» demişlerdi.
Nilüfer Hatun da, İznik'deki imaretini çok
sevdiğini söylemekle yetindi. «Bursa'da yer yer
ulu çınarların gölgelendirdiği bir mesireyi ço
cuklar rahatça oynasmlâr, halk temiz hava alsın
dinlensin diye vakfetmiştim, acaba şimdi ne hal
de?» diye seslendi.
Edirne'de, İstanbul'da yurdumuzun daha bir
çok yerlerinde vakıflar bırakan Fatih'in babası
II nci Sultan Murad Han ise tevazuu elden bırakmıyarak sadece : «Hayrat ve hasenata meyli
miz fazla idi. Harbden, darbeden göz açamadık
Ergene suyu üzerinde yaptırmış olduğumuz Uzun
Köprünün işe çok yaramış olduğunu hatırlarım.
Orada bir de imaretim vardı. Açılış günü belime
futa bağlıyarak kazanlarda pişen yemekleri kotardım. Kendi elimle aş dağıttım. Bütün serve
timi hayır işlerine harcamıştım, iyilik yapmaya
gene de doyamadan, dünyadan göçtüm, mezarı
mı yaptırmaya yetecek param kalmamıştı, ölü
mümden sonra parmağımdaki yüzüğün satılma
sını, parasiyle mezarımın yaptırılmasını vasiyet
ettim.» diyebilmişti. Şimdi milletimiz böylesine
Devlet adamlarının hasretini çekmekte!...
Allah ve Peygamberimizin tebcille övdüğü Fa
tih Sultan Mehmet Han'a Türk'ün içtimai, insa
nî adaleti karşısında Hırvat ve Slovenler : «İda
reniz altına geçen ülkelerde halk, refah ve ada
let içinde yaşıyor. Herkesin canı, malı, ırzı em-

0:2

I niyet altında. Vicdanlar ve ibadet serbest, biz de
bu saadete kavuşmak istiyoruz. Geliniz, bize hu
zur ve rahat getiriniz» diye name göndermişler
di. O koca Fatih ki, istanbul'u yeni baştan
I imar etmiş, Fatih Camii ile bu mabedin etrafın
da toplanan, büyüklü küçüklü 16 medrese, zaI nıanına göre çok mütekâmil bir hastane (Darülşifa), kervansaray, tabhane, imaret, kütüphane,
mektep, hamam, türbe gibi binalarla müderrislerin
I ve diğer öğretim görevlilerinin oturumları için ve
I konakları ihtiva eden bir mahalle ve 300 e yakın
I dükkânı havi Fatih'teki külliyesini kurdurmuştu. Ve o zaman medreseden kendisi için bir odaI cık istediği zaman derin ünlü müderrisleri : «BuI rası ilmiye mensuplarından başkalarına tahsis
I edilemez. Ancak imtihanla bir oda edinebilirsin.»
I fetvasını vermişlerdi. Yine o büyüklerin bü
yüğü Han; «Darüşşifasını yalnız müslümanlar
I için değil; Allah'ın bütün kulları için hizmete
koyduğunu, hastane başhekimliğine hangi dinI den, mezhepten olursa olsun zamanın en hazık
I ve en ehliyetli hekiminin getirilmesini şart koş
tuğunu» söylemişti. İşte tarihî bir âbide olan bu
külliye 1952 - 1956 yıllan arasında bir buçuk
I milyon lira sarfı ile tarihî şanına lâyık bir şekil I de onarılmıştır ki, bugün o medreseler en güzel
I öğrenci yurtlarından birisi olarak gençliğe hizI met etmektedir. Bu tarihî âbidelerin onarılmasıI na ön ayak olan ve hizmetleri geçenleri burada
I hürmetle yâdederiz.
I
Muhterem beyefendiler;
I
Bu konuda boşalan hayır ruhlarımızın, şefkat
I hislerimizin uyarılması için birkaç misal daha
vermekten kendimizi alık oyam anı aktayız. KanuI ni Sultan Süleyman'ın vakfiyesi olan Süleynıaniye Camii, medreseler, darül'hadis medresesi,
I Sibyan Mektebi, darüş'şifa, imaret, kervansaray,
I tabhane gibi kısımlarla Kanuni ve Hürrem türI belerinin haşmeti karşısında rahmetli Yahya KeI mal merhum....
«Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,
Seçmiş istanbul'un ufkunda bu kudsî tepeyi,
I
Taşımış harcını gazileri, serdariyle,
I
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mimariyle,» de
miştir. Kanuni'de vakfiyesinde :
«Allah'ın bize ihsan ettiği nimetlerin, lütııfların, atıfetlerin şükran borcunu ödemek için bu
cami altınla, gümüşten yaptırmayı, yakut ve in
cilerle bezemeği düşünmüştük. îslâmda israfa,

I
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gösteriye yer olmadığı içindir ki, sadeliği tercih
ettik. Bununla beraber yaptırdığımız bina öyle
sine sağlam, öylesine güzel, öylesine mükemmel
bir eser oldu ki, en değerli madde ve mücevher
lerle yapılmış olsaydı, bundan daha güzeli, da
ha kıymetlisi ortaya konamazdı.» beyanında bu
lunmuştu.
Köprülü Mehmed ve Fâzıl Ahmed paşalarla,
Sokullu Mehmed Paşa ve benzerlerinin Bosna sı
nırlarından Yemen'e kadar kocaman ülkelerde
hepsinin de nice hayratı, nice vakıfları bulun
maktadır. Yeri gelmişken cedlerimizin kurmuş
oldukları vakıflara gelir kaynakları olarak tah
sis etmiş oldukları malların da pek çok çeşitli
olduğuna işaret etmemiz yerinde olur. Dedeleri
miz; tarlalar, geniş arazi ve çiftlikler, bağlar,
zeytinlikler, hurmalıklar, narenciye, fındık ve ıineir bahçeleri, evler, dükkânlar, hanlar, hamamlar,
değirmenler, dalyanlar, madenler ve çeşitli gayrimenkullerden başka gemiler, canlı hayvanlar da
vakfetmişler, ayrıca (nukudu mevkuf e) namı altın
da para vakıfları da tesis etmişlerdir. Nitekim
Sokullıı Mehmed Paşanın Hicrî 981 tarihli vak
fiyesinde tamamülvezin ve sahihülayar yüzbin
altının da vakfolunduğu kaydedilmektedir. Esa
sen de 6219 sayılı Kanunla kurulan Vakıflar
Bankasının sermayesinin çekirdeğini 1 069 aded
para vakfı teşkil etmektedir. Nüvesi hayırlı pa
radan meydana gelen Vakıflar Bankasının yine
hayırlı mesailerinin, daha çok hayır yolunda ol
masını beklerken, vakıf olan büyük arazilerin de
örnek işletmeciliğini ele almasını temenni etmek
teyiz.
Muhterem arkadaşlar;
Birkaç örnekte hamiyetli ruhlarını şadetmek
maksadiyle eşhastan vermek istemekteyiz :
Nazilli'de Fatma Ana; «Dul ve yoksul bir ka
dın için bir şey yapamadığını, ömrü boyunca biriktirebildiği birkaç kuruşu vakfederek, yol üze
rindeki kuyuya her yıl bir kova ile ip alınması
nı şart» eylemişti.
Edremit'te Nikola kızı Rikne; Yenikapı Mevlevihanesine zeytinyağı tahsis eylediğini zikret
mişti.
İstanbul'da Ekmekçi Ahmet Nureddin «Üm
meti Muhammed'in temiz hava alması ve etra
fını görmesi için Bebek'te yalı ve liman vakfeylediğini» bildirmişti.
Zeliha Kadın «Yoksul çocukları kayırmak»,
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Molla Çelebi ile Nakib'ül Eşraf Esat Efendi
de «öksüz kızlara çeyiz vermek için vakıfların
dan tahsisler yaptıklarını» söylemişlerdi.
Hele camilerimize vakıfla başlıyan kitap ve
kurulan kitaplıklar muazzam kütüpanelerin doğ
masına yol açmıştı. Bugün eski kütüpanelerimiz
bunların birer şahitleridirler.
İşte bizler Vakıflar Umum Müdürlüğünün
ve ilgili Devlet Bakanlığının yalnız ve yalnız
işliyen kuru bir müessese olarak değil; bu ölüm
süz ecdat ruhunu ihyaya çalışmasını da te
menni etmekte ve dilemekteyiz, Bizlerin ve
nesli âtinin hamiyet duygularını kamçılıyacak,
mülkümüzün tapusu mesabesinde olan dedele
rimizin yadigârları olan tarihî eserlerin onarım
ve restoresine ayrılan ödeneği çok yetersiz gör
mekte, en büyük yatırımın bu eserlerin ihyası
olduğuna işaret etmek isteriz.
Bu arada Mimar Saim Ülgen gibi kendileri
ni bu işe vakfetmiş değerli uzmanların azlığını
işaret eder, yeni uzmanların yetiştirilmesinin
ele alınmasını tavsiyeye değer huluruz.
Ayrıca, tarihî bir oluşun içerisinde eski eser
lerin onarımı ve restorasyonunu Doğu - Anado
lu'muzdan başlıyarak bütün vatan sathındaki
ecdat yadigârı eserlerin bir onarım plânına bağ
lanmasını ve bu işte vakit kaybedilmemesini
bekleriz.
Muhterem arkadaşlar, bu misalleri verdikten
sonra, şunu arz etmek isterim İd, bizim bu mü
talâalarımız Vakıflar Umum Müdürlüğü için
bir tariz değildir. Esas meseleleri ortaya koy
mak ve bu meselelerin ışığı altında bu mesele
nin tekâmül etmesini gönülden arzulamaktayız.
Şimdi, Vakıflar Umum Müdürlüğünü ta
puyla Iberaber aldığımız zaman hayır müessese
leri üzerine kurulmuş tesisleri bu müessese o
ruh üzerine mi devam ettiriyor, yoksa onun
ruhuna aykırı mı? Şunu hemen ilâve edelim ki,
Vakıflar Umum Müdürlüğü her ne kadar vazi
fesini yapıyorsa da yani genq nesillere bakıyor,
Cjureba gibi bir 'hastanesiyle sağlığa hizmet edi
yorsa da esas vakfın ruhuna uygun bir şekilde
hareket etmemektedir. Bu bakımdan .gelirleri
azdır, bunun rakamlarını burada saymıyacağım.
Sebebi de Vakıfların elinde bulunan, emlâk, akar
ve binalar üzerinde oturanlar çok cüzi bir pa
rayla oturmaktadırlar. Bu şimdiye kadar böyle
sürüp gelmektedir. Burada oturan fakir olsa
J neyse, ama ıhali vakti yerinde kimseler otur-
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maktadır. Bunun için önce bunu durdurmak
ve bugünkü kira rayici ne ise ona göre kiraları
nı ayarlamak ve bu suretle vakıflara gelir sağ
lamak lâzımdır.
Yine arkadaşlarım belirttiler, son zamanlar
da derneklere ve camilere ayrılan yardım mik
tarı çok düşmüştür. Gerekçede bu rakamlar var.
Bu yıl 420 bin lira konuyor. Halbuki 1953 te
500 bin, 1954 te 700 bin, 1955 te 1 milyon,
1956 da 5 milyon, 1957 de 8 milyon, 1958 de
yine 8 milyon, 1959 da yine 8 milyon, 1960 da
28 milyon, 1961 de 14 milyon, 1962 de 4 mil
yon lira. Bu sene ise 420 bin lira. Muazzam
bir düşüş. Bu düşüş bu serıeki bütçede olmasa,
bilâkis daha fazla verilse çok iyi olacaktı. Ayrı
ca 'Sayın Bakandan rica ediyorum, bu paralar
valilik emrine gönderiliyor. Bu paralar kontrol
edilmeli, tamamen yerine masruf olıi}Torsa para
verilmelidir. Hatır almak, siyasi maksatları te
min etmek için verilmemelidir, titizlikle dağı
tılmalıdır. Hatır, gönül bu işe karışmamalıdır.
Meselâ ben gittiğim zaman senatörüm, mil
letvekiliyim, şuraya şu kadar, buraya bu kadar
ver. Bu ortadan kalkmalıdır.
Muhterem arkadaşlar, diğer taraftan körler
vo kimsesizler için konan paralar da azdır. Ay
rıca yurtlara paralar verilirken onların başına
tâyin, edilecek öğretmenlerin, eğiticilerin üzerin
de de durmak lâzımdır. Buraları birkaç memur
idare etmektedir. Halbuki bu bir ihtisas mese
lesidir. Gocukların kontrolü, çalışmaları bir
sistem dâhilinde ancak hu murahhaslar tarafın
dan yapılabilir. Ama kadro müsaade etmiyorsa
o başka.
Vakit' yurtlarının. Anadolu şehirlerine de teş
mili, ve yine hu yuutların başlarında terbiyeci
'kişilere yer-'verilmesini temenni etim kfeyiz.
Vakıflar Bankasının daha radikal, vakıfların
rubuna uygun bir tşekile yöneltilmesini, vakıf
lar;) ait 'büyük arazilerin örnek bir şe'kilde iş
letmeciliğinin banka tarafından ele alınması
bnsusunu tavsiyeye şayan buluruz.
Hon zamanlarda Kayseri'de, İzmir Yle, İs
tanbul'da ve yurdumuzun -diğer bölgelerinde
ckullar gibi tesisler inşa ederek hayılüıaklıkla
rı ile ecdatlarımızın ruhlarını dile getirip ve
sâdeden hamiyetli zenginlerimizin ölenlerine
rrbmet, hayatla'küerine saadetler dilerken,
Adalet Partililer olarak bilumum zenginlerimi-
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•ziıı bu uğurda seferber olmalarını dileriz. Söz
lerimizi bitirirken mısralariyle ecdada çelen İç
ler ören Merhum Yahya Kemal'in mısralarını
tekrarlamaktan haz duyar, cümlenizi 'hürmet
lerimle selâmlarım :
«Yine birlikte bu mevsimde, Atik-Valde'de
yiz;
Yine birlikte, Om mevsimde, gezip sezmedeyiz.
Bu çınarlarla siyah servilerin gölgesini;
Bu şadırvanda suyun sanki ledünnî sesini.
Eski mimara nasıl rahmet o'kunmak burada?
Suyu cennetten akıtmış bu güzel manzarada;
Bu duvarlar da, saatlerce temaşaya değer;
(bnrdtm solnuyacak bahçeler açmış yer
yer;*
Ruhları şadolsun. (Alkışlar)
BAŞKAN -— Sayın Uzunbasanoğlu.
Y. *T. I\ (IRUPO ADINA SİRRİ L Zl XIIASANOĞLU (Bolu) — Muhterem arkadaşlar;
Veni Tiiı'kiye Partisi Cumhuriyet 'Senatosu
fîrupu adına Vâkıflar İdaresinin 1!)(>C> yılı
bütçesi üzerinde söz a'mış bulunmakla görüş,
düşünce, tenkiti ve .temennilerimizi bildiriyo
rum :
Arkadaşlar, aşağı - yukarı lıcr insan müspet
•karşılanan fikirlerinin, hatıralarının, •arzu. ve
iradesinin uzun zaman yaşamasını ve 'bunun
ölümünden sonra da devamını ister. Bundan
başka her insanın yaradılışında bir hamiyet
ve'hayır .severii'k duygusu da'mevcuttur. Müs
lümanlık gilbi kuvvetli bir dine ve inanca sa•hi'bolanlarda elbet teki bu duygu daha derin
vasî ve daha mütekâmildir.
Dinin esaslarından. Ibiri olan yardım yal
nız ahlâki ve insani bir vazife değil, hayali
içtimaiyenin âli menfaat'eri icabatmdan oldu
ğu da şüphesizdir.
Aüıayyen bir gaye >vc cemiyete hadim bir
bayır uğruna ve istikametine mütemayil olan
iyilik duygusu ile arzu ve iradesini ölümün
den 'sonra, 'ebedileştirmek için emlâkine hükmi
bir şaıhsiyet 'kazandırarak insanlığın emrine te
sis ve talhsis etmek fikri vakıf müessesesine vü
cut vermiş 'bulunmaktadır.
Tarih boyunca en büyük iftihar membamız
olan ecdadımızın en yüksek vasfı haiz bir me
deniyet aleminin, en canlı, en saf ve en temiz
bir bayır sevei'li'k duygusunun müşalhbas teza
hürü ve eseri 'olan 'vakıflarımıza maalesef Cum-
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huriye t devrinde aynı iliği 'gösterilmediğim ı rinde cemiyetin kalkınmasında çok büyük fay
daları dokunan evkaf ve sosyal yardım müesse
üzüntü ile müşahade etmekteyiz. Daha ziya
seleri mevzuunda bizim ulaştığımız merhalelere
de ıburmn da İsviçre'den tercüme edilen Ka
en ileri ve müterakki milletler asla ulaşamamış
nunu Medenîde vaz 'olunan tesislerle birlikte
lardır.
Ecdadımız bu müesseselerle dünya mede
vakıfların
da nazara 'alınmamış ve vakıfın
niyetinde bir nümunei imtisal olmuştur. İmpa
şartlarından 'Oİaıı vakıf emlâkinin gayesine ma
ratorluk münkariz bulduktan sonra vakıf müesse
tuf ve ınalhalline masruf olması keyfiyetinin
seye ait birçok eserler yurdumuzun dışında millî
mühim bir mabette ihlâl edilmiş 'olmasından
hicranla bölünen hudutlarımızın ötesinde hazin
ileri geldiğini .anlıyoruz.
birer hâtıra ve insanı hayallerinin peşine takarak
Bir vakıf gayesinden ve istikametinden in
şanlı geçmişlere götüren birer hayrat membaı
hiraf ederse vatandaşların irtibatının aynı ilgi
olarak kalmışlardır.
ile devamını sağlamak oldukça güçleşir. Çünkü
vakfın unsurları ihlâl olunduğu zamandakinden
belki de daha çok böyle bir durumda iken vakfın
devamı vakfedenin ruhunu daha fazla muztarip
eder.
Vakıflar hukuki, ahlâki, iktisadi, içtimai ve
idari bakımlardan ayrı bir önem ve hususiyet
taşır.
Uzun yıllar ve asırlar devletin ve milletin ko
ruyucu ve yapıcı bir inkişaf âmili olan vakıflar,
dinî, içtimai ve ahlâki esaslardan doğmuştur.

Onların vakıfların gelirine yapacağı tesirden
başka o meşhur İstanbul yangınında da vakfın
gelir kaynaklarından bir çoğunun heder olması,
aşarın ilgası, ormanların vakfın elinden alın
ması, vatandaşların bu yola teşvik edilmemesi,
propagandanın yapılmaması, vakıf müessesesi
nin şartlarını tevhidedebilecek ve böyle bir ze
mini hazırli3rabilecek zihniyette bir neslin yetiş
mesini ve eski gelenek ve göreneklerin ihya olun
masını sağlıyacak içtimai bir gayret ve hamlenin
yapılmaması gibi birtakım sebeplerle vakıflar
Vakıflar, tarihimizde en şerefli ve en kıymet
I
müessesesi çok müşkül ve çok vahîm bir mecraya
li mevki işgal eden müesseselerden biridir.
doğru gitmektedir.
Roma devrinden itibaren vakfî düşüncelere
Vakıf müesseselerinin varlığını tekevvün ettiraslanmakla beraber uygulama yönünden bizim
I
ren
ve onu tevlideden hukuki, iktisadi ve içtimai
ki kadar geniş bir sahaya yayılan ve bizimki ka
unsurların hakkını vererek maksat ve gayesi yodar eski olan yoktur.
Bu hayrı müesseselerde kimsesizlere, fakirle i lunda işliyen ve hikmeti vücudunu en güzel inre, hastalara, zayıflara her türlü ilme, irfana, [ sani ve medeni örneklerle bütün cihana göste
ren, Türklüğün vo Müslümanlığın en büyük
sanata ve hattâ hayvanların hastalığına ve ilâ
asalet ve diğergâmlığmı şan ve şerefle her tara
cına yani insani, içtimai, sıhhi ve daha akla gele
fa dalgalandıran bu müessese o devri saadette
bilecek her sahada teferruata varıncaya kadar
icabında Hükümete yardım eden koca bir Neza
hizmet elini uzatmış, köprüler, yollar, hamam
ret ile idare olunurken bugün Hazinenin sırtın
lar, gifahaneler, çeşmeler, imarethaneler, med
da yük olarak bilinen ve cidden de öyle o.lan es
reseler, mektep ve mabetler gibi âmmeye hizmet
ki
vakar ve şöhretini kaybetmiş, taşıdığı mede
eden medeni ve dinî birçok müesseselere vücut
niyet
nuru gittikçe sönmeye yüz tutmuş bulu
vermiştir. Bütün bu müesseselerin kuruluşunda
nan bir Genel Müdürlük kadrosu ile ancak kifa
ve hizmete arzında, semereli ve randımanlı ola
fınefs ve ifayı fâaliyet edebilmektedir.
rak devam ve inkişafında ecdadımız asla meshep,
cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmemiş, yalnız va
İlk hajyrî ve sosyal hizmet müessesesi olmak
tandaşlık ve insanlık mefhumunun mücerret mâ
şerefini taşıdığı halde, hor görülen, demiydim
na, anlam ve şümulünden doğan mânevi atmos
de 'bir nevi lâ'kaydi ile karşılanan vakıflarımız
ferin ışığı altında yardamı en esaslı bir şart ve
ne gariptir ki, kendi sahasında bütün dünyaya
medeniyetin kaçınılmaz en zaruri icabatından
ışık tutmuş, fakat o ışığın altında ve çok yakı
telâkki etmiştir. Bu mevzuda bizden daha ileri
nında olduğumuz için mi, nedense biz ondan
ye gidebilmiş hiçbir millet yoktur. Osmanlı Dev
istifade "etmekte eskisi gibi devam etmesini bi
letinin cepheden cepheye, akından akma, zafer
lememiş ve hattâ karanlıkta kalmayı tercih et
den zafere koştuğu tarihimizin o aydın devirlemiş hissini uyandıran bir havanın estirilmesi-
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ne, belki de bilmiyerek ve istemiyerek sebebi
yet vermiş ve zemin hazırlamış bilinmiyoruz.
Avrupa'da ve Amerika'da bulunan aynı ma
hiyetteki müesseseleri ve bugün Ford ve Rokfeller vakfını hepimiz biliriz, duymuşuzdur.
Onlar örnelklerini vakıflarımızdan almışlardır.
Böyle olmasına rağmen memleketimizde vakıf
larımız canlılığını ve hükmünü gittikçe kay
betme istidadının devamında inkişaf etmekte
dir. Asla, vakıf tesis etmek is'tiyen hayırsever
'kimseler kalmadı, denemez. Yalnız, vakıfların
duçar olduğu bu hal ve hâsıl :olan yeni anla
yış ,§ü{tfıe ve tereddüt yaratmış bulunduğundan
rağbetin azalmış bulunmasını tabiî görmek lâ
zımdır. Yukarda bir nebze temas ettiğimiz gibi
tercüme olunurken medenî Kanıın'da, memleke
timizin durumunu ve belirecek haller ve ihti
malleri .göz önünde tutmak ve medeni ihtiyaç,
ve zaruretler karşısında yeniden tedvin veya
tebdil etmek gerekirken buna riayet edilmedi
ği gibi yeni tesisleri vaz'ederken eski vakıflar
ve tesislerimize ait hükümlerin de ikame olun
ması her halde yerinde olur ve bir boşluk ve
noksanlık kısmen olsun igiderilmiş olurdu. Aciz
içinde bıılun'duğunda ittifak olunan bu mües
sese Genel Müdürlük olarak bu kadar zor ve
çetin şartlar altında can çekişe çekişe 'hayatiye
tini şayet muhafaza edebiliyo,rsa bu da ancak
elemanlarının, ecdat yadigarlarına gerçek değe
rini 'büyük bir vatanseverlik dııygusiıyle vere
bilmelerinden, bu millî his ve anlayışla yılma
dan feraga'tinefsle çalışmalarından ileri gel
mektedir.
Şu halde vakıflar müessesesini derhal eski
haline kavuşturmak mümkün (olmasa bile ona
kısmen olsun yaklaştırmak için neler düşün
mek, neler yapmak, neler temenni ve tavsiye
etmek iktiza eder?
Şimdi mâruzâtımızın ışığı altında eğilerek
hap birlikte onları aramaya (geçelim :
1. Vakıfların yeni ba-ştan ihyasını önliyeıı
hükümlerin Medeni Kanundan kaldırılması ve
günün ihtiyaçlarına igöre düzenlenmesi,
2. Vakfa ait gayriıııeııkııllerdeıı elde olu
nan kira senede (9), ilâ (10) milyon arasında
dır. Bu emlâkin kıymeti ise bir milyarın üstün
dedir. Bunu vakıfa aidolmıyan gaıyrimenkullerin kiraları ile karşılaştırdığımız zaman bu ge
lirin göze çarpan cüziliği, aradaki farkı izah-
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tan bizi vareste kılacak kadar mütebariz bir
şekilde anlatır. Bunun için gayrimenkul kirala
rı hakkındaki 6570 sayılı Kanunun değiştiril
mesi,
3. Vakfa aklolan emlâk ile olmıyan emlâ
kin tâyin ve tefrik olunması ve vakfa aidtolan
emlâkin gelirlerinin 'hakka ve adalete uygun
olarak tesbit edilmesi,
4. Vakıflar İdaresince, gelir sağlamıyan
emlâkin rayicine göre satılması,
5. Vâkfa aidolan Guraba Hastanesinde ça
lışan personelinin emsallerine göre kadro, ma
aş ve imkânlarının sağlanması ve yatak adedi
nin .çoğaltılması,
6. Genel Müdürlük emrindeki masraflı iş
letmelerin elden çıkarılması,
7. Yurdumuzun (haricinde kalmış bulunan
vakıflar üzerinde de durulması, harici temas ve
münasebetlerde bu mevzuun mümkün mertebe
ön safta bulundurulması,
8. Genel Müdürlük statüsünde ve 2762,
2387, 2950, 2982, -6092 ve G570 sayılı kanunlar
da ve Vakıflar Nizamnamesinde tadilât yapıl
ması, günün şart ve ihtiyaçlarına göre tedvin
olunması,
9. Bütçeye yük 'olmak şöyle dursun, es'kiden olduğu gilbi, gerektiğinde Hükümete yar
dım elini uzatabilecek seviyeye ulaştırılmış
muhtar 'bir müessese haline 'getirilmesi,
10. «Devlet, tarih ve kültür değeri olan
eser ve anıtların korunmasını sağlar, maddi
imkânlardan yoksun olan başarılı öğrencileri
en yüksek .öğrenim dereceline kadar okutmak
için burslar ve gerekli yollardan yardımlar
sağlar.» diyen Anayasamızın bu çok yerinde
olan ve Medeni Kanundaki hu .saha}^a mâtııl'
ve nıümas hoşluğu da dolduran 150 nei mad
desinin ahkamını tam ınâııasiyle yerine 'getire1
bilmek ve !3470 e varan eser ve âbidelerimizin
korunması ve gelecek nesillere -mükemmel bir
halde intikalini temin etmek için muhtaçoldıığumuz meblâğın en az yarım milyar civarında
olması ıgerektiğinden bunu karşilıyabilmefc için
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ayrılan 'bütçe
nin kâfi gelmiyeceğinin 'göz önünde tutularak
artırılması çarelerinin aranması ve bulunması,
11. 5 400 e yakın vakıf camilerimiz ınevcudolduğu ve Ibunlardaıı 3î60 kadarının mülhak,
2 500 den fazlasının mazbut, 2 300 kadarının da
halk idaresine mevdu bulunduğu, dernekler ve

C. Senatosu

B : 36 1 . 2 . 1 9 6 3

köyler tarafından kanunu medeninin neşrinden
'bugüne kadar yaptırılan tbu nevi müesseseler
dâhil edildiği takdirde (40) bine yaklaşan bir
yekûn tesbit olunmuştur iki butun bu 'cami ve
eserlerin 'hepsi yardım beklemektedir. , îBu yar
dımı yapacak müessese de Vakıflar olduğuna
göre işin ehemmiyeti kendiliğinden taayyün ve
tebarüz ekmektedir.
Dile gelen rakamların kâfi derecede na
zarı 'dikkati •cel'b ettiği ne kaani bulunuyorum.
Mevzulunuzun ruhunu teşkil eden bu mühim ve
hassas noktanın üzerinde titizlikle durulmadı,
12. Vâkıfların ıgörevleri /sadece tarihi (olan
cami ve eserlerle iştigal etmek değil, ayrıca
iktisadi ve içtimai alanda da yardımcı olmak
tır. (Bu meyanda bircjok yerlerde otel, iş ha
nı, blok apartıman, hastane, çarşı, pasaj, öğ
renci yurtları, imaretler, incirlik ve zeytinlik
ler işletmekte ve bunlardan ıgelir temin etmek
tedir. İstanbul halicinde 5 300 adedi müteca
viz nıu'sakkaf ve 8 160 kadar gayrımusakkaf
olmak üzere 15 000 civarında ve 600 milyon
değerindeki emlake, henüz layıkı ile tesbit edilmiyen İstanlbüFdâki vakıf emlâkin de ilâıvesiyle 1,5 milyar değerinde 17 Ibin parça gibi ımıazzam bir emlâkin geliri biraz evivel bahsetti
ğim 'gibi '9 ilâ '10 milyon kadar cüzi bir mikta
ra düşmüş olması ve büyük »şehirlerde milyon
lar değerindeki han ve mağaza gibi müessese
lerde (ticaretle iştigal edip kazançlarının binde
biri bile olamıyaca-k derecede 'bir miktar sem
bolik İrira vermek suretiyle Kira Kanununa sı
ğınarak hüsnü niyete müstenit bu müessesenin
ulviyetini hiçe isayan ve istismar eden ve mü
esseseyi gayesine götüren imkânlardan mah
rum kılmak için âdeta ,el birliği edercesine ha
reket eden kimselerin ve hattâ bu istikamete
müteveccih zihniyetin 'durumu 'bizi endişeye
sevk etmekte ve âcil 'olarak yeni ve kesin ted
birlerin alınması zaruretiyle karşı karşıya bu
lundurmaktadır.
Ardında halledilmemiş böyle meseleler ve
dâvalar bırakan her günün 'geçişinde kendimi
zi en azından o müesseseye karşı bir ihmal su
çunu ve Allah nazarında en büyük günâh iş
lemiş telâkki etmekteyiz. (Bu hissiyat ve dü
şüncenin tesiriyle ifade olunan mâruzâtımızın
kökten ele alınması,
13. ıStasyal bir hizmet olan vakıf öğrenci
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yurtlarına da temas etmek iktiza eder. İstan
bul'da bulunan 700 kişilik 'kadar erkek ve kız
talebe yurtları ile 70 kişilik kadar Ankara'd ak i talebe, yurtlarının ve memlehetiu muhte
lif yerlerindeki bu misillû teşebbüslerin gittikçe
ıslah edilerek duramlarmm takdire değer bir
inkişâfa müteveccih olduğunu memnuniyetle
öğrenmiş .bulunuyoruz. Fakat, mevcut ihtiyaç
karşısında kifayet etmiyeceğinden artıntması
yolunda daha seri çare ve tedbirlerin alınması
zaruretine kuvvetle parmak basılması.
11. Fen Heyetinin ve mimar kadrolarının
bilhassa takviye ve artırılmasiyle onarım mev
zuunu n elen alınması ve Restorasyon plânları
nın tanzim edilmesi, geçen senelerden beri de
vam edegelen, eski eserlerin restore edilmesi
yolundaki gayret ve faaliyetin sistemli ve prog
ramlı. olarak hızlandırılması,
15. Bu işlere elverişli mütehassıs yetişti
rilmesi, kifayetli personel ve eleman çalıştı
rılması için zaruri ve gerekli imkânın sağlan
ması,
16. Vakfı tesis eden vâkıfın iradesi harieine çıkmak suretiyle eski ve yeni ihkânıa uy
gun olmıyan tasarrufatta bulunan bugünkü
aile vakıf lariyle, Genel Müdürlüğün idaresin
de âciz içinde kaldığı Zürra vakıflarda daha
dikkatle durularak yeni baştan ele alınması ve
bunun içinde gerekli tedbirlerin vaz'olunnrası,
17. Elde ve mahzenlerde bulunan vakfiye
lerin tasnife tabi tutulması,
18. Vakıflar İdaresinin, memlekette yeni
bir mesai ve alâka istiyen turizm çalışmalariyle ahenkli bir gayret ve faaliyet gösterilmesi.
gibi hususları Yeni Türkiye Partisi Grupu ola
rak tavsiye ve temenniye şayan görmekte ve
mâruzâtımızı burada bitirmiş bulunmaktayız.
1963 yılı Vakıflar bütçesinin hayırlı ve uğur
lu olmasını, en büyükten en küçüğe kadar bü
tün personel ve elemanlarının vakıflar saha
sında. ecdadımıza ve milletimize lâyık bir de
recede başarıya ulaşmalarını Cenabı Allah'tan
niyaz eder, huzurunuzdan ayrılırken hepinizi
teyidi muhabbet ve hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN 7 ~ Sayın Bozcalı.
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — Muh
terem arkadaşlar, muhterem Devlet erkânı, bir
tekririm münasebetiyle huzurunuzu işgal etmiş
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Halen meşrutunlehlerden
hak sahibi olan bir
bulunuyorum. Takrir üzerinde izahata geçmeden
kısım kimselerin hakları da ödenmediği için,
evvel Muhterem Devlet Bakanından bir nokta
vakıflar bütçesinden bunlara, ödenmesi lâzımgeüzerinde durmasını ve Hükümetin bu mevzu
mevcııdolmadığmdaıı,
da bir tedbir alması için kısa bir maruzatta 'bu : len sarih bir fasıl da
! Genel Müdürlük de Muhasebe Dairesiyle görüşlunmaya mecibımım.
• dükten sonra hazırladığım şu takririmle, vakAhkâmı evkaf çok eski vakıflar hakkında
I fin şartları mucibince meşrutunleh hak sahiptatbik edilegelmcktedir.
| leri namına tahakkuk etmiş ve edecek ödemeleMedeni Kanunun, tesislere taallûk eden 71, ' re sarf olunmak üçere Vakıflar bütçesinin 426
72, 73 ncü madleleri ise, bugün için ihtiyaca kâ \ ncı bölüm ve 30 ııcu fer'i hizmetler tertibine,
fi değildir. Vakıflar Kanunu, ancak eski Vakıf
407 nci bölüm ve 40 ncı maddedeki mahkeme
lar İdaresine taallûk eden, bir kısmı da vezaife
harcı tertibinden 25 bin liranın çıkarılarak na
mütaallik ahkâmı ihtiva ettiği için bugün her
kil ve eklenmesini talebediyorum. Vakıflar İda
hangi bir kimsenin tesis, eski tâbiri ile vakıf
resinin görüşü de aynen bu merkezdedir. Yine
yapması halinde bu vakfın her hangi bir yere
bir yazıyı okuyorum. «Vakıf şartları mucibince
tesciline imkân yoktur. Tescil imkânı bulunmımeşrutunlehlerin bundan böyle tahakkuk ede
yan bu vakfın muhafazası, idaresi meşrutun le
cek istihkaklarının kendilerine verilerek tekrar
hine göre intifa sahiplerinin haklarının verile
mahkemeye müracaatle idaremizin masraf ve
bilmesi için de bir hayli hükümlerine lüzum ol
ücreti vekâlet ödemesine sebebiyet verilme
duğu aşikârdır. Bulunduğumuz şu asırda da ec
mesi...» hususundaki Hukuk Müşavirliğinin ve
dadın yaptığı kadar olmasa dahi birçok hayır
Umum Müdürlüğün yazıları vardır.
sahibi vatandaşlarımız vakıf yapmak için çır
Fakat, bütçedeki bölümlerde bu yolda bir
pınmaktadırlar. Şahsan birçok
vatandaşların,
tertibe para konmadığı için bu para ödenme
bu arzularına muhataboldum. Bu hususta tesis
mektedir. Bu zaruret karşısında bu münakale
ler kurmak için, cemiyetler, dernekler tesis et
nin yapılmasını isliyorum, hepinizi hürmetle se
mek mecburiyetinde kaldık. Hastaneler ve di
lâmlarım.
ğer hayır yapılması iktiza eden müesseseler, ek
BAŞKAN" — Sayın Öztürkçine.
seriya bu vakıfları kabul edemiyorlar. Bir kısmı
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
para olarak almak istiyor, bir kısmı da para
Başkan, muhterem arkadaşlarım ve Sayın Evolarak değil mal olarak vakfetmek istiyor; şu
kav Heybeti.
aradaki mevzuat uygunsuzlukları yüzünden va
Bu Yüce Meclise senelerce Bütçe Komisyon
kıf müessesesini çökertmek yoluna gittiğimizi
larının raporları gelir, okunur, rakamlar kabul
görmekteyim. Hükümetin hazırlıyacağı kanun
edilir ve gider. Fakat hiçbir zaman, meselâ Ev
ların içerisinde bilhassa buna önem vermesini
kaf İdaresinin bugün en aşağı iki milyar lira
istirham ettikten sonra vakıflardaki
vâkıfın
değerinde bir gayrimenkulu elinde meveudolşartı dairesinde meşruti'ınlelı olan intifa sahiple
masına rağmen, bu iki milyar gayrimenkulun
rinin hakları ekseriya Vakıflar İdaresince veri
rantabl bir hale gelmesi ve dolayısiyle de büt
lememektedir. Vakıflar İdaresi bu paraları ver
çesindeki olan yükünün kaldırılması hususunda
mek istediği halde mevzuat müsait görmediği
ne gibi tedbirlerin alınması icabeder diye bir
için veya bütçelerde münasip bir fasıl ve mad
fikir ortaya atılmadığını üzüntü ile müşahade
de bulunmadıu'indan ödiyememektedirler. Halk
etmekteyim. Halbuki Vakıflar İdaresinde bu
şahinlerine «Mahkemeye müracaat edin» diye
lunan bu gayrimenkullerin bugünkü haliyle de
teklif edilmektedir. Hak sahibi mahkemeye gi
ğil bunları daha rantabl, daha verimli bir hale
derek dâvayı kazanmakta ve dâvalarda Evkaf
sokmak için lüzumlu tedbirlerin ve kanunların
İdaresi, hak sahibinin hakkını vermeye mecbur
İni Senatodan geçmesini çok arzu etmekteyiz.
olduğu gibi mahkeme masrafını da
ödemeye
Bu meyan d a (i 188 sayılı Kanun Evkaf İdaresini
malıkûm edilmektedir.
de ilgilendirdiği için bu hususa da temas ede
ceğim. Bu kanun 31 Temmuz 1953 yılından ev
Hak sahipleri dâvayı kazanmış olmalarına
rağmen, bu dâva yüzünden senelerce mahkeme
vel yapılmış olan gecekondu sahalarındaki (Gü
kapılarında uğraşmakta ve ızrar olmaktadırlar.
lüşmeler)
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kal eden birçok gayrimenkullerin idaresini üze
rine almış olan bir müessesedir.
Vakıflar, dinî düşüncelerin mahsulü olduğu
kadar ve belki daha fazla, içtimai düşüncelerin
meydana getirdiği eserlerdir. Türk topluluğun
da bilhassa içtimai düşüncelerin daha çok hâ
kim olduğunu bu eserlerin çokluğu ve mükem
melliği göstermektedir. Çünkü, her Müslüman
memleketinde Türk toplumunda olduğu kadar
gelişmiş vakıflara tesadüf edilememektedir. O
halde ecdadımız sosyal çalışmalara
çok fazla
değer vermiş. Bir insanın ömrü içinde, yaşadığı
cemiyete ve gelecek nesillere hizmet edebilmesi
nin en güzel örneklerini tesis etmiş oldukları
vakıflarla göstermişlerdir. Vakıf yapılan, vak
fedilen eserin durumunu, vakıf maksatlarınagöre üç ayrı şekilde tetkik etmek mümkündür,
Vakfı yapanlar, cemiyete hizmet etmeyi düşün
müşlerdir. Bir insanın hayatı boyunca toplıyabildiği serveti, kendisinden sonra gelenlerin iyi
maksatlarla kullanmalarına
terk etmektedir.
Vakfedilen eserler arasında âbidelerimiz olan
camiler, darüşşifalar, çeşmeler, medreseler ol
duğu gibi; pek çok, irat getiren çarşılar, dük
kânlar, arazi, bağlar, bahçeler de bulunmakta
dır. En önemli husus, vakfedilen eserlerin pek
çoğunun, çok büyük tarihî değer taşıyan âbide
ler, mimarî eserler olmalarıdır. Bu bakımdan,
biraz sonra miktarlarını arz edeceğini
mevcut
vakıflarımızın mânevi değerleri ölçülemiyecek
kadar üstündür. Ecdadımız kendi devirlerinde
güzel eserler meydana getirmişlerdi. Her biri
birer sanat eseri olan medreseler, camiler ve za
manına göre diğer binalar Türk medeniyetinin
bugün bizlere intikal etmiş, ve gelecek nesillere
intikal edecek oları şaheserlerini teşkil etmekte
dir. Vakıflar müessesesi, 1935 yılında çıkarıl
mış bir kanunla yeni bir şekle bağlanmıştır. Bü
tün eski eserlerin idaresi bu müesseseye bırakıl
mıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, eski eserle
rin muhafazasını, tamire muhtacolanlarının ih
yasını da üzerine almış ve bugüne kadar de
vamlı çalışmalarla, yurdumuzda bulunan tekmil
vakıflar zaptırapt altına
alınmıştır. Halen,
8 632 musakkaf, (1 053) gayrimusakkaf ol
mak üzere 19 163 vakıf gayrimenkul tescil edil
miş bulunmaktadır. Bunlar Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün elinde ve idaresindedir.

Maalesef gülünecek kadar da acı bir haki
kattir. Bu kanunun neşir tarihinden evvel ya
pılmış olan bina sahiplerine hak tanındığı hal
de bu kanunun neşir tarihinden sonra yapılmış
ve bugünkü fiilî durum maalesef 1953 ün doğur
duğu fiilî durumdan daha. ağır olmasına rağ
men Evkafın milyonlarca lira değerinde bulu
nan bu gayrimenkulu ölü olarak bulunmakta
dır. Halbuki bu kanun tadil edilip (Nasıl olsa
bu gecekondular yıkılamıyacağma göre) hiç ol
mazsa Evkafın ecdat yadigârı olarak kalan bu
gayrimenkullerin biran evvel ranta!)] hale gel
mesi ve bu hususta yeni yeni hastane tesisleri,
yeni yeni yurtlar ve camiler, okullar yapılma
sının her halde orada ölü olarak yatmaktan da
ha iyi bir gelir sağlıyacağmı ümidetmekteyim.
Fakat zihniyetin, baştaki gelen şuurunun değiş
mesi lâzımdır. Şuna şükretmekteyiz ki. Sayın
Evkaf İdaresinin ve onun yürütücülerinin ve
Sayın Devlet Vekilimizin 20.4.1936 tarih ve
2950 sayılı Kanunla «Vakıf malları taksitle sa
tılır» hükmüne dayanarak ve 6188 sayılı Kanu
nun 23 ncü maddesinde de, Vakıflara aidolan
arsaların taksitle satılması hükmü mevcuttur,
bu itibarla bu 2950 sayılı Kanuna dayanarak
ölü olarak yurdun muhtelif
yerlerinde yatan
bu vakıf mallarını tekrar gelir sağlıyacak hale
getirilmesi ve vatandaşlara gereken tapunun
verilmesini öğrendiğimiz için kendilerine büyük
bir şükran borcumu arz etmek isterim.
Bundan başka yine 7044 sayılı Kanunun bi
rinci maddesiyle ecdat yadigârlarının vakfa
devriyle bu hususta girişilen tamir ve restore
mevzuuna ayrılan tahsisatı şükranla karşılarım.
Yine gönül ister ki. Evkafın bu gayrimenkulleriniıı yanıbaşmda zeytinliklerin,
incirliklerin
bilhassa zeytin ağaçlarının İtalyan zeytinleriyle aşılanması ve onlardan daha çok verim sağ
lanması hususunda ve bunların daha iyi gelir
sağlaması hususunda gereken tedbirlerin alın
masını saygıyla istirham eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz istiyenl. Yok.
yurun Sayın Bakan.

Bu

DEVLET BAKANİ ALİ SAKİR AÖANOÖLU (Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem
senatörler, vakıflar müessesesi; maddi olduğu
kadar mânevi değer taşıyan ve ecdattan inti

Ayrıca, tarihî eserler olarak, mimari ve âbi
devi eserler olarak, bugüne kadar 3 600 küsur
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eser teshil edilmiş; ve bunların bir p r o g r a m dâ
hilinde t a m i r ve ihyası ele alınmış b u l u n m a k t a 
dır. Bu mevcut eserlerin, tarihî, fıbidevi eserle
rin, mutlaka Vakıflar İdaresinde toplanmasını
sağlıyan 7044 sayılı Kanun 1.957 yılında e,ıkarıl
ın işi ir. Bu kanun, geçmişte bu veya şu sebeplerle
'vakıfların elinden çıkmış olan tarihî
eserler
eğer diğer Devlet dairelerinde ise, bunların doğ
rudan doğruya vakıflara i n t i k a l i n i ; eğer şahıs
ların elinde ise. istimlfık suretiyle yine vakıflara
intikalini âmir b u l u n m a k t a d ı r . Bu suretle, Do
ğu Beyazit'ten E d i r n e ' y e k a d a r
yurdumuzun
her tarafında T ü r k k ü l t ü r ü n ü , T ü r k
tarihini
maddeten olduğundan daha fazla manen ayak
la t u t a n bu kıymetli eserlerin ele alınıp ihya
edilmesine ba.şlandmış
bulunulmaktadır.
Bu
çok büyük bir işlir. T e k n i k elemanların y a p m ı ş
oldukları çalışmalara (J;ÖVV •) 600 tarihî eserin
onarılması, 600 milyondan fazla, bir paranın sar
fını icabottirmektedir. Ve bu işlere
başlanıl
mıştır. Devlet Plânlama Dairesi, Y a k ı t l a r Genel
M ü d ü r l ü ğ ü isteklerine 1 nei 5 sene içinde 100
milyon liralık bir harcama
imkânı vermiştir.
Teinde b u l u n d u ğ u m u z malî yılda yani, 1962 yı
lında !') milyon k ü s u r lira h a r c a n m ı ş b u l u n m a k 
tadır. 1963 malî yılında 17 milyon liralık bir
harcama ile bu tarihî eserlerin onarılmasına de
vam edilecektir. Diğer, irat getiren vakıf em
lâkine gelince:
Bunları muhtelif maksatlarla
kullanmakla
ve idare etmekteyiz. Vakıf iş hanları, çarşıları
a p a r t m a n l a r ı kiraya, verilmektedir. B i r
kısım
vakıf çiftlikleri yine kiraya verilmektedir. Bir
.kısım vakıf zeytinlikler d o ğ r u d a n d o ğ r u y a Va
kıflar Genel M ü d ü r l ü ğ ü tarafından işletilmek
ledir. Muhafazasında bir z a r u r e t
olmiyan bir
kısım gayrimenkuller, bedelleri, daha iyi mak
satlarla kullanılmak üzere satışa
çıkarılmakta
ve peyderpey s a t ı l m a k t a d ı r .
Muhterem hatiplerin ısrarla üzerinde
dur
d u k l a r ı ve hepimizi ciddî ciddî d ü ş ü n d ü r e n ve
üzen bir n o k t a ; bu vakıf emlâkinin çok d ü ş ü k
bir i r a t g e t i r m e k t e olması d u r u m u d u r . B u bir
kanun mevzuudur. Bu hususta
çalışmalarımız
ilerlemiştir ve teklifimiz Meclisin bir encüme
ninde t e t k i k edilmektedir.
B u g ü n k ü mevzuat 19:59 dan evvelki gayriluenkullerin kira d u r u m l a r ı n ı ele a l m a m a k t a 
dır. O tarihten evvelki g a y r i m e n k u l l e r çok sem-

bolik ve çok d ü ş ü k f i y a t l a r l a k i r a y a
verilmiş
b u l u n m a k t a d ı r . Bu d u r u m d a
b u g ü n k ü rayice
göre temin edilen kiralar, bu gayrimeııkullerin
işletme masrafını bile k a r ş ı l a m a m a k t a d ı r .
Bir misal arz edeyim :
Hepinizin bildiği i s t a n b u l ' d a k i 4 ncü va
kıf hanın k i r a l a r ı , 'binanın yıllık. İsılıma, te
mizleme ve personel masraflarına,
yetmemek
tedir. K i r a k a n u n u n u n tadili ile, bu kabil gay
ri men kültenin kiraları 195:5 raicine çıkarılacaklır. Bu. suretle, vakıflarını
gayrimenkul terin
den. .sağlayacakları i r a d l a r d a önemlice bir ar
tış olacaktır. Vakıflar, temin ettikleri iratlar
la ne gibS hizmetler görmektedir':
Vakıflar,
abidelersin, onarılmasını ve bakımını sağladığı
gibi vaktiyle yapılmış,
valdf
.maksatlarına
u y g u n hizmetleri de, yıldan yıla
geliştirmek
tedir. Bugün, -birçok y e r l e r d e talebe y u r t l a n
işletmektedir. Talebe y u r t l a r ı n d a n
bir kısmı,
20 adedi, orta eğilim derecesliudeki
yurtlar
dır. Bunlar muhtelif vilâyetlere
dağılmıştır.
Bu y u r t l a r d a 2 119 muhtaç çocuk' o k u m a k t a 
dır. Yüksek öğretim için üç t a n e yurt açıl
mıştır. Bu y u r t l a r İstanbul ve A n k a r a ' d a 770
m u h t a ç öğrenci harımdı rmak suretiyle tahsil
lerine devanı
imkânı s a ğ l a n m a k t a d ı r .
Orta
öğretimle alâkası olan y u r t l a r ı bilhassa doğu
illerimizde
geliştirmek
amacındayız.
Yurt
lar t a l i m a t n a m e s i n e u y g u n binalar temin edil
dikçe,
malzemeleri gönderilerek,
memurları
gönderilerek,
y u r t l a r açılmakta ve hizmetler
memlekette y a y ı l m a k t a d ı r
Ayrıca, «aşevleri» işletilmektedir.
Halen
17 yerde 8 560 aded yoksul vatandaşıımıza gün
de bir öğün yem el; temin eden, 'dağıtan aşev
lerini işletmekteyiz.
Diğer t a r a f t a n , pek m u h t a ç bir kışını va
tandaşlarımıza
aylık y a r d ı m l a r
yapılmakta
dır. Bu ' y a r d ı m l a r halen 17 - 18 ilimizde ka
yıtlı
fakir,
yoksul,
kimsesiz v a t a n d a ş l a r a
y a p ı l m a k t a d ı r , i h t i y a ç a r t t ı k ç a ve yeni ımür a c a a t l a r vâki oldukça,
bu yardımları.n viis'at.i de genişletilmektedir.
Vakıflar Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n
kendi kay
naklan,
çeşitli k a n u n l a r l a
bu
müesseseye
tevdi edilmiş olan tarihî eserlerin
bakım ve
onarımlarını
yapmaya
kâfi
gelmemektedir.
Bu sebeple, her yıl H a z i n e d e n kendii i r a t l a r ı
k a d a r bir m i k t a r vardım g ö r m e k t e d i r . Ve bu
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onarılmasına tah

Her müessesede olduğu gibi, vakıflarda da
daha geniş ölçüde çalışamamak, malî imkânla
rın azlığından ve daha önemli 'konular ola
rak 'kadroların ve teknik elemanların kâfi
miktarlarda olmamasından ileri gelmektedir.
Her taraftan vâki olan müracaatler, yurdu
muzun hemen her bölgesinde tarihî değer ta
şıyan eserlerin bir an evvel ele alınması, imar
edilmesi ve onarılması şeklindedir. Bu eser
lerin aslına uygun şekilde tamir ve restore
edilmeleri geniş bir kültür meselesidir. Bu
hususta kadromuz kâfi değildir. Eski eserler
üzerinde ihtisas ısabibi elemanlarımız e ok az
dır. Bunların artırılması bir zaman 'mesele
sidir. Akademilerden, Güzel Sanatlardan ve
Teknik Üniversiteden yetişmiş elemanları bil
hassa bu eserler üzerinde ihtisas yapmak için
davet edeceğiz. Bu husustaki çalışmalarımı
zı daha da genişleteceğiz. Oü.nkü, bundan
400 sene evvel yapılmış ve bugün artık harap
bir hale gelmiş tarihî bir binanın esaslı bir şe
kilde, aslına uygun olarak onarılması çok
geniş bir kültür fişi, çok ince tekniik işidir.
Hangi malzeme kullanılmıştır. 400 sene evvel
kullanılan bir malzemeye uygun yeni malze
me. bulmak kolay olmamaktadır.
Muhterem senatörler, vakıflar
müessese
si, memnuniyetle ifade» etmek lâzım gelir ki,
bilhassa son senelerde büyük bir gelişine içerisin
dedir. Yıldan yıla çalışmaları genişlemekte ve
yayılma halindedir. Üzerinde durulan bir nok
ta, yeniden vakıf yapılamaması keyfiyetidir. Bu
hal, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmala
rından ziyade, kanunlarımızın müsaidolup ol
mamasından ileri gelmektedir. Medeni Kanu
numuzda bir tesis hükmü vardır. Ancak, ser
vetlerinin bir kısmını vakfetmek istiyen vatan
daşlar Veraset ve İntikal vergilerinden, Gelir
vergilerinden şikâyet etmektedirler. Bu şikâyet
ler diğer kanunlarımızda yapılacak değişiklik
lerle halledilebilir. Medeni Kanunumuza, yeni
tesisler yapılmasını kolaylaştırıcı hükümler ko
nursa, Vakıflar Genel Müdürlüğü mevzuatını da
bunlara ayarlamak mümkündür. Esas itibariyle
vakıflarımızın hemen hepsini aslındaki kayıtla
ra göre; yani, vakfedenin maksadına uygun şe
kilde kullanılmaktadır. Yalnız, içtimai bünye-

-

mizde zamana göre vâki olan değişiklikler, bu
kullanışlarda da bâzı değişiklikleri zaruri kıl
maktadır. Meselâ vakıf az irat getiren bir gay
rimenkul ise, bunun satılmasında ve bedeli ile
o bölgede daha fazla gelir getirir 'bir. başka
gayrimenkul yaptırılmasında veya satmalınmasmda maksada daha iyi hizmet etmek bakımın
dan fayda mülâhaza olunmaktadır. Bu gaye ile
tasfiyesine gidilen, satışına tevessül olunan bir
kısım vakıf gayrimenkullerin bedelleriyle bir
çok şehirlerimizde, kasabalarımızda çarşılar, va
kıf ivŞ hanları, vakıf apartmanlar inşa edilmek
tedir. Bu suretle şehirlerimizin, kasabalarımızın
hem imarına yardım edilmekte, hem de ikti
sadi hayatın gelişmesinde vakıflar da kendisine
düşen vazifeleri görmektedir.
Zürri vakıfların durumundan bahsedildi.
Bu kabil vakıflar, üçüncü kategoriye dâhil va
kıflardır. Vakfeden kimseler, kendi çocukları
nın bu vakıf!arın iradını almasını ve fakat va
kıfların satılmamasmı hedef tutarak vakıf yap
mışlardır. Bunlar bir nevi mülkiyet olduğu için
Vakıflar İdaresi sadece kontrolle iktifa etmek
te, daha fazla müdahaleye mevzuat müsait bulun
mamaktadır.
Bir sayın senatör arkadaşımız, mevcut 'büt
çemizde bir yeni tertibin açılmasını zaruri gör
düklerini ifade buyurdular. Şu hususu Muhte
rem Senatoya arz etmek isterim. Vakıflardan hak
iddiası olan bir kısım vatandaşlarımızın 'bu is
teklerinin doğrudan doğruya karşılanmasına
Vakıflar Nizamnamesi müsait bulunmamaktadır.
Bu kabil ihtilaflı isteklerin mahkeme neticesine
kadar'bekletilmesine ve mahkeme ilâmına göre
vakıflarca karşılanmasına gidilmektedir. Bugün
de bütçemizde bu tertip vardır. Bu kabil tedi
yeleri 422/30 ncu maddede yapmaktayız. Sa
yın senatörün bir misal olarak zikredecekleri
İzmir'deki bir hak talebi, 1962 bütçemizde bu
tertip tahsisat bulunmadığı için karşılanama
mıştır. Fakat, 1963 te bu da ödenecektir. Onun
için buraya bir ilâve yapılmasına biz lüzum gör
müyoruz. Bu kabil istekleri bütçemiz karşılama
ya müsait bulunmaktadır.
Vakıf arsalar üzerinde inşa edilmiş (gecekon
duların durumuna gelince : 1953 yılında çıkarı
lan bir kanunla, kesin olarak o tarihe kadar va
kıf arsalar üzerinde inşa edilmiş gecekondula
rın sahiplerine arsaların satılması hususuna ce-
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vaz verilmiş ve arsalar ilgililere satılmış, satıl
maya devam olunmuştur. 1953 ten sonra inşa
edilmiş gecekondular için kanunda sarili bir hü
küm yoktur. Yeni bir kanun da mevcut değil
dir. Yalnız, vakıf arsalar üzerinde 1953 ten
sonra inşa edilmiş gecekondulara Vakıflar tapu
vermektedir, şu şartla ki, o bölgenin imar du
rumu müsait ise, mahallî imar müdürlüğü o sa
halarda bina ve mesken inşasına müsaade edi
yorsa Vakıflar da bu arsaları satmaktadır. Bi
naenaleyh, doğrudan doğruya Vakıfların yapa
cağı bir iş yoktur. Umumi mevzuatımıza göre
şehirlerin, belediyelerin imar durumlariyle il
gili bir konudur. 'Bunu da muhterem senatörle
re arz etmek isterim.
Muhterem senatörler; Vakıflar İdaresi ken
disine düşen vazifeleri büyük bir gayret ve dik
katle çalışan kadrosu ile yerine getirmektedir.
Bugün eğer malî durumu zayıf ise, bunu da iç
timai bünyemizde ve biraz da telâkkilerimizde
aramak lâzım gelir kanaatindeyiz. Çünkü ecda
dımız hayır maksadiyle bir işi yapmış ve cemi
yete hibe etmiştir. Fakat, bugün bir kısım va
tandaşlarımız (acıdır, fakat ifade etmek mecbu
riyetindeyim) emsaline nazaran çok düşük kira
ile oturduğu bir vakıf gayrimenkülden çıkmak
veya kirasını yükseltmek istememektedirler. Ka
nunlarımız da buna müsaade etmektedir. Bugü
nün rayicine göre 300 lira icar getirecek bir iş
yerinde, bir dükkânda rahat rahat 15 liraya otu
ran vatandaşlarımız vardır. Bunun ıslahı Yük
sek Meclislerin çıkaracağı kanunlara bağlıdır.
Eğer, vakıfların gayrimenkullerinden bugünün
rayicine uygun kiralar sağlanabilirse, Vakıflar
Müessesesi Hazineye yük olmaktan kurtulur ve
kendisine tevdi edilmiş olan vazifeleri kendi
kaynakları ile başarabilir.
Kıymetli zamanlarınızı daha fazla işgal ctnvek istemiyorum. Vakıflar bütçemiz hakkındaki
mâruzâtımı bitirirken 1963 yılı bütçemizi tasvip
buyurmanızı istirham eder, şükranlarımı ve say
gılarımı arz eylerim. (Alkışlar)
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — İki keli
melik mâruzâtım olacak.
BAŞKAN — Takrir üzerinde ise, aidolduğu
bölümde konuşursunuz.
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Hayır.
Vakıfın şartlarının yerine getirilmesi hususunda
Vekil Beyin maruzatı vardır, bu mevzuda iki
noktaya işaret edeceğim.
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BAŞKAN — Arkadaşlar, daha bakanlık büt
çelerine başlamadığımızı kemali ehemmiyetle
arz etmek isterim. Umum müdürlükler bütçesi
üzerindeyiz. Buyurun.
ÖMER LÜTFl BOZCALI (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar, özür dilerim, izin verirseniz bir
iki noktaya işaret etmek isterim.
Vakıf, bir malı vakfederken vakfiye namın
da ki yazılı şartlarını da sarahaten bildirir. Ah
kâmı vakıf A"e bugün Medeni Kanunun geçici bir
maddesi, aynen tatbiki icabeden hüküm olarak
kabul edilen hususlardır.
Vâkıf sözleri nâs hükmündedir. Bugünkü
Anayasa gibi, hattâ ondan daha üstündür. Hiç
bir şekilde tahrif, tağyir edilemez ve değiştiri
lemez. Hal böyle olduğuna göre, bir misal arz
edeyim. Aynı şekilde Edremit'ten, İzmir'den ve
Balıkesir'den de böyle misaller verilebilir. 20
milyon lira edecek bir servetini bırakmış, bu
vakfın gelirlerinden filân filân yerlere bindebir
mesabesinde çok cüzi paraları verin diyor. Bun
lar vaktiyle iki mecdiye, üç yüz kuruş, bazan da
bir lira olarak tahdit ve tâyin edilmiş idi. Vakıf
İdaresi bir ara, günün rayicine göre Merkez
Bankasından bunu ödeme yoluna giderdi. So
nunda ödememeye başladılar. Hak sahipleri
mahkemeye müracaat ediyor, neticede mahkeme
ilâmını alıyor, fakat zamanında hakkını alamı
yor. Bir misal arz edeyim : 1958 yılında bir va
tandaşın açtığı dâva 1962 senesinde neticeleni
yor. Ama, hak sahibi burada 5 - ti sene beklemek
mecburiyetinde kalıyor. Bir vâkıfın zamanında
sözünün yerine getirilmesi mahkeme Hamiyle
olursa bu daire, vâkıfın arzusunu yerine getirdim
diyebilir mi? Teklifim bir tertip ilâvesi değildir.
Daireyle görüştüm, muvafakatini aldım. 25 bin
lira gibi ufak bir paradır. Bir tertibe para ilâ
vesi suretiyle ödenmesi yoluna gitmeyi düşün
dük, bir hak izrar edilmesin, vatandaşlar zarara
uğramasın, vakıf yapacak kimseler azalmasın
diye bu yolu düşünmüş bulunuyoruz. Bu bir hiz
mettir, nazara alınmasını istirham ediyorum.
Bütçe Komisyonundaki arkadaşlar da aynı yol
üzerinde durdular.
BAŞKAN — Bölümü geldiği zaman arz edi
lecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 19G3 yılı
bütçesi ikmal edilince açık oya arz edilecektir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe
kanunu tasarısı
MADDE 1. — Vakıflar üenel Müdürlüğü
1963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri
için, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 22 474 650 lira ve yatırım giderleri için de,
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
22 600 000 lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum.
A / l - CETVELİ
İkinci kısım - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir.
202 Ücretler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmıiyenler... Kaıbul edilmiştin-.
203 Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştin'.
İT - Başka haklar
4178
ve
4598 sayılı kanunlar
206
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar

207

209

210

217

218

i3.
221 Emekli, dul ve yetim maaşları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır.

301

302
l/ıra

r».

303
5 485 322
304
3 651 480
305
262 841
306

307

110 390
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştiır.
Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlcr... Kaıbul edilmiştiır.
5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapıla
836
cak ödemeler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlcr... Kaıbul edilmiştir.
4 200
Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlcr... Kaıbul edilmiştir.
500
Ek görev tazminatı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Et mi yenler... Kaıbul edilmiştiır.
16 000
Kasa tazminatı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştiır.
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308

309

407

Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri büro gider
leri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaıbul edilmişti,»'.
İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
iller kira bedeli
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderleri

Lira
1 287 000

27 502

130 000

60 000

110 500

38 000

60 000

651 760

35 000

24 000

875 000

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Bozealı arkadaşımızın Ibu bölümün 40 nci numarası
na ait bir takrirleri vardır, ;okutulyorum.
Cumihuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Şifahen izah ettiğim sebeplere binaen Va
kıfın şartları mucibince, meşrıitunlelı hak sa-
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'hipleri namına tahakkuk etmiş ve edieeek öde
melere ısarf olunmak üzere :
Vakıflar 'bütçesinin 420 neı bölüm <ve 30 neu
(Fer'i hizmetle]-) -tertibine, 407 nei bölüm ve
40 neı ^maddedeki mahkeme harcı tertibinden
25 000 liranın çıkarılarak nakil ve eklenmeli
ni arz ve teklif ederim.
İzmir Senatörü
Ömer Lûtiİ Bozca lı
BAŞKAN —- Sayın arkadaşımız ite ki itinde ;
407 nk'i ıbölümün 40 neı numarasında ki «Mah
keme harçlarından» 1 700 bin liralık •ödenekten
25 bin liranın tenzil edilerek, bundan Sonra
gelecek olan 426 neı (bölümün ;>0 nen nıımarasındaki «fer'i hizmetler» ödeneği olan 42 bin
liraya eklenmesini teklif ediyor. Komisyon
katılıyor ıinu?
KARATA KÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
NİTAüft AĞTRNASLr (Ankara) — Aynı (büt
çe içinde olduğu için, ufak bir ra:kam i'htiyae.ı
karşılıyor diye encümen olarak iştirak ediyo
ruz.
iMŞ'KAN — Sayın Baka.n Komisyon aynı
'bütçe içinde olması dolayı siyi e takrirdeki bu
teklife iştirak etmektedir. Siz bir mahzur gö
rüyor musunuz?
DEVLET 'BAKANI ABİ SAKİR AOANOB^
LU (Trabz'on) -— Bir mahzuru yoktur, iştirak
ediy'orum.
BAŞKAN — O halde arkadaşımızın önerge
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler.;. Kalbul edilmiştir.
Şimdi, bu tashih ile 'böl'ünıii tekrar okutu
yorum.
(Bölüm 407 tenzil edilmiş şekliyle1 okundu.)
BAŞKAN — 407 nei bölümü 850 000 lira
olarak oylarınıza 'arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Lira

417

Vakıf akarlar giderleri
BAŞKAN— Kabul edenler...
.Etmiyenler... Kalbul edilmiştir.
448 Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri
'BAŞKAN — Kalbul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

2 740 000

5 000

506

419

Tesbit ve satış 'giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
ritmiyenler... Kabul edilmiştir.

421

Araza, incirlik ve zeytinlikler
•giderleri
BAŞKAN -— Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

122

Bayii ve sosyal hizmetler
BAŞKAN —• Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
424 5034 sayılı Kanunla ilgili gi
derler
BAŞKAN - - Ka'bul edenler...
Etmiyenler... '.Kabul edilmiştir.
425 Hayratın ve hayrattaki kıy
metli -eşyanın inceleme ve ayır
ma giderleri
BAŞKAN — Kalbul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
420

Muhtelif istihkaklar

Lira
25 001)

250 000

4 260 000

218 400

15 000

225 000

BAŞKAN — Demin kabul ettiğiniz öner'ge
ile 25 bin liranın 407 inci bölüm ve 40 mcı mad
desinden tenzil edilerek, bu bölüme eklenmesi,
tensip buyurulmuştu.
Bu bölümü 250 000 lira olarak oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul
edil mistir.
Lira

B.
450

451

Üniveroite ve yüksek okul
larla meslek okullarında oku
tulan öğrencilere
verilecek
burslar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyen le r... Kabu 1 edi İmiş ti r.
Yayın igiderleıi
BAŞKAN •— Kaimi edenler...
.Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

02 000

m ooo

45ı2 4489 sayılı Kanuna göre staj
için
yabancı
memleketlere
gönderileceklerin yolluk ve
gülerleri
BAŞKAN — Kalbul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
454

Sigorta giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir.
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456 4)üşünülmıiyen giderler
'BALKAN — Kalbııl edenler...
•'Et m iye tiler... Ka'bııl edilin iştir.
47(5 'Kurs giderleri
BAŞKAN — Kalbııl edenler...
Et miyenler... Kahul editmistir.
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Lira
500

:i0 000

Beşinci kısım - Borçlar
(leçeıı yıl (boıhları
BAŞKAN — Kalbııl edenler.
Btmiyenler... Kaimi edilmişti]
502 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kalbııl edenler...
Etmiyenler... Ka'bııl edilmiştir.

<>0l

505

Hükme !bağh 'borçlar
BAŞKAN — Kalbııl edenler...
Btmiyenler... Kalbııl edilmiştir.

Kudretsiz hayrata yardım
BAŞKAN — Kalbııl edenler...
Etmiyenler... Kahul edilmiştir.
604 Miüluvk vakıflara ait caaııi ve
mescit hademe ücretleri farkı
B AŞK AN — Kalbııl edenler...
Etmiyenler... Kalbııl edilmiştir.
653 Vakıflar Memurları Yardım
laşma ve Biriktirme Sandığı
na Yardım (Memur ve miistalhelemlerm öğle yemeği giderleni için)
BAŞKAN — Kalbııl edenler...
Btmiyenler... -FCaibul edilmiştir.
BAŞKAN
llm.

20 500

15 000

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Şifahen arz ve izah ettiğimiz vakıflar bütçe
sinin 716 ncı bölümündeki dernekler ve köyler
tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata
yardım, için konulan 1. 250 000 lirayı mevcut"
ihtiyaca ve geçmiş 'senelere nazaran çok. ol
duğundan Maliye Bakanlığı (Bölüm 407) ve
madde :>0 daki geliverilecek
paralardan
6 000 000 lira çıkarılarak buraya eklenmesi
ni. arz ve teklif ederiz.

45 000

755 000

A f yon K ara hi s a v
Mustafa Yılmaz înceoğlıı
Bolu
Rahmi Arı kan
Yozgat
Neşet Çetintaş

22 500

(A/2) cetvelini okuyoruz eten-

A/2 - Cetveli
Yatırımlar
T - Onarımlar
701

Bina onai'imı
BAŞKAN — Kahul edenler...
Etmiyenler... Kahul edilmiştir.

J l - İstimlâk ve
satınalmalar
705 İstimlâk ve satınalmalar
BALKAN — Kalbııl edenler...
Btmiyenler... Kalbııl edilmiştir.

4 250 000

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında, Afyon Karatıisar Senatörü Sayın İneeoğlu, Bolu Sena
törü Sırrı Uzuntıas'anoğiu, Yozgat Senatörü
Neşet Çetintaş ve arkadaşlarının bir önerge
leri var. Bu önerge dün de hatırlıyacağınız
gibi, başka bir vekâlet bütçesinden, bir mik
tar tahsisatın
alınarak, bu bölüme ilâvesini
tazammun etmektedir. Alâkalı hakanlık, Ma
liye Bakanlığıdır. Binaenaleyh, Maliye Baka
nının. izahatını rica edeceğim, takat, evvelâ
okutayım, arkadaşlar muttali olsunlar.

50 000

Altıncı, kısım - Yardımlar
(501

Lira

IV - Transfer edilen
yatırım fonları
746 Dernekler ve 'köyler tarafın
dan inşa veya 'tamir ettirile
cek hayrata yardım
BAŞKAN — Kalbııl edenler...
.Etmiyenler... Kalbııl edilmiştir.

600 000

150 000

Bolu
S. rzunhasanoğlu
Siirt
Lâtii! Aykut
Adıyaman
Halil Ağar

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Maliye Ba
kam.
MALİYE BAKANI FERİD MELEN —
Sayın Başkan, sayın senatörler, Muhterem İnceoğlu'nun
teklifi Maliye Bakanlığının 407
nci faslının :>0 ucu maddesinde, yani geliveri
lecek paralar tertibinden 6 milyon liranın çı
karılarak bu fasla ödenek olarak konulmasını
teklif etmektedirler. Evvel ışunu arz edeyim.
Bu yıl, bu fasla teklif edilmiş olan ödenek
geçen yıllarda teklif edilen, ödeneğin aynıdır.
Yıllardım bu miktarda verilmektedir ve az de
ğildir. Devlet kendi bütçesinden İni hizmet
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iç;in ancak hu kadar ödenek ayırabilmektedir.
Bu yıl azaltmış değildir.
Saniyen, arkadaşlarımızın teklif ettikleri
bu ödenek, kanaatimce, Anayasanın 94 eü madnraddesine aykırıdır. Anayasanın 94 ncii madmaddesinin son fıkrası, «Türkiye Büyük .Millet
.Meclisi üyeleri, bütçe
kanunu
tasarılarının
genel, kurullarda görüşülmesi sırasında gider
artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifler
yapamazlar.» şeklinde gayet açık ve sarih
bir hükmü ihtiva etmektedir. Muhterem ar
kadaşlarımızın yaptıkları toklu: gider artırıcı
mahiyet arz eden bir tekliftir; .yani, muayyen
bir Taşlın giderini P> milyon lira artırmayı tek
lif etmektedir.
Muhterem senatörler belki, vaziyeti Anaya
sanın bıı hükmünden knrlarmak için bir başka
fasıl bulmuşlar, hatta, başka bir vekâlete ait
fasıl -bulmuşlar, buna tekabül eden bir indiri
mi oradan yapıyorlar. Evvelâ, Hükümet her
fasla ihtiyaç mik'tarınca tahsisat teklif etmiş
tir. Binaenaleyh Maliye Bakanlığından in
dirmek istediği fasıllardaki miktar, ihtiyaca
tekabül eden bir miktardır. Oradan bir miktçır
indirmek meseleyi halletmez. Vani teklifin
gider artırıcı mahiyetini ortadan kaldırmaz.
Seçtikleri fasıl, açık bir fasıldır. Tahmin edi
yorum ki, sayın senatörler Muhasebei Umu
miye Kanununun. 48 nci maddesini dikkatle
tetkik etmiş oldukhm için, bu fasılda indir
me yapmakta bir mahzur görmemişlerdir. Zira
bu fasıla konan ödenek kâfi gelmediği takdir
de, Maliye Bakanlığı re'sen buraya ödenek
kaydederek para sarf etmeye mezundur.
Şimdi bu faslın sarfiyatını arz edeyim :
filhakika, bu bu fasla 8 milyon lira teklif
edilmiştir. Ama, ^eeon sene 40 milyon sarfiyat
yapılmış. Binaenaleyh, buraya konacak 8 mil
yon lira, da asla kâfi gelmiyecek, bunun üze
rinde bir sarfiyat yapılacaktır. Şimdi bu du
rum karşısında sayın arkadaşlarımız, buradan
(i milyon lira tenzil etmeleri ve beri tarafa
TI İmaları bütçe masraflarını bu nisbetten bu
miktardan aşağı İndirmiyecektir, bu sarfiyat
olacaktır ve hattâ bu nisbetin üstünde ola
caktır. Onun için bu teklif de olduğu şekilde
bu tertipteki para karşılık gösterilemez. Oösterilemeyince de bu teklif masraf artırıcı bir teklif
mahiyetinde kalır ve öyle telâkki edilmek lâzım
dır. Öyle olunca da Anayasaya aykırıdır.

Kabul edilmemesi lâzımdır, reddedilmesini rica
ederim.
BAŞKAN —• Komisyon, ne diyor?
KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA
NİYAZİ AÜIRNASLI. (Ankara) — Dün de
aynı fasıldan 'tenkis teklif edilmişti. Komisyon
katılmıyor.
BAŞKAN1 — Arkadaşlarımızın
takririni
tekrar okutup reylerinize arz edeceğim.
(O. Senatosu Afyon Karahisar Üyesi M.
Yılmaz ınceoğlu ve arkadaşlarının önergesi
tekrar okundu,)
.MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU
(Af
yon. Karahisar) — Söz istiyorum efendim.
BAŞKAX — Müzakere yok efendim. Ana
yasa sarahatle belirtmiştir. Takriıu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul, etmeyen
ler... Takrir kabul edilmemiştir.
Bölümü tekrar okutacağım arkadaşlar.
(Bölüm - 71b' tekrar okundu.)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
B.
7.11

i JLÎ ıa

V - Etüt ve proje
Etüt ve proje giderleri
BAŞKAN --- Kabul e<<len,fer...
Eti!!iiyo>nlor... Kabul edilmiştir.

100 000

VI - Bina, hastane, okul, loj
man ve garaj inşaatı ve esaslı
onarımlar
741 Yeni. yapı ve esaslı onarım
7 ,100 000
lar
BAŞKAN — Kabul ödemler...
Etmiye>ru er... Kabul edilmişti
Birinci maddeyi tekrar okutup oyhırmıza
arz edeceğim.
(Birinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN —• Birinci maddeyi cetvelleriyle
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Vakıflar Oenel Müdürlüğü
.190:-) bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir,
•bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
45 074 650 lira. tahmin edilmiştir.
BAŞKAN (B) işaretli cetveli okutuyorum.
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sunuyorum. Kabul edenler...
ler... Madde kabul edilmiştir.

Llitra
1 Icüreler
1.1 582
BAŞKAN - - Kabul edenler...
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Temettü ve faizler
1 850
I i ASKAN -- Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil iniştir.
3 Türlü gelirler
G 750
15 AŞ KAN — Kabul edender...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4 Hazineden yardım
22 490
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etıniyeuler... Kabul edilıniştıir.
5 Geçen yıldan devrolunan gelir
fazlası
2 401
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

600

MADDE 5. — Vakıflaı- Genel Müdürlüğü
Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki 27 . 6 . 1956
tarihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı
cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli
cetvedde gösterilenler 1963 bütçe yılında kul
lanılamaz.

000

000

BAŞKAN — .Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza, arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.

400

MADDE 6. —• Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan
borçhır, ilgili oldukları hizmet bölümlerin
den bu bölüme Maliye Bakanlığınca, aktarıla
cak ödenekten;

650

İkinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza su
nacağım.
(ikinci madde tekrar okundu.)

1928 - 1961 Bütçe yıllarına aidolup da Muhasabei Unıumij'e Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bidelerinde bulunan borçlar,
.1963 yılı bütçesinin ilgili hizmet t et Tiplerin
den veya. 3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım
bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları
bölümüne
Maliye Baaknlığınca
aktarılacak
ödenekten ödenir.

BAŞKAN — Maddeyi
cetveliyle birlikte
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
.MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1963 Bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
bağlı (C) işaretli" cetvelde gösterilmiştir. Bu
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1963
bütçe yılında, da devam olunur.

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
Yok. Maddeyi oyunuza, arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza, arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. -^ Vakıflar ("fenci Müdürlüğü
nün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanıt
ının 19 ucu maddesine giren hizmetlilerine ait
kadroları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
»365.6 sayılı Kanunun 9 nen maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro 'alınabilecek
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu ta
sa rısıi le Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması
şarttır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf
Yok. Maddeyi cetvelleriylc birlikte oyunuza

Kabul etmiyen

MADDE 7. —• Gider bölümlerinden yapıla
cak masraflara ait formül, bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz
ediyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kaimi
edilmiştir.
MADDE 8. — 1963 bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve he
saplar açtırmaya. Genel Müdürlük salahiyet
lidir.
BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiıştir.
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M A D D E 9. — Bu karnın 1 Mart 1963 tari
hinde y ü r ü r l ü ğ e girer.
B A Ş K A N —- Maddeyi oyunuma s u n u y o r u m .
Kabul edenler... Htmiyenler... K a b u l edilmiştir.
.MADDE 10. —• Bu k a n u n u B a ş b a k a n ve Ma
liye B a k a m y ü r ü t ü r .
B A Ş K A N — Maddeyi, oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Ktmiyenler... K a b u l e dilmitşir. Tasarının tümü açık oylarınız/a arz edilecetkir.

(! — HedenTerbiyesi
(lenel -Müdürlüğü
1963
•ilıh Bütçe kanunu tasarını re Mitçe
Komisyonu
raporu (1/139)
(S. Sayısı : 18)
(t)
B A Ş K A N '— Şimdi Beden Terbiyesi Genel
M ü d ü r l ü ğ ü bütçesini t e t k i k a geçiyoruz. Söz Sa
yın Hilmi O n a t ' m d ı r , b u y u r u n efendim.
A. B. GRUBU A D I N A HİLMİ O N A T
(İz
mir) — Sayın Başkan, aziz senatörler,
İkinci
Koalisyon H ü k ü m e t i n i n ilk çalışma yılı bütçesi
içinde (Beden Terbiyesi Umum 'Müdürlüğüne)
ait kısmın k o n u ş u l d u ğ u şu sırada «Adalet Uaiti
şinin de» d u y u r m a k , istediği gerçekler var. Yıl
lardan beri süre gelen klâsik tenkit ve temenni
ler dışında, bu kerre atom ve jet devri gençle
rinin. muhtacoldııkları : Süratli intikal, üstün
zekâ ihtiyacı yanında ruhi ve bedeni gelişmele
rinin nasıl mümkün olacağına dair gerçek başa
rı a n a h t a r l a r ı n ı , yıkıcı değil ve fakat yapıcı bir
muhalefet olarak sun inaktayız. Bugün, üniversi
te dâhil, oku Har içi ve okullar dışı gençliğin
bedeni ve ahlâki kabiliyetlerini d e m o k r a t i k pren
siplere ulusal ve A t a t ü r k devrimlerine u y g u n
bir şekilde geliştirmek, y u r t d a ş l a r ı m ı z ı n , seviye,
cins ve bünyesine uygun oyun, cimlâstik, spor,
izcilik, kampçılık
ve
rekraatif raaliyetlerini
teşvik ve tanzim, i d a r e ve geliştirmek, böylece
sıhlıi k o n t r o l ü n ü sağlamak önemlidir. Beden eği
timi gençliğin ve v a t a n d a ş ı n fizik ve moral ba
kımından gelişmesinde birinci derecede rol oy
nar n a kt a d ı r, k a n a ati n d ey i z.
Bu memleketin Hazinesini, bitmeyecek olan
servetini ve nihayet en kıymetli yatırımını her
bakımdan mükemmel yetişecek
bir gençlikte

(1)
(ladır.

IH S. Sayılı

'basmaya zı tutanağın

sonun-
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görmekteyiz. Sıhhatli, k a r a k t e r l i , y u r d u n u ve
milletini çok seven üstün vasıflı bir gençliğin.
yetişebilmesini, onların eğitimine hizmet edecek
ortamı ve imkanları hazırlamak yine şüphesiz
en başta Beden Terbiyesi Umum M ü d ü r l ü ğ ü n ü n
asıl vazifelerindendir.
Son yarını asırda dünyanın her y e r i n d e bü
tün devletler direkt veya endirekt gençliğini or
ganize ve onları kendi görüş, d ü ş ü n ü ş ve ideal
lerine göre muhtelif usullerle y e t i ş t i r m e k t e d i r 
ler. O r t a ö ğ r e t i m i n i ikmal ve aileleri y a n ı n d a n
k u r t u l a n gençler muayyen büyük sebiller, içinde
toplanan yükseköğrenim müesseselerine devama
b a ş l a y ı n c a ; k u r t u l d u k l a r ı baskıdan, yeni içine
girdikleri alemin çeşitli cazibelerine kendilerini
y a p t ı r m a k t a ve çok defa sıhhallerine tahsille
rine mal olmakta ve hazarı da çeşitli cereyanla
rın tesiri altında t o p l u m u m u z için tehlikeler teş
kil etmektedirler. Halbuki b u g ü n e k a d a r olduğu
gibi Beden Terbiyesi
Umum
Müdürlüğünün
y u r t t a ş ı n spor yapma, kampa çıkma ve rekreatif
faaliyetleri ile meşgul olması, okullarının tatil
olduğu gün ve saatlerde y a v r u l a r i y l e ilgilenme
si dâvaları hep sözde kalmasa ümidederiz ki,
T ü r k gençliği daha çok yüksek vasıflara salıibolmuş o l a r a k huzurunuza çıkacaktır. Doğuştan
yüksek vasıflı yavrularımızın boş vakitlerinin
değerlendirilmesine
ve sokak ortalarına, arsa
oyunlarına terkedilmesine kaderleriyle haşhaşa
bırakılmalarına mâni olucu t e d b i r ve çareleri
bugüne k a d a r işitmemenin üzüntüsü içinde ufa
cık bütçeye büyük vazife karşısında esef etme
mek mümkün değildir. 25 yıl önce o00 k ü s u r
milyon lira olan T ü r k i y e bütçesinin (>()() den bi
ri gençlik ve spor teşkilâtına, izcilik ve rekre
atif faaliyetlere sarf edilmekte iken nüfusumuz
da b") milyondu BMio yılı T ü r k i y e ' s i n d e bütçe 12
milyar 100 k ü s u r milyon ve Beden Terbiyesi
Umum M ü d ü r l ü ğ ü bütçesi 5 841 745 lira bunu
T ü r k i y e bütçesine nisbet edersek iki binde biri
olur. T a k d i r buyurulacağı veçhile yarım asır
sonraki 80 milyona yakın nüfusun içindeki ye
tişmeye m u h t a ç gençlik ve v a t a n d a ş sayısında
iki mislinden fazla bir artış gösterdiğine göre
bu nisbette dört binde bire düşmüş olmaz mı0!? O
halde kesin olarak ayrılan 5 841 745 liralık bir
B. T. U. Aid. lüğü bütçesi ile T ü r k i y e ' n i n istik
balini gençliğinin yatırımını y a p m a k mümkün
değildir. T ü r k i y e ' n i n istikbalini evvelâ mânevi
kuvvetlerini h a r e k e t e getirmek, disipline etmek
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ve iyi ahlâklı gençlik ve vatandaş topluluğunda | lübün faaliyetlerini organize etmekle yetinmiş
ve Türk sporunu hariçte temsil etme hususunda
görmekteyiz. I Üz insanın hakiki gelişmesini mad
aciz
vaziyete düşerek milletlerarası yapılan or
di ve mânevi unsurları ile bir bütün halinde gö
ganizasyonlarda
daima kötü neticeler alınmıştır.
rüyoruz. Ancak bu muvazeneli gelişmenin ku
manda mevkiinde daima mânevi değerlerin bu
3530 .sayılı Kanun her cephesi ile işlemez hal
lunması ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Sabır
dedir. Cençleri kulüplere girmeyi ve her yaşta
ve tahammül, ruhi ve bedeni eğitimiyle kazanı
ki vatandaşları spor yapmaya icbar eden mükel
lır. İktisadi güçlükler kesin bir tedbirle normale
lefiyet hükümleri, Cemiyetler Kanununa göre
irca edilemez. O halde bu güçlüklere tahammül
kurulmuş, idare heyetlerini seçimle yapan ku
edecek vatandaş ve gençliği hazırlamak mühim
lüplerin sportif münasebetle faaliyetlerini dev
dir. Kemerleri sıkınız demek işte budur. Bütçe
let tarafından tâyin olunan federasyon başkanı
de tasarruf' her kolda her yönde ve her l'asılda
ve kurulları ile idare edilişi ve validen bucak
düşünülür, mümkündür lâkin bu milletin istik
müdürüne kadar bütün mülkî âmirlerin teşkilâ
bali gençlik ve vatandaş eğitiminde asla düşü
tın muhtelif kademelerinin başlarına getirilme
nülemez ve tatbik edilemez kanaatindeyiz. \ e r si tam mânasiyle antidemokratiktir, diyoruz.
de kaldı ki. B. T. U. M d. lü günün bütçesinin tü
Seçimle iş başına gelen kulüplerin başına tâ
mü bu milletin eğitim seferberliğine hasredilmiş
yinle gelen federasyon başkanları ve idare kuruldeğildir. (liderler çıktıktan sonra kalan çok ki
J lan ne kadar acaiptir. Üstelik dahası var. Fe
fayetsizdi r.
derasyonların gelirlerini teşkil eden özel idare
ve belediyelerden alman % 2 ve % 4 lerin devlet
Bu bütçe içinde 18 çeşit spor federasyonuna
kontrolundau uzak, istenildiği gibi sarfı her yi I
tahsis edilen para miktarı 1 130 000 liradır ge
milyonlarca liranın fuzuli heder olmasına sebebolçen yıla nazaran 20 bin lira noksandır. Bütçe
maktadır. O halde ana hatlariyle mahzurları be
Komisyonunda ifade edildiğine göre 6 federas
li rl ilen bugünkü teşkilâta Hükümet olarak ne gi
yon daha ilâve edilerek böylece spor federasyo
bi çareler düşünülmektedir? Bu meçhulümüzdür.
nu sayısı da artarak 24 olacaktır. Bunların ic
Matbaa kurulmuştur, fakat kifayetsizdir, deni
ve dış temaslarının kâffesi bu tahsisatla karşıla
yor. Niçin kurulmuştur? Seçimle iş başı yapan
nacağına göre halli güç bir problemi ortaya çık
kulüplerin başına seçimle federasyon başkanları
mıştır. Asla çözümü yapılamayacağı kanaatin
ve heyetleri getirilmedikçe kulüp ve federasyon
deyiz. Bu münasebetle şu noktaya da işaret et
ların ihtiyacı olan saha ve tesisler kurulmasına
mek isteriz. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve şir
her yıl konan cüzi tahsislerle imkân oimıyacakketlerde spor teşekkülleri vardır. Bu teşekküller
lır. Ancak federasyonların müsaadesi ile kuru
kuruluş ve fonksiyonlarına uygun hareket etme
lacak profesyonel kulüpler; Türk Ticaret Ka
mekte; çeşitli kaynaklardan temin olunan spor
nunları çerçevesi içinde Anonim Şirket olarak
teşekkülü bütçelerin sadece futbol faaliyetine
faaliyette bulunmalarını sağlamak suretiyle bu
hasrcdilmektedir. Bu maksatla memur kadroları
günkü cari profesyonellik düzensizliği, mesuli
sporcular doldurulmakta, diğer memurların gö
yetsizlik ve kulüplerin iflâsa giden akıbetleri
zü önünde bu sporcuların sorumsuz davranışları
garanti altına alınmış olacaktır, kanaatindeyiz.
çok kötü emsal teşkil etmektedir. İktisadi Devlet
İşte o zaman millî olimpiyat komitesi de beynel
Teşekkülleri ve Şirketlerin personeline, .spor faa
milel olimpiyat komitesi statüsüne göre teşek
liyetlerine katılabilmelerini organize etmeleri
kül
edecek ve sürüp gelen beynelmilel olimpiyat
takdirle karşılanır. Ancak, bu faaliyetler ama
komitesi ile aradaki derin ihtilâf da halledilmiş
tör bir ruhla ve çeşitli spor kollarına şâmil olma
olacaktır.
sı şarttır.
1938 yılında İtalya ve Almanya'da hâkim olan
Totoliter rejim ve zihniyetten ilham alınarak ku
rulmuş olan teşkilât 3530 sayılı Beden Eğitimi
Kanunu ile o günün şartlarını karşılamıştır. Lâ
kin halen elimizde bu kanun çalışmaktadır. Teş
kilât gayesinden uzak ve 5 - 10 profesyonel kıı-

Bugüne kadar göremediğimiz ve milletimizin
mutluluğuna sunamadığımız bir spor şûrası, bir
spor akademisi gormekistcdlğimiz en büyük boş
luklardan birisidir.
Plânlama içinde bütün tetkik ve araştırma
larımıza rağmen Türk gençliğine yararlı yapıl-
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mış bir yatırıma rastlıyamamanm üzüntüsü
nü de huzurunuzda tekrarlamak isteriz.
Kanaatimiz odur ki, Spor Şûrası gibi bir il
mî heyeti olmıyan değerli ihtisas elemanlarını
yetiştirecek membaa sahip bulunmıyan B. T.
l r . Müdürlüğünün teşkilâtı asla milletimize mulhtacolduğu hizmeti, sportif faaliyetleri ifa edcmiyeeek ve dünya temaslarında güreşimiz millî
sporumuz da lâyık olduğu mevkie ulaşamıyaeaktır.
Sporda yüksek dereceleri elde etmenin her
şeyden evvel 'bir kültür işi olduğuna inanıyo
ruz. ispanya, Amerika, isveç ve Almanya gibi
sporda ileri gitmiş olan memleketlerin millî ta
kımlarında yer almış, iç, ve dış temasları yapan
gençlerin, spor literatürlerini tetkikimizde % 80
inin üniversiteli gençlerden oluşu tezimizin
doğruluğunun en büyük delilidir. Spor - Toto
hasılatının düşüşü 1900 .geliri 15 milyon 516 624
lira, 1961 geliri 16 031 751 küsur lira iken 1963
geliri maalesef 12 milyon küsura düşmüştür.
Spor - Toto bütçe içinde (Futbolda müşterek
bahis hasılatı) olarak gösterilen ve taşkın bir
kadro ile çalıştırıldığı şayiaları hepimizin ma
lûmudur. Bu kadar gürültü ve partırdıdan son
ra B. T. Umum Müdürlüğü Bütçesine önemli
bir gelir sağlanamadığını görmek çok entere
sandır. Bu teşkilâtta bu haliyle ve bu hasılatı
ile ilerde bir külfet olacaktır. İnanıyoruz ki,
daha rasyonel bir kontrol altında daha titiz bir
çalışma kadrosiyle hasılatın çok daha yüksek
olacağım tahmin etmekteyiz. Organizasyonu
iyidir daha da düzeleceğine inanmak isteriz.
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün Bütçe
sinin yetersizliği o kadar bariz olarak müşahe
de edilmektedir ki, geçen yıl Sayın Bakanın
33 yerde saha ve kapalı salon tesisleri yine ken
di ifadeleri ile bu yıl 45 yerde yükselmiş bulu
nuyor. Henüz işletmeye açılanı ve biteni 12 den
fazla olmadığına göre bu yerlerin ne zaman,
hangi yıl işletmeye gireceği belli değildir. Ve
bu da bütçe yetersizliğinin delilidir. Biten işle
rin ekserisi de stat ihata duvarları, kalorifer te
sisatı ve ışıklandırmadır. Ana inşaatta netice
alınamamaktadır. Her şeye rağmen bu bütçenin
de yegâne maddi ve mânevi dayanağımız Türk
gençliğine, sporcusuna onun yaratıcısı mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını Adalet Parti
si Senato Grupu temenni etmektedir. Hürmet
lerimle. (Alkışlar)

BAŞKAN — O. H. P. Orupu

adına Sayın

Ar
0. H. P. GRUPU ADINA AHMET NACİ
AKI (Kırklareli) — Sayın iBaşkan, sayın üye
ler, Sayın Bakan ve mesai arkadaşları...
BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica
edeceğim, Başkanlık Divanının bir mâruzâtı
olacaktır.
Kısa bir müddet önce aldığımız müessif bir
hâdiseyi Yüksek Senato Kuruluna arz etmek isti
yorum. Bir jet uçağımızla bir yolcu uçağı Ulus
meydanı üzerinde çarpışarak, Garanti Bankası
nın üstüne düşmesi neticesinde yangın çıkmış
ve birtakım müessif kazalar vukubulmuştur. He
nüz neticenin ne olduğu hakkında kati bir ra
kam yoktur, 'Senatoya teessürle arz ederim.
Vazifeye devam ediyorum, buyurun Sayın
Arı.
(\ H. P. GRUPU ADINA AHMET NACİ
ART (Kırklareli) — O. Senatosu C. H. P. Grupu
adına 1963 malî yılı B. T. Gn. Md. lüğü bütçesi
üzerindeJki; tenkid temenni ve görüşlerimizi arz
ediyorum :
'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü :
1938 yılm'da çıkarılan, 3530 sayılı Kanunun
1 nci maddesine 'göre; yurtdaşın fizik ve moral
kabiliyetlerini ulusal ve inkılâpçı amaçlara gö
re gelişmesini sağlıyan, ayım, jimnastik ve spor
faaliyetlerini, .sevk ve idare etmek malksadiyle,
Başvekâlete bağlı ve hükmi şahsiıyeti h a k ola
rak, kurulmuştur.
Kanunun neşrinden bu yana: Bu Cfenel Mü
dürlük, yönetim ve bağıntı bakımından, Başba
kanlık ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında nö
betleşe yer değiştirmiştir. (Zamanın tebeddülü
ile alhkâmda, tejgayyür eder.) Düstûruna rağ
men ; Beden Terbiyesi Ka.ımnunun nesrinden
bu yana; geçen 24 sene altı ay 16 gün zarfında;
zaman şartları çok değişmiş, fakat Beden Ter
biyesi Kanunu ile teşkilâtın çalışma tarzı, hâlâ
arzu edilen, bugünün ihtiyaç ve isteklerine lâyıkiyle cevap veren bir hale getirilememiştir.
Spor Şurası tarafından hazırlanan Beden
eğitimi ve spor kanunu tasarısının mütalâaları
alınmak üzere, bakanlıklara hattâ Meclis ko
misyonlarına intikal ettirildiği gerekli değişik
liklerin yapılması için de Genel Müdürlüğe ia
de edildiği ve üzerindeki sürekli çalışmalarla
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yeniden düzenlendiği anlaşılmıştır. 'Bu tasarı
üzerinde ısrarla, hassasiyetle durularak bir an
evvel yürürlüğe girmesi için, gerekli mesainin
esir.genmiıye'ceğinc, böylece mevcut boşluk ve
aksaklıkların giderilerek beden eğitimi ve spor
tif faaliyetlere yapıcı 'bir hamle ile bir ymı ve
rilerek gayeye özlenen şekilde ıılaişılacağma
inanıyoruz.
Sayın senatörler, insan 'denilen yaratık, be
denî ve ı-mlıî yapısı ile doğuştan itibaren eği
time ta'bi tutularak geliştirilir, olgunlaştırılır.
«Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.» sözü
nü değerlendirmek için bedenî, ruhî ve fikrî
eğitimi birbirinden ayrılmaz tamamlayıcı ola
rak mütalâa etmek zorunluğundayız. Beden
eğitimi insanlara, toplum içindeki görevlerinin
gerçek anlarında ifası için; kuvvet kazandırır,
ahlâkî meziyetleri körükler, rulh asaleti sağlar,
intizam duygusunu yerleştirir, arkadaşlık bağ
larını peki eştirir, perçinleştirir. Türk istikbali
nin yarını, yücelticisi gençliği 'bedenen, ruhen,
fikren geliştirmek arzu edilen seviyeye ulaş
tırmak sportif eğitimin kazandıracağı haslet
lerle bezemek ayrıca, her yaştaki yurtdaşm
ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre, gelişimine
hizmet etmek için; beden eğitimi üzerine bu
alandaki çalışmaların yönetimine, verimli hale
getirilmesine, topyekûn eğilmek medeni âlemin
süratli (gelişine temposuna ayak uydurmak mec
buriyetinde olduğumuzun lâftan öte kafalara,
kalplere, gönüllere yerleştirilmesi, sindirilmesi
geçen 'her günahı bir kayıp olduğunun inanıla
rak bilinmesi zamanı gelmiş, geçmektedir.
Bu maksatla, okul sıralarından bağlıyarak
arzulanan mütekâmil Ibir organizasyon içimle
ıhcr yaştaki vatandaşın fizik ve moral çalışma,
ıgelişme çabasına bir istikamet verilmelidir.
Okul çağındaki çocukların gençlerin yanında
okul dışında kalan, kahve köşelerinde, başı boş
vakit harcuyaıı]arın boş «zamanlarını değerlen
dirmek üzere yeni bir gelir kaynağı olarak dü
şünülen sayılarla müşterek bahis, Spor - Toto
Kanunu için çalışmalara hız verilmesi, birçok
kıymet ve kabiliyetlerin teşhis ve yetiştirilme
lerine yardım edecektir.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kurulu
şundan bu yana pek mahdut yetersiz ve çelim
siz bütçelerle, fakat vazifelerinin ağırlığına
müdrik, gayret, samimiyet duygulariyle meşbu,

vazifelilerin, memleket sever tutum ve davra
nışla riyle (bugüne gelebilmiştir.
Sportif faaliyetlerin süratle inkişafı, mal
zeme, eleman, tesis, saha ihtiyaçlarının çoğal
masına. rağmen; tetkikımıza sunulan 1963 büt
çesi de yetersiz günün isteklerine cevap ver
mekten uzaktır. Bütçe yekûnu 5 71 o 745 lira
dır. Teşkilâtın bütçesi geçen yıla nazaran ka
nuni mecburiyetlerden mütevellit sadece 264
bin 815 bin liralık bir artış göstermektedir.
Sportif faaliyet ve ihtiyaçların inkişafı, spo
run cazip bir hale getirebilme gayreti karşısın
da işlerin arzulanan verimle yürütülebilmesiııin, bu dar imkânlar içinde nasıl mümkün ola
bileceğini düşünmek lâzımdır.
Belediye ve öze] idarelerinde % 4, % 2 ora
nındaki hisseleri ödemekte çektiği güçlükler
hattâ ödiyememek durumları, dikkat nazara.
alınacak olursa, teşkilâtın imkânsızlık bunalı
mı içinden nasıl kurtulabildiğini merak etme
mek 'elden gelmez. Bütçe yekûnunun hemen he
men o/2 si cari masraflar karşılığı olduğuna
göre spor faaliyetleri için 421 nci bölüme ko
nan bir milyon yüz otuz bin lira, 1962 bütçe
rakamından 20 000 lira noksandı!'.
Bütçe gerekçesinde, spor şubelerinin geniş
lemiş, sporcu adedinin de fa.zlasiyle artmış ol
duğu 1962 de 18 federasyondan-ibaret spor kol
larının 1960 yılında 24 e yükseleceği zarureti
ile karşı karşıya bulunduğu, 1962 ye nazaran
da bir misli ödenek konulmasının gerekli oldu
ğuna işaret, olunmaktadır.
Federasyonların tanzim ettikleri yıllık faali
yet programlarında, yapılması icabedeıı sarfiya
tın 5 680 000 lira olduğu da karma Bütçe komis
yonu raporunda zikredilmektedir. Bütçe tasar
rufu mülâhazasiyle yapılan bu indirimle, sayı
ları artan federasyonların gelişen şartlar karşı
sında, arzulanan sportif faaliyetin büyük bir
kısmını gerçeklestirenıiyeeekleri aşikârdır. Bu
hal karşısında yapılacak işin kendisinden büyük
hizmet ve vazifeler beklediğimiz teşkilâtın, ge
nel bütçe yekûnu içinden önemi ve değeri ile
orantılı bir bütçeye hiç olmazsa gelecek yıl ka
vuşmasını temenni ile Spor - Toto gelirine dayan
maktadır.
Sayın Senatörler; yurdumuzda Cemiyetler
Kanununa göre hükmi şahsiyeti haiz birer teşek
kül olarak kurulan tescilli kulüplerin muhtelif
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isimlerde,
g e n d i k ve spor kulübü,
müessese
kulübü, ihtisas kulübü, askerî güç, olarak, sayı
larının 1650 civarında olduğu ifade edilmektedir.
< i erek profesyonel, gerekse amatör olan bu
spor kulüplerinin malî .sıkıntı kandı 1 olduklarını
ifadede bir mahsur olmasa gerek.
Profesyonel, spor kulüplerinin lıer sene yük
selen transfer ücretleri ve yeşilli zaruri gider
leri dolayısiyie, karşı karşıya kaldıkları
malî
sıkıntı birikmiş vergi ile borçlarının üzerinde
durmalı, bir kısmının affı uzun vadeli taksitlere
bağlanarak ödenmesi ve bu kulüplerin
şirket
haline getirilmesi çabasiylc
pürüzleri o r t a d a n
kaldırılmalıdır.
Profesyonel sporcuların şalisi hakları korun
malı,' y a r d ı m dernekleri ve sendikalar için ge
rekli hazırlıklar yapılmalı,
profesyonelliğin si
rayetini önleyici tedbirlerde ihmalkâr davranılınamalıdu-. Amatör spor kulüpleri, her t ü r l ü
gelişme imkânından yoksun oldukları için eğiti
ci ve öğretici faaliyetlerini gereği gibi ifa ede
memektedir.
Kifayetsiz kalışın büyük y ü k ü n ü malî yeter
sizlikte ayrıca, saha ve tesis noksanlığında ara
mak lâzımdır. Birçok belediyeler
bütçelerinin
•(/c 4 oranında bir hisseyi bölge başkanlıklarına
gönderdiği halde bu makamdan bilhassa ilçe ku
lüplerine yapılan yıllık, malî y a r d ı m l a r 3 500 li
radan öteye geçmemektedir. B u miktar p a r a ile
bir kulübün yalnız II futbolcusunu sahaya çı
karacak hale getirmek dahi, mümkün değilken,
ikişer devreli lig maçları düzenlemek, stad yok
luğundan, kulüpleri stadı olan illere gitmeye
mecbur ederek, malî külfete duçar eylemek; «bu
.sene şu kadar ilde lig maçları tamamlanmıştır.»
Diyebilmekle kabili telif değildir.
Amatör bir zihniyet ve ruhla çalışan aidat,
konser, müsaitlere, daha çok belli başlı, spor se
ver şahısların samimiyet ölçülerine göre yaşa
mak, gelişmek, eğitmek şöyle dursun, ancak ne
fes alacak çapta varlıklarını idame ettirmeye uğ
raşan ve adedi çoğunluk itibariyle y-urduıııuzun
daha, çok küçük yerleşme merkezlerinde b u l u n a n
bu kulüplerin istenilen seviyeye kavuşturulma
sı için belediyelerce bölgelere gönderilen % 4
nisbetindeki hisselerden. % 2 veya % 4 nisbetini
verilmesi çareleri araştırıl]]) temin edilmelidir.
Ayrıca bir kısım bölgelerimizde lig maçları tek
devreli olmalı, gizli profesyonelliğe kaçmak te
mayülü önlenmelidir,
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Valilerin tensibi ile, illerle ek görev olarak
vazife gören bölge başkanlıkları ehliyetli ellere
verilmeli ve mümkünse merkezden tâyin i,le
gönderilmesi üzerinde durulmalı
ve vazifenin
liyakat la, yapılması sağlanmalıdır.
İlçelerde se
nede bir defa dahi t a m a m l a n m ı y a n istişare heveflerine bir yön verilerek, spor
kulüpleriyle
ciddi olarak ilgilenmeleri temin edilip
küçük
yerleşme merkezlerindeki spor kulüplerinin faa
liyetleri izlenerek yeni kurulan kulüplerin leşçi
linde titizlik gösterilmelidir.
Amatörlük' korunmalı teşvik edilmeli, okul
seviyesinde terlibedileeek m ü s a b a k a l a r artırıl
malı, çeşitlendirilmeli, sportif faaliyetlerin her
kolu okullara sokularak geliştirilme imkânları
hazırlanmalı.
Millî Kğitim Hakanlığı ile İS. T. (ienel Mü
d ü r l ü ğ ü koordine bir çalışma y o l u n a yönelmeli
spora k ü l t ü r ile el ele verdirmesi d ü ş ü n ü l e n spor
akademisi üniversite ve yüksek okullar gençliği
nin spor sitesi, t a h a k k u k ettirilmelidir. Hakem
lik müessesesini, her türlü tecavüzden masun
b u l u n d u r m a k için tedbirler alınmalı spor ve se
yir terbiyesi üzerinde faaliyet gösterilmelidir.
Hakem, antrenör, manitör, öğretici, çalıştırıcı,
veriştirmek için k u r s l a r ; g ö r g ü ve bilgilerini
yükseltmek için de tekâmül kurslarına önem ve
rilmeli spor hekimliği ele alınmalı sporcuların
sıhhatleri üzerinde titizlikle durulmalıdır.
!!)()() yılından 7258 sayılı Kanunla teşekkül
eden Spor - Toto gelirlerinden % 40 genel müdürlük hissesi ile maddi abında meydana gelen nis
pî ferahlama teşkilâtın biraz geniş nefes alarak
İnimle yapmasına fırsat y a r a t m ı ş t ı r . Bu suretle
1902 yılında 49 işin ihale edilmesi ve bu işler için
41 milyon liranın t a h a k k u k fazlasına girmesi se
vindirici bir haldir. B u g ü n için ve yarın y u r d u n
lıvv yerim 1 peyderpey stat, pisi veledrom, ka
palı salon, kayakevi, yüzme havuzu, tenis kortu
gibi tesislerin, kazandırılmasına, bunların koru
yucu ve kakıcı personelin, yetiştirilmesine, yapı
cı bir zihniyetle çalışılmasını memnunlukla kar
şılıyoruz.
S p o r - T o t o biletlerini kasmak üzere. Alman
y a ' d a n satmalımın ve uzun bir süre m u a t t a l bı
rakılan, 5 revuli rotatif basıcı makinasının, ça
lıştırılması; çok yerinde bir d a v r a n ı ş olmuştur.
Bu matbaanın ilâvelerle genişletilmesi, verimin
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artırılması, milyonları bulan baskı masrafları
nın, ortadan kalkmasına, müessir olacaktır kanı
sındayız.
Sayın s e n a t ö r l e r ;
Sportif faaliyetlerimizin her kolunda teknik,
etendi davranışlı istikrarlı bir d u r u m a erişmek
mecburiyetindeyiz, Galibiyet veya. mağlubiyet,
m ü s a b a k a l a r d a , mütekabil h a k l a r d a n d ı r . Fsas
olan; istikrar, devamlı yükselme cabası spor
aşikiyle (-alışmadır. B a l k a n l a r ve Orta - Doğu
mesabesinde bir iştirakle şümullendirilmesi akla
gelebilen, K ı r k p ı n a r ' d a , er meydanına çıkan gü
reşçilere seslenen cazgırın,
«Alta düştüm diye yerinme, üste çıktını diye
sevinme» şeklinde öğüt verdiği malûmunuzdur...
Kazanmak k a d a r kaybetmeyi de, mâkul karşıla
mak lüzumsuz çekişmelerden ziyade,
beliren
noksanların, telâfisi cihetine gidilmek üzere, ge
rekli tedbirleri a l m a k t a n geri kalınmamalıdır.
Bunun için de i d a r e d e i s t i k r a r ş a r t t ı r . Son S se
nede, (S Genel Müdür sık sık federasyon başkanı,
ajan değişmesi istikrarlı, sistemli, p r o g r a m l ı bir
çalışma devresine gidilmesini önliyen sebepler
a r a s ı n d a d ı r . .Bugün kütlelerin seyir ettiği fut
bolumuza değerli uzman ve yabancı a n t r e n ö r l e r
temini ile bir teknik ve sistem vermeye «Türk
gibi kuvvetli» sözünü defalarca t e k r a r ettirmek
için güreşçilerimizin ellerinden t u t m a y a çeşitli
iş yerinde istikballerini teminat altına almaya
A n k a r a ' d a yapılan .Balkan Şampiyonasında üzü
lerek seyrettiğimiz atletizmi, kısır çekişmelerden
ilgisizlikten, sen ben dâvasından
kurtarmaya
genç kabiliyetlerin feragat dolu çırpınmalarının
aksine Imkınısızhk, ilgisizlik içinde
kıvranan
boks s p o r u m u z u ihya etmeye, tenis, voleybol,
basketbol, bisiklet, kayak, binicilik, okçuluk,
yüzme, yelken, v.s. sportif faaliyetlerde de sis
temli, verimli bir (-alışma devresine
girmeyi'
mecburuz.
Uluslararası alanda aynı zamanda başlı başı
na bir p r o p a g a n d a mevzuu olan sporun tanıtıcı,
yaklaştırıcı öğretici, dostlukları takviye edici,
yönü de ele alınmalı, sportif organizasyonlar bu
açıdan değerlendirilmelidir. Yapıcı bir hamlenin
eşiğinde d a r bütçe i m k â n l a r ı n a rağmen, feragat
iyi niyet ve g a y r e t l e çalışan başta değerli Bakan
Sayın Necini Ökten olmak' üzere Genel Müdürü,
Federasyon B a ş k a n l a r ı ve mesai a r k a d a ş l a r ı n ı n ;
çalışmalarının faydalı, başarılarının sürekli ve

19(53 malî yılı bütçelerinin hayırlı olmasını te
menni ederiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Mehmet
Gamlıca, b u y u r u n .
V. T. 1\ G K U P U ADINA M Fil M F/r GAM
LICA ( K a s t a m o n u ) — 'Muhterem B a ş k a n ve
Cumhuriyet S e n a t o s u n u n sayın üyeleri
Beden
Terbiyesi Genel M ü d ü r l ü ğ ü bütçesi h a k k ı n d a k i
Y. T. P. Senatosu Grupunıın görüşünü arz ede
rim.
Deden eğitimi, genel eğitimin bir parçasıdır.
Fğitimin tanı sayılabilmesi için, gençliğin fik
ren gelişmesi yanında, ruhan ve bedenen de her
b a k ı m d a n ü s t ü n ve kendisine güvenilir bir şekil
de yetişmesi lâzımdır.
Demokrasi fikre saygı, hüsnüniyet, medeni
cesaret, mertlik ve karşılıklı itimat rejimidir. Bu
saydığımız vasıfları da gençliğe ancak bedeni ve
ruhi eğitimle verebiliriz.
Bu ^oveeğe inandığımız için de Devlet ola
rak 26 yıl evvel çıkarılan 3530 sayılı Kanunla
Beden Terbiyesi Genel M ü d ü r l ü ğ ü k u r u l m u ş t u r .
Bu Teşkilât K a n u n u ile k u r u l a n , o zamanki teş
kilât daha verimli çalışma, imkânı sağlamış, T ü r k
toplumu bünyesinde, teşkilât olarak
varlığını
hissettirici hizmetler g ö r m ü ş t ü r .
Halen mer'i olan 3530 sayılı Kamın b u g ü n k ü
ihtiyaca cevap vermemekte ve hattâ
Anayasa
mıza aykırı a n t i d e m o k r a t i k maddeleri de ihtiva
etmektedir. 1962 yılı bütçe tenkidlerimizde de
yeni Teşkilât K a n u n u n u n bir an önce getirilme
sini t a l e p etmemize rağmen, Sayın B a k a n ı n da
yeni Teşkilât K a n u n u n u n en kısa zamanda yük
sek H u z u r u n u z a getirileceği beyan edildiği hal
de Deden Terbiyesi U m u m M ü d ü r l ü ğ ü Teşkilât
K a n u n u h u z u r u n u z a getirilmemiştir.
T ü r k t o p l u m u n u n her millî müessesesinde ge
lişmeler k a y d e d i l d i ğ i n d e n ve nüfusumuzun artı
şına paralel olarak b u g ü n k ü ihtiyaca ve ş a r t l a r a
uymıyan 3530 sayılı K a n u n muvacehesinde De
den Terbiyesi Umum M ü d ü r l ü ğ ü Teşkilâtı iyi ça
l ı ş m a m a k t a ve gençliğin yetiştirilmesine cevap
verememektedir.
Muhterem a r k a d a ş l a r ı m , 7258 sayılı Spor Toto K a n u n u n u n 4 ncü maddesine göre, elde edi
len hâsılatla Deden Terbiyesi U m u m Müdürlü
ğü bütçesi malî b a k ı m d a n takviye edilmiştir.
Şöyle ki, 1963 yılı Deden Terbiyesi bütçesinin
462 ııci faslında gösterilen bir lira, spor - toto
dan elde edilen hâsılat vıl sonunda emanet he-
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sabimi alınıp 1 .Mart 1908 t a l i h i n d e yeni büt
çeye gelir ve 790 ncı tasla da ödenek kaydolu
n u r . Aynı zamanda da spor faaliyetleri irin 420
ıieı fasla Genel M ü d ü r l ü ğ ü n arzusuna göre iste
diği m i k t a r tahsisat kaydedilir. Halbuki plân
devrine girerken 1900 yılından beri t a t b i k edile
gelen ve h e r yılda ne k a d a r para spor - totodan
gelir geleceği anlaşılmış bulunacağına, göre bu
tahsisatın m u r a k a b e dışı bırakılması asla uygun
değildir. Bu p a r a bütçeye gelir ve tahsisat ola
rak konması ve programa, bağlanıp Yüce' Mecli
sinizin ve H ü k ü m e t i n murakabesinden geçmesi
lâzımdır. Genel M ü d ü r l ü ğ ü n insiyatifine göre
safı- edilmesinin uygun olmadığı kanaatindeyiz.
.Yitekim 1902 yılı içinde 50 milyona yakın bir
gelir temin edilmiş, hazırlanan program tatbik
edilmeye başlandığında, kısa zamanda gelir ge
tirecek ve kütleye hitabedecek A n k a r a , İstan
bul, İzmir gibi büyük spor merkezlerine yüzme
havuzları, k a p a l ı salonlar, ihalesi yapılmazken
A d a n a ' y a tenis lokali gibi ihaleler yapılmıştır.
Umum M ü d ü r l ü k İstişare Heyetini acele top
l a y a r a k Alını - Satım Yönetmeliğine bir madde
eklenmesini temin etmiş Ali Sami Yen Stadının
ikinci ikmal inşaatını ilân etmeden ve m ü t a a h hitleri karşılaştırmadan
stadın birinci kısmını
yapan m ü t a a h h i d e ihalesini yapmıştır.
Acaba
Umum Müdürlük" aynı mütaahhide
vermekte
işin süratini mi d ü ş ü r m ü ş t ü r ; Bğer mütaahhitler arasında karşılaştırma yaptırılmış
olsaydı
l'ıııuııı M ü d ü r l ü ğ ü n menfaatini almaz mı idi?

le edilmiş, % ->> avans da aynı m ü t a a h h i d e öden
miştir. Bu iki inşaatın da devam etmemesine
r a ğ m e n verilen avanslar için yapılması halinde
o ay zarfında istirdadedilıııesi k a n u n i olma
sına rağmen ve a r a d a n iki yıl geçtiği halde avan
sın geri alınmasına gidilmemiştir.
Muhterem
arkadaşlar, Genel
Müdürlüğün
tesisler dairesi kadro bakımından doludur. Ka
ka! daire elemanları projeleri İşlerinin çokluğu
esbabı mucibesi ile zamanında yapmamaları da
dikkatimizi
çekmektedir. Umum M ü d ü r l ü ğ ü n
bu şubesinde rasyonel bir çalışma temin edileme
miştir. Nitekim 1900 - 1901 - 1902 yıllarında
ihalesi yapılmış işlerden 'hemen hemen hiçbiri
tanı istifade edilecek bir hale gelmemiştir.

Spor - Toto için getirilen matbaa geçen seneki bütçe tenkitimizde de belirttiğimiz gibi 4
ay evvel faaliyete1 geçirilmiş, getirilen
Alman
elemanlar ve satıcı firma işletmeye başlatmış, ay
nı zamanda da bu Alman firması
Almanya'da
toto kuponları basan 'bir müessese olup Alman
y a ' d a k i kuponlarım düz olarak basmakta iken
tecrübe olarak yaptığı bu matbayı bize satarak
ki, - bizde monte edilen bu matbaa hem düz
kupon basacak hem de bükme teşkilâtı olan - bir
hususiyeti ihtiva etmekte idi. T ü r k i y e ' d e tec
rübesini yapmış olan bu Alman firması matbaa
nın bükme teşkilâtından netice alamıyarak dön
müştür. Toto Matbaasının bükme teşkilâtı mu
vaffak olmadığı için de halen düz olarak basmak
1902 yılı bütçesi 428 ııci faslında kayıtlı bu
ta ve haftada 400 - 500 bin civarında
kupon
lunan Bursa'daki Bark Otel ve Havuzlu Bark
basmaktadır
Bizim haftalık toto kuponu
ise
için bütçeye 150 bin lira gelir konulmuştur. Ge
1,5 milyon toto kolonu olup farkı yine hariçte
nel M ü d ü r l ü ğ ü n alâkasızlığından otel ve müşte
Doğuş Matbaasına bastırılıp beheri altı kuruş
milâtı bölge emrine bırakılmış, bölgenin 75 ya
hesabı ile haftada Doğuş Matbaasına 00 bin lira
taklı açılan otelden 20 bin lira civarında bir ge
ya yakın toto kupon bekle I i ödenmektedir. Mev
lir temin ettiği g ö r ü l m ü ş t ü r . 75 y a t a k l ı bu ote
cut matbaayı tevsi edip bu masraftan
totoyu
lin bu k a d a r az gelir getirmesini Umum Müdür- ! kurtarmayı ve bu israfatm da •önlenmesini taleblüğün alâkasızlığına atfetmekteyiz. Bu d u r u m a
et inekteyim.
göre de Genel M ü d ü r l ü k bu tesisten BK) bin li
190:5 yılı bütçesinin 420 ncı faslına konulan
ra z a r a r etmiştir. Bursa'daki Bark Otel ve Ha
ödenek, Spor - Totodan elde edilen hasılattan,
vuzlu Bark'a yıllık olarak 150 bin liraya k i r a y a
Genel Müdürün arzu ettiği miktarda konulmak
kiralıyacak taliplerin çıktığı da öğrenilmiştir.
ta ve kendi onayına göre sarf edilmektedir. Bu
Hal böyle iken ve her yıl KK) bin lira z a r a r edil
yünden Sayıştay, Genel Müdürlük muhasiplerine
memesi m ü m k ü n iken
Beden Terbiyesi Genel
zaman zaman zimmet çıkartmaktadır. Spor M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 190<\> bütçesinde de bu zararın
Toto M ü d ü r l ü ğ ü haftada bilet satışından elde1
peşinen kabul edildiğini müşahade etmekteyiz.
edilen hasılat masraf çıktıktan sonra (/( 00 sı
B u r s a ' d a Uludağ, Sarıkamış teleks havayi
ikramiye, <]'f 40 ı Genel M ü d ü r l ü k lıissesidir. Buhattının ihalesi 1901 senesinde m ü t a a h h i d e iha
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rada bir de masraf çıktıktan, sonraki tabir var
dır. Bu tabir nelerdir:
A)

Personel masrafı

B)

işletme masrafı

C) Bilet tabı gibi kanuni masraflar dışın
da büyük meblâğlar sarf edilmektedir. Spor Tota teşkilâtında bugün 500 memur bulunmakta
dır. Bu aded Almanya 'daki Sport - Toto Teş
kilâtında şöyledir: 1 milyon liralık kupon için
50 değerlendirme memuru iki buçuk günde bu
vazifeyi görür. Bizde ise haftada 3 milyon li
ralık kupon oynandığına göre 150 değerlendirme
memuru olması normal iken, bizim Spor - To
to Müdürlüğü 400 memura bu işi yaptırmakta
dır. Spor - Toto Müdürlüğünün 100 personelide daimî kadroda olup, muhasebe ve diğer ser
vislerde çalıştırılmaktadır. Bu dairenin masraf
ları ne Maliyece, ne Sayıştayca ve ne de Yüksek
Murakabe Kurulunca murakabe edilmemektedir.
Müessesenin yıllık masraf bütçesinin hazırlanıp
maliyenin tetkikinden geçirilmesi kanaatindeyiz.
Benzeri olan Millî Piyango İdaresi, bütçenin her
yıl Maliyenin tetkikinden geçirilmektedir. Spor
• Toto müessesesinin memur adedinin indiril
mesi halinde ve masraflar kısıldığı takdirde gürtim mevzuu olan ikramiye artacak, dolayısiyle
vatandaşın Spor - Totoya alâkasını ve itimadını
artırmış oluruz kanaatindeyiz. Spor - Toto mü
essesesinin murakaibesizliği yüzünden şimdiki
Mithatpaşa'daki oturduğu binaya iki yıllığını
peşin vermek suretiyle 500 bin lira kira bedelini
defaten mal sahibine ödemesi mevcut Masraf
KaTiiınlarma da aykırıdır.
19*03 yılı 'bütçesinin 42(3 ncü faslında gös
terilen profesyonel kulüplerin spor faaliyetle
ri do'layısiyle elde ettikleri hasılatın % 5 fede
rasyon hissesi olarak "bu fasla gelir kaydedilir.
Geçmiş yıllarda verimli netice alınmasına rağ
men 'l'9-Öl - 1962 yıllarında -bu elde edilen gelir,
çeşitli matrahlarla ve unvanlarla alman kadro
lara ve hariçten federasyona hizmet eden kim
selere verildiğini ve aynı fasıldan çift maaş,
ödeneğini, bu faslın da gayesinden uzaklaşmış
bulunduğunu 1963 yılı bütçesinde de aynı usu
lün tatbik edileceğini müşahede etmekteyiz.
Muhterem arkadaşlar; 421 nci Spor faaliyet
leri faslına konulan ödenek, 18 federasyonun
yıllık faaliyetlerini içine almaktadır. Bu fede
rasyonların yıllık spor faliyetleri gözden geçi-
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rilirse görülecektir ki, yurt dışı spor karşılaş
malarına faaliyetlerini teksif etmişlerdir. Yurt
dışı karşılaşmaların aleyhinde olmamakla bera
ber ve türlü faydalarını takdir etmekle, fede
rasyonların yurt içi faaliyetlere değer vermesi,
sporun her dalında yurt içi, bölge ve grup mü
sabakaları yapmaları sporu Türk gençliğine bu
suretle mal etmeleri kanısındayız.
Sporun kalkınmasını ve Türk gençliğini bu
nimetten faydalandırmak istiyorsak yurt içi fa
aliyetlere yer verilmesi ve kütlelerin içinden çı
kacak kabiliyetli müsabıkları da elde etmiş olu
ruz. Son yıllarda sporun lıer dalında yaptığımız
dış karşılaşmalardan iyi neticeler almadığımız
bir hakikattir. Bunun sebebini de federasyonla
rın iç faaliyetlere yıllık çalışma programların
da yer vermediklerini de görmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım, kabiliyet itibariyle
her çeşit spora müsait bir milletiz. Görüşümüz
odur ki :
1. Nüfusumuzun artışına
paralel, Türk
gençliğini yetiştirecek, Genel Müdürlük teşkilâ
tını daha aktif çalıştıracak, Gençlik ve Beden
Eğitimi Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun
biran evvel huzurunuza getirilmesi,
2. Plânlı devreye girdiğimiz 1963 yılında
Umum Müdürlük bünyesi içindeki yatırımlar
dan hassasiyet gösterilmesi
bilhassa bünyesi
içindeki teşkilâtta rasyonel çalışma esaslarını
kurması ve 4zami tasarruflara riayet edilmesi,
3. Umum Müdürlük teşkilâtının 18 fede
rasyonu ihtiva eden çeşitli spor
faaliyetlerini
yürütecek gerekli elemanların
yetiştirilmesi
için bir spor akademisinin kurulması kanaatin
deyiz.
Sayın senatörler, istikbalimizin koruyucusu
olan Türk gençliğini yetiştirmekte, şeref ve kül
türünü artırmakta azimli bir şekilde bugün kar
şımıza 5 841 745 liralık Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğü bütçesi ile çıkan Hükümetimizin yu
karda izahını yaptığım veçhile verimli olacağını
sanmamakla beraber 1963 yılı Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü bütçesinin Türk
gençliğine
hayırlı olmasını temenni ederiz. Hürmetlerimle.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Buladoğlu.
ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Muh
terem Başkan, muhterem Hükümet erkânı, muh
terem arkadaşlarım, benden evvel grupları adı-
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na konuşan arkadaşlarım, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün vazifesi içine giren sporun
kıymet ve ehemmiyetini uzun uzun belirttiler.
Bendeniz, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
bütçesi hakkında bâzı noktalar üzerinde görüş,
kanaat ve temennilerimi söylemek için huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. Geçen bütçe müza
kerelerinin zabıtlarını tetkik ettiğimizde Sayın
Vekil Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün
bütçelerinin, bugüne kadar gelen bütçelerinin,
yetersiz olduğunu ifade ettiler. Bendeniz bu
sözleri, (Bu sene de aynı miktarda, cüzi bir
farkla bütçe huzurunuza gelmiş olduğuna gö
re) bu yetersizlik ifadesine, başka bir şey ilâ
ve etmiyeceğim. Ancak, bu yetersizlik Dolmabahçe Stadyomunun çimlerine kadar tesir et
miştir.
Muhterem arkadaşlarım, bütçenin tetkikin
de görürüz ki, fasıllar arasında daha ziyade üc
ret, maaş ve kira bedelleri kabarık bir yekûn
tutmaktadır. Bunun yanında asıl spor faaliyet
lerini ilgilendiren ve sporu teşvik edecek tah
sisatın ancak 1 milyar 130 bin lira civarında
olduğu ve bunun yanında, kulüplere yapılacak
yardımın da 605 bin lira olduğunu göz önüne
alırsak ve bu tahsisatın ancak İstanbul'da bü
yük bir kulübün bir senelik bütçesi olduğunu
söylersek, ifade etmiş oluruz ki, 30 milyon nü
fuslu Türkiye'nin Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bütçesi hakikaten hazindir.
Bu pek tabiî ki, kendilerinin ellerinde olmıyan bir husustur. Ama biraz sonra arz edeceği
miz bâzı imkânlarla bunları telâfi etmek müm
kündür, zannediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, bütçenin diğer fa
sıllarda arkadaşlarım gayet sarahatle ifade et
tiler. Bir matbaa mevzuu vardır. Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü bütçesi içinde bir
matbaaa giderinin görülmesi bütçe tekniğine
uygun değildir. Bu başka bir tesis veya mües
sese ile idare edilir, gelir olarak kaydedilir. Bu
nun yanında P a r k Oteli hikâyesi de aynıdır.
Diğer taraftan Yeni Türkiye Partisi Grupu
adına konuşan arkadaşım gayet güzel ifade et
tiler. Bendeniz de kendilerine aynen iştirak edi
yorum. Toto Kanununun 4 ncü maddesinin
son fıkrasında, Totodan yüzde 40 ı kalacak
tahsisatlar bütçe hesaplarına irat kaydedilir
demek, ayrı bir hesapta gösterilir demek değil
dir. Bunu da Genel Müdürlüğün ıttılaına arz
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ederiz. Düşüncelerimiz odur İd, bütçeye bu
bedelin doğrudan doğruya alınmasıdır. Sar
fının da bir yatırım gibi yine
bütçe içinde
ifade edilmesi lâzımgelir, bu daha yapıcı bir ha
reket olur. Bütçe hakkındaki kısa düşünceleri
mizi böylece hulâsa ettikten sonra, Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün 3530 sayılı Ka
nununa geçmek istiyorum. Bu kanun hakkın
daki düşüncelerimizi kısaca ifade etmek iste
rim.
Çok muhterem arkadaşlarım, bu kanun mad
deleri arasında anti-demokratik hükümler var
dır. Geçen sene bütçe müzakeresinde, Sayın Ve
kil arkadaşımız yeni bir Beden Terbiyesi Ka
nununun Meclise getirileceğini ifade etti. Daha
henüz böyle bir kanun Meclise gelmediğine gö
re, kanun hakkındaki düşüncelerimizi ıttılaını
za arz etmek isteriz.
Çok muhterem arkadaşlarım,
Türkiye'de
spor geriye gidiyor, yine de geri gidecektir; bu
kanun ile Türk sporunu kalkındıranlayız arka
daşlar. Kanunun hükümlerini
mutlak olarak
değiştirilmek lâzımgelir. Kanun, görüyoruz ki,
memleketin içinde mevcudolan
spor teşek
külleri, spor kulüpleri, spor faaliyetinde bu
lunan cüzütamlar tam bir demokratik bünye
içindedirler. Bu demokratik bünyenin kendisine
has gelişmelerle faaliyetlerine devam ederler.
Halbuki, Beden Terbiyesi Kanununun 6 ncı
maddesine göre mevcut federasyon başkanları
nı, Beden Terbiyesi Genel Müdürü ve Veki
lin inhası ile Başvekil tâyin eder. Garp mem
leketlerinde görülür ki, bütün
federasyonlar
ınüntehaptırlar. Onun için
mutlak surette
nıüııtehap federasyon sistemine gitmek mec
buriyetindeyiz.
İkinci olarak 10 ncu maddede yine
aynı
şekilde Beden Terbiyesi bölge başkanlarının vi
lâyetlerde vali, kazalarda kaymakam olduğu
tasrih ediliyor. Bu bakımdan da vilâyetlerde
de yapılacak müntahap federasyon balkanları
ile spora, yeni bir demokratik
anlayış içinde
dinamizm vermiş olacağız. Vaktimiz az oldu
ğu için daha fazla tafsilâta geçmeden diğer hu
suslardaki noktai nazarımı arz etmek isterim.
BAŞKAN — İki dakikanız kaldı, efendim.
ŞEVKET BULADOĞLU (Devamla) —Muh
terem arkadaşlarım, 7258 sayılı Toto Kanunu
nun hükümleri gereğince elde edilecek hasılâ-
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tın saha ve spor tesislerine yatırılacağını söy
lerler. Bu şekilde hüküm altına alınmıştır, ama
bu tesislerin ne şekilde yapılacağının, nasıl
programa ve projeye bağlanacağının Beden
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün takdirine kal
mıştır. Yine bütçeye eklenen cetvelde görüyo
ruz ki, birçok vilâyetlerde stad ve kapalı salon
yapılıyor. Acaba spor kapasitesi, hu şehirlerin
malûm mudur? Ondan evvel gelecek
şehirler
yok mudur? Bunun yanında, şu şekildeki hare
ketlerle kendilerinin göstereceği mazur şudur
ki, derler ki, bize belediyeler arsa vermiyor.
Arkadaşlar, hemen ilâve edelim, yeni yapı
lacak kanunla vilâyetlerin ve kazaların imar
plânı yapılırken, Beden Terbiyesine ait spor
sahası ve kapalı salon sahasının koydurulması
isabetli olur; kendileri ileride zorluk çekmez
ler.
BAŞKAN —' Müddetiniz dolmuştur.
ŞEVKET BULADOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum, efendim.
Muhterem arkadaşlar, İstanbul'daki kapalı
spor salonunun Fulya Bayırında yapılacağı söy
leniyor. Fulya Bayırı nerede, kapalı salon nefede?„. Mithatpaşa Stadı yanında bir spor sitesi
meydana getirmek düşünülürken, bunu getirip
Fulya Bayırında yapmak çok isabetsiz bir hare
ket olur. Belediye hatırladığımıza göre Mithat
paşa Stadı yanında bir yerde kapalı salon arsa
sını plânlamaya almıştır. Bunun tetkikini rica
ederim.
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlarken,
kulüplerin bugün içinde bulunduğu müşkül du
rumun bâzı noktalarını huzurunuzda belirtmek
isterim.
Kulüplerimiz hakikaten sporun eüz'ü tamı
nı tenkil eden teşekküller olmak itibariyle maç
hasılatlarından yüzde 35 belediye hissesi ve
beden terbiyesi hissesi vermektedirler. Ayrı
ca Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bu be
lediye hasılatından yüzde üçü alamıyor ve müş
külâtta kalıyor.
Benim temennim, belediye, Gelirler Ka
nununa göre asgari yüzde 10 ilâ yüzde 25 al
ması lâzımgelirken şimdi, yüzde 25 - 30 - 35
alıyor. Çok rica ederim Sayın Beden Terbi
yesi Genel Müdürü ve Sayın Bakandan; bu
kulüplerin yaptığı maçların hasılatın beledi
ye hissesi olarak kanunda gösterilen a$ga-
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ri hadden yani % 10 nisbeti üzerinden alın
ması (kulüplere büyük yardım, temin edecek
tir.
Sayın Vekilden bu kulüplere büyük bir fay
da temin edecek olan Ibu kanunun asgari had
dinde bu şekilde yapılacak maçlardan ver
gi alınmaamı hassaten rica ederim.
BAŞKAN — Müddetiniz fazlasiyle dolmuş
tur, efendim.
ŞEVKET BULADOĞLU (Devamla) — Söz
lerimi bir iki cümle ile bağlıyacağımı
efen
dim. Totodan her maç için kulüplere 3 bin
lira verilir, bunun artırılması lâzım. Profes
yonel talimatnamesi hükümleri içinde, ha
kikaten kulüplerin aleyhimde olan maddeler
vardır. Bu maddelere istinaden kulüplere da
ha fazla yardım
yapılması yerinde
olur.
Transfer ücretlerinden alman vergiler hakkın
da Meclise bir kanun teklifi gelmiştir. Ama,
maliyeyi temsil eden arkadaşımız burada, ken
disine bii' hususu hatırlatmak isterim. Bit
kanuna müzahir olsunlar. Bu frofesyonel fut
bol talimatnamenin 11 nci ve 12 nci madde
sine göre kulüpte kalma mükâfatı olarak her
sene kulübünde transfer lyapan sporcuya bir
ücret verilir. Maliye bunu transfer
ücreti
'kabul edip bundan vergi almaktadır. Halbuki
bu transfer ücreti değildir. Bunlardan Gelir
Vergisi alınmaması gerektir.
BAŞKAN — Müddetiniz biteli çok olmuş
tur. özür dilerim.
ŞEVKET BULADOĞLU (Devamla) — Peki
efendim, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
bütçesiııan memleket sporuna hayırlı olma
sını candan dilerini. (Alkışlar).
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Hü
kümet erkânı; tarih boyunca bütün millet
ler vücut yapılarını sağlamlaştıiMiıak için
birçok usuller bulmuşlardır. Çinlilerden, Hitlilerden, Türklerden, îspartalılardan, Roma
lılardan, birçok misaller vermek mümkün.
Osmanlı imparatorluğun Garba
teveccüh
ettiği sıralarda, bilhassa Almanya ve tsveçten
bize de teknik sportif lıareketslerinin, Gala
tasaray'ın eski hocası rahmetli Faik gibi, rah- metli Selim Sırrı gibi rahmeti rahmana ka
vuşmuş insanlar tarafından, meşrutiyetin ilk
devirlerinde tohumları atılmıştır.
Buıgün
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mekteplerde beden terbiyesi ve kulüplerde jimlâstik ha raketlerinin banisi olan bu insanların
devlet yapısında birçok hizmetleri olmuştur.
Bu m oyanda eğer başıma tokmakla vurmaz
larsa Sayın Suad Hayri Ürgüplü'yü de bu
•işlerin başında bulunmuş ve aynı zevki tat
mış bir arkadaşımız olarak zikretmek yerin
de- olur. Ama sporumuzun şimdiye kadar
geçirdiği istihaleler, Ibenden evvel ikonuşan
hatip arkadaşlarımızın belirttiği üzere, bil
hassa tek parti devrinde gençlik kulüpleri
nin tek elden idare edilme' arzusu ve Meıı'i
îsrafat Kanunu giibi, işüyomez halde olan bir
mükellefiyet kanunu ile .yani 'totaliter bir ma
hiyet arz eden Beden Terbiyesi Teşkilatı Ka
nunu ile (bugün muaasır .milletlerin eriştiği
seviyeye erişmemiz, maalesef mümkün olma
mıştır.
Muhterem arkadaşlar; arkadaşlarımızın ifade
ettiği noktaları tekrarlamaktan iç/tin abederek,
esaslı noktalara temas edeceğim.
Beden terbiyesi, maalesef ortaokullarda, li
selerde ders olarak gösterildikten sonra, 18 ya
şma gelen gençlerimiz üniversitelere gitmekte
dir. Konuşan hatip arkadaşlarımızın bir kısmı
çok güzel ifade ettiler, dünya sporunda ün sal
mış milletlerin, isim yapmış İnsanları Amerika'
da, Almanya'da, Japonya'da üniversitelerden,
üniversite teşekküllerinden yetişmektedir.
Arkadaşlar, Beden Terbiyesinin kısır bütçe
si içinde, bir gelir kaynağı olan Toto hâsılatına
müşteriler çok çıkmaktadır. Bir arkadaşımız ku
lüplere yalnız tesis yapmak şartiyle, bu tesis
ler iein 'bir kısım paranın tahsisini istemiştir.
Kulağıma gelen bâzı havadislere göre 'birtakım
kulüpler bundan istifade etmek istemişlerdir
arkadaşlar, Ama böyle bir hasılatı hu teşekkül,
üniversiteler camiasında sportif hareketler ve
üniversitelerin kendi aralarında yapacakları te
masları temine matuf sahalara hasrederse mem
lekete en büyük hizmeti yapmış olurlar; ben bu
inanç içindeyim arkadaşlar.

man Türk atletizmi, Türk sporu hiç olmazsa,
, Balkanları aşacaktır. Bu inançtayım.
i

j
'Spor tesislerine gelince : Bâzı dişli kulüplc\ riıı Devlet ve millet parası ile tesis edilmiş olan
! sahalara toir nevi inhisar mahiyetinde sahibolmak istedikleri görülmektedir. Beden Terbiye! si Umum Müdürlüğü dişli 'bir kulübe İstanbul'
da 3 - 5 milyon lira verilerek istimlâk edilmiş
bir yerin intifa hakkını vermek suretiyle eşitlik
hakkını ihlâl etmiştir. Fulya tarlasında istim
lâk edilen milyonluk arazi bu istikamette teşeb: büste bulunan bir kulübe tahsis edildiği zaman
yine bütün kulüpler bundan üzüntü duyacak
lardır. Bu gibi sahaları hiç olmazsa mücavir
beş altı kulübün istifadesine hasrettikleri tak
dirde bu eşitsizlik ortadan kalkacaktır.
İstanbul'un büyük bir stad derdi vardır.
Dolmabahçe Stadı, Şeref Stadı, Mecidiyeköy
Stadı ve sonra 'bir de Fulya tarlası stadı. Lond
ra asfaltı üzerinde, nakil vasıtalarının, halkın
mütemadiyen gidip geldiği ve Türk - Müslüman
halkın daha mütekâsif olduğu 'bir bölgede, niçin
daha büyük bir stad yapılmıyor? İstanbul hal
kının üzerinde ciddiyetle durduğu bir meseledir
bu.
Muhterem arkadaşlar; benden evvel konuşan
arkadaşlar, konulara çok güzel temas ettiler.
Daha mühim bütçelerin geleceği şu sırada de
ğerli vakitlerinizi daha fazla israf etmek istemi
yorum.
O. Senatosunun bir üyesi olarak, sizlerin 'his
siyatına tercüman oldu isem, bundan sonra,
Beden Terbiyesi Teşkilâtı, bundan sonra gözle
rini üniversiteler çevirmeli ve Türk atletizmini,
Türk sporunu yükseltmeyi orada aramalıdır.
Bütçenin hayırlı olmasını temenni eder, he
pinizi hürmetle selâmların. (Alkışlar)

Yine bu sabah gazetelerde okudum, Formoza Adasında bir üniversite talebesi dört küsur
atlamak suretiyle dünya rekorunu kırmıştır.
Bizim atletlerimizin hu soviyeye ulaşması daha
şimdilik muhaldir. Şimdiye kadar üniversteler
arasında onsekiz ve yirmidört yaşındaki insan
lar arasında sportif rekabeti teşvik ettiğimiz za-

m

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok.
Köylerini knllanmıyan arkadaşlarımız varsa
lütfen kullansmla r.
Sayın Bakan, buyuranı.
DEVLET BAKANİ NECM.İ. ÖKTEN (Çorum
Milletvekili) — Say m Başkan, sayın senatör ar
kadaşlarım ; Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1963 yılı bütçesi dolayısiylo çeşitli partilerden
söz alan arkadaşlarımızın yapıcı ve uyarıcı ko
nuşmalarına hassaten teşekkür ederim.
Arkadaşlarımızın konuşmaları bidayette şu
iki mevzu üzerinde birleşmiştir. Birincisi çeşitli
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spor dallarındaki gençliğin spor faaliyetlerine
hız verilmek ve onları teşvik ederek çalıştırmak.
ikincisi, 24 sene evvel meydana getirilen
mevcut kanunla spor mevzuunun artık yürüt ülemiyeeeği ele alınmıştır ki, arkadaşlarım bu iki
unsur üzerinde, haklı olarak, iddialarını serd et
mişlerdir.
Gençliği spor faaliyetlerine teşvik etmek ve
bu harekete hız vermek, yön tâyin etmek için
evvelâ spor sahalarımızın çoğaltılması ve ıslah
edilmesi lâzımdır. Maalesef bugünkü saha ve te
sislerimiz bu ihtiyaca cevap verecek durumda
değildir. Biz bu faaliyetleri yürütmekle beraber
çalışmamızın sıklet merkezini bu saha ve tesis
lerin meydana getirilmesi üzerine teksif ettik.
Nitekim 1962 yılı faaliyetimizde saha tesis prog
ramımızı mevcut imkânlarımızla memleketin en
uç köşelerine kadar teşmile çalıştık. Ancak 40 a
yakın bölgemizin, ki her bölge bir ili ihtiva eder,
ihtiyaçlarını kısmen olsun giderebildik.
1963 yatırım programımızda, şimdiye kadar
yardım edemediğimiz bölgeler dikkat nazarına
alınmış bulunuyoruz ki, bu bilâhara 1963 yılı
programında açıklanacağı gibi, aşağı - yukarı 67
ilimizi de kapsamaktadır.
Sırası gelmişken şunu da arz edeyim ki, biz
tesis ve sahalarımızı gözü kapalı, ezbere yapmı
yoruz. Bunlar, programa alınmakla beraber, bu
programlar dikkatle gözden geçirilmekte ve ob
jektif ölçülerle, ihtiyaç derecelerine göre bir ön
celik verilmek suretiyle çalışılmaktadır. Ve
program, teşkilâtın en büyük organı Merkez is
tişare Organında müzakere ve kabul edildikten
sonra, gerekçe ile beraber Bakanlığın onayından
geçerek, Devlet Plânlama Teşkilâtına sunulmak
tadır.
Objektif ölçüler ise, nüfus, coğrafi durum,
iklim, beldenin yapageldiği spor faaliyet ve çe
şitleri, bütçesi fakir bölgelerin durumu, yurt sa
vunmasında faydalı spor çeşitlerinin kütleye
maledilmesini temin edecek faktörlerdir.
Bu arada beş yıllık bir tesis plânının hazır
lanmakta bulunduğunu da arz ederim. Sporun
Anadolu'ya teşmili için en belli başlı faktörler
den birinin sahalar ve tesisler olduğu malûm bir
keyfiyettir. Sporun aynı zamanda bir âmme hiz
meti olması dolayısiyle belediye ve özel idare
lerden alman yüzde 4 ve yüzde iki hisselerle
meydana getirilen bölge bütçelerinin kifayetsiz
oluşu, birçok bölgelerde bu hisselerin ödenme-
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meşini neticesi olarak saha ve tesis inşası geniş
ölçüde aksamıştır. Bilhassa bütçesi fakir Anado
lu bölgelerinin gerekli sportif tesis inşası, Spor Toto geliri ile teşkilât tarafından yaptırılmak
tadır. Ve yaptırılacaktır da. Bu suretle uzun yıl
ların ihmalinin telâfisi cihetine gidilecektir.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan.
Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız, lütfen
kullansınlar. Oy toplama muamelesi bitmiştir.
Buyurunuz efendim.
DEVLET BAKANI NECMl ÖKTEN (De
vamla) —• Yeni Teşkilât Kanunu ile bütün bu
müesseseler ele alınmış ve tasarı mütalâları alın
mak üzere Bakanlıklara sevk edilmişti. Fakat
Bakanlıklardan bu kanun tasarısına, bâzı kül
fetler yüklediği için, itirazlar vâki oldu. Bilhas
sa Maliye Bakanlığının itirazı en mühimi idi ki,
bütçe mevzuuna taallûk ediyordu. Hakikaten bir
külfet yükliyen bu kanun tasarısını geri çekmek
zorunda kaldık.
Binaenaleyh, malî bir külfet yüklememek ve
bu kanun tasarısını esaslı bir revizyona tabi kıl
mak suretiyle, son şeklini almıştır. Bir iki çalış
madan sonra bu tasarıyı, yine vâdediyorum, kı
sa zamanda Meclise sunacağız.
Bu şekilde,, teşkilât kanunumuzu hazırladı
ğımız şu sıralarda, bilhassa Millî Eğitim Bakan
lığı ile sıkı bir iş birliği halindeyiz. Bilhassa
sporda ortaokul, lise ve yüksek okulların faali
yetlerinin ne derece yararlı olabileceğini teslnt
etmekteyiz.
Boş zamanlarımızı değerlendirmek mevzuuna
gelince: Yine faaliyetlerimiz arasında bir tahsi
sat kaynağı aramak mecburiyetini hissettik ki,
bu bir spor - loto ile imkân dâhiline sokabile
ceğiz. Bu kanun tasarısının üç. hedefi mevcut
tu. Bunlardan birincisi; şimdiye kadar hiç ele
alınmamış olan spor sağlığı; ikincisi, spor mal
zemesi, ve üçüncüsü ise, spor faaliyetlerine yar
dım mevzuu idi. Bu kanunumuz halen Maliye
Bakanlığında olup, Millî Piyango ile tezat teş
kil etmekte olduğu ileri sürülüyor. Eğer bunu
çıkarmak imkânlarını bulursak ki, boş zamanla
rı değerlendirmek için de buradan elde edeceği
miz gelirle bunu sağlıyacağız. Hakikaten bütün
arkadaşlarımın belirttiği gibi, bu 1963 yılının
bütçesiyle şimdiye kadar olduğu gibi ayrılan bu
tahsisatla spor işlerinin yürütülmesine hakika
ten imkân yoktu. Arkadaşlarım bunları daha

— 521 —

O. Senatosu

B :î

bariz bir şekilde canlandırdılar. Spor faaliyet
leri için tahsis edilen bu 1 milyon 130 bin lira
cidden bütün spor dalları için çok azdır. 1962
bütçesinde bunun aşağı yukarı 500 bin lirası
Amerika'da yapılan Dünya Güreş Şampiyona
sına sarf edilmiştir. Ki, bu tahsisat 1 milyon
130 bin lira idi. Bu defa bundan 30 bin lira
daha tenkis edilmiştir. Diğer spor branşlarına
ayrılacak parayı ve memleket içindeki spor
faaliyetleri için elde kalacak miktarı takdirle
rinize arz ediyorum.
Federasyon Başkanları tâyinle mi, yoksa se
cimle mi olsun? Bu hususu tetkik ediyoruz. İki
hususun da faydalı ve zararlı tarafları mevcut.
Tâyinle yapılırsa mı, daha faydalı olur, seçimle
olursa mı daha faydalı olur, bunu tetkik ettik
ten sonra; huzurunuza gelecek olan yeni teş
kilât kanunumuzda kesin şeklini alacaktır ki,
şahsan bendenizin kanaatim seçimle olmasının
daha semereli olacağı merkezindedir.
Matbaaya gelince: Matbaa hakikaten esas
ihtiyacı karşılıyacak kapasitede değildir. Ba
kanlığıma rastladığı sıralarda bunun üzerinde
hassasiyetle durduk ve montesini yaptırdık. Şu
nu peşinen arz edeyim ki, matbaanın kapasite
si arkadaşımın söylediği gibi beşyüzbin değil,
sekizyüzbindir. Geri kalan bir milyon kadar
ihtiyaç meydanda kalmaktadır. Bunu da zaru
ri olarak dış matbaalarda bastırıyoruz. İkinci
bir matbaanın getirilmesi çalışması üzerindeyiz.
Evvelce bu kapasite tam mânasiyle düşünülme
miştir. Bugünkü ihtiyaçları hakikaten karşıla
yacak durumda değildir.
Biraz evvel de bahsettiğim gibi kulüplere
yardım keyfiyetinden ancak Spor - Totodan,
kendilerine tahsis edilen haftalarda oynamak
suretiyle, amatör kulüplere 2 bin, profesyonel
kulüplere 4 bin lira verilmektedir. Ancak bu
kadar bir yardım sağlıyabiliyoruz.
Belediye ve özel idare hisselerinden, beden
terbiyesi için verecekleri yüzde 4 - 2 yardım
ları biz alamıyoruz ki, kulüplere nasıl yardım
edelim?..
Çeşitli spor dallarında çalışan sporcu genç
lerimize gereken önemi verebilmek için evvelâ
bunları iyi ellere tevdi ederek eğitim yaptırma
mız icabeder. Bugün hakikaten teknik eleman
larımız geniş ölçüde kadrolarımıza cevap vere
cek durumda değildirler; bir kısmı da hakika
ten yeniden ele alınarak eğitim yapmasına ih-
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tiyaç vardır.. Bu şartlar altında gençliğin spor
çalışmalarına verilecek ehemmiyet ve lüzum
karşısında bu gençleri yetiştireceklerin bu şartlar altında bulunmaları dolayısiyle, gayet ta
biîdir ki, bunların yetişmeleri mühim bir prob
lem olarak önümüze çıkmaktadır... Tabiî bu ye
tiştirici elemanların yetişmeleri ancak bütçe im
kânları ile meydana gelecektir... Bütçemizin de
durumunu yine takdirderinize arz ediyorum.
ihaleler mevzuuna gelince; Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü 2090 sayılı Kanuna ba#lı bir
müessese değildir.
Ali Sami Yen Stadı, hakikaten idarece son
derece itimat edilen ve bugüne kadar çalışma
larında en ufak bir aksaklık göstermiyen ve
memnuniyet baihş çalışmasiyle temayüz etmiş
tir, birinci kısım inşaat bittikten sonra tecrü'besi elde edilmiş bu şahsa ikinci kısım inşaat
da ihale edilmiştir.
Spor Toto binası mevzuuna gelince; 196.1
jyılında, Aralık ayından itibaren taksitleri
ödenmek üzere ve Mart birde işgal edilmek şartiyle iki sene, seneliği 250 bin liradan olmak
üzere kiralanmış ve mukaveleye bağlanmış, ki
Şubat 1962 sonuna kadar 500 bin liranın tak
sitlerinin tamamının ödenmesi derpiş edilmiş
tir. Bu 'husus benim de Bakanlığa ıgeldiğim za
man dikkatimi çekti ve Başbakanlık hukuk mü
şavirlerine bu işi havale ettik. Tetkiklerini
yaptılar ve bunda hukukan hiçbir mahzuru ol
madığı vo aksak bir tarafı bulunma'dığı tesbit
edildi ve bugünkü durum meydana geldi. Ya
pılan mukavelede hiçbir aksaklık olmadığı bu
suretle meydana, çıkmıştır.
Sonra. Spor - Toto Teşkilâtı, sayın arkada
şımız zannettikleri ,gibi, murakabesiz değildir.
Maliye Bakanlığının murakabesi altındadır.
Bursa'daki otel mevzuuna gelince; teşkilât
olarak işletmecilik yapmak istenilmediği için
'bu bina bu yıl ihaleye çıkarılacaktır.
Spor Akademisi üzerinde hassasiyetle dur
maktayız. Bu, evvelce hazırlanan kanun tasarı
sı içinde yer alıyordu. Akademi daha ziyade
.Millî Eğitimle alâkalı olduğu için ayrıca bir
kanun tasarısı halinde Yüksek Meclise arz
olunacaktır.
Fulya tarlasında yapılacak olan spor saha
sı aşağı - yukarı 20 - 25 bin kişilik bir stad ola
caktır. Burası bölge stadı olacaktır ve onun
yanında yapılacak olan kapalı salon da, büyük
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çapta değildir, bin, binbeşytüz kişiliktir ki, bu
da bölge kapalı salonu olacaktır ve bölgeye ya
kın kulüpler bu saikadan istifade edecektir.
Esasen düşünmekte olduğumuz büyük salon se
kiz bin ikisi istihdam edecek kapasitededir. Bu
nun için henüz daha İstanbul bölgesiyle esaslı
bir yer tespitime imkân bulamadık. Sayın Şev
ket Buladoğlu'nun söyledikleri gibi Mithatpaşa
Stadyumunda, bu tasarımız sekiz bin kişilik
kapalı salonu ve bir açık yüzme havuzunu yap
mayı derpiş ediyordu. Sonra yaptığımız incele
melerde burasının şahıslara intikal ettiğini ve
tapularına sahib olduklarını tesbit ettik. Ken
dileriyle temas ettik fa!hiş şekilde bir fiyat is
temeleri üzerine bu bölgeden sarfınazar edil
miştir. Gerek Ali Sami Yen Stadı, gerekse
Fulya tarlasında yapılacak olan spor tesisleri
kulüplerin şahıslarına değil o bölgelerdeki ku
lüplerin mesaisi ve spor faaliyetlerini artırma
ları için yapılmıştır. Bir kulübe inhisar e'tmiyeeektir.
Netice olarak evvelce de arz ettim; bütçe ve
buna muvazi olarak da kadrolarımız yetersiz
dir. Memleketin dört bir bucağına teşmil olu
nan bir faaliyetin 1 milyon 130 bin lira gibi
cüzi bir meblâğ ile karşılanmasının düşüncesi
dabi tuhaf .geliyor insana.
Samimiyetle şu hususa inanmanızı isterim
ki, teşkilât, bütün kolları ile idealist ve mem
leket sporuna, hizmet etmeyi kendisine şiar
edinmiş arkadaşlarımızın emin ellerindedir. Ya
ni Teşkilât Kanunumuzun kabulünden sonra
sporumuza yep yeni bir istikamet verileceğine
şahsan inanıyorum. Yüksek Heyetinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar)
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Bir sualim
var; Sayın Vekilin son temas buyurdukları Sta
dın genişlemesi için yapılan teşebbüslerde stad
civarında eşhasa ait tapulu arazinin çok yük
sek bedelleri olduğunu ileri sürdüler. Her hal
de stadın civarında istimlâk edilecek pek faz
la bir saha yok. Kaldı ki, Anayasanın kamu
laştırma maddesi vardır. Bu maddeye göre ha
reket edip acaba arazi sahiplerine mâkul bir
bedel ödemek suretiyle bu, gerçekleştirilemez
mi?
DEVLET BAKANI NECMİ ÖKTEN (De
vamla) — Bunun ülserinde faaliyetimizi teksif
edelim.
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VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Efendim, ikin
ci sualimi soruyorum. Türkiye'nin geleceğini
istikbalin gençleri yapacağına göre bu gençle
rin fizik bakımından iyi yetişmelerini mümkün
kılacak mesai ruhî yapılarına da geniş ölçüde
tesir edecektir. O halde bu gençleri istenen şe
kilde yetiştirebilmek için profesyonelliği mi,
amatörlüğü mü tercih etmektedirler. Bugün
mesul Bakanı ve teşkilâtın ileri gelenleri han
gisinde öncelik görüyorlar.
DEVLET BAKANI NEOMÎ ÖKTEN (De
vamla) — Profesyonel sporu bir tarafa bırakmışızdır, biz daha ziyade amatör sporu ile meşıgulüz. Amatör soprcuları kalkındırmaya çalışı
yoruz.
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Federasyon
Başkanlarının seçimle gelmesinin sizce daha
uıygıın olduğunu söylediniz. Sonra da kulüpçüler hâkim oldu dediniz. Eğer federasyon Baş
kanlarını seçimle getirmek yoluna giderseniz
gençliği yine sokakta mı bırakacaksınız1? Bu
hususa cevap rica ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun Bakan.
DEVLET BAKANI NEOMÎ ÖKTEN (Ço
rum Milletvekili) — Efendim, şahsi kanaatimi
arz tettim. Kanun bir kişi tarafından hazırlan
mıyor, bir heyet tarafından hazırlanıyor. Bu
hususta arkadaşlarım seçimle mi veya tâyinle
mi olacağı mevzıuınun fayda ve mahzurlarını
ortaya dökeceklerdir. Ve bir netice elde edile
cektir. Benim de bu kanaatte olmama rağmen
'onlara iştirak etmem gayet tabiî olacaktır.
ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Efen
dim, Avrupa memleketlerinde büyük şehirlerin
dış kısımlarına gençlik için spor sahaları peşpeşe sıralanmaktadır. Acaba bizde de Ankara,
istanbul ve Iztoir gibi büyük şehirlerde Hazi
ne arsalarından istifade etmek suretiyle genç
ler için spor sahaları inşa edilmesi hususunda
acaba ne düşünülüyor?
DEVLET BAKANI NECMÎ ÖKTEN (De
vamla) — Hali hazır imkânları arz ettim. Bu bu
yurduğunuz husus zamanla inkişaf edecektir. Bu
yolda ciddî olarak çalışmaktayız ve İm yola
mutlaka gideceğiz; tasarımız da budur.
BERÇ TURAN (istanbul) — Bütçede gör
dük. 40 milyonluk bir ihale düşünülüyor. Bu iha
le 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa
göre mi olacaktır?
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DEVLET BAKANI NECMl ÖKTEN (De
vamla) — 2490 sayılı Kanuna tâbi değildir.
BEEÇ TURAN (istanbul) — Tabi olmadığı
na göre yapmış olduğunuz ihalelerde ölçü ve kıs
tas nedir? ihalelerde ölçü nedir? Bunu anlamak
istiyorum.
DEVLET BAKANI NECMİ ÖKTEN (De
vamla) —• Efendim, kıstas, ölçü normal forma
litelerle yürütülmektedir. İlân vermek suretiy
le, bir zaman tâyin etmek suretiyle, talipler tâ
yin edilen günde kapalı zarflarını verirler. Bu
kapalı zarflar bir heyet huzurunda açıldıktan
sonra komisyona havale edilir.
BERÇ TURAN (İstanbul) — Efendim, bun
dan evvelki. ihalelerde bir tercih hususu vardı,
düşük fiyat veren çıkarsa, daha fazla fiyat vere
ne mi ihaleyi yapacak smız, yoksa düşük fiyat
verene mi ihaleyi yapacaksınız?
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DEVLET BAKANI NECMÎ ÖKTEN (De
vamla) — Tercih mevzuu ortaya çıkarsa o za
man mesele kendiliğinden halledilmiş olacaktır.
Esasen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 2490
sayılı Kanuna tabi değildir.
BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. Bölümlerin
okunması tatili mütaakip yani bundan sonraki
oturumda yapılacaktır. Yalnız oturumu tatil et
meden evvel bir açık oy var, neticesini arz edi
yorum.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe
kanunu tasarısına 110 sayın üye oy vermiş 106
kabul, 3 ret, 1 çekinser.
Bütçe kanunu tasarısı kabul edilmiştir.
Saat 19,30 da bütçenin bölümleri üzerinde
görüşmek üzere Oturuma ara veriyorum.
Kapanma saati : 18,20

«*•»••

ÜÇÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati : 19,35
BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü
KÂTİPLER : Ahmet Naci A n (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
maddelerinin okunmasına geçiyoruz.

B.
bütçesi

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe kanunu tasarısı
MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan giderleri için ( A / l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 5 699 743 lira ve yatırım gider
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 14 002 lira ödenek verilmiş
tir.
BAŞKAN — ( A / l ) işaretli cetvelin bölümle
rini okutuyorum.

İkinci kısım - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

477 759

202 Ücretler
BAŞKAN — Kabul ederiler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

718 470

203 Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştâr.
204 Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı persone-
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207

209
cak

210

221

301

303

304

305

306

307

308

lin ücretleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
II - Başka haklar
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
Yabancı di bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mü
kâfatı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Et/niyeninr... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapıla
ödemeler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etntivral^r... Kabul edilmiştir.
Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler...
EWıvp.nl-r... K-vlvl edil iriştir.
Emekli dul ve yetim maaşı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü kıstın - Yönetim
giderleri
Büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etrtirrnl'-r... lO.'bH edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabri edenler...
Ehv-'ivMd^r... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Eti^iyenlnr... Kabul edilmiştir.
Kira bedeli
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Et-'-tiv^nl^r... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince

0:3

B.

Lira,

B.

206

B : 36 1 2 . 1963
68 850

14 500

175 186

3 000

10 000

41 125

7 000

27 000

116 000

7 500

36 000

ödenecek tedavi gider ve yol
lukları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
311 4047 sayılı Kanun gereğince
verilecek fahri hizmetler tazmi
natı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.

Lira
4 500

2 500

187 199

Dördüncü Jcmm - Daire
hizmetleri
401 Matbaa güderleri
1 150 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmivenl"r... Kabul edilmiştir.
403 Temsil giderleri
1 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
407 Geri verilecek paralar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
418 Faiz, acyo ve para taşıma gi
2 000
derleri
BAŞKAN — Kabul ödemler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
419 Mahkeme giderleri
12 000
BAŞKAN — Kabul ed-nler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
421 Spor faaliyeti giderleri
1 130 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
422 Spor muayene merkezleri gi
derleri
2 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
423 Profesyonel kulüplerin spor
faaliyeti dolayısiyle ifası ge
rekli her türlü giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
424 Spor malzemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
426 Spor saha ve tesisleri dışın
da 7258 sayılı Kanunun 4 ncü
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Lira

&

428

451

460

464

maddesi gereğince yapılacak
her türlü giderler
BAŞKAN — Kabul edemle r...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bıırsa'daki Parkotel ve Havuzlupark İşletmeciliği
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yaym giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Danışma Kurulu Üyeleri gi
derleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dünya ve Balkan Güreş Şam
piyonaları ile Akdeniz ve Kış
Sporları Olimpiyatları gider
leri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Beşinci kısım - Borçlar
)01 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
505 Hükme bağlı borçlar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
653

B : 36 1. 2 .1963

Altıncı kısım - Yardımlar
Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Memur ve Hizmetlileri
Biriktirme ve Yardımlaşma
Sandığına (Memur ve hizmetli
lerin öğle yemeklerinde kul
lanılmak üzere)
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir.
A/2

.10 000

.18 000

7 500

0:3

E.

İjfiırta

r x - Makina ve teçhizat
alımları ve esaslı
onarımlar
782 Taşıt satmalına
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
XI - Yatırım hizmetleri
geçici görev yolluğu
796 Yatırım hizmetleri geçici gö
rev yolluğu
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

14 000

1

Maddeyi tekrar okutup cetveliyle birlikte
oylarınıza arz edeceğim.
(1 nci madde tekrar okundu.)

500 000

10 000

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı giderlerine karşılık olan
gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 5 71?> 745 lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bölümleri okutturuyorum.

21 000

B - CETVELİ
İB.

15 000

CETVELİ

Yatırımlar
VIII - Sosyal sermaye
yatırımları ve esaslı
onarımlar
771 7258 sayılı Kanun gereğince
vücuda getirilecek spor saha
ve tesisleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira
2 788 74;i
1 Genel bütçeden yardım
BAŞKAN — Kabul edenler...
R4 m iyeni er... Kabul edilmiştir.
2 Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek gelir
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
20 000
:> Teberru! ar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4 OeşitLi gelir
2 405 00
BAŞKAN — Kabul edenler...
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5 Geçen yıldan devreden nakit
500 000
mevcudu
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum,
(İkinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
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laraııza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1963 bütçe yılında elde edilecek gelir
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1963
bütçe yılında da devam olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
.MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu
maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hiz
metliler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl
Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrola
ra ek olmaması şarttır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde cetvelleriyle birlikte kabul edil
miştir.
MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941
tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde cetvelleriyle birlikte kabul edilmiş
tir.
MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak
ödenekten;
1941 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar,
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1963 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya 3 ve 4 ncü kısım bölümleri bakiye
lerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Spor faaliyetleri ve Bursa'daki Parkotel - Havuzlu Parktan ve Matbaa İş
letmeciliğinden elde edilecek hasılat, bir taraf
tan bağlı (B) işaretli cetvelin 2 ve 4 ncü bö
lümlerine gelir, diğer taraftan bağlı ( A / l )
işaretli cetvelin 401, 421, 423 ve 426 ncı bö
lümlerine. ödenek kaydedilir.
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen
kısım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur.
BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 8. — 3530 sayılı Teşkilât Kanunu
nun 9 ncu maddesi gereğince Merkez İstişare
Kurulunun kabul etmiş olduğu Futbol Profesyo
nellik Talimatnamesinin 34 ncü maddesi gere
ğince profesyonel takımlar arasında yurt dâhi
linde bölgesi içinde veya dışında yapılacak maç
lardan elde edilecek brüt hâsılatın % 5 i, ama
tör takımlarla yapılacak maçlardaki brüt ha
sılatın % 3 ü Futbol Federasyonu hissesi olarak
tahsil edilip bir taraftan bağlı (B) işaretli cet
velin ilgili bölümüne gelir diğer taraftan ( A / l )
işaretli cetvelin ilgili bölümüne ödenek kaydo
lunur.
BAŞKAN — Reylerinize arz ediyorum. Kaimi
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakam yürütür.
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık -oylarınıza arz ediyo
rum.

D — Adalet Bakanlığı bütçesi
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesine ge
çiyoruz. Söz Millet Partisi Grupu adına Sayın
înceoğlu'nun. Buyurun efendim.
MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon Karahisar) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar ve Sayın Hükümet Erkânı, hepinizi hür
metle selâmlarım.
Millet Partisi senatörleri adına Adalet Ba
kanlığı Bütçesindeki tenkid ve temennilerimi
arz edeceğim.
Sözlerime şu kıymetli atalar sözü ile başlıyacağım : Adalet mülkün temelidir. Evet, arkadaş
lar adalet her şeyin temelidir. Devlet içinde
huzur ve güvenliği adalet sağlar.
Adaletten yoksun bir Devletin payidar ol
masına imkân yoktur. Bu itibarla milletlerin
medeniyet seviyeleri adalete verdikleri önem ve
adalet mercilerinin vazifelerini yapmakta göster
dikleri liyakatle ölçülür.
Her sene bütçe münasebetiyle bütün hatiple
rimiz en ağır tenkidlerde bulundukları ve en
samimî temenniler izhar ettikleri halde, maale
sef 1963 yılı bütçesi yine çok kifayetsiz olarak
Yüksek. Parlâmentoya sevk edilmiş bulunmakta
dır.
Bütçede geçen yıla nazaran 57 900 000 lira
bir artış varsa da bu artışın personel aylıkla
rındaki % 15 zam ve fiyat artışlarmdaki sakınıl
maz masrafları ve yeni teşkilât masraflarını
karşılamak için vıtkuageldiği anlaşılmaktadır.
Bütçe darlığı, malî imkânsızlık gibi mülâha
zalarla Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenek
esirgenmemesi lâzımdır.
Hiç değilse Karma Bütçe Komisyon rapor
törünün raporunda belirtilen zaruri tahsisatla
rın konması icabederdi. Millet Partisi olarak
temennimiz, gelecek sene bütçesinde adalet iş
lerimizin sosyal plânda ikinci derecede geldiği
zehabı uyandırılmayacak şekilde titizlikle hazır
lanması olacaktır.

Muhterem arkadaşlar;
Mükemmel bir adalet, her şeyden önce top
lum bünyesine uygun iyi kanunlar ve bu ka
nunları en iyi bir şekilde tatbik edecek bir teş
kilât ve personel meselesidir. Başta hâkim ve
savcılarımız olmak üzere, kifayet ve liyakat ba
kımından birtakım şartlara tabi tutulması lâ
zımdır.
Mahkeme kalem teşkilâtı adliyenin yardımı
demek olduğundan rastgele adamların oraya
alınması doğru değildir. Adliye memurlarının
da hususi kurs ve eğitimden geçirilmeleri şarttır.
Hâkimlik staj müddetinin verimli bir hale
getrilmesi ve stajdan sonra amelî bilgiler bakı
mından imtihana tabi tutulmalarını ve hattâ
avukatlık stajının da aynı statüye tabi tutul
masını istiyoruz.
iStajmı bitiren gen'ç hâkim yardımcılarının
tek hakimli yerlere tâyin edilmelerini katiyen
doğru görmüyoruz. En azından iki sene vilâyet
lerde hâkim veya savcı yardımcılıklarında ye
tiştirilmeleri lâzımdır.
Hâkimlerimizin, her bölgede muayyen müd
detle hizmet esasının şart koşulmasına taraftarız.
Bugünkü şartlar ve iş durumu muvacehesin
de birçok memleketlerde olduğu gibi istinaf
mahkemelerinin kurulması şart olduğundan ge
lecek yıllar için bu hususta imkânlar hazırlan
masını temenni ederiz.
Muhterem arkadaşlar;
Hazırlık tahkikatı jandarma onbaşısının elin
de kaldıkça cezada kâmil bir adalet beklemek
doğru değildir. Adlî zabıtanın idari zabıtadan
mutlak surette ayrılamsı lâzımdır.
Sorgu hâkimliği teşkilâtı eski bir müessese
olmakla beraber dâvaların uzamasına ve dolayısiyle 'hâdiselerin karışmasına sebebiyet veril
diğinden sorgu hâkimliği teşkilâtı kaldırılarak
savcılık kadrosuna eklendiği ve hazırlık tahki
katı bizzat savcılar tarafından icabında yeminli
olarak yapıldığı takdirde adalet daha seri işler
bir hale gelecektir.
İhzar müzekkeresi çıkarılan bir şahsa en
azından 15 gün evvelinden tebligat yapılarak
hastalık gibi çok mühim mazeretler dışında mah
kemede hazır bulunmadığı takdirde ağır cezai
müeyyidede koymak suretiyle (îhzar müzekke
resinin geleceği günden haberdar olarak) ika
metgâhından savuşup gitmenin önüne geçilmesi
lâzımgeldiğine kaaniiz.
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Her mahkemede savcılar emrine bir jeep ara
bası tahsis edilmesi, süratle adaleti teinin edece
ği gibi Devlet için cürmü meşhut tahsisatı öde
mekten daha kârlı olacağı kanaatindeyiz.
Muhterem arkadaşlar : İçtimai bünyemize
zamanın telâkkilerine uygun olnııyan ve âmme
vicdanını tesir ve tazyik altında tutan ceza ve
hususi hukuk mevzuatımız üzerinde icabeden
incelemeleri yaparak sosyal hayatımızı modern
hukukun kabul ettiği esaslara göre tanzim ve
kanunların birbirleriyle ahengini temin etmek
için kanun tasarıları hazırlamakla vazifeli Sa
yın Adliye Vekâletinin yeni Anayasanın
ışığı altında öteden beri
antidemokratik
diye tavsif edilen kanunların gerekli ta
dillerinin bir an önce yapılmasını ve ceza ka
nunu, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,
Avukatlık Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Adlî
Tabip Kanunu, Temyiz Mahkemesi Teşkilât Ka
nunu, Danıştay Teşkilât Kanunu, Ticaret Kanu
nu, Borçlar Kanununun bugünkü ihtiyaçlara
göre tadil edilmeleri için birtakım hazırlıkların
olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.
Ancak bu hususlarda tatbikatçıların mütalâala
rına da başvurulup vurulmadığını öğrenmek is
teriz.
Uzun zamandan beri üzerinde durulan İcra
ve İflâs kanun tasarısının Yüksek Meclise sevk
edilmiş olduğundan ivedilik ile müzakere edile
rek kanunlaştırılmasında çeşitli yönden fayda
lar ummaktayız.
Yukarda arz edilen diğer kanun tasarılarının
da gelecek yıl bütçe müzakerelerinde tenkid
mevzuu edilmesine mahal bırakılmaması en hali
sane temennimizdir.
Yüksek Temyiz Mahkemesi vatandaşın son
ümit kapısı ve adaletin son mercii olduğu halde
işlerin sürüncemede kalması umumi memnuni
yetsizliği mucibolduğundan dosyaların süratle
ve âdilâne ncticelendirilmesi için icabeden ted
birlerin alınmasını ve yeni Anayasanın ışığı al
tında Temyiz Mahkemesi kararlarının tarafları
aydınlatacak şekilde esbabı mucibeyi ihtiva et
mesinin temin edilmesi ve murafaa usulünün
hiç değilse tashihi kararda medar olacak şekil
de zabıtlarla tesbit edilmesi lâzımgeldiği kanaa
tindeyiz.
Muhterem arkadaşlar : Adalet müessesesinin
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ihmali caiz olmıyan unsurlarından birisi de ada
let binaları ile ceza ve tevkif evleridir.
Bugün esefle kaydetmek isteriz ki, memleke
timizin birçok il ve ilçelerinde adalet tevzi di
len mahaller küçük veya daracık binalarda veyahutta Hükümet konaklarının elverişsiz zemin
katlarında sıkıntılı vaziyettedir.
Hele mahzende evrakları karma karışık bir
vaziyette bulunması evrakların ziyama sebebi
yet verilerek vatandaşın hukukunu haleldar et
tiğinden mahzen evraklarının tanzim edilmesini
ve yangınlara karşı tertibat alınması ve mesul
bir memur uhdesine verilmesi âcil bir zaruret
halindedir. Adalet saraylarının mehabeti insan
psikolojisi ve iş verimi üzerindeki derin tesirle
rini izaha lüzum görmüyoruz.
İnfaz müesseseleri ise asgari sağlık şartların
dan yoksun yerlerdir. Bu memlekette maalesef
bir yıllık hükümlü ve mevkuf sayısı ortalama
yüz binden aşağı düşmediği anlaşılmaktadır.
Yüksek malûmları olduğu gibi ceza huku
kunda cezanın gayesi daha ziyade ıslah esasına
dayanmaktadır.
İtiraf etmek lâzımdır ki, bugün mevcudolan
sistem bizi bu gayeye ulaştırmaktan uzaktır.
Çok yerlerde ceza ve tevkif evleri bile birbirin
den ayrılmamıştır.
İş esasına müstenit ceza evlerinin hem ıslah
gayesini güçleştirecek ve hem de mahkûmları
müstehlik durumdan müstahsil duruma sokaca
ğından ceza evlerinin bu şekle sokulması cemiye
timiz için bir nev'i yatırım telâkki edilmelidir.
Mevcut ceza evlerimizin pek çoğunda, ıslah
edilmek üzere alman genç vatandaşlarımız ıslah
edilmek şöyle dursun ahlâklarım ifsat edici yer
lere konulmasının 20 nci asrın ve bilhassa yeni
Anayasamızın kabul ettiği, insaniyet, medeniyet
ve hak prensipleri ile bağdaşmadığı takdir buyurulur. Bu itibarla adalet sarayları ile modern
infaz rejiminin tatbikini mümkün kılacak ceza
evleri inşaatına devamında bir zaruret bulundu
ğuna işaret etmek isteriz. Ceza ve tevkif evleri
personelinde esaslı ve lüzumlu bilgiler ile teçhiz
etmek ve maddi bakımdan tatmin etmek lâzım
geldiği zaruretine inanıyoruz.
Mahkeme evraklarını tahtı emniyetlerine
tevdi ettiğimiz Adliye odacılarının aylık ücret
leri çok az olduğundan hiç değilse Maliye oda
cılarının aylıkları ile müsavi duruma getirilme
sini temenni etmekteyiz.
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Sözlerime burada son verirken her zaman ve
her yerde halka ve halka hizmet etmekten şeref
duyan aziz meslektaşlarım, olan bütün adalet
mensuplarını saygı ve sevgilerimle selâmlar, baş
la Sayın Bakanımız olmak üzere Bakanlığın gü
zide elemanlarına, gayret ve başarılar dilerim.
(Alkışlar.)
P.AŞKAN — A. P. (îrupu adına Sayın Ka
yalar.
A. P. GRUPİI ADINA ŞEREF KAYALAR
(Bursa) — Sayın Başkan, C. Senatosunun kıy
metli üyeleri; Hükümet üyeleri ve Adliye Vekâ
letinin kıymetli temsilcileri Adalet Partisi adı
na hepinizi hürmetle selâmlıyarak sözlerime baş
lıyorum :
Biz Adaleti, acizlerin ve zayıfların uydur
duğu bir masal olarak kötüliyenleıie beraber
değiliz. Kanatimizce ona iktidarlar ve hüküm
ranlar herkesten çok muhtaçtır ve bütün din
ve dünya işlerinin başında adalet gelir. Dev
let ve Devlet idarecileri hakkında dostlarının,
düşmanlarının ve tarihin vereceği hüküm ada
let miyarının sonuçlarına bağlıdır. Binaenaleyh
bu mevzuu milletlerin hayatında hem bugünü,
hem de yarını bakımından en önemli konudur.
Bu anlayışla yurdumuza baktığımız zaman
ne görüyoruz?..
Adalet, birinci derecede hâkimin şahsına
bağlı bir meseledir. Hâkimleriyle öğünmek bir
memleketin en büyük mazhariyeti ve şerefidir.
Bâzı arkadaşlarımız yeni Anayasa nizamı
içinde Adliye Vekâletinin artık sadece kadrolar
la ilgili bir teknik merci olmaktan öteye geçe.miyeeeğdni ve siyasetle adeleti (birleştirip karıştırılamıyacağmı söylüyor?
Acaba realite nedir?..
Biır Maarif Nâzın işu mektepler olmasa, maa
rifi pek güzel idare ederdim demiş. Biz de ad
liyemizin manzarası hakkında umumi kanaati şu
sözlerle özetliyeceğiz: Hükümet olmasa adaleti
mize toz konmıyacaktır. Acaba bu da doğru
mudur, maddi olaylara ve gerçeklere bakarak
hükmümüzü verelim. Birinci misal :
İktidarı fiilen elinde tutan bir partinin bü
yük kurultayında hâkimlere alabildiğine dil
uzatılır, mahkemelerde henüz görülmekte bulu
nan dâvalar hakkında Anayasaya göre Mecliste
bile konuşma yapılamazken kurultayda rahat
ça atıp tutulur ve Hükümete talimatlar verilir.
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Buna rağmen failleri hakkında kovuşturma şöy
le dursun sorumlulardan bir ayıplama bile sâdır
olmaz.
İkinci misale geçiyorum. Hepiniz biliyorsu
nuz. Bütün dünya biliyor. Yüksek dereceli bir
hâkim var. Binbir suça bulaşmış. Bunlardan ve
adından bahsetmek bile insana, utanç veriyor.
Hükümet bütün himaye kanatlarını onun üstü
ne germiş. Bu çok üzücü nokta üzerinde daha,
fazla durmaya bile tahammül edemediğimiz için
üçüncü bir noktaya geçiyoruz :
Adlî müesseselerde siyasetin eli apaşikâr gö
rülüyor... Noterlikler koalisyon partileri ara
sında birer ganimet gibi tevzi edildi. Fakat si
yasetin elinin daha acı eserleri de mevcuttur.
Meselâ, tamamen ilmî ve teknik mahiyetteki
Adlî Tıp işlerinde bile kararı siyasi direktiflere
göre çıkıyor. Daha hafif sebeplerle yapılan
tecillerine karşılık, en ağır ve zaruri durumlar
da bu raporlar birtakım kombinezonlarla askıda
bırakılıyor. Bütün bunlar insan hayatının ko
ruyucusu olan tıp fenninin icaplarına göre de
ğil, mahkûmun hüviyeti üzerinde siyasi otorite
nin beslediği niyetlere göre yapılıyor. Ayın
Adlî Tıp, vaktiyle rahat rahat dolaşıp yazı ya
zabilen ve bir revirde veya hastanede ise pekâlâ
cezasını çekebilecek olan bir yaşlı muharrir hak
kında, sırf tıp fennî öyle lüzum gösterdiği ve in
san hayatı bakımından böylesi daha doğru ola
cağı için kesinleşmiş hapis cezasının infazına
mâni kararı verebilmişti. Ve bu karar yerine
getirilmişti. Şimdi ondan ve cezası tecil edil
miş olanlardan pek çok defa daha ağır sıhhi arı
zalarına rağmen bâzı siyasi mabkûmlardan bu
kanuni ve insanî şefkat esirgenmiş bulunmakta
dır.
Kendimizi aldatmıyalım arkadaşlar, halen
Anayasanın adliyeye siyasi müdahaleyi önleme
ye çalışan hükümleri de tıpkı Parlâmentonun
salâhiyetlerine mütedair hükümleri gibi birer
suretle kâğıt üzerinde bırakılmıştır.
Böyle bir durumda kürsüye gelebilmek için
insanda bu müesseseye karşı yenilmez bir bağ
lılık olmalıdır Sözcüsü bulunduğum partinin
yalnız adı değil, programı da, ideali de adalettir.
Ve bunun mücadelesini yapmak azmi kırılımyacaıktır.
Devlet hayatında insanların kahramanlığına
dayanmaktan başka çare görememek çok hazin
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bir talihsizliktir. Biliyoruz. Paka't söylemek mec
buriyetindeyiz ki bugün en büyük ve mevcut
şartlar içinde tek güven ve tesellimiz de hâkimle
rimizin kahramanlığından ibarettir. Kendileri
ni Türk Milleti huzurunda hürmetle selâmlıyarak Bütçe Komisyonunda yaptığımız konuşma
nın bir iki esasına temas etmek isteriz:
O zaman manzarayı tasvir ederken yüreği
mizi yakan vakıaları yok farz ederek bir ifade
kullanmış ve on beş günde memleketin nasıl
mesain bir hale gelebileceğini göstermek iste
miştik. Bütün dinliydiler, bizzat Sayın Bakan
dâhil, üzerinden bir an için ve havalen bile olsa
ağır bir yükün kalkmış olmasından doğan fe
rahlığı duymuşlar ve bunu izhar da etmişlerdir.
(.') zaman açıkça taviz ve mühlet veriyoruz de
dik. Çünkü taviz ve müsamaha medeniyet ve
demokrasinin belirtileri idi. Adalet konusunda
muhalif, muvafık, ılımlı, ılmısız yoktur; el bir
liği, yürek birliği vardır, dedik. İşte susuyoruz,
ama şu siyah lekeler bu güzel memleket tablosun
dan on beş günde silinebilir. Ne olur, Hükümet
bunu esirgemesin ve bizi Umumi Heyette şikâ
yetlere zorlamasın dedik.
Her mevzuda tenkid caiz, haklı veya haksız
olabilir. Fakat adalet mevzuunda tenkidin tek
vasfı şikâyettir ve onun günahı sebebolanlara
racidir. Eğer susmak da, bu yerde ve bu ko
nuda günahlara katılmak demek olmasa ve eğer
Adalet Bakanı encümende verdiği cevapla ve
Hükümet o günden bugüne devam eden tavrı ile,
bir yıldır günden güne daha çok sönen ümit ışı
ğını büsbütün yok etmemiş bulunsa idi yine de
susardık.
Evet, Hükümet sözcüsü Bakan, olanların kö
tülüğünü kabullenmekle beraber, onları olağan
cemiyet realiteleri diye âdeta mazur gören, ted
birler Kanunu hakkındaki şikâyetleri bir türlü
savuşturan ve siyasi mahkûmların affını da (Bu
iş politiktir. Vekâletim muhatap değildir.) diye
başından atan bir cevapla yetinmiştir. Hükümet
ise günden güne katılaşan bir umursamazlık
içindedir. Siyasi affın tamamlanması için bir
müşahede devresi lâzımdır diye düşünenler bu
müddete fazlasiyle nail oldular, ve netice en
aleyhtarları bile yumuşatacak bir şekilde tecel
li etti. Zaten bundan emin olanlar çoktu ve mü
şahede gerekçesinin bir bahaneden ibaret oldu
ğunu da biz biliyorduk. Şimdi bütün dünya
anladı.
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Anayasaya aykırı ve antidemokratik birçok
kanunlar var. Adliye Vekâletinde bunların dos
yaları mevcut. Fakat bunlara yenileri eklendi.
Sayın Bakan Bütçe Komisyonu raportörlerinin
bu hususta izhar ettikleri açık temennileri d e
bize verdikleri cevapla savuşturmuş oldu, han
gi şartlar altında teklif edilip kanunlaştığını
hepimizin bildiğimiz ve bizim de komisyonda
açıkladığımız bir Tedbirler Kanunu var.
Basın suçluları hakkında Hükümet olarak
üzerinde eğilinmemiş şikâyetler ve çirkin bir
kelepçe tatbikatı var. Bütün bunları tasvibetmiyen bir Bakan, çaresini arar, bulamıyorsa
çekilir. Eğer yerinde duruyorsa, üzülmekle bu
aykırılıkların müdafii sayılmak durumundan
kurtulamaz.
Bir insan eğer Avukat sı ('atiyle izhar ettiği
bir vicdan kanaatinin tamamen tersini, Adliye
Vekili olarak tatbik ve takibetmeyi kabul ede
biliyorsa ondan fazla bir şey beklenemez. Bunu
biliyoruz. Ama vazifemiz uyarmaktır, söylemek
tir.
Kendilerini incitmek için değil, yahut bu
Hükümetten bir şey beklediğimiz için hiç değil,
fakat sadece millî ve vicdani vazifemizi yapmak
ve tarihe karşı tescil ettirmek için konuşuyoruz.
Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. Başve
kil siyasi mahkûmların höereye konulmaları fa
ciasında çok anlayışlı ve Garp alemindeki tat
bikata atıf yapan bir davranışla (İnfaz sistemi
ni değiştireceğiz.) diye beyanat verdi. Ne oldu?
Siyasi hasımlardan daha 3 - 5 kişi kalmıştır,
onlar da çilelerini tamamlasınlar diye hâlâ bek
lenmiyor mu!...
Adaletsiz huzur olamaz arkadaşlar; işkence,
zindan rejiminde adalet aramak, adaletin olma
dığı idarelere boyun eğdikten sonra Adliye büt
çesinin rakamlariyle uğraşmak abestir.
Esasen bir önceki Parlâmentonun hapisha
nelerde inlediği bir memlekette Meclislerin vic
dan huzuru ve oy serbestisi ile çalışmasına da
imkân yoktur. Bu imkânsızlık o hali tasvibedenleri daha çok bağlamaktadır. Bunu görü^yoruz.
Bahaneler, lâf oyunları kimseyi kandıramaz.
Zehirli bir okla yaralanmış ve kıvranmakta olan
bir vücudu tedavi niyetlerinin ilk tezahürü, bu
oku bedenden tamamen çıkarıp atmaktır. Yok
sa onunla oynayıp kıs kıs gülmek değildir.
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Mukaderat ve hâdiseler bazen bir doktoru
elverişli olup olmadığını düşünmeden bir hasta
nın başına sevk eder. Bir yıl önce (bu doktor
benim) diye ortaya yıkan Hükümet Başkanının
şahsı etrafında beliren ve biz Adalet Partililere
çok şey kaybettiren ürkek ümitler de bugün
kırılmış ve o zaman sarf etiği bütün sözlerin
ikinci mânalariyle gizlenen gerçek niyetin bir
avuç siyasiyi kilit altında tutmayı pekinleştirmekten ibaret bulunduğu, artık, dost, düşman,
yerli, yabancı herkes tarafından anlaşılmıştır.
İşte Adliye Vekili de (Af politik bir mevzu
dur.) derken bunu kastediyordu. Evet, bu mâ
nada politiktir. Çünkü bu politikaya Hükümet
Başkanı hâkimdir.
Allah'ın hakkını Allah'a, Kayzer'in hakkını
da Kayzer'e vermelidir. Ama eğer Sayın Bakan
affa politiktir, Anayasaya aykırı ve antidemok
ratik kanunların ayıklanmasına teşriidir, Ted
birler Kanununun sadece muhalefeti tutan ga
zetecilere uygulanmasına zaruridir demekle her
keşten (münasiptir) cevabını alacağını sanıyor
sa hata eder. Biz sadece bu kadarını hatırlata
rak adliyemizin birkaç, meselesine daha geçiyo
ruz.
Mahkemelerimizdeki iş tehacümü karşısın
da birçok tedbirler alınabilir. Üzerinde, lehte
ve aleyhte birçok mütalâalar yürütülen bir is
tinaf mahkemeleri meselesi var. Bunu şimdilik
pilot bölge olarak bir veya birkaç yerde kura
rak neticeleri kontrol etmek mümkündür.
Elde totaliter idarelere uygun bir Avukatlık
Kanunu mevcuttur. Çorak bir sahada çok iş
yapmış bir kanundur. Fakat tarihî vazifesini
tamamlamış ve müesseseyi sıkmaya başlamış,
onun büyük vasıfları, adaletin yardımcısı ol
mak özelliği ve yüksek haysiyeti ile uyuşamaz
bir hale gelmiştir.
Bunu ıslah etmek, Türkiye Barolar Birliğini
kurmak, müessese üzerindeki zararlı ve haysi
yet kırıcı vesayet ve müdahaleleri kaldırmak,
dünya baroları camiası içinde hür hukukçular
nezdinde itibarlı bir yer almamıza yol açmak
lâzımdır.
Evet o lâzım, bu lâzımdır. Fakat bunların
hiçbiri için de para ve dış yardım lâzım değil
dir. Sadece bilgi ve iyi niyet kadar kötü poli
tikadan vakit tasarrufu lâzımdır.
Şimdi, iç düzen ve sosyal huzurun birinci
nâzımı olan bu sektörde sorumluların alâka ve
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himmetten ne kadar uzak oldukların/a dair de
size biri Türk Ceza Kanunu hükümlerine ve di
ğeri rakamlara müstenit olmak üzere iki misal
vererek sözlerimi bitireceğim:
Dini siyasete âlet etti diye birçok kimseler
hakkında ceza kovuşturmaları yaplıdığmı gaze
telerde okuyoruz. Suç. işliyen cezasını görsün..
Dini müspet veya din lehine davranışlarla da
olsa siyasi menfaat veya şahsi nüfuz uğruna is
tismar etmek bizzat dine de, ahlâka da, kanu
na da aykırıdır. Fakat bu istismarın menfi ve
ya din aleyhine davranışlarla yapılması da
mümkündür. Nitekim dine ve dindar insanla
ra, hattâ kütlelere ve siyasi partilere din baha
nesiyle hakaret ve tecavüzlerde bulunmak gibi
suretlerle siyasi menfaat veya şahsi nüfuz sağ
lamak istiyenler veya kendi ideolojileri adına
böyle bir menfi propaganda ve telkin yolunu
tutanlar politika neşriyatı piyasasını doldur
maktadır. Bunlardan bir teki hakkında her han
gi bir ceza takibi yapıldığını görmüyoruz.
Durumu gözlerimizde canlandırmak için bir
miting, bir siyasi toplantı veya bir köy kahvesi
tasavvur edelim. Sanki başına sarık sararak ve
ya eline haç alıp okşayarak nutuk çekmek suç
tur da, böyle bir sarığı yırtarak veya haçı kıra
rak bir başka siyasi anlayışın propagandasını
yapmak aynı maddeye giren bir suç değildir.
Halbuki sucun en esaslı unsuru siyasi men
faat veya şahsi nüfuz temini kasıtlarında top
lanıyor. Dindar bir kimse kendi dinini de, baş
kasının dinini de siyasi menfaatlere alet etmez.
Gerçek bir lâik de öyle. Ama insan insandır.
Şaşar veya bir kazaya uğrayabilir. Suçu varsa
cezasını görür. Buna kimsenin bir diyeceği yok
tur. Fakat maddeyi yalnız bunlara hasredersek
dinlere ve dindarlara saldırmayı veya dinsiz
lere yaranmayı kendi sij^asi tutumlarının bir ba
şarı unsuru sayan şahıslar ne olacaktır? Ko
münistlerin dinî duyguları kuvvetli cemiyetlerdeki başlıca hedefleri dini çürütmek, dindarları
küçültmek, dinler ve dinsizler vasıtasiyle o
topluluklarda tefrika ve nifak yaratmaktır.
Bunlar hüviyetlerini ve doktrinlerini belirtme
meye çalışarak sadece din konusunda menfi tel
kin ve propagandalarla görünürler. Fakat bu
görünüş altındaki siyasi menfaat veya şahsi nü
fuz temini maksadı kırmızı renk gibi pek çabuk
belli olur. Eğer ona dikkat etmez de cezni hük
mü tek taraflı bir anlayışa saplarsak Türk Ceza
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Kanununun 163 ncü maddesini bu gibilere mey
danı boş bırakmak veya onları korumak için
konulmuş bir müeyyide menzilesine indirmiş
oluruz. Sözü geçen maddenin 4 neü fıkrasını,
alâkalı yerinden itibaren ve aynen okuyorum :
(.... Siyasi menfaat veya şahsi nüfuz temin
ve tesis eylemek maksadiyle dini veya dince
mukaddes tanılan şeyleri alet ederek her ne
suretle olursa olsun propaganda yapan veya
telkinde bulunan kimse bir yıldan beş yıla ka
dar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır.)
Hüküm bu... Bu sarahat karşısında birtakım
vatandaşlara, partililere veya partilere gerici,
diye saldırmayı kendi politik amaç ve çıkar
ları adına moda, slogan ve dil pelesengi haline
getiren, tıpkı Hitlercilerin yahudilere, demir
perde gerisi radyolarının kapitalistlere yaptığı
gibi, vur abalıya deyip zümreleri hem imal ve
hem de birbirleri aleyhine tahrik ederek kendi
siyasi maksatlarına müsait zeminler hazırlanma
ya çabalıyan, her türlü propaganda ve neşriyat
vasıtalariyle bu hareketi öğünerek fakat 141 ve
142 nci maddeler çerçevesinden sıyrılabilmek
için 163 numaralı komşu abalının evine girerek,
Allahm günü tekrarlıyanları kim takibedecek?..
Biz mi1?.. Delil mi istiyorsunuz. 3 - 5 gazetenin
ve derginin meselâ yeni ciltlenen 1962 koleksi
yonlarından rasgele birfcaçar sahife karıştı
rınız. Sayın Bakan temin ederim ki, fazla yo
rulmazsınız.
Şimdi ikinci ve rakamlara dayanan misale
geliyorum :
Umumiyetle ceza dâvalarının ve mahkûmi
yetlerinin sayıca artmasında (nüfus çoğalması)
faktörünün de kendi nisbetinde bir payı olabi
lir. Nisbet bozulmadığı takdirde bir iyiye gidiş
değilse bile, kötüye gitmeyiş, bir yerinde say
ma vardır, denebilir. Fakat, eğer bir memleke
tin nüfus artışı yılda meselâ % 3 iken, ceza
mahkûmiyetlcrindeki artış % 4 ü bulmuş ve er
tesi yıllar bu yüzdeyi 5 - 6 ya çıkarmışsa mesele
nin üzerine Devlet olarak, her şeyden önce Ad
liye Vekâleti olarak eğilmek, bunun nedenini
bulmak, parlâmentoca sorulmadan açıklamak,
çarelerini teklif etmek gerekir. Siz böyle bir şe
ye rasladınız mı?
Gerçekten Türkiye'mizde nüfus tezayüdü yıl
da % 3 ile ifade ediliyor. Halbuki, 1960 dakimahkûm ve mevkuf yekûnu 30 492 iken 1961 de
38 414 rakamına baliğ olmuş. Bu rakam, % 3 he-
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saba göre 32 551 olmak gerekti. Arada 6 bin ya
ni % 20 ye yakın büyük bir artış farkı var. Bütçe
Komisyonunda yapılan incelemede rapora konu
lan küçük bir not bunu 113 ve 114 sayılı Af ka
nunları dolayısiyle ceza evleri mevcutlarının
düşmesine atıf etmek istiyor.
Bunu kısmen doğru olarak da kabul etmek
mümkündür. Ama 1961 ve 1962 rakamlarını mu
kayese edersek böyle bir bahane ile iktifa edilemiyeceği de kendiliğinden ortaya çıkar.
1961 den sonraki tezayüt, nüfus artışı nisbetini aşmasaydı 1962 nin mahkûm ve tutuklu ye
kûnu 39 566 olmak gerekirdi. Halbuki 44 377
dir. Bu da Ekim ayındaki yani 10 aylık yekûn
dur. 10 ayda 5 bin kadar bir fazlalık meydana
geldiğine göre aylık vasati 500 civarındadır.
Tam bir kıyaslama yapabilmek için 44 bin kü
sur rakamına, 1962 nin bakiye 2 ayı için aylık
vasatiye göre bin rakamını daha eklersek karşı
mıza korkunç bir sayı ve orantı çıkar. Bu orantı
Adliye Vekilinin zihnine bulantı vermedi mi
hiçi.
Nüfus çoğalmasını büyük himmetlerle sıfıra
irca etsek, çeşitli politikalarla ve plânlarla do
ğumları değil, ölümleri arttırsak ceza evlerine
olan bu hücum grafiği yine de dikine bir yükse
liş muhafaza edecektir.
Sayın Bakan belki de bunu dahi normal gö
recektir. Bütçe Komisyonu adına Adliye bütçe
sini inceliyen arkadaşlar, bu artış çokluğu için
nüfus tezayüdünden başka (çeşitli sosyal sebep
ler) gibi müphem bir illet de kaydetmişler. Ama
bu çeşitli sosyal sebeplerin ne idüğü hakkında
Adalet Bakanının bir incelemesi ve açıklaması
bulunmak gerekti. Tedbirlere gelince, bunlarla
meşgul bir Hükümet var mıdır?..
Yanlış anlaşılmasın, Tedbirler Kanunu gibi
takriri sükûn mütehassıslarının kaçıverdikleri
şeylerden değil, kısır, yıkıcı, satirli rejim mari
fetlerinden hiç değil, gerçek, modern ve garp öl
çüsünde Devlet idaresinin gerektirdiği tedbirler
den bahsetmek istiyoruz, yani Atatürk ilkelerin
den, muasır medeniyet seviyesine eriştirecek
gayretlerden haber sormak istiyoruz.
Fakat kime?... Bu sualleri hangi başlara ulaş
tırabilirsiniz ?..
Şu arızaya siyasidir, bu pürüze teşriîdir diye
kulp takan ve dürüst politikayı da teşriî serbes
tiyi de yok eden zihniyetlerin, kafalarından biz
çoktan ümidimizi kestik. Allah bu millete acısın
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ve millet taksiratlarımızı affetsin dileğiyle kür
süden ayrılıyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar.)
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın
Coşkunoğlu.
C. H. P. GRUPU ADİNA KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar, Sayın Bakan ve Bakanlık temsilcileri,
1963 yılı bütçesinin Adalet Bakanlığına ait bö
lümünün müzakeresi münasebetiyle C. fi. P. C.
Senatosu Grupu adına görüşlerimizi arz etmek
için yüksek huzurunuzda bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, bu sene Adalet Bakan
lığının durumu geçmiş senelerle kıyastanamıyac»k derecede ferahlatıcı bir özellik arz etmekte
dir. 27 Mayıs ihtilâlinin getirdiği demokratik
rejim ve Anayasa nizamıyla tamamlanan adalet
müessesesi, bütün teşkilât, Yargıtayı, mahkeme
leri, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler
Kurulu ile faaliyete geçmiştir. Arlık mahkeme
lerimiz bağımsızdır, hâkimlerimiz siyasi baskı ve
nüfuzdan kurtulmuş, ilim, kanun ve vicdanları
ile haşhaşa, bulunmaktadır. Senelerden beri öz
lediğimiz bir huzur ve ferahlık havası içinde
vazifelerini yapmaktadırlar. Benden evvel ko
nuşan arkadaşımızın fikirlerine bu bakımdan
iştirak etmiyorum. Kendilerinin hazırlamış oldu
ğu konuşmayı, sanki 1950 - 1960 arasında ikti
darda bulunan idarenin icraatına karşı bir tenkid mahiyetinde hazırlanmış olarak gördüm.
(Soldan bravo sesleri)
Arkadaşlar, bugün hâkimlerin üzerinde bir
tek nüfuz, bakimin emekliye ayrılması, hâkimin
bir mahalden bir mahale nakli, Bakanlığın salâ
hiyeti dâhilinde değildir. Sayın arkadaşım O.
Senatosunun Anayasa ve Adalet Komisyonu
Başkanıdır. Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
kendisinin de Başkanlık yaptığı komisyondan
geçmiştir. Hâkimler üzerinde tasarruf, ancak
ve ancak Yüksek Hâkimler Kuruluna aittir. Bu
nu bu şekilde bilmesine rağmen, burada hâkim
lerin Bakanlığın tesir ve nüfusuna, siyasi tesir
ve- bastılarına "tabi olduğu hakkındaki sözleri
nin mânasını anlayamadım, bunu bilmemesine
imkân yoktur. Bir yüksek dereceli hâkimin s m;
işlemesi mümkün olabilir. Bilmiyorum kimi
kasdediyorlar. fakat eğer sur işlemişse bunun
takibatını yapmak yine Yüksek Hâkimler Kuru
luna aittir. Anayasa hükmü budur, Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanunu hükmü budur. Nüfuz,
tesiri bugünün icraatı içersinde bahis konusu
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değildir. Arkadaşımız sarih olarak madde beyan
etmelerini bekledim, fakat bu şekilde bir beyan
da bulunmadılar. Bugün Devlet idaresinde yal
nız hâkimler sahasında değil; arkadaşlarım, beni
mazur görün biraz maziye temas ederek, maziye
ıiicu ederek bir iki noktaya temas etmek istiyo
rum. (Sağdan alâkası yok sesleri) Alâkası var,
bahsedildi, onun için alâkası var. (Sağdan no
terlerden bahset sesi) Noterlerden de bahsedece
ğim.
Bugün Devlet idaresinde örtülü ödenekten
kurban kesine, örtülü ödenekten mabetlere halı
satın alma. Devlet kebesinden şahısları namına
çeşme yaptırma usulü yoktur, işte siyasi nüfuz.
siyasi tesir bunlar arkadaşlar. (Soldan ve o ila
dan bravo sesleri ve alkışlar)
HÜSEYİN KALPAKLIOGrLU (Kayseri)
Sadede gel, sadede...
C.H.P. GRUPU ADİNA KÂMİL COŞKUN
OĞLU (Devamla) —Sadedin içindeyim. Çünkü
bunlar konuşuldu, siyasi nüfuzdan bahsedildi.
Siyasi nüfuzun ancak bu şekilde tecelli edebile
ceği için bunlardan bahsediyorum. Bugün Dev
let kasasından para çalarak çeşme yaptıran bir
Devlet adamı yoktur.
HÜSEYİN KALPAKLIOGHU (Kayseri)
1950 den evvele dön, sadede gel...
C.H.P. GRUPU ADINA KÂMlL COŞKUN OĞLU (Devamla) —- Bir de af mevzuuna temas
ettiler; eğer sağlık sebebiyle bir hususi af kastediliyorsa bunun ıııuhatabolacağı makam Adli
ye Bakanlığı değildir. Bu hakkı iddia eden şa
hıs. doğrudan doğruya kendisi müracaat, edecek
ve bıı şartları haizse bu hakkı istihsal edecek.
Bu durum da bundan ibarettir, arkadaşlar.
Arkadaşlarım, sayın arkadaşımızın temas et
tiği bu mevzulara kısaca bu kadar cevap ver
dikten sonra kendi konuşmama devam etmek
istiyorum.
Hâkimlerin özlük işlerine artık bundan şuu
ra Adalet 'Bakanlığının hiçbir surette müdahale
etmeye hakkı olmadığını biraz evvel arz ettim.
Yüksek Hâkimler Kurulunun vazifeye başlamasiyle Adalet hakanlığının hâkimler üzerinde ta
sarrufta bulunmak yetkisi kalmamıştır. Bu Ba
kanlığın vazife ve salâhiyeti genel olarak Ada
let müessesesinin muntazam işlemesi ve memle
ketin ihtiyaçlarının »erekti rdiği kanunları ted
vin için faaliyette bulunmak ve mahkeme karar-
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larının icra ve infazını sağlamak gibi sahalara
intikal etmiştir.
Görüşlerimizi mümkün olan açıklıkla arz ede
bilmek için, Adalet Bakanlığına ait konulan :
1. Teşkilât ve personel,
2. Kanunlar mevzuu.
Şeklinde tasnif ederek iki kısımda toplamayı
uygun bulduk
1. Teşkilât ve personel,
Mevcut mevzuata göre bu Bakanlık ve Ba
kanlığa bağlı teşkilâtı başlıca :
1. Bakanlık kuruluşu,
2. Yargıtay ve İstinaf mahkemeleri,
3. Mahkemeler (Bu kısma savcı ve müfet
tişler de dâhildir),
4. Avukatlar,
5. Noterler,
6. tcra daireleri,
7. Ceza evleri.
Olarak toplamış bulunuyoruz. İşte noter
lere temas ettiğimi arkadaşlar burada görecek
lerdir.
1. Bakanlık kuruluşu :
Anayasamızın 106 ve geçici 7 nci maddeleri
ne göre Bakanlığın bir kuruluş Kanununun bu
lunması ve bu kanunun da Türkiye Büyük MiUet
Meclisinin ilk toplantısından başlıyarak en geç
iki yıl içinde çıkarılması gerekli iken Yasama
Meclisine henüz böyle bir kanun gelmemiştir.
Bakanlık teşkilâtının işlemesinde, çalışmasında
personelinin özlük işlerinde büyük önemi bulu
nan bu kanunun Yasama Meclisine biran evvel
gönderilmesi temenniye şayandır.
2. Yargıtay ve İstinaf mahkemeleri :
Muhterem arkadaşlarım;
Anayasamızın 130 ve onu takibeden madde
lerinde, üç yargı organı kabul edilmiştir. Bun
ların başında Yargıtay gelmektedir. Bu organın
kuruluşu, işleyişi ve mensuplarının kanunla dü
zenleneceğine göre konuşmamızda bu hususlara
temas etmiyerek yalnız müessesenin kuruluşu
ve iş durumu hakkındaki görüşlerimizi arz ede
ceğiz.
Bilindiği gibi son teşkilât ve ilâvelerle Yargrtayda 10 Hukuk Dairesi, 1 Ticaret, 1 İcra ve
İflâs, 7 Ceza Dairesi ve ayrıca 1 Cumhuriyet
Başsavcılığı ve her ceza dairesine mütenazır ola
rak Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Heyeti bulun
maktadır.
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Yargıtay bir kül olarak, vazife ve adalet
duygusunun kemaliyle tecelli ve tezahür ettiğini
daima iftiharla gördüğümüz yüksek bir kuruldur.
Bu kurul, iş itibariyle yüklüdür. Yeni kurulan
daireler hesaba katılarak senede her daireye or
talama dokuz bin iş gelmektedir. Memleketimiz
şartlarına gör© bu miktar normalin üstündedir.
Ancak, mahkemeler teşkilâtında gerekli ıslahat
yapıldığı ve dâvaların artmasına sebebolan hâ
diseler tetkik olunarak gerekli tedbirler almdıiğı ve bilhassa kadastro işleri süratlendirilerek
gayrimenkul dâvaları azaltıldığı, haksız çıkan
borçlular hakkında faiz nisbeti yükseltildiği ve
bunlaı-a benzer hükümler kabul olunduğu tak
dirde Yargıtaya gelen iş miktarını azaltmak ve
normale indirmek ve bu suretle incelemelerin sa
lim bir şekilde yapılmasını sağlamak mümkün
olur.
İstinaf mahkemeleri konusuna gelince;
Evvelce ınevcudolan ve 1925 yılında ilga edi
len İstinaf mahkemelerinin tekrar kurulmasına
lüzum olup olmadığı meselesi üzerinde son za
manlarda durulmaktadır. Bu mahkemelerin ku
rulması için başlıca gerekçe, Yargıtaym işinin
çok ve incelemelerinin uzamakta ve içtihat tesisi
vazifesini yapamamakta olduğudur.
Bu konu incelenirken, İstinaf mahkemeleri
nin kaldırılması sebeplerinin ele alınması ve bu
noktadan hareketle neticeye varılması daha uy
gun olduğu kanaatindeyiz. Bu mahkemelerin
kaldırılması sebepleri, hulâsa olarak dâvaların
uzaması, eleman bulunmaması noktalarında top
lanmaktadır.
Hakkın ve adaletin tam olarak tecelli ettiril
mesi için gerekli olan ve medeni memleketlerde
kabul edilmiş bulunan bu müessesenin kurulma
sı aleyhinde değiliz. Ancak, bir müessese kema
liyle kurulamadığı takdirde doğabilecek zarar
lar büyüktür. Bu sebeple arz etmek isteriz ki,
halen memleketimizde İstinaf mahkemelerinin
kaldırılması sebepleri izale edilmiş değildir, tik
mahkemelerimize yeteri kadar vasıflı hâkim ve
.savcı bulmakta müşkülât çektiğimiz ve dâvaların
senelerce uzamakta olduğu ve büyük masrafları
gerektirdiği birer hakikat iken bu şartlar altın
da ayrıca Yargıtayla, ilk malıkemeler arasında
bir de İstinaf mahkemelerinin kuıutması bugü
nün şartlarına uygun bulunmadığı kanısındayız.
Bu mahkemelerin kurulmasiyle taraflara ve
ilgili şahıslara külfet olabilecek durumların or-
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tadan kaldırılması ve gerekli tedbirlerin alınma J hakkında tahkikat yapabilmektedir. Bu ususı ve ondan sonra bu mahkemelerin tesisi ciheti I lü kaldırmak, müfettişleri kıdemli hâkimler
ne gidilmesi uygun olur. Bilhassa bu noktaya
den teşkil etmek daha doğrudur.
önemle işaret etmek isteriz ki, her vilâyette bu
Muhterem arkadaşlar;
mahkemeler kurulmadığı ve bâzı bölgelerde ku
Mahkemeler bahsinde üzerinde dur alma
rulduğu takdirde İstinaf mahkemelerinin fayda
sı gereken meselelerden Ibir kısmı da mahkeyerine zarar getireceğine inanıyoruz.
melerdeldi işlerin uzaması, mahkeme bina
3. Mahkemeler, Savcılar, Müfettişler :
ları ve mahkemelerin mefruşat, kitap, kırta
siye ve meşhut suç, tahsisatıdır.
Muhterem arkadaşlarım;
Mahkemeler denince, akla evvelâ hâkimle
Takdir buyurulur ki, mahkeme kararları
rimiz ve savcılarımız gelir, müfettişleri de
nın ve adaletin âniıme vicdanımı tatmin edebil
aynı topluluk içinde mütalâa etmiş oluyoruz.
mesi için, sürat ve isabet başta gelen sebep
lerdendir. Hâkimlerimizin değer ve liyakat
Adalet tevzii, devletin başlıca
vazifeleleri ve çalışkanlıkları hakkında bir şüphe
rindendir. Ancak bu suretle devlet âmme vic
miz
yoktur. Ancak şurası bir realitedir ki,
danını tatmin edeblilir. Bir memleketin ada
mahkemelerde işler uzamaktadır. Bunun selet teşkilâtı muntazam işlemezse o memleket
te maddî ve mânevi huzur ve sükûn (kurula | heplerini Sayın Bakanın inceleme konusu
yapmasını, bilhassa usul kanunlarının ele
maz. Bu mühim görevi yapanlar ise hâkimalınmasını vatandaşın adalet cihazına (karşı
le-rimizdir. Bir memlekette kanunlar ne ka
güvenini muhafaza etmesini üzerinde durul
dar muntazam tedvin edilmiş olursa olsun, o
ması gereken önemli bir mesele telâkki edi
kanunu tetkik edecek hâkimler gerekli vas
yor mahkeme binalarının, ve mefruşat ve kır
fı haiz bulunmazlarsa, kanun cemiiyet bün
tasiyenin mahkeme mehabetine ı l g ı n ı şekilde
yesine intibak edemez. Bu sebepledir ki, hâ
tanzimini ve bilhassa meşhut suç tahsisatının
kimlerin özel nitelikleri (bulunmak lâzımdır.
yeteri kadar teminini zaruri görüyoruz.
Eski hukuıkumuzda hâlkimin (Hâkim, fehîm,
müştekim, emîn, mekîıı, metin) 'olması sara
Diğer mühim bir nokta da, bâzı yerlerde
haten ifade edilmiştir. Medenî Kanunumuzun
savcı ve sorgu hâkimlerine başkâtiplerin ve1 nci maddesinde hâkimin, hüküm bulunmıIkâlet etmesidir. Bu hal Anayasa ve Hâkim
yan ahvalde, (Kendisi vazıı kanun olsaydı bir
ler Kanununun hükümlerine tamamen aykırı
meseleye dair nasıl bir kaide vaz'edecek idi
dır. Hâkini olmak vasfından mahrum olan
ise ona göre hükmeder) denmiştir.
(başkâtiplerin eski ve bit bakımdan mülga
olması muhakkak olan bir teşkilât kanununa
Bu kadar mühim hir görevi ifa edecek
müsteniden, salâhiyetle hâkimlik vazifesi
olan hâkimler için hususi bir statü tanzim
olunması, teminata mazhar kılınmaları, öz
ni yapması asla caiz ve mümkün değildir. Bu
lük işlerinin Yüksek Hâkimler Kuruluna ve
noktayı Sayın Bakanın .dikkatine arz ederiz.
rilmesi bu sebeplerden doğmuştur. Bu iti
Değerli arkadaşlar;
barla sayın ve değerli balkanımızdan Hâkim
Biraz da avukatların durumuna temas etmek
ler Kanununu, Anayasanın prensiplerine ve
isterim. Bilmekteyiz ki, .avukatlık bir âmme
yaptıkları görevin önemine uygun şekilde
vazifesidir. Avukat, tarafsız olan hâkimin mı
bir an evvel Yüksek Meclise getirmesini rica
yakın kanuni yardımcısıdır. Hakkın ve ada
ediyoruz. Hâkimler Kanunu geldiği zaman,
letin meydana çıkmasında büyük rolü. vardır.
vasıfları üzerinde önemi nisbetinde duraca
Bu itibarla, bu müessesenin ele alınması, .avu
ğız. Burada şu kadarıuf arz edelim İri, hâ
katlık vasıfları üzerinde durulması, staj müd
kimlerimizin yetişme şekli bugünkü mevzu
detinin uzatılması, emeklilik veya sosyal si
atta çok noksandır. Adalet Bakanlığındaki
gorta hakkının tanınması lâzımdır.
teftiş usulü 1331 tarihli bir kararnameye müs
BAŞKAN — iki dakikanız kaldı, Sayın Coştenittir. Bu kararname yerine bir kanunun
kunoğlu.
tedvini zaruridir. Şimdiki tatbikatta bir mü
C. H. P. GRUPU ADINA KÂMİL COŞKUNfettiş, kendisinden daha kıdemli bur hâkimin I OĞLU (Devamla) — Bendeniz okumuyorum,
bulunduğu mahkemeyi teftiş etmekte ve onun | notlarıma bakıyorum.
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Muhterem arkadaşlar;
Memleketimizde önemle üzerinde durulması
gereken bir konu da noterlerin tâyinine dair
olan usul ve kanundur. Yürürlükteki Noter
Kanunu yeterli değildir. Bu kanuna göre, no
terlerin tâyinini Adalet Bakanın takdirine
verilmiş gibi telâkki edilmekte bakanın bu ta
sarrufundan haklı veya haksız birtakım şi
kâyetler drtaya çıkmaktadır. Bu sebeplerle,
noterlerin tâyini ve noterlik müessesesinin tan
zimi takdire en az yer veren objektif esas
lara bağlanmalı ve şikâyetler ortadan kaldı
rılmalıdır. Değerli (bakamımızdan bu mese
leye ait gerekli kanunu yasama organına getir
mesini ve noterliğin üzerine düşülen bir re
kabet konusu olmaktan çıkarılmasını rica edi
yoruz.
Muhterem arkadaşlarım,
Adalet müessesesi içinde önemli yer alan bir
teşekkül de icra daireleri ve icra memurlarının
durumudur. Memleketimizde icra dairelerinin
iyi işlemediği, işlerin uzadığı, bu hallerin umumi
şikâyet konusu olduğu bir gerçektir. Sebeple
rini şöyle özetleyebiliriz :
1. icra dairelerinde iş çoktur. 2. Eleman
yetersizliği vardır. 3. îcra ve İflas Kanunu
formalitelere bağlı ve 'borçlular lehine hükümler
ihtiva etmektedir.
Bu üç unsur ıslah olunduğu ve icra daireleri
ne iş durumuna ıgöre memur verildiği, icra me
murlarında yeterli vasıflar arandığı ve bilhassa
büyük vilâyetler icra memurları hukuk mezun
larından tâyin, îcra ve iflas Kanunu tatbikattan
alman misallerle tâdil edildiği takdirde iyi ne
tice alınacağından şüphe etmiyoruz. Bugün eli
mizde bol miktarda hukuk mezunu olduğuna gö
re, hiç olmazsa mühim merkezlerde, bu mezun
lardan icra memurlarının tayini muvafık olur.
Sayın Bakan İcra ve .İflas Kanunu tadilâtı
nı Yüksek Meclise sevk etmiştir. Diğer iki mevr
zuu da ele aldığı takdirde bu şikâyetlerin orta
dan kalkacağına inanıyoruz.
Sayın arkadaşlar,
Ceza evlerimizin durumu hakkındaki görüşü
müzü de 'belirtmek isteriz. Asrımızın hukuk te
lâkkisi, mahkûmlara verilecek cezanın bir inti
kam. hissinin tatmini gayesine değil, bunları ıs
lah etmek, tekrar suç işlemiyecek hale getirerek
cemiyete iade etmek gayesi, hedef tutar. Ceza
infaz sisteminin ve müesseselerinin de hu ga-

yeye vâsıl olunacak şekilde işlemesi gerekir. Bu
konuda ele alnacak mühim mesele, ceza evleri
mizin ve ceza evleri personelinin durumudur.
Ceza evlerimizin çoğu, maddi ve manevî ba
kımdan üzücü niteliktedir, öğretici," ıslah edi
ci vasıflara haiz olması gereken ceza evi müdür
leri ve gardiyanlar mesleke gelişi güzel alınmak
tadırlar. Ceza evi müdürlerinin hiç olmazsa
mühim merkezlerde hukuk mezunları arasından
tâyini, diğer personelde de bâzı özel vasıflar
aranması, bu mesleke gelmeleri için gerekli ted
birler alınması şarttır. îş esasına müstenit ceza
evlerinin sayısının artırılması tavsiyeye şayan
dır.
Sayın arkadaşlarım,
Mahkemelerimizde dâvaların seyrini munta
zam takipetmemesi, işlerin uzaması, sebeple
rinden bir kısmı da mahkeme! erdeki kalem teş
kilâtının kifayetsizliği ve adlî zabıtadır. Mah
keme kâtiplerinin vasıflarının yükseltilmesi, sa
yılarının iş nisbetine göre ayarlanmasını, ceza
sahasında mühim adlî vakalar tahkikatını işle
rin şümulünü kavrıyamıyacak zabıta memurla
rına bırakılmadan savcılar marifetiyle yapılma
sını ve bir an evvel adlî zabıta teşkilâtının ku
rulmasını mahkeme işlerinin sürati ve selâmetle
yürümesi bakımından zaruri görmekteyiz.
B) Kanunlar mevzuu :
Muhterem senatörler,
Adalet Bakanlığı mevzuunda cemiyetimizin
ekonomik ve sosyal bünyesini yakından ilgilen
diren kanunlar konusu mühim yer alır ve bu
Bakanlığın en mühim vazife safhasını teşkil
eder. Bu itibarla bâzı ana kanunlarımız üzerin
deki görüşlerimizi de kısaca arz etmekliğime
müsaadelerinizi rica ederim.
1. Antidemokratik kanunların kaldırılması
için Bakanlığın çalışmakta olduğu anlaşılmak
tadır. Sayın Bakanın bu faaliyetinden dolayı
kendisine teşekkür eder, bu konunun bir an ev
vel halledilmesini bekleriz.
2. Türk Ticaret Kanunu yenidir. Bâzı nok
sanlar görülmesi veya eski tatbikattan kalan
itiyatla öyle zannedilmesi mümkündür. Ancak
bu hal, kanunun yeni ve tatbikatla işlenmemiş
olmasından ve henüz üzerinde gerekli içtihadın
kurulmamış bulunmasından doğabilir. Bu iti
barla iktisadi hayatımızın temeli olan bu ka
nun üzerinde kesin bir söz söylemek ve tadilât
yapmak zamanı gelmediğine inanıyoruz.
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3. Cemiyetimizin
bünyesini
ilgilendiren
Türk Kanunu Medenisinin sistemi ve prensip
leri üzerinde de bir tadilât yapmak zarureti bu
lunmadığı kanaatindeyiz. Ancak zaman bakı
mından burada açıklanması imkânsız olan bâzı
hükümlerin cemiyet bünyesine uygun bir şekle
getirilmesi ve bu kanun üzerinde tahmin ediyo
rum, 8 - 10 sene evvel bir komisyon kurulmuştu.
Bu evvelce kurulan komisyonun hazırladığı bir
metin varsa Yüksek Meclise sevkı lüzumuna ina
nıyoruz. Şayet bu komisyonun çalışması kâfi
görülmemişse yeni bir komisyonun kurularak,
çalışmasının temini yerinde olur.
4. 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunundan
tercüme edilen Türk Ceza Kanunu, sistemini
kaybedecek şekilde pek çok değişikliklere uğra
mıştır. Bu kanunun tümü ele alınarak, yargıtay içtihatları ve memleket bünyesi ve şartları
^özününde tutulmak suretiyle yeniden tedvini
miitalâasındayım.
f). Ceza ve hukuk usulü muhakemeleri ka
nunları, dâvaların süratle görülmesi ve intacı,
dâva ve takiplerin basitleştirilmesi bakımından
değişikliğe mulhtacolduğu kanaatindeyiz. 1947
senesinden sonra hukukta yargılama usulüne
ait bir kanun tasarısı hazırlanmış, Büyük Mil
let Meclisi komisyonlarında inceleme konusu ol
muştur. Bu tasarının noksanları varsa ikmal
od il erek bir arı evvel Yüksek Meclise sevkı uygun
ol ur.
6. Üzerinde * ittifakla şikâyet edilen îcra
ve İflâs Kanununun değiştirilmesi hakkındaki
tasarı Bakanlıkça 'Büyük Meclise sevk edilmiştir.
'Bu sebeple bu konuda gereken incelemeleri
bu tasarı üzerinde arz edeceğiz.
Muhterem. arkadaşlar; yüksek huzurunuzda
hayalî bâzı hâdiseler uydurarak, sizleri heye
cana getirmek gibi hissî noktalara temas etmek
istemedim. Doğrudan doğruya maddi ve teknik
mevzular üzerinde durarak mâruzâtta bulun
dum. Konuşmama burada, son vermek istiyo
rum.
1963 yılı bütçesinin Adalet Bakanlığına ve
Türk Milletine hayırlı olmasını diler, bendenizi
sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunar,
hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Y. T. P. Grupıı adına,' Sayın
Uzunhasanoğlu.
Y. T. P. GEUPU ADINA SIRRI UZUNHA
SANOĞLU (Bolu) — Muhterem arkadaşlar;
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Yeni Türkiye Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına 1963 Adalet Bütçesi üzerinde söz al• mış bulunmakla görüş, tenkid ve temennilerimi
arz etmeye çalışacağım :
Arkada bıraktığımız 1962 yılı oldukça başa
rılı geçmiş sayılabilir. Zira, Yüksek Hâkimler
Kurulu ile Anayasa Mahkemesinin kurulmuş ve
faaliyete geçmiş bulunduğunu, adalet camiasmdaki kadro sıkıntısının kısmen olsun giderilme
si yolunda gayret sarf olunduğunu ve hususi bir
kanunla tazminat verilmek suretiyle adalet me
murlarının terfihi sağlandığını görmekle bahti
yarlık duymaktayız. Fakat 'bunların yanışına
halle muhtaç birçok meselelerin hâlâ beklemek
te devam ettiğini görmekteyiz.
Şimdi bunları sıra ile saymaya ve izaha başlıyalım :
1. Bilhassa yüksek kadroların azlığı sebe
biyle hâkimler için kadro meselesi hâlâ müzmin
dertlerin başında gelmek rekorunu kırmakta
dır. Kadro müsaidolsa bile iki senede bir terfi
edecek yerde her terfi zamanında asgari 4 er ay
kaybetmektedirler. Hâkimler lehine bunun ber
taraf edilmesini de ayrıca, ileri sürmek isteriz.
2. Mühim dâvalardan olan ucuz, kolay ve
çabuk adalet meselesi de sıra beklemektedir.
Malî bakımdan bir hayli masraf ve külfet
ihtiyar ettiren ve birçok müesseselerin varlığı
na ihtiyaç gösteren en idaeal adaletin birgün
memleketimizde de tam mânasiyle vücut bulaca
ğına inanıyor ve bu inançla müteselli oluyoruz.
Bu cümleden olarak sırası gelmişken bâzı hu
suslara burada temas etmeyi ve temennilerde bu
lunmayı faydalı görmekteyiz.
1. Hâlâ bir kısım kazalarda mevcut bulu
nan Sulh mahkemelerinin asliye mahkemelerine
iblâğını,
2. Halkı uzak mesafelerden kazalara kadar
gidip gelme işinden gücünden kalma külfetin
den kurtarmak için münasip görülecek, çok nü
fuslu, coğrafi yönden merkeziyet arz eden na
hiyelerde yeniden sulh mahkemelerinin ihdas
olunmasını,
3. Eskiden beri temenni olunup gelen ve
bir türlü gerçekleşmesi kabil olmıyan ara mah
kemelerinin yani istinaf mahkemelerinin tesi
siyle adaletin daha ziyade garantisine, ona da
ha ziyade itimat telkinine, aynı zamanda Tem
yiz Mahkemesinin büyük iş hacminin azaltıla
rak daha seri, daha ilmî w kanuni yollardan
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yürümek ve ayrı usule tabi merhalelerden geç
mek suretiyle daha emin ve mükemmel bir ada
letin tezahürüne imkân verilmesini,
4. Avukatlık, Ceza Hukuku Usulü Muha
kemeleri kanunlarının tekrar ele alınarak anti
demokratik olan, işlerin uzamasına yol açan
hükümlerinin değiştirilmesini,
5. Alacağı tahsil bakımından insanın (ala
caklıyı imha ve borçluyu vikaye etmek için
vaz'olunmuş) diyeceği gelen İcra ve İflâs Kanu
nunun üzerinde yeni baştan titizlikle durulma
sını,
6. Adlî müzaheret tahsisatı kâfi gelmedi
ğinden bu müesseseler lâyıkı ile çalışamamakta
dır.-Bu miktarın tezyidi yoluna gidilmesini,
7. İşlerinin çok yüklü olduğu Vekâlete bil
dirdikleri iş cetvelleri ile de anlaşılan yerlerle
Temyiz Mahkemesine kadro ve daireler tefrik
ve ilâve olunmasını,
8. Çocuk ruhiyatına vâkıf uzmanları da,
heyet içine alan çocuk mahkemelerinin kurul
masını,
9. Vatandaşlar]ıı, hare ve masrafın ağırlı
ğından dolayı, haklı olduklarını bildikleri dâ
vaları dahi çok defa açamamak zaruretinde bı
rakan 5887 sayılı Harçlar Kanununun tadil ve
bilhassa en çok nazarı dikkati çeken binde 40
harem indirilmesini ve buna göre düzenlenme
sini, adlî tebligata ait 150 kuruş posta masra
fının da keza indirilmesini,
10. Sulh ceza mahkemelerindeki orman dâ
valarına ait avukatlık ücretinin işin mahiyetine
nazaran fazla olduğu göze çarpmakta olduğun
dan bunun da yarıya kadar düşürülmesini,
Hulâsa, vatandaşa ağır malî külfet tahmil
eden mümasil mevzuatın günün şart ve icapla
rına daha uygun surette tanzim olunması için
yeniden gözden geçirilmesini tavsiye ve temen
ni etmekteyiz.
3. Tekrar ihyasını ve üzerinde durulmasını
istediğimiz bâzı terfih müesseseleri vardır : Ez
cümle, vekâletin, hâkim ve savcı çocuklarına
burs vermek ve yurtlarda yerleştirilmek gibi
hizmetlerde daha titiz ve mümkün mertebe himayekâr davranmasını, çoktan kaldırılmış ve
faaliyetine nihayet verilmiş bulunan çok ço
cuklu hâkimlere yardım bürosunun vekâletin
sâyi gayretiyle, diğer meslekdaşlarım malî kül
fete sokmamak kaydı şartiyle yeniden ihya
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J olunarak hizmete geçmesini şayanı temenni gör
mekteyiz.
4. Hâkim ve mahkemelerin itibar ve meha
bet, müessesesi şartlarından telâkki ettiğimiz
den hâkim ve savcılara mahsus ikametgâh!arın
Hükümet tarafından hazırlanmasını, iş hacmına
ve kadrolarına göre bir veya birden fazla ve
sait tahsis olunmasını, adaletin haşmet ve âza r
I metiyle mütenasip binalar tesis ve dairelerin
I onlara uygun möble ve eşyalarla tefriş ve tezI yin edilmesini temenni ediyoruz. Malûm, teva
zu asilâne hareketlerdendir. Adaletin de bir
I nevi icaplarından dır. Lâkin konfor cihetinden
adalet dairelerinin hali tevazu ile değil, ancak
perişanlık mefhumu il e kabil i izahtır. Hâkimlerin
ve mahkemelerin itibar ve mehabet i ne n a kîse geti
ren ve âdeta onunla alay edercesine tef riş edilmiş
bulunan hiçbir zemini, hiçbir yeri adalet mü
esseselerinin mekân unsuruna lâyık göremeyiz.
(Arslan. yatağından belli olur) derler. Öyle ise.
bunun en güzellerini hâkimlere ayırmak, adaletperver Türk Milletinin satımdandır.
5. Yabancı memleketlere gönderilecek ele
manların yurdun her tarafından tam ve gerçek
müsavat dairesinde ve mümkün mertebe çok
I miktarda seçilip gönderilmesini ve bütçenin bu
kısmına daha fazla tahsisat konulmasını teni en I ni etmekteyiz.
I
6. Çalışma ve eser verme yolunda hâkim
lerle savcıları şevk ve gayrete getirebilecek
faktörlerden sayılabilen yayım işinin önemle ele
alınmasını, gelişme sebep ve âmillerinden olan
yayım faslına daha fazla tahsisat konulmasını
arz etmekteyiz.
7. Adalet babında ilim ve kültür meseleI sini de önemle ele almaya değer görüyoruz,
Zira, yalnız basma kupkuru bir ilim ve kültür,
vicdan ve doğruluktan yoksun bulundukça hiçI bir mâna ifade etemiyeceği gibi, yalnız vicdanlı
ve doğru olmak da ilim ve kültürden yoksun
bulundukça hiçbir işe yaramaz.
Şu halde tam bir adaletin tecellisine mey
dan ve imkân vermek için her ikisinin de bir
arada mevcudiyeti şarttır. Temelinde bunları
bulamıyan, kendisine bunların destek olduğunu
görmiyen ve bu mefhum ve unsurlar üzerinde
müesses olmıyan adalet sönüktür, yarımdır ve
hattâ hiçtir. Devlet hükmi şahsiyetinin ve bunu
terkibeden bütün teşekküllerin ve müesseseleI rin beka unsura olan adalet, vicdanla ilmin
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birleşmesinden doğmuştur. Bunlardan biri za j rinde de tesisi, mevcut elemanların çoğaltılraayıfladığı zaman adalet de zayıflamış, biri veya I siyle önleneceği kanaatine varılmaktadır.
her ikisi yok olduğu zaman adalet de yok ol
Bu mevzuda, adlî tıp vazifesini gören Hükü
muş ve her şey de bununla birlikte mahvolup
met tabiplerine de daire içinde ve dışında mesai
gitmiş demektir. Ne ilimsiz vicdanın, ne de vic
haricinde geceli, gündüzlü devamlı feragaikâr
dansız ilmin tek başlarına bildiğimiz hukuki
çalışmaları göz önünde tutularak Harçlar Kanu
mânada adalete vücut verdikleri bugüne kadar
nunun tanıdığı haktan başka, ayrıca adlî tıp mü
dünya yüzünde görülmemiştir. Adaletin büyük
tehassıslarına verildiği gibi bir miktar ödenek
bir güvenle yaslandığı ikiz kardeş olan ilim ile
verilmesini temenniye değer görmekteyiz.
vicdan ne kadar kuvvetli olursa onlara dayanan
11. İnfaz müesseselerinden maksat ve gaye,
adalet de o kadar kuvvetli ve o nisbette cazip
yalnız ihlâl ettiği içtimai huzurun mukabili ceza
olur. Mesele böyle olunca, çok mahdudolan ted
verip onu çektirmek ve eza vermek suretiyle ce
ris bilgilerini kâfi görmek ve onu geliştirip münmiyetin ondan öç almasından ibaret olmayıp,
tehasma kadar götürmeye çalışmamak elbetteki
her şeyden evvel onların ıslah edilerek cemiyete,
hepimizce kabul edilmesi zaruri bir hata olur.
nedamet duymuş, bütün zan ve kötülüklerden
Bunun için ilk şart : Bilgi ve yetişme araçları
arınmış bir vatandaş kazandırmak olduğuna gö
nın temini, bunların zamanında hâkimlere ulaş
re, ceza evinden mahkûmiyeti müddetini doldu
tırılması ve hâkimlerin de imkân nisbetinde oku
rup çıkanın girdiği zamanından farklı ve üstün
yup kendilerini her gün daha fazla yetiştirerek
mânevi vasıflar kazanmış olması lâzımdır. Bu
kazandıkları sevgi ve teveccühe bihakkin liya
vasfı kazanmadıkça ve bu vasfı kazandığı halde
kat kesbettiklerini vicdanlariyle teyidotm eleri
vatandaşlar arasmd lâyık olduğu kıymet ve şe
dir.
refi muhafazada güçlük çekmiyecek bir imkân
Çok eskiden bastırılan ve tercüme olunan
hazırlanmadıkça infaz müessesesi gayesine ula
her türlü temyiz karar ve içtihatlariyle her çeşit
şamamış demektir. Hâdiselerde durmak işin ko
kitap, kanun, broşür ve mecmualar hâkimlere
lay tarafını seçmek dernektir. Asıl mühim olan
gönderilirdi. Şimdi bunun lâyikı ile yapılmadığı
mesele sebeplerde durup işlemektir. Sebepleri
gibi birçok yerlerde ihtiyaca tam cevap verecek
ve müsebbipleri yok etme çabasında bulunma
muntazam bir kütüphane dahi mevcut değildir.
dıkça mevzuatın sınırındaki perdenin arkasında
Bu ilim ve kültür araçlarının hâkimlerce savcı
gizlenmiş müşevvik ve muharrik durumundaki
lara meccanen gönderilmesini, ilme ve adalete
hakiki suçluları bulmak imkânsızdır...
hizmet bakımından yerinde görürüz.
Hâdiselerden sebeplerin derinliğine doğru
8. Zabıt kâtipleri ile diğer adalet memurları I
şüphe ve tereddüt merdivenlerinden inilmedikçe
için yetiştirici okullar ve kurslar açıp muayyen
hakikatleri yakalamaya ve cemiyetin huzurunu
seviyeye ulaşanları kabul etmek yerinde olur.
korumaya
imkân yoktur.
9. Kasa tazminatının, Maliye Vekâleti ile
İktisadi Devlet Teşekküllerinde olduğu gibi
mahkemelerde ve icralarda daha ziyade para ve
kıymet mesuliyeti altında çalışan, vezne ve mu
hasebe işleriyle iştigal eden bütün adliye başkâ
tip ve memurlarına da teşmilini yerinde mütalâa
etmekteyiz.
10. Doğru ve seri adaletin yardımcılarından
olan adlî tıp müessesesiyle adlî tıp mütehassısla
rının kâfi gelmemesinden dolayı ihtisasa muhtaç
birçok mesailin sürüncemede kalarak vaktinde
adaletin emrine ulaştırılmadıkları ve mahkeme
lerin buna bağlı işlerinin de gecikmekte olduğu
görülmektedir.
Bunun ancak, bu müessesenin imkân nisbe
tinde yurdun münasip ve merkezi diğer bölgele- I

Kırılan şeref ve haysiyetleri iade etme, iş
bulma, mülk sahibi kılma, ürkütmeden yeniden
medeni topluma ısındırma gibi gereken birçok
mânevi, hukuki ve iktisadi sahada şefkat ve mer
hamet kollarım açmaya âmâdo ve tekrar onları
hayata bağlamaya ve hukukan diriltmeye ilâç
ol bilecek ve insanlık kaidelerini memleketin üs
tün menfaatleri seviyesinde mülâhaza edebilecek
insani teşekkülleri kurmaya, memleketimizin
bünyesine göre en iyi tarzda işliyecek bir patro
naj müessesesine vücut veren kanunu Meclise
getirmeye ve bütün saydığım hususların tahak
kukunu ve devamını sağlamaya elverişli olan im
kânlara vücut verilmesini çok faydalı telâkki ctinekteyiz.
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12. Islah ve iş esası üzerine kurulmuş ceza
evlerinin ve çocuk ıslah müesseselerinin faaliye
tini takdirden uzak tutmamakla beraber bize her
bakımdan kifayetli olduklarını gösterecek bir
kabiliyeti henüz ild/isab et m emişlerdir. Bunların
mânevi vasıflar ve şartlarla zenginleştirilerek
miktarlarının artırılması ve bu m oyanda ahla
ken tereddiye uğramamaları düşüncesiyle T. C.
Kanununun 58 ve 54 ncü maddelerine harfiyen
riayet olunarak çocukların hiçbir zaman hiçbir
yerde büyüklere mahsus yerlere komılmamasmı,
ancak büyüklere tahsis olunmamış ayrı ve husu
si yerlerde muhafazasını ve mahkûmların her
nevi iş ve onun yanında okul, kütüphane, spor.
müzik, sinema gibi hem bedeni, hem ruhi ve fikrî
tekâmülünü sağlayan vasıta ve sistemlere daha
fazla ehemmiyet verilmesini ve bu kolların fır
sat ve imkân nisbetinde çoğaltılmasını ve mües
sesenin maksat ve gayesine göre fikrî, ruhi, ve
hukuki olduğu kadar malî ve iktisadi bakımdan
da daha randımanlı işlemesi için teknik eleman
lara da geniş mikyasta yer verilmesini temenni
ye lâyık görmekteyiz.
Muhterem arkadaşlar;
Bütün bu saydıklarımızdan başka uzun za
mandan beri türlü tenkidlcrc mâruz kalan Hâ
kimler Kanununun hâlâ değişmediğini, indî ve
ferdî ve hattâ keyfî diyebileceğimiz birtakım ta
sarruflarla bütün memurları korku ve tazyik al
tında bırakan, idarenin emrine tabi kılan Emek
lilik Kanununun (Görülen lüzum üzerine) tâbiri
gibi antidemokratik bir lüzumsuzluk ve keyfî ha
rekete bir mezuniyet ifadesi taşıyan o meşhur
39 ncu maddesi Bakanların elinde ferman gibi
hükmünü icra etmekte devam ettiğini, birçok an
tidemokratik kanunların hâlâ kaldırılmadığını
veya bu gibi ahkâmın değiştirilmediğini görmek
teyiz. Bu kısa zaman içine sığdırmaya çalıştığım
maruzatıma nihayet verirken en son şunu da ifa
de edeyim ki, adalet ve hukuk sahasında 1962
yılı yukarda temas ettiğim veçhile birçok sene
lerden daha başarılı geçtiği gibi 1963 yılma da
geçen yıllara nazaran daha güvenli ve ümitli
olarak girmekteyiz. Yalnız 210 milyon küsurdan
267 milyon küsura çıkarılan Adalet bütçesi, ar
tış bakımından memnuniyet balış ise de ileri sü
rülen temennilerin tahakkuku için kifayetsiz ol
duğunu da kabulden kendimizi vareste kûamavı z.
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1962 yılı içinde zabıtkâtibi ve adliye memur
larına verilmiş olan tazminatın mahalline masruf
ve en münasip bir harcama olduğunu burada
şükranla ifade etmeyi bir borç biliriz.
Sayın Senatörler;
İdeal bir adalete ve müsbet bir istikamete mü
teveccih bulunduğunu ve hukuk ülkesinin ufuk
larından güzel yarınların doğacağını vâdettiği
yerinden, müşahede ve hissettiğimiz 1963 adalet
bütçesinin 12 aylık tatbikat devresinde iyi bir
imtihan, medeniyet ve demokrasi âlemine daha
büyük müjdeler vermek suretiyle nihayete erme
si ve 1964 yılma memleketimizin adalet durumu
nu alnı açık olarak devretmesini diler, milleti
miz ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu ol
masını Yeni Türkiye Partisi adına Cenabı Allahtan niyaz ederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Söz Sayın E. Mahmut Karakurt 'undur.
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) —
Muhterem Beyefendiler;
Biz yüz küsur seneden beridir bu vatanda
yaşıyan insanları, insan haklarına sahip, insan
olmak haysiyet ve şerefine uygun bir hayata
götürebilmek için sayısız mücadeleler, fedakâr
lıklar, inkılâplar ve ihtilâller yaptık.
Fakat açıkça itiraf edelim, bütün bu uğraş
ma, didişme neticesinde, sanki tamamiyle gaye
mize vâsıl olabildik mi? Maddedeki değil değiş
meyi, mânaya kadar nüfuz ettirebilmek imkân
larını sağlıyab ildik mi?
Hürriyetten bahsettik, Cumhuriyetten dem
vurduk, sonra bir Millet Meclisindeki mebusla
rı, aynı Millet Meclisinin diğer
mebuslarına
muhakeme ettirmeye kalktık. Hükümet olarak
tecziyesini istediğimiz bir vatandaşı cezalandır
madı diye, değil o cezalandırmıyan hâkimi sa
dece azletmek, hâkimin mensubolduğu mahke
meyi topundan ortadan kaldırmaktan dahi çe
kinmedik.
Bence Türkiye'de asıl ihtilâl, inkılâp 1961 se
nesinin 5 nci ayının 27 nci günü, yani, yeni Tür
kiye Anayasası kabul edilip, vatandaşın yaşa
ma hak ve hürriyetinin murakabesini, Hüküme
tin elinden alınarak, müstakil, hür adalet mü
essesesine teslim edildiği gün yapılmıştır.
Artık Türkiye'de bugün, parasını bir işe
bağlıyan tüccar, bütün servetini matbaasına has
retmiş gazete sahibi, kanunun tâyin ettiği hu-
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şeyden korkmıyacak. Kendisine arzu etmediği
dut içinde yaşamak istiyen namuslu vatandaş,
hiçbir şey zorla yaptırılamıyacaktır. Keyfî ida
Hükümet baskısından, Hükümet tasallutundan
re yok, herkes hür, herkes serbest ve eşittir. Ve
zerre kadar korkusu kalmamıştır, Ne yapabilir
herkes hâkimin hükmünden başka, hiçbir hük
sanki bundan sonra, namuslu vatandaşa Hükü
mün tesiri altında bırakılamaz. Haysiyet sahi
met?... Hâkimler azlolunmazlar. Kendileri iste
bi bir insan olarak dünyada yaşamak için, bir
medikçe emekliye ayrılamazlar. Mahkemesi,
memlekette işte bu rejimin hükümran olması
kadrosu kaldırılsa bile aylıklarından mahrum
şarttır. Fakat derhal ve büyük bir heyecanla
edilemezler.
ifade edelim ve hislerimizi saklamadan söyliye
Hâkimler hakkında her türlü karar verme
lim ki, bu hür hayatın, bu demokrasi rejiminin
yetkisi, yine hâkimlerindir. Her ne sebeple olur
Türkiye'de devam edip edememesi, yaşayıp yasa olsun bir hâkimin meslekten çıkarılması ka
şıyamıyacağı, bu rejimin idari1 ve kontrolünü
rarını yine bir hâkim verecektir.
Türkiye'de
üzerine alan adalet müessesesinin, bu sahada
hiçbir makam, organ, merci ve şahıs, hâkime
göstereceği muvaffakiyet ve dirayete bağlıdır.
emir ve talimat veremez. Ve hâkimleri, hâkim
lerden başka hiç kimse teftiş ve murakabe ede
Muhterem Beyefendiler, müsaadenizle şimdi
mez, sorguya çekemez.
bu kürsüden Türk adaletini temsil ve idare
eden arkadaşlarıma seslenmek istiyorum :
Dahası var, bir kanunun Anayasaya mugaTürk adaleti kurulduğu günden, bugüne ka
yereti usulü dairesinde iddia edildiği takdirde,
dar, birçok imtihanlar geçirmiş, tarihine, mazi
hâkimler, Büyük Millet Meclisinin, yani Türk
sine, şeref ve gurur katacak birçok muvaffaki
Milletinin iradesini ve haklanın nefsinde cemyetler ihraz etmiştir ama, bu derece mesuliyetetmiş millet mümessillerinin kahııl ve tatbik
li, bu derece vebâlli, bu derece vatanın hali ve
ettikleri bir kanuna, Anayasaya mugayirdir di
ye, ortadan fırlatır kaldırır atarlar dahi! Ta I istikbali ile alâkalı, böyle bir imtihan devresine
girmiş değildir.
pacağı şey nihayet vatandaşı, o da savcıyı ikna
edebilirse, yirmi d ört saat zarfında hâkimin hu
Adalet müessesesi bu imtihanda, behemehal
zuruna çıkarmaktan ibaret değil midir?
muvaffak olmalıdır.
Demokrasimizin devam
Geçenlerde bâzı tevkiflerden dolayı eskiden
edebilmesi, adaletin bu imtihandan yüzünün akı
kalma bir alışkanlıkla fikir suçluları hapisaneile çıkmasına bağlıdır.
ye gönderilir mi diye, Hükümete çattılar gaze
Bunca yıllar vatandaşın kanı ile, ıstırabı ile,
teler!. Hükümet ne yapsın! Adalet müessesesi
göz yaşları ile yuğurula yuğurula bugünkü ümit
nin kanuni yetkilerini kullanışı karşısında, Hü
verici hale geiirilen inkılâpların, ihtilâllerin ga
kümetini müdahaleye hakkı mı var ki, bu mev
yesi işte, sadece ve sadece bugünü, bu mesut
zuda bir şeyler temin etmeye çalışsın! Bundan
anı temin etmek içindi. Eğer bunda muvaffak
sonra zayıf Hükümet, kuvvetli Hükümet de yok
olamazsak, geri dönmeye- mecbur olursak, bütün
tur. Vazifesini ya bihakkin yapan yahut İhmal
memleketin, milletin maneviyatı yıkılır! Akibet
eden savcı vardır.
çok elim olur o zaman!...
Korktuğum ve bir şey bildiğim için değil
Fakat muhterem senatörler, Türk Milletinin
hâşa, sadece, her ihtimali düşünerek, endişe his
yeni Anayasamızla adalet müessesesine tanıdı
si duyduğum için söylüyorum. Dünyada hangi
ğı yetkinin hududu, salâhiyetin derecesi, zaman
bahçe vardır ki, tarhlarının arasında bâzı ya
zaman açık söyliyelim, insanı düşündürecek ka
bani otlar, ısırganlar mevcudolmasm!
dar geniş ve engindir. "Kaldırır atarlar, ne de
Bir cemiyetin, bir müessesenin bütün fertle
mektir arkadaşlar!
rinin sadece namuskâr insanlardan teşekkül et
Türkiye'de hâkimler Büyük Millet Meclisi
tiğini iddia etmek, realite ile kabili telif değil
nin kararlarını dahi kontrol ve teftişlerinden
dir. Soysuz her yerde vardır, iş, bir toplulukta
geçiriyorlar demektir!
soysuzun bulunması değil, soysuzu yakalayıp,
'İşte bugün Türk Milletinin, Türk adaletine
ona nefes aldırmamaktır. Adaleti, bizzat yine
bahşettiği yetki, inanış, bağlantı bu derece muh
adalet kendisi kantrol ve idare edeceği için söy
teşem, bu derece hudutsuzdur.
lüyorum. Unutmamalıdır ki, hiçbbir kötülük,
Ama, işte hakiki hürriyet, hakiki demokra
hiçbir muvaffakıyetsizlik, adalet müessesesine
si de budur! Vatandaş kanundan başka hiçbir
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izafe edilecek kötülük ve
nmvaffakıyetsizlik
kadar tahripkâr olamaz. Çünkü Devletin diğer
bütün âmme müesseselerinde, halkı idare eden
memurların yapacakları her hangi bir fenalık,
her hangi bir yolsuzluk, nihayet bir suiistimal
mevzuudur. Fakat, hâkimin kararı, mahkemenin
hükmü ile, velev hata bile olsa dahi, adalette
yapılan kötülüğün, yolsuzluğun ismi zulümdür.
Zulme belki birçok yerlerde tahammül edile
bilir. Fakat, adalette zulüm, asla kabili taham
mül değildir. Neticesi muhakkak
felâket ve
hüsran olur.
Tanrı hepimize geri dönmemek karariyle yü
rümeye başladığımız bu yollarda muvaffakiyet
ler, bu yeni rejimimizde, bu yeni hayat ve hür
riyet savaşımızda, adaleti idare ve tevzi eden
vatandaşlarımıza, basiret, teenni ve sonsuz, hu
dutsuz başarılar ihsan eylesin.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü.
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) —
.Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet. Se
natosu üyeleri; memleketimizin yeni tatbika
konmuş Anayasası muvacehesinde hâkimlerimize
yüklenen yükün ağır olduğundan bahsediş kar
şısında kıymetli sözcüler ve onların bu ifadeleri
bana üzüntü verdi. Dile pelesenk olmuş İngiliz
adaleti derler maalesef. İngilizler o kadar bü
yük bir adaletsizlik içinde kendi memleketlerini
hüküm, ferma, olmuşlar ki, kendi Kıralları
üçüncü Henri zamanında Osmanlı imparatorlu
ğuna bir heyet gönderip Osmanlı adaleli nasıl
tecelli etti diye tetkik mevzuu etmişlerdir.
Evet, bu memleketin tarihi böyledir. Ne ha
zindir ki, Dünyaya adaleti Müslümanlardan da
ha evvel, Romalılardan sonra, kendi Mohaç se
ferine çıkan askerleriyle girdiği, geçtiği bağlar
da üzüm kütüklerine, değerlerini akçe olarak ta
kıp geçen bir dünya istilâsına ve dünyaya bir
hak 'götürmek için uğraşan memleketin çocukla
rı, bugün ne hazindir ki kendi hâkimlerine yük
lenen adalet yükünün ağırlığından şikâyet eder
ler. Hayır arkadaşlar. Osmanlı imparatorluğu,
Söğüt'te 38 - 40 sene bir bekleyişten sonra Sel
çukluların inkırazından sonra, toprağa kavuş
tuktan sonra bayrağa kavuşmak için çıktılar.
Ne hazindir. Biz hâlâ adalet mevzuunda Ana
yasanın yüklediği hizmetleri yapmaktan maa
lesef üzüntü duymaktayız. Ne hazin Fransız
hukukundan aldığımız kabahat, cünha ve ci-
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nayet müessesesinin memlekete getirdiği üçlü
bir tahkim sisteminden bilâhara kabul ettiğimiz
bir Oeza Kanununun kabul ettiği ikili sistem ve
bu inkılâbı getiren - Allah Rahmet eylesin Mahmut Esat Bozkurt'un da ifade ettiği gibi,
ikili sistemin bugün aleyhindeyiz. Sebebi ne
dir? Memlekette hâdise çok oluyormuş: Takdir
edersiniz ki adalet, haksız ve haklının, mütecaviz
ile mağdurun hukuki rabıtalarını tesbit eden
esaslara göre kurulmuş müesseselerdir. Eğer, Ce
za Kanunumuz, eski kanunda olduğu gibi cina
yeti, cünhayı alsaydı, gayet tabiîdir ki müesse
se aynı şekilde kurulur, buna muvazi ola
rak da hukuk müessesasi aynı mânada yer alır
dı maalesef. Bütün ıstırabımız şu-. Muhtacolduğumuz şey, yerine getirememenin aczi içinde
acaba ne desek, nereye yönelsek? Tarihe gitsek,
tarih bugün özlediğimiz ingiliz adaletine misal
ler vermiş, mevzu vermiş. Hale dönsek feci,
vasat daha fena...
Mahkemelerin teftişi mevzuunda müfettişler
den bahsedildiğini gördük. Ne feci şey... Türk
adaletine, icrayı kazaya mezuniyet verdiğimiz
bir şahıs, kendi vicdanının dışında, Anayasanın
Hâkimler Kanununun tanıdığı bütün hususiyet
lerin ve imtiyazların dışında, bir insanın hayatı
na son verecek; Cenabı Hakkın kudretine yakın
bir kazaya yetki almış bir durumda karar ve
rirken, müfettiş onu kalkıp teftiş ödemektir.
Çok hazin ve adliye tarihimizde mahkemesine
müfettiş gelen hâkim istifa, etmiştir. Beyler.
1, 2, 3, 5 - 10 misal var. Kaza teftiş edilemez,
temyiz edilir, bizim hukuk dilimizde. Yargıtay
terimi temyizi de ifade etmez, bu gayet acayip
bir terimdir. Çünkü bir karar, ancak onun üze
rinde bir temyiz ile mümkündür. Teftiş... Hâki
mi neyle teftiş edeceksiniz % Bu o kadar sakim
bir düşünce ve yol ki, adliye tarihinde teftişe
tabi tutulmaya tahammülü olmıyan kişiler isti
fa etmişlerdir.
BAŞKAN — İM dakikanız kaldı Sayın Sa
rıgöllü.
OSMAN SAIM SARIGÖLLÜ (Devamla) —
Mecburi bir vazife ifası için bu kürsüye çık
tım, fakat kıymetli arkadaşlarım hep vakti
'tahdidederler.
Adlilye Vekâleti bütçesinde, çocuk mahkeme
leri mevzuuna hâlâ gerektiği kadar yer veril
mediğini görüyorum. 1813 te Amerika'da başhyan bu mervzu, bizim memleketimizde çok da-
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ha evvellere kadar varır. Bu mevzuat eğer
millete, komüne, beldeye, cemiyete mal edilme
miş ise, ne tatbik • yeri ve ne de 'hüküm göre
mez.
Şimdi Sayın Başkan diyecek k i ; 10 dakika
nız doldu, bırakın. Türkiye'nin çocuk mevzuatiyle meşgulüz. Başkanın bu işte hiç'blr kusuru
yok. On dakikayı teklif eden arkadaşımızda
(kusur olsa gerek. Geç kaldık, hepinize hoş ge
celer. Türkiye'de köprüaltında yatan, mahke
me kararlariyle hapsanelerde ahlâkı, istikbal
de tamiri mümkün olmıyacak şekilde helak
edilmiş insanların istikballeri uğruna rahatça
yatıp Ujyuyun. On dakikadan fazla söz verme
yin muhterem senatörler... (Sağdan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Artus, buyurunun.
Reylerini kullanmıyan arkadaş varsa lütfen
kullansınlar. Rey toplama muamelesi bitmiş
tir.
ÂMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım,
Adalet Başkanlığı ibütçe'si vesilesiyle, adalet
mes'eleleriim'izin muhtelif konularına yüksek hu
zurunuzda temas etmeyi ook arzu ederdim. Fa
kat görüşme süreleri 10 dakika ile tahdidedilmiş olduğu için ancak özel suretle önem verdi
ğim birkaç teknik meseleye değinmekle yetine
ceğim.
Temas etmek istediğim birinci konu şu:
Yargılayın bugünkü durumuna >bir çare bul
mak gerekmektedir. 19 dairesi ve 120 üyesi
olan bir yüksek mahkeme, dünyanın hiçbir ye
rinde mevcut değil. Bugün bir istinaf mahke
mesi gibi maddi olajylar üzerinde de durmaya
mecbur olan Yargı tayı hakiki bir yüksek mah
keme haline getirmek ve onun rahat bir şekil
de içtihat yaratma görevini yerine getirmesine
de imkân sağlamak lâzımdır. Bunun için işle
rin çoğalmasına mâni olacak tedbirlerin alın
ması icalbeder. Bu da bilhassa usul kanunları
nın ve diğer kanunların ıslahı ve iyi hâkim ye
tiştirmek suretiyle, işlerin uzamasını önlemek
yolu ile .gerçekleşecektir. İstinaf mahkemeleri
nin kurulması hiç şüphesiz yargılayın işini
azaltacaktır. Fakat, gazetelerde okuduğumuz
gibi bütün yurtta 17 veya 20 yerde istinaf mahkenresi kurulacaksa, hemen bu teşebbüsten
vazgeçelim. Çünkü 17 istinaf mahkemesi Tür
kiye'nin ihtiyacını karşılamaya yetmiy'ecektir.
Eğer en az her ilde hukuk ve ceza dairelerini
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ihtiva eden bir istinaf mahkemesi kurulmazsa,
kısa zamanda istinafta da işler birikecek, halk
bizar olacak ve nihayet istinaf mahkemeleri bir
daha kapatılacaktır. Bu sonuca varmamak için
her ilde bir istinaf mahkemesi açılmalı; eğer
bu mümkün değilse, bu teşebbüsten vazgeçil
in elidir.
Değinmek istediğim ikinci konu; hâkim öde
nekleri konusudur. Geçen yıl da bundan Adalet
Bakanlığı bütçesi vesilesiyle
bahsetmiştim.
Öğretim üyeleri ve profesörlerin öd en ekleridir.
27 Mayıs İhtilâlinden sonra zam yapılmıştır.
Fakat hâkim ödenekleri eskisi gibi kalmıştır.
Mesleki cazip bir hakle tutmak için, hâkimle
rin ödeneklerine bir zam yapılması zamanı gel
miştir. Bu ödenekler en az profesörlerin öde
nekleri kadar olmalıdır.
Yeni Danıştay kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Ye haber aldığımıza göre Danıştay kanun ta
sarısında Danıştay hâkimleri için, arz ettiğim
gibi, profesörleıre eşit bir ödenek sağlanmış bu
lunmaktadır. Bu dürtüm karşısında umumi mailı'kemelerde vazife gören hâkimleıJin ödenekleri
ni de aynı seviyeye çıkarmak da kaçınılmaz bir
zaruret haline gelmiş bulunmaktadır.
Üçüncü olarak kat mülkiıyeti kanun tasarı
sından haih'setmek istiyorum. Kat mülkiyeti
meselesi bulgun büyük bir önem. taşımaktadır.
Bilindiği gibi Medeni Kanunumuz kat mülkiye
tini yasak etmiştir. Bugün tatbik edilen sistem,
hakiki bir kat mülkiyeti değildir. Sadece müş
terek mülkiyet ile şahsi intifa hakkının birleş
mesinden doğan bir siste indir. Bu usul kat sa
hiplerine yeter derecede hukuki himaye sağla
mamaktadır. Bu se'beplc kat mülkiyeti mesele
sinin bir kanunla, esaslı bir »şekilde tanziminde
zaruret vardır. Nitekim, Bakanlıkça bir kat
mülkiyeti öntasaraL hazırlatılmış (bulunmakta
dır. Bu tasarının Meclise şevkinde acele edil
memesini ve daha geniş muhitlerin incelenme
sine sunulmasını temenni ediyorum. Buna sehep de, ilim muhitlerinde tasarının geniş bir
şekilde tenkidlere hedef olmuş bulunması ve
bu tenkidlere tatmin edici cevap vermekteki
'zorluktur. Tasarı tuttuğu yol itibariyle, isviç
re kat mülkiyeti tasarısından ayrılmıştır. Me
deni Kanunumuz isviçre Medeni Kanunundan
alındığı için kat mülkiıyeti tasarısının isviçre
sisteminden ayrılması haklı tenkidlerin yönel
mesine seheholmuştur. Bu konunun burada te-
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ferruatma girmek istemiyorum. Sadece, Bakan
lığın bu tasarıyı bastırıp ilgili muhitlere sevk
ederek, daha geniş bir küblisit-e vermesini, ta
sarı üzerindeki fakirlerin olgunlaşmasına ve du
rumun aydınlanmasına imkân sağlanmasını te
menni ^ederim.
Dördüncü nota; Beş yıllık plânın Yüksek Se
natoda görüşülmesi sırasında verdiğim bir de
ğiştirge önergesi komisyon ve Hükümetçe kabul
edilmiş ve plânın 301 nci sayfasının beşinci
«tedbirler» bölümünün sonuna (e) bendi olarak
şu fıkra eklenmişti. «Ceza evlerinden tahliye edi
lenlerin, işsiz kalarak tekrar suç işlemelerine
mani olmak amaciyle bunlara iş sağlamak için,
potronaj teşkilâtının kurulması konusunda ge
rekli tedbirler alınacaktır.» bu suretle beş yıllık
plânda yer almış bulunan patronaj teşkilâtının
kurulması için gerekli çalışmalara başlanması
zaruretine işaret etmekle yetineceğim. Bakan
lığın ilgili servislerinin bu konuda dikkatini çe
kerim.
Son olarak hâkimlerin yetiştirilmesi konu
suna temas etmek istiyorum. Hukuk fakülteleri,
sadece umumi hukuk bilgileri verir. Fakülteler
den hâkim veya savcı çıkmaz. Hâkimlik ve sav
cılık, birer meseledir. O halde hukuk mezun
larının hâkimlik ve savcılık meslekleri için ye-
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t iştir ilmesi lâzımdır. Bu gayeye varmak için
bugün takibedilen yol, stajdır. Halbuki staj
faydalı ve verimli olmaktan uzaktır. Burada
tavsilâtma girmeye vakit müsait olmadığı gibi,
kıymetli vakitlerinizi de işgal etmek istemiyo
rum. Stajın maalesef bir koridor stajı halinde
yapıldığı bütün memleket mensuplarının malû
mudur. Gençler staj sonunda meslek bakımın
dan yeter derecede yetişmeden uzak ilçelere tâ
yin edilmekte ve oralarda adalet teşkilâtı mah
dut olduğundan, danışacak kimse bulamadıkla
rı için zor durumlara düşmektedirler. Bu se
beple mesleke yeni girmek istiyen gençleri,
stajyer maaşı ite en az bir yıl, kısmen nazariye
daha çok tatbiki bir meslek eğitiminden geçir
mekten başka çare yoktur. Bütün meslekler için
tatbik edilen yol budur. Bakanlığın bu konu
üzerinde ehemmiyetle durmasını bir kere daha
rica ederim.
Sözlerime son verirken, adalet bütçesinin
memlekete ve milletimize hayırlı olmasını diler,
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oylama
neticelerini arz ediyorum : Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi kanun tasarısına (102)
arkadaş oy vermiştir. Bunlardan (75) i kabul,
(27) si ret, (1) i de boş oy kullanmıştır.

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
1. —• Son uçak kazası hakkında Başkanın de
meci
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarıma bir haber
vermek istiyorum. Bu akşam cereyan eden çok
üzücü ve feci kazadan dolayı 'Senatomuz adına
üç doktor arkadaşımız 9 yaralı vatandaşımızı

Ankara Hastanesinde, 56 yaralıyı da Numune
Hastanesinde ziyaret etmişlerdir. Mevki ve Güllıane hastanelerinde de ağır yaralılar olduğu
haberi üzerine oraya da gitmişler ve Senatonun
üzüntü ve kederini kendilerine iblâğ etmişler
dir, arz ederim.

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
BAŞKAN — Arkadaşlarımız, tahdidettiğiniz görüşme müddetine riayetimden dolayı tees
sür beyan ediyorlar. Ben nihayet Başkan olarak
Senatonun kararlarını harfiyen tatbikle mükel
lefim.
Şimdi bütçemizin üçüncü gününün gecesi
müzakerelerimizi yapıyoruz ve ilk Bakanlık büt
çesi elimizde bulunuyor. Daha 8 sayın üye söz
almışlardır ve tabiîdir ki, Sayın Bakan da bun

lara cevap vereceklerdir. Tahminen bu 2 saati
mizi alacaktır. Ondan sonra Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesi vardır. O bütçede de konuşmak
üzere şimdiden 6 sayın arkadaşımız söz almışlar
dır. Binaenaleyh, bu verdiğiniz karara göre bü
tün vekâlet erkânını buna göre davet etmiş bu
lunuyoruz. Adalet Bakanlığı erkânı vazife ba
şındadır, Millî Savunma Bakanlığı erkânı da
teşrif etmişlerdir. Bu itibarla arkadaşların 10
dakikalık müddete yardımcı olmalarını, Baş-
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kanlığın vazifesini tesihil etmelerini tekrar rica
ediyorum.
Buyurun Sayın Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım; ümit ederdim ki Adalet Bakanlığı büt
çesi içinde ve onunla birlikte Yüksek Hâkimler
Kurulunun bir Anayasa müessesesi olarak, ay
rıca bütçesini de görüşebilmeydik. Nasıl ki, Ana
yasa Mahkemesinin bütçesi, Meclisler bütçele
rinden sonra müstakil olarak yer almışsa, bir
Anayasa, müessesesi olarak bağımsız adaletin
gerçekten temsilcisi olacak Yüksek Hâkimler Ku
rulunun da bütçesini Adliye Vekâleti bütçesiyle
birlikte fakat, güçlükler ne olursa olsun, bö
lünmesi hususunda, yani personelin maaşı ve
diğer istihkakların bölünmesi hususunda, güçlük
ler ne olursa olsun, bağımsız bir Anayasa mü
essesesi olarak Yüksek Hâkimler Kurulunun
bütçesini de ayrı müzakere ve görüşmenin im
kânını aramak mecburiyetindeyiz, ^ayet buna
malî mevzuat bakımından, mevcut kanunlara
göre imkân görüyorsa, fanımda değişiklik yapıp
77 sayılı Kanunun 53 ncü maddesinin, son fıkram
ama benzer bir hükmü; Yüksek Hâkimler
Kurulu için de getirip, ayrı olarak Yüksek Hâ
kimler Kurulu bütçesinin görüşülmesini temin.
etmesini Bakandan dileriz. Şayet, Bakanlık bu
yola gitruiyecek olursa., biz Cumhuriyet Senatosu
üyeleri olarak da böyle bir kanun suretiyle tek
lifini getirmekle bunu temin edersek, Türk Ad
liyesine en büyük hizmeti yapmış oluruz. Ve ger
çekten bir bağımsız adaletin, müessese olarak,
bütçe içinde de yerini temin etmiş oluruz. He
men buradan bir köprü kurarak, bir muhterem
arkadaşımızın beyanatı üzerinde durmak iste
rim. Bu beyanat, üzerinde dururken, bu mes
lekin bir mensubu olmak sıfatiyle bâzı mütalâa
larda bulunmak isterim.
Bu muhterem arkadaşım dediler ki; siyasi
nüfuz ve tesirle, bâzı büyük sağlık müessesele
rinde, bahusus adlî tıpda kararlar alınmakta
dır. Bu beyanat, üç müesseseyi ağır, ciddi ve
vahim surette töhmet altında bulundurmaktadır.
İcrayı, adalet cihazını, ve sağlık müesseselerini,
ciddî bir suretle töhmet altında bulundurmak
tadır. Bu kıymetli arkadaşım yıllarca Türk ad
liyesinde hizmet görmüş kıymetli bir avukattır.
Bu sebeple bir tek veya birkaç olayın değil, bir
zihniyetin hangi yolda olduğunu ifade etmiş olu
yorlar. O halde nerede, nasıl, hangi zamanda
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siyasi nüfuzla, hangi müesseselerde tecil yolunda
kararlar verildiğini gelip bu kürsüde açıkça, ifa
de etmesi lâzımdır. Aksi takdirde süslü sözlerle,
ve ebedî cümlelerle bir zihniyeti ve üç mües
seseyi topyekûn itham altında bulundurmaya
kimsenin hakkı yoktur. Bunu gerçek delilleriyle
bu kürsüde ifade edemezlerse bunlar, siyasî
maksatlarla söylenen süslü sözlerin ötesine geçe
mez. Ve karşılığı olarak da ifade edildi. Siya
si bâzı mahlmm arkadaşların da alınması lâzım
gelirken aynı zihniyetin tesiri altında tıp mües
seselerine*; hakları olan raporların verilmediği
iddia edildi. Bu yolda da gerçek misaller ve ger
çek örnekler vermek mecburiyeti vardır.
Kıymetli arkadaşım ifade ettiler ki, muha
lefete mensup basın mensuplarına kelepçeler
takılmakta ve takibatlar yapılmaktadır. Her
şeyden önce bir nokta üzerinde çok dikkatli ol
mak mecburiyetindeyiz. Her şeyden önce bilme
liyiz ki, basın olsun, iktidar ve muhalefet ol
sun yüreğimizin üzerinde titremesi icabedeu hu
sus, insanların şeref ve haysiyetidir. Bu mem
lekette, basında olsun, nerede olursa olsun, «abahtaıı akşama kadar şahısların şeref ve hay
siyetini ihlâl edilir, şeref ve haysiyetlere teca
vüz edilirse; adalet cihazı bunlar hakkında sen
takibat yapamıyacaksın, bunlar basın mensubu
dur, demek, böyle şey olmaz arkadaşlar, İni
mümkün değil. Basın hürriyeti, demek, şeref
ve haysiyetleri her gün hançerlemek, şeref ve
haysiyetlere tecavüz etmek değildir. Onun hak
kında. adalet takibat yapaınıyacak... Böyle şey
olmaz. Basın hürriyeti. Anayasanın teminatı al
tındadır. Yıllarca bunun müdafaasını yapmış
bir insan sıf a tiyi e ifade ediyorum }u, ve Ana
yasa görüşmelerinde de ifade etmiştim ki, ba
sın hürriyeti demek, hudutsuz bir hürriyete sahibolmak, şahısların şeref ve haysiyetlerine te
cavüz etmek, dilediği şekilde suç işlemek değil
dir. Basın elbette bir kuvvet, basın hür olacak.
Basın siyasi iktidarın, çeşitli tasallut ve çeşitli
tecavüzlerinden masun olacaktır. Ama, basın
mutlak surette su<| işlerse, dahi hakkında taki
bat yapılmıyacak, şeref ve haysiyetlere tecavüz
edecek ama. savcılıklar hakkında takibata geçcmiyeeek, demek değildir. Bunu bilmemiz ve
adını koymamız lâzımdır. Dilediği şekilde ikti
dara, muhalefete, bağımsızlara karşı suç işliyecek, ama hakkında da kanunun icabettirdiği
şekil ve derecede mutlak surette takibat yapı-
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lacaktır. Bu memlekette sabahtan akşama ka
dar memleketin şurasında, burasında suç işliyenlere kelepçe takılır. Ben, 1956 dan 1960
27 Mayısına kadar Mersin'de, Ödemiş'te, İğ
dır'da, Tuzluca'da, şurada, burada adam öldür
müş mahkûmların yanma gittim, mahkemeler
de hesap verdim, nerede ise bileğime kelepçe
takılacaktı... Bir veya iki jandarmanın şu veya
bu şekilde kelepçe takması, bir velveleye sebep
teşkil etmez. Mühim olanı, basm hürriyetini,
basını, iktisadi imkânların kendisine verilip ve
rilmemesi, resmî ilânda, yazısını yazdığı za
man ben bu fikrimden dolayı siyasi iktidarın
gerçekten nüfuzu, tesiri altında kalacağım, kalmıyacağım endişesinden kurtarmaktır. Bir sa
bah bakarsınız 12 temyiz azasının hiçbir sebep
gösterilmeden ertesi günü mahkemeye gitme
imkânının dahi elinden alındığı bir devrede
olur... Sayın arkadaşımın dediği. Fakat sayın
arkadaşımın ifadeleri, mektepler olmadığı za
man ben maarifi ne iyi idare ederim; sözü gibi,
iktidar ve hükümet olmasa adalet ne iyi idare
edilir, sözü ancak o zaman mümkündür. Yoksa,
Yüksek Hâkimler Kurulu teşekkül eder, hâkim
lerin nakil ve terfileri ve siyasi iktidarın tama
men dışında bütün üyeleri hâkimlerden müte
şekkil bir heyete verildikten sonra, artık bu
müesseseye gölge kondurmaya hakkımız olma
sa gerek. Hepimizin yüreği, onun daha iyi bir
şekilde çalışması için titresin. İşte bunun için
dir ki, sözlerimin başında Yüksek Hâkimler Ku
rulunun bütçesini dahi, Adalet Bakanlığı büt
çesinden ayıralım, müstakil halde müesseseleri
kurarak getirelim; yoksa delillere dayanmadan
bu şekilde süslü sözlerle, edebiyatla, müessese
lerin zihniyetlerini ve bütün bir icraatını itham,
tehdit ve töhmet altında bulundurmaya hakkı
mız yoktur. Zamanınızı fazla almıyayım. Hür
metlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Turhangil.
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın
Başkan, muhterem senatörler, Sayın Bakan ve
Adalet Vekâletinin sayın müntesipleri; hepinizi
hürmetle selâmlarını.
Hakikaten Adalet Bakanlığının bütçesinin
görüşülmesi vesilesiyle, adaletin siyasetten tamamiyle itilmesi icabettiği tezini bir tarafa bı
rakarak, geçmiş günlerin muhasebesi ile bu kür
sünün ve bütçenin siyasi bir polemik için alın-
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mak istenmesini teessürle karşılarım. (Sağdan,
bravo sesleri)
Bizim, kuruluşumuz, Senato Meclisidir. Geç
miş bir senato meclisimiz yoktur. Şu halde,
geçmiş günlerin muhasebesini, geçmiş bir sena
toya sahib olmamamız hasebiyle burada zik
retmeliyiz. Dün, bir tarih olmuştur; iyisi ile
kötüsü ile onu tarihin sayfalarına itip kardeş
çe, bu memleketin mevcut Anayasası muvace
hesinde istikbalini tâyin etmek, ıstıraplarını gi
dermek, hep birlikte Türkiye'yi Aziz Ata'nm
dediği gibi, ileri bir medeniyet seviyesine ulaş
tırmak, vazifei asliyemizdir, arkadaşlar. (Umu
mi alkışlar) Bendeniz, çok büyük endişe duyu
yorum. Bütçemizin heyeti mecmuasının müzake
resinde Sayın Maliye Bakanı şöyle bir tâbir
kullandı: «Aşırı sosyalist Coldor...» Muhterem
arkadaşlarım; Anayasamız istiklâl ve hürriyet
veriyor. Fakat ben, aşırı sosyalist Coldor'un, bu
memlekete davetim ve onun raporundan istifa
de edilmesinde büyük endişe duymaktayım. Aşı
rı sosyalist ne demek? Düpedüz kanaatimce ko
münist demektir. Bu kürsüde bunu bir Maliye
Bakanı söylüyor ve ona bu fakir milletin büt
çesinden para ödeyerek, fikrini satmalmak isti
yor, yazıktır, arkadaşlar. Bir yandan da bâzı
arkadaşlar çıkıyor, 141 ve 142 nei maddelerin
ilgasını istiyorlar.
Muhterem
arkadaşlarım', memleketimizin
adalet bakımından en fazla muhtaç olduğumuz
ve himaye etmemiz icabeden noktamız, Adliye
Bakanı ile birlikte, bütün adliye erkânının 14i
142 nci maddelere atfı nazar ederek, bugün 5
ilâ 10, 8 ilâ 10 sene arasında değişmekte olan ce
zai hükümleri ve asla üçlü çalışmalarla birkaç
şebeke halinde bir arada ele geçmiyeeek şahısla
rın idam hükmünü muallâkta bırakmak değil,
bu maddeyi açık ve vazıh ve hiçbir tereddüde
mahal vermiyecek şekilde, Türkiye Anayasası
na dayanan Senatonun ve Millet Meclisinin ele
alarak, esas temelimize doğru akmakta olan, ve
Ata'nm «Her görüldüğü yerde başı ezilmelidir.»
dediği Komünizmin ezilmesi için hükümler
koymak, başta gelen vazifemizdir. Ve yapılacak
bu maddede, sosyalizm ile komünizmin sınırı
nın, Adalet Bakanlığınca tâyin edilmesi lâzım
dır. Maalesef, üzülerek söylüyorum, bir arkada
şımızın sosyalist bir fikri savunması hali kar
şısında, ona vurulan komünist damgası kadar
çirkin bir hâdise olamaz. Bunun sebebi nedir?
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Bunun sebebi komünizmle sosyalizm arasında
bugünkü Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci
maddelerinin sarih hükümler ihtiva etmemesi
dir. Bugün bu fikri müdafaa eden bir arkada
şımıza ilk vurduğumuz darbe «Sen komünist
sin.» oluyor. Bu, bizi için için yıkmaktadır.
Onun için ben Sayın Adalet Bakanından, İkin
ci Koalisyon 1 fükümeti içinde bu maddeleri mu
hafaza etmekte olduğu kararından vazgeçe
rek bu maddeleri vuzuha kavuşturmasını ve vu
zuha kavuşturmakla beraber cezaların, millî
varlığımız YQ milletimizi malı fa götüren bu ce
reyanlardan, ancak, Türk Ceza Kanununun en
şiddetli şekle sokulmasını ve hattâ vatandaş
lıktan ıskat hükmünün dahi maddeye derci su
retiyle tedvinini arzu etmekteyim.
Muhterem arkadaşlarını, Sayın Başkanım
müsaade ederler ise, biraz da adlî mevzuata te
mas etmek isterim.
BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim, bu
yurun.
FİKRET TURHANGl.L (Devamla) — Sağ
olun, Başkanım.
Türk Ceza Kanununun 448 nci maddesi 6123
sayılı Kanunla tadil görmüştür. Teşebbüs hü
kümlerini ihtiva eden 61 nci madde ise daha
evvel 311.2 sayılı Kanunla değiştirilmiştir.
Tehevvüren katil cezasının asgari haddi 18
seneden 24 seneye çıkarılmıştır.
T. C. Kanununun 61 nci maddesine göre te
şebbüs halinde ölüm cezası yerine 15 sene, mü
ebbet hapis yerine JO sene ağır hapis cezası tâ
yin edilir.
Daha hafif bulunan tehevvüren katle teşeb
büste ise 12 senelik ağır hapis cezası tatbik
edilmektedir.
Müebbet hapse 10 sene ceza verilirken 24 se
nelik ağır hapis cezasına karşılık 12 sene ceza
verilmesi, âdil değildir.
Bu adaletsizliğin giderilmesini rica ederim.
Trafik mevzuatında 455 nci. maddenin tatbika
tı şu şekilde olmaktadır: Kusur tâyini bakımın
dan, bâzı müesseselerden mütalâa sorulmakta,
bu hususlar, nisbetler dâhilinde bildirilmektedir.
Failin kusuru % .1.0 olduğu halde, ancak 59.
madde tatbik edilmek suretiyle ancak cezanın
1/6 indirilmektedir. 455 nci maddenin, kusur
derecelerine göre, ayarlanması ve nisbeti muayyeııcde cezaların indirilmesi adalet duygulariylc hemahenk olur-,

Hâkimler Kanunu henüz tedvin edilmemiş
tir. İstiklâline Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu ile sahip bulunan hâkimlerimizin Hâkim
ler Kanununun tedvinini ve gerekli ıslahatın
yapılmasını şahsan uygun bulmaktayım. Vekâ
let teşkilât kanununun, Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanunu çıktıktan sonra yeniden ele alın
ması iktiza (ittiği kanaatindeyim. Henüz Mec
lise gelmemiştir.
Boşanma mevzuunda ihtar müessesesi hiçbir
kıymet ifade etmiyen ve sulh mahkemelerini iş
galden başka bir faydası oJmıyan, bir müessese
dir. Bunun da ortadan kaldırılması zaruridir.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun muhakkak
ıslahı, süratli 'karar ve netice almak yönünden
vatandaşın en çok ıstırap çektiği 'bir noktadır.
Bununla halledilmesi icabeder.
Muhterem arkadaşlarını; muhalefet partisi
ne mensup bir Senatör olarak bir noktaya tek
rar ilişmek mecburiyetinde kaldığımdan dolayı
çok sevdiğimiz Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'mn
bize d ani mamasını istirham, ederim. Yine ma
hallî seçimlere gelmek mecburiyetindeyiz. Ma
alesef bütçenin 420 nci bendinde; Adliye Ve
kâleti 6 ımilyoıı liralık tahsisatı, Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi seçimini yapmak için
istemektedir.
Arkadaşlar; bir milletin demokrasi yolunda
ki hareketi yalnız Cumhuriyet Senatosunun se
çimlerinin yenilenmesi ve milletvekili ara seçi
minin yapılması ile olmaz. Hiçbir milletvekili
ve ısenatörün henüz mahallî seçimler yapılma
dan, muhtarlıkları ve belediyeleri, meclisi umu
miler seçimle sahiplerine verilmeden
seçim
bölgelerine gidip o arkadaşların yüzüne çıkma
sına imkân yoktur. Bunu başka bir deyimle
şöyle ifade ederiz. Demokrasinin temeli, aşağı
teşkilâttan yukarı teşkilâta gelmek mecburiye
tindedir. Mahallî seçimlerin yapılması konu
sunda, Adalet Bakanlığının bütçesine maalesef
seçim tahsisatı olarak 'bir kuruşun dahi konul
mamış 'olduğunu görmekten üzüntü duymakta
yım. Hükümet kanadını teşkil eden, Karma
Bütçe Komisyonunda 30 üyenin, Hükümet ka
nadını teşkil eden partilere mensubolmasma
rağmen, bütçede Adalet Bakanlığının 6 milyon
isteğine rağmen bunun 25 000 'liraya indirilme
si de bu şekilde seçime gitmeme gayretinin ba
riz bir işareti olarak mütalâa etmekteyim.
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Hepinizi hürmetle selâmlanan. Sağ olun,
var olun. (Sağdan, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Seren.
SUAT SEREN (İsparta) — Muhterem Baş
kan, muhterem üyeler, sayııı, Bakan ve Adalet
Bakanlığının kıymetli mensupları. Bendeniz
Adalet 'Bakanlığı bütçesi münasebetiyle küçük
gibi görünen, fakat aslında adalet ruhu ile bağdaşamıyacak derecede mühim olan bâzı husus
ları arz etmek istiyorum.
Adalet ıııülkün temelidir; sözünü hellimiz
söyleriz. Bu söz adalete verilen değerin ata sö
zü haline gelmiş bir ifadesidir. Mühim ola;;ı sa
dece adaletin tecellisi değil, zamanında, tecelli
si de mühimdir. Muhterem arkadaşlarım; 'biz
de maalesef, Allah hekimle hâkime düşürmesin;
sözü de »biı- dua haline gelmiştir. Sırası gelince,
hekime de ilişeceğim. Şimdi hâkime, kısaca
adalet cihazına temas edeceğim.
Evvelâ, bizde adaletin tecellisi çok geç. ol
maktadır. Dâvalar aylarca hattâ yıllarca sürer.
(ierçekte hakkın tecellisi için, çok dikkatli ol
mak şarttır. F a k a t ; işlerin uzaması, çok" defa
küçük sebeplerden ileri gelmektedir.
Bir gazeteci, 40 gün mevkuf tutulur. Suç de
lili ortadadır. Bilirkişi raporu vardır. Basın
dâvaları müstacel işlerdendir. Buna rağmen
mahkemeye sevk muamelesi kısa zamanda i:ı'tacedilemez. Bu neden böyle olur? istanbul
gibi yerde hâkim imi yoktur "l Savcı mı noksan
dır? Böyle ise tamamlamak zor mudur:
Adaletin tecellisinde gecikme, tapu ve ka
dastro dâvalarında rekor teşkil etmektedir.
Muhterem arkadaşlarım; iki senedir, bir ko
operatifin başkanıyım. Beş sene evvel, bir ara
zi satmalınmış. 282 vatandaşa 4ÜÜ er metre
kare toprak verilecek.. Kooperatif tapu senet
leri üzerinden arsaları alınış.. Bir alım satım
.için, devletin muteber tapusundan sağlam ve
sika olur mu'? Maalesef, sağlam değil..
Bir arazi kadastro heyeti gelmiş. Tapulu
araziyi sahipsiz arazi diyerek parsellemiş. Tevzie tabi tutmuş. Vatandaşlar koşuyor. Aman
toprağımız diyor. Dâva açın; diyorlar. Koope
ratifin tapulu arazisine, Hazine başla, olmak"
üzere, birçok talipler çıkıyor, jş mahkemeye.
düşüyor. Bugün beş yıl bitti. Kartal Kadastro
Mahkemesi bu dâvayı halledemez. Neden ede
mez? Bvvelâ kabahat Adliye Bakanlığında, Bu
raya beş senede 6 hâkim tâyin etmişlerdir. |
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Bun I a i', sıhhi 'sebeplerle İstanbul'da oturması
gereken kimselerdir. Kadastro mahkemesinde
(> 000 küsur dosya, vardır. Her dosya, yüzlerce
sayfadır. Hâkim 2 - '•) ay çalışır. Başa çıkamaz.
Bir yolunu bulup, Kadıköy, Üsküdar, Fâtih.
mahkemelerinden birisine naklettirir, kendisini.
Vakıa, tâyin Yüksek Hâkimler Kurulundan
çıkıyor anra, salâhiyetle tâyinde Adliye Ba
kanının elinde.. Kartal Tapu Hâkimliği bir at
lama taşıdır. Böylece vatandaşın işi sürünce
mede kalır.
(> ay evvel yine bir hâkim tâyin edildi. Haf
tada, bir gün. köye gider. Duruşma yapar. Haf1'ada (> gün. dosya, üzerinde çalışır. Dâvamı
zın bin sayfayı geçen safahatım, az çok öğren
mişti. Tam. karar vereceği zaman Üsküdar'a
salâhiyetle nakledildi. 282 vatandaşın beş yıl
dır -beklediği adalet yine, bir başka bahara
kaldı.
Kartal, İstanbul'da Kadıköy'den, Tuzlaya,
kadar geniş bir sahanın tapu dâvalarına ba
kar. Bımıya. mükemmel ve saat gibi işler bir
Tapu ve Kadastro Mahkemesi ister. Hasta ve
ya. yaşlı bir hâkimin yapacağı iş değildir.
Ama, bakanlığa söz geçirmeye imkân yoktur.
Burasını bir istirahat yeri değil, bir iş yeri ha
line" getirmelerini, rica ediyoruz..
Muhterem arkadaşlarım,
İkinci istirhamını, adlî tababet konusun
da olacak. Adliye Bakanlığının yapamadığı en
mühim iş budur.. Bir Tababeti Adliye Kanunu
vardır. Buna istinaden bâzı teşekküller kurul
muştur. Bunlar içinde İstanbul Adlî Tıp Mües
sesesi en. eski ve en kıymetli olanıdır. Fftkat,
buradan iş almak için aylarca beklemek lâ
zımdır. Hemen kütün Türkiyenin işi buraya
gelir. Mütehassıslar boğulurcasma çalışırlar.
Vilâyetlerde adlî tabipler yoktur. Bu işi Hü
kümet tabipleri görür,. Hem de hiç tazmi
nat 'almadan. Görürler. Hiç değilse, bu işi gö
ren Hükümet tabiplerine, hâkimler gibi taz
minat verilmeli.. Adalet. Bakanlığı bir tek
lif getirmelidir. Bir kaza, Hükümet tabibinin.
günlerce kazadan ayrılarak dağ, tepe cürmümeşhut peşinde koştuğu çoktur. Tabiî kaza
hekimsiz ve hâkimsiz kalır. Bir ölümün sebe
bini. "araştıran hekim cürmümeşhut peşinde
dolaşırken kazada 7 - 8 kişi hekimsizlikten
ölür. Acaba, cenazeyi otopsi için köyden ka-
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znya getirmek mümkün değil midir? Bu dert j
bir t ü r l ü halledilememiştir.
Adalet; 1 ';ı !<;ı 111 ı^,-ı n nı lıi<; değilse (>(> vilâ\'otto birer adli tabip
bulundurması
lâzım
dır. Hekim bulama,/. Mevrut hekimler İMI çetin. işe iltifat; etmezler.
Tecrübesiz
H ü k ü m e t tabipleri, çok
defa,
otopsiden, bir netice çıkaramadığı i ç i n ; piyes
leri Tıbbi Adliye yolla.!'.. Tibbi Adlî de aylarca,
bunlar sıra, bekler.
N'etice bazan ayini* so
nu alınır. C_\>k dei'a piyes bozulduğundan neti
ceye
yarılamadığı bildiril'u*. "Bozulmuş piyes
lerle- k a f a m varıbwnaz, bunum adı adalet de
ğ i l d i r ! Zevahiri, k u r t a r m a k t ir. Adalet, Ba
kanlığı, askerî tabip, askerî hakim
.yetiştirir
gibi burslu talebe alıp, adlî tabip yetiştirme
lidir. Bunlara y ü k s e k ücret ve imkân tanıma
j
lıdır. Tıp Fakültelerinde,
talebe
'kontenjanı
j
alarak, bu sahada çalışmak istiyen fakat tıp
|
fakültesine girmek İmkânı •bulanııynn gönçle
<
ri yetiştirmelidir. Bunlara adliye
mensupları
i
gibi tazminat"
vermelidir. Adli t a b i p işlerini
|
yeniden bir revizyona- tabi tutmalıdır. Savcılar
i
bana, k u r ş u n u çıkar!. Veya, ölüm sebebini söyle
:
kâfi derler. Tıp adlî bu değildir. Birçok ince
i
likleri vardır.
'
Muhterem arkadaşlarını.
İlişeceğim diğer bir husus basta, mahkûm
lardır. Adalet 'Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
a r a s ı n d a b u n l a r devamlı bir çekişme konusu- i
< I u r.
:

mu böyle şey? Biz, T e k i r d a ğ ' ı n d a bir verem
pavyonunu, adliyeye verdik. .Bir kısım verem
li hastalar burada kalır.
f a k a t çoğu hapis
hane revirlerinde ömür t ü k e t m e k t e d i r .
Veremli olnııyan haıstalar,
umumi
hasta
nelere »•önderi I ir.
(üdeceği hastaneyi
savcı
lık tâyin alev.
Sa>vcılıik hastanelerde
demir
kapıl A, kale duvarlı
koğuşlar ister.
Hasta
neler bunu y a p a m a z . Yapsa, da bodrum
ka
t ı n d a k i bir odayı demirlemekten ibaret ;kaMı*. Burası, eski kalebendloHin ^kaldığı gü
neşsiz, rutubetli, hücrelerden Farksızdır. Vok
defa hasla burada öhnektonso hapishanede öl
meyi tercih eder.

Hapishanede
yatması uygun olmıyan bir
veremli bir verem hastanesinde yatırılır. Ba
sında. 2 süngülü j'andarma nöbet bekler. Maslano de bulunan yüzlerce veremlinin esasen bo
zuk olan moralleri iyice bozulur.
Jandarma
çoğu zaman uyur.. Sigara içer.. Tüfeğine 'kur
sun sürer. Bu hal hastaları rahatsız eder. Ay
rıca devletin iki j a n d a r m a s ı böylece bir has
ta, için vazife görmez hale getirilir.
Bu jan
darma hasta kaçmasın diye konur. Ama has
ta, isterse yine kaçar.
Biz m a h k û m l a r için özel
hastaneler
tek
lif ettik. Adalet Hakanlığı bütçesine bina 'tah
sisatı koydu.
H a s t a n e işi Sağlık Bakanlığı
nın isidir diye çıkart I ila r.
Muhterem arkadaşlarını, maarifin,
demir
yollarının P T T niu Deniz iyollarının, Şeker şir
ketinin hastaneleri vardır.
Bunlar hastanecilik y a p a r . Adliye Bakanlığı yapamaz.
Olur-

Arkadaşlarım,
bu manzara, siyasi
mah
kûmların kaldığı modern bir hapishanenin nıaıızarasıdır.

!

Bir başka husus hapishanelerin sıhhi
du
r u m u d u r . Sizr modern bir hapishanenin loFiliş r a p o r u n d a n bâzı s a t ı r l a r okuyacağım, «koğuşlar
10 - !2 y a t a k l ı d ı r .
Ranzaların aralaııuda
;">() santimden daha az mesafe
vardır.
(tiyim eşyası
gayrimııntazam
ve d u v a r l a r a
çakılı .çivilere asılmıştır.
Bazan
(.yatakhanelerde küçük Fareler ç ı k m a k t a d ı r . Kadın ıııahk û m l a r kısmında, da İareler görülmüştür. Yenıekhaııelerdc ve k a n t i n d e lâğımlar ve ıııııshıklar tıkanmış
altlarında,
çöp birikmekte
ve çirkin bir m a n z a r a arz etmektedir.
Mut
fak masa
üzerleri ve yerler çok kirlidir. Krzak ambarında depoların üzeri tozludur. Pis
likler erzakla. ıkarışmaktadır.
Bâzı helaların
si Fonları işlememektedir.
Kanalizasyon
t eski lâfı yoktur.»

|

«Adi. mahkûm koğuşlarında»
geceleri iti
me suyu, koğuşa konmuş âdi Ibir teneke. üze
rindi 1 tahta bir kapak ve üzeninde küçük ema
ye bir bardak...
Daldırıp d a l d ı r ı p (içiyorlar.»
' «Mevcut 2 - '•> hela, lamamiyle tıkalı 1 . Taşmış
\ e çirkel" suları etrafa, yayılmış olduğu,
bir
| helada, sifonların işlemez
halde
bulunduğu

I - «'örüldü.»
j
Muhterem a r k a d a ş l a r ı n ı ;
!
işte en modern bir hapishanenin
nıaıızaj rası bu!
Kazalardaki eski ti]) hapishanelerin
d u r u m u ise çok fecidir.
An I al et Bakanlığının
; bunlara, bir çare bulması
şarttır.
Bakanlık,
: sadece modern hapishane yapma'kla
meseleyi
: halledemez.
Bunların
işletilmesi de bilgi ve
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görgü işidir. .Biraz evvel arz ettiğim modern
bir hapishanenin hali İm lüzumu açıkça orta
ya koymaktadır. Temenni ederim ki, müfet
tişlerin bu hapishanelere
gönderip
bunları
teftiş ettirsinler. Kaderin mahkûm ettiği bu
insanları biz de ikinci bir ceza ile eezalandırnııiyalım.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hür
metlerimle (Alkışlar)
BALKAN — Sayın
arkadaşlarım,
parti
grupları adına verilmiş olan bir takrir var ıt
tılaınıza. arz edeceğim ve tasvibinizi alacağım.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Bu akşamı vukubulan acıklı 'kaza dolayısiyle Başkanlığın gösterdiği ilgiyi ve 'yara
lıların ziyaretini şükranla karşıla rfe. Bu ka
zada hayatlarını kaybeden yabancılarla, va
tandaşlarımızın
ailelerinin acılarım
paylaş
tığımızın ve bu kazadan Yüce Heyetinizin
duyduğu üzüntünün bir tebliğ ile umumi ef
kara açıklanmasının karara, bağlanmasıim arz
ve teklif eyleriz.
C. H. V. C. Senatosu
A. V. O. Senatosu
Grupu Bask an vekili
Grupu Başkanı
Kars
îzmiir
Mehmet Hazer
Cahit Oku re r
Tabiî Üye
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Muzaffer Yurdakuler
Âmil Artus
O. K. M. V. Grupu
M. V. Grupu
adına
adına
Yozgat
Niğde
Sadık Artukmaç
izzet Gencr
Y. T. P. Grupu adına
Erzurum
Rahmi San al an
BAŞKAN — Arkadaşlar, Başkanlığa gösteri
len teveccühü büyük bir şükran ve minnetle
karışılan m. Bu takriri oyunuza arzedeeeğim.
Tensip buyurduğumuzda icabedeıı tebliğ der
hal yapılacaktır.
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) —
Takrir üzerinde söz istiyoruım.
BAŞKAN — Buyurun.
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) - - . B u
takririn evvelâ oya sunulmasına ihtiyaç yok.
Başkanlığın bu ıgüne kadar ki takındığı İnal ha
reketler... (Tebliğdir sesleri) Ancak, muhterem.
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arkadaşlaruııızın !)0 kişiye varan ölü ve yanalı
mevzuunda, kan ihtiyaçları üzerinde bir düşün
celeri var anı? Kan vermek isterler ini? Böyle
bii1 yardımdan herhalde kaçınmazlar.
BAŞKAN — Takriri tasvibin ize arzıediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müttefikam
kabul edilmiştir.
Bir arkadaşımız tarafından verilmiş bir öner
ge daha vardır, onu da okutacağım.
Cumhuriyet Senatosu Başikaııl ığına
Yeteri kadar görüşülme yapılmıştır.
Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim.
Erzurum
Nihat Rasinti
BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşlar, Suat
Seren arkadaşıınızla 10 aırkadaş görüşmüştür.
4- grup sözcüsünden maada, 6 arkadaış daha ko
nuştuğuna göre takriri •oylarınıza sunacağım.
SIRRI ATALAY (Kars) — Kifayet aley
hinde -söz istiyorum.
BAŞKAN — Kifayet aleyhine lb uy urun ısayın Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Her ne kadar
konnşan 10 sayın üye ise de bunlardan 'beş ta
nesi grup sözcüleridir. (Dört (gru-p sözcüsü ko
nuştu, sesleri) Eğer 6 üye konuşmuşsa o za
man haklıdır sayın Başkan. Ben sayın P> üye
konuşmadı zaımı ile söz aldım, özür dilerim.
BAŞKAN — Konuşan 6 .sayın üyedir. (Trup
lar hariç, bu konuşan sayın arkadaşların isim
leri şunlardır : Sayın E. Mahmut Karakurt, sa
yın Sarıgöllü, sayın Artus, sayın Atalay, sayın
Turhaıiıgil ve sayın Seren. Bu itibarla 6 üye ko
nuşmuş, 4 sayın üye de Grupları adına konuş
muştur. O balkımdan takriri oylarınıza arzedeee.ğim. Kifayeti kabul buyuranlar... Kabul •etmiyeni er... Kabul edilmiştir.
Sayın Bakan, buyurun.
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KUM AL
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Muhterem
Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım :
Gerek parti grupları adına gerekse şahsan
muhterem senatör arkadaşlarımızın mesuliyetini
derilinde etmiş buluınduğum Bakanlığın (bütçesi
münasebetiyle ve Bakanlığa nıütaallik olmak
üzere tevcih buyıırulan tenkidi eri dikkatle din
ledim. Bu tenkidi er içerisinde şüphesiz pek çok
kısmını bilhassa gösterilen incelik dolayısiyle,
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ş ü k r a n l a karşıladığımı arz ölmeyi de bir vecibe
yi minnet bilirini. Muhtelif meseleler muhtelif
a r k a d a ş l a r la.raiiııdan lıemeıı hemen aynı dille
t e k r a r edilmiştir. Bunların büyük kısmını birleş
tirmek sureliyle cevaplarını vereceğimi, fakat
tek kalmış olan teukidieriıı de no derece yerin
di1 b u l u n d u ğ u n u veyahut ne derece yersiz oldu
ğunu göstermek bakımından onları da ayrıca ele
alacağımı arz ederim.
Evvelâ, vekaletinizin birtakım kanunların ya
pılması zarureti karşısında, ne gibi bir hattı hare
ket takibe!,t iği meselesini ele alacağını filhakika bu
meselenin muhterem senatörle]' tarafından ileri
sürülmüş olmasının
gerek Anayasa, bakımın
dan, gerekse memlekette adaletin hakkı ile işliyebilmesi b a k ı m ı n d a n
büyük
bir ehemmiyeti
haiz olduğuna şiiplıe y o k t u r , birçok k a n u n l a r
y a r d i r ki, bunların tadili vücub ve zaruret ifade
etmektedir. Tadil edilmesi iktiza eden kanunla
rın ya noksanlarının ikmali suretiyle v e y a h u t ta
mamen bir tarafa b ı r a k ı p yeniden bu mevzulara
mütaallik olmak, bu mevzulara taallûk e d e n ' h u 
susları, hükümleri ihtiva etmek üzere bir yeni
imdin hazırlamak yolları vardır, Vekâlet bilhas
sa birçok k a n u n l a r hakkında yeni baştan bir tan
zim y a p m a k yeni baştan bir k a n u n projesi vücu
da g e t i r m e k yolunu i h t i y a r etmiş b u l u n m a k t a 
dır. Fzcünıle merkez teşkilâtına mütaallik ka
nunlar, Ceza K a n u n u , Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu, Hukuk' l'sulu Muhakemeleri Kanu
nu, H â k i m l e r .Kanunu, Ceiıel Mahkemeler kuru
luşuna mütaallik
Kanun, Avukatlık Kanunu,
Adli Tıp Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Uyuş
mazlık Mahkemesi Kanunu gibi mühim kanun
ların üzerinde d u r u l m a k t a d ı r . F i l h a k i k a bu k a
n u n l a r üzerinde işlenirken, birtakım .kanun pro
jeleri hazırlanırken evvelemirde evvelki k a n u n 
larda a n t i d e m o k r a t i k bir hüküm mevcut mudur,
değil midir? V e y a h u t eııkosfisyonel bir hüküm
mevcut mudur, değil midir? Bunlar üzerinde de
eh tan miyetle durul m akta dır.
!iıı k a n u n l a r ı n tanziminde bize y a r d ı m l a r ı do
kunan zevatın ilmî ve içtimai
katagorilerini
de müsaadenizle arz edeyim. B u 'kanunların pro
jelerini tanzim için teşkil edilen komisyonlar
da V a r g ı t a y üyeleri tiden Y ü k s e k IlâOdmler Ku
rulu üyelerinden kariyer akademik mensubu ar
k a d a ş l a r d a n zevat yev almış ilmî eihliy eti erini
hukukun t a t b i k a t ı n d a bir müddet hizmet etmiş
bulunmaları itibariyle, ilmî ehliyetle hukuki ta

kibatı 'birleştirmiş olan zevatın aynı
zamanda
bulunmuş olduğunu 'bu şekilde arz etmiş oluyo
rum.
Medeni Kanuna, gelince, .Medeni K a n u n bun
dan çok evvel biliyorsunuz ki Adliye Vekâletin
de teşkil (Kİ il en bir komisyon tarafından
yeni
baştan ele alınmak suretiyle memleket ihtiyacı
na. uygun gelecek tarzda tadilini! tevessül edil
miştir.
!
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Bu proje tamamen hazırlanmış bulunuyor, bu
ehemmiyetli projenin bâzı eksikleri yar; eksikler
de şundan ibaret : Dilinin Anayasa diline uydu
rulması Anayasamızda
ne gibi mefhumlar, ne
gibi terimlerle ifade etmişse, Medeni K a m ı n d a
da, aynı mefhumları aynı terimlerle ifade etmek
sırf b u r a d a medeni ve Medeni K a n u n u n kelimeleri üzerinde oynanırken
münhasıran Anaya
sa dili nazarı itibara alınacaktır. Sonra esba
bı m ucubenin madde madde yazılmış olmasının
şüphesiz ki mahzuru vardır. Bunları fevhidederek bir mucip sebeple lâyihası yazılmasında zarıtrot vardır. Bu (-alışma Medeni K a n u n u n orfaya. çıkmasını bir müddet daha gecikti roeektir. Medeni Kanun projesinin hu noksanlar! ikmal edildikten sonra Vekâletin tasavvuru şud u r : 1900 de meriyet ınev'kiine girmiş hulunan
Alman K a n u n u Medenisinde tatbik edilen sistemi tatbik etmek suretiyle 'bu Medeni Ivaııun
projesini bastırıp
muhtelif branşlarda,
takat
hukuk sahasında çalışmakta bulunan zevata göndermek ve muayyen bir müddet zarfında vere
çekleri mütalâaları aldıktan sonra Medeni Kanunun tadil projesini Meclise sevk etmektir.
K a n u n l a r h a k k ı n d a yine bâzı mütalâatı bu-

! rada, dinledim,

filhakika çocuk mahkemelerinin

i

! kurulması hakkında, kanun isteniyor, ((ayet,
haklı ve yerinde patronaj müessesesin in mey; 'dana getirilmesi icıiıı bir k a n u n isteniyor, gaI yot yerinde, patronaj müessesesi hakkında ka
nun projesi •esasen i h z a r edilmiş iıulunımvktadır.
Fakat çocuk mahkemeleri meselesine gelin
ce; bıı mahkemelerin iştigal edeceği mevzu iti
bariyle hâkimlerinin sadece1 hukuk ile meşgul
olmalarının kâfi gelmiyeooğini ta'kdir b u y u r u r 
sunuz.
Hukukun yanında pedagoji ile dahi az - çok
istinas peyda etmiş olmanın zarureti
vardır.
Pedagojinin ilgili bulunduğu 'birtakım ilimlerle
de yine az - çok istinas peyda etmiş olmak icabeder.
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Aksi halde, eğer bu icaplar nazarı itibara
alınmaksızın bir çocuk mahkemesi teşkil edecek
olursak ondan bugünkü mahkemelerden alman
neticelerden daha "fazlasının alınacağını ümidetmeyi biraz fazla nikbinlik addederim. Mahke
meler ve ikamın 1 ar hakkındaki mâruzâtım bun
dan ibarettir. (Vza 'evleri meselesine gelince;
Filhakika her hangi 'bir suretle bir suç işlemiş
olan bir şahsın mürettep olan C'eza'Sinı çeker
ken insani şartların gerektirdiği eshaibın ihzar
edilmesi .Devlet için bir vazifedir. Suçlu ne giIbi şartlar, ne gibi haller, ne gibi ruhi tesirler
içinde suç işlemiştir. '.Bunları bir tarafa 'bıra
kalım. Fakat suç işlemiş olmak haddizatında
bir mağduriyettir. Bizzat taibiatnı gadrine uğ
ramış olmaktır. Binaenaleyh, bu adamların ha
pishane hayatının insani şartlara riayet ederek
geçirtmek- suretiyle onların çekmekte oldukla
rı ıstıraıbı kısmen levhim edebilmeyi cemiyetin
vazifesi addetmek ic ab eder. Bunda cemiyetin
menfaati de vaıJdır. (Jün'kü insani şartlara ria
yet edilmek 'suretiyle infazın yapılmış olması
o şahsın cezai müddetini ikmalden sonra ce
miyete avdet ettiği zamdan salâhibal kesbetmiş
olma'sını mucibolahilir. Anudane bir sehat ile
cürüm işleme kabiliyetini daima izhar etmiş
olanlar müstesna, bunların dışında kalanların
ıslahıhal ettikleri görülmektedir. Bu ıslahıhal
etmemin başlıca şartı da hapishane hayatının
cemiyete karşı bir husumet hissi doğuracak şe
kilde geçmemiş bulunmalsıdır. Bu itibarla, Ada
let Bakanlığı hapishanelerle meşgul olmak lü
zumunu hissetmiş ve Ibirçok yerlerde 'bölge •ha
pishaneleri, iş esasına müstenit hapishaneler
ı n eydtan a getirmiştir.
"Bundan böyle beş senelik plânda tesbit edil
miş olan yüz küsur milyon liralık tahsisat ile
hapishaneye ihtiyacı olan yerlerde de daha bir
çok hapishaneler modern teçhizatı ihtiva etmek
üzere ve ihtiyaçları karşı! ıyabilecek' tarzda in
şa edilecektir. Bugün zamanımızda birçok ha
pishaneler' inşa edilmiş bulunduğu gibi, yeni
esaslara tevfikan inşa halinde bulunan hapis
hanelerimiz mevcuttur.
Bvet, hapishanelerin hakikaten bâzılarında
bir ıstırap mevzuu teşkil edecek derecede ra
hatsızlık mevcut bulunduğunu biliyoruz.
Bir muhterem senatör arkadaş geçen Tem
muzda beni lütfedip ziyaret ettiği zaman kendi
dairei intihabiyesinde mevcut hapisanenin çok
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küçük olmasına rağmen içinde 600 kişinin mev
cut bulunduğunu söyledi. Temmuz ayında ben
bunu duyduğum zaman tabiatiyle çok müteessir
oldum. Fakat bu teessürümü izale edebilecek im
kânlara sahibolmadığım için bir şey yapamadım.
O yerde ismini zikretmiyorum, şimdi. O yerde
bir hapisane inşasına başlanmıştır. Veyahut
başlanmak üzeredir bu hapisane işlerine birden
bire el atıp da bunları medeni asrımızın icapla
rına uygun gelecek şekilde .meydana getirme
nin kolay olmıyacağını insaf sahibi olan arka
daşlarımız elbette takdir ederler ki, ben bu in
saf sahipleri mefhumu içerisinde bütün senato
azalarını dâhil görmekteyim.
Antidemokratik kanunlara gelince, antide
mokratik kanunla i* hususunda Adalet Bakanlığı
1960 senesinden beri uhdesine düşen vazifeyi
ifa etmektedir^
Teşekkül eden komisyonlar Anayasa mevkii
meriyete daha henüz girmeden referanduma arz
edilmek üzere ilçen Anayasaya aykırı kanunları
ayıklamıştır. Daha evvel de antidemokratik ka
nunları ayırmış ve bunların zamanınızı işgal et
memek için söylonıiycceğim, arzu eden arkadaş
ları miza isimlerini veririm, hemen hepsini Baş
vekâlete sevk etmiş ve Başvekâlete sevk edilen
bu kanunların büyük bir kısmı Meclise sevk
edilmiş ve Mecliste de bunların yine büyük bir
kısmına kanuniyet iktisabettirmiştir.
Filhakika bu antidemokratik veyahut eııkostisyonel kanunlardan bir kısmı tek bir kanunun
içerisinde zikredilen maddelerle halledilmiş bu
lunmaktadır.
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun öyle
maddeleri vardır ki, o maddeler antidemokratik
veyahut Anayasaya aykırı kanunların ilgasını
tazammum etmekte ve onun yerine Anayasaya
uygun veyahut demokratik birtakım hükümler
sevk etmiş bulunmaktadır'. 141, 142 nci madde
lere gelince Sayın Turhangil'in büyük bir heye
can vatanperverane ile söylediği sözleri dinle
dim. Ve çok da mütehassis oldum. Filhakika hak
lı olduğu bir nokta var bu da bizim zihnimizi
kurcalamaktadır.
Ffendim solcu olan bir adama solcu tâbirini
çok geniş kullanıyoruz maalesef o tâbiri geri
alıyorum. - Sosyalist temayüllü olan bir adama
derhal damgayı vuruyoruz, tabiî bu koyu milli
yetperver' olan bir adama derhal damgayı vuru
yoruz bu da ırkçıdır. 'Diyoruz bunlar şüphesiz-
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ki 141 ve 142 c 1 >>ki muhtevanın
fiilin
anasırı i
cürmiyesini kâfi dcres'odo t e b a r ü z ettirecek ma
hiyette yazılmamış olmasından ileri geliyor, Bu
itibarla, Mayın Turhangil'in çok hakkı \-;ır. İm
haksızlığa da. mâni olmamız lâzım. Yani fiilin İni
141 ve 142 nin ihtiva etmiş olduğu h ü k ü m l e r d e
gösterilen m ü i a a d d i t fiillerin her birinin tekev
vün unsurlarını eürmî unsurlarını iyi.ee tebarüz
ettirmek suretiyle her hangi bir haksızlığa mey
dan vermeuıekliğinıiz lâzımgolir. Çünkü şayanı
d i k k a t olan nokta SIK; diye ileri sürülen fiil bir
çok ahvalde 1 fikrî birtakım tezahürlerdir. Bina
enaleyh d i k k a t l e hareket etmek
hususundaki
tavsiyelerini ben de ehemmiyetle nazarı itibara
a l m a k t a b u l u n d u ğ u m u z u söylemekle kendilerini
t a t m i n etmiş o l d u ğ u m u zannediyorum.

söylemiştim. Af meselesi h u k u k i bir mesele de
ğildir. Af meselesi politik bir meseledir, ve af
öyle bir keyfiyettir ki, bütün t a r i h boyunca,
her ihtilâli takibeden kısa veya uzun bir zaman
sonra suçlu addedilen kimseler affedilir. Bu da
sosyal bir vakıadır. Ye sosyal bakımdan verimli
olur. B u af keyfiyeti umumi siyaseti ingilendirir. Bu hususda A d a l e t Bakanlığı münferiden
her h a n g i bir mesuliyet d e r u h d e edemez. Hattâ
değil yalnız siyasi affı,
umumi affı geçelim,
birçok hırsızların katillerin
dolandırıcıların
ş u n l a r m , bunların affı dahi h u k u k i değil, sos
yal ve politik bir meseledir. Adalet Bakanı bu
işlerde ancak, t e k n i k bir müessese olarak çalı
şır. Cemiyetin b u g ü n k ü i h t i y a ç l a r ı n a göre ge
rekli afların yapılması icabettiği hususunda bir
k
a n a a t e salıibolursa Adalet Bakanlığı evvelâ
Mâruzâtıma son vermeden
evvel çok kısa
içinde
bulunduğu icra kuvvetinin noktai naza
olarak muhterem arkadaşlarımız,. Mayın Kayarını
tebarüz
ettirmek d u r u m u n d a d ı r . Sonra
lar'ın sözlerinden bir nebze bahsetmek lüzumu
teşriî organın muhtelif heyetler h u z u r u n a me
nu hissediyorum. Zannedilmesin ki. şahsımı is
seleyi
getirip onlardan bir k a n u n i y e t kesbetme
tihdaf ederek söylenmiş o l d u k l a r ı n d a n her han
imkânını
elde etmeye çalışır. Ama bu sonra ge
gi bir üzüntü d u y a r a k ona cevap vermek irin
len
biıNazif'edir.
Binaenaleyh, benim politik
bıı bahsi tazeliyorum. Hayır, ben
kendisinin
ı
i
demiş
olmaklığımı
tenkidetmelerini
doğru gör
ü z ü n t ü s ü n ü mazur görürüm. İlen insanım insaı
mediğimi huzurunuzda
söylersem beni mazur
ı s t ı r a p l a r ı n ı bilirim, insanın muzdarip zamanın
görün.
Belki
ben
hata
ediyorum,
kendilerinin
da ne dereceye k a d a r ileri gidileceğini bilirim.
bilgisi
benim
bilgimden
daha
derin
olabilir ve
Muzdarip insan feryat eder. Kendisini mazur sa
bunu
poiltik
değil,
tamamen,
h
u
k
u
k
i
görürler
yarım. Vekilin b u r a d a n çekilmesi lâzım, diyor
ve
Adalet
Bakanlığının
uhdei
mesuliyetine
tah
diyebilir, fakat bir noklayı düşünmez ki, benim
mil
edebilirler.
Kelepçe
t
a
t
b
i
k
a
t
ı
bu
demogojik
dâhil b u l u n d u ğ u m kabineye itimat oyunu esir
bir mesele, h a k i k a t e n
b u g ü n için geçer akçe
geyen siyasi zihniyeti temsil eden bir partiye
oldu,
bugün
için
demiyelinı,
b i r k a ç gün evveli
mensuptur.
ne k a d a r geçer akçe idi, f a k a t artık görüyorsu
b i n a e n a l e y h , benî kendi itimadı ile t u t m a 
nuz ki kapandı, sanki İlendeniz şu fikri suçlarda ke
mıştır ki, bana istifa, teklif etmek hakkına, haiz
lepçeyi vurun demişim, sanki bendeniz adliyeye^
olsun. (Alkışlar)
giren h e r münevvere, kaçması ihtimali v a r d ı r ,
A m a b u n l a r söylenir sözlerdir, söylenebilir,
çünkü münevverdir, kelepçeyi v u r u n , demişim,
ben yine diyorum ki, katiyyen üzgün değilim.
aşağı - y u k a r ı bu eda ile beni iddiham etmeleri
Çünkü, m u z t a r i p adam feryadeder. Yalnız bâzı
en hafif tabiriyle insafa sığmıyan bir keyfiyet
n o k t a l a r a temas etmeden de gecemiyeceğim.
tir.
N o t e r meselesine girmiyeceğim. Çünkü, huzu
runuzda sorulmuş olan bir sual v a r d ı r , b u r a d a
Ben ki, tavsiye ve telkinlerde bulunmuşum dur, müddeiumumilikler m ü m k ü n mertebe dik
o sualin cevaplarını v e r i r k e n nasıl h a r e k e t et
k a t ediniz m ü n e v v e r a d a m l a r a kelepçe v u r d u r 
tiğimi ve bu h a r e k e t i m i n i s t i n a d e t t i ğ i h u k u k i
mayınız, demişimdir, f a k a t meselenin
safahatı
h ü k ü m l e r i n nelerden
ibaret
olduğunu teşrih
m a t b u a t a aksettiği gibi cereyan etmedi. J a n 
edeceğim. Onu geçiyorum.
darma, nizamnamesinin 240 ncı maddesi bu ke
Af meselesine geliyorum. Bendeniz Yüksek
lepçe keyfiyetini getiriyor, m ü n h a s ı r a n muha
Heyetiniz h u z u r u n d a dört. seneye k a d a r hepsi
fazaya m e m u r j a n d a r m a n ı n sırtına y ü k l ü y o r .
cezalarının ortadan kaldırılmasına, t a a l l u k eden
Çünkü, kaçarsa mesul olan odur. Müddeiumu
af k a n u n u müzakeresinin yapıldığı celsede Ada
minin kelepçe vurmayın, demiş olması, o müdlet Bakanı olarak almış olduğum sözde şunu
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deiumumiyi belki mesuliyete Kokabilir ama,
jandarmayı o günkü mesuliyetten kurtaramaz,
binaenaleyh, .jandarma da hâdisede kelepçeyi
takıvermiş huzurunuzu işgal etmek için fazla
söylemiyorum.
Yanımda bizzat kendisine kelepçe vurulan
zatın, doçentin ifadesi mevcuttur. Bu mazbut
ifadesi ve kendisinin imzalı ifadesidir.
.Jandarma kumandanının savcılığa yazmış
olduğu tezkere de yanımdadır. "Fakat huzurunu
zu işgal etmek istemiyorum. Kelepçe tatbikatı
da budur. Aykırı kaanatleri avukat iken besle
diği kanaatleri aykırı kanaatleri bugün besli
yor diyor, farkında değilim. Hğer değişmiş bir
kanaatimi söylerlerse tashihi ahlâka ve seciye
tashihine çalışırını.
insan her yaşta öğrenmeye muhtaçtır. Bi
naenaleyh bana bunu eğer öğretebilirlerse, şük
ranla kendilerine karşı mütehassıs olduğumu
ifade etmekten çekinmem, ama bendeniz haya
tımın başından beri, hatada ısrar etmemekle be
raber, bugüne kadar ne demişsem bundan dön
müş bir adam değilim. Benim avukatlığım var,
ama kendileri gibi avukatlığı münhasıran ken
dime meslek ittihaz etmiş bir adam değilim. "Ben
avukatlığımı bir kariyer akademik mensubuna
ne kadar yapmak imkânı mevcut ise o şekilde
yaptım, benim avukatlığımdaki mümaresem çok
mahduttur.
Ehil bir avukat olmıyabilirim, ama hoca ola
rak ne söylemişsem, avukat olarak ne söylemiş
sem, "istanbul Barosu Reisi olarak ne söylemiş
sem, hâlâ onları söylemekte musir bir adamım.
Ama bana diyemezler ki, sen filân, filân şeyi
söyledin, bugün bunların aksini söylüyorsun,
diyorlarsa, bu iddianın misalini istemek benim
hakkımdır.
Tedbirler Kanununa gelince, Tedbirler Ka
nunu muhalif gazetelere tatbik ediliyormuş baş
kalarına tatbik edilmiyornıuş, yok böyle bir şey.
Tedbirler Kanunundaki mesuliyetim, tek reyim
den ibarettir. Fakat zannederim ki o zamanlar
Adalet Partisinin seramedanından bulunan Sa
yın 'Kayalar bu kanunun ihzarında her halde
benden fazla müessir olmuşlardır.
Ben bu kanunun ihzarına hiç müessir olma
dım, hattâ bunun konuşulması zamanında da
ben istanbul'daydım ama geldim,
vicdanıma
uygun buldum elimi kaldırdım eğer kötü bir
kanun ise, muhterem efendilerim, bu heyetler

-

bu kanunu yaparlarken kötü tatbikata meydan
vermiyecek şekilde çerçevelemek mecburiyetin
de idiler. O kanunun
hükümlerinden fenaları
varsa onları koydurtmamak için sarfıgayret et
mek mecburiyetinde idiler. Bendeniz zabıtlara
baktım böyle bir şey göremedim. Herkes bu ka
nunun çıkması hususunda, büyük bir heves gös
termiştir. Samimî veya gayrisamimî, ama ben
samimî bilirim, bunu imza etmişler getirmişler
ve biz de reyimizi vermişiz^ gelelim tatbikatına
çok şükür bendenize mahkemelere tesir ediyor
sun dememek lütufkârlığında bulunuyor, değil
mahkemelere, arkadaşlar, bendeniz müddeiumu
milere bile filân hakkında şu fiilinden dolayı
takibatta bulunun demiyorum. Kanuni tâbirdir
mazur görün, emir vermek salâhiyetini haiz olan
bir makamın sahibiyim. Ben zamanı vekâletimdeki 8 nci aya girmişizdir bir müddeiumumiye
filân hakkında şu dâvayı takibet diye bir emir
vermedim. Onları bıraktım kendi başlarına ama
büyük bir gaf yaparlarsa elbette benim de elim
de bir salâhiyet var, bu salâhiyetimi o zaman
kullanırım, bidayeten inisiyatiflerini kıracak
hiçbir harekette bulunmadım. Şimdilik bendeniz
Adalet Bakanı olarak her hangi bir savcıya şu
muharrir hakkında takibatta bulun şu muhalif
gazetenin mesul müdürü hakkında takibatta bu
lun diye bir emir vermemişken ve vermemeyi
kendime âdet edinmiş iken
mahkemelerde de
her hangi birisine şu şekilde fiil işlemiş bulu
nanları mahkûm et veyahut etme diye telkin
lerde bulunmamış iken bana nasıl olup da sual
soruyorlar? Muhalif gazetelere Tedbirler Kanu
nu tatbik ediliyor da muvafık gazetecilere Ted
birler Kanunu tatbik edilmiyor?
Başlamış olan bir takibatı durdurun demek
ve hattâ açtırdığım takibatı durdurun demek
salâhiyetini haiz değilim.
•Eğer müddeiumumi bir şahıs hakkında, yal
nız dahi olsa, tahkikat açmışsa, ne yaptın bunu
durdur diyemem, bu takibatı yalnız ona takip
te bulunmadığı bir şahsı takipte bulunmak iein
emir vermek salâhiyetine haizim.
Bir müddeiumuminin yakasına yapışıp da
sen 141, yahut 142 nci maddelerin şu veyahut
bu hükmüne muhalefet ettin yahut Tedbirler
Kanununa ımıu'halif hareket ettin diye bir ada
mı mahkemeye vermişse, ve ma'hkemo de o ada
mı mahkûm etmişse, benim (yapacağını şey yok.
belki bir insan olarak, vah yazık mldıı bu ka-
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d a r mahkûma. bir tane daha. iltihak etti diye
ü z ü n t ü doyabilirim.
Ama m a h k e m e y i t a h t i e
edemem, .hakkım yok ve t a h t i e etsem. İreni te
lin etmemiz lâzım dini. siyasete alet e d e n l e r
için cevabımı arz edeyim. Ben savcının dâva.
açtığı. ve m a h k e m e n i n de m a h k û m ettiği şahıs
lar hakkında, bir şey demek •kudretini ı'haiz de
ğilim.
•Bit' mesele var suç işliiyenler çoğalıyor, Ad
liye Vekâleti buna. çare 'bulamıyor,
deniyor,
f a k a t Adliye Vekâleti terbiye müessesesi değil
Adliye Vekâletinin (dinde movcudolan zabıtai
adliyedir. Zahıtaımânia, Adliye Vekilinin elinde
değildir. Ve olması da ieabetmez. H a l b u k i (bu
iş bir eemiyet mensuplarının teHbiyosi mesele
sidir. B u a n a kucağında, harçlar, mekteplerde <levam eder. Ve n i h a y e t cemiyetin içerisinde insa
nın dâllıil 'bulunduğu zümrenin adaletleri ile
'anameleriyle f kuv\ r et bulur. Suç işlememek hu
susunda. her h a n g i b i r tcr'biyckâr tesirde bulun
mak bizim ancak mı ahkâm, olumca hapsamelerde yapabileceğimiz !b!ir İştir. Nitekim iha/p-sane
lere gelen a d a m l a r a d a zaman zaman b i r t a k ı m
içtimai, onların anlıyahileceği şekilde felsefci,
d i n î b i r t a k ı m telkinlerde 'bulunan zevat geli
yor. Tanınmış a d a m l a r d ı r b u n l a r geliyorlar
hasbin a İler y a p ı y o r l a r , 'onlara k o n f e r a n s l a r ve
riyorlar. Bizim terbiye rolümüz h u r d a oluyor.
B u terbiye rolümüzde ne dereenye k a d a r mu
vaffakiyet di verir-. T a k d i r edersiniz, a m a bu
nun dışında ınıilletin
çocuklarını elimize alıp
d a onları s u ç işlemiyecek k a b i l i y e t t e yetiştir
meye çalışmak şüphesiz ki, v e k â l e t i m i ilgilen
dirmez. B u i t i b a r İle, günün mühim meselele
rinden biri olan istinaf mahkemelerine kısaca
bir temas edip sözlerimi bitireceğim.
Çok affmızı rica 'ederim. Ook işgal ettim,
efendim işitin af teşkil etmek h u s u s u n d a 'mem
lekette oMukça. k u v v e t l i mir cereyanım, mıeveudolduğu hepimizce m a l û m d u r . Son seçimlere gir
miş 'bulunmam siyasi d ö r t partinin zannederim
ki, .dördünün de p r o g r a m ı n d a istinaf mıalhkemesi teşkil etmek h u s u s u n d a bir k a n a a t i h z a r
ed ilm iş 1 > ul umma kt adı r.
İstinaf '.maüı'kemelerinin
teşkilinde
dikkat
edilecek 'birkaç hususu »Sayın Kâmil Ooş'kım oğ
lu, S a y m A r t u s , ileri s ü r d ü l e r h a d d i z a t ı n d a o'bjektif b a k ı m ı n d a n h u ikazlar 'tamamen yerin
dedir. Ş u n u arz edeceğim, 1925 te İstinaf teş
kilâtı. ilga. edilirken h a k i k a t e n ehliyet; meselesi
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hievzuubahisrtir. F a k a t Ibugün için ehliyet me
selesini 192Ö t e o l d u ğ u derecede ileri bir me
sele a d d e t m e y e i m k â n 'yok. B i r ç o k ehil illâki in
lerimiz mevcut b u l u n m a k t a d ı r ve b u n l a r Tem
yize üye olabilmek ışartını (İde eturıiş, ly'ami bi
rinci .sınıfa; yükselmiş b u l u n m a k t a d ı r . Elbette
birinci sınıfa, b u ızevat; .gelişi güzel terfi etmiş
değildir, b u g ü n e 'kadar adlî sahada, 'gösterdik
leri. muvaffakiyetlerin 'bir nişanesi o l a r a k gel
mişler, derece derece terfi etmişlerdir. Binaen
aleyh bm zevatın işgal edebileceği isltin'af m.ahkemıelerin'deki koltuklarda, yerlerini doldura
c a k l a r ı n a inanıyoruz.
B ü t ü n 'vilâyetlerde mi istinaf
mahkemesi
kurulmak', bölge istinaf mahkemesi mi k u r u l 
malı? Bendeniz bu müna'kaşanın henüz zamanı
gelmediğine kaaniinı. O ü n k ü bugün için belki
biz 10 vilâyetti 1 bölge istinaf mahkemesi kur
mayı düşüne'bilirîz.
F a k a t hu işin içerisine garipte dorinlıikleri,nc daldığımız zanıam ibelki 67 Vilâyette d e kur
mak doğrudur- diyebiliriz. B u g ü n d a h a henüz
(bunun münakaşasına 'böndeniz mahal görmüyo
r u m . Yalnız fbir noktayı arz edeyim eskiden
mevcut
Vilâyetimiz b u igünlkü vilâyeltlerin 4
ünü 5 ini içerisinle 'almakta idi,
Evvelleri otobüs yok, otomoıbıil ,yo:k, t a y y a r e
yok, telefon yok olduğu 'bir devirde, Ibu k a d a r
geniş ıbi.r sahada bir tek istinaf mahkem©s:i var
d ı İzmirde istinaf ımahıkemesi vardı. B u vasıta
sızlık devrimde gel ebilıiyorlardı fim «gün pelk çok
vasıta var, otobüs var, otomolbil var t a y y a r e v a r
'binaenaleyh ibendonlz şimdiki halde b u n u tama
men zait görüyorum. B u hususum .münaikaşam
zamanımın geldiğine kaaıni değilim.
Kamunu izhar ottiğimiiz zaman huzurumıuza
gelecek, o zaman
ve ha.tıtâ k a n u n h u z u r u n u z a
gelmeden evvel çok d a m ü m k ü n d ü r k i bâzı a r k a 
daşlarımızın mütalâasını alacağız. D a h a o za
man. ıbu m ü t a l â a l a r d a nisıbet ^görerek kendi mütalâalarımızla yer değiştirmesinle çalışacağız.
Şimdi b u n u n
vakti ıgeldiğiıno kaani değiliim.
H u z u r u n u z u çok işgal ettim. 'Tekrar t e k r a r af
fını zı dilerim, sorulan suallere ıgöre haizin ko
n u ş t u m ondan, dolayı a r k a d a ş l a r ı m ı n ıbeni affet
melerini rica ederim.
B u n d a n sonra sorulacak b ü t ü n sualleri ce
v a p l a n d ı r m a k h u s u s u n d a d a g a y r e t sarf etmek-
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ten geri katmıyaeağıma oın.iıı olmanızı rica. öde
rim .
J>eri,n hürmet lorimle efendim. (Alikıslar)

2.19

^BAŞKAN — Bölümlere geıçitmesini oylarını
za arzodiyorıtm. Kalbul buyuranlar... Kaıbul elmivenler... Kabul edilmiştir.
B.

101

201

202

20:5

20ü

207

209

218

220

Lima
Birinci kısmı - Ö d e n e k ve
benzeri özliik L a k l a r
Bakan ödeneni
B A Ş K A N - - Kabul edenler...
V) t i t d ye: d r . . . Kn bu! o d i 11 nişi ir.

12 000

İkinci lasını - P e r s o n e l
giderleri
1 - M a a ş l a r ve ü c r e t l e r
Maaşlar
135 477 500
B A Ş K A N — K a b u l edenler...
Etmiyenler... K a b u l edilmiştir.
Ücretler
15 609 408
B A Ş K A N — K a b u l edenler...
Etmiyenler... K a b u l edilmiştir.
Geçici hizmetliler ü c r e t i
40 000
B A Ş K A N — K a b u l edenle r...
Hi.mıiyenier... K a b u l edilmiştir.
II. - B a ş k a Laklar
4178 ve 4598 sayılı k a n u n l a r
gereğince y a p ı l a c a k zam ve
yardımlar
B A Ş K A N •— K a b u l edenler...
i •luıivvnh r... Kabul edilmiştir.
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı K a n u n u n 5 nci maddesi
gereğince ödenecek p a r a mü
kâfatı
B A Ş K A N - - Kabul edenler...
Bfmıiyenler... Kakül edilmiştir.

221

232

301

302

3 525 000

303

304

3 000
30f

5434 sayılı K a n u n u n 14 ııcü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu 'maddeleri gere
ğince T. C. E m e k l i S a n d ı ğ ı n a
y a p ı l a c a k ödemeler
10 120 150
B A Ş K A N —- K a b u l edenler...
E ti; üyen lor... Kaimi edilmiştir.
7458 sayılı K a n u n
gereğince
ödenecek k a s a tazminatı
B A Ş K A N - - K a b u l edenler...
Fjttnlvontor... Kakül edilmiştir.

Lira

İB.

21 000

306

307

308

27 000 000
H â k i m ödeneği
B A Ş K A N — K a b u l edenler...
Etmiyenler... K a b u l edilmiştir.
0119 sayılı K a n u n gereğince
adlî t a b a b e t l e ilgili olarak öde
necek t a z m i n a t
471 000
B AŞK AN - - K a b u l edenler...
Etmiyenler... K a k ü l edilmiştir.
G119 sayılı K a n u n u n 6 ve 9
ucu maddeleri gereğince mıüteLassıslara verilecek lıuzur -üc
reti
15 000
B A Ş K A N — Kabul edenler...
Etmiyenler... K a b u l edilmiştir.
00 sayılı K a n u n gereğince veri
lecek t a z m i n a t
13 600 000
B A Ş K A N — K a b u l edenler...
Ul.m.iyeııJrr... Kabul edilmişti;'.
Ü ç ü n c ü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri b ü r o gider
leri
B A Ş K A N — Kabul edenler...
E t mayon lor... Kakül edilmişti r.
Vilâyetler büro giderleri
BAŞKAN — Kabul od eni er...
Etmdyenlor... Kakül edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
B A Ş K A N — Kabul
ednder...
Etmiyenler... Kakül edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon, üc
ret ve giderleri
B A Ş K A N - - Kabul edenler...
Ktmiyouler... Kabul edilmiştir,
Vilâyetler k i r a bedeli
B A Ş K A N — K a b u l odenrter...
Etmiyenler... Kakül edilmiştir.
Giyecekler
B A Ş K A N — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yolluklar
B A Ş K A N — K a b u l edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı K a n u n
gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
BAŞKAN
Etmivonlei

557

K a b u l edenler..
K a b u l edilmiştir

045 000

4 870 000

2 000 000

7 970 000

1 250 000

357 520

1 580 000

360 000
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T a ş ı t l a r giderleri
B A Ş K A N — K a b u l edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü kısım - Daire
hizmeti eıi
Temsil giderleri
I i AŞK AN — K a b u l edenler...
Etmiyen-ler... Kaimi edilmiştir.
Kovuşturma giderleri
i i AŞKA N —- Kabul edemi er...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Adlî Tıp Kurulu giderleri
BAŞKAN -— Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(Vza ve tcvkifevleri giderleri 27
BAŞKAN - Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Milletvekilleri
ve (\ Senato
su üyelerinin secim giderleri
BAŞKAN
Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üniversite ve y ü k s e k okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar
B A Ş K A N — K a b u l edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
BAŞKAM — K a b u l edenler...
E t m iyen 1er... Ka bu 1 edil mi ş ti r.
S t a j giderleri
B A Ş K A N •— Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Milletlerarası
münasebetlerin
g e r e k t i r d i ğ i giderler
B A Ş K A N — K a b u l edenler...
Etmiyenler... K a b u l edilmiştir.
Memleketimizde
I oylanacak
Mil 1 etle rarası H u k u k Felsefesi
ve Sosyal Felsefe Kongresi ile
sair k o n g r e l e r genel giderleri
B A Ş K A N — Kabul edenler...
Etmiyenler... K a b u l edilmiştir.
Beşinci kısım - Borçlar
Kurs giderleri
B A Ş K A N — Kabili edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(îeçen yıl borçları
B A Ş K A N — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Bina

iB.

Lima
326 500

502

05:!
.10 000

074 800

KiO 000

514 '200

25 000

298 900

701

70:>

714

ıno ooo
:î9 950

781

58 :$22

00 000

[00 000

558

Yatırımlar
I - Onarımlar
Bina, imarımı
B A Ş K A N — Kabul edenler...
Etmiyenler... K a b u l edilmiştir.
Makina teçhizat onarımı
BAŞKAN - - Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
III - T r a n s f e r »dilen
yatırım fonları
Döner sermaye
BAŞKAN
- K a b u l edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
IX - Makina ve teçhizat
alımları ve esaslı
onarımları
Makina teçhizat satmalımı
B A Ş K A N - Kabul edenler...
El.miyeiıler... Kabul edilmiştir.

E ----- Millî Sarımına

yın

100 000

Eski yıllar borçları
BAŞKAN
Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil misli r.
Altıncı kısım - Y a r d ı m l a r
Adalet
Bakanlığı,
Yargıtay
ve A n k a r a Adliyesi Mukim ve
Memurları Yardımlaşma Cemi
yetine ( M e m u r ve müstahdem
lerin öğle y e m e k l e r i n d e kulla
nılmak üzere)
B A Ş K A N - - Kabul edenler...
Etin iy eni e r... Kab ıı 1 ed i 1 mistir.

Hakanlığı

79 000

92 000

900 000

:i 000

»00 000

20 000

bütçesi

BAŞKAN — Millet Bartisi ( i r u p u adına Sa
Flusoy.

M İ L L E T BARTİSİ (MUÎBII ADİNA MANSITK L L U S O Y ( A n k a r a ) — Sayın Başkan, Say.u Hükümet erkânı, m u h t e r e m
arkadaşlarım,
sözlerime başlamadan hürriyet, ve istiklâlimizin;
ve milli b ü t ü n l ü ğ ü m ü z ü n teminatı olan k a h r a 
man T ü r k Silâhlı Kuvvetlerini Millet Bartisi
adına en derin saygı ile selamlamayı bir vazife
biliriz.
Sayın a r k a d a ş l a r ;
Yurdumuzun
koruyucusu k a h r a m a n Türk.
Silâhlı Kuvvetlerinin mensup b u l u n d u ğ u Millî

C. Senatosu

B : 36 1 . 2 . 1963 O : 3

Savunma Bakanlığının hazırlamış, olduğu bütçe
yi partimiz tasvibeder.
Millî Savunma Bakanlığının bütçesi büyü
nün zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir du
rumda değildir. Asgari idame tnasrah olarak ka
bul etmek lâzımdır.
Cönül arzu ederdi ki, Millî Savunma Bakan
lığının bütçesi daha zencin olsun.
Arkadaşlar,
Millî Savunma Bakanlığının 19(52 malî yılı
bütçesi 2 555 804 0!)4 lira iken lî)6.'5 malî yılı büt
çesi 2 81);> 678 51-1 lira olarak yüksek huzurunu
za getirilmiştir. Her iki malî yıl bütçesi arasın
daki fark, 274 814 418 liradır. .Bu fark, askerî
ihtiyaçların artmasından ileri gelmektedir.
800 000 kilometrekare bir sahayı kaplayan
vatanın emniyet ve bağımsızlığını koruma ve sa
vunma mesuliyetini omuzlarına yüklemiş bulu
nan Silâhlı Kuvvetlerimize bu bütçenin bugün
kü şartlar karşısında kifayetsiz olduğuna kaaniiz.
Arkadaşlar,
Millî Savunma Bakanlığının bütçesi ne ka
dar az olursa olsun, icabında asil Türk milleti
bütün varlığını Silâhlı Kuvvetlerinin
emrine
vermekten çekinmiyeeeği gibi; ruhundaki Azim
ve damarlarında temiz kanın icabı ile geçmişte
olduğu gibi gelecekte de hiçbir millete nasip olmıyan kahramanlıklar yaratarak ebecliyen beka
bulacağına hiç kimsenin şüphesi kalmasın. Türk
milleti, ebediyete kadar hür ve müstakil kalma
yolunda kararlıdır. Bir zamanlar Türk'ü öl
müş zannedenler bile zamanı geldiğinde asil
Türk milletinin ölmediğini ve ölmiyeceğini ebe
diyen hatırı sayılır bir millet olarak kalcağma
inanmış ve iman getirmişlerdir.
Sayın arkadaşlar,
Hürriyet ve istiklâlimizi ve millî bütünlüğü
müzü yıkmaya yeltenen düşmanlarımıza haykırarak şunu duyurmak isteriz ki; kader birliği
yaptığımız müttefiklerimiz günün birinde bizden
ay nisalar veya yardımlarından bizi mahrum
bıraksalar bile kahraman Türk Silâhlı Kuvvet
leri ve topyekûn Türk milleti At a'sının kendisi
ne emanet ettiği Cumhuriyet ve istiklâlini ve
aziz yurdunu savunmaya azim ve kararlıdır.
- Her karış toprağı asî I Türk kam ile yuğrulınuş bulunan, aziz vatanımıza göz dikenlerin göz
lerini çıkarmaya milletçe kararlıyız.

Bize, bu mesut günleri bahşeden adlı, adsız
kahraman şehitlerimizin ruhları önünde millet
çe eğilerek diyoruz ki, siz makberlerinizde müs
terih olunuz, emanetlerinizi ilelebet yaşatacağız,
icabında birlikte öleceğiz.
Sayın arkadaşlarım,
Dünya milletleri ordularını modern silâhlar
la teçhiz ederken bizler, pasif kalamayız. Kah
raman Silâhlı Kuvvetlerimizi asrın icabı silâh
larla teçhiz ve teşkilâtlandırılarak eğitimine son
derece önem vermek suretiyle iktisabetmesi ge
reken kuvvete ulaştırmak hepimize düşen bir va
zifedir.
Dünyanın iki kritik grııpa ayrıldığı, bir dev
rede Türkiye NATO müdafaasının sağ kanadı
nın kilit taşı mevkiinde bulunması, yurdumuzun
savunmasında olduğu kadar cihan sulhunun te
sis ve idamesinde de mühim rol oynamaktadır.
Memleketimizin jeopolitik durumu da bu hassa
siyetimizi bir kat daha artırmaktadır. Bu bakım
dan Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizi atomik si
lâh ve füzelerle teçhiz etmek mecburiyetindeyiz.
Arkadaşlar,
Bundan birkaç gün evvel matbuata beyanat
veren Millî Savunma, Bakam Sayın İlhami San
ca r, memleketimizdeki -Jüpiter füzelerinin yerine
Polâris füzelerinin ikâme edileceği yolunda müt
tefikimiz Amerikan Devleti ile yapılan müzake
relerin memnuniyet verici bir şekilde inkişaf et
tiği haberi gönüllere inşirah vermiştir. Yurdu
muzun tedafüi mahiyette olan bu gelişmesi toizlere de huzur getirmiştir.
Arkadaşlar,
Türkiye, NATO ve OBNTO camiasında yük
lendiği taahhütlerini bütün vecibeleriyle yeri
ne getiren yegâne bir millettir. Bu böyle olma
sına rağmen dost ve müttefikimiz Amerika'nın
bize verdiği yardımı kifayetsiz bulmaktayız.
Dünya sulhunun bekçiliğini yapan milletimiz,
kader birliği yaptığı dost ve müttefikleriyle her
sahada ya uyana yürümek mecburiyetindedir.
Bu bakımdan gün geçtikçe askerî ihtiyaçlarımı
zın arttığını; lojistik desteğine ihtiyacımızın bu
lunduğunu, NATO standardım aynı seviyede
tutmak mecburiyetinde olduğumuzu, personeli
mizi teknik sahada yetiştirmek mecburiyetinde
olduğumuzu kendileri de bizim kadar bilmekte
dirler. Bu bakımdan kifayetsiz olan yardımın ar
tırılması zaruridir.
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Arkadaşlar,
|
Sayın arkadaşlarım, bu durum
karşısında
Millî Savunma Hakanlığı Bütçesiyle Silahlı I* bugün bir anti tez veya görüş vardır. Nitekim,
Kuvvetlerimizi maddeten ve manen yükselmesi I geçenlerde dış politika üzerinde görüşmeler ya
ne çalışacağına inancımız vardır. Silâhlı Kuvvet
pılırken, nükleer silâhları yapan milletlerin ço
lerimize güveniyor ve onlarla iftihar ediyoruz.
ğalması karşısında, milletler bu silâhları kullan
1Î)(K) malî yılı bütçesinin Millî Savunma Ha
maya pek cesaret edemiyecekler. Dolayısiyle ge
kanlığına ve memlekete hayırlı ve uğurlu olma
lecek bir savaşta bildiğimiz klâsik silâhlar ön
sını candan temenni ederiz.
plânda yer alacaktır, denildi.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
I
Arkadaşlar, bu görüş doğru olabilir. Ama
HAŞKA.Y — A. !\ (irupu adına Sayın Du
şunu unutmıyalım ki, bugünün
kütle halinde
rul.
tahrip veya zayiat verdirecek olan silâhlar yal
A.P. (IFİUPTT ADINA MEHMET EMİN
nız atom ve nükleer silâhları değildir. Bunların
DURUL (Denizli) — Muhterem Başkan, sayın
yanında, başka silâhlar da vardır. Bunların ne
senatörler, Sayın Hükümet erkânı.
vileri ve tesirleri hakkında dünya askerî litera
türünde bilgiler vardır. Ve bunlar tasavvur
İnsanlığın feza devrine eriştiği bugünde, za
halinden tahakkuk safhasına geçmiştir. Eğer
manımızın millî savunma anlayışı (konsepti)
hakkında kısa bir giriş yapmak istiyorum.
I Doğu bloku bugün süratle katî netice alabile
Hu girişte temas edeceğim hususlar, sadece
ceğine inanırs'a bu silâhları da kullanmakta bir
maksadı ifade edecek kadar şümullü olacak, se I an tereddüt etmiyeeektir. Şu kaide, biz gelecek
bepleri, ilmî, teknik ve .jeopolitik veçheleri üze
bir savaşta, yine nasıl olsa, klâsik silâhlar kul
rinde uzun uzadıya durmıyacağım. Esasen bu
lanılacak, biz de bu arada, seferberliğimizi ilân
na lüzum da yoktur. 'Belki bu girişi bile lüzum
eder ve savaş gücü kaynaklarımızı harekete ge
suz görecek arkadaşlarım olabilir. Ancak bu
çirmek imkânını bulabiliriz
diye, bir anlayış
gün, içinde bulunduğumuz hakikatler, millî men
içinde kalamayız. Milletlerin sıkıştıkları an, bu
faatlerimiz bakımından Yüce Senatoda bunların
silâhları kullanma ihtimalleri çok büyüktür.
bir defa daha açıklanması zaruri kılmaktadır.
Esasen bugün, nükleer silâhlar, küçük çaplı ve
kısa menzilli, silâh ve roketlerle de kullanılabi
Aziz arkadaşlar; çağımız feza çağıdır. Görü
lecek hale getirilmiştir. Bunu da belirttikten
yoruz ki milletler dünya dışına çıkmak, uzak
sonra, Birinci Dünya Harbinde ortaya atılan
âlemlere ulaşmak istiyor. Dünya çok küçülmüş
2 nci Dünya Harbinde, geniş ölçüde tatbik edi
tür. Bir savaş halinde, bir anda dünyanın her
len, hepimizin bildiği, dünya, savaş ve savunma.
tarafı birden bir savaş alam haline gelebilecek
anlayışım tekrar kısaca, ifade etmek lüzumu aşi
tir. Hattâ diyebiliriz ki Yüce Senato veya Mil
kâr olur.
let Meclisi çalışma halinde iken bir dünya sa
1. Savaşlar, lopyekûn savaş,
vaşının başladığını ve bu aziz vatanın bile bir
2.
Savunma, topyekûn savunma olacaktır.
savaş felâketiyle karşı karşıya geldiğini göre
I
Böyle
olunca, bizim de savunma anlayışımız
biliriz.
I ister istemez bu olacaktır.
Arkadaşlar; bunun misalini az daha Küba
olayı ile görebilecektik. Hep biliyoruz ki, ikiye
Arkadaşlar, bu vaziyet karşısında, savunma
ayrılan dünyanın hür blok lideri Birleşik Ame
masrafları o kadar artmıştır ki, en
kuvvetli
rika Devletleri, gerek ikili ve gerekse diğer I devletler bile, tek başına, kendi savunma masXAT(>, OUNTO, fİATO gibi andlaşma ve an I raflarını karşılıyacak güç ve kuvvete sahip delaşmalara rağmen Küba kararını hiçbir mütte I gülerdir, dersek fazla mübalâğa etmiş olmayız.
fikine haber vermeden aldı. Eğer gelecekte de I Fakat esas olan yine her memleketin kendi sabir <^iuı Batı bloku için var olmak veya yok ol I vunmasım, kendi savunma gücü kaynakları ile
mak durumu hâsıl olursa yukarda arz ettiğim I temin etmek zorunda oluşudur. Biz ise, dünyagibi böyle bir karar bir anda alınabilir ve kor I mıı bir yerindeyiz, bir savaş halinde, topyekunç. bir nükleer savaşın başladığını görebilir. I kûn savunma yapmaya, ve savaş
gücümüzü
Şu halde, açık. hakikatlerden biri ve başlıeası I mümkün olduğu kadar uzunca bir müddet iclabudur.
| me ettirmeye mecburuz. Bu sebeplerle, bizim
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s a v u n m a prensiplerimiz (esaslarımı/)
kısaca
şöyle sıralanabilir.
1. H e r şeyden evvel, millî bir hava savun
ma teşkilâtı (ihbar ve i k a / d â h i l ) ,
2. M ü t t e f i k y a r d ı m l a r ı gelinceye
kadar
s t r a t e j i ha id) maddelerinin stok edilmesi ve bu
stokların barıştan itibaren n ü k l e e r t a a r r u z l a r ı n 
dan k o r u n a c a k şekilde tesisi,
o. Millî savaş gücü kaynaklarımızın gelişti
rilmesi, ve hiç olmazsa en mühimlerinin nükleer
taarruzlardan
korunması için t e d b i r l e r
alın
ması,
4. Bilhassa ilk anda, asgari insan
zayiatı
vermemek için, orduda ve vatan sathında ted
birler alınması.
Aziz a r k a d a ş l a r ı m , bu »'iriş ve m ü t a l â a l a r l a
vardığımız neticelerin ışığı altında biraz sonra
Millî Savunma bütçe tasarısının bâzı kısım ve
bölümlerini daha vazıh ve ifadeli olarak t e t k i k
ve tenkidedeceğiz.
Şimdi, biraz da. Millî Savunma politikamız
üzerinde duralım :
Sayın s e n a t ö r l e r ; Millî Savunma politikamı
zın esası, yüksek malûmları olduğu üzere,-millî
güvenliğimizin icabettirdiği iç ve dış emniy.'timizi sağlamak ve aynı zamanda kanunla il
gili olarak', ikili ve çok 'taraflı
anlaşmaların
(yüklediği vecîbeleri yerine g e t i r m e k t i r . Yalnız
Karma, Komisyona sunulan raporda da temas
edildiği üzere, Anayasamızın 110 ucu m a d d e s i
muvacehesinde. Millî Savunma
Hakanlığı ile,
Genel K u r m a y başkanlığının
teşkilât ve gö
revleri bakımından .bir boşluk vardır. Anayasa
nın 110 ncu maddesi, (Millî Güvenliğin sağlan
masından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazır
lanmasından, T. I). M. M. ne karşı. H a k a n l a r
Kurulu sorumludur. G e n e l k u r m a y
Başkanı,
Silâhlı Kuvvetlerin komutanıdır.
G e n e l k u r m a y Başkanı, B a k a n l a r Kurulunun
teklifi üzerine. ( h ı m h u r b a ş k a n m c a a t a n ı r ; görcY ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkur
may' H a ş k a n ı ; bu ti'örev ve yetkilerinden, dola
yı Başbakana, karşı sorumludur. Demektedir.
Hu»'ün, G e n e l k u r m a y "Başkanının, ,görev ve
yetkilerini düzenliyeıı kanun henüz çıkarılma
mış olduğundan, millî Savunma. Bakanlığı ile
G e n e l k u r m a y arasında, teşkilât, vazife yetki
leri kesin o l a r a k ayırdedilmiş değildir. Millî
güvenliğimiz bakımından, sorumluluk kademe
lerini hiçfbir t e r e d d ü t ve şüphıv/e mahal b ı r a k -
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mıyacak şekilde ayırt ve tesbit edilmesi çok
mühimdir. Hu hususun süratle telâfisi için ge
rekli k a n u n u n bir an evvel Y ü k s e k Meclislere
sevkı lâzımdır. Hu suretle, Millî S a v u n m a Ha
kanlığı. ile Genel K u r m a y "Başkanının vazife ve
salâhiyci'leıindeki
b u g ü n k ü t e d a h ü l önlenmiş
olur.
Sayın s e n a t ö r l e r ;
Silâhlı Kuvvetlerimiz için en mühim nok
sanlıklarımızdan birisi de, «Silâhlı Kuvveitlerhı
'teşkilât k a n u n u d u r . » b u n u kısaca arz edelim :
Y ü k s e k malûmları, bugün o r d u N A T O için
dedir. NATO sava,ş plânları işleklerine göre teş
kilât, Eğitim, lojistik, ,'hizmetler ve N A T O için
deki ,sM:andardizasyon. faaliyetlerine uyabilmek
için bu k a n u n u n da süratle çıkarılması şarttır.
Y a n i b u k a n u n d a şunlar o l a c a k t ı r :
a) B a r ı ş t a Silâhlı Kuvvetlerin
cağı, (Tatbik edileceği) 'kadrolar,

uygulana

b ) F e v k a l â d e ahvalde Silâhlı K u v v e t l e r i n
uygnl a 11acağı kadr<>1 ar,
c) Seferde Silâhlı Kuvvetlerin
uygulana
cağı kadrolar,
B u n u n faideleri ş u n l a r o l a c a k t ı r :
.1. Bu kanun çıkmadıkça, sık sile lağıv, ten
sik. ve 'teşkiller olacaktır. B u n u n önüne geçil
in ıoz.
2. Hassaten bütçenin sarfında, k o n t r o l ga
yet kolay olacaktır. Aynı zamanda, Millî Savun
m a B a k a n l ı ğ ı n c a 'bütçenin tetkiki da çok kolay
olacaktır.
• i. İlerde d u r u m icabı bir halden, diğer bir
ihale geçişti 1 meselâ b a r ı ş t a n b i r fevkalâde hale
geçmek z a r u r e t i hâsıl -olursa, bütçe karşılaşa
cak, istek iyeni ödenek b i r kalemde belirli ola
caktır.
E ğ e r bu k a n u n çıkarılmaz ise, beş yıllık
plânlı kalkınma sarfla sana Millî Savunma mas
raflarının plân için p r o g r a m - bütçe - olması
m ü m k ü n olmaz. Yo Millî Savunma, bütçesinin
kontrol ve t e t k i k i çok güçlükler arz eder.
Arkadaşlar,
İçinde b u l u n d u ğ u m u z N A T O camiasına, di
ğer 'bütün milletlerin, silâhlı k u v v e t l e r i n i n bir
teşkilât k a n u n l a r ı
v a r d ı r . B u sebeple N A T O
içinde de bâzı. m ü ş k ü l l e r l e
karşılaşmaktayız.
Bu h u s u s t a Millî Savunma Bakanlığının ne dü
ş ü n d ü ğ ü n ü öğrenmenin faideli olacağına inanı
yoruz.
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.Bu hususun, da. A n a y a s a n ı n bu maddesi gc- I
Sayın senatörler, bu h a k i k a t bize gösteriyor
reğince t e t k i k t e n geçirilmesi, b i r vsefer halinde,
ki, y a r d ı m
k o n u s u n d a Millî S a v u n m a ve Hü
yukarda, arz edilen
düşünceler 'bakımından,
k ü m e t i n çok hassas d a v r a n m a s ı lâzımdır.
karşılaşılması
muhtemel
güçlükleri önlemek
Vardım için evvelâ yardımın gayesine uy
için çok faydalı olacağı k a n a a t i n d e y i z .
gun bir plânlı istek yapılması ş a r t t ı r . Fazla,
Millî sayınıma, politikamıza, ait, Millî Sa
teferruata, inmeden, ş u n u belirtmek, zorunda
vunmamız için hayati bir konu olan «Yar
yız ki, yardım
istek plânlarımızda, çok nok
dım» İvahsinde de biraz d u r m a k istiyoruz. Şu
sanlık
vardır.
Bunun üzerinde
çok
ciddî
nu evvelâ arz etmek faydalı olacaktır. Devle
ve realitelerle uygun çalışmalar mecburiyetin
tin yetkili y ü k s e k kademelerinde dahi, bazan
deyiz. Yardım malzemesi m e y a n m d a
bizim
NATO
organizasy mu ile y a r d ı m
faaliyetle
kendi k a y n a k l a r ı m ı z d a n temin edeceğimiz çok
rinin
biribirine karıştırıldığı g ü r ü l m e t k e d i r .
çeşit şeyler vardır. Y a r d ı m l a r böyle ayarlan
Bunlar esas itibariyle ayrı ayrı şeylerdir.
malıdır ki, kendi imkânlarımız bir t a r a f t a n ge
Y a r d ı m l a r ı n g'ayesi : Malûmları veçhile, (az
liştirilip desteklenmeli ve diğer t a r a f t a n k e n d i
gelişmiş memleketleri kalkındırmak, suretiyle,
k a y n a k l a r ı m ı z d a n temin edemediğimiz, silâh,
demokratik, hür nizamı k o r u m a k t ı r . )
araç ve gereçlerde bilhassa N A T O camiası için
deki, gelişmeleri k a r ş ı l ı y a c a k şekilde istek plân
Memleketimiz eh bu k a t e g o r i y e dâhildir. 'Bu
ları ile t a h a k k u k ettirilmeye ('alışmalıdır.
Bu
subeple, bize
yapılan y a r d ı m l a r ı n , b ü y ü k bir
kısmı Silâhlı Kuvvetlerimize yapılan y a r d ı m - . hususta 5 yıllık plânı k a l k ı n m a ile paralel ola
r a k yürütülebilnıelidir. Aksi halde, bu 135 ka
dır. B u n u n
gayesi, Millî Savunmamız için,
lem günün birinde, binlerce kaleme çıkabilir.
kendi imkân ve k a y n a k l a r ı m ı z l a dış'ardan te
Ve bütçeye yeni ağır külfetler y ü k l e n i r netice
min etmek zorunda, olduğumuz, silâh, araç ve
de yardım gayesine ulaşmaz devamlı bir m üs
gereçleri bize temin etmekle, s a v u n m a için
teli halinde kalırız.
bütçemizden ayıracağımız p a r a n ı n bir kısmı
nın diğer a l a n l a r d a kullanılmasına, fırs'at ver
2. Ayrıca ş u n u d a ilâve etmek isteriz ki ;
mektir.
Böylece kalkınmamızı
s a ğ l a m a k ve
hepimizin bildiği gibi yardım miktarı taşıdığı
aynı zamanda, savaş güc ve k u d r e t i m i z i muha
mız ağır yükle oranlı değildir. H ü k ü m e t i n bu
faza, etmektir. Oaye hu o l u n c a ; yardım iste
konuda mutlaka d a h a faal olması l ü z u m l u d u r .
ğinin ve yardımın bu anlayış içinde olması
Aziz m u h t e r e m a r k a d a ş l a r 1963 Millî Savunma.
lâzım dır.
bütçe tasarısında ilk beş yıllık k a l k ı n m a plânı
Aziz a r k a d a ş l a r ; T ü r k i y e ' n i n h ü r d ü n y a ni
na paralel olarak, silâhlı kuvvetlerimizin ileri
zamı için gösterdiği, azim ve m e t a n e t , bizi ağır
deki yıllara ait bâzı ihtiyaçlarını tesbit eden
savunma masraflarına k a t l a n m a k z o r u n d a bı
plânlarına h a z ı r l a n m a k t a olduğu görülmekte
r a k m a k t a d ı r . Bunu b ü t ü n "Batı âlemi yakîdir. Bu suretle program bütçeye geçişte Millî
nen. bilmektedir. Bu anlayış içinde
yardıma
Savunma Bakanlığı Devlet Plânlama. Teşkilâtı
ait, iki n o k t a y ı b e l i r t m e d e n geeemiyeceğiz.
ve Maliye Bakanlığı ile m u t a b a k a t a
vararak,
.1. K a r m a Komisyona sunulan r a p o r d a ga- I
bütçesinin y a p ı l m a s ı n d a bir nisbet dâhilinde
yet mühim bir hususa kısaca temas edilmiş
birleştirilmeye 1 muvaffak olmuştur.
tir.
Raporda
aynen, şöyle
denilmektedir;
«Amerikan askerî y a r d ı m p r o g r a m ı dâhilinde,
A r k a d a ş l a r , 1963 malî yılı Savunma "Bütçe
Silâhlı Kuvvetlerimize
her yıl
verilmekte
si 2 803. 678 514 liradır. Ve 1962 malî yılı
olan y a r d ı m malzemesinden bir kısmının y u r t
bütçesinden 247 814 422 lira fazladır. Yüzde
içinden
sağlanma'Sinın m ü m k ü n olacağı ileri
ııisbeti geçen seneye nazaran % 9,7 dir.
s ü r ü l e r e k ; ordu için şimdilik çok hayati, önem I
'Böylece, 1963 malî yılı bütçe teklifi Devlet
t'aşıyan (135) b ü y ü k k a l e m malzeme yardım I bütçesinin c/( 2-'!.2 sidir. Y a n i genel bütçenin
p r o g r a m ı n d a n çıkarılmıştır.
Silâhlı Kuvevtle1/4 üne y a k ı n d ı r .
rinıiz yok listesi t â b i r edilen bu listedeki mal
.Bütçenin ;
zemenin. de y u r t dışından millî ödeneklerimizle
1 175 564 003 lira personel giderleri,
karşılanması zarureti, ile k a r ş ı k a r ş ı y a bulun- I
591 547 000 yiyecek giderleri,
m a k t a dır.»
1
272 073) 000 giyim ve k u m a ş giderleri,
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:>;>! 852 ()():> y a t ı r ı m l a r ve geriye kalan
4:i2 642 508 lira da bütün silâhlı kuvvetlerin
lıarh silâh ve ara e ve gereçleri ile diğer bütün
hizmetlerle NATO, CNNTO giderleri Silâhlı
Kuvvetlerin bütün ikmal, idare, idame masraf
ları ve s t o k l a r k a r ş ı l a n a c a k t ı r . P>u r a k a m l a r 
dan görüleceği üzere, bütçenin yarısına yakın
bir kısmı personel masraflarıdır.
Personel problemi
(/ok muhterem a r k a d a ş l a r ; bütün ilmî ve
t e k n i k gelişmelere rağmen «Savaşın asli unsu
ru insandır.» bu t a r i h î gerçek bugün de kıyme
tinden bir şey kaybetmiş değildir. Bu sebeple
personel üzerinde de biraz d u r m a k isteriz. Si
lâhlı kuvvetlerimiz personel olarak, evvelâ iki
kısma ayrılır.
Askerî personel,
Sivil personel.
Askerî personel ise, beş kategoriye ayrılır.
S u b a y (Muvazzaf, Y e d e k ) ,
Askerî memur,
Astsubay, öğrenci, erbaş ve erler. I Tır ordu
nun değeri h a k k ı n d a B ü y ü k A t a t ü r k ' ü n ölmez
vecizesini hepimiz h a t ı r l a r ı z :
Personel ve eğitim bakımından ne k a d a r ye
tişmiş ve k a d r o l a r d a ne k a d a r yüzde nisbeti ile
d o l g u n olursa o o r d u n u n savaş gücü o nisbette y ü k s e k olur. Bu b a k ı m d a n ordumuzun per
sonel problemi üzerinde bir nebze d u r m a k ge
rekir.
Peııtomik, yani beşli teşkilâta geçildiğinden
sonra k a d r o l a r % 70 e yakın bir yükselme arz
etmiştir. Bu nisbet bugün için t a t m i n edicidir
denebilir. Yalnız pentomik teşkilâta geçenıiyen diğer teşkilât ve k u r u m l a r d a k i yüzde nis
beti nedir, bilmiyoruz.

okulları t a m a m e n k a l d ı r m a k ve bütçeyi bu mas
raftan k u r t a r m a k lâzımdır. Eleman boldur, as
kerî liselere dilediğimiz nitelikte 1 talebe alabili
riz. Bize zaman zaman çeşitli faktörlerin tesiri
ile muvazzaf s u b a y k a y n a ğ ı m ı z olan askerî lise
lere ve h a t t â h a r b okullarına i h t i y a ç t a n çok faz
la talebe alınmıştır. Bunun neticesi kısa zaman
da. üst kademelerde» y ı ğ ı l m a l a r olmuş ve elem
verici neticeler m e y d a n a getirmiştir. Harb oku
lu ve liselerdeki b u g ü n k ü mevcut normalin üs
t ü n d e olup i h t i y a ç t a n fazla talebe vardır. Bi
zim b u g ü n k ü teşkilât
ve kadrolarımıza göre
Kara H a r b Okulunun her sene vereceği mezun
ortalama olarak 500 k a d a r olması lâzımgelir.
Buna mukabil meselâ bu sene 8<>J mezun vere
cektir. J>u d u r u m ilerisi için yine bir yığılma
ve haksız muamelelere yol açabilir. Bu sebeple
liseler bir an evvel (de alınmalı ve yalnız bir as
kerî lise bırakılmalı, meselâ kuleli ve bu dâhil
öğrenimini de orduda gerçekleştirmek için kolej
haline getirilmeli. Diğer t a r a f t a n bizim bir hata
mız daha vardır. Biz birliklerin takım ve bölük
kademelerini hep muvazzaf s u b a y l a r d o l d u r m a k
isteriz. Ifalbuki bu usul bilhassa bugünün mo
dern ordularında, biraz sonra arz edeceğim şekil
de daima bir nisbet ve ölçüye bağlıdır. Bsasmda
muvazzaf sulta}' o r d u n u n sevk ve idare unsuru
dur. Küçük sevk ve idare kademeleri,
teknik
elemanlar yedek subay ve a s t s u b a y l a r ile ta
mamlanır. Böylece o r d u l a r d a personelin belke
miğini b u n l a r teşkil edvv. Misal olarak Ameri
kan ordıısundaki muvazzaf subay, ve a s t s u b a y
(Teknik a s t s u b a y dâhil) nisbetini gösterebiliriz.
Bu nisbetler bugün t a k r i b e n 800 bin
kişilik
Amerikan o r d u s u n d a şöyledir :

Bütçe gerekçesinin 2 nci kısım maddesinde
ödenek artışları arasında Harb O k u l u n d a n 19(i.']
1e mezun olacak 8o?> asteğmen zikredilmiştir.
S u b a y k a y n a k l a r ı m ı z üzerinde de bir, iki
cümle ile görüşümüzü arz etmek istiyoruz.
Arkadaşlar,
Silâhlı kuvvetlerimizin personel k a y n a k l a r ı
s u b a y l a r için askerî o r t a o k u l l a r , askerî liseler
ve h a r b okullarıdır. Yedek s u b a y için de, ye
dek s u b a y okullarımız, a s t s u b a y l a r içinse astsu
bay okullarıdır. Bugün için a r t ı k askerî orta
okullara lüzum y o k t u r . Lise mezunlarının ye
d e k s u b a y olamadığı bir z a m a n d a , askerî orta
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Muvazzaf subay
Yüzde
Rütbeler

nisbeti

General

Albay, y a r b a y , binbaşı
Yüzbaşı, üsteğmen, teğmen
Astsubaylaı
Uzatmalı kıdemli başçavuş
Kıdemli başçavuş
Başçavuş
Ü s t ç a v u ş {c/c öt) si t e k n i k )
Oavuş (% 50 si t e k n i k )
Kıta çavuş (% 50 si t e k n i k )

7
7
%
%

0.5
U
.19
•)

9
V 5. İ
V 10.4
7c Ki
% 19.9
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Bizde ise maalesef d u r u m böyle değildir
İ ya girdikten sonra orduda dil öğrenimi ve çok
(löı-ülüyor ki, N A T O iyinde olmamıza r a ğ 
önemli hayati bir problem 'haline gelmiştir. Fa
men bir türlü bu ölçülere gidemiyoruz.
kat bu iş, bugün dahi ihtiyacı karşılıyacak bir
A r k a d a ş l a r ; hele astsubay yetiştirme usulü
sistem ve düzene girmemiştir. Halihazır mü
mü/., derhal t e r k edilmeli ve lise mezunlarından
esseseler ve çalışmalar kafi değildir. O r d u d a
alınmalıdır. Bunu bizzat: a s t s u b a y l a r da, isle
bu problemi hâlâ gerektiği gibi çözemediğimiz
mektedir. Bunun irin 5802 sayılı A s t s u b a y Ka
için, çok şeyler kaybetmekleyiz. N A T O ve
nunu süratle değiştirilmeli, lise mezunlarından
OLNTO içindeki çok sıkı iş birliğinin tam ba
teknik branşlara göre a s t s u b a y okullarımıza öğ
şarıya. ulaşması diyebiliriz ki başlıbaşma (dil)
renci alınmalı ve bunların, a s t s u b a y okulunda.
dâvasının tanı. çözümüne bağlıdır. Silâhlı Kuv
geçen müddetleri, emeklilik h a k l a r ı n d a n sayıl
vetlerde bu yüzden karşılanan zorlukları bilmimalıdır. Bu sureli e yetişen astsubaylara, ilerde
yeıı yoktur. Bu bakımdan 'bilhassa muvazzaf su
astsubaylık rütbelerini t a m a m l a d ı k t a n sonra, si
bayların dil derdini halletmek için işin başlan
cil durumuna, göre yapılacak sınavlarla subay
gıcından liselerde tedbir almalı, liseler kolej ha
olma ve yüzbaşıya k a d a r yükselme .hakkı veril
limi getirilmeli ve ayrıca diL sınavını kazanan ta
melidir. (jerei bugün de bu usul var ise de
lebe Harb Okuluna geçebil mel idi r. B u konuda
k ü l t ü r d u r u m l a r ı itibariyle sınavları
kazanan
(•alışmalar olduğunu işitiyoruz. Hakikat olması
c
/< 1 bile değildir. Sonra b u n l a r k ü ç ü k rütbeler
nı temenni ederiz. Ayrıca N A T O karargâhları
de çok kalacakları için küçük rütbeli subay ihti
na veya dış vazifelere gidecek subayların mut
yacı kendiliğinden hallolacaktır. Halen astsu
laka dil bilgisi ve diğer vasıfları tamam olma
baylarımızın çoğu askerlik bakımından kifayetli
lıdır.
ve fakat genel k ü l t ü r bakımından, b u g ü n ü n or
Askerî liselere ait bugün Millî Savunmayı
duları için t a t m i n k â r değildir. Bu d u r u m d a n ken
çok meşgul eden bir mesele vardır. Bu 0401 sa
dileri de müştekidir. Keza astsubaylarımızın bazı
yılı Kanun gereğince askerî ortaokul ve liseler
maddi ve mânevi mahrumiyetleri de
vardır.
de muvaffak olmayıp da belgeli d u r u m a düşerek
Bunları B a k a n l ı k bilmelidir. Durumlarının dü
okuldan çıkarılan
talebelerin velilerinden alın
zeltilmesi. lâzımdır.
ması gereken tazminattır. Esasen. çoğu çok fa
Personel dâvasında en mühim bir
hususta
kir olan hu gibi talebe velilerinden bu [taranın
öğrenim ve eğitimde her fert ast kademelerde
alınması işi Millî Savunmada, pek çok muamelâ
ve gerekse üst kademelerde olsun km.ui vazife
ta sebcbol maktadır. B u n u n cüzi 'bir miktara, in
sini yapacak nitelikte yetiştirilmelidir.
dirilerek buna bir hal çaresi bulunması çok ye
.Meselâ; bu bakımdan Sayın B a k a n d a n şun
rinde olacaktır.
ları soracak olursak. Yüce Senatoyu t e n v i r ba
Astsubaylar için de dil zarureti aynıdır. Millî
kımından, cevaplarını memnuniyetle karşıları:..
Savunma Bakanlığından
mühim derdimizin en
Sual : Bugün Ilarb okullarında, yetişme ir.fzı
kısa, zamanda halli cihetine gidilmesini temen
gelecekte bir savaşın ihtiyaçlarını karşılıyacak
ni ediyoruz. B u sahada yapılacak müspet te
d u r u m d a mıdır?
şebbüsleri dest eki iveceğiz.
f e v k a l â d e , bir hal karşısında kalırsak Hart)
Bu kısımda, orduda, moral hizmetleri bakı
Okulu ve diğer okullar (Liseler hariç;) öğrenci
mından, Sayın Millî S a v u n m a Bakanlığından
leri derhal, kendilerinden beklenen kindik kade
birçak hususun açıklanmasını istirham edeceğiz.
melerdeki k u m a n d a n l ı k vazifelerine verilebilir
Lütfedip Yüce Senatoyu tenvir b u y u r u r l a r ise
mi? Bugünkü yetişme tarzları buna müsait .id
çok
memnun olacağız :
dir?
Özet olara'k; y u k a r d a arz edilen prensipler
dâhilinde subay ve aıstsubay yetiştirmek yolu
na. gidersek, astsubaylarımız
her
bakımdan
•modern ordu isteklerini 'karşılar. Bütçede bü
y ü k tasarruflar «ağlarız.
Silâhlı Kuvvetlenin dil öğretim ve e ğ i t i m i :
J l nci. Cihan H a r b i n d e n sonra ve hele N/vTO'-
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I. 4:2 sayılı Kanun halen y ü r ü r l ü k l e d i r .
Lselie arz edelim ki bu kanun bugün Silâhlı
Kuvvetlerin personeli üzerinde vazife şuur ve
anlayışını zedelivecek şekilde zararlı tesirler ic
ra etmektedir. 'Birçok subaylarımız bu k a n u n u n
geçici olduğunu düşünerek en verimli cağla
rında ordudan ayrılmak islemektedirler. B u se-
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Muhterem arkadaşlar; Ankara'da Teknik
beple bu kanun tahribatının devamını önlemek |
Üniversite ile, Demiryolu ve Konya yolu ara
için Millî Savunma Bakanlığının bir an evvel
sında bizim bir ana depomuz vardır. G-erçi Ibir
tedbir almasını lüzumlu görüyoruz. Eğer bu
stoklam
merkezi değildir. Ama yardım yoliykonuda bir çalışma varsa ve lütfedip açıklamale aldığımız orduya ait çok kıymetli malzeme
da bulunurlarsa müteşekkir kalacağız.
ler burada depolanır. Ve ihtiyaca göre birlik
2. Ordu Yardımlaşma Kurumu kuruldu,
lere sevk edilir. Bir baskınla savaşa katıldığı
tahminlere göre, bu müessesenin bugün 175
mızı farzedelinı. Değil nükleer silâhlar, normal
ilâ 200 milyona yakın bir sermayesi olacaktır.
hava taarruzları ile dahi ilk anda bombalana
Bu müessesenin kuruluş gayesi bakımından su
cak şehirlerimizin <başmda Ankara gelir.
baylara ne gibi imkânlar sağlıyor?
3. Ordu pazarları durumu ne gibi bir sta
Bu ana depo şehrin ortasında ve en mühim
tü içinde çalışmaktadır? Bizler bu müessesenin
hedeflerin bitişiğinde, o halde ilk hedefler ara
daha verimli ve şümullü çalışma içinde olmasını
sındadır. Mutlaka burada önemli hasar 'ola
arzu ediyoruz.
caktır. Şu halde birliklerimiz ilk günden iti
Bu suretle ordu personeli daıha ekonomik ya
baren büyük ölçüde ibu malzemelerden maihşama imkânlarına kavuşmuş olacaktır.
rum kalma tehlikesindedir.
Çok önemli bir mesele de askerî stoklar işi
Muhterem Senatörler; bu memlekete her
dir :
hangi bir yardım malzemesi iki ilâ üç ay gibi
f
bir zaman sonra kullanılabilecek yere ulaşabil
Askerî stok temini ve stoklar için gerekli
mektedir. Bu da her şeyin arızasız gittiğine gö
tesislerin meydana getirilmesi işidir. Sayın
re yapılan 'bir hesabın neticesidir.
Bakanın 'Karma Komisyondaki beyanı ve tasa
Görüyorsunuzki, bu manzara en hafifinden
rının dördüncü kısım, 411 nci bölüm, 20 nci
hepimizi üzecek ve derin düşündürecek mahi
maddesinde bu işe 15 516 000 lira ödeneğin ay
yettedir.
rılmasını görmekle memnunluk duymaktayız.
Ancak, bütçe gerekçesinin 411 nci maddesi as
İşte arkadaşlar, memleketimizde bu ve buna
kerî stoklar temini maddesinde, sefer stokları
benzer tesisler yoktur. Yardım konusunda da
için 11 milyar lira ihtiyaç gösterilmiş ve bu
temas ettiğimiz görüşlere uygun olarak mühim
defa 'bütçeden ayrılan ödeneğin sadece, meldepoların, stokların mutlaka nükleer taarruzlar
busat, teçhizatın 'bir kısmının tedariki için ay
dan korunacak şekilde tesisine geçilmelidir. Mev
rıldığı ifade edilmektedir. Ya diğer çok mü
ki ve vaziyetimizin ciddiyet ve nezaketini asla
him stratejik maddeler ne olacak? Görülüyor
gözden kaçırmadan, karınca kaderince bu istika
ki bu sahada 'Millî Savunma hemen hiçbir faa
mette çalışmalara başlamalıyız. Hele bu ana de
liyet göstermiyor.
po süratle buradan kaldırılmalıdır. Millî Savun
ma Bakanlığı icabında bütçenin diğer kısımla
Sayın Senatörler; bu meseleyi biran açıklıyarından tasarruf yaparak bu stoklar meselesine
İmi. Sözlerimize başlarken gelecekteki muhte
devanı etmelidir. Konunun daha açık ciddî ta
mel bir savaşın özelliğinden bir parça bahset
rafları vardır. Bunları sayın askerî erkân çok iyi
miştik. îşte şimdi yüksek dikkatlerinizi ibu nok
bilirler. Bu konudaki ihmaller, ileride Millî Sa
taya çekmeyi çok faydalı buluruz.
vunma Bakanlığına, Genel Kurmaya ve Hükü
Arkadaşlar; bizim gibi kritik bir noktada
mete ağır sorumluluklar yükleyebilir.
bulunan ve yardıma ihtiyacı olan milletlerin
1963 malî yılı Millî Savunma bütçesinin en
takibedeceği basiretli yol, barış zamanın
özelliği bu sene için subay ve astsubay lojmanla
da stoklarını tamamlamak ve bu stokları nük
rı için 54 milyon lira ayrılmış olmasıdır. Bu da
leer taarruzlardan koruyacak şekilde yeraltı
memnuniyet verici bir teşebbüstür. Ancak, büt
ve yerüstü tesisler meydana
getirmektir.
çe için çok büyük bir fedakârlık olan bu öde
Yurdumuz en ucuz şekilde yeraltı tesisleri
neğin sarfı ve subay ve astsubaylarımızın bir an
yapmak bakımından çok müsaittir. Her 'bölge I önce lojmanlara kavuşabilmesi için ciddî ve esas
mizde dereler, vadiler, tepeler velhâsıl yeral
lı tedbirlerin alınması lâzımdır.
tına girmeye elverişli yerler çoktur. Bu husus
Kanaatimizce bu lojmanların sağlam ve ucu
ta müsaadenizle bir misal arz edeceğim.
za maledilmesi için Millî Savunma Vekâleti özel
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nacağı bu müesseselere karşı alâkamız çok azdır.
Bu temel müesseseleri b u g ü n k ü acıklı d u r u m d a n
k u r t a r m a k için bir plân dâhilinde bütçeden kâfi
ödenek ayrılmalıdır. Evvelce başlanmış olan bu
Faaliyettin
yeniden
ele
alnmıa.sı
lâzımdır.
Binaları, lojmanı, ıbürosu ve arşivi ile bir
a r a d a olmalıdır. Bu suretle silâhlı
kuvvetle
rimiz çok şey k a z a n a c a k t ı r .

t e d b i r l e r almalıdır. İlmî ve ekonomik t e t k i k l e r
.sonunda icabederse, lüzumlu y e r l e r d e bu inşaa
tın realize edebilmesi için özel teşekküller mey
d a n a g e t i r m e k suretiyle senelik p r o g r a m l a r tam
z a m a n ı n d a yetiştirilmesi
cihetine gidilmelidir.
H i d a y e t t e ciddî ve d o ğ r u tedbirler alınmaz ise,
senelere s i r a y e t edecek inşaatların evsaf ve ma
liyeti t ü r l ü ihtilâflara ve gecikmelere yol aça
caktır. Hu sahada alman t e d b i r l e r h a k k ı n d a Sa
yın H a k a n ı n Yüce S e n a t o y u t e n v i r b u y u r m a s ı 
nın çok faydalı olacağını ümit ediyoruz.
Ayrıca bütçe gerekçesinin y a t ı r ı m l a r a ait 0
ııcı kısım 741 nci m a d d e s i n d e 78 9(i() 000 liralık
ödenek ile çeşitli b ü y ü k l ü k t e kışla, depo, g a r a j ,
okul, hastane, yapılacağı ve onarılacağı işaret
edilmiştir. Hilhassa kışlaların nerelerde yapıla
cağının d a Sayın H a k a n t a r a f ı n d a n açıklanma
sını faydalı t e l â k k i ediyoruz. Zira kışla d u r u m 
larımız kifayetsiz ve modern ihtiyaçla fi karşıla
m a k t a n çok u z a k t ı r .
Askerlik şubeleri
Hütce tasarısında, a s k e r l i k şubeleri inşaatı
n a ait hiçbir k a y ı t görülmemiştir.
Arkadaşlar,
Askerlik şubeleri konuusıında biraz d u r a c a 
ğız. H a l e n y u r d u m u z d a
aded açılmış asker
lik şubeleri vardır. F a k a t ihtiyaç . . . . . . dır. Ha
len birçok ilçelerimizde askerlik şubeleri yok
t u r . İ h t i y a ç l a r ı n bir an evvel giderilmesi için as
k e r l i k şubelerinin açılması zaruridir. Diğer ta
raftan askerlik şubelerinin % 90 nın d u r u m l a r ı
fecidir. Halen 255 askerlik şubesi kira binasındadır. Huni arın çoğu ahşap veya. gayrimüsail
b i n a l a r d a çalışmaktadır. Daima y a n g ı n , çökme
v e y a su basma tehlikesine m â r u z d u r . En taze mi
sali l'O 615 gün evvel Çorlu Askerlik Dairesi ve
şubesi tamamiyle yani]) kül olmuştur. Bir başka
cihet, p e k çoğu kira ile t u t u l a n b i n a l a r d a olduğu
için, t a ş ı n m a ve y u k a r d a arz edilen g a y r i müsait
ş a r t l a r yüzünden şube k a y ı t l a r ı zaman zaman
t a h r i b a t a ve z a y i a t a u ğ r a m a k t a d ı r . Hu sebeple
de, v a t a n d a ş l a r ı n çeşitli m a ğ d u r i y e t l e r i n e ve
h a k l a r ı n ı n zayiine s e b e b o l u n m a k t a d ı r . Askerli
ğin temel basamağı olan asil T ü r k çocuğunun
h a y a t ı boyunca, vatanına, yapacağı hizmetlerin
ve h a t t â seve seve canını feda e t t i k t e n sonra
çocuklarına, aile efradına ve gelecek nesillerine
n u m u n e olarak b ı r a k a c a ğ ı şeref ve iftihar kayıt
larının tescillerinin muhafaza edileceği ve k o r u 

H u d u t k a r a k o l l a r ı ve nöbetçi kulübeleri :
Y a t ı r ı m l a r 'kısmında, önemle üzerinde du
rulacak bir n o k t a da h u d u t -karakolları
ve
nöbetçi 'kuleleri inşaatı işidir1. Üzülerek ifade
etmeüliyiz ki, sayısı 295 olan h u d u t k a r a k o l 
larımızın pek çoğu ile nöbetçi k u l ü b e l e r i mil
lî g u r u r u m u z u rencide edecek k a d a r
bakım
sız, basit ve medeni i h t i y a ç t a n , m a h r u m d u r .
Yüzlerce yıl birer eyaletimiz olup da bugün
bize1 komşu birer devlet olan
memleketlerle
bile mukayese edilcmiyeeek k a d a r i p t i d a i ve
basit d u r u m d a olan hudut 'karakollarımız sü
ratle ıslah
edilmelidir.
Bu hal, hudut bir
liklerimizin. personelin moralini yükseltecek
ve g u r u r l a çalışmalarını s a ğ l ı y a c a k t ı r .
Yalı
nız t a s a r ı n ı n gerekçesinde 1 ncü kısım42.'> ncü
moral, hizmet
bölümünde hudut
'karakolları
mız için radyo a l ı n m a k üzere 157 500 lira öde
nek ayrılmıştır.
S^u halde vasati
tanesi 500
liradan her k a r a k o l a bir radyo almak mümkün
olacak. Bunu bir başlangıç t e l â k k i ederek
bunların, bu karakolların, mutlaka
yeniden
ele alınmasını temenni ediyoruz.
Harb tarihi :
Aziz a r k a d a ş l a r ;
SJimdi diğer önemli bir konuya
geçiyoruz.
Bütçe içinde ödenek
bakımı'ndan
hemen hiç
denecek k a d a r bir yeri var. Ama,
hakikatte
b ü y ü k T ü r k 'Milletinin paha, Niçilmez bir ha
zinesidir.
Bu konu hail) tarihi ve buna ait, çalışma
lardır. 196'') malî yılı tasarısı gerekçesinin 2
nci kısım 20v> ncü bölümü
geçici
hizmetler
ücretlerindeki artışın izahı sırasında 64 k i 
şide h a r b tarihimizin kısa z a m a n d a yazılma
sını temin için, h a r b t a r i h i y a z a r uzman ve
arşiv tasnif ve Fihrist uzmanı o l a r a k gösteril
mektedir. A r k a d a ş l a r , bu k o n u d a biraz d u r a 
cağız. Üzülerek ifade e t m e k mecburiyetindeyiz
ki, G e n e l k u r m a y ı n h a r b t a r i h i çalışmaları, şim
diye k a d a r çok verimsiz olmuştur. H e m e n peşi-

566

C. Senatosu

B : 36 1 . 2 . 1963 O : 3

nen arz edeyim ki, bu sahadaki noksanlığımız
maalesef bütün Türk tarihini kaplar. Yüz yıl
lar boyunca ihmal ettiğimiz büyük bir konu
dur. Bu, kısaca dünya askerliğinin b ab asıyız.
Daimî ordunun babasıyız. Askerî teşkilâtçılığın
üstadıyız. Benzerleri hiçbir dünya milletine nasibolınıyan uzak - yakın emsalsiz zaferlerin hak
lı sahibiyiz. Ama, gelgel elim bunların nesilleri
boyu intikal edecek bir cephesi (yönü) ile dört•başı mamur, her türlü ilmî veçheleri tamam, ta
rihleri yazılmış ve asker, sivil her Türkün tet
kik ve istifadesine arz edilmemiştir. İşte geri
kalışımızın sebeplerinden biri budur.
Büyük
Atatürk, bu acıyı çok iyi duyduğu için Türk Dil
ve Tarih Kurumunu kurmuştur.
Muhterem senatörler;
Bugünkü manzara şudur :
Genelkurmay Harb Tarihi Dairesinde ya
kın tarihimize ait Kırım Harbinden
itibaren
harb tarihi arşivi vardır. O halde 93 Harbi, Yu
nan Harbi, Balkan Harbi, İtalyan Harbi, Birin
ci Cihan Harbi, İstiklâl Savaşımız ve nihayet
İkinci Cihan Harbi, Kore savaşları vardır. Maal
esef seferlerin değil eskilerin bugün, İstiklâl
Savaşımızın dahi harb tarihi yönünden tam
bir etüdü ile tarihi yazılmış değildir. Bu çok acı
bir şey ve daha genç nesillere demokratik re
jimde, İstiklâl Harbinin askerî gerçeklerini ob
jektif tenkid ve etütleri ile ancak bu büyük za
ferin harb târihi öğretecektir. Harb tarihi sa
dece vakaların hikâyesi olarak yazılmaz. Yük
sek sevk ve idareye vakıf, genel tarihe vakıf,
ilmî ehliyeti ile yazı kudreti olan tarafsız elle
rin yapacağı bir iştir.
Halbuki diğer milletler her hangi bir savaş
larından sonra, hemen bir iki sene içinde bu sa
vaşın harb tarihi bütün
cepheleri ile tetkik
edip noksansız yazmaktadırlar. Size vereceğim
misalden üzüleceğinizi biliyorum. Bugün dost
ve müttefikimiz olan Yunanlılar, bile, İstiklâl
Harbine (ki hâsmımızdı) ait harb tarihlerini,
şüphesiz kendi yönlerinden çoktan yazmışlardır.
Konuyu uzatmak istiyoruz. Bunun sebeplerine
gelelim :
Sebep; ihmal ve konuyu ilmî cesaretle ele
almak. Elbette ki bundan Genelkurmay sorum
ludur. Eleemansızlık, parasızlık, vasıtasızlık de
ğildir.
Eğer kısa zamanda, bu işi ele almaz isek
manzara şu olacaktır :

a) Bilhassa İstiklâl Savaşına ve evvelki Bi
rinci Cihan Harbini yaşamış kıymetli elemanlar
tükenecek,
b) Bu arada eski yazıya vakıf nesil kalınıyacak;
Çare; çare şudur. \. Süratle ehil eleman
tedariki,
2. Arşivlerin tetkik ve tasnifi,
:!. Arşivin tetkik ve tasnifinden sonra fotoko
pilerinin alınması, 4. Yazar ekiplerinin çoğal
ması, 5. Eserlerin süratle yayımı. Bunun için
iki küsur milyarlık bütçeden ödenek ayırmak
bir mesele değildir.
Teklifimiz : Bu seneki hazırlık 64 kişi asla
kâfi değildir. Bu sene yapılacak bir etüt ve ha
zırlıktan sonra gelecek sene bütçesinde mutla
ka birkaç milyonluk bir ödeneğin dercidir. Bu
hususta ümitliyiz. Zira şahsan benim de Akade
mide Harb Tarihi Hocam olan Genelkurmay
İkinci Başkanımız ıSaym Korg. Memduh Tağmaç. bu konuda değerli bir otoritedir.
Konunun önem ve değerini çok iyi bilir ve
şimdi bunu tahakkuk ettirmek için imkân ve
yetkiye sahiptir. Göstereceği alâka ile, Türk Or
dusu ve Türk Milletinin minnettarlığım kazana
caktır.
Muhterem senatörler.
Bir konuya temas ederek, sözlerimizi tamam
lamak istiyoruz.
Bu da askerî basımevleri, askerî yayın ve as
kerî kitap evleridir.
Aziz arkadaşlar;
Millî Savunmanın 1963 malî yılı bütçe tasa
rısının tetkik tahliline de temas ettiğimiz bu
hususlardan başka cidden üzerinde durulması
gereken çeşitli kısım ve bölümler var. Fakat
Silâhlı Kuvvetlerimizin bugünkü kuruluş ve
kadrolarına göre, bunlar kanalize edilmiş öde
nekler durumu arz etmektedir. Bir kısım ve bö
lümü tek başına ele alıp da, mücerret onun üze
rinde, gerek tasarruf ve gerekse sarf mahalline
ait düşünce ve teklifler şümullü olmaz. Bu se
bepledir ki tasarıdaki kısım ve bölümleri kav
radığı faaliyet sahaları ile birlikte birer birer
tetkik ve tahlil etmek suretiyle tenkidetmek
daha doğru olacaktır. Ama bunun için burada
zaman kâfi değildir.
Bu sebeple biz tasarının tetkik ve tahlilin
de, Silâhlı Kuvvetlerin günlük faaliyet giderle
rinden ziyade, temel prensiplerinden, millî bün-
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yem izle ilgili kısımların bâzılarına temas ettik.
Zira o r d u n u n g ü n l ü k faaliyetlerine ait ödenek
leri z a r u r i ahvalde s ü r a t l e a y a r l a m a k m ü m k ü n 
d ü r . Meselâ yolluklar, bâzı eğitim bölümleri, hat
tâ giyim ve k u ş a m gibi hususlar.
Değerli s e n a t ö r l e r ; bütçe münasebetiyle, kı
saca esaslarına temas ettiğimiz bu h u s u s l a r mu
vacehesinde ; k a h r a m a n Silâhlı »Kuvvetlerimizin
y ü k s e k ve sevk ve i d a r e kademelerini işgal eden
k o m u t a n l a r ı n , Millî S a v u n m a B a k a n ı n ı n , H ü k ü 
metin g a y e t kesin o l a r a k bilmeleri lâzım gelen
gerçek ve tarihî s o r u m l u l u k ş u d u r :
İ ç i n d e b u l u n d u ğ u m u z tarihî d e v r e d e k a h r a 
man Silâhlı K u v v e t l e r i n her türlü tesirlerin dı
şında t u t u l a r a k biran evvel modern anlayış ve
ölçüler içinde moral, eğitim, teşkilât ve k u r u l u ş
b a k ı m ı n d a n tenıâmüllü ile h a r e k e t ve ateş kud
retinin artırılması suretiyle, millî b ü t ü n l ü ğ ü m ü z
ve nihayet millî varlığımızı k o r u m a ve k u r t a r 
ma gücünün en yüksek seviyeye ulaştırılması
dır.
1963 bütçesinin k a h r a m a n Silâhlı Kuvvetle
re» m u t l u olmasını temenni ederek hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar)
B A Ş K A N — Cumhuriyet Halk P a r t i s i Grupu a d ı n a 'Sayın Âli Aksoy.
CUMHURİYET HALK PARTÎSÎ GRUPU
A D I N A ÂLI A K S O Y ( Ç a n a k k a l e ) — Sayın
Başkanım, sayın senatör a r k a d a ş l a r ı m ,
Sayın
Bakan, ve T ü r k Silâhlı K u v v e t l e r i n i n
değerli
üyeleri,
Bujgün y ü k s e k 'huzurlarınıza .getirilmiş olan
1963 yılı s a v u n m a bütçesinin müzakeresini y a p 
maktayız.
Bu bütçe üzerindeki görüşlerimizi, tem en
lerimizi arza b a ş l a r k e n 'Silâhlı K u v v e t i erim izin
Fedakâr mensuplarını C u m h u r i y e t H a l k P a r t i s i
Senatlo G r a p u adına en derin sevgilerle, saygı
larla selâmlarım.
Muhterem arkadaşlar,
Millî S a v u n m a Bakanlığının 1963 malî /yılı
bütçesini tetkikimizde, bıu bütçemin Devlet büt
çesinin yüzde 20,23' ii olduğu
göıı-ülımektedir.
(Şu hale göre bu bakanlığın
1962 yılı bütçesi
ne n a z a r a n 248 milyon liraya yakın bir fazla
lıkla (2 803 678 514 liradır.) B i n a e n a l e y h Si
lâhlı Kuvvetlerimize
ayrılan 'talhsisa'tm geçen
yıl olduğu gibi h u yıl bütçesinde de (bir geliş
me bütçesi olmayıp ancak. fbiı- idame bütçesi

k a r a k t e r i n i taşıdığı, tanı t a s a r r u f
zihniyeti
içinde hazırlanmış olduğu görülmektedir. Biit
çe takdim raporunda. belinlildiği gibi Sil fitili
Kuvvetlerimizde beher askerî ;şaıhsa. düşen yıl
lık .gider fularının ">H") d o l a r olmasına mukabil
bize en yakın olan bir Devletin 'bir yılda 'beher
şahıs için sarf ettiği mdblâğın 1 323 dolar ol
duğumu arz (••ders.e'k Silâhlı
Kuvvetlerimizin
'hizmetlerini ifada gösterdikleri feragat ve fe
da karlığın derecesini
kolayca a.nlamak müm
k ü n d ü r sanırız. Maakaza 1963 malî yılı 'bütçe
teklifinin asgari ve ancak 'bakanlığın zaruri ve
mübrem. 'ihtiyaçlarını karşıinvabilecek 'bir 'meb
lâğ .okluğunu k a b u l - e t m e k l e beraber Devletin
malî, iktisadi k a y n a k l a r ı n ı ve .imkânlarını göz
önünde 'bulunduracak o'lursak Ibu seviyenin nor
mal 'bir seviye olduğunu
kabul etmek zorun
dayız.
Sayın Senatörler :
Bakanlığın, personel giderleriyle, yiyecek
ve giyim giderleri üoplamı iki milyar liranın
üstündedir.
Mütebaki. '800 'milyona yakın, kıs
mından 332 milyon lirası y a t ı r ı m l a r a ayrılınca.
bakiye 433 'milyon ^Vasiyle bütün silâlblı kuv
vetlerin h a r b silâh, vasıta ve malzeme, ulaştır
ma, sağlık, tedavi, -eğitim ve öğretim, araştır
ma, 'geliştirme ve (bir kısım stoklar, NATO ve
CKNTO giderleri gibi Silâihlı K u v v e t l e r e bütün
ikmal, idare ve idame masrafları bu mahdut
para, içine ayrıca Amerikan askerî yardımın
dan b i r kısmı da y u r t içinde veya dışından
millî .ödeneklerimizle karşıla'inak g i b i ' B a k a n l ı 
ğa. bir -mecburiyet
tahmil edilmiş IbulunmakII adı r.
Sayın a r k a d a ş l a r :
Arz ettiğim şu m a h d u t
i m k â n l a r içinde dahi varlığımızı, 'bekayı ihayai
ve istiklâlimizi, k o r u m a k azmiyle girişilen gay
retlerin ilmî ve teknik a r a ş t ı r m a l a r ı n ışığı al
tında, makamlarca yerimde ve liyakatle sağlan
dığı ve mevcut imkânların
silâhlı k u v v e t l e r
camiasmca vukufla kıymetlendiril inekte oldu
ğ u n u görmenin derin hazzı ve ihuzııru içinde
'bulunduğumuzu 'bu •kürsüden
bdyan -ve ifade
etmek isteriz.
B î r harb 'halinde 'hür d ü n y a savunma böl
gelerinin en can alıcı, en hassas noktasında, ve
ağır ş a r t l a r içinde da'hi azimli-ve sarsılmaz bir
s a v u n m a potansiyeli hazırlamak ve büitün 'ha
zırlıklarını faaliyetlerini aleddevam değişiklik
I arz eden ahval ve .hâdiselere göre düzenlemek,
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geliştirmek yolunda .gösterilen ciddî alâka dik
kat ve uyanıklıklarından dolayı Millî (Savun
ma, Teşkilâtımızı Genelkurmay Hey etimizi ve
Millî Güvenlik Kurulu muz un değerli üyelerini
takdirle anmağı bir vazife'biliriz.
'Sayın arkadaşlar,
Villamdan beri. na-zari olarak mütalaa etti
ğimiz topyekûn ıharb anlamının 'bugün 'tama
men tahakkuk etmiş olduğu bir devrenin için
deyiz. İkinci Gi'han Havasının sona erdiği 'gün
den bıı yana cereyan eden 'bütün 'vek'ayi ve hâ
diseler 'bize göstermektedir ki, 'dünyanın, ilıuzurunu bozan; ve hür milletlerin 'her itürlü savun
ma ve dayanma, kudret ve kabiliıyel terini ve
'bütün kaynaklarını lıedef tutan yıkıcı davra
nışlarla, insanlık 'alcımini te'hdideden (bu teblike1 erin bertaraf edilebilmesinin; alman tecrübe
lere müsteniden klâsik savunma tedbirleriyle
önlenemiyeceği mabza bir hakikat, halinde be1 i rm iş bulumu akt ad ir.
Bu itibarla, hür dünya tedbirleri ve tertip
leri. ikinci cihan. savaşından elde edilen teeriibelere müstenit kanaatler yerini topyekûn ıharb
'doktrinine intikal ettirmiş ıbunun neticesi ola
rak da hüv milletler silâhlı kuvvetlerinin bün
yesinde büyük değişiklikler yapılarak millî
gayretler ve milletlerarası iş birliğine doğru
yöneltilmiş 'bulunmaktadır. Bu çetin ve ağır
şartlar ve i m kansızlıklar içinde imkânlar yarat
maya çalışan ve ıhaızıHıklarını 'topyekûn harbin
icaplarına göre tanzim etmekte lolan Silâhlı
Kuvvetlerimizin gösterdiği hassasiyet ve azim
li igajyıref ve '"feragati iher türlü sitayişin üstün
de mütalaa, etmek, 'Silâhlı (Kuvvetler Teşkilâ
tında 'sürekli değişikliklerin yapılmakta olduğu
bir devıin cidden ağır 'olan güçlüklerini yene
rek başarı göstermelerini takdirle anmak grııpumuz için bir vazife olmuştur.
;Sayın arkadaşlarım,
'Bugünün nükleer silâhlarının üstün tahrip
kuvvetleri; Millî Savunmanın sivil ve askerî
savanına cepbeleri arasındaki münasebetlerini
geçen yıllara nazaran çok da'ha kuvvetlendir
in işitir.
S,u 'halde: Personelin topyekûn harbin ge
rektirdiği şartlara göre yetiştirilmesi ve lojis
tik imkânların artırılmasiyle ancak teşkilât
sevk. ve idaresinin muvaffakiyet, şartları sağ
lanmış olabilir.
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Muihtereın arkadaşlar,
Millî 'Saıvunma Bakanlığımızca her sabada
ki faaliyetlerini genişletmek arnaciyle bâzı ka
nım tasarılarının nasırlanmakta
olduğunu
meninuniyette öğrenmiş bulunuyoruz. Bundan
başka Artırma, Eksilltme ve İhale Kanununun
ve ayrıca, birinci turistik bölgelerden olan Ça
nakkale - İzmir vilâyetleri dâhilinde mevcut
yasak bölgelerin mevcudiyeti ve 1110 sayılı Ka
nun muvacehesinde alınmakta olan sıkı tedbir
ler sebebiyle yerli ve yabancı turistlerin bu böl
gelerde arzu edilen şekilde ve müsait imkânlar
içinde seyahat" edememekte olmalarından tu
rizm sahasında süratli bir gelişme mümkün 'ola
mamaktadır. Bu itibarla değişen şartları ve
imkânları göz önünde bulundurarak bu kanun
ların da yeni baştan ele alınmasını; lüzumlu de
ğişiklerin yapılması zaruretini belirtmek iste
riz.
Sayın arkadaşlar; G rupumuzun Millî Sa
vunma Bakanlığından vâki dilek ve temennile
rini belirtmeme müsaadelerinizi istirham edece
ğim.
A) Er ve yem ve tayinat Kanununun
.vctu'baştaıı ele alınarak üzerinde ciddiyetle 'du
rulmasını, bilhassa eratın konıanya ve günlük
oıda maddeleri ihtiyacı ve istihkak konuları
üzerine eğilerek bunu rasyonel bir ısonuea bağ
lamanın lüzum ve zaruretine inanmaktayız.
B) Birliklerin su ihtiyaçları birçok garni
zonlarda tam ve ihtiyaca yetecek kadar bol de
ğildir. Ve hemen umumiyetle su tesisleri ek
siktir. Bu mübrem ihtiyacın temininin ön plând.ıa dikkat nazara alındığını Bakanlığın bu hu
sustaki müsbet mesaisini memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz.
(\) 'Bugün Silâhlı Kuvvetler personelimize
verilmekte olan giyim eşyaları her yerde aynı
dır. Halbuki ibu giyim eşyaları kıtalarımız era
tının ihtiyacına cevap vermekte ise de Doğu
bölgelerinde değişen iklim şartları sebebiyle bu
mahallerde vazife gören eratımızın giydikleri
eşyanın sert olan iklim şartlarına karşı muka
vemet derecesi zayii' olduğundan üstün evsaf
ve kalitedeki melbusat, eşya ve 'ayakkabıların
sureti ınahsusada imaline katî zaruret 'olduğu
ı n üta lâasınd ayı z.
D) Garnizonların bııgünkk strateji esasla
rına göre daimî ve muvakkat olarak ikiye ay-
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î'iktıası plânları yapılacak olan 'bu garnizonlar I mcnniye şayan görmekteyiz. Kanunun adı Su
bay Terfi kanun tasarısıdır.
için lüzumlu .arazi satmalmarak eğitini alanla
Yüksek Meclise sevk edilmiş bulunan ıSubay
rı ile, atış alanları, kışlalar, subay, astsubay
terfi kanun tasarısının nevini dikkati nazara
ve erat mahl'elleri ve reviri içine alan modern
alan. grupumuzun bu tasarı hakkındaki müta
garnizonların şehir ve kasabalar dışında kurul
lâa, kanaat ve temennilerini aşağıda telhisaıı
ması ve bu tesislerde::ı 'bir plâna dayanarak ve
arz etmek isterim.
müteahhitlerine ihale suretiyle her yıl ayrılaBu kanunun ana hükümlerine ve ruhuna gö
eak ödeneklerle bir veya birkaç garnizonun ye
re ilmî personelcilik hudutları içinde kalarak
ni baştan inşa ve tesis edilmek suretiyle ika Ikın
kabul edilen ilk sınıflandırma askerî ihtisas
ma plânlarımızın şümulü içinde muayyen yıllar
sistemi, meslek programı kartları sistemi, sınıf
da tamamlanacak şekilde modern garnizon in
landırma sisteminin yürütülmesini, nakil ve tâ
şaatının bir esasa ve bir plâna (bağlanması hali
yin ve meslek programı tescil raporları sistemi,
sane temennilerimizdendir. Maâhaza Bakanlı
terfi programı, personel ikmal sistemi ilâh... gi
ğın elde mevcut anali imkânlar dâhilinde bu
bi konuları içine alan personel programının
baptaki müsmir çalışmalarını da memnuniyetle
birbirleriyle bağlantılı konuları ihtiva eden bir
öğrenmiş bulunuyoruz.
tasarının gerektirdiği yönetmeliklerle birlikte
K) Subay ve astsubaylarımızın münavebe
I
mütalâa ve müşahede edildiği takdirde kanun
ile NATO eamiasındaki muasır devletler ordu
adının
bu hususları da kapsıyan ihtiyaçların
larına gönderilerek eğitim, tatbikat, kurs ve
tam belirtisi ve ifadesi sayılamaz. Nitekim 1952
manevralarına katılmak suretiyle meslekî bilgi,
de yapılarak 19(İ2 yılma kadar hemen her sene
görgülerinin artırılmasının ordu personelimi
\ r ekâletçe bu kanun üzerinde yapılmış olan ça
zin yetiştirilmesi bakımından büyük faydalar
lışmalar sonunda çeşitli adlarla adlandırılmak
sağladığına şüphe yoktur. Yalnız bu hususta
istenmiş
bu suretle Vekâletin personel statüsü
alınmış olan tedbirlere daha geniş çapta ve da
nü düzenliyen bu kanunun adında tereddütler
ha, çok sayıda eleman gönderilmesi,
içinde kalınmış ve kanunun ismiyle muhtevası
F) Subay lojmanlarının da ilâve bir plân
arasında tezatlara düşülmüştür. Meselâ :
ve bir program dâhilinde her yıl subaylarımıza
.1954 te hazırlanan bu kanunun adına terfi
ayrılacak ödeneklerle inşaatına -devam edilece
ve çekilme kanun tasarısı, 1954 te subay ve as
ğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız.
kerî memurlar kanun lâyihası, keza 1954 te Tür
K) Lise ve muadili okullar mezunlarının
kiye Cumhuriyeti Harb Kuvvetleri Personel ka
er olarak orduda istihdam, edilmekte olmaları
nun lâyihası denmiştir.
hasebiyle bundan 'böyle astsubay hazırlama or
Sayın arkadaşlarım,
taokullarının lise ve muadili okullar seviyesine
İlmî personel metotları üzerinde yapılan ça
çıkarılmak suretiyle daha üstün kalitede ast
lışmalardan şöyle bir netice çıkarmak mümkün
subay yetiştirmek ve dolayısiyle silâhlı kuvvet
dür.
ler camiasında mevcut disiplin ve otoritenin da
iler hangi bir müessesede ve bilhassa Silâh
ha üstün ibir seviyeye ulaştırılmasını sağlamak
lı Kuvvetler camiasında personele mütaallik bir
bakımından böyle bir tedbirin 'alınmasının lü
program veya kanun hazırlanırken dikkat na
zumlu ve zaruri olduğu mütalâası nday iz.
zara alınacak en mühim faktör ordunun muhte
L) Silâhlı Kuvvetlerimizde halen meveudlif kademelerdeki personele olan ihtiyacıdır.
olan dil okullarının genişletilerek öğrenci sayı
Bu ihtiyaca programda o şekilde yer verilmeli
sının artırılması suretiyle çok sayıda ordu per
dir ki, seneden seneye değişecek durumlara ce
sonelinin, lisan öğrenmelerinin ve bu suretle
vap verebilsin ve idareyi bu bakımdan ne yapa
subay ve astsubaylarımızın daha üstün kültür
cağını şarşırtır bir duruma sokmasın. Filhakika,
seviyesine yükseltilmelerinin sağlanması en sa
ordunun personel bakımından inkişafına göre
mimî dileklerimizdendir.
büyüyüp küçülme istidadı gösteren bir hususi
M) T. H. K. kadrolarında ihtisas yerleri
yet arz eder.
nin tesbit edilerek bu yerlere bu maksatla ye
Personel ihtiyacı faktörün dikkat nazara
tiştirilen personelin tâyinlerinin yapılmasını tealınması; bir taraftan da ana gayeli çerçevesi
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içinde programın elastikiyet taşımasıyle müm
kündür. Ve kanun tasarısında buna gerekli
önem verilmiştir. Haddizatında her hangi bir
personel programının en büyük hususiyeti ga
yenin dışına, çrktınyacak 'şekilde elastikiyet taşı
yabilin esidir. Elastikiyet taşımıyaıı bir progra
mın uzun ömürlü ve müspet sonuçlu olmasına
imkân yoktur, kanaatindeyiz.
Kanunda subayların sınıflandırılmaları, ye
tiştirilmeleri, istihdamları, terfileri gibi birçok
hükümler mevcuttur. Bu hükümlere göre kanun
yalnız Terfi Kanunu hüviyetini kapsamamakta
olduğuna göre orduda yeni bir personel istih
dam müessesesi kurulması hedef tutulmaktadır.
Bu duruma göre kanunun ana gayelerini belir
ten hükümlerin vaz'ı ve her çalışma branşının
ele alınarak yönetmeliğe atıflar yapılmak sure
tiyle statülcştirilmesini uygun mütalâa etmek
teyiz.
Muhterem Senatörler,
Nükleer- harbin şartları, terfi sisteminin esas
ları üzerinde müessir olmuştur. Ter fi e hak ka
zanmak üzere her rütbede kalınması icabcden
müddetin âzami ve asgari hadlerle tâyin ve tas
rih edilmesi bir emri zaruri olduğu kanaatinde
yiz.
Filhakika ruhunu bu esastan alan bir terfi
sistemiyle ehliyet, hâkim bir unsur olarak ka
nun tasarısında tebarüz ettirilmiştir. Ehliyetine
binaen asgari müddetlerini doldurarak terfi
edebilen bir subay harbin her türlü meşakkat
ve ntezahimine tahammül edebilecek yaşlarda
iken yüksek rütbelere eriştirilmiş olmalıdırlar.
'Bâzı sınıflarda nisbeten seri bir terfi seyri takibedilmektedir. Bu çok yerinde bir tedbirdir.
Maksadımız ehliyeti esas tutan bir terfi siste
miyle silâhlı kuvvetleri terkibeden sınıfların
hepsinde seri terfi edebilmek istidadını göste
ren subaylarımıza geniş şans imkânının verilme
si lüzumunu belirtmektedir. Bu formülün terfi
mevzuatına mütaallik kanun maddelerinin tet
kikinde göz önünde tutulmasını ve mezkûr ka
nunun alâkalı komisyonlarca evlcviyetle müza
kere edilerek Heyeti Umumiyeye arzını temen
niye şayan görmekteyiz.
Değerli arkadaşlarım, NATO standartları
na göre hazerde asgari o aylık bir stokun bu
lundurulması ieabetmektedir. Şu halde bir harb
halinde vurdumuzu her şeyden evvel kendi im-

kân ve vasıtalarımızla, millî gücümüzle koru
makla mükellef bulunmaktayız. Binaenaleyh
elde mevcut bütün imkân ve kaynaklarımızı
yurt savunmamızın icaplarına yöneltmek aynı
zamanda bekayı hayat ve mevcudiyetimiz için
mi1] tefte e fikren, manen, bedenen, ağır fedakârlık
lara katlanmaya hazırlanmak bir emri zaruridir.
Bâzı klâsik harlı kaidelerinin bugün de bir de
ğer taşımakta olduğuna şüphe yoktur. Eski ta
limatnamelerimizde : «Teknik harb silâh ve va
sıtaları harbin kazanılmasına yardım ederler.
Harbi kazanan asıl insandır.» der şu hale göre
hasmın silâh ve vasıtalarmdaki üstünlüğünü
dikkat nazara alarak moral eğitimin yalnız or
duda değil aynı zamanda bütün milletçe ön
plânda tutulması zaruretini bu vesile ile ifade
etmek isteriz. Sivil savunma teşkilâtımızın
bir harb tekniği icaplarına göre hazırlıklarının
topyekûn bir savaşa göre tertipleyip yürütebil
mesi için İçişleri Bakanlığının, Millî Savunma
Bakanlığiyle devamlı temas sağlanarak mem
leketin topyekûn savunması işlerini müştereken
koordine etmelerinin hayati önemine işaret et
mek isteriz.
Sayın arkadaşlarım, gecen harblerden alman
tecrübelere dayanarak şunu belirtmek i s t e m ki,
harb üstün teknik vasıta ve imkânlarına sahip
ordularda bile dağıtıcı tesirlerini daima hisset
tirmiştir. Halbuki imkânları mahdudolan mil
letlerde ordularda artacak olan mahrumiyet, me
şakkat, mezahim fertler üzerinde ümit kırıcı,
dağıtıcı, yıpratıcı, zapturaptı gevşetici tesirle
rini daha çok ve daha çabuk hissettirirler. Bina
enaleyh l)iı tesirleri bertaraf edebilmenin millet
çe mukavemet azminin artırılmasının mühim
faktörlerinden biri ve başlieası olarak daha ha
zerde iken vatandaşların ve Silâhlı Kuvvetler
mensuplarının bütün kıymet hükümleriyle bir
likte kutsal inançlarını da dikkate alarak geliş
tirmek, işlemek bu suretle moral eğitimini en
üstün seviyeye çıkaracak tedbirleri alarak çelikleşcn bir irade bütünlüğüne sahip kılınmakla
mümkün olduğu kanaatindeyiz.
Sayın arkadaşlar,
Hasmın her türlü silâh vasıta ve malzeme
üstünlüğünü, bu ıneyanda her türlü yıkıcı faali
yet ve tecavüzlerini, ancak millet olarak tanı bir
fikir ve moral eğitimine sahibolmakla ve aynı
silâh ve vasıtaları üstün maharetle ve cesaretle
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kullanmasını öğrenmiş olmakla karşı koyabile
ceğimizi bir an hatırdan çıkarmamak ve ihmal
edilmekte olan sivil savunma faaliyetlerimiz meyanmdaki bu topyekûn hazırlıkların bütün icap
larına süratle başlamak lüzum ve zaruretine
inanmış buluıııııaktayız.
Bu hazırlıklar.cümlesinden olarak evvelemir
de sivil savunma hizmetlerini re'sen tanzim ve
uygulamakla vazifeli ve salahiyetli sivil makam
ların büyük bir sorumluluk taşıdıklarını bu
kürsüden beyan ve ifade etmekte fayda mülâha
za etmekteyiz. •
Sayın arkadaşlar:
Mütecaviz devletlerin muhtemel tecavüzleri
ne karşı yurt savunmasını ihmal eden milletlerin
ay değil, on - onbeş gün içinde yok oldukların]
İkinci Cihan Savaşında ibretle gördük. O gün
-den bu yana aradan geçen 20 yıla yakın bir za
man içinde silâh ve vasıtalardaki inkişafui aza
meti dikkati nazara alınırsa hazırlıksız olan mil
letlerin mâruz kalacakları facia ve felâketin de
recesini kolayca anlamak mümkündür.
Netice olarak şu noktayı belirtmek isteri:/
ki : Hazırlıksız olan milletlerin bu mukaddeı
âkibetlerini daima göz önünde bulundurarak
topyekûn bir harbe hazırlanmanın ve ba uğurda
her türlü fedakârlıklara milletçe katlanmamızın
zaruretini bir kere daha yüksek huzurlarınızda
arz ederken yurdumuzu nereden ve hangi istika
metlerden gelirse gelsin vâki tehdit ve tecavüz
lere, muhtemel tehlikelere ve baskınlara karşı
her an uyanık, vazifeleri başında bulunan bü
tünlüğümüzün, rejimimizin ve istiklâlimizin ko
ruyucuları, yüce ocağın fedakâr ve medeniyet
bekçilerine karşı olan sonsuz güvenimizi bu kür
süden bir daha beyan ve ifade ederken aziz Türk
Milletinin bölünmez bir parçası olan silâhlı kuv
vetlerimizin bütün mensuplarını bütün kalbi
mizle selâmlar, en derin sevgi ve saygılarımızı
sunarız. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın, Topçuoğlu.
Y. T. PARTİSİ GRUPU ADİNA SABRI
TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Muhterem Başkan ve
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri;
Millî Savunma Bakanlığının, 1963 senesi Bütçe
Kanununun görüşülmesi dolayısiyle Yeni Tür
kiye Partisinin, Millî Savunma mensuplariyle,
kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize sevgi ve gü
venimi sunarak, bütçe üzerindeki görüşlerimizi
arz edeceğim.
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İler Devletin olduğu gibi, bizim de, millî sa
vunma politikamızı şu iki esasta mütalâa etmek
mümkündür.
1. Nereden gelirse gelsin iç ve dış saldırma
lara karşı, mukaddes yurdumuzu, millî hâkimi
yetimizi ve Cumhuriyetimizi tek başımıza da
kalsak mutlak müdafaa ve muhafaza etmek.
Kıymetli senatörler:
ikinci Dünya Harbini, Rusya'nın da dâhil
olduğu mütefikler, bütün güçlerini birlikle kul
la narak zafere kavuşturdukları malûmunuzdur.
Fakat, Sovyetlerin
milletleri, komünizm
inancı içine alarak, esir yaşatmak yoliyle dün
yaya hâkim olmak emellerini, bilâhara açık ola
rak, meydana çıkarmaları yüzünden bu ittifak
hür milletler lehine devam edememiş, bunun ne
ticesi olarak da hür ve müstakil kalmak istiyen
milletler, NATO - SENTO - SEATO gibi ittifak
manzumeleri kurarak, muhtemel mütecavize;
karşı koyma çaresine başvurmuşlardır.
Bu inkişaflar muvacehesinde, yurdumuzun
hususi vaziyeti icabı olarak bu paktlardan; in
san haklarını tanıyan, Batı blokuna girmekten
başka bir hareket tarzı seçemiyeeeği tabiî idi ve
böyle yaptık.
İşte bundan dolayıdır k i ; millî savunma siya
setimizin ikinci kısmı olan; ittifak anlaşmaları
mız içinde, bize verilen vazifeleri yerine getir
mek vecibelerini de şerefle kaimi ettik.
Bu paktlara girişimiz ile, yurdumuzun mü
dafaasında birçok mühim faydalar elde ettiği
miz gibi; birtakım maddi ve mânevi mesuliyet
ve yükler altına girdiğimiz de malûmunuzdur.
Bunlar; kendi Millî Savunmamızın da esas
unsuru plan iSilâüılı Kuvvetlerimizin, kendisine
tevcih edilen vazifeleri ifa edebilmesi için per
sonel, silâh, bunların ikmal ve stoklarını muay
yen bir seviyede tutmak. Buna ait masrafların
büyük 'bir kısmı NATO yardımı ile temin edil
mesine rağmen, bütçemize de elbette büyük akis
leri olmaktadır.
Keza : Muvaffakiyete ulaşma yollarını açık
bulundurmak için memleketimizde yapılan müş
terek kullanmalara mahsus NATO fonundan
yapılan tesislerin, işletme, bakım, tamir ve di
ğer masraflarının Devletimiz tarafından öden
mesine ilâveten :
Diğer NATO memleketlerinde yaptırılan bu
kabil tesislerin masraflarına da muayyen bir nis-
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bette katılmamız sebebiyle de, bütçelerimize
harcamalar yapmamız da ieabetmektedir.
Değerli sienatörler, 'bugünkü milletlerarası
gergin durum üsiter sadece bizi istihdaf etsin,
isterse umumi bir harb hali istidadında bir te
cavüz olsun Silâhlı Kuvvetlerimizin, daima bu
saldırılara karşı 'koyacak halde, her an hazır
olmasını geroktirmıekltedir.
Daima uyanık ve kuvvetli olmamız için de,
millî gelirimizin mühim bir kısmını, hu hu
suslara ayırmak zarcıretindeyiz.
Bu mâruzâtımın ışığı altında.
1963 senesi bütçesini tetkik edersek, görü
rüz İki :
îstenen 3 milyara yakın tahsisat, Silahlı
Kuvvetlerimizin istediğimiz vazifelerin timi ifa
sına yeter miktarda 'değildir.
Aradaki bu maddi farkı, ordumuzun her
devirde gösterdiği fedakârlık ve feragati eriyle
kapryacağımıza inanıyoruz.
Muhterem Senalto üyeleri;
Millî Savunma Baklaaılığının 1962 senesi
bütçe harcama tatbikatından, aldığımız güven
ve 1963 (Senesi bütçelinin tanziminde, daima.
millî varlığımızı koruma esasına müteveccih
ve fakat lüzumsuz îhiçibir masrafa meydan ver
memek hususundaki hüsnüniyetlerden çıkardı
ğımız hakikatlere göre,
Yeni Türkiye Partisi olarak ifade ediyoruz
iki :
Malî imkânlarımız müsaidolsa da, ibu, büt
çe ile istedikleri tahsisatın üç seneliğini birden
verebilsek,
Bu 10 milyar liranın tdk kuruşuna kadar,
nerelere, nie için sairf edileceğini şimdiden plân
lanmış ve Silâhlı Kuvvetlerimizin 'her an haıibe
hazır tutma çareleri (Sağlanmış, hattâ ileri yıl
lara mâtulf hamlelerin de tahakkuk ettirilmesi
safhasını da içine allan çok ciddî ve (bilgili bir
çalışma mahsulü olalı bir Ibütçeyi ilk defa gör
müş olmanın bahtiyarlığı içinde başta Sayın
Millî Müdafaa Vekili olmak üzere ilgilileri
Yıeni Türikye Partisi adıma takdir ve tebrik
ederiz.
Şimdi bâzı temennilerde bulunacağız,
— Millî (Savunma hizmetlerimizin bir kısmı
Millî ıSavunima, bir kısmı Kuvvetler Kumandanlığmea, bir Ikısmı d a Genel Kurmayca yürütül
mektedir.
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Halbuki mesailerin, hududu birbirine gir
meden, asgari kademeleriyle devam ettirilme
sinde fayda vardır. Bunların tevhidi lâzımdır.
— Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığının, gö
revlerinden dolayı Başvekile karşı sorumlu ola
cağı Anayasa isteğidir.
Buna göre,
Genel Kurmay Başkanının vazife ve salâ
hiyetini gösterecek kanun henüz Meclis'e gel
memiştir. Bunun gecikmesi zararlıdır.
—• Askerî Yargıtay Teşkilât Kanunu çıkarıl
mış vazife taksimi yapıldığı halde bunun esa
sını teşkil eden Askerî ve disiplin mahkemele
ri Kanunu henüz çıkmamış ve (böylece askerî
adaletin eslki faydasız karakterini muhafaza
etmektedir.
—• Yüzbaşı dâhil, küçük rütbeli subay mev
cudu çok azdır. Bunların ihtiyaca yeter hale
çıkarılması hususunda bir tertip düşünüldü
ğüne dair bir emare göremiyoruz. Geçici çare
lerin faydasızhğıııa inanılmamalıdır.
—• Lise mezunlarının er olarak hizmet et
liği devrede, ükmektep tahsiline yarım yama
lak ilâve edilen orta tahsil ile yetişen astsu
baylarımızın kifayetsiz kaldığı şüphesizdir.
Bunların da lise seviyesinde bir tahsile yük
seltilmesinde geç kalınmıştır.
Astın üstten
bilgili olması vahîm ihtilâflara sıebebolur.
—• Subaylarımızın terfi ve emekliliklerine
ait kanunlar, günlük hâdiselere göre çıkarıl
dığından daima bir evvelkilerin aleyhine hü
kümler ihtiva eylemesi dolayısiyle şimdiye ka
dar çok zararlı olmuştur.
Devam edegelen bu adaletsizliğin katı ola
rak ortadan kaldırılması lâzımdır.
Bunun tek çaresi :
42 sayılı Kanunla emekliye sevk edilen su
baylardan sonra, orduda kalan subaylara tat
bik edilen barem derecesi farklarını da içine
alan bir kanun çıkarılarak, eski, yeni bütün
emekli, dul. ve yetimlerinin hepsinin bir hizaya
getirilmesidir.
Badema da, muvazzaf subay ve memurlara
yapılacak her türlü zamların aynen emekli
lere de intikal ettirilmesinin kanunla teminat
altına alınması lâzımdır. On binlerce eski mu
harip dul ve yetimlerine ilâveten inkılâp emekli
subayları da bu hayırlı kanunu beklemektedir
ler.
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----- Dul
ve yetimlerimizin askerî hastane
lerinde ücretsiz 'muayene ve 'tedavileri hakkın
d a k i k a n u n tasarısının Yüksek S e n a t o n u n tas
vibinden. sonra, y ü r ü r l ü ğ e »'irmesiyle bize ve
dia olan vatandaşlarımız/a getireceği ferahlık
tan
dolayı şükranlarımızı
bildiririz. Ancak,
elde mevcut 'askerî hastane ve sağlık persone
lin, ordunun
fiilî hizmetinde olanlarına hile
kâfi gelmediği bilinmektedir.
Şimdi, bu mevcuda dul ve yetimlerimiz de
ilâve edilince, sıhhi hizmetlerin çoğalacağı şüp
hesizdir.'
B u t u m için. şimdiden lüzumlu tertibatı ala
rak, iyi. niyetlerle çıkarılan İni k a n u n u n tat
bikatında,
güçlüklere
meydan, verilmemesini
temenni ederiz.
- - Emekli, dul. ve yetimlerin bu gibi muame
leleri. askerlik şubeleri, t a r a f ı n d a n görülmek
ledir. Askerlik
şubelerinin, personeli az, iş
leri çok ve çeşitlidir. Zamanl'arı ekseriya, ken
di vazifelerini, ifaya, bile kâfi gelmemektedir.
Hem bu müesseselerin işlerini azaltmak, hem
de- l)iı işlerin esasen b ü y ü k ç o ğ u n l u ğ u n u n ka
yıtlı. b u l u n d u k l a r ı E s k i M u h a r i p l e r Cemiyetin
ce y ü r ü t ü l m e s i n d e her
bakımdan kolaylıklar
vardır.
Binaenaleyh, emekli, dul. ve yetim muame
lâtının,
Lski
M u h a r i p l e r Cemiyeti
olan
yerlerde bu cemiyet olmıyaıı yerlerde, asker
lik şubelerince
görülmesinin 'temin edilmesini
diliyoruz.
• Silahlı
Kuvvetlerimizin bir devamı ol
d u ğ u n u , millî ve dinî
bayramlarımızın, ordu
ile b i r l i k t e zikredilmesi ve aynı p r o t o k o l d a yer
verilmesiyle
tcyidedilmekte bulunan,
bütün
askerî emeklilerin, Eski Muharipler
Cemiyeti
içinde
mütalâa, edilmesinde içtimai f a y d a l a r
vardır. Hu yola gidilmek üzere. Millî Savun\\\';\ teşkilâtı ile, Silâhlı
Kuvvetlerimizde müs
t a h d e m bulunan subay ve askerî memurları
mızın ilk vazifeye başladıkları t a r i h t e n itiba
ren. bu cemiyete ta>biî âza olmalarına Dahilî
Hizmet K a n u n u m u z
müsaittir. B u n u n ger
çekleştirilerek ayrı ayın yardıma, muhtaç, as
kerî cemiyetlerin
toplu bir içtimai
varlık
ol ı ıı a 1 a rı n a ya rd imla r in izi bekleriz.
M u h t e r e m Senato üyeleri;
Kahraman
şerefli ordumuzla u z a k t a n ve
y a k ı n d a n asla, alâkası
olmıyan, bâzı soysuz
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bozguncuların kendi hainliklerini adlandırdık
ları,
Millî Devrim Ordusu, Silâhlı
Devrim
Ordusu, Milli Mücadele Ordusu gibi. kötü ha
yal
sahibi düzmecilerin
gizli faaliyetlerine
r a ğ m e n ; Silâhlı
Kuvvetlerimizin,
muharebe
kabiliytetlerini üstün evsafta tutulması husu
sunda, Silâhlı. Kuvvetler Kumandanlığının, vvdoı en yüksele, k u m a n d a n a k a d a r almış ve 'al
m a k t a oldukları tedbirler ve bizi zafere götü
recek' plânl'arın tatbika, hazır
olduklarının
inancı ile bütün, v a t a n d a ş l a r ı n emniyet i ç i n d e
yaşamalarını mucip, hayırlı sebeplerin, mevcud o l d u ğ u n u ifade eder.
Bütçenin Millî Savunma, B a k a n l ı ğ ı mensuplariyle Türk. Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ol
masını temenni bu vesile ile Yeni. T ü r k i y e P a r 
tisi adına, feragatli, k a h r a m a n Silâhlı K u v v e t 
lerimize sevgilerimizi s u n a r her cihetten iti ina
dı miza lâyık olduklarını teyidederiz.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.)
B A Ş K A N — Sayın Alpaslan.
[ W 1 M İ A L P A S L A N (Artvin) — Çok muhte
rem a r k a d a ş l a r , şerefli 'Türk Silâhlı K u v v e t 
leri Üıakkmdalvi hissiyatımızın ifadesine giriş
tiğimiz t a k d i r d e , gecenin bu s a a t i m l e ayrılan
zaman ;kâfi. gelmiyeeektir. O itibarla gönlü
müz ve gözümüz •olan. şerefli T ü r k ıSîlâMı Kuv
vetlerinin. bütçesinin m ü z a k e r e edildiği şu sıra
da maddi mevzulara, k ı s a c a tettnas etmek suretiylıe bâzı temennilerde bulunmakla yetineceğim.
Türk. Silâhlı K u v v e t l e r i Devletin müdafai ve
muhafızı olduğu ıgilbi, aynı zamanda Devlet'hay
siyetinin de-Tier müesseseden ^eVvel samimi'bek
çisidir.
Bendeniz Artvin gibi, JJusya ile geniş (hu
d u t nııntakası 'buluman !bir 'bölgenin temsilcisi
olarak orada, g ö r d ü ğ ü m Ibir vaziyet itibariyle
'bu bütçeden istifade ederek, mulhterem. Millî Sa
vunma B a k a n ı n d a n Ibir dilekte mu Ilınacağı m.
H u d u t kapaikollarımızı nie yapanlar'sa y a p s ı n l a r
yalnız müdafaa, için değil, yalnız Iburada 'barı
n a n askerlerimizin sağlık, d u r u m l a r ı için değil,
şanlı, şerefli T ü r k milletinin, fi aksiye tin i gös
terme (bakımından b i r -şekle bıağiasınlar. Ve 'ora
ya, a y r ı l a c a k tahsisatı esirgemesinler. (Gerekir
se ek t a h s i s a t istesinler. Mieelisleri'n b u talhsiısatJarı vereceğinden asla şüpheleri olmasın.
H a k i k a t e n , h u d u t k a r a k o l l a r ı üzücü vaziyette
dir, ve hakikaten mukayeseye gidildiği takdirde
bizim mânevi varlığımız; şüphesiz ki bu 'gibi
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mukayeselerin dışına çıkar, ama gönüllerde bir
iz bırakmaktadır. Bunu da (bilhassa istifham
ediyorum.
özür dilerim, yine mahalli Ibir ımevzuu yük
sek ihu'zumnuza getireceğim; Artvin ilinde
ıbir alay merkezi vairdır. Artvin alay merke
zinin 'gerek kuruluş itibariyle, gerek korunma
itibariyle daha müsait olan 'bir ma'lıalle naildi
mevzuu nenelerdir mu'habere cereyan eder ve
'bu 'husulsta gerekli kararlar da verilmiş 'bulun•ınaktadır. Maalesef alay, talimini Artvin'in
içinden geçen dar bir $ose üzeninde yapmakta
dır. Bilindiği gibi Artvin'de düz arazi (bulmak
meseledir. Bu sebeple evvelemirde, bizzat ora
daki (birliğin rahatı ve hizmetlerinin görülmesi
bakımından ve ondan öonra da Artvin için
gelişme imkânı sağlıyacak 'bir yere naklinin te
min 'edilebilmesi !bakımından efvvelee vâki teşelb'b'üsler dairesıiinde 'oradaki Ibirliğin, d aka mü
kemmel ve hakikaten Iher Ibaikımdau elverişli
bulunan iskele tarafına nakli mevzuunda cere
yan eden muamelenin Ibıı yıl ikmaline tevessül
edilmesini sayın Bakandan 'billhaslsa istirham
ederim.
Bu arada, Kurucu Meclis zamanında askerî
yargı organı üzeriinde min'gayri fhaddin biraz
çalışmış 'bir arkadaşınız olaırak, 'halen Millî
Saıvunma Bakanlığının 'bu mevzudaki bâzı me
selelerime temas etmek İstiyorum.
Askerî Yargılayın kurulmuş ve vazifeye baş
lamış olmasından memnunuz, hayırlı uğurlu, ba
şarılı olmasını dileriz.
Diğer mahkemeler teşkilâtı ve Usul kanunlariyle Örfi İdare ve Askerî Ceza Kanunlarının
Yeni Anayasa zaviyesinden revizyonlarının bir
an evvel ikmaliyle esas ve tadil tasarılarının
Meclise getirilmesini temenni ederiz.
Bunun dışında bâzı temennilerini olacaktır.
Rimeli bunları arz edeceğim.
Askerî adalet hizmetleriyle alâkası bulunmıyan bâzı idari hizmet yerlerine askerî hâkim
kadrosunun verilmiş ve tâyinlerin yapılmış ol
duğu söyleniyor. Kaza hakkına sahip bâzı aske
rî hâkimlere yazılı emir verilmek suretiyle ida
ri hizmetlerin verildiğini duyuyoruz. Eğer vâki
ise Anayasaya uygunluk bakımından İm gibi
noksanlıkların telâfi edilmesini istirham ederim.
Mevcut askerî hâkimlerin ekserisinin büyük
vilâyet merkezlerine tâyin edilerek buna muka-
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bil iş hacmi fazla, tümen merkezine uzak ve hâ
kim tâyini zaruri bulunan mahrumiyet bölgele
rindeki adlî hâkimlerin ekserisinin refakatine
hâkim tâyin edilmemekte olduğunu öğrenmiş
bulunuyoruz.
Bunlar üzerinde ehemmiyetle durularak, bir
taraftan mevzuata yenilikler getirilirken öte yan
dan da idari tasarrufların ihtiyaç ve adalet
esaslarına uygun hale getirilmesini »Sayın Bakan
dan istirham ederim.
Ayrıca;
1. Bakanlık ödeneklerinin sarf edilmiyerek
imha edilmesi cihetine gidiliyor. 1961 de 117 mil
yon liraya yakın bir para imha edilmiştir. Bu
nun tekerrür etmemesi için tedbir alınmalıdır.
2. Ödeneklerin elde tutulan son aylarda
müstehlik kıta ve müesseselere gönderiliyor.
Böylece faraza Ocak ve Şubat aylarında muba
yaaya girişilmesi hem fiyat yüksekliğine sebep
oluyor, hem de tedarikde müşkülâta maruz ka
lınıyor. Bu tarzı hareket ayrıca Devlet parası
nın israf edilmekte olduğu yolunda söylentilere
vesile veriyor.
o. Ödeneklerin önceden plânlanan hizmet
lere değil daha az önceliği haiz yerlere sarf edil
diği ve böylece plândan inhiraf olunduğu görü
lüyor. Meselâ garnizon yerine gazino inşa a edi
liyor.
4. Bir taraftan milyonlar imha olunurken
şahıslara, şirketlere ve Devlet teşekküllerine
borç bırakıldığı görülüyor, ki bu çok fena tesir
bırakmaktadır. Borçların imhaya gitmeden her
yıl tamamen ödenmesini ve gelecek yıla devre
dilmesini samimiyetle temenni etmekteyim.
f). Arazi işgallerini bir prensibe bağlamak
lâzımdır. İşgal edilen arazi ya kiralanmalı, ya
kamulaştırılma]ı veya terk olunmalıdır. Çünkü
bu memleket her türlü yenilikleri şerefli Ordu
sundan bekler. Binaenaleyh, bugünkü Anayasa
nizamının getirdiği yeniliğin tatbikatında, öyle
zannediyorum ki, diğer bütün' müesseselerden
evvel, Silâhlı Kuvvetler camiasından beklemek
hakkıdır.
Sözlerimi burada, bitiriyorum. Bu bütçenin
Millî Savunma Bakanlığına hayırlı ve uğurlu
olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN —• Sayın Kahml Sanalan.
RAHMÎ SANALAN (Erzincan) — P e k muh
terem Reis ve senatör arkadaşlarım, 1963 yılı
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Millî Savunma Bütçesi üzerinde mütalâa ve mâ
ruzâtıma h a ş l a r k e n ; m u k a d d e s y u r d u m u z u n ve
aziz milletimizin daimî varlığımı) yegâne kay
nağı ve milletimizin göz bebeği T ü r k Silâhlı Kuv
vetlerini eski ve yeni mensuplarını hürmeile ve
ha ğ 1111 !•; d uygula r n u I a selâm I a rı m.
Pek muhterem arkadaşlarını, Türk y u r d u n u
ve T ü r k milletini muasır medeni memleketler
ve milletlerin seviyesine en kısa z a m a n d a ulaştır
maktan ibaret olan millî arzunun t a h a k k u k u için
büyük ölriide iktisadi hamleler y a p m a k mecbu
riyetinde olduğumuzu, kimse i n k â r edemez. Hü
kümet p r o g r a m ı n d a da bu husus lâyık olduğu
ehemmiyette derpiş edilmiş b u l u n m a k t a d ı r . Hu
nim içindir ki, Hükümetin bu yolda atacağı \\ev
müspet adımın, partiler üstü hayatî bir mesele
kabul ederek., bu maksada matuf iyi yoldaki Ifükıimel çalışmalarını bütün gücümüzle destekle
meye k a r a r l ı ve azimli bulunmamız lâzımgeîir,
kanaatindeyim.
Bu lüzum karşısında hatıra gelen şu oluyor :
Madem k i ; asıl hedef T ü r k milletini muasır
medeni milletler seviyesine u l a ş t ı r m a k t ı r ,
bu
nun yolu ve vasıtası da k a l k ı n m a y a matuf yatı
rımlara geniş ölçüde tahsis y a p m a k t ı r . O h a l d e ;
Millî Savunma için umumî bütçenin hemen dört
te biri derecesinde bir tahsis y a p m a y a ne lüzum
var? Cari masraflarını karşılıyalım geri kalanı
n ı ; iktisadi, zirai ve sınai sahalara tahsis edelim
ve böylece kısa zamanda umumi arzu olarak öz
lediğimiz k a l k ı n m a ve refah yoluna girelim gibi
bir düşünce y e k n a z a r d a hatıra gelebilir.
fa İcat muhterem a r k a d a ş l a r ı m t a k d i r buyurulur ki, müdafaası zayıf bırakılmış iktisadi te
sisler, millî geliri s a ğ l a m a k t a n ziyade millî felâ
keti davet ederler. İ l e r iktisadi yatırım bir sa
vunma. y a l ı n ı n ı ile korunmadıkça, içinde bulun
d u ğ u m u z nükleer ve t e r m o nükleer devirlerin
t a h r i p kuvvetleri karşısında bir an içinde eri
meyi 1 mahkûm kalırlar.
Mi.il î S a v u n m a 'Bütçesini h u görüşlerin ışığı
•altında finoelemeik görürüz k i ; asrî silâh v e mal
zeme bakımından bize nazaran çok kuvvetli, kal
kınmasını tamamlamış 'memleketlerde d a h i Millî
s a v u n m a y a tahsis -edilen
miktar millî 'gelirin
bizdeki tiisbetind-en çok ü s t ü n d ü r .
Meselâ; F r a n s a ' d a zannedenimi % 9, İngil
tere'de (/( 8 r yakın olmasına, mukabil bizde
çok ş ü k ü r bu sene c/c (î nisbetine ancak tıkışabil-
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mistir. 1962 de bu nisibot, aklımda kaklığına .gö
re, % 5 i dahi bulmamıştır. Kaldıki Millî ISıav un mamızın 5 hizmet g r u b u n a ayrılmış
bulunan
2.880.000.000
küsur milyonluk ibüteeıslıiiin bir
milyarı belklde daha fazlası personel giderleri
dir; 'bir o k a d a r da malzeme giderleri, yâni ka
çınılmaz masraflardır,
({eri kalan ;>0OÜ k ü s u r
'milyon lirası da yatırım gülerleridir, kfı, hu ya
tırımlar
bütçe i z a h a t ı n d a n
anladığıma g ö r e ;
memleketin to-pyekun kalkınma ve imar dâvası
n a hizmet edecek tesislerdir. Tersane, meydan
tesisleri bu m e y a u d a zikredi 1 e'hitir.
Subay lojmanları, hassaten mahrumiyet böl
gelerimizin imarına hizmet -edeceği gihi, mesken
huıhrauını.n izalesine de yardımcı olacaktır.
Silâhlı K-nvvetlerinniz nıeusuplarıtıın hu âcil
.ihtiyacının, yâni m<e siken meselesinin halline biran. evvel deva b u l m a s m d a k i H ü k ü m e t gayret
lerini şükranla yadet-mek yımind-e olur.
Muhterimi arkadaşlar'im;
kısaea arzeıttiğim
bu h u s u s l a r d a n dolayı Millî S a v u n m a bütçemi
zin Silahlı Kuvvetlerimizin İhtiyacına t a m ce
vap verecek m i k t a r d a olmamasına rağmen sar
fının iyi ve kuvvetli ellerde olduğuna .inandığım
için haşarı!ı neticeler vereceğini kuvvetle ümit
etmekteyim.
S/imdi uıüsadenize .güvener-ek çok kısa (bir
iki temennide bulunacağını:
1) B ü t a r a f t a n atom ve hidrojen bombala
rının üstün tahrip kuvvetleri, diğer t a r a f t a n yı
lkıcı
faaliyetlerle devanı ettirilecek
psikolojik
h a r b i n tekniği; korunma ve savunma. usullerini
tamamen değiştirmişti. B u h a l ; Millî Savrulma
nın sivil ve askeri cepheleri arasındaki bağları
geçmişe nisbetle çok k u v v e t l e n d i r m i ş t i r . B u seibeple; amme (hizmet!erindeki işbirliğinin imkâ
n ı n müsaadesi nisbetlnde ele alınmasını, alın
mış yerler varsa genişLetilmesini temenniye şa
yan Ihı il m aktayım. .Bu cümleden olarak; yeni si
lâhların ve b u n l a r a karşı a l ı n a n ve alınması lâ
zım gelen aktif müdafaa tedbiri erinden mahzur
.görüLmiyenterin
sivil halkımıza izah -edilmesi
fayda!ı olur kanaatindeyim.
2) -Hecen yıl bütçesinde dikkati çeken hir
.husus; miktarı 4 milyar lirayı bulan .sefer stok
ları için tek k u r u ş dahi a.yrılmamış olması idi.
Dünyanın mühim kilit noktalarından biri üze
rinde, en hassas jeopolitik bölgede 'bulunmakta
olduğumuz malûmdur. Dünya ise bir huzursuz-
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hık devresi teindedir. Gelecek bir harbin de nük 1 L r t u ğ r u l Gazi d e v r i n d e başlıyan
hâdiselerle
leer silâhlarla
birden ibire açılacağı da .şüphe I karşılaşıyoruz. () devirde bir i k t i d a r ı n ve bir
götürmez, bir hal olduğuna
göre; hiç olmazsasaltanatın ve bir şahsın politika ve hâkimiyeti
müttefiklerimizin yardımıma mazlıar olacak za
nin bekçisi, bugün ise b ü t ü n milletin, T ü r k Mil
mana kadar ihtiyaca vefa edecek stokların buletinin, A t a t ü r k ' ü n son 1922 millî
hâkimiyet
lumdıu'nlınası bir millî savunma
zaruretidir.
esasına müsteniden getirdiği h â k i m i y e t i n bek
çisi, T ü r k O r d u s u d u r . Tahsisat itibariyle nelerin
1963 .'bütçesinde b u n u n dikkate alınarak sembo
verilmesi lâzınıgeldiğini, nelerin y a p ı l m a s ı ikti
lik dahi olsa bir miktar taUısis yapılmış olduğu
za. ettiğini g ö r ü y o r u z ki, b u n l a r bizim hemen he
nu görmekle ilcimi için daliıa çok ümit verici bir
men yetkimiz dışında olan mevzulardır. Çün
tutum telâkki etmekte ve İhımdan dolayı mem
kü
bu bir ihtisas meselesidir. P a r l â m e n t o n u n şu
nunluk duymaktayım.
anda .Senato K u r u l u n a düşen mevzu T ü r k i y e
Pek muhterem arkadaşlarını; dün (genelkur
C u m h u r i y e t i Silâhlı K u v v e t l e r i n e
yetkili ma
m a y Başkanlığında -bir ziyafeti fikriyenin (haz
k a m l a r c a lüzumlu görülen tahsisatın verilmesi
zını ve lezzetini d u y d u ğ u m 'bir
Obrifink) te;
mevzuudur. Bu kıymetli müessese istiklâlimizin
memleketin yüksek savunma mesuliyetini şerefli
ve hâkimiyetimize tecavüz edecek
dış silâhlı
omuzlarına yüklenmiş olan insanların Jıer t ü r l ü
kuvvetlerin karşısında her zaman t a r i h î vazife
İhtimallere,, şartlara ve imkânlara göre aziz yur
sini T ü r k Silâhlı K u v v e t l e r i olarak ifa edecek
d u m u z u n yüksek müdafaasının ne yolda müm
tir. Biz de, ona millet olarak h e r zaman y a r d ı 
kün olacağı konusunda esaslı ve ciddî et ikiler e
ma devam edeceğiz. Gönlümüz bu h â k i m i y e t
d a y a n a n bir plân ve programa saıhip oldukları
u n s u r u n u n , İcra Organı b a k ı m ı n d a n bir kısım
nı bir da'ha ve vakmdan müşahede ederek en
olan bu k u v v e t i n daima zinde, yeterli ve aynı
İH1VU
>'ururu ve m u t l u l u ğ u d u y d u m .
zamanda hazırlıklı olmasını ister. Siviller ne
Genel
Kurmayımızın !bu yollaki .mesaisini
d ü ş ü n ü r l e r ? K e n d i hudutlarının, bekçisine, ev
takdir etmemek elden «gelmez. B u sebeple T ü r k
lerinde rahat u y u m a k , çalışmak ve icabında topSilâhlı Kuvvetlerinin bütçesini yeter (bulmamak
yekûn bir millet olarak kendi silâhlr e v l â t l a r ı n a
ta ve fakat ciddi İstekler ve icaplar' karşi'sında
elinden gelen y a r d ı m ı ihzar etmek için, elinden
Türk
Milletinin kalıraman ordusundan (hiçbir
giden hizmette hiçbir s u r e t t e k u s u r etmemek.
şey esirgemiyeceğinden de cümlemizin inanç bir
Yeni Anayasamız mezkûr müesseseyi A n a y a 
liğinde olduğuna feaani 'bulunmaktayım.
sa müessesesi olarak Güvenlik K o n s e y i n d e tem
Maruzat temenni ve inançlarımı
kısaca arsil ettirmiş. D e m e k ki, bu müessese bu derece
zettim. Hepinize, beni dinlemek 1 üt funda bulun
ehemmiyetli ve b u n d a n evvelki Anayasamızdan
duğumuzdan dolayı teşekkür eder, S a v u n m a bütoldukça ileri, çok d a h a ileri bir müessese. Bir
çmeizin kaili raim an silâhlı vkııvv et terimize ve
yevv bağlı o l m a k t a n ziyade, sırasında Güvenlik
T ü r k Milletine u ğ u r l u
olmasını dilerim. (Al
Konseyinde memleketin iç ve dış m e v z u l a r ı n d a
kışlar)
sesini işittirebilecek, i k t i d a r ı temsil eden H ü k ü 
B A Ş K A N — Sayın Sarıgöllü.
metin hatalı veya k u s u r l u
n o k t a l a n ı n gereği
OSMAN SAİM S A R I G Ö L L Ü
(Aydın))
—
veçhile izah edecek, h a t t â icabında v a r s a eğer
M u h t e r e m Başkan, M u h t e r e m C u m h u r i y e t Se
bir k u s u r u tetıkidedebilecek. Temsilin mânası
n a t o s u n u n kıymetli üyeleri, T ü r k i y e Cumhuri
bu... Memleketimizde tarihin Osmanlı İ m p a r a 
yeti H ü k ü m e t i n i n Silâhlı K u v v e t l e r i ve onun
torluğundan, hattâ kuruluşundan
başlıyarak,
politik mümessili Millî S a v u n m a B a k a n l ı ğ ı . Gö
Cumhuriyetin b u g ü n ü n e k a d a r varlığımızın be
r ü ş m e k t e olduğumuz Millî S a v u n m a Bütçesi,
kası halindeki bu organize silâhlı evlâtlarımız,
memleketin A n a y a s a d a mavzuubahsettiği, Tür
gerekli vazifelerini bihakkın ifa etmekte hiçbir
kiye C u m h u r i y e t i n i n dış müdafası
bakımından
zaman k u s u r etmemişlerdir. Binaenaleyh, mem
gerekli ve bir meslek halinde, T ü r k Milletini sa
leketimizde silâhlı, silâhsız sivil veya asker, si
vunması yönünden tanzim ettiği, kıymetli T ü r k
lâhlı kuvvet veya silâhsız k u v v e t diye geniş mâ
evlâtlarının gerekli
müdafaası için icabeden
nada bir tefrikin k a n a a t i m c e y e r i n d e olmadı
tahsisatın görüşülmesi meselesidir.
ğına kaaniim. Bu bir terimdir. B i r millet b ü t ü n
Tarihimize baktığımız
zaman, t â S ö ğ ü t ' t e
halinde ve tam mân asiyi e birdir. Ayrılına itiba-
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riyle kanaatimce yine ayın mânada ve arz etti
ğini şekilde içimizden silâhlandırılmış, kendi
varlığımızın, kendi bekamızın devamım ve müda('aasını temin için müesses bir kuvvettir. Bu
böyle olduğu halde görüyoruz ki, biraz evvel
bir arkadaşımızın da bahsettiği gibi, bâzı zevat,
bazı. mesuliyetsiz kişiler bunun dışında bâzı or
dulardan, bâzı silâhlı kuvvetlerden bahsetmek
tedirler. Bu efkârı um ilmiyede üzüntü yaratı
yor. Bu öyle bir üzüntü ki, belki bunu izah güç
olacak, ama, bir memleketin istiklâlini, dış kuv
vetler karşısında müdafaasını sağlıyan bir kuv
vetin. yanında bir de acayip kuvvetlerden bah
setmek, sivil ahalide kanaatimce birtakım rahat
sızlıklar yaratıyor.
Binaenaleyh, böyle mevzular karşısında Si
lahlı Kuvvetlerimiz, Türkiye 'Cumhuriyetinin
'Silâhlı 'Kuvvetleri, kati deklârasyonlarla, beyan
larla, ifadelerle böyle birtakım acayip kuvvet
lerin. böyle birtakım acayip yuvaların bulunma
dığını beyanla, bunu tekzip, aynı zamanda ken
di istihbaratiyle bunları olduğu yerde tahmin
ve tesbit etmekle memleketin iç bünyesindeki
hürriyet anlam ve âlemine gereken rahatlığı da
versinler.
BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın Sarı
göllü.
OSMAN SAÎM SAKTGÖLLÜ (Devamla) —
Teşekkür ederim. Binaenaleyh, biz, kendim de
dâhil olmak suretiyle, hepimiz hâlâ asker bir
milletin, en azından ya neferi, veyahut ordunun
tâyin ettiği bir kademede astsubay veya yedek
subay' olarak, hâlâ vazifeliyiz. Eğer yaşım 48 i
aştığı için ihtiyata alırlarsa ihtiyatta da vazife
lerimiz, var.
Binaenaleyh, ayrılmaz bir bütün olduğumuz
Türk Silâhlı -Kuvvetlerine ayrılan tahsisatı her
zaıtuıı az görmekteyiz ve kendilerinin gerekti
ği gibi bizleri müdafaa etmesi için lâzım gelen
tahsisatların verilmesini ve fakat böyle millî
ve sair ordu veya millî ve sair kuvvet gibi, kuv
vetlerin ne dışarda ne içerde
barmamıyacağı
hakkında gerekli hassasiyetle >Savunma Bakanlı
ğının ilgilenmesini istirham ederiz.
Vaktin azlığı sebebiyle özür diliyerek huzuT
runuzdan ayrılırını.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Hazer.

MEHMMT HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, kahraman ordunun büyük mesele
leri arasında lüzumlu gördüğüm 1-2 teferruat
noktasını bu kürsüden dile getirmek lüzumlum
hissetmekteyim. Malûm bulunduğu üzere, ordu
muz, artık atlı birlikleri tasfiye etmekte, sadece,
bâzı garnizonlarda merasim için müteferrik bir
likler bulundurmaktadır. Hal böyle
olmasına
rağmen, Askerî 'Veteriner Fakültesi ve buranın
talebeleri mevcuttur. Bir taraftan, ordunun, ve
terinere ihtiyacı bulunmamasına rağmen taah
hüt altına girmiş gençler bu fakültede okumak
ta ve fakat aynı ordunun doktor ihtiyacı, ec
zacı ihtiyacı ve dişçi ihtiyacı da bulunmakta
dır. Bu gençlerden bâzıları da, fakültelerin ver
dikleri imkânlardan faydalanarak adı geçen fa
kültelere de kaydolmuş, bâzıları 2 nci, 3 ncü sı
nıfa kadar çıkmışlardır. Orduya karşı olan mü
kellefiyeti kabul eden, bu mükelleftiyetten kaç
mak istemiyen, bu gençlerin istikballerini Millî
Savunma Bakanlığının temin etmesi hem ordu
nun ihtiyaçlarına, hem de bu gençlerin istikbal
lerine daha uygun düşer.
Ayrıca, atlı birliklerin veteriner ihtiyacı bu
lundukları yerlerdeki sivil veteriner teşkilâtı
tarafından her zaman karşılanabilir. Bu mevzu
un Bakanlıkça önemle ele alınmasında lüzum ve
fayda mülâhaza etmekteyim.
Yine teferruat meselesi olmakla beraber, or
dunun hizmet kadrolarında bulunan mesul in
sanlarla sivil vatandaşların temasında bâzı ihti
lâflar doğuran hudut; bölgesi münasebetleri var
dır. Ezcümle seçim bölgem olan Kars'ın geniş
bir hudut bölgesi üzerinde bulunması dolayısiyle hudut hattı civarında ve emniyet hattı ola
rak kabul edilen ve fakat, eni, hududu belli
olmıyan, her posta kumandanına, her karakol
kumandanına göre değişen mesafeler içinde, va
tandaşların tasarrufu ve oradaki askerle olan
münasebetleri bu yüzden zarar görmektedir.
Bunun muayyen bir esasla hudutlandırılıp, tes
bit edilmesi hem hizmetlerin görülmesi bakımın
dan, hem de oradaki halkla vazifelilerin müna
sebetlerini daha iyi idame ettirmek bakımından
müspet imkânları sağlanacaktır. Bunun için
büyük bir kamulaştırma yapmaya da ihtiyaç;
yoktur. Fafcat, bu hudutlar belli olduğu takdir
de1, orada arazisi bulunan orada hayvan otlat
mak mecburiyetinde olan insanlar gidecekleri
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yeri. d a h a evvelden bilecekleri için şikayet mev
zuu o r t a d a n k a l k a c a k t ı r .
Ayrıca bu h u d u t t a bir şikâyet mevzuu olan,
mahallî şikâyet konusu olan bir husus da, hudut
h a t t ı üzerinde, bizim t a r a f t a , bilhassa tabiî ma
nialar b u l u n n u y a u yerlerde, su olan y e r l e r d e
bizden R u s y a ' y a , affedersiniz, h a y v a n l a r geç
mekte, Kuşlardan da a r a d a sırada i n s a n l a r bize
d o ğ r u gelmektedir.
Şimdi, bunların mübadelesi, h u d u t münase
betlerinde, iki komşu devlet a r a s ı n d a bâzı mese
leler ç ı k a r m a k t a ve m ü l a k a t l a r d a d a i m a bizden
Rusya'ya kaçan h a y v a n l a r ı n fazlalığı da bizim
zimmetimize k a y d e d i l m e k t e d i r . H u d u t m a kanı
larının ve h u d u t birliklerinin bu hususta haki
katen sıkıntı çektiklerini mahallinde 1 gördüm.
Ruslar bir tel örgü çekmişlerdir. Belki bu de
m i r p e r d e n i n başlangıcıdır. "Bizde tel ö r g ü çek
meye lüzum y o k t u r . .Kak a t bâzı köylerde su
minta.kal.ari.nda sınırdan 50 metre ötenle bir su
v a r d ı r . H a y v a n l a r , susuzdur, ister istemez suya.
k o ş u y o r ve karşı t a r a t a d a geçiyor. "Bunun az
bir masrafla, hiçolmazsa mezkûr mahallere mün
hasır olmak üzere bir tel örgüyle önlemek müm
k ü n d ü r . Bu suretle halkın hu sıkıntısı önlenmiş
olur ve halkın i h t i y a ç l a r ı n a da bir i m k â n hazır
lanmış bulunur.

t a r m a k için şehir içi tahliye edildiği takdirde;,
bunlar mahallinde bir maarif sitesi o l a r a k kul
lanılabilecek d u r u m d a d ı r .
Şehir içindeki b ü t ü n okullar b u r a d a topla
nır. Nitekim şehir içi kışlaların bir kısmı lise
binası olarak esasen kullanılıyor. Bir kısmın
da da ilkokul v a r d ı r . Bunlar bir site halinde 1
Maarife devredildiği t a k d i r d e , bu hizmetler ele
aksamaz.

Ayrıca, yine, K a r s ' t a askerlik y a p m ı ş olanlar
ve oraları bilen arkadaşlarımız görmüşlerdir ki,
bir sağlam askerî garnizon v a r d ı r . Bu garnizon
binaları gayet büyük, sağlam ve eski binalar
dır. Kakat b u n l a r ı n birçoğu bakımsızlıktan ha
ra bol m a k t a d ı r .

M İ L L Î S A V U N M A B A K A N İ İ L H A M İ SANUAK (İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan,
Sayın Senato üyeleri hepinizi T1 ürk Silâhlı Kuv
vet ünü adına saygiyle selâmlarım.
Bakanlığımız, 1963 malî yılı hiit<;e' teklifinin
yüksek h u z u r u n u z d a tetkik" ve müzakeresi sıra
sında yapılan konuşmalar münasebetiyle 1 , bana
ela luı konularda konuşma imkânı veu-ilmiş 'bu
l u n d u ğ u n d a n sözlerime 1 şükranlarımı arz etmek
suretiyle 1 başlamak istiyorum.

Ayrıca, şehirde sivil halkın a r a s ı n d a birlik
ler yerleştirilmiştir. H a l b u k i , m ü s t a h k e m mev
kide, K a l e içi denilen y e r d e h a l k t a n , sivil halk
tan u z a k ve halen az bir t a m i r a t l a i h t i y a c a ye
tecek binalar, kışlalar m e v c u t t u r . O r a d a k i gar
nizon k o m u t a n i y l e görüştüm, T ü r k i y e ' d e bu ka
d a r ihtiyaca elverişli, bu k a d a r sağlam bina
y o k t u r , dedi. Sadece b u r a d a k i kışlaların muha
fazası bize y ü k oluyor, çünkü bir kısmı boştur,
t a m i r edilmemiştir, bir kısmı da sadece şehrin
içine yerleştirilmiştir. Şehir- içindeki birlikler
bir k a n u n l a şehir dışına ç ı k ı l m a k t a d ı r . B u n u n
en iyi t a t b i k a t ı , en kolay, en ucuz t a t b i k a t ı
K a r s ' t a olur. Millî S a v u n m a B a k a n l ı ğ ı n ı n bu
mevzuu ele alıp, şehir içindeki birlikleri, halen
yıkılmakta, olan ve fakat, muhafazası lâzımgelen bu çok mükemmel kışlaları da t a h r i p t e n kur

Bu a r a d a bir şikayet daha v a r d ı r . K a r s ' ı n
t a r i h î bir kalesi vardır. Bu kale sivil ielareye
d e v r e d i l m e k t e d i r . Halbuki kale askerî bir kale
dir. Bugün ehemmiyetini k a y b e t m i ş olsa bile ta
rihî ehemmiyeti olan şan ve şeref dolu askerî
bir kaledir. Asken- elinde bulunduğu müddetçe
iyi bakılmıştır. F a k a t sivil idareye' devredil
d i k t e n sonra, burçları y ı k ı l m a k t a ve Kale harabolnıaktadır. H a m i y e t bekliyen bu meseleyi
ele ilgililerin dikkatine 1 arz (Mİerinı. Bhcmmiyetsiz sayılan f a k a t mahallinde e;ok b ü y ü k ehem
miyeti bulunan bu mevzuda b i r k a ç defa m â r u 
z â t t a b u l u n m u ş t u m . İnşallah, bu son şikâyeti
miz olacaktır. Bu mesele. Millî Savunma Bakan
lığınca ele alınıp son bir hal. şekline bağlana
caktır. Hürmetlerimle.
B A Ş K A N — Söz a l a n l a r bitti. Sayın "Bakan.

Sayın üyelerin dilek ve temennilerine ayrı
ayrı cevaplarımızı sunacağım.
Ancak, bunu yapmadan önce Silâhlı Kuv
vetlerimiz hakkında aydınlatıcı bâzı bilgileri
ae;ıklamayı faydalı görmekteyim.
1. (i-enel hususlar :
li)6o malî yılı büteM1 teklifimiz, kanunlaş
masını m ü t a a k ı p Silâhlı Kuvvetlerimiz için malî
bir plân ve1 direktif olacaktır.' Böyle bir bütçe
teklifinin hazırlanmasına hizi zorlıyan sebeple
rin, dünyanın bugünkü siyasi ve askerî d u r u 
mu, bu dünya d u r u m u karşısında Silâhlı Kuv
vetlerimizin millî ve1 milletlerarası vecibeleri ile;
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harbe hazırlık derecesi hakkında kısa bir iza
hatta bulunacağını.
Biliyorsunuz, memleketimiz Kuzey Atlantik
Paktı ve Merkezî Andlaşma Teşkilâtının üyesi
dir. Kısaca N A T O diye tâbir edilen
Birinci
Anlaşma gereğince bâzı yüklemler altına da gir
miş, bulunuyoruz.
NATO içinde, karadan ve denizden geniş sı
nırlara malik bulunan memleketimizin
muhte
mel bir tecavüzü ontiyebilmesi, millî varlığımız
la, bütünlüğümüzü iç ve dış tehditlere karşı ko
ruyabilmesi, içerde ve dışarda barışın idamesi
ancak her an savaşa hazır kuvvetli ve modern
bir orduya malik olmakla mümkün olabilir.
NATO İttifak sisteminin daha tesirli nük
leer silâhlarla müdafaasını sağlamak için, Tür
kiye'deki Jüpiter tüzeleri yerine polaris füzeleri
sisteminin, ikamesi konusunda Türkiye ile Bir
leşik Amerika arasında devam eden müzakereler
müspet olarak inkişaf etmekledir. Netice alınır
alınmaz NATO Konseyine, teklif yapılacaktır.
'Milletlerarası vecibelerimize gelince :
NATO maksatlarına tahsis ettiğimiz kuvvet
lerimizin, personel, silâh, araç, gereç; ve lojis
tik hizmetler'bakımından belli bir s t a n d a r t sevi
yede bulundurulması, N A T O müşterek enfrast r ü k t ü r programına göre ve N A T O ödeneklerin
den yapılan N A T O tesislerinin işletme, bakım
ve onarım giderleri, bu tesisleri 1 ait mahallî ko
laylıklar ve emniyet birliklerine ait tesislerin
millî kaynaklarımızla yaptırılması,
Oerek y u r d u m u z d a , gerek diğer N A T O mem
leketlerinde inşa edilen N A T O tesisleri 'masraf
larına muayyen bir nisbette katılmak .şeklinde
çok kısa olarak Özetlenebilir.
Bu saydıklarım, başlıca millî mükellefiyetle
rimiz olup milletlerarası vecibelerimizin yerine
ge t i r i 1 meşine m âtııf tur.
Bugünkü milletlerarası d u r u m Silâhlı Kuv
vetlerimizin her çeşit 'tecavüze karşı
koyacak
şekilde hazır bulunmasını gerektirmektedir. Tek
niğin, süratle ve daimî bir surette ilerlemesi, si
lâh ve araçlarımızın gelişmesine' ve sık sık ye
nileriyle değiştirilmesine sebebolmaktadır.
Son derece patıalı ve kompilike olan bu si
lâh ve araçların ekonomik bir surette kullanıl
ması- ancak çok iyi bir eğitim ile mümkün ola
bilir.
Millî siyasetimiz bugünkü milletlerarası şart

580

ların, da'ha uzun (bir süre devam edeceği farazi
yesine dayanmaktadır.
Bugünkü
h.arb konseptiği
memleketimizin,
jeopolitik d u r u m u , nükleer çağın
gerektirdiği
zaruretler, diğer bütün devletlerde olduğu gibi
Bakanlığımız bütçesinin vasfını da d u r a n bir
bütçe olmaktan çıkarmaktadır.
Yeni savunma tesislerimizin, işletmeye açılmalariyle beraber bütçemize her yıl munzam kül
fetler yükliyeceği tabiîdir. Bu sebeple Silâhlı
Kuvvetler giderleri her malî yıl a r t a n talepler
halinde Yüksek Kurulunuza sunulmuş olacaktır.
Anayasamızın 110 ucu maddesine göre Oenel Kurmay Başkanlığı ile Millî S a v u n m a 'Ba
kanlığının teşkilâtına ait kanun tasarıları üze
rindeki çalışmalarımız nihai safhaya ermek üze
redir.
Yüksek Askerî Şuranın önümüzdeki toplan
tısında görüşüldükten sonra bu tasarılar Yük
sek. Meclise sunulacaktır.
2. Personel hizmetleri :
Silâhlı Kuvvetlerimizde terfi ve tefeyyüzü,
liyakat ve ehliyet esaslarına bağlıyan
kanun
tasarısı Hükümetimizce kabul ve T. B. M. M.
ne sunulmuş b u l u n m a k t a d ı r .
Subay ihtiyacının
sağlanması için
halen
mevcut okullarımızın bünyesinde ve kadrola
rında, önemli değişiklikler düşünınıekteyiz. Bu
maksatla beşer yıllık plânlarımız hazırlanmaktadiii'.
Harb okullarımızın daha. modern öğretim sis
temine geçmeleri hususunda
çalışmalar ya
p ı l m a k t a d ı r . Subaylarımızın, h e r
bakımdan
yeterli o l a r a k yetiştirilmeleri üzerinde
hassa
siyetle duralın a k t a d ı r .
Okullarımızda yabancı dil öğretimine daha
fazla, önem verilmektedir.
Buigüııkü
ordula
rın bünyesindeki teknik ve modern silâh
ve
cihazlar,
yedek subay hizmetinin kısaltılma
sına, imkân vermemektedir.
97 sayılı, K a n u n h ü k ü m l e r i n e
göre yedek
subay öğretmenlik
müessesesinin
devamına
imkân görememekteyiz.
Teknik, personelin
Silâhlı
Kuvvetler
ca
miasında, görevlendirilmesi hususunda
güçlük
çekmekteyiz. Devletin genel istihdam ve ba
rem sistemi diğer devlet teşkilâtında
olduğu
gibi bizi de t a h d i t ve fakyidetmektedir.
Bu durum t e k n i k
personel
için
olduğu
gibi diğer personeller için de v a r i t t i r .
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Astsubay Kanununda şimdilik bir değişik I ,1ar bütçelerimize konulabilen ödeneklerle bir
lik düşünmemekteyiz.
plân dâhilinde sağlanmaktadır.
3. Eğiitim ve öğretim hizmetlerimiz :
5. Sağlıık hizmetleri :
Askerî ortaokullarla liselerimizin öğretim
Savunma hizmetlerimiz içerisinde yer al
programları, Millî Eğitim Bakanlığının prog
mış ödeneklerimizden, sağlık hizmetlerimizde
ramlarına göre yapılmaktadır.
ekonomimizi endirekt destekliyen hizmetle
1960 yılından bu tarafa askerî okullara
rimizden bir diğeridir.
sivil öğrenciler müracaat etmektedir.
Memleketimizin ekonomik
kalkınmasında,
Ancak, kendi kaynaklarımız, ihtiyacın
en büyük rolü fertlerin oynadığı malûmdur.
büyük bir kısmını karşıladığından bu müra
Bunların fiziki yönden sağlam bir bünye
caatların tamamı is'af edilememektedir.
ye sahibolmaları kalkınmamızın süratle ya
Okuma, yazma ögTeneımıiyen erlerin asker
pılmasında önemli bir yer tutmaktadır.
lik sürelerinin, uzatılması şimdilik düşünül
Silâh altında bulundukları süre içinde ge
memektedir.
nel olarak malhallî şartlardan çok dalıa yüksek
Silâhlı Kuvvetlerimize, okuma, yazma bilbeslenme ve 'sağlık imkânları içinde vatan hiz
miyerek gelen erlerden yılda 50 - 60 bin kişi
metlerini yapan yurtdaşlarımıza fiziki yönden
özel okuma, yazma okullarında yetiştftrilmckyapılan masraflar ve 'sağlık hizmetleri için ay
tedir.
rılan ödenekler, Devletin sağlık hizmetlerinin
4. Lojistik hizmet ve faaliyetlerimiz :
ordu bünyesinde devamından Ibaşka bir şey de
Silâhlı Kuvvetlerimizin belli bir süre için
ğildir.
deki stok ihtiyacı, ortalama bir rakamla 14
Özellikle Isilâlh altındaki 'şahısların sağlık
milyarın üstündedir. Buna mukabil memle
bakımından
sıkı 'bir kontrola tabi tutulmaları
ket realitelerini de göz önünde tutarak stok
'başta
tüberküloz
olmak üzere diğer bütün bu
ödeneğini de imkânlarımız
dâhilinde
artır
laşıcı 'hastalıkların teşhis ve tedavi edilmeleri
mayı hedef tutmuş 'bulunuyoruz.
dolayısiyie yurt sağlığına Ihizmıet 'edildiği ma
Ordunun giyim, kuşam işi 'ele alınmış ve
lûm bir keyfiyettir.
her türlü şartları! karşılıyabilecek
nitelikte
Bugün Silâhlı Kuvvetlerimizde 10 60O ci'vaelbise ve kaput yapmağa geçilmiştir.
rında basta yatağı vardır. Yatak başına günFotinin şekil ve niteliği de değiştirilmiş
I de, 4 liranın altında bir masraf yapmaktayız.
tir.
'Sağlık Bakanlığının faaliyetlerine parelel
Beslenme rasyonu, ordu beslenme enstitüsü
olarak Bakanlığımızda veremle savaş üzerinde
tarafından tesbat edilerek kalori ve vitamin
I ciddiyetle durmaktadır.
gibi bellibaşlı hususlar nazara alınmak su
Hastalık oranı % 01,06 (Binde bir, altmış
retiyle beslenme yapılmaktadır.
altı) dır.
Bir sefer halinde bütün ordu personeli
I
İçinde bulundıığumuz malî yıl zarfında
aynı çeşit gıda ile 'beslenir ve aynı giyim eş
önemli
salgın hastalığa raslanmamıştır.
yası giyer.
Bu 'malî yıl zarfında Elâzığ'daki Askerî
Bâzı hallerde ve muayyen vüsatteki birlik
Hastanenin
inşaatı tamamlanmış ve faaliyete
ve teşkillerde bulunan subay ve astsubayla
geçirilmiştir.
rın barışta da erler gibi beslenebilmeleranc
cevaz veren 7043 sayılı Kanunun tekrar yü
Çamlılca Sanatoryum ve Tüberküloz Hasta
rürlüğe konulması şayanı arzudur. Bu husus
nesi üç ay sonra telslim alınacaktır. Ordu İlâç
taki kanun tasarlısı halen Meclistedir.
.Fabrikası da Haziran ayında teslim alınacak
tır.
Silâhlı Kuvvetlerimizin et ihtiyacıt, !Et - Ba
lık Kurumunun verebildiği garnizonlarda bu
Diğer kastan e bina! arımızın inşaatı 5 yıllık
kurumdan sağlanmaktadır.
plâna alınmıştır.
Halen 'Silâhlı Kuvvetlerimizde ıgörevli ta
Odun, kömür ve diğer çeşit yakutlarla ça
bip, diş talbilbi, eczacı subaylarımızın miktarı
lışan eski tip sabit mutfakların, mazot ile
çalışır hale getirilmelerine başlanmıştır. Bun- J kadroya nisbetle azdır.
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Taibip'% «03,
Diş tabibi % 87,
Eczacı % 311,
Kadro ile 'çalışmaktadır. OBu nisbetleire ye
dek sulbaylarımız dâhildir.
6. İnşaat işlerimiz :
Türk SilâJhlı 'Kuvvetlerinin, reorganizasyomuna uygun olarak mevcut imkânlarımızdan
âzami derecede faydalanmak suretiyle 'barın
dırma işlerimiz, modern sistemleır dâhilinde
ve bir programa 'göre yürütülmektedar.
Şimdiye kadar çeşitli 1212 yerde kışla ve
askerî 'binalar ıslattı 'edilmiş veya onarılmıştır.
Tarihî değer taşıyan 1(5 kışla trestore edil
miş ve esaslı şekilde onarılmıştır.
.(A. I. D.) İMilletleraraisı Kalkınma Teşkilâ
tından alman fonlarla 16 yerde 've 41 ünite 'ha
linde 1961 yılında hizmete 'giren er okuma yaz
ma okullarına 'bâzı yemi dershane ilâve edilmiş
tir.
Şimdiye kadaır 12168 derslhanelilk 1İ8 bina inşa
•edilmiştir. Ayrıca '2 Ibina önümüzdeki Nisan
ayı sonunda faaliyete ıgirmiş ^olacaktır. İnşaa
tımız standart plânlara ıgöre yapılmaktadır.
•1963 yılma kadar subay ive astsubaylarımız
için 4 600 lojman yapılmış olacaktır.
İyi durumda Ibulunmıyan hudut karakolla
rımızın bir kısmı yeniden inşa 'edilmiş Ibir kıs
mı tamir edilmiş olup Ibir kısmı da önümüzdeki'
yılda yeniden yaptırılacaktır.
Huduıt kulelerimiz de 'standairt hale igetirilmlelktedir.
Askerlik şufbelerimizİn Ibelli 'bir plân dâhi
linde Devlete ait binalarda çalıştırılması üze
rindeki 'hazırlıklarımız tamamlanmaktadır.
Yeni inşa edilecek askerlik şubeleri hem
daire !hem de lojman ihtiyacını karşılıyarak şe
kilde «standart tiplerde olacaktır.
1'78 sayılı Kanunla Devlet Su 'İşleri 'bütçe
sinden Bakanlığımıza tahsis »edilen ödeneklerle
garniz'onlarımıızm su ihtiyaçlarının 'giderilmesi
üzerinde 'çalışılmaktadır.
'7. Enfralstrüktür (hizmetlerimiz :
Memleketimizde ıgeırek (bizatihi yurdumu
zun, »gerekse NATO camiasının savunmasını
sağlamak için 'bâzı tesisler iiınşa ettirilmektedir.
Î3u tesislerin bedeli muayyen ölçülerde
NATO müşterek enfrastrüktür fonundan öden
mektedir. Türkiye ''nin Ibu (hizmetlere iştirak
hissesi % 1,1 dir. Her üye memleket gilbi Türki-

j ye 'de ev saıhiibi lolarak bu NATO tesislerinin maI hallî kolaylık tâbir edilen su, elektrik, havagazı,
yol ve emniyetle ilgili personele ait bina ve te
sisleri yaptırmaktadır. Bundan dolayı Devlet
olarak bir millî mükellefiyetimiz vardır.
îBu tesislerden şimdiye kadar :
12 hava meydanı
2 000 Km. den fazla boru hattı
281 000 metreküp akar yakıt deposu
4 radar merkezi
4 NİKE bataryası
2 mühimmat deposu
15 deniz tesisi, inşaatı ikmal edilip işletmeye
açılmıştır.
Ayrıca :
I
6 hava meydanı
200 Km. ye yakın boru hattı
10 erken ihbar sistemi
3 mühimmat deposu
4 NÎKE bataryası
I
'5 çeşitli deniz tesisi
I
nin de inşaatı tamamlanmak üzeredir.
1963 malî yılında '50 Km.lik boru hattı, bir
radar merkezi, 4 erken ihbar sisteminin yarı otoI matik hale getirilmesi,
2 mühimmat deposu
4 HAWK taburu,
İnşaatı tahakkuk ettirilmeye çalışılacaktır.
Son yıllar zarfında memleketimize yapılan
Enfrastrüktür tesislerinde bir artma göze çarp
maktadır.
1960 yılında 13,5 milyon İngiliz lirası ile
Fransa'dan sonra 2 nci,
1961 yılında 15 milyon 'İngiliz lirası ile 1 nci,
1962 yılında 7 734 000 ingiliz lirası ile AlI raanya'dan sonra 2 nci gelmekteyiz.
NATO Enfrastrüktür fonundan 1953 yılın
dan bugüne kadar 115 milyon İngiliz lirasının
üstünde (2 milyar Türk lirasını mütecaviz) bir
meblâğ
yurdumuza
girmiş bulunmaktadır.
NATO'nun verdiği bu paraya mukabil millî
bütçelerimizden aynı süre zarfında ayrılan öde
nek miktarı 554 milyon liradır.
Yıllardan beri memleketimize gelmiyen ve
fakat 1962 yılında davet edilen 15 NATO üye
si, Devletin temsil edildiği NATO Enfrastrük
tür Komitesiyle Tediye ve Terakki Komitesi
üyeleri memleketimize gelmiş ve bu tesisleri ye
rinde görmüşlerdir.
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Bu heyetler NATO'ca verilen paraların yer
lerine sarf edildiğini gördüklerini hem millet
olarak hem de NATO komitesi olarak takdirle
rini bildirmişlerdir.
Bu tesislerin memleketimize sağladığı fayda
lar şöylece özetlenebilir :
a) Savunma sistemimiz daha kuvvetlen
mektedir.
b) Yurda döviz girmektedir.
özellikle son yıllarda bu inşaat Türk firma
ları tarafından yapılmaktadır. Böylelikle evvel
ce yabancı firmaların kendi
memleketlerine
transfer ettikleri % '65 - % 75 nisbetindeki Türk
parasına mukabil yerli firmalarımız
ancak
% 20 - % 30 udur.
İthali zaruri malzemeyi yurt dışından teda
rik etmektedir.
c) Yeni iş sahaları açılmak suretiyle ekono
mik hayatımızda ayrıca bir gelişme kaynağı ol
maktadır.
8. Askerî adalet işlerimiz :
Anayasamızın 141 nci maddesine dayanıla
rak çıkarılan Askerî Yargıtay Kanununa göre
bu teşkilâtın seçimleri yapılmış ve görevine baş
lamış bulunmaktadır.
Askerî Hâkimler kanun tasarısı üzerinde ça
lışmalar devam etmektedir. Askerî yargı organ
larının kuruluş görev ve yetkilerine dair kanun
ile Askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri
ne ait yargılama usul kanunu üzerindeki çalış
ma! ar ilerlemektedir.
Geçen yıl içinde ortalama 25 bini mütecaviz
dosya soruşturma safhasında, 10 bini mütecaviz
dosya da mahkemece duruşma safhasında so
nuçlandırılmış, 6 500 küsur dosya da ertesi yı
la devrettirilin iştir.
Halen 30 aded kadrolu ceza evi vardır. Bu
ceza evleri ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Ta
mir ve onarını suretiyle istifade edilmeye çalı
şılmaktadır.
"9. Teftiş lişleriımiz :
Adli işlerimizle, Mitçe tatbikatımız ve Ordu
mallarının kanunî hesap teftişleri bir program
dâhilinde yürütülmektedir.
Özellikle hesap teftişlerimin (malî yıl 'bittik
ten sonra teftişlerimin sonuçlandırılması üzerin
de gayretler sarfedilmektedir.
İçinde bulunduğumuz ımıalî yılda teftişi ge
reken 2262 hesaptan 1951 i teftiş edilmiş 'ola
caktır.

1963 'malî yılının içinde leski yıllardan dev
rem gelenlerle ibirlikte 2159 'hesabın teftişi plânlanımıştır.
Bumdan 'başka Bakanlık özel Müfettişlikleri
vasıtasiyle yeni bir program dâhilinde bütçe
tatbikatı yerinde âni ve normal teftiş ve kontrola tabi tutturulmaktadır.
10. İhtiyaçlarımızı karşılayacak çeşitli ka
nunlar ve tasarıların durumları hakkında da ba
zı malûmat vermek istiyorum :
1. Askerî Yargıtay
2. Millî Güvenlik Kurulu
S. Uçuş tazminatı
4. Deniz ve Jandarma erlerimin hizmet sü
relerinin iki yıla indirilmesi,
5. Yakacak kamunu,
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve
tasdik Ibııyurulmuştur.
Bunlardan başka,
1. Dalgıç subay ve astsubay ve erlere taz
minat verilmesi,
2. Hurdaya çıkan harp (gemilerinin satışı,
3. Ordu hemşirelerinin maaşlarınım İslahı,
4. Çırak okulları,
ıgibi kanun tasarıları hâlen Millet Meclisinim «çe
şitli komisyonlarımda ve genel kurullarımda tet
kik 've müzakere edilmektedir.
Türk Silâhlı Kuvvetlerimin Ibeslenımesirai mo
dern sistemlere ifrağ eden İaşe Kanunu taslağı
ihalen Hükümetin tetkikinde 'bulunmaktadır.
1.1. Sonuç
Sonuç olarak şu hususu 'belirtmekte büyük
faydalar görmekteyiz ki Silâhlı Kuvvetlerimize
tahsis edilecek ödenekler, gerçekten sadece Yurt
savunmasındaki tüke timci ]>'.:• kütleye değil
Devlet ekonomisine, eğitim ve sağlık hizmetle
rine ve diğer çeşitli faaliyetlere endirekt ola
rak hizmet eden bir kütlenin hizmet ve faali
yetlerine harcanacaktır.
İlkokul öğrenimi 'zorunluğumda bulunan
yurtdaşlarımız, ıbu okullarımız in yeter sayıda
ıbulunmaıması dolayıısiyle silâh altına alındıkla
rı zaman, okuma ve yaızıma eğitimine ta'bi tutul
maktadır. Bütün Dünya Silâhlı Kuvvetleri, ye
tişmiş ve teknik personel ihtiyacını ısiıv.il sektör
den sağladıkları ıhalde, Silâhlı Kuvvetlerimiz si
vil sektör için ıbir bütünleme kaynağı olarak
çalışmakta, yetişmiş personel alınacağı yerde ye
tişmiş personeli vermektedir.
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Bu 'itibarla Savunma masraflarımız ilcinde
yer alan •eğitim giderlerimizin büyük ibir kısmı
mın Millî Eğitim gideri olarak kabul buyuru] ması lâzımdır.
Silâhlı Kuvvetlerimiz diğer bütün dünya or
dularına nazaran, dalhıa 'çok yurt ve halk biızımetimdedir. Buma -rağmen NATO Devletleri iıçiınde askerî şahıslara fert başına isabet edem yıllık
savunma giderleri bakımından ıen .az masraf Si
lâhlı Kuvvetlerimizde [görülmektedir.
Memleketimizde, askerî şahıslara fert bağıma
;isaıbet eden yıllık masrafımız
(Ö85 dolardır )ı
5265 TL. dır. Bizden sonra ıen 'az masraf (isabet
edem bir devletimki ise (1323 lolar) 11.907 TL.
Silâhlı Kuvvetlerimizde ve her şahsa bir yıl
da isabet eden harcamayı sadece bizden sonra
gelen Devletim yıllık harcamasına ulaştırmayı
hedef tutmuş olsaydık, 1963 malî yılı bütçe tek
lifimizi yüksek huzurunuza 5 milyarın üzerin
de biv rakamla getirmemiz icabcderdi.
Halbuki, tetkik ve müzakere buyurduğunuz
bütçe teklifinizin tümü 2.803.000.000 lira civa
rımda olup galip vasfı ile bir idame bütçesidir.
Türk Silâhlı Kuvvetleri, Türk milletimin,
kendisine tebliğ etmiş bulunduğu kutsal yurt sa
vunması .görevimi ve Cumhuriyetin korunması
ve kollanmasını tam bir feragat ve disiplin ru
hu içinle ifaya çalışmakta ve em büyük desteği,
Baş Komutanlığı muhterem manevî varlığımda
muhafaza buyuran T. B. M. M. de bulmaktadır.
'Şimdi, sayın arkadaşlarımın sormuş oldukla
rı hususlara ayrı ayrı cevaplarımı arz edeyim.
Bentomik teşkilât :
— Birimci kademe Tümenlerimin hepsi pentomik teşkilâta geçmiştir.
— İkinci kademe Tümenleri (4 tümen) he
nüz üçlü teşkilâttadırlar. Bumun bir kışımı böiıgemim hususiyeti, bir kısmı da, pentomik teşkilâ
tın 'gerektirdiği teçhizatın tamamlamamaımış ol
masıdır.
Artvin'deki alayın nakli işi :
•— Bu hususta tetkikler yapılmaktadır. An
cak bu da malî imkânlarla mukayyettir. Modern
garnizon plânlarıma 'göre bir alay muharebe gru
bunun her şeyi tamam bir garnizonun inşası
12-14 milyon lira tutmaktadır.
1961 Beorgamizasyomunda hiç kışlası olmayan
alaylara ömem verilmesi zarureti AHTVÎN'e el
uzatmaya iımkân vermemiştir.
Bildiğimiz (gibi 2490 sayılı Artırma Eksiltme

Kamumumum bu gümkü ihtiyaçları karşılayacak
şekilde yeniden telvim edilmesi Hükümet prog
ramıma alınmış idi. Maliye Bakanlığımca hazırlıamam tasarı Bakanlığımıza gelmiştir. Tetkik
edilmektedir.
Subay Terfi Kanıumumda :
Kara Kuvvetleri subaylarımın da yüksek eh
liyet kategorilerinde olanlara subaylık ve üst su
baylık rütbelerimde birer seme kıdem almaları
imkânı da teemmül edilmiştir.
42 sayılı Kanunda :
Sadece istifaları önlemek maksadiyle değil,
yeni Subay terfi Kanununda vaz'edilen esaslar
dolayısiyle ve orduda rütbeler mahrutunu mu
hafaza etmek maksadiyle zaruri olacak ayırma
larda genç yaşta mağduriyeti önlemek içim de
vamını faydalı (görmekteyiz.
Ordu yardımlaşma kurumu :
205 sayılı Kamum ile kurulmuş bulunan Or
du Yardımlaşma Kurumu geçen yıl sarfımda
bilhassa sigortacılık sahasındaki teşkilâtlanma
sını tamamlamış ve kanuni yardıımları yapmış
ve halem muntazaman bu yardımlara kanuni hü
kümler dairesıimde devam etmektedir.
Yatırımlar sahasınla da 'gerekli hazırlıklar
yapılmış, bu cümleden olarak Ordu pazarları
mın. açılması mevzuundaki 'etüdler tamamlanmış,
bu ay içimde ilk Ordu pazarının faaliyete geç
mesi takarrür etmiştir. Bu yıl içlinde 10 mahal
de daha Ordu pazarı açılması plâmlıammıştır.
Bundan başka subay ve astsubayların ucuz ve
sıhhi meskenlere sahip olmalarını temin içim (ge
rekli etüdlere önemle devam edilmektedir.
Harp tarihi çalışmalarımız :
Biri İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üze
re iki kol hallimde çalışmalar devam etmektedir.
— İstanbul'daki çalışmalar Osmanlı Tarihi
nim Askerî yönden, harp tarihi bakımımdan tet
kikini ve haizırlammasını hedef tutmuştur. Fa
tih devrine kadar varılmıştır. Mesai neticeleri
büyük 4 cildi bulmuştur. Üniversite ile temas
ve tetkik •olunmaktadır.
— Amkara'daki çalışmalar bilhassa İstiklâl
Harbi üzerimde teksif (edilmiştir.
înıönü, Eskişehir, Sakarya, Afyon (muhare
beleri ayrı gruplar halimde tetkik ve hazırlan
maktadır. Bu çalışmaların bir kaç sene daha de
vamı zaruridir.
— Mesaiyi hızlandırmak içim Harp Tarihi
Dairesine yeniden bu konuda yetkili ive kıymetli
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hu ıay ilcinde alınmış buluna-

Yatırımlar :
Aldığımız yatırum ödeneklerinden Ibu ıgüno
kadar bilfiil sarf edilenlerin % 88 ze ulaştığını
söyleımek istenim.
Geri kalan % 12 nislbetindeki bakıyye tahsi
satın da plânımız gereğince mali seme ısonuna
kadar sarf olunacağı kanaatindeyim.
Seferde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet ko
mutanlarının durumları :
•Savaşta Genelkurm'ay Başkanı yine Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin komutanıdır.
Sıavaş (bir ittifak harbi isse, kendisi Nato As
kerî Komitesi üyesidir. Silâhlı Kuvvetlerimizin
millî menfaatlerimize uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
Münferit bir savaş halinde ise ittifak şart
ları mevcut olmadığından Ihiç tor statü değişik
liği yoktur.
Çeşitli' başliklarla şüyu ihulan ve Ordu isminden faydalanan ıfaaliyetlerle Silâhlı Kuv
vetlerimizin hiç bir münasebeti yoktur. Kendi
mizi bundan tenzih ederiz. (Alkışlar) Ne oldu
ğu belirsiz kimselerin dağıttığı ibir kaç beyan
name ve bunların muhteviyatının (bizi ikam etmiyeceği ıgiıbi Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve
mensuplarının böyle ıgizli kıyafetli işlere tenez
zül etmiyeceğine Türk milletinin emin olacağı
na kaani bulunuyoruz.
Yardum, füze ve atom :
— Jupiterler ihalkkında yapılmış olan beya
nata şimdilik ilâve edilecek (bir husus yoktur.
— Yardımın artırılması bizim de üzerinde
durduğumuz en önemli meselelerden "biridir.
Ancak bunun tek taraflı olamıyacağı da malûm
dur.
— Ordunun atomik silâhlarla teçhizi, NATO
camiası içinde müştereken hazırlanan' kuvvet
hedefleri 'esaslarına ıgöre olmuafctadur.
Muhterem arkadıaşlıarım, maruzatımı 'burada
bitiriyorum. Beni dinlemek lûtfunda (bulundu
ğunuz için teşekkür eder, hepinizi 'hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Görüşmeler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
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Lifata

Birinci kısım - Ödenek ıfe
benzeri özlük haklar
101 Bakan ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

201

202

203

204

İkinci kısım - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
Maaşlar
827
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ücretler
72
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici hizmetliler ücreti
3
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı persone
lin ücretleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

12 000

363 000

820 000

079 000

452 002

II - Başka haklar
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
11 455 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209

5434 sayılı Kanunun 14 neti
maddesinin (D) ve 15 nci
maddesinin (E) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti!
Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler
76 089 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

210

1453, 5027, 5427 ve 7237 sayılı
kanunlar gereğince verilecek
ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

211 5950, 6245, 6725, 7345, 1493,
4511, 4335, 4688, 233, 336,
2852, 5957 ve 5044 sayılı ka
nunlarla sair mevzuat hüküm-

173 000

O. Senatosu
B.

219

223
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Dina
lerine göre ödenecek zam, taz
minat ve ücretler
30 368 001
BAŞKAN — Kabul ödemler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
6775, 6996 ve 7281
nunlar gereğince
tazminatlar
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

304

(B.

401

sayılı ka
verilecek
2 817 000

403

işçi ücretleri ile 3575, 4772,
5502 ve 6900 sayılı kanunlar
gereğince Askerî Fabrikalar
Emekli ve Yardım Sandığı ve
İşçi Sigortaları
Kurumuna
ödenecek emekli keseneği ve
sigorta primi karşılığı
92 547 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

409

edenler...
edilmiştir.

182 sayılı Kanun gereğince
ödenecek hizmeteri tazminatı 57 388 000
BAŞKAN — Kaimi edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri

301

Iiira

41

414

415

Büro giderleri
9 260 000
BAŞKAN - - Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN --'- Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

410

419

9 428 000

423

305

Kira bedeli
"BAŞKAN - Kabul edenler...
Etmiyen'ler.. Kabul edilmiştir.

1 837 00J

307

Yolluklar
34 611 003
BAŞKAN — Kabul edeniler...
Eh,;iye.!iİ!M'.., Kd>ul edibindir.

308 Her türlü tedavi ücretleri, ec
za ve sağlık malzemeleri gi
derleri
21 222 000
BAŞKAN — Kabul edeniler...
VA i:üyenler... Kabir] edilmiştir,
309 Taşıt giderleri
214 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmivenler... Kal)id edilmiştir.

450

45.1

452

586 —

Dördüncü hısım - Daire
hizmetleri
2
Basımevi giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Et s ı liy enle r... Kabul edilmişt'o.
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edeniler...
Etmiyenler... KabuJ edilmiştir.
Yiyecek, yem ve yakacak gider
leri
591
I'iAŞKAN •-- Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil mistir.
Giyim, kuşam giderleri
272
BAŞKAN - - Kabul ödemler...
Et miyenl e r... Kabul ed il mistir.
Harb gereçleri, askerî stok
sağlanması her türlü gider
leri ile hayvan satma! ma ve
tazminleri karşılığı
242
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
0
Taşıma giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Askerî müze giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sanık, tanık ve bilirkişi ve
adlî müzaharet giderleri ile
şevke memur edilenlerin gi
derleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Moral hizmet her türlü gi
derleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
E tmiyen 1er... Kabul edil mistir.
Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulan
öğrencilere
verilecek burslar
BAŞKAN - - Kabul e.mni:er...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
BAŞKAN - Kabul ed-nler...
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir.
Staj ve tahsil giderleri
6
BAŞKAN — Kabul edenler...
El.mivrnler... Kabul edilmiştir.

690 000

496 000

547 000

073 000

795 000

000 000

217 001

116 001

378 000

246 001

598 000

53)3 000
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likta

B.

Eira
riita alımı ve yapımı
gerektirdiği giderler

işlerinin

Milletlerarası münasebetlerin
1 044 501
gerektirdiği giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.

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

476

28 062 000
Kurs giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.

VI - Bina, hastane, okul,
lojman ve garaj inşaatı
ve esaslı onarımları

481

NATO ve CENTO nun gerek
6 000 000
tirdiği genel giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.

741 Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar
132 960 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.

483

7279 sayılı Kanun gereğince
yapılacak araştırma ve geliş
tirmenin gerektirdiği her türlü
giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'.

742

Hava meydanları ile yolları
ve depoları yapımı, bakım ve
onarımı
5 179 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.

743

Gemi onarımı
11 948 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.

744

Gemi yapımı
11. 596 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.

745

Enfrastrüktürün
gerektirdiği
her türlü giderler karşılığı
(Bu ödenekten lüzum görüle
cek miktarın hava meydanları
ve akar yakıt tesisleri inşaa
tı işlerine sarf olunmak üze
re aynı isimde Bayındırlık
Bakanlığı bütçesinin sonunda
açılacak hususi bölüme aktar
maya Maliye Bakanı yetkili
dir.)
141452 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.

761

Tersaneler tesisleri
4 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
505 İstimlâklerden mütevellit ilâma
bağlı borçlar
BAŞKAN •— Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.

2 500 000

250 000

650 000

100 000

Yatırımlar.
I - Onarımlar
701 Bina onarımı
11 067 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
II - istimlâk ve
satmalmalar
705 istimlâk ve satmalına gider
11 650 001
leri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmdyenler... Kabul edilmiştir.
V - Etüt ve proje
731 Etüt ve proje giderleri
1 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
732 203 sayılı Kanun gereğince ha

385 001

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
(101 nci bölümden 761 nci bölüme kadar ka
bul edildi.)
BAŞKAN •— Arkadaşlar bir takrir var, oku
tuyorum.
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
1963 yılı Millî Savunma bütçesinin müzake
re ve kaibulü münasebetiyle kahraman Silâhlı
Kuvvetlerimize olan güven ve ıbaşarı dilekleri
mizin iletilmesini arz ve teklif ederiz.
O. il. P. Grupu adına
Y. T. P. Grupu adına
Kars
Erzurum
Mehmet Hazer
Rahmi Sanalan
A. P. Grupu adına
Tabiî Üyeler adına
izmir
Fahri Özdilek
Cahit Okurer
C. K. M. P. Grrupu adına Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Kütahya
Sadi Koçaş
Osman Cevdet Erkut

0:3

M. P. Grupu adına
Ankara
Mansur Ulusoy
BAŞKAN — Efendim, bütün sayın arkadaş
ların ve partili, - partisiz bütün toplulukların
hissiyatını ifade eden bu önergedeki dilekler
dairesinde Başkanlık bunu vazife bilip, şanlı
Ordumuza, Senatonun güven ve başarı dilek
lerini iletecektir.
1 Şubat 19Ö3, ('uma gününe ait gündemimiz
-bitimiştir. Bugün saat 10,30 da tekrar toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum.

»&<t&z*—

(Kapanma saati : 01,20)

<•
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.'
üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyan ar
Açık üyelikler

:
:
:

185
no
106
3
1

:

72
3

(Kabul edenler]
TABÎÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Suphi Karaman
Kâmil KaraveMoğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Muzaffer Yurdakuler
GENEL OYLA
SEÇİLEN ÜYELER
ADANA
Galip Avşar
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Yılmaz Inceoğlu
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiroğlu
Rifat Etker
ANTALYA
Mehmet Ilkuçan
Mustafa özer
AYDIN
Fikret Turhaııgil
BALIKESİR
Un ver Aka
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Hasan Ali Türker
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlıı

BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğiu
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Halit Sarıkaya
ÇORUM
Zeki Arsan
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
thsan Hamit Tigrel
EDİRNE
Tahsin Banguoğl'u
ELÂZIĞ
Oelâl Ertuğ
Hasim Giray
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
Rahmi S anal an
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizamettin Özgü;
GİRESUN
Sabahattin Orhon

İSTANBUL
Şevket Akyürek
Celil Oevherioğlu
Ethem Menemencioğlu
Rifat öztürkçiıne
Berç Turan
İZMİR
İzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcaiı
Hilmi Onat
Nevzat özerdemli
KARS
Sırrı Atalay
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
MANİSA

HATAY
Vehbi Aksoy
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSPARTA
Suat Seren

Emin Açar
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
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MUŞ
İhsan Akpolat
NEVŞEHİR
I. Ş. Atasağun
NİĞDE
İzzet Gener
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kurnrulu
RİZE
Necip Danışoğlu
Cf A H/rMTT*fcT

SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
Cahit Tokgöz
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Hulusi Söylemezoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Kara kur t
UŞAK
Kâmil Ooşkunoğlu
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç

C. Senatosu
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyıdoğan
Tevfik Lıci
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O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
öevat Açıkaün
Âmil Artus

Hidayet Aydıner
Esat Çağa
Hasan Kangal
Sadi Koçaş

Enver Kök
Kâzum Orbay
Nevzat Sengel
Burhanettkı ITluç
Adil Ünlü

[Reddedenler]
ADANA
Mehmet Nuri Âdem
oğlu

BURSA
Şeref Kayalar
MARAŞ
Cenap Aksu

[Ç ehins erler]
SÎÎRT
Lâtif Aykut

[Oya katılmıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Osman Koksal
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
GENEL OYLA SECİ
LEN ÜYELER
ADANA
Mehmet Ünaldı
Sakıp önaî
AFYON KARAHÎSAR
Rasim Hancıoğlu
Celâli. T-cvfik Kara sapan
(B.)

ANKARA
DİYARBAKIR
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) Azmi Erdoğan
Sabit Kocabeyoğlu
ERZİNCAN
İbrahim Saffet Omay
Fehmi
Baysoy
(D
Mansur Ulus oy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan

GİRESUN
Mehmet lzmen (B.)
GÜMÜŞANE
Hal it Zarbun

AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü

Âdil Türkoğlu

BALIKESİR
Kadri öztaş

HATAY
Sabahattin Adalı

HAKKÂRİ

BİLECİK
Talât Oran
BURDUR
Hüseyin Otan

AĞRI
Veysi Yardımcı (î.)
AMASYA
Macit Zeren

ÇANKIRI
Hazım Dağlı

KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Eifat Özdeş (t.)
Lûtfi Tokoğlu ( t Ü.)
KÜTAHYA
A. Bahattin Özbek

(D

İSTANBUL

MALATYA

Fethi Başak
Nurullah Esat Sümer

Mehmet Zelki Tulunay
Nüvit Yetkin

(t)

BURSA
îhsan Sabri Çağlayangil
Baki Güzey
CaJhit Ortaç

Mehmet Hazcr

özel Şahingiray
Sabahattin Tanman

MANİSA
Ferit Alpiskender
Orhan Süersan

İZMİR
Enis Kansu
Cahit Okurer
KARS
Turgut Göle
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MARAŞ
Nedim Evliya
, MUĞLA
Mu alla Akarca
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NİĞDE
SİVAS
Kudret Bayhan
Ahmet Çekemoğlu
SAKARYA
Rifat öçten (B.)
Turhan Kapanlı (t. Ü.) Ziya önder
Kâzım Yurdakul
TEKİRDAĞ
SAMSUN
Cemal Tarlan
Oemalettıiîi Bulak
Selâm i Üren

TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu
YOZGAT
Neşet Çetintaş

[Açık üyelikler]
Eskişehir
İstanbul
Samsun
Yekûn

3

G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Ömer Ergün
Sahir Kurutluoğlu
Ragıp Üner
Necati özdeniz
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Beden Terbiyesi Genel 'Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Oekinserler

:
:
:
:
:

185
102
75
27
o

Oya katılmıyanlar :
Açık üyelikler :

80
3

[Kabul edenler]
TABU ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aks oy oğlu
Vehbi Ersü
Suphi Griirsoytrak
Suphi Karaman
Osman Koksal
Hami Küçük
Sezai O'Kan
Eahri Özdilek
Haydar Tunçkanat
GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER
ADIYAMAN
Halil Ağar
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mustafa Özer
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
BİNGÖL
Sabri Topeııoğiu
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu
ÇANAKKALE
Âli Aks oy
Hafit Sarıkaya

KIRKLARELİ
TOKAT
Ahmet Naci Arı
Zihni Betil
KONYA
Osman Hacıbaloğlu
Sedat Oumralı
TUNCELİ
Mustafa Din ek I i
Mehmet Ali Demir
Muammer Obuz
URFA
Ahmet, Onar
Vasfi Oerger
KÜTAHYA
Esat Mahmut Karakurt
Osman Cevdet Erkut
UŞAK
MANİSA
Kâmil Ooşkunoğlu
Emin Açar
Ferit Alpiskender
YOZGAT
MARDİN
Sadık Artukmaç
A1) d ü l k e 1 i 1 n S a r a e (> ğlNeşet
u
Çetin taş
NİĞDE
ZONGULDAK
İzzet Gener
Akif Eyidoğan
ORDU
Tevfik İnci
Eşref Ayhan
Zeki Kum rufu
CUMHURBAŞKANIN
SAKARYA
CA SEÇİLEN ÜYELER
Turhan Kapanlı
Âmil. Artus
SİİRT
Hidayet Aydıner
Lâtif Aykut
Esat Çağa
SİNOP
Hasan Kangal
Suphi Batur
Sadi Koç aş
SİVAS
Enver Kök
Ziya Önder
Sahir Kurutluoğlu
TEKİRDAĞ
Nevzat Sen gel
Cemal Tarlan
Burha
nettin Ulu e
Selâmı Üren

DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hâmit Tigrel
EDİRNE
Tahsin Banguoğl 11
ERZİNCAN
Fehmi Bay soy
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
Ralımi Sanalan
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizam ettin Özgül
GİRESUN
Sabahattin Orhon
HATAY
Sabahattin Adalı
Vehbi Aksoy
İSTANBUL
Oelil Cevhcrioğlu
Ril'at Öztürkçine
İZMİR
Ömer Lütfü Bozealı
KARS
Sırrı Atalay
Mehmet Hazer
KASTAMONU
.Mehmet Camlıca

[Reddedenler]
ADANA
Sakıp Önal
ANTALYA
Mehmet flkucan

AYDIN
iskemle r Cenap Ege
Osman Sainı Sarıgöllü
Fikret Turhanenl
-

BALIKESİR
Ham d i Oğu zbeyoğlu
Kadri öztaş
Hasan Ali Tiirkcr
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BİLECİK
Talât Oran
BURSA
İhsan Sabri Oağlayangil
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İSTANBUL
Özel Şahingiray
Sabahattin Tanınan
Bere Turan

Mehmet Emin Durul
İSPARTA
Suat Seren

İZMİR
Cahit Okurer
Nevzat özerdeınli

KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Refik Ulusoy
RİZE
Necip Danişoğlu

SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Fethi Tevetoğ'lu
Cahit Tokgöz
TRABZON
Yusuf Demirdağ

[Oya kattlmıy anlar]
Sabit Kocabeyoğlu
TABİÎ ÜYELER
İbrahim Saffet Omay
Mucip Ataklı
Emamıllah Çelebi
BALIKESİR
Kadri Kaplan
Enver Aka
Kâmil Karavelioğlu
BİTLİS
Mehmet Özgüneş
Cevdet Geboloğlu
Selâhattin Özgür
Mehmet Şükran özkaya
BURDUR
Sıtkı Ulay
Hüseyin Otan
Ahmet Yıldız
Muzaf f er Yurda kuler
BURSA
Cahit Ortaç
GENEL OYLA SEÇl
ÇANKIRI
LEN ÜYELER
Hazım Dağlı (1.)
ADANA
ÇORUM
Mehmet Nurd Âdem
Zeki Arsan
oğlu
Alâeddin Çetin
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
DENİZLİ
Cahit Akyar
AFYON KARAHİSAR
Rasım Hancıoğlu
ELÂZIĞ
Mustafa Yılmaz İnce- Celâl Ertuğ
Rasim. Giray
oğlu
Celâl Tevfik Karaısapan
ESKİŞEHİR
(B.)
Gavsi Uçjagök
AĞRI
GİRESUN
Veysi Yardımcı (1.)
Mehmet Izmen (B.)
AMASYA
GÜMÜŞANE
Maeit, Zer en
Hali t Zarbım
ANKARA
HAKKÂRİ
Niyazi Ağırnaslı
Âdil Türkoğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
İÇEL
(B.)
Cavit Tevfik Okyayuz
Rifat Etke.r

Talip Özdolay
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Fethi Başak
Ethem Menemencioğlu
Nurullah Esat Sümer

(t)
İZMİR
İzzet Birant
Enis Kansu
Hilmi Onat
KARS
Turgut Göle
KASTAMONU

MANİSA
Orhan Süersan
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
MARDİN
Kemal Oral
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İihsan Akpolat (İ. Ü.)
NEVŞEHİR

Ahmet Nıısret Tuna

İ. Ş. Atasağun

KAYSERİ
Hüsnü Dikeelligil
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)

NİĞDE
Kudret Bayhan

KIRŞEHİR
AH Rıza Ulusman
KOCAELİ
Rifat Özdeg •(!.)
KONYA
Muhittin Kılıç
KÜTAHYA
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mesmet Zeki Tulün ay
Nüviıt Yetkin
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ORDU
Şevket Koksal
SAMSUN
Cemalettin Bulak
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat öçten (B.)
Hulusi Söylemezoğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zaloğlu
VAN
Faruk Işık
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CUMHURBAŞKANIN Ömer Er gün
CA SEÇİLEN ÜYELER Kâzım Orbay
Cevat Açıkalın

[Açık

üyelikler]

Eskişe'hir
İstanbul
Samsun

1
1
1
Yekûn

<«»

3

Ragıp Üner
Necati özdeniz
Âdil Ünlü

Cumhuriyet Senatosu

GÜNDEMI
OTUZALTINCI BİRLEŞİM
1 . 2 . 1963 Cuma
Saat : 10,00
I
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA
SUNUŞLARI
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME

m
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN ÎŞLER
IV
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK ÎŞLER
1. — 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/323,
C. Senatosu 1/167) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma
tarihi : 28 . 1 . 1963]
V
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER
A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER

Dönem : 1

Toplaatı: 2

I "f

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı : | /

1963 YILI
Vakıflar G. M. Bütçesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu mazbatası ( 1 / 3 3 7 )

T.

a.

Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71./1889/37X1

Ankara : 29 . 11 . 1962

MİLİ,KT M FA!iJ.St

I-JAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştı
rılan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle
birlikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan
/. înönü

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı
GEREKÇE
Umumi izahat
Vakıflar Genel 'Müdürlüğünün 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte
s;umil muştur.
1959 - 1961 yıllannın. tahsilat seyri ve inşa, halinde bulunan binalardan 1963 yılında elde edile
ceği tahmin olunan kiralar da göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş olan bu bütçenin
gelir ve gider topla.mı 45 073 000 liradır. 41 341 945 lira alan 1962 yılı bütçesine nazaran 3 731 055
lira bir fazlalık arz etmektedir.

Gelîr bütçesi
II 34.1 945 lira. olan 1962 yılı gelir bütçesinin 19 718 600 lirası Genel Müdürlüğün kendi kay
naklarından ve 21 623 345 lirası Hazine yardımından terekkübetmekte idi. 21 623 345 lira Hazi
ne yardımının; 4 250 000 lirası dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat
iein yapılacak yardımlara, 6 500 000 lirası 7044 s'ayıh Kanunla Vakıflar Genel
Müdürlüğüne
devredilen eski eserlerin tamirlerine, 755 000 lirası bâzı mülhak vakıflara ait cami ve mescit hade
melerinin ücret farklarına, 1 868 345 lirası kadroları tevsi edilen talebe yurtlarının giderlerine
ve 8 250 000 lirası da âbideler onarımı ile istimlâk ve etüt giderlerine karşılık bulunuyordu.
45 073 000 lira olarak teklif edilen 196>1 yılı gelir bütçesinin 22 582 600 lirası Vakıflar Genel
Müdürlüğünün kendi kaynaklarından ve 22 490 400 lirtısı Hazine yardımından karşılanacaktır.
îşbu bütçe tasarısı; 1962 yılı bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere gelir kısmı 4 281 055
lira fazla ve 550 000 lira noksandır. İşbu fazla ve noksanların sebepleri ve her ma'ddeye konulan
gelirin tahmininde dayanılan esaslar sıra-siyle aşağıda açıklanmıştır.

Vakıflar G. M. Bütçesi
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İcarci vahide : (1962 yılı -bütçe tahmini : 9 000 000)
( L963 yılı için tahmin olumm : 11 500 000)
Bu gelir vakıf akaarlarm kiralarından toplanmaktadır. Aşağıda yazılı üç yıllık tah
silat seyrinin tetkikinde görüleceği üzere en yükseği 1960 yılına ait 7 901 929 liradır.
Muhtelif illerde yaptırılan otellerin bir kısmı henüz kiraya verilememiş, verilenler
den de umulan kira elde edilememiştir. Ancak İstanbul'da Kozluca Hanı arkasında
yeni bir iş İranı ve 7044 sayılı Kanunla İdaremize devredilen Mısır Çarşısı ile Adana'da 89 dükkanlı bir çarşı, Tarsus ve Niğde'de birer iş hanı, Afyon'da 20 dükkân,
Bitlis ve Çorlu'daki çarşı ile Burdurda'ki iş hanı, Ankara'du Vakıf iş hanı pasajına
ilâve edilen 8 dükkân, Suluhan arsası üzerine yeniden yaptırılan 40 dükkân ve Sa
nayi Çarşısında inşa edilen 56 dükkândan elde edilecek k i m ile ayrıca 6570 sayılı Ki
ra Kanununun 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifimiz 'bu
yıl kabul olunacağı nazara alınarak 11 500 000 liraya baliğ olacağı mülâhazasiyle
buna, göre tahmin ve teklif edilmiş ir.
Senesi

Bütçe
tahminleri

1959
1960
1961

7 600 000
8 260 000
8 810 000

7 689 989
7 901 929
7 889 199

tcarei müeccele: (1962 yılı bütçe tahmini : 75 000)
(1963 yılı için tahmin olunan :
75 000)
13 . 12 . 1935 günlü ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tasfiyeye tabi tutulan
ieareteynli gayrimenkullerin 10 yıl zarfında bir yıMlk icaııdlerhıiiin 20 misli bir ta
viz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmesi gerekiyordu, tatbikat bu on
yılın kâfi gelmiyeceğini gösterdiğinden 4755 sayılı Kanunla 10 yıl daha uzatıldı, bu
on yıl 13 . 12 . 1955 tarihinde sona ermiş ve ikinci bir uzatma yapılmamış olduğun
dan bu tarihe kadar tavizi ödenmemiş bütün ieareteynli gayrimenkuller 2762 sayılı
Kanunun 20 ncu maddesi gereğince kendiliğinden mutasarrıflarının tam mülkiyetine
geçmiş ve vakfın hakkı ivaza inkılâp ederek gayrimenkulun tamamı bu ivaz karşılığın
da birinci derece ve birinci sırada ipotek sayılmıştır. Bu duruma göre artık icare
alınması bahis konusu değilse de eski yıllara ait bakayadan 75 000 lira kadar tahsilat
yapılabileceği ilgili Vakıflar İdarelerinden alman malûmattan anlaşıldığından 75 000
lira olarak tesbit ve tahmin edilmiştir. 3 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir.
Senesi
1959
1960
1961

3

Hesabı katiler
mucibince tahsilat

Bütçe tahminleri
100 000
140 000
100 000

Hesabı fkatîler mucibince
tahsilat
118 321
09 563
79 009

Mukataa : (1962 yılı bütçe tahmini 7 600),
(1963 yılı için tahmin olunan : 7 600)
İeareteynli gayrimenkuller gibi mukataalı topraklarda tasfiyeye tabi tutulmakla bu
kabîl gayrimenlkullerde icarei müeccele maddesinde açıklanan esaslar dairesinde ken
diliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş olduğundan artık mukataa alınma
maktadır. Yalnız bakaya tahsilâtına devam edilmekte olup ilgili Vakıflar îdarelerinVa&ıflar G. M. Bütçesi
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den alman malûmata nazaran eldeki tahakkuka göre 7 600 lira tahsilat yapılacağı
tahmin edildiğinden buna göre teklif olunmuş ve 3 yıllık tahsilat seyri aşağıda göste
rilmiştir.
Hesabı katiler mucibince
Senesi
Bütçe tahminleri
tahsilat
1959
1960
1961

10 000
15 000
9 000

14 129
7 716
7 796

T. Vakıflar Bankası temettüleri : (1962 yılı bütçe tahmini : 1 450 000),
(1963 yılı
için tahmin olunan : 1 500 000)
6219 sayılı Kanun gereğince 1954 yılında kurulmuş olan Tünkiye Vakıflar Bankasının
(50 milyon) lira sermayesinin % 55 i Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Bankala
rın umumi heyet toplantıları ertesi yıl Mart ayı içinde yapılmakta olduğundan temet
tüler ertesi yıl bütçesine irat kaydedilebilmektedir. Bu cümleden olarak 1963 yılı
bütçesine irat kaydedilmesi gereken 1962 yılı temettüünün 1 500 000 liraya baliğ ola
cağı banikadan alman malûmattan anlaşılmış ve 4 yıllık tahsilat seyri aşağıda göste
rilmiştir.
Hesabı (katiler mucibince
Senesi
Bütçe tahminleri
tahsilat
1959
1960
1961
1962

1
1
1
1

120
230
438
450

000
000
900
000

1
1
1
1

149
339
478
479

410
192
458
572

(1958
(1959
(1960
(1961

yılı
yılı
yılı
yılı

temettüü)
temettüü)
temettüü)
temettüü)

Akaar ve toprak satış bedeli faizi: (1962 yılı bütçe tahmini : 250 000),
(1963 yılı
için tahmin olunan : 250 000)
Getirdikleri kira miktarı ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında faide
görülmiyen akaar ve topraklar, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci madde uyarın
ca satılarak elde edilecek satış bedelleriyle yeni akaarlar yaptırılmakta ve bu suretle
sarf edilinceye kadar Vakıflar Bankasında % 3 hesabiyle faize tabi tutulmaktadır. İn
şaata tahsis edilen paralar toptan değil istihkak tahakkuk ettikçe peyderpey çekil
mekte ve üzerine yeni satış bedelleri gelmekte olduğundan bu yıl fazla miktarda
satış vukubulacağı ve Vakıflar Bankasından alman bilgiye istinaden 250 000 lira
faiz alınabileceği anlaşılmakla bu miktar aynen teklif edilmiştir. 3 yıllık tahsilat sey
ri aşağıda, gösterilmiştir.
Senesi
1959
1960
1961

Bütçe
tahminleri
325 000
325 000
280 000

Hesabı katiler
mucibince tahsilat
221 461
200 053
171 947

Tâviz bedeli faizi : (1962 yılı bütçe tahmini : 100 000)
(1963 yılı için tahmin olu
nan : 100 000)
leareteynli gayrimenkullerle mukataalı topraklardan 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28
nci maddeleri gereğince elde edilen tâviz bedelleri bir gelir kaynağı olarak tenmiye
Vakıflar G. M. Bütçesi

(IS. Sayısı : 17)'

M.
veya yeni inşaata sarf veyahut sermaye olarak Türkiye Vakıflar Bankasına yatırıl
maktadır. Vakıflar Bankasından alman malûmata istinaden mevcut tâviz bedelinden
1963 yılında 100 000 lira faiz tahakkuk edeceği bildirilmekle buna göre teklif edil
miş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir.
Sonesi
1959
1960
1961
1

Bütçe
tahminleri
70 000
100 000
105 500

Hesabı katiler
mucibince tahsilat
64 424
61 876
107 978

Mahlül muaccelesi : (1962 yılı bütçe talimini : 2 000 000)
olunan : 1 500 000)

(1963 yılı için

tahmin

Mahlül muaccelesi sabit ve mu'ayyen bir gelir olmayıp mutasarrıflarının
bilâvelet
Ölümü dolayısiyle mahlül kaldıkları ihbar edilmiş veya Vakıflar İdarelerince öğre
nilmiş olan ieareteynli gayrimenkuUerden elde tutulmalarında fayda görülmiyenlerin
satış bedellerinden hâsıl 'olmaktadır. "Mide birçok m'ahlül dosyası tneveudolup çeşitli
muameleleri ikmal edildikçe peyderpey satışa çıkarıldığı ve mezkûr gelirden bu yıl
ancak 1 500 000 lira tahsilat yapılabileceği anlaşılmakla 500 000 lira
noksaniyle
tekli T edilmiştir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır.

3

Senesi

Bütçe
tahminleri

1959
1960
1961

1 700 000
1 700 000
2 000 000

Hesabı katiler
mucibince tahsilat
1 096 887
1 134 883
1 684 794

2 Zeytinlikler hasılatı : (1962 yılı bütçe tahmini : 436 000)
(1963 yılı için tahmin
olunan : 500 000)
Bu hasılat işletme bölgeleri haricinde bulunan Antalya, Hatay, İzmir, Manisa ve Muğla
vilâyetleri dahilindeki zeytinliklere aittir. Zeytin ağaçları bir yıl bol ve bir yıl kıt mah
sul vermekte olup 1962 yılı mahsulünün kıt olduğu ve 1963 yılı mahsulünün ise bol
olacağı, buna mukabil fiyatların 1962 yılı fiyatlarından yüksek olacağı ilgili Vakıf ida
relerinden alınan malûmatlardan anlaşıldığı cihetle 64 000 lira fazlasiyle 500 000 lira
teklif edilmiştir. Dört yıllık tahsilat seyri aşağıdadır.

3

Senesi

Bütçe
tahminleri

1958
1959
1960
1961

400
290
650
436

000
000
000
000

Hesabı katiler
mucibince tahsilat
664
279
393
451

744
003
040
582

Arazi ve incirlikler hasılatı : (1962 yılı bütçe tahmini : 650 000)
(1963 yılı için
tahmin olunan : 650 000)
Bu hasılat, serbest kira rejimine tâbi bulunan bağ, bahçe, bostan ve tarla gibi gayri menkullerle Aydın'da/ki incirlik ve Giresun'daki fındıklıklardan elde edilmektedir.

J.

"Vakıflar G-. M. Bütçesi
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ilgili vakıf idarelerinden alman bilgiye nazaran aynı miktarda gelir sağlanacağı an
laşıldığından aynen teklif edilmiştir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır.
Bütçe
tahminleri

Senesi
1959
1960
1961
4

Hesabı katiler
mucibince tahsilat

510 000
556 500
600 000

654 908
591 749
603 005

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve Mra bedeli : (1962 yılı bütçe tahmini : 2 200 000)
(1963 yılı için tahmin olunan : 2 »300 000)
Bu hasılat, 3913 sayılı Kanun uyarınca Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan vakıf zey
tinlikler işletmeleri tarafından temin edilmekte ve kampanya Şubat sonuna kadar de
vam ettiği cihetle bir yılın hasılatı ertesi yılın bütçesine irat kaydedilmektedir. Bu
cümleden olarak 1962 yılı hasılatı da 1963 yılı bütçesine irat kaydedilecektir. Son defa
alman malûmata göre mahsulün ilk tahminlerin biraz fevkinde olduğu anlaşıldığın
dan 100 000 lira fazlasiyle 2 300 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Bunun 1 700 000
lirasını Ayvalık ve 600 000 lirasını Aydın Vakıf Zeytinlikleri İşletmesi temin ede
cektir.
istihsal olunan zeytin yağlarının piyasa durumu dolayısiyle satılamıyarak ertesi yıl
lara devredilmesi dolayısiyle yapılan tahsilat (bütçe tahminlerini tutmamış ise de aşa
ğıda yazılı dört yıllık tahsilat seyrinden de anlaşılacağı üzere 1958 - 1961 yıllarının
bütçe tahminleri ceman 7 700 000 lira ve buna karşı yapılan tahsilat 6 227 206 lira
dır. İki işletmece istihsal olunan zeytin yağlarından bir kısmının satılamaması dola
yısiyle Genel Müdürlüğün Ayvalık İşletmesindeki
1 709 796 lira
matlubundan
1 472 794 lirası stok yağların satılmasiyle tahsil edileceği tahmin edildiğinden bu
suretle 7 700 000 lira bütçe tahminini karşılıyacağı ümidedilmektedir.
Senesi

Bütçe
tahminleri

1958
1959
1960
1961

1
2
2
1

250
400
350
700

000
000
000
000

Hesabı katiler
mucibince tahsilat
2 994
588
931
1 713

182
000
281
743

6 227 206
1 472 794

7 700 000
5

7 700 000

Toplam
Ayvalık İşletmesinden 1958 ila 1961
yıllarından bakiye borcundan 1963
yılında ödeneceği tahmin edilen
miktar
Toplam

Vakıf memba suları kira bedeli : (1962 yılı bütçe tahmini : 200 000)
(1963 yılı
için tahmin olunan : 150 000)
1959 yılından itibaren seneliği 200 000 lira hesabiyle kiraya verilmekte olan istan
bul'daki vakıf Taşdelen ve Karakulak sularının mukavele müddeti 28.2.1962 tariVabflar G. M. Bütçesi
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hinde sona ermesiyle bu kere müstecirine 50 000 lira noksaniyle ve beş yıl müddetle
150 000 liraya kiralanmış fbulun'duğundan bu miktar teklif edilmiştir.
Çeşitli varidat ve hasılat : (1962 yılı bütçe tahmini : 1 350 000)
tahmin olunan : 1 650 000)

(1963 yılı

için

Bu hasılat, mülhak vakıfların Vakıflar idarelerince tahsil olunan icare ve mukataaları ile emaneten veya niyabeten Vakıflar idarelerince idare olunanların her türlü
gelirlerinden alınmakta olan % 10 idare ve tahsil giderlerinden, münhal tevliyetler
ücretinden, kanuni ve nizami sebeplerle mazbut vakıflar arasına alman mülhak va
kıfların birikmiş paralarından, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü
maddesi mucibince zamanaşımına uğrıyan paralardan, eskimiş eşya ve yıkıntı bedelle
rinden, idare lehine hükmolunan alacak faizlerinden, mahkeme giderleri istirdadından
ve hayrat satış bedelleri faizlerinden terekkübetmektedir. Bu hasılatın bir ölçüye
bağlanarak tahmin edilmesi mümkün bulunımadığı malûm ise de aşağıdaki 5 yıllık
tahsilat seyrinin tetkikinde görüleceği üaere her yıl tahsilatının bütçe tahminini aş
tığı ve 1961 yılı tahsilatı 1 642 655 liraya baliğ olduğu cihetle 300 000 lira fazlasiyle 1 650 000 lira tahmin e'dilmiijtir.

Senesi

Bütçe
tahminleri

1957
1958
1959
1960
1961

414
505
700
950
950

800
000
000
000
000

Hesabı katiler
mucibince ta]

1
1
1
1

893
028
012
285
642

875
694
178
127
655

Hazineden yardım : (1962 yılı bütçe tahmini : 21 623 345)
(1963 yılı için tahmin
olunan : 22 490 400)
1962 yılı bütçesindeki 21 623 »345 lira Hazine yardımının 6 500 000 lirası 7044 sayılı
Kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen ©ski eserlerin onanmına, 4 250 000
lirası dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat için yapılacak
yardımlara 8 000 000 lirası âbideler onarımına, 200 000 lirası âbidelerle ilgili istim
lâk ve satmalmalara, 50 000 lirası etüt ve proje giderlerine 755 000 lirası mülhak
vakıflara ait cami ve mescit hademeleri ücret farkına 1 868 345 lirası Vakıflar Genel
Müdürlüğünün kendi kaynaklarından teminine imkân bulunmıyan talebe yurtları
giderlerine karşılıktı.
1963 yılı için teklif edilen 22 490 400 lira Hazine yardımının ise 71 280 lirası 7044
sayılı Kanunla devralman eski eserler onaranımla çalıştırılan hizmetlilerin ücretleri
ne, 164 120 lirası Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi kaynaklarından teminine im
kân görülemiyen talebe yurtları giderlerine, 755 000 lirası mülhak vakıflara ait ca
mi ve mescit hademeleri ücret farkına, 10 000 000 lirası âbideler
onanmına,
7 000 000 lirası 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımına, 4 250 000 li
rası dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilen hayrata yapılacak yar
dımlara, 250 000 lirası eski eserlerle ilgili istimlâk ve satmalmalarla etüt ve proje
giderlerine karşılıktır.
•-.%<•**-*•••<•,
Geçen yıldan devrolunan gelir fazlası : (1962
(1963 yılı için tahmin olunan : 2 400 O00)
Vakıflar G. M. Bütçesi

yılı

bütçe
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1962 yılı gelir bütçesinde bir inkişaf yoksa da Ayvalık ve Aydın işletmelerinin zey
tin yağı satış 'bedellerinden umulan, fark ve gider tertiplerinden vukubulacak. tasar
ruflarla 2 400 000 lira gibi bir gelir fazlası devredeceği tahmin edilmekle bu mik
tara çıkarılmıştır.

GİDER

BÜTÇESİ

İki cetvel halinde sunulan gider bütçesi, 22 490 400 lira Hazine yardımı ile birlikte
45 073 000 lira gelire göre düzenlenmiştir. Bâzı gider tertiplerine 4 745 130 lira zam
yapılmış ve bâzı gider tertiplerinden de 1 014 075 lira tenzil edilmiştir. Bu zam ve
tenzillerin müfredatı ve sebepleri aşağıda izah edilmiştir.
1962
yıl] ödeneği
201

11 Merkez memurları maaşı :
12 İller memurları maaşı :

2 011 350
2 499 490

1963
yılı teklifi

Fazlası

2 547 450
2 937 870

536 100
438 380

Merkez teşkilâtından (L) cetvelinde bulunan 950 lira maaşlı 1 aded avukat kadro
su fiilî kadroya alınmıştır. Gerek bu kadronun mıaaşmdan mütevellit fark, ıgerekse
263 sayılı TCanun gereğince memur ve hizmetlilere verilmesi kalbul edilen % 35 nisbetindeki zamdan bu yıl verilecek olan 'bakiye % 15 nisbetindebi zam karşılığı ve üst
derece farkı nazara alınarak merkez memurları maaşı 536 100 lira ve vilâyetler me
murları maaşı da 438 380 lira fazlasiyle teklif edilmiştir.
1962
yılı ödeneği
22

tiler memurları açık maaşı

1963
yılı teklifi

1 920

Noksanı
1

1 919

6760 sayılı Teşkilât Kanunu ile açıkta kalan memurlardan bir kısmı emekliye ayrıl
mış ve bir kısmı da başka vazifeye tâyin edilerek halen açık maaşı alan memur bu
lunmadığı cihetle madde unvanını muhafaza bakımından 1 lira olarak teklif edilmiş
tir.
,!#

'

1962
yılı ödeneği

1963
yılı teklifi

Fazlası

21

Merkez hizmetlileri ücreti
246 200
277 020
30 820
39 adeclden ibaret bulunan hizmetlilerin senelik ücret tutarı 205 200 lira ve 263 sa
yılı Kanun gereğince verilen % 35 zamdan bu yıl verilmesi kabul edilen % 15 nisbetindeki bakiye 71 820 lira zammın ilâvesiyle 30 820 lira fazlasiyle 277 020 lira tek
lif olunmuştur.
1962
1963
yıl] ödeneği
yılı teklifi
Fazlası

22

İller hizmetlileri ücreti
2 924 600
3 303 180
1962 yılı bütçesiyle kabul edilen iller hizmetlileri kadrosu 685 aded iken,
hizmete girecek vakıf hal ve apartmanlarla bu yıl faaliyete geçecek olan
ihtiyacı için 200 er lira ücretli 3 aded yurt hademesi ve 200 lira ücretli 1
Vakıflar G. M. Bütçesi
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deme kadrosu ilâve edilerek bu suretle mezkûr kadro 689 adede iblâğ edilmiştir.
Bu kadronun senelik ücreti için 2 446 800 lira % 35 nisbetindeki zamlar için de
856 380 lira olmak üzere ceman 3 303 J80 lira teklif edilmiştir.
1962
yılı ödeneği

202

23

7044 sayılı Kanunla devralman eski
eserler onarımı hizmetlileri ücreti

1963
yılı teklifi

63 400

Fazlası

71 280

7 880

7044 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski eserler
onarımı
hizmetlilerinden 4 aded kadronun mevcut bulunduğu ve bu kadroda çalışan hizmetli
lerin yıllık ücret tutarı 52 800 lira olup buna 263 ısayılı Kanunla, verilen % 35 nis
betindeki 18 480 lira ilâvesiyle 71 280 lira teklif edilmiştir.
1962 yılı
ö!deneği
203

11
12

Merkez geçici hizmetlileri ücreti
tiler geçici hikmetlileri ücreti

28 740
211, 500

1963 yılı
teklifi

Fazlası

14 108
248 733

Noksanı
14 682

37 233

Merkez ve iller geçici hizmetlilerinden 29 "aded 11 aylık tesbit, 'tasfiye ve takip iş
lerinde istihdam olunan memur 'kadrosunun, vakıf han ve apartmanların kalorifer ve
sair işçiliğinde ise 15 aded 6 aylık işçi kadrosu ipka, suretiyle bunların yıllık ücret
tutarı için 186 700 lira, buna % 35 hesabiyle 65 341 lira zam ilâvesiyle 252 041 lira,
ayrıca bu yıl da İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde memurların .meslekî bilgilerini
artırmak için 6 ay süreli açılacak kurs için 6 aded kurs öğretmeninin 450 lira üc
retini 2/3 nisbetinde 6 aylık (% 35 zararsız) olarak 10 800 lira ki ceman 262 841 li
ra teklif edilmiştir.
1962
yılı ödeneği
206

11 Merkez memurları çocuk zammı

16 000

1963
yılı teklifi

Fazlası

19 000

3 000

1962 yılı bütçesine konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşılmakla 3 000
ilâvesiyle 19 000 lira teklif edilmiştir.
1962
yıl] ödeneği
206

31 Merkez memurları ölüm yardımı
32 iller memurları ölüm yardımı

8 000
15 000

1963
yılı teklifi
10 000
18 000

lira

Fazlası
2 000
3 000

ölen memurların ailelerine 4598 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan ölüm yardı
mı, maaşlara 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zamdan dolayı aylık maaş miktarında
yükselme olmakla bu husus nazara alınarak yukarda gösterildiği üzere 5 000 lira
fazlasiyle teklif edilmiştir.

Yatarlar G. M. Bütçesi
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1962
yil.ı ödeneği
% 6 emekli ve % 25 giriş kesenek
lerime artış farkları

503 552

1963
yılı teklifi

593 892

Fazlası

90 Ö40

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince T.C. Emekli Sandığına
ödenmekte
oran mezkûr ödenek, maaş ve ücret tertiplerine konulan ödenek toplamının % 6,5 u
üzerinden 1963 yılı için teklif olunan 593 892 lira, 201 nci memurlar maaşı ile 202
nci hizmetliler ücreti (bölümlerindeki ödenek tutarı olan 9 136 802 liranın % 6,5 u
olup kanun hükmüne uygun olarak teklif olunmuştur.
1962
yılı ödeneği
% 1 ek karşılıklar

77 470

1963
yılı teklifi
91 368

Fazlası
13 898

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (V) fıkrasında ve 66
nci maddesinin (Ç) fıkrasında bahsi geçen ödemelere karşılık olmak üzere kurumla
rın her yıl 'bütçelerinin maaş ve ücret 'bölümlerine koydukları ödeneğin % 1 d nisbetindeki miktarın Sandığa ödeneceği hükme bağlanmakla, 1963 yılı için teklif olu
nan 91 368 lira, 201 nci bölüme konulan memur maaşı ile 202 nci hizmetliler ücreti
bölümlerindeki 9 136 802 liranın % 1 ni teşkil etmekle teklif olunmuştur.
1962
yılı ödeneği
Emekli ikramiyesi

127 500

1963
yılı teklifi
100 000

Noksanı
27 500

Emekliye ayrılan memurların 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu
maddesi gereğince verilmekte olan ikramiye için bütçe muvazenesini sağlamak bakı
mından 27 500 lira noksaniyle 100 000 lira olarak teklif edilmiştir
1962
yıl] ödeneği
Diğer ödemeler

130 000

1963
yılı teklifi
20 000

Noksanı
110 000

Bu ödenek 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 19 ncu maddesi gere
ğince ödenecek % 15 nisbetindeki 'borçlanmanın Sandığa ödenmiş olması ve ileride
tahakkuk edecek 'borçlanmaları karşılamak üzere 20 000 lira ihtiyacı karşılıyacağı
cihetle 110 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir.
1962
yılı ödeneği
Emekli, dul ve yetim maaşları

1 113 600

1963
yılı teklifi
1 287 000

Fazlası
173 400

Emekli, dul ve yetim maaşlarına 279 sayılı Kanunla yapılan % 65 zamdan bu yıl ve
rilecek bakiye % 15 zamma karşılık olmak üzere 173 400 lira fazlasiyle teklif edil
miştir.
Vakıflar G. M. Bütçesi
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1962
yılı ödeneği
Basılı kâğıt ve defterler

75 000

1963
yılı teklifi
60 000

Noksanı
15 000

Bu ödenek, geçen yılın ödeme seyrine ıgöre 60 000 lira ihtiyacı karşılıyaeağı anlaşıl
makla 15 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir.
1962
yıl] ödeneği
İller kira bedeli

30 000

1963
yılı teklifi
38 000

Fazlası
8 000

Daire olarak iittihaz edilecek vakfa ait münasip bina bulunamaımasma bdnaen bâzı
vakıflar idareleri kira ile tuttukları binalarda oturmaktadırlar. Bunların bir kısmı
nın daire ittihazına elverişli olmaması ve bazan da mülk sahipleri tarafından muhtelif
vesilelerle tahliye dâvası açılması sebebiyle başka 'binalara nakil zarureti hâsıl ol
makta ve bunların kirası ise eskilere nazaran bir hayli yüksek bulunmaktadır. Bu
cümleden olarak Kayseri ve Antalya Vakıflar Mıntaka Müdürlükleri yeni
binaya
nakletmekle geçen yıla nazaran kirada 8 000 lira yükselme kaydedilmekle buna göre
38 000 lira teklif olunmuştur.
1962
yıl] ödeneği
10

Sürekli görev yolluğu

25 000

1963
yılı teklifi
20 000

Noksanı
5 000

Bu ödenek geçen yılın ödeme seyrine göre 20 000 lira ihtiyacı karşılıyaeağı anlaşıl
malda 5 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir.
1962
yıl] ödeneği
Geçici görev yolluğu

375 000

1963
yılı teklifi
430 000

1962 yılındaki 375 000 lira ihtiyaca kâfi gelmediği ve binnetice hizmeti
anlaşılmakla 55 000 lira fazlasiyle 430 000 lira teklif olunmuştur.
1962
yıl] ödeneği
Müfettişler yolluğu

100 000

1963
yılı teklifi
120 000

Fazlası
55 000
aksatacağı

Fazlası
20 000

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu mucibince 1 Teftiş Heyeti Başkanı, 6
müfettiş ve 2 müfettiş muavini mevcudolduğu halde teftiş mekanizmasının gereği gi
bi işlemediği görülerek bu iş önemle ele alınmış ve bu sebeple 1962 yılı bütçesindeki
100 000 lira ödeneğin kifayet etmediği anlaşılmakla teftiş konusundaki çalışmalara
1963 yılında da önemle devam edileceğinden 20 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir.

Vakıflar G. M. Büte-esi
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1962
yılı ödeneği
40 Yabancı memleketler yolluğu

1

1963
yılı teklifi

Fazlası

30 000

29 999

Vakıflar İdaresine ait İzmir, Aydın, Antalya ve Hatay bölgelerinde bulunan narenci
ye bahçeleriyle zeytinliklerden istihsal olunan zirai mahsullerden, gelirimizin artması
bakımından (meyva suyu, reçel, marmelât, yeşil ve siyah zeytinin salamura ve yağı)
imali ve dış memleketlere ihracı maksadiyle Antalya ve Ege bölgesinde birer konser
ve ve salamura tesisleri kurulması düşünülmüş ve programa alınmıştır. Mezkûr pro
jenin takarrürü için dış memleketlere stajyer memur gönderilmek ieabedecegi cihetle
bunların yollukları için 30 000 lira teklif edilmiştir.
1962
yılı ödeneği
50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bun
lara yardımcı personelin yolluk ve
giderleri

15 000

1963
yılı teklifi

Fazlası

20 000

35 000

Onarılması gereken eski eserlerin durumuna göre ne yolda restore edileceğine dair
ilmî ve töknik bakımlardan gerekli tetkiklerde bulunan ve her yıl memleketimize iki
defa getirilmekte olan tanınmış eski eserler mütehassıslarından Profesör Albert Gabıûel ile konserve istihsali için dış memleketlerden bundan başka celbi düşünülen mü
tehassıs ve yardımcılarının yolluk ve başka giderleri için 20 000 lira fazlasiyle tek
lif edilmiştir.
L962
yıb ödeneği
21 Merkez taşıtları işletme
22 Merkez taşıtları onarma
31 İller taşıtları işletme
32 İller taşıtları onarma

7 500
2 500
25 000
7 500

1963
ı
yıl teklifi

Noksanı

3 000
2 000
12 500
6 500

4 500

500
12 500
1 000

Bu bölümün 21 ve 22 nci maddesinde yazılı merkez taşıtları işletme ve onarma gi
derleriyle 31 ve 32 nci maddelerde yazılı vilâyetler taşıtları işletme ve onarma gi
derleri tertibinden geçen yıl yapılan ödeme ile taşıtların durumu nazara
alınarak
mezkûr bölüm ve maddelere hizalarında teklif olunan miktarlar ihtiyacı karşüıyacağı anlaşılmakla buna göre noksan teklif edilmiştir.
1962
yılj ödeneği
30 Geliverilecek paralar

50 000

1963
yılı teklifi

Noksanı

25 000

Bu bölüme konulan ödenek geçen yılın tediyesi nazara alınarak 25 000 lira
karşılıyacağı anlaşılmakla 25 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir.

Vakıflar G. M. Bütçesi
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1962
vıl] ödeneği
40

Mahkeme harçları

1963
yılı teklifi

450 000

700 000

Fazlası
250 000

Bu tertibe her yıl konulan ödeneğin hiçbir surette sene sonuna kad'ar ihtiyaca kâfi
gelmemekle bütçe yılının 5 ve 6 ncı aylarında 1050 sayılı Kanunun 48 nci madde
sine istinaden ödenek temini yoluna tevessül olunmuş ve bu hal bütçe muvazenesini
ihlâl etmesi sebelbiyle bu mahzuru önlemek bakımından 250 000 liru fazlasıyle teklif
edilmiş ve üç yıllık tediye seyri aşağıda gösterilmiştir.

Yılı
1959
1960
1961
1962

1050 S . K. 48.
Bütçeye
madd'esine göre
konan ödenek alman ödenek
206
206
206
450

000
000
000
000

310
413
546
300

000
460
554
000

14 Başka giderler

Yılı içinde
ödenen

Toplum
516 000
619 460
752 554
750 000
1962
yıl] ödeneği

441 443
482 055
665 733
536 944 (6 aylıktır.)
1963
Fazlası
yılı teklifi

700 000

990 000

290 000

~Her yıl yeni inşa sebebiyle adedi gittikçe artan mevcut vakıf han ve apartmanlar
dan kaloriferli bulunanlar için alman maden kömürü ve bunlardan kaloriferli olnnyanlann umumi yerlerindeki su ve elektrik giderleriyle (R) formülünde sayılan
genel giderleriyle gayrim en küllerin tesbit ve tasnif, satış ve kayıt işleriyle ilân ücreti
tasfiye işlerindi 1 hariçten alınıp çalıştırılanlara, yapılarak ödemeler bu
tertipten
ödenmekle, geçen yıl konulan ödenek ihtiyacı karşılamadığı cihetle 290 000 lira. fa-z1 a siyi e I ek! i I' ol u nnı ustur.
1962
1963
yılj ödeneği
vılı teklifi
Fazlası
Arazi, incirlik ve
derleri

zeytinlikler

gi
150 000

250 000

100 000

îşletme bölgeleri haricinde bulunan Antalya, Hatay, İzmir ve Muğla vilayetleri dahi
lindeki vtikfa ait zeytinlikler ve nereneiye bahçelerinin, bakım, imar ve ihyası, fazla
gidere ihtiyaç göstermekte ve bunun yapılmaması dolayısiyle vakıf gelirine tesir icra
ettiği müşahede edilmekle mevcut bahçelerin esaslı surette lvakım ve ıslâhım ikmai
bakımından 100 000 lira fazlasıyle teklif olunmuştur.
1962
vılj ödeneği.
10

Guraba Hastanesi giderleri

700 000

1963
yılı teklifi
'

900 000

Fazlası
200 000

istanbul'da Vakıf Guraba Hastanesinin gecen yıl inkişafı yoluna gidilmemesinden
ve gerekse istanbul'daki üniversitenin Tıp Fakültesi kliniklerine ait bulunan yatakVakıflar G. M. Bütçesi
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larm da bu yıl hastaneden alınacağı arzusu izhar edilmekle, klinik yataklanndan her
yıl alınmakta ve özel fasla 1050 sayılı Kanunun 55 nci maddesi gereğince tahsisat
kaydedilmekte olan gelirde azalma olacağı ve bu suretle hastane yatak masraflariyle
ilâç ve teçhizat giderleri artacağı cihetle bizzarur 200 000 lira fazlasiyle teklif edil
miştir.
"'"•

30

•"

.^:...Z

Çeşitli hayır şartlan ve sosyal yar
dım giderleri

1962
yılı ödeneği

75 000

1963
yılı teklifi

100 000

Fazlası

25 000

Bu tertipten geçen yıl bütçe giderleri durumunun müsaidolmaması
mülâhazasiyle
143 200 lira eksiğiyle teklif edilen 75 000 lira ödenek, mazbut vakıfların, vakfiyele
rinde yazılı çeşitli hayır şartlanndan yerine getirilmesi muvafık olanlarının ge
rektirdiği giderleri karşılamak üzere 25 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir.
1962
yılı ödeneği
40 Üniversite ve okullar muhtaç öğren
cileri yurt ve kamp gideri

2 942 724

1963
yılı teklifi

2 250 000

Nok&am

692 724

İstanbul ve Ankara'da bulunan yüksek tahsil talebe yurdu ve 'diğer
vilâyetlerdeki
orta tahsil talebe yurdu olmak üzere halen 20 vilâyette birer talebe yurdu bulun
makta ve bu yıl da (Uşak, Van, Bitlis) vilâyetlerinde de birer orta tahsil talebe yur
du açılması takarrür etmekle mezkûr yurtlann yıllık iaşe ve ibate giderleriyle bu yıl
yeniden açılacak üç yurdun tesis, iaşe ve ibate giderleri de nazara alınarak 2 250 000
liranın ihtiyacı karşılıya cağı anlaşılmakla 692 724 lira eksiğiyle teklif olunmuştur.
1962
yılı ödeneği
10

Satmalma ve abone

12 500

1963
yılı teklifi
15 000

Fazlası
2 500

Bu tertipten, gazete, mecmua, broşür abone bedeli ile kitap satınalmaları karşılan
makta olup geçen yıl bütçesine konulan ödenek ihtiyaca kâfi gelmemekle 2 500 lira
fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir.
1962
yılj ödeneği
20 Başka yayın ve tanıtma giderleri

25 000

1963
yılı teklifi
40 000

Fazlası
15 000

Vakıflar ve âbidelerle ilgili eserler ve vakfiyeler, resim ve fotoğraf aletleri ve mal
zemesinin bedelleri ve bunların muhafazasına ait levazım ve tesis giderleri vakıflar
haritası ve vakıf terimleri sözlüğü vücûda getirilmesiyle ilgili her çeşit giderleri, 1962
yılı bütçesine konulan ödenek ihtiyacı karşılamamakta olduğundan 40 000 lira olarak
teklif edilmiştir.

Vakıflar G. M. Bütçesi
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1962
yıl] ödeneği
Kurs giderleri

»33 800

1963
yılı teklifi
30 000

Noksanı
3 800

Vakıflar İdaresi memurianmn meslekî bilgilerini artırmak için 1962 yılmd'a merkezde
9 ay süreli açılan kursa, İstanbul Başmüdürlüğü memurlarının tamamının katılama
ması ve geniş teşkilâta fiiahibolması ve tamamının kursa tâbi tutulması kararlaştırıl
makla bu yıl da 6 ay süreli kursun İstanbul'da açılması için çeşitli giderleriyle yol
luğa karşılık olmak üzere 3 800 lira noksaniyle teklif edilmiştir.
1962
yıb ödeneğ'
Geçen yıl borçlan

70 000

1963
yılı teklifi
50 000

Noksanı
20 000

Bu yıl bütçe durumu müsaidolnıadığı cihetle mezkûr bölüme 20 000 lira noksaniyle
50 000 lira ödenek teklif edilmiştir.
1962
L963
yıh ödeneği
yılı teklifi
Noksanı
Hükme bağlı borçlar

45 000

15 000

30 000

Geçen yıllarda hükme bağlanmış olan borçlar tamamen ödenmiş ise de, bu yıl idare
aleyhine neticelenecek hükme.bağlı borçların zuhurunda ödenmesini sağlamak amaeiyle 30 000 lira tenzil edilerek 15 000 lira teklif edilmiştir.
1962
yılı ödeneği
Bina onarımı

415 000

1963
yılı teklifi
600 000

Fazlası
1.85 000

Pek çoğu harap bir vaziyette bulunan vakıf aka'arların tamir ihtiyacının daha faz
la sağlanmasını teminen 185 000 lira fazlasiyle 600 000 lira olarak teklif edilmiştir.
1962
yılj ödeneği
İstimlâk ve satmalnmlar

200 000

1963
yılı teklifi
150 000

Noksanı
50 000

Cami ve (mescitlerin harîm ve müştemilâtından bulunan şahıslara ait gayrimenkullerin
istimlâk ve satmalına bedellerini karşılamak maksadiyle Devlet Plânlama Teşkilâtın
ca, gösterilen lüzum üzerine açılan bu bölüme 1962 yılında konulan ödenekten yine
aynı dairenin tensibiyle 50 000 lira tenzil suretiyle 150 000 lira olarak teklif edil
miştir.
1962
yıb ödeneği
Ktüt ve proje giderleri

50 000

1963
yılı teklifi
100 000

Fazlası
50 000

Merkez ve vilâyetlerdeki eski eserlerin inşaat, tamirat ve tesislerinin etüt ve proje
giderleri karşılığı dçin Devlet Plânlama Teşkilâtının tensip ve tavsiyesiyle 1962 yıVakıflar G. M. Bütçesi
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İmda açılan bu bolüme konulan 50 000 lira ödenek yine aynı dairenin vizesiyle
50 000 lira ilâvesiyle 100 000 lira olarak kabul edilmekle aynen teklif olunmuştur,
1962
yılı ödeneği
10 Abideler onarımı

8 750 000

1963
yılı teklifi
10 000 000

Fazlası
1 250 000

Âbide onarımlarına karşılık bulunan bu ödenek Devlet Plânlama Teşkilâtının vizesiy
le 1 250 000 lira fazlasiyle 10 000 000 Ura olarak kabul edildiğinden bu miktar
teklif olunmuştur.
1962
1963
yılı ödeneği
yılı teklifi
Fazlası
20 7044 sayılı Kanunla devralman eski
eserler onarımı

6 500 000

7 000 000

500 000

7044 sayılı Kanunla devralman eski eserlerin onarımlarına harcanmakta bulunan iş
bu ödenek bu yıl Devlet Plânlama Teşkilâtının 18.9.1962 günlü ve 3022-6/62-5500
sayılı vizesiyle 500 000 lira fazlasiyle 7 000 000 lira olarak kabul edildiğinden bu
miktar teklif olunmuştur.
7407 sayılı Kanunla, Libya (Tarblusgarb) daki Turgut Reis Manzumesinin tamirine
tahsis edilen 2 400 000 lira da bu maddeden karşılanacaktır.
1962
yılı ödeneği
30 Hayrat yapı ve onarımı

470 000

1963
yılı teklifi
500 000

Fazlası
30 000

Hayratın çoğu tamire muht&ç bir durumda olup bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle ona
rımları yapılamamaktadır. Bunların daha fazla harabiyetine meydan verilmemesini
temin bakımından 30 000 lira fazlasiyle 500 000 lira teklif edilmiştir.

Vakıflar G. M. Bütçe»
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iRapor
20 . 12 . 1962
T. B. M. M. .K.AİÎİMA BÜTÇE KOMİSYONU ıSAYIN BAŞKANLIĞINA
Vakıflar 'Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve bu tasarıya ekli cetvelleri tetkik
etmiş bulunmaktayız. Bu tetkik neticesini ana hatlariyle, müzakere edilmek üzere, yüksek ıttılaınıza
arz ediyoruz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 'bütçesi gelir ve gider toplamı 45 073 000 T.L. olup, 41 341 945
T. L. olan 1962 yılı bütçesine nazaran, - pek de ehemmiyetli .sayılmıyaeak bir miktarda - , 3 731 055
T. L. fazlalık arz etmektedir.
Bu fazlalığın büyük bir kısmı, ( A / l ) cetvelinde yer alan, •% 15 kanuni maaş zammı sebebiyle.
1 560 580 T, L. olmak üzere, personel (giderlerinde ve 225 000 T. L. olarak da, çeşitli hayır şartları
ve sosyal yardım igiderlerinde ıgörülür. Diğer bâzı kalemlerde de, 944 550 T. L. fazlalık mevcuttur.
1.962 yılı bütçesine nazaran, 1963 yılı tasarısına bağlı (A/2) cetvelinde, yatırım olarak (2 milyon) lira
bir fazlalık 'gözükmektedir. Bu fazlalıklara mukabil üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt
ve kamp giderlerinde 692 724 T. L. bir noksanlık vardır.
45 073 000 T. L. olarak teklif edilen 1963 yılı gelir bütçesinin 22 582 000 T. L., Vakıflar Gene!
Müdürlüğü kendi kaynaklarından ve 22 490 400 T. L. Hazine yardımından karşılanacaktır.
Evvelâ gelir bütçesi üzerindeki tetkik ve tekliflerimizi beyan etmek isteriz. Vakıflar Gene) Mü
dürlüğü gelirleri içerisinde en büyük meblâğı, 11 582 000 T. L. olarak kiralar teşkil etmektedir.
Kira gelirinin bir kalemi bulunan «îcarei vahide», 1962 yılı için 9 000 000 T.L. tahmin edilmiş
iken, 1963 yılı için 2 500 000 T. L. fazla olmak üzere 11 500 000 T. L. talimin olunmuştur. Vakıflar
idaresine işbu 2 500 000 T. L. lık fazla geliri sağlamak, T. B. M. M. tarafından ısdar olunacak bir
kanuna 'bağlıdır. Şöyle ki, bugün musakkaf gayrimenkullerin kira statüsü 6570 sayılı Kanunla dü
zenlenmiştir. 6570 sayılı Kanun, kira bedellerim, 1953 rayicijde dondurmuştur. Ancak bu kanun 1939
yılından evvel inşa edilmiş gayrimenkullerin kira bedellerini, 1953 rayicine maalesef yükseltmemiş
tir. Halbuki kiraya verilen vakıf gayrinıenkullerinin büyük kısmı, 1939 yılından evvel inşa edilmiş
gayrinıenkulleridir. Halen bu gayrimenkuller, müstecirlerinin istismarı altındadırlar. Vakıflar İda
resi, buralardan, sembolik mahiyette sayılabilecek, gayet cüzi miktarda icar bedeli alabilmektedir ki,
alınan bu icar bedelleri, mecurlarm masraflarını, vergilerini dahi karşılıyamamaktadır. İşte bu hak
sız durumu izale ve Vakıflar İdaresinin milyonlarca liraya baliğ olan kayıplarını önlemek için, İcra
Vekilleri Heyeti, 6570 sayılı Kanunun 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine, dair, T. B. M. M. ne
bir tasarı sevk etmiş bulunmaktadır. Millet Meclisi Bütçe Komisyonunda olduğunu öğrendiğimiz bu
tasarı, süratle müzakere edilip, malî yıl başına kadar kanunlaştığı ve meriyete girdiği takdirde, icar
bedellerinde tahinin olunan 2 500 000 T.L. fazla gelir artışı tahakkuk edebilir. Aksi halde Vakıflar
idaresinin 1963 yılı icarei vahide geliri olarak tahmin olunan 11 500 000 T. L. nın tahakkuk etmesine
imkân yoktur. 6570 sayılı Kanunun 3 neü maddesine .-bîr fıkra eklenmesini derpiş eden mezkur Hü
kümet teklifinin bir an evvel kanunlaşması için, bütün arkadaşların dikkat nazarını çekine}^, zaruri
addettik.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 masraf bütçelerini teşkil eden ( A / l ) ve (A/2) cetvellerinde
göze çarpan belli başlı hususlar da şunlardır :
1. 422 nci bölümün 40 ncı maddesinde, «Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt, ve kanıp
giderleri» için, 1963 yılı tahsisatı olarak, 1962 tahsisatından 692 724 T. L. noksan olmak üzere
2 250 000 T. L. teklif edilmiştir. Teklif edilen bu meblâğ 1962 yılında sarf olunan meblâğ kadardır.
Vakıflar G„ M. Bütçesi

(S. Sayısı : 17)

— 19 önümüzdeki yıl, 3 yeni orta tahsil talebe yurdu açılmasına rağmen, bu meblâğ, kâfi gelecektir. Va
kıflar idaresini gayesinden uzaklaştırmamak, faaliyet salıasmı dağıtmamak için bu mevzuda idarenin
fazla açılmaması normal mütalâa edilmiştir. Saniyen, talebe yurdu mevzuu, kanımla düzenlenmiş ve
bir ele tevdi olunmuştur. Bu prensibi de bozmamak ieabeder.
(

2. (A/2) cetvelinin 716 bölümünde, «Dernek ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek
hayrata yardım» için 4 250 000 T. L. teklif olunmuştur. 1953 yılından itibaren bu bölüme tahsisat ko
nulmaktadır. 1953 yılından sonra verilen tahsisat yıllar sırasına .göre aşağıya dercolunmuştur.
Yılı

Tahsisat
miktarı

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1
5
8
8
8
28

1961
1962

14
4

500 000
700 000
000 000
000 000
000 000
000 000
O00 000
000 000 (27 Mayıs 1960 dan sonra (10 milyon) lirası mevkuf tutulmuş ve sarf edil
memiştir.)
000 000
250 000

1962 yılından eyvelki rakamlar nazarı itibara alındığı takdirde, 1963 yılı için yapılan 4 250 000
liralık teklifin ne kadar az olduğu meydana çıkar. Cemiyetimizdeki mânevi buhran göz önüne alın
dığı takdirde, bu mevzuda çok hassas durmamız lâzımgelir. Yapılan teklifi az bulmakta, bu miktarın,
ihtiyaçlara cevap verebilecek kadar artırılmasını zaruri görmekteyiz.
3. (A/2) yatırımlar cetvelinin 741 nci bölümün 10 ve 20 nci maddelerinde, «âbidelerin onarımı»
ve «7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı» için 17 000 000 T. L. teklif olunmaktadır. Bestorasyon için Vakıflar İdaresi bir program hazırlamıştır. Bu programın tahakkuk edebilmesi, mevzuubahis kalemlere 20 000 000 'T. L. tahsisat vermekle mümkündür. Tahsisatın (3 milyon) T. L. kısıl
ması, restorasyon programına ve dolayısiyle restorasyon işlerini aksatacaktır. Kanaatimizce. Vakıf
lar idaresinin talebi olan 20 000 000 T. L. tahsisatın aynen verilmesi, yerinde olacaktır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe gelir ve gider tasarıları hakkındaki mücmel malûma
tımıza son vermeden evvel bir hususu da tebarüz ettirmeyi faydalı bulmaktayız. Vakıflar İdaresine
ait fazla fayda sağlamıyan emlâkin satılması, elde edilen para ile muhtelif yerlerde akaar temin ede
cek, âmme hizmeti görecek gayrimenkullerin inşa edilmesi fevkalâde yerinde bir hareket olacaktır.
Temas ettiğimiz hususların dışında, 1963 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe tasarısında sayam
tenkid ve tetkik başka bir husus görmediğimizi; yani teklif ve tahminlerin uygun olduğunu arz ede
riz.
Saygılarımızla.
Raportör
Erzurum Milletvekili
Cevat Önder

Valnflar G, M. Bütçesi

(S. Sayısı ; 17)
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
T. B. M. Meclisi
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/337
Karar N. : 9

2.1,1963

CUMHURIYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Ba
kanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılıp Başkanlığın 29 . 11 . 1962 tarih ve
71-1883/3781 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla
Devlet Bakanı, Vakıflar Genel Müdürü ve Mali/e Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde in
celendi ve görüşüldü.
Genel Müdürlüğün 1963 yılı bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörlerimizin
raporu okunduktan sonra mezkûr dairenin faaliyeti ile ilgili tenMd ve temennilerde bulunulmuş
ve sualler sorulmuştur.
Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerde bilhassa Vakıflar Genel Müdürlüğünün sos
yal hizmetleri üzerinde durulmuş bu hizmete daha fazla önem verilmesi vakıf müessesesinin gayesi bakımından da uygun görülmüştür.
Sorulan suallere gerekli cevaplar verildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Genel Müdürlüğün cari masraflarını gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla naza
ran 1 766 055 lira f azlasiyle 22 473 000 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır.
Bölüm ve maddelere konulan ödeneklerin hizmetin ifasına kâfi geleceği görülmüş yalnız 426
ncı muhtelif istihkaklar bölümünün 10 ncu «kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları maaşı» madde
siyle, tekke ve zaviyelerin kaldırılması esnasında mensuplarına bağlanan maaş ödenmektedir.
Bu şahıslara verilen maaşın sembolük miktar olması adedlerinin de 5 kişi bulunması dikkate
alınarak artınlması muvafık görülmüş 50 lira olarak tesbit edilen miktar karşılığı olarak bölüme
1 650 lira eklenmiştir.
Bu şekilde (A/l) işaretli cetvel yekûnu Komisyonumuzca 22 474 650 lira olarak tesbit edilmiş
bulunmaktadır.
Yatırımlar giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 1 965 000
lira fazlasiyle 22 600 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Genel Müdürlüğün imkânları da dikkate alınarak bütçeye konulmuş olan bu ödeneğin de kâfi
geleceği anlaşılmış ve teklif veçhile aynen kabul edilmiştir.
Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ise 22 490 400 lirası Hazine
yardımından, 22 582 600 lirası da kendi gelirlerinden olmak üzere 45 073 000 lira olarak tahmin
edilmiştir.
Bölüm ve maddeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde tahmin edilen miktarların tahak
kuk edeceği anlaşılmış ancak (A/l) işaretli cetvelde yapılan 1 650 liralık ilâvenin 5 nci geçen
yıllardan devreden gelir fazlası bölümüne ilâve edilerek (B) işaretli cetvel yekûnu da komisyonu
muzca 45 074 650 lira olarak tahmin ve tesbit edilmiştir.
Katma bir bütçe ile idare edilmekte olan idarenin Hazine yardımına ihtiyaçolmadan kendi ge
lirleriyle kendi ihtiyacını karşılaması arzumuzdur.
Medeni Kanunumuzun ve diğer kanunlarımızın tesis hükümlerinin kifayetsizliği uzun tatbikat
yılları içinde anlaşılmıştır.
İçtimai tesanüt fikrinin en güzel örneği olan ve ecdadın iltifatı ile mükemmeliyetin zirvesine
ulaşmış vakıf müessesesinde, eski tatbikatın kötü itiyat ve intibaları izale edilerek son yarım asır
içinde medeni memleketlerde gelişen ve yardım elini bizim memleketimize kadar uzatmak imkânını
bulan tesislerin bizde de vücut bulmasına kanuni imkân hazırlanması, önemle tavsiye olunur.
Vakıflar G, M. Bütçesi

(S. Sayısı : 17)
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Bu suretle devlet bütçesine giren sosyal hizmetler yükünün mühim bir kısmı bütçe dışı temin
olunabileceği gibi cemiyet içinde, fırsat eşitsizliğinin tevlideyliyeceği menfi cereyanlar önlenmiş
olacaktır. Muasır Avrupa ve Amerika tatbikatı bu temennilerimizi haklı kılacak güzel örneklerle
doludur.
Komisyonumuzda yapılan zamlar neticesi olarak tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri değiştirile
rek, diğer maddeleri ise aynen kabul edilmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve ekli cetvelleri Genel Kuru
lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hatay
Ş. İnal

Başkan V.
Ankara
İV. Ağırnaslı

Sözcü
Ordu
A. H. Onat

Kâtip
Kastamonu
8. Keskin

Artvin
8. 0. Avcı

Aydın
Söz hakkım mahfuz.
/. Sezgin

Aydın
0. Apaydın

Balıkesir
A. A. Bolak
İmzada bulunamadı.

Balıkesir
F. tslimyeli

Balıkesir
K. Öztaş
1 mzada bulunamad ı.

Bitlis
C. Geb ol oğlu

Diyarbakır
A. Erdoğan

Çanakkale
Ş. İnan

Giresun
/. E. Küıçoğlu

Gümüşane
Söz hakkım mahfuz.
8. Savacı

Hatay
A. S. Hocaoğlu

Kırşehir
A. Bilgin

Konya
/. Baran

Konya
M. Dinekli

Konya
M. Kılıç

Konya
R. özal

Konya
C. Yılmaz
İmzada bulunamadı.

Ordu
Ş. Koksal

Malatya
N. Yetkin

Maraş
Söz hakkım mahfuz.
E. Kapları

Maraş
Söz hakkım mahfuz.
A. Karaküçük

Sakarya
N. Bay ar

Mardin
Ş. Aysarı

Sakarya
K. Yurdakul
İmzada bulunamadı.

R.

Diyarbakır
tskenderoğlu

Sivas
M. Vural
ızada bulunamadı.

Tabiî Üye
II. Tunçkanat

Vakıflar G. M. Bütçesi

A.

Siirt
Yaşa

Van
F. Işık

(S. Sayısı : 17)

Sinop
Konuşma hakkım mahfuz.
M. Alicanoğlıı
Yozgat
V. Uyar
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HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

1

KARMA BÜTÇE

KOMİSYONUNUN DEĞ-IŞTİRÎŞİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü 196H yıl/ı bütçe kanu
nu tasarısı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanu
nu tasarısı

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
1963 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (Â/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 22 473 000 iira ve yatırım gider
leri için de bağlı (Â/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 22 600 000 lira Ödenek verilmiştir.

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
1963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 22 474 650 lira ve yatırım gider
leri için de bağlı (A/2) işaretli cotvelde gös
terildiği üzere 22 600 000 lira ödenek verilmiş
tir.

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
1963 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir,
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
45 073 000 lira tahmin edilmiştir.

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
1,963 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir,
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
45 074 650 lira tahmin edilmiştir.

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1963 Bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir, Bu
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1963
bütçe yılında da devam olunur,

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayıl* Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait
kadroları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu kararîyle kadro alınabilecek
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bü kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. bunların eldeki kadrolara ek olmaması
şarttır.

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki 27 . 6 . 1956
tarihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı
cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaret
li cetvelde gösterilenler 1963 bütçe yılında kul
lanılamaz.

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1962 yılı bütçesinin
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten;

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir.

Vakıflar G. M. Bütçe:

(S. Sayısı : 17)
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Karına Bütçe Ka

Hü.
1928 - 1961 Bütçe yıllarına ait olupda Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıklar yılları bütçelerinde bulunan borçlar,
1963 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden
veya 3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bö
lümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir.
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak masraflara ait formül, bağlı, (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — 1963 bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve he
saplar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetli
dir.

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür.
Devlet Bakanı v<Ba§b. Yardımcısı
Başbakan
E. Alican
/. İnönü
Devlet Bakanı ve
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
Başb. Yardımcısı
H. Dinçer
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A. §. Ağanoğlu
R. Aybar
Devlet Bakanı V.
Adalet Bakanı
A. §. Ağanoğlu
A. K. Yörük
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
/. Sancar
H. O. Bekata
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
F. C. Erkin
F. Melen
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Ş. R. Hatipoğlu
/. Seçkin
Ticaret Bakanı
S a. ve So. Y. Bakanı
M. Ete
Y. Azizoğlu
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
O. Öztrak
M. îzmen
Ulaştırma Bakanı V.
Çalışma Bakanı
Y. Azizoğlu
B. Ecevit
Sanayi Bakam Ba. Ya. ve Turizm Bakanı
F. Çelikbaş
ö. T. Karasapan
fraar ve İskân Bakam V,
R. Aybar

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir.

Vakıflar'G. M. Bütçesi*

(S. Sayısı : 17)

— 24 —
A / l •-

CETVELİ
1963 yılı için

1962
B.

M.

ödeneğin
çeşidi
ödeneğin çeşidi

yılı
ödemeği

Hükümetçe
tetaTOen

Lira
Lira

Lira

Komisyonca
tombul
edilen

Lira

îkincî kısım - Personel
giderleri

201
11
12
21

2 011 350
2 499 490

2 547 450
2 937 870

2 547 450
2 937 870

1
1 920

1
1

1
1

4 512 761

5 485 322

5 485 322

246 200
2 924 600

277 020
3 303 180

277 020
3 308 180

63 400

71 280

71 280

Bölüm toplamı

3 234 200

3 651 480

3 651 480

Geçici hizmetliler ücreti
11 Merkez geçici hizmetliler üc
reti
12 îller geçici hizmetliler ücreti

28 740
211 500

14 108
248 733

14 108
248 733

Bölüm toplamı

240 240

262 841

262 841

16 000

19 000

19 000

54 000

54 000

54 000

22

202

203

1 - Maaşlar ve ücretler
Maaşlar
Merkez memurları maaşı
îller memurları maaşı
Merkez memurları açık ma
aşı
îller memurları açık maaşı

Ücretler
21 Merkez hizmetlileri ücreti
22 tiler hizmetlileri ücreti
23 7044 sayılı Kanunla devralı
nan eski eserler onaranı hiz
metlileri ücreti

II - Başka haklar
206
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
11 Merkez memurları çocuk
zammı
12 îller memurları çocuk zam
mı
Vakıflar ö . M. Bütçesi

(S. Sayısı : 17)

25
1962
B.

M.

ödeneğin çeşidi

21 Merkez memurları doğum
yardımı
22 iller memurları doğum yar
dımı
31 Merkez memurları ölüm yar
dımı
32 İller memurları ölüm yar
dımı
40 Yakacak zammı
Bölüm toplamı

207

Yabancı dil bilenlere 3656
sayılı Kanunun 5 nci madde
si gereğince ödenecek para
mükâfatı

209

5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
11
12
13
14
15

% 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları
% 1 ek karşılıklar
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim giderleri
Diğer ödemeler
Bölüm toplamı

1963 y:ılı için

yılı
ödeımağî

Hükümetçe
istemen

Komisyonca
kalbufl. edilen

Lira

Lira

Lira

3 000

3 000

3 000

5 400

5 400

5 400

8 000

10 000

10 000

15 000
990

18 000
990

18 000
990

102 390

110 390

110 390

503
77
127
30
130

593
91
100
30
20

593
91
100
30
20

552
470
500
992
000

892
368
000
992
000

892
368
000
992
000

869 514

836 252

836 252

210

Temsil ödeneği

4 200

4 200

4 200

217

Ek görev tazminatı

5 500

5 500

5 500

218
221

Kasa tazminatı
Emekli, dul ve yetim maaş
ları

16 000

16 000

16 000

1 113 600

1 287 000

1 287 OOO

ikinci kısım toplamı

10 098 406

11 658 986

11 658 986

Vakıflar G. M. Bütçesi

(S. Sayısı: 17)

26
1962
ödeneğin çeşidi

1963 yiılı için

yûi
ödemeği'

Hükümetçe
isten/en

Komisyonca
kalbul edilen

Lira

Lira

Lira

Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri büro gider
leri
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi
Aydınlatma
Isıtma

1
l

000
000
500
000
1
1

27 502

27 502

27 502

25 000
25 000
15 000
25 000
10 000
30 000

25 000
25 000
15 000
25 000
10 000
30 000

25 000
25 000
15 000
25 000
10 000
30 000

Bölüm toplamı

130 000

130 000

130 000

Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri
Merkez posta ve telgraf üc
retleri
İller posta ve telgraf ücretleri
Merkez telefon giderleri
tiler telefon giderleri

75 000

60 000

60 000

15 000

15 000

L5 '000

27 500
20 000
48 000

27 500
20 000
48 000

27 500
20 000
48 000

Bölüm toplamı

110 500

110 500

110 500

30 000
60 000

38 000
60 000

38 000
60 000

Bölüm toplamı
îller büro giderleri
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi
Aydınlatma
Isıtma

tiler kira bedeli
Giyecekler

Vakıflar G M. Bütçesi

5
5
7
10

000
000
500
000
1
1

fS. Sayısı : 17)

5
5
7
10

000
000
500
000

5
5
7
10

— 27

1963 yılı için

1962
M.

ödeneğin çeşidi

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Müfettişler yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu
Ydabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin yolluk ve giderleri
92 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 49 ncu maddesi gere
ğince verilecek tazminatlar
93 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 49 ncu maddesi gere
ğince verilecek vasıta avansı
karşılığı

10
20
30
40
50

yıli
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
feaibnl edilen

Lira

Lira

Lira

25 000
375 000
100 000
1

20
430
120
30

000
000
000
000

20 O00
430 OOO
1.20 000
30 000

L5 000

35 000

35 000

14 760

14 760

14 760

2 000

2 OOO

2 000

Bölüm toplamı

531 761

651 760

651 760

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları
11 Merkez
İ2 tiler

15 000
20 000

15 000
20 000

15 000
20 000

Bölüm toplamı

35 000

35 000

35 000

7 500
2 500
25 000

3 000
2 000
12 500

7 50O

6 500

3
2
12
6

Bölüm toplamı

42 500

24 000

Üçüncü kısım toplamı

1 042 263

1 136 762

Taşıt giderleri
21 Merkez taşıtları işletme
22 Merkez taşıtları onarma
31 İller taşıtları işletme
32 tiler taşıtları onarma

VakıÜat G. M Bütçesi
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000
000
500
500

24 000

136 762

28

B.

M.

Ödeneğin çeşidi

1962
yılı
ödeneği
Lira

1963 yılı için
Hükümetçe
Komisyonca
istenen
ıkaıbııl edilen
Lira
Lira

Dördüncü kısım - Daire
407

hizmetleri
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler
LO Aidat
80 Geri verilecek paralar
40 Mahkeme harçları

150 000
50 000
450 000

150 000
25 000
700 000

150 000
25 000
700 000

Bölüm toplamı

650 000

875 000

875 000

1 500 000
150 000
100 000
700 000

1 500 000
150 000
100 000
990 000

1 500 000
150 000
100 000
990 000

2 450 CO0

2 740 000

2 740 000

417
11
12
13
14

Vakıf akarlar giderleri
Bina ve Arazi vergileri
Belediye vergi ve resimleri
Tapu hare ve giderleri
Başka giderler
Bölüm toplamı

418

Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri
10 Faiz
20 Para taşıma giderleri

2 000
3 OOO

2 000
3 000

2 000
3 000

Bölüm toplamı

5 000

5 000

5 000

25 000

25 000

25 000

150 000

250 000

250 000

700 000
730 000

900 000
730 000

900 000
730 000
100 000

419

Tesbit ve satış giderleri

421

Arazi, incirlik ve zeytinlik
ler giderleri
Hayri 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 maaşları

75 000

100 000

2 942 724
280 000

2 250 000
280 000

2 250 OOO
280 000

Bölüm toplamı

4 727 724

4 260 000

4 260 000

422
10
20
30
40
50

Vakıflar G. M. Bütçesi
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1962
ödeneğin çeşidi

1963 yılı için

ödetmeği

Hükümetçe
'teterx..n

Komliısyonca
ki;Jbul edilen

Lira

Lira

Lira

yılı

5634 sayılı Kanunla ilgili gi
derler
5634 sayılı Kanunun 8 nci
maddesi uyarınca Hazineye
ödenecek karşılıklar
5634 sayılı Kanunun 10 ncu
maddesi uyarınca Hazineye
ödenecek karşılıklar

16 800

16 800

16 800

201 600

201 600

201 600

Bölüm toplamı

218 400

218 400

218 400

Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve
ayırma giderleri

15 000

15 000

15 000

1 350

1 350

3 OOO

Muhtelif istihkaklar
Kaldırılmış tekke ve zaviye
mensupları maaşı
Tevliyet ve evlâdiyet maaş
ları
Fer'i hizmetler Ödeneği
Vakıflar Nizamnamesi uya
rınca ödenecek intifa hakla

185 000

185 000

185 000

Bölüm toplamı

223 350

223 350

225 000

Üniversite ve yüksek okul
larla meslek okullarında oku
tulan öğrencilere verilecek
burslar

62 000

62 000

62 000

25 000
12 OOO

25 000
12 000

25 OOO
12 000

Yayın giderleri
Satmalma ve abone
Başka yayın ve tanıtma gi
derleri

12 500

15 000

15 000

25 000

40 000

40 000

Bölüm toplamı

37 500

55 000

55 000

4489 sayılı Kanuna göre staj
için yabancı memleketlere
gönderileceklerin yolluk ve
giderleri

Vakıflar a M. Bütçesi
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30
1962
yüı
ödeneği

Komisyonca
kaıbul edilen

Lira

Lira

Lira

B.

M.

454

Sigorta giderleri
10 2762 sayılı Kanunun 15 nci
maddesi gereğince ayrılacak
sigorta karşılığı
20 Diğer sigorta giderleri

1
10 000

1
10 000

1
10 000

Bölüm toplamı

10 001

10 001

10 001

500
33 800

500
30 000

500
30 000

8 608 276

8 769 252

8 770 902

70 000

50 000

50 000

20 000
500

20 000
500

20 000
500

20 500

20 500

20 500

45 000

15 000

15 000

135 500

85 500

85 500

456
476

ödeneğin çeşidi

1963 yılı için
Hükümetçe
istenen

Düşünülmiyen giderler
Kurs giderleri
Dördüncü kısım toplamı

Beşinci kısım - Borçlar
501
502

Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçları
10 1958 - 1961 villan borçları
20 1928 - 1957 ' »
»"
Bölüm toplamı

505

Hükme bağlı borçlar
Beşinci kısım toplamı

Altıncı kısım
601

Yardımlar

Kudretsiz hayrata yardım
10 tmar ve ihya karşılığı
20 Vakıflar Nizamnamesinin 52
nci maddesi gereğince yapı
lacak ödemeler

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

30 000

Bölüm toplamı

45 000

45 000

45 000

Vakıflar G. M. Bütçesi

(S. Sayısı •, 17)
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1962
jûi
ödemeği

ödeneğin çeşidi

Lira

Mülhak vakıflara ait cami ve
mescit hademe ücretleri farkı
Vakıflar Memurları Yardım
laşma ve Biriktirme Sandığı
na Yardım (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeği gi
derleri için)
Altıncı kısım toplamı

KISIMLAR

1963 yılı için
Hükümetçe
Komisyonca
istemen
feaibul
edilen

Lira

Lira

755 OOO

755 000

755 000

22 500

22 500

22 500

822 500

822 500

822 500

TOPLAMI

tkincı kısım toplamı
Üçüncü kısım toplamı
Dördüncü kısım toplamı
Beşinci kısım toplamı
Altıncı kısım toplamı
GENEL TOPLAM

10 098
1 042
8 608
135
822

406
263
276
500
500

20 706 945

Vakıflar O. M. Bütçesi

11 658
1 136
8 769
85
822

986
762
252
500
50O

11 658 986
1 136 762
8 770 902
85 500
822 500

22 473 000

22 474 650

(S. Sayısı : 17),
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A/2 - CETVELİ
1962
ödeneğin çeşidi

1963 yılı için

yılı
Ödeneği

Hükümetçe
istener!

Komisyonca
kaibul edilen

Lira

Lira-

Lira

Yatırımlar
I - Onarımlar
Bina onarımı

415 OOO

600 000

600 000

I I - istimlâk ve
satınalmalar
İstimlâk ve satınalmalar

200 000

150 000

150 000

4 250 000

4 250 000

4 250 000

50 000

100 000

100 000

IV - Tranfser edilen
yatırım fonları
Dernekler ve köyler tarafın
dan inşa veya tamir ettirile
cek hayrata yardım
V - Etüt ve proje
Etüt ve proje giderleri
VI - Bina, hastane, okul,
lojman ve garaj inşaatı
Yeni yapı ve esaslı onarımÂbideler onarımı
7044 sayılı Kanunla devralı
nan eski 'eserler onarımı
Hayrat yapı ve onarımı

8 750 000

10 000 000

10 OOO 000

6 500 000
470 000

7 000 000
500 000

7 000 OOO
500 OOO

Bölüm toplamı

15 720 000

17 500 000

17 500 000

Yatırımlar toplamı

20 035 OOO

22 600 000

22 600 000

Vakıflar O. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 17)
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CETVELİ
1963 yılıı için

1962
B.

M,
1

Komisyonca
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

Gelirin Çeşidi

îcareler
1 Icarei vahide
2 İcarei müeccele
3 Mukataa
Bölüm toplamı

2

yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Temettü ve faizler
1 Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri
2 Akar ve toprak satış bedeli
faizi
3 Taviz bedeli faizi
Bölüm toplamı
Türlü gelirler
1 Mahlfıl muaccelesi
2 Zeytinlikler hâsılatı
3 Arazi ve incirlikler hâsılatı
4 Zeytinlikler işletmeleri hâsı
latı ve kira bedeli
5 Vakıf memba suları kira be
deli
6 Çeşitli varidat ve hâsılat
Bölüm toplamı

9 000 000
75 000
7 600

11 500 000
75 000
7 600

1.1 500 000
75 000
7 600

9 082 600

11 582 600

11 582 600

1 450 000

1 50O 000

1 500 000

250 000
100 000

250 000
100 000

250 000
100 000

1 800 000

1 850 000

1 850 000

2 000 000
436 000
650 000

1 500 000
500 000
650 000

1 500 000
500 000
650 000

2 200 000

2 300 000

2 300 000

200 000
1 350 000

150 000
1 650 000

150 000
1 650 000

6 836 000

6 750 000

6 750 000

21 623 345

22 490 400

22 490 400

4

Hazineden yardım

5

Geçen yıldan devrolunan ge
lir fazlası

2 000 000

2 400 000

2 401 650

GENEL TOPLAM

41 341 945

45 073 000

45 074 650

Vakıflar G. M. Bütçesi
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34
CETVELİ

C
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin
dayanakları
öeşidi
Tarihi
Numarası

O z

îcarei vahide
Kanun

Nizamname

8 . 3 . 1934

2387

20 . 4 . 1936

2950

27 . 5 .1955
19 . 5 .1934

6570

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hak
kmda.
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya ve
rilmesi hakkındaki Kanunun 4 ncii maddesi.
Gayrimenkul kiraları hakkında kanun.
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair.

îcarei müeccele
Mukataa
Kanun

28 . 6 .1952

5982

21 , 7 .1953

6183

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra
eklenmesi hakkında Kanun.
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkında Ka
nun.

Türkiye Vakıflar Bankası temettüler!
13 .1.1954

6219

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun 6 nci ve 9 ncu maddeleri.

Akaar ve toprak satış bedeli faizi
5.6.1935
1.7.1953

2762
6092

Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi.
Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve
meyvalıklarm satış şekli hakkında kanun.

Taviz bedeli faizi
5.6.1935

2762

Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi.

Mahlûl muaccelesi
27 .12 .1937

3294

VaMa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına
ne suretle satılacağına dair.

Zeytinlikler hasılatı
Arazi ve incirlikler hasılatı
8.3.1934

2387

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hak
kında.

Vakıflar G. M. Bütçesi
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin
dayanakları
Çeşidi
Tarihi
Numarası
Kanun

20 . 4 .1936

Nizamname

19 . 5.1934

2950

Öz et i
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
Kanun

28 . 8 .1940

3913

Vakıf memba suları ile orman ve zeytinliklerin
işletilmesi hakkındaki Kanunun 3 neti ve 8 nci
maddeleri.

Vakıf memba suları hasılatı
8.3.1934

2387

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hak
kında.

Çeşitli varidat ve hasılat
»
»
Nizamname
Kanun

5,6. 1935
20,,4 .1936

2762
2950

17.,7. 1936
26 .5 .1927

1050

Vakıflar G. M. Bütçesi

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, mahkumünbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı,
münhal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanma alman vakıfların mahalli sarfı kalmıyan
müterakim paraları ve sair çeşitli hasılat.)

(S. «ayısı : 17)
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D
AdV:(\

Memurivelin ney'i

CETVELİ

Defet

100
950
700
600
400
400
700
700
600
500
400
500
400
350
300
400
400
350
300
250
250

Dâva Takip Memuru
•Memur

»
'Dajğıltrcı
ıBaişlıaiderat
11 ad en ıo

Geve Bekıeiısii
VİLÂYETLER
Y. Mimar veya Mimar
Teknisyen
»
»
Usta
»
S ü rvey an
»
S a n a t k â r kv
»
»
»
»
»
»
»
»'
Şoför
»
»
BaıhçFvan
Aşçı
»
»' Yamağı

3
15
20
19

1 750
J 100
950
800
800
700
950
700
600
500
400
300
200
600
500
400
300
500
400
300
200

V a k ı f l a r G. M. Bütçesi

Aded

Daktilo
»
»!
»
Talebe Yurtları Müdürü
»
» M ü d ü r Muavini
» Yurt"!ıı idi .re M emuru
»'
»
»
»
»'
»
»
»
Yunt Doık'toru
Teknisyen
Kalorifere i
»
Memur
»
»

MERKEZ
Teknfeiyen
»
Onarma. Ustası
»
»
l ist fi
S a n a t k â r İşçi
Şoför'
Daktilo
»

M^mııriyetİT ne v ' i

D.

• »

»'
»
»
(Seyyar")
14 Aidaıtli Memur
7 Dâva Talk ip Memuru
»
»
>y
8
»
»
»r
9
»
»
»'
10
11 Hademe
»
12
»
13
12 Talebe Yurdu ll< ıderm I eri
»'
»
t>
Koruyucu (Eski eser 1ı_ r için )
Beke i
»
1'2 sBaşkoruyuieu (StT y a r )
13 Koruyucu (Seyy a,r)
13 İşçi
13 Ta/rtm İşçisi
(hıreba
4
6
6
7
9
M
12

Hastanesi

Teknisyen
[ Ma

(S. Sayısı : 17)

1
2
*>
7
1
1
1
6
17
2
1
1
1
1
5
6
9
7
/)
•

59
1
2
-,>
1
2
50
101
2''
.}|.)

(i
9
14
o

13
3.9
1

Ücret
700
600
500
350
1 100
800
800
700
500
300
700
500
450
800
600
500
400
300
250
200
150
500
450
400
350
300
250
200
300
200
250
300
200
250
200
200
200

hizmetlileri

800
600
600
500
400
300
250

T).
•—
7
9
7
7
11
13
6
11
5
8
12
13
8
9
11
12
13
7
10
8
10
11

Memuriyetim nev'i

Aded

- -' •
Kez acı Kalfası
»
»
Diyetçi
S a n a t k â r İşçi
»'
»
»
»
Şoför
Bahçıvan
Aşçıbaşı
Aşçı
»
Yamağı
»
»
Lâ borani
»'
Hastabakıcı
»
»
İmanı ve Gassa
Daktilo
Menim •
»
»

Ücret

M.

203

D.

1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
3
4
5

500
400
500
500
300
200
600
300
700
450
250
200
450
400

17
9

300
250
200
500
350
450
350
300

E
B.

37 —
Memuriyetin nev'i

Üeret

| 11 Başhademe
:i
300
12 Hademe
2!)
250
i 13
»
34
200
| 10 Kapıcı
:i
350
| l l
»
!>
300
| M Gece Bekçisi
2
300
i
!
044 saydı Kanunla devralman eski eserler
j
onarımı hizmetlileri
!
|
V. Mimar veya Mimar
500
! 1 Teknisyen
250
I 3
»
950
< 5 Sm-veyarı
700

f
İ
I
j
j
[

Kaldırılmış

tekke ıw zaviye

CETVELİ
ödeneğin çeşidi

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti
İlle r geçici hizmetlileri ücreti

Vakıflar G. M. Bütçesi

mensupları

İstanibul, Abdülfettan Güran
»
Mehmet Fikri Bozkır
»
İbrahim Fahrettin Erenden
»'
Mehmet İzzet Baş tuğ
Bursa, Abbas Rsen

Geçici hizmetliler ücreti

12

Ajded

(S. Sayısı : 17)

50
50
50
50
50

— 38 —
L
D.

Aded

Memuriyetin nev 'i

CETVELİ

Aylık

MERKEZ
Abide

4

I

ve Yapı işleri
Ahide
Şubesi

5
ti

Mütehassısı Y.

(İhtisas Mevkii)
Yüksek Mimar (İhtisas mev
kii)
»
»
»
işleri

işleri

10

Memur

12

Memur

1

1 250

I

I

1 250

1

l 100
950

Şubesi

r< Mülhal Vakıflar
Hayır İşleri
llarasıı

Mülhak

Vakıflar

(tiıreha

liölöve Mütehassısı Y. Mimar

Yapı

Başressam
Hassan ii

i 250

1

I

9
9
10
11
12
9

4
4
5
(i

Baışnıühendis veya Hacmim a r
(Şube M ü d ü r l ü ğ ü vazifesini
y a p a r ) (İhtisas mevkii)
Tesisat Mütehassısı Y, Mü
heııdis (İhtisas mevkii)
Betonarme Mütehassısı \'
Mühendis (İhtisas mevkii)
Yüksek Mimar veya Mühendis
(İhtisas mevkii)
Mühendis veya Mimar (İhtı
sas -mevkii)

1

I

1 250

1

1 250

1

I 250

S

»
Şef

1 100

•)

950

T

700

ı

t;oo

I

500
150

1

MM>

2
1
1
2

soo

Hür osu

(i
1
Müdürlüğü

«00
(»00
500
450
400

noo

Hür osu

Raportör

1

700

1
2

1 250
1 100
950
«00
500
400

YlLÂYF/ri.Eh'
1

Yüksek Mimar veya Mühen
dis ı İhtisas mevkii ı
»
»
»
»

:;

1

Müdürlüğü

(jeüneü sınıf Mü Oma--ısı s
töezaeı
Hemşire
»'

Neşriyat

Aylık

Hastanesi

Ar.H'ir IH Neşriyat
4

A-ded

Meıin u riy et im n e v ' i

Hayır

Mimar (İhtisas mevkii)
-4-

s
9

Dairesi

Başnıimar (Suıbe Müdürlüğü
vazifesini, yapar')
(ihtisas
mevkii)
llestorasyon

D.

(i
10
12

V

1

M mi aka veya Villayei Müdürü
IAm Memuru
Ambar Memuru

1
1
1

CETVELİ

V a k ı f l a r G-enel M ü d ü r l ü ğ ü 237 sayılı T a ş ı t l a r K a n u n u n a g-öre k u l l a n ı l m a k t a olan t a ş ı t l a r a ait
cetvel
Kııllanıldığı
Sıra No.
Plâka No.
Modeli
Markası
('insi
ver
Kivmeli
;5320
1541
1772
177Ü
2241
1494
72:!

91İ0
954
960
95 s
95S
955
950

( -hevrolei
»
-leep
>:

'Vakıflar G. M

H'ûtaem

Statüm VVagoiı
Sı a ti on VYaii'on
Lenl turu var
>
>
>:

Merkez
İsta rıhı

>,
A ol alv;

(S, Sayım : 17)

50 000
10 7i) 1
:ÎO 000
İti 921
Ki 921
ti 500
S 49: i

39
R

CETVELİ

Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa
formül, bu bütçe için de uygulanır.
B.

bağlı (R) cetvelindeki

M.

221

Emekli, dul ve yetim maaşları :
Vefat eden emekli ailelerine 7184 sayılı Kanun mucibince yapılacak ölüm yardımı.

407

Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler :
30

Geriverilecek paralar :
Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alınan vakıfların ilgililerine bağlana
cak intifa haklarının birikmişleri. Sular Kanunu uyarınca belediye ve köy ihtiyar
heyetlerine verilmek için ayrılan ve ayrılacak olan hisseler.

40

Mahkeme hardan :
67fi0 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kullanılacak avukat ücretleri.

417

Vakıf akarlar giderleri :
11 Bina ve Arazi vergileri :
(reciniş yıllar vergileri dâhil.
12 Belediye Vergi ve resimleri :
(iecrniş yıllar vergileri dâhil.
13 Tapu hare ve giderleri .
Vakıf binalarla arazinin, kadastro tahrir, tescil ve ifraz işlerine ilişkin giderleri, bi
lirkişilerin yolluk ve gündeliği.
14

Başka giderler :
Vakıf han ve apartmanların ısıtma., aydınlatma ve su sarfiyat'1 bedelleri.
Vakıf akar fotoğraflarının çekilmesi, bu işlerle ilgili alet ve malzeme, yangına karşı
korunması gideri eri.
Kira, satış, alım ve nakil, mahlûl gayrimenkul ilân ücretleri.
Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olnııyan aza
larla tadilât komisyonu azalan huzur ücreti.
Firar ve tagayyübeden eşhastan metruk olup 15 Nisan 1340 tarihli ve 333 sayılı Ka
nun mucibince (Kvkaf Hazinesi) ne intikal eden mülhak vakıflara ait icareteynli
gayrimenkuller için vakıflarına ödenmesi lâzımgelen icare. mukataa ve taviz bedel
leri.
İcareteynli ve mukataalı olanlarda dâhil olmak üzere bilûmum vakıf gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbit. tetkik ve tasnif işlerinde hariçten
çalıştırılacakların ücretleri, bu işlere ait giderler.

419

Tesbit ve satış giderleri :
Vakıf gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde t.esbiti. mesahalarının
icrası ve kıymetlendiriJuıeleri, bu işlerin tetkik ve tasnifinde çalıştırılacakların gün
delik ve kayıt başına verilecek bedel.
Bilirkişi ücretleri, bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetli yolluğu, tesbit ve me
saha için lüzumlu fennî alet, malzeme, basılı kâğıt, kırtasiye, nakliye. Artırma, ekVatoflar (1 M. Bütçesi

(S. Sayısı : 17)

- 40

siltıııe ve ihale komisyonlarında bulunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azalar huzur
ücreti, taşıt, ilân ücret ve giderleri.
Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi giderleri :
Bakım, nakliye, plân, kroki, resim ve mesaha giderleri, fennî alet
Usta, amele yolluk ve gündeliği.
Mahsul satışı veya kira dolayısiyle istihdam edilecek bilirkişi gündelik ve yolluğu,
ilân ücretleri.
Çifteler Çiftliği arazisinin borçlandırma yoliyle köylüye dağıtılması giderleri. Artır
ma, eksiltme ve ihale, tadilât komisyonlarında bulunan maaşlı ve ücretli olmıyan
azaların huzur ücretleri.
Hayrî ve sosyal hizmetler :
Guraba Hastanesi giderleri :
Erzak, tıbbî alet ve sair malzeme ah mı.
Hastane binası onarımı ve tadili ilân ücreti.
Taşıt işletme ve onarımı.
İmaretler giderleri :
Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan âzalarının
huzur ücretleri.
İlânlar.
İmaret ittihaz edilmek üzere mahallî idarelerce (ı-enel Müdürlük emrine verilen bina
I arın onarım ve tadili.
Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri :
Zapdedilnıiş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından. Clenel Müdürlükçe
yerine getirilmesi uygun görülenlerin giderleri.
İstanbul Yeni Cami imamları sükna bedeli.
Mahya kurma malzeme ve ücreti.
tlânlar.
Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan aza
ların huzur ücretleri.
Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp giderleri :
Üniversite ve diğer okullarda tahsil görmekte olan yoksul öğrenci yurtlarının demir
baş, elektrik, su, yakacak, kira, öteberi giderleri.
Öğrenci iaşe, ibate, kitap, defter, ders levazımı ilâç ve tedavi giderleri.
İlânlar.
Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarının maaşlı ve ücretli olmıyan azalarına verilecek huzur ücretleri.
Yurtların hususiyetleriyle ilgili giderler.
Tatilde açılacak kamplar gideri, kampta vazifeli memur, hizmetli yolluk ve gün
deliği.
Talebe yurdu ittihaz edilmek üzere mahallî idarelerce (fenci Müdürlük emrine verilen
binaların onarım ve tadili.

Hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri :
Hayratın ve hayrattaki eşyanın tesbit ve tescili için hariçten istihdam edilecek bi
lirkişi ücreti, teberrukat depolarında muhafaza edilen hayrat eşyasının temizlik, ba
kım, nakil ve muhafazası giderleri.
Vakıflar O. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 17)

41
B.

M.

451

Yayım ve tanıtma giderleri :
20 Başka yayın ve tanıtma giderleri :
Vakıflar ve âbidelerle ilgili eser ve vakfiyenin resim, fotoğraf, alet,
delleri; bunların muhafaza giderleri.
Vakıf haritası ve terimleri sözlüğü giderleri.

604

malzemesi be

Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademeleri ücretleri farkı :
Vakıfları varidatından muhassas aylık ücretleri 200 liradan az olan imam ve hatip
lerle müezzin ve kayyumlarm ücret farkları Genel Müdürlükçe kendilerine ödenerek
yukardaki miktara iblâğ olunur. Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi mucibince
ücretleri Genel Müdürlük bütçesinden verilenler de bu hükme tâbidir.

YATIRIMLAR
Yatırımların kısım ve bölümleri hakkında genel
yatırımlar hakkındaki hükümleri uygulanır.

bütçeye bağlı (R) işaretli cetvelin

E - CETVELİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye daya
nılarak (E) cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen hizmetlilere ait kadro.

B.

M.

Ödeneğin çeşidi

Görevin çeşidi

203 11 Merkez geçici hiz Kurs öğretmeni
metlileri ücreti
Tesbit Memuru

Aded

6 (1) 450
1
950
7
= = 3

(1) Ek görev olarak 2/3 nisb etinde verilecektir.

Vakıflar Ğ. M. Bütçesi

Ücret
Lira

(S. Sayısı : 17)

Hizmet
süresi
Ay
9
11

Tutan
Lira
16 200
12 540
28 740

42Hizmet
M.

Ödeneğin çeşidi

Görefvin çeşidi

Aded

12 Vilâyeti e r geçi ci hi zTes'bit Memuru
metliler ücreti
»
»
»
»
»
»
»
»
Mahlûlât Tasfiye Memuru
»
»
»
TaJkip, Tes'bit ve Tasfiye Meriminı
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
İ-sçi
»
•>>

Ücret
Lira

2
2
<>
4'
2
2
3
1
2
2
4
1
2
4
9
43

Vakıflar Ö. M. Bütçesi

(S. Sayısı : it)"

700
600
500
450
400
500
400
600
500
450
400
350
400
350
300

(süresi
Ay

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
6
fi
G

Tutarı
Lira

18
15
19
23
10
13
15
7
13
11
21
4
5
10
19

490
840
800
760
560
200
840
920
200
880
120
620
760
080
440

211 500

Dönün

:1

TopUnt.: 2

Ifl

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı : I O

1963 YILI
Beden Terbiyesi G. M. Bütçesi

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu mazbatası ( 1 / 2 5 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve> Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71/1892/3784

Ankara : 29 . 11 . 1962

MÎLLET MECLÎSİ

BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştı
rılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle
birlikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan

L tnönü

Beden T. G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 18)

HEREKLE

B.

M.

Ödeneğin çeşidi

201

10 Memurlar maaşı

20 Acık

g

202

10

1962
bütçe
rakamı
4-35 852

1963 yılı
teklifi
4/7 758

Fazlası
41 906

maaşı

Memurlar ücreti

20 Hizmetliler ücreti

Eksisi

(T
4047 sayılı Kanunla k
roların karşılıkları i
Kanun mucibince 1 v
aylık farkları ve 263
retlilerin aylıklarına
dan bu sene tatbik
ve Sivil Savunma Uz
tutarı da hesabediler
H 906 lira fazlasiyle
Halen açık maaşı ala
mün muhafazası mak
muştur.

242 640

272 970

30 330

4047 ve 26;! sayılı ka
lindeki fark nazarı i
lasiyle teklif 'edilmişti

353 560

445 500

86 940

Eutboida Müşterek B
lük. hissesine ayrılan
için taahhütlere giriş
sebe Müdürlüğünün
artmıştır. Bu artış d
cetvelle kabul -edilen
tarı ile 263 sayılı K
zamla 86 940 lira faz
miştir.

203

Geçici hizmetliler ücret i

262 800

295 650

204

Yabancı uzman ve hizmetlilerle 'bunlara yar
dı inci personelin ücreti

68 850

68 850

206

32 850

Geçen yılın 6 aylık
bütçesindeki ödeneğin
1963 yılı için de ayne

10

Çocuk zammı

S 500

8 500

1962 yılı büteesindeJk
şıldığından 1963 yılı

20

Doğum yardımı

1 000

1 000

1962 yılı bütçesindek
şıldığından 1963 yılı

30

Ölüm vardımı

2 000

5 00Ö

1

1

67 408

78 000

3 000

fi

"M

207

20!)

1963 yılııula güreş, fu
ğer 14 federasyonun
tehassıs, müşavir, ant
ların ücretleri karşıl
maaşlı ve ücretli mem
lira fazlasiyle 295 650

Yabancı dil bilenlere
3656 sayılı Kanunun
5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mü
kâfatı
11 f/c 6 Emekli ve % 25
giriş kesene'kleriyle ar
tıs farkları
12

</o 1 ek karşılıklar

10 370

.11 962

1961 yılı bütçesiyle
yukarı dereceli bir m
bebiyle kâfi gelmemiş
karşılaşılmıştı. Bu ba
edilmiyen bir ölüm h
de yapılacak yardımın
yılma nazaran 3 000
edilmiştir.
Halen yabancı dil im
müstehak kimse bulu
hana giren olduğu ta
re bölümün muhafaz
edilmiştir.

10 592

1 592

Memurlar maaşı ve h
nulan ödeneğin c/c 6
nisbetindeki terfi far
10 592 lira fazlasiyle
5434 sayılı Kanun m
% 1 ek karşılıklar ka
le teklif edilmiştir.

B.

M.

Ödeneğin çeşidi

209

13 Emekli ikramiyesi

1962
bütçe
ralkamı

1963 yılı
teklifi

Fazlası

Eksiği

G

30 000

50 000

20 000

İki yıllık sarfiyat se
içinde kendi arzulariy
temel üç memurun ik
s adiyi e geçen yıla n
50 000 lira teklif edilm

4 312

7 566

3 254

263 sayılı Kanun ger
35 zamlı tediyesi dola
na ödenen miktar na
için 3 254 lira fazlasiy

15 Diğer ödemeler

27 658

27 658

Geçen senenin aynı t

210

Temsil ödeneği

3 000

3 000

Genel Müdüre verilme
250 liradan hesabedile
geçen senenin aynı te

221

Emekli, dul ve yetim
maaşları

10 200

10 000

10 Kırtasiye

5 000

6 000

20 Döşeme

4 000

4 000

Genel Müdürlüğün b
eski yıllarda yapılan
bütçesiyle alman öden

30

Demirbaş

4 500

4 500

Genel Müdürlüğün bü
eski yıllarda yapılan
bütçesiyle alman öden

40

Öteberi

10 000

10 000

Genel Müdürlüğün bü
eski yıllarda yapılan
bütçesiyle alman öden

14 Sandık yönetim masrafları

301

200

1 000

Geçen yıl ödeneğine 2
pılan % 15 zamla bir
lira olup 200 lira nok
7 aylık sarfiyata naz
gelmiyeceği anlaşıldı
1 000 lira fazlasiyle 6

301 50

Aydınlatma

4 500

7 000

Isıtma

9 625

9 625

303

Basılı kâğıt ve defterler

4 500

7 000

2 500

Federasyon ve diğer
evrak tescil fişleri ara
lerinin günden güne a
kanlığının inşaatla ilg
reti de inzimam etmi
nazaran 2 500 lira f

304

11 Posta ve telgraf ücretleri

10 000

12 000

2 000

Spor sa'ha ve tesisleri
atlarının kontrol [hizm
rat ziyadesiyle artmış
yonumuzun da istanb
kezle olan (haberleşme
yılı bütçesiyle alman
nazaran kâfi gelmiyec
çesine 2 000 lira fazlas

12

Telefon giderleri

12 500

15 000

2 500

1962 yılı içinde telefo
inşaat işlerinin birden
lerarası kotnuşmalar b
yılı bütçesiyle alman
6 aylık tediye seyrin
1963 yılı bütçesine 2
konulmuştur.

Kira bedeli

80 000

116 000

36 000

Tesisler Dairesinin ge
rının artması sebebiy
ilâve "binanın bir yıl 1 il
ğundan 1962 yılma n
116 000 lira teklif olu

60

P
öd

2 500

1902 yılı bütçesiyle a
düşünülerek 1963 yılı

CQ

S

305

1962 yılı ödeneğine na
malzemeleri için yapıl
de tutularak 1962 yıl
nuna kadar yetmiyec
fazlasiyle 7 000 lira t

B.

M.

306

307

Ödeneğin çeşidi

1963 yılı
teMifi

Fazlası
700

Eksiği

G e
Yeniden alınacak iki
düşünülerek geçen yı
fazlasiyle teklif edilmi

Giyecekler

6 800

7 500

10

Sürekli görev yolluğu

4 000

4 000

20

Geçici görev yolluğu

8 /50

12 000

3 250

Taşra teşkilâtını yakın
le yapılacak mecburi s
zaran genişliyen teşk
tahsisatın yCtmiyeeeği
şılmış ve bu sebeple y
ödeneğin bitmek üzere
i asiyi e 12 000 lira tek

7 000

10 000

3 000

67 ilde mevcut Genel
vâki şikâyet ve ihba
yaptırılacak teftiş hiz
ve ödenek kifayetsizli
madığından 10 000 li

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yar
dımcı personelin yol
luk ve başka giderleri

10 000

10 000

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek teda
vi gider ve vollukları

J 500

4 500

30 Müfettişler yolluğu

50

308

1962
bütçe
rakamı

Teşkilâtla halen münh
yasta bir nakil oîmıy
duğu gibi bu yıl için

Geçen yıldaki ödeneği
dan, 1962 yılının ayn

3 000

Fiilî kadroda çalışan
nede tedavileri, geçen
1962 yılında hastalıkl
ödenememiş bulunmak
zaran yeçeıı yıl bütçe
miyeceğ'i anlaşıldığınd
lasiyle 4 500 lira konul

309

21

Taşıt işletme

1 500

1 500

22

Taşıt onarma

1 000

1 000

100 000

187 199

1258 000

1150 000

311

4047 sayüı Kanun geğinee verilecek fahrî
hizmetler tazminatı

401

Matbaa giderleri

Cd
^

••

Genel .Müdürlüğün 1
Bunun, benzin, lâstik
giderleri
karşılığıdır.
edilmiştir.
Genel Müdürlüğün 1
Bunun, 'benzin, lâstik
giderleri karşılığıdır.
edilmiştir.

87 199

-

Genel Müdürlüğümüzü
faaliyette bulunan 18
avini, mütehassıs ve se
ren elemanlarının aded
görmektedirler. Ancak
birinci maddesi gereği
raflarını karşılamak ü
kadronun 1/3 ü) öden
vılı bütçesine konulan
ekserisinin ücretsiz ola
seyrine göre ve.1960 y
sa'tın artırılması lüzum
faz! asiyi e 187 199 lira

108 000

Spor - Toto) biletlerini
de getirtilmiş bulunan
işletme masraflarını
miştir. 3 seneden beri
ler için takriben 1 50
yapılmış ise de, matba
liyete geçmiş olacağın
bedeli tefrişi ilk tesis
zumlu maddeler ile m
masraflarını karşılama
108 000 lira ııoksaniy
miştir.

3

p
3d

1/2
02

«>

B.

Öd

M.

Ödeneğin çeşidi

1962
bütçe
rakamı

1963 yılı
teklifi

Fazlası

(T

1 500

1 500

Genel Müdürlük makam
iea'bı ikram ve hatıra
racaatlere verilecek ce
ücretleri, buket, çelenk
olup ıgeçen yılın aynı

paralar

1

1

Tertibin muhafazası iç
hasebei Umumiye Kanu
faydalanılarak lüzumu
dan ödenek alınması mü

418

Faiz, acyo ve para tasıma giderleri

1 000

2 000

419

Mahkeme giderleri

12 000

12 000

421

Spor faaliyeti giderleri

1150 000

1130 000

403

Temsil giderleri

407

Geriverilecek

&

S
P

e

1 000

Genel Müdürlük Teşk
ğından, Vezne görevini
sıtaisiyle yapılmakta ol
fon ücretleri olup spor
le dış memleketlerden
reditif ve banka komi
ödenmekte, ancak altı
tos sonu' itibariyle 88
pılmış olduğundan 19
olan 1 000 liranın kâfi
yılı için 1 000 lira fa;zl a

S
m
.e»

oo

Hare masrafları, muka
şavir avukatın aylığı
yılı bütçesiyle alınan
şıldığından geçen yılın
20

Spor şubelerimizin gen
fazlasiyle artmış bulun
yondan ibaret spor kol
seleceği zaruretiyle ka
men bu kolların 'her ç

İlime geçen seneye naz
ması zaruri ise de bü
1963 yılı bütçesi 20 000
ra olarak teklif edilmişt
422

Spor muayene merkez
leri giderleri

2 500

2 500

Geçen yıl bütçesiyle al
ceği anlaşıldığından 196
olunmuştur.

423

Profesyonel kulüplerin
spor faaliyeti dolayısiyle ifası gerekli her
türlü giderleri

605 000

605 000

Bu tertip. 1960 yılı bü
lardan elde edilecek mi
kün olmadığından 1963
aynı tahmin ve teklif ed

424

11 Malzeme ve vasıtaların
onarma ve yenilenmesi

3 000

3 000

Geçen yıl bütçesiyle alı
seyrine nazaran 19'63 y
şıldığından geçen yılın

10 000

5 000

W
g-»
P

H3
Q

12

W
S»"

P0
g>
il

Spor vasıta malzemeleri alımı

426

S p o r saha ve tesisleri
dışında 7258 sayılı Ka
n u n u n 4 ncü maddesi
gereğince yapılacak h e r
türlü giderler

428

Bursa'daki Parkotel ve
Havuzlupark işletme
ciliği

oo

5 000

Faaliyetler esnasında l
riıı 421 ııci bölümünden
1962 yılı bütçesiyle alm
eksiği ile teklif olunmuş
7258 sayılı Futbolda m
4 ncü maddesi gereği
Genel Müdürlüğümüz
lardan, her türlü spor
alet, vasıta ve malzeme
şit spor faaliyetlerinde
nun gelişmesine yararlı
mak üzere açılmış bu
Danışma Kurulunca lü
dedilmek üzere 1 lira ko

150 000

150 000

Bursa Çekirge mevkiin
parkm spor faaliyetler
lar faaliyetleri gelişme
de hizmet etmesi gayes
rafından işletilmesi uy

M.

Ödeneğin çeşidi

1962
bütçe
rakamı

1963 yılı
teMifi.

Fazlası

Eksiği

< i

e

luparkın hakim, person
ları ile ilgili her t ü r l ü
giden senelere kıyaseh
ödenek k o n u l m u ş t u r .
451
a

10
20

a>

Satın a İm a ve abone
Başka her çeşit yayın
ve propaganda

•> 000
7 000

4 000
S 000

Danışına K u r u l u
leri giderleri

* ÖOO

7 500

1 000
] 000

O

30

160

üye-

(ienel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z
olan işleri y a p m a k üz
rinde toplanan
Kurul
üyelerine bilumum
gi
miye, h a k k ı h u z u r gib
rine n a z a r a n geçen y
anlaşıldığından HHİo yı
lif olunmuştur.

•X-

464

10

Napoli'de
yapılacakAkdeniz Olimpiyatları

240 000

(ieiıel
.Müdürlük
Te
kitap, mecmua,
gazet
h e r n e v ' i yayın için lü
ve t e r c ü m e ücretleri,
olarak 1962 yılı bütçes
sarfı nazara a l ı n a r a k 1
lere. 1 000 er lira faz
tur.

240 000

196:-) yılı Akdeniz (»ii
D ü n y a Serbest (direş
kan (lüreş Şampiyonası
Romen Şampiyonası da
Bu m ü s a b a k a l a r a hazır
lara. S0 idareci ve sp

W
çL
2

20

» S o f y a ' d a yapılacak
D ü n y a Serbest, S t o kllı o ] m ' d a
yapılacak
Dünya
Grek o - Ro
men ve
İ s t a n b u l "da
y a p ı l a c a k B a l k a n Gü
reş şampiyonaları

200000

200000

30

A v u s t u r y a ' d a yapılaca'k K ı ş s p o r l a n Olim
piyat] a n

00 000

00 000

5 000

501
'

Gecen vı 1 b o r d a n
.
.
.

5 000

10 000

1958 - 1961
borçları

5 000

lf> 000

od

s»

<x

502

10

yıllan

10 000

Bunların açılacak kan
gidip gelmeleri ile iaşe
lüzumlu s p o r malzeme
miyelerini k a r ş ı l a m a k
bu kabil hazırlıklar gö
cı memleketlere gidiş
seyahat
yevmiyeleri
misafir t a k ı m l a r ı n iaş
nıaksadiyle 1963 yılı i
delerine tahminen 500
1962 yılı bütçesiyle a
için !) 000 liralık bir ö
lar borçları bölümünd
kılmıştır. Tedavi
gid
konulan ödenek (i ayl
olduğundan
Ankara
TTastahanesi ve Xumu
lanınız ile Y u n a n i s t a n
hırımızın îasviyesi için
lif edilmiştir.
1962 yılı bütçesinin g
için talep olunan meb
den
T. (\ lOmekli S
nememiş ve 1963 bü
borçlarına sirayet etm
(
< (i emekli ve ^ 2 5
gecikme faizi ile birl
borçlanılan 6 000 lira
rafından 1 42F) lira v
3 158 liranın ödenmes
halen ödenecek 10 383
o r t a y a çıkması melhuz
r e 10 000 lira fazlasiy
tur.

ödeneğin çeşidi
1939 - 1957
borçları

yılları

1962
bütçe
rakamı

1963 yılı
teklifi

Fazlası

Eksiği
99

Ge

100

1

Bütçe Kanununun 6 n
tasarrufundan Maliye
le münakale yapmak
lar ödenebileceğinden
1 lira konulmuştur.

Hükme bağlı borçlar

15 000

15 000

1962 yılı bütçesiyle al
anlaşıldığından aynen

Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Me
mur ve Hizmetlileri
Biriktirme ve Yardım
laşma Sandığına (Me
mur ve hizmetlilerin
öğle yemeğinde kullamak üzere)

15 000

15 000

Geçen yıl 'bütçesiyle
anlaşıldığından, 1963
miştir.

YATIRIMLAR
7258 sayılı Kanun ge
reğince vücuda getiri
lecek spor sana ve te
sisleri

1

1

Sosyal sermaye yatırım
7258 sayılı Kanun ger
'tesisleri ile bunlara a
mak üzere Spor - Tot
lüğümüze ayrılan Ç£ 4
teminen 1962 yılında
icetvelinde açılan bu b
nulmuştur. Elde edil
reğince bu tertipten sa

782

Taşıt satmalına

14 000

14 000

Genel Müdürlüğümüz
den beri kullanılmakta
tamiri için hayli para
'bu motorun yerine De
cut .motosikletlerden 1
nunu gereğince bu böl

1
79*6

7258 sayılı Futbolda M
reğince elde edilen ha
re 67 ilde yapılmakta
keşif, kontrol ve kafo
personele geçici görev
bölümün ihdası zaruri
konulmuştur. Elde ed
aktarılacak ödenekle y
görev yollukları ödene

Yatırını hizmetleri ge
çici .görev yolluğu

ütçesi

(B)

Cetveli

GEREKÇE
oo
B.
00

M.

Gelirin çeşidi
Genel bütçeden
dım :

1

1963 yılı
ta'hmini

Fazlası

2 810 928

3 022 743

211 915

1963 yılı bütçesine bağ
kinden de anlaşılacağ

14 000

14 000

zam da dâhil, geçen
fazlasiyle teklif olunmu

Eksiği

G e r*

yar

1

Yatırımlar dışındaki
gMerler için verilen

2

Yatırımlar için verilen
Spor faaliyetlerinden
elde edilecek gelir
Teberrular :

1962
bütçe
rakamı

1

1

15 000

20 000

Her yıl olduğu 'gibi b
lira konulmuştur.
5 000

1962 yılma ait gelire
5 000 lira fazlasiyle t

Gelirin çeşidi
Çeşitli gelir :
Profesyonel takımların
yapacakları
müsaba
kalarda elde edilecek
gelirden
federasyon
hissesi

1962
bütçe
rakamı

1963 yılı
tahmini

Fazlası

Eksiği

(-i e r

605 000

605 000

Gecen senelere nazaran
geleri içinde ve dışında
maçlardan elde edilece
lık gelirine göre hesap
min ve teklif edilmiştir.

Futbolda müşterek hahisler hasılatından el
de edilecek gelir

3

1

Spoı- faaliyetlerinde old
konulmuştur.

Matbaa işletmeciliği ile
elde edilecek gelir

1270 000

1600 000

330 000

Bursa
Çekirge 'deki
Parkotel ve Havuzlupark işletmeciliğinden
elde edilecek gelir

150 000

180 000

30 (KMı

Diğer çeşitli gelirler

Geçen yıldan devreden
nakit mevcudu

1960 - 1962 yıllarında,
larına ödenecek ücret
edilmiş bulunan matba
ğiıulen, 1963 yılında
temin edileceği tahmin
;

"

10 000

20 000

588 000

500 000

10 000

Kalen tamir edilmekte
park. 1963 yılında G
ceğinden. geçen yılla
lundurularak 1963 yılı
edileceği mülâhazasiyle
Çeşitli bağış ve saire g
ran 1963 yıh için 10 0
20 000 lira teklif edilmi

S,s 000

1962 bütçe yılı gelir
yata nazaran nakit m
500 000 lira civarında
lira noksaniyle teklif ed
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Başbakanlıkça tetMkanize tevdi edilen Be den Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 malî yılı
bütçesi, aldığımız muhtıra esasları dâhilinle Genel Müdürlükle temas edilerek incelenmiştir.
Beden Terbiyesi Gen'e! Müdürlüğü karma bütçeli bir idare olup, Genel Müdür bu «teşkilâtın
itoâm&rîidir.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından 1963 yıllı için istenilen tahsisat miktarı geneF olarak 5 841 745 T. L. olup taran 2 902 743 T. L. genel büteden yardımdır. Aradaki 2 989 002
T. L. fark ise (B) cetvelinde gösterildiği üzere, bölüm 2 - 5 de açıklanan, teşkilâtın ikefijâi kay
naklarından ttemin »ettiği gelirlerdir.
Tahsisatın 14 002 T. L. yatırımlar için detrpi'ş olunmuştur.
Bu duruma göre :
Teşkilâtın bütçesi ;geçen yıla nazaran

392 816 T. L< bir artış gijs4e.^ök*ş,<iir.

1962 ile 1963 yılları bütçelerindeki ödeneğin

mukayesesi :

1962 yılı
•bütçe ödeneği
Lira
(A/1)- 2 nc-i kısım : Personel
giderleri
3 ncü kısım : Yönetim gider*
leri
4 îicü kısım : Daire • hizmet
leri
5-ner'kısım : Borçlar
6 ncr kısmı : Yardımlar
(A/2) Yatırımlar

1963 yıh
teklifli
Lira

Fazlası
Lira

Eksiği
Lira

1 533 152

1 763 416

230 464

200

285 175

428*824

143 $49

__

3 590 502
25 Î00
15 t)00
1

3 580 502
40 001
15 000
14 002

503 000
15 000
—
14 001

513 Û00
99
—
—

5 448 929

5 841 745

906 115

513 299

Artış sebepleri aşağıda kısaca izah edümiştir :
1. Berscoıel giderlerindeki 230 464 liralık artış 4047 sayılı Kanunla kabul edilen kadro
lardan (L) cetveline alınanlar çıktıktan sonra geriye kalan fiilî kadroların karşılıkları ile
bu .kadrolarda 4598 sayılı ..Kanun muöibinee 1 ve 2 üst derece aylık alanllaran aylık ve ücreıt
farkları, 263 sayılı Kanunla memur ve ücretli'orin aylıklarına % 35 nişbetinde yapılan zam
lardan bu. sane tathik edilecek olan % 15 zam farkından ileri gelmiştir.
2. Yönetim gide^lerindeiki 143 649 liralık artış spor, saha ve tesislerinin merkezden yapı
lan ihaleleri ve inşaatların kontrol hizmetlerinin gerektirdiği hususat, mevcut federasyonlar
dan sekizinin İstanbul'da oDması dolayısliyle muhabere ve diğer zaruıii masrafın da arttığı, te
sisler dairesinin genişlemesi ve teknik elemanların artması sebebiyle kiralanması zarureti hâsıl
Beden T. G. M. Bütçesi

(S. Bayisi -18)

18
olan iiâse binanın h:i" ydlık kirası. 24 çeşit s p o r 'kulunda hah ıı fa a diyette bulunan 18 tedera.s
yoriiiıı y e k û n u 74 ii babın başkan, başkan ınuavini, mütehassıs ve s e k r e t e r olmak üzere mezkûr ele
manları fahriyen vazife görmektedirler. Ancak. 4047 Kaydı K a n u n u n gecicıi
! n<jî maddesi gere
ğince;
bu elemanlara z a r u r i masraflarını
k a r ş ı l a m a k üzere, mevrut kadrolarının
1/3 nisbe
ü n d e bir tazminat ödemektedir.
19(>2 yılı bütçesine bu m a k s a t l a konulan tahsisaitıu kâfi gel
mediği ve ekserisinin ücretsiz olarak
çalıştığı müşahede edilerek,
196-5 yıh hütçesindöki ün
husus d i k k a t e alınmış ve s ı r a l a n a n sebeplerden dolayı
143 649 liralık bir a r t ı ş hâsıl olmuştur.
•>. Borçlar : 4598 sayılı Kamın gereğince
1962 yıllı tedavi giderleri ile 5434 saydı Emekli
Sandığı
K a n u n u n a göre ödenerek
masrafların t u t a m ı n ı hesap edilerek
15 000 lira. faziasiyle
40 000 lira, konulduğu,
4. Y a t ı r ı m l a r : Genci Müdürlüğüm evrak d ağılını islerinde k u l l a n ı l m a k t a olan motosikletin
tamiri için -fazla masraf yapıldığı, yıpranmış olan bu motorun yerine Devlet M alize? ne Ofisinde
mevcut motosikletîıerden 1 aded alınması için 14 000 liralık tahsisat : kouuIuııuş olduğu,
Mene! olarak. Beden Terbiyesi Genel M ü d ü r l ü ğ ü .bütçesindeki artışın mukayeseli
cetvelden
de anlaşılacağı üzere gösterilen fazlalıkların
k a n u n i a r t ı ş l a r d a n ileri geldiği,
Federasyon kırın tanzim ettikleri yıllık
faaliyet p r o g r a m l a r ı n a göre yapılması ieabeden s a r .
fiyat f> 680 000 T. 1... sına baliğ olmakta iken ve bu federasyonların 11)63 yılında daiha da ar
tacağı göz önünde t u t u l a c a k (dursa bu kofların hor çeşit giderlerini
içine alan bolüme geçen
seneye nazaran bir misli ödenek kunıtlinıası g e r e k t i ğ i halde, 1963 yılı bütçesinde hiçbir a r t ı r m a
yapılın lyara'k
Maliye Bakanlığınca bütçe t a s a r r u f u
mülâhazası ile 20 000 lira noksanı ile.
1 !30 000 l i r a ödenek verildiği.
1963 yılında N a p o l i ' d e yapılacak Akdeniz O l i m p i y a t l a r ı n a hazırlanmak üzere açılacak kamp
lam, idareci ve sporcu
80 kişi kfit.ilacad.ctTr. B u n l a r ı n açılacak k a m p mahallerine ve çalışma
larımı -sn d i p geilmeleri ile iaşe ve ibateleri ve çalışmaları için lüzumlu spor malzemeleri, seya
hat ve ikamet yevmiyelerini karşılamak
üzere geçmiş yıllarda yapılan bu kabil hazırliıklar göz
ö n ü n d e t u t u l a r a k gidiş dönüş yol giderleri ile d ı ş seyahat yevmiyeleri ve- d ı ş a r d a n davet edile
r e k misafir takımların iaşe v'c ibatelerini
k a r ş ı l a m a k nıaiksadiyle
800 000 liralık bir ödeneğe
ihtiyfi.cla.iri bıdnndıığu müşahede edilerek 424 nci spor faaliyetlerinin gerektirdiği bölüme 300 000
lirr.bk

bi:- ö d e n e ğ i n

il : ';\'e>''iniu

,

.,}'; , , :'i!

ola.cağı,

1. Nüfusumuzun artısına paralel olarak spor şubelerinin hepsine olan alâka a r t m a k t a ve seyir
id adedleri çoğalmaktadır. Bu balcımdan bu tertibe konulan ödeneğin artırılması ile spor faaliyet
lerinin inkişafı sağlanacaği '..vihi aynı zamanda varidat temininin artışı d a mümkün olacaktır. Diğer
t a r a i l a n yine bu artış sebebiyle spor faaliyetlerinin, y u k a r d a temas edildiği gibi bilhassa okullar se
viyesinde m ü s a b a k a l a r tertibi imkanlarının artırılması kabil olarak ve gençliğin fizik kabiliyeti ve
morali üzerinde müspet ve müessir tesirler sağlanacağı,
2. Beden Terbiyesi Teşkilât K a n u n u n u n bugüne k a d a r esaslı bir tadıl ât- görmediği ve bugünkü
i h t i v a r l a r ı karşıiıyamadığı, İni sebeple 1962 yılında yeni bir kanun tasarısının hazırlandığı ve ba
kanlıkların m ü t a l â a ! a n alınmak üzere b a k a n l ı k l a r a gönderildiği, bâzı değişiklikler yapılması mü
talâası ile Gene! M ü d ü r l ü ğ e iade edilen kanun tasarısı üzerinde gerekli işlemin y a p ı l m a k t a olduğu,
3. Genel Müdürlüğün bünyesi içinde 7258 sayılı futbol M ü s a b a k a l a r ı n d a müşterek
bahisler
tertibi h a k k ı n d a k i Kanunla teşekkül etmiş bulunan Spor - Toto M ü d ü r l ü ğ ü tarafıuda.n y ü r ü t ü l e n
müşterek bahislerden ehle edi'en gelirden % 40 nuı Genel Müdürlük hissesi olarak bütçeye irat
ve ödenek kaydedildiği, Kasım ayı sonu itibariyle çıkarılan özet cetveline göre 13 000 000 liralık
setirden 11 871 Ofi'l liralık masraf yapılmış ve i 1.28 039 liranın b a k i y e olarak bulunduğu.
4. 1962 yılı futbol müsabakaları sezonunda 13 haftalık hasılatın t u t a r ı 13 000 000 liradır. Bu
durum karşısında Spor Totodan (4de edilen hasılattan muhtelif illerde 33 spor saha ve tesisi iha
leleri yapıldığı ve inşaatların
devam etmekte olduğu,

Beden T. G. M. Bütçesi

i S, Sayısı : 18)
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5. Spor - Toto biletlerini basmaya mahsus 5 renkli rotatif baskı matbaa makina'sı Almanya'dan
satmalınmış ve Toto binası altına monte edilerek 15 Eylül 1962 tarihinde faaliyete geçerek bugüne
kadar 210 000 lira gelir temin etmiştir. Matbaanın işletilmesi için 1963 yılı bütçesinin 401 nci fas
lına 1 600 000 lira gelir ve 1 500 000 lira ödenek konulmuş olup, 1962 yılında kâğıt, mürekkep ve
personel masrafı olarak Kasım sonu itibariyle ! 8 633 302 lira masraf yapıldığı,
6. Bursa'da Çekirgemde Park Otel ve Havuzlu Park namı ile anılan tesis ve müştemilâtı, 1961
yılı içinde satmalın mış olup spor faaliyetleri dolayısiyle açılacak kamplarla spor faaliyetlerinin ge
lişmesi ve âmmeye daha faydalı bir şekilde hizmet etmek gayesiyle 1962 yılında tecrübe mahiyetin
de masraf ve geliri bölgeye aidolmak üzere Bursa Bölgesinee işletilmiş ve bir senelik faaliyetindeki
tecrübe safhası göz önünde tutularak 1963 yılında 428 nci tertibe 180 000 lira gelir ve 150 000 lira
(»denek konulmuş bulunduğu tesbit olunmuştur.
ÜÇÜNCÜ KİSİM
1. Her nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirmek ve idamelerini sağlamak, her türlü spor
alet ve nuıl/emesini temin etmek ve her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun ge
lişmesine yararlı işlere sarf edilmek üzere 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince elde edi
lecek gelir bir taraftan bütçeye irat, diğer taraftan ödenek kaydı suretiyle 1963 yılında sosyal ser
maye yatırımları ve esaslı onarımlar bölümüne 1 lira konulmuştur.
DÖRDÜNCÜ KISTM
1. 1962 yılı bütçesinin bütün fasıl ve maddele inde 11 aylık sarfiyatın tetkiki neticesinde âzami
tasarrufa riayet edildiği ve 1963 yılı bütçesinin (l>) işaretli gelir cetvelinde görüleceği üzere geçen
yıldan devreden nakit mevcudunun 500 000 lira "ivarında olacağı görülmüştür.
2. Geçen yıl bütçesinin bütün kısımlarındaki üden^'in Azami tasarrufa riayet edilmek suretiy
le kâfi geleceği, ancak ikinci kısmı teşkil eden personel masrafları bölümünde hi*- miktarının arta
cağı tahmin edilmektedir.
3. 1938 senesinden beri kadrolara bir ilâve yapılmamış olduğundan münhal mevcut değildir.
Ancak yeni kadrolar ihtiyacı, kentlisini kmv^t'" hissettirmektedir.
4. Fîk ödenek alınma ihtiyacının hâsıl olmadıkı anlaşılmaktadır.
BESİNCİ KISIM
1. Muhasebe! Umumiye Kanununun âmir hükümlerine ş^öro her hizmet karşılığı ödenek bütçede
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 lü/ıım gösterilmemiştir.
6. (D) cetvelinde zaruri olarak 4 artış olup diğer ücretlerde artış kanuni çerçeve dâhilinde
yapılmaktadır.
7. Cari senede getirilmek istenilen uzman ödenek kifayetsizliği ve ücret azlığı bakımından ge
tirtilmem iştir.
8. 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderilen kimse yoktur.
9. Müstakil bir Genel Müdürlüğün ihtiyacım lâyıkiyle temin edemiyen ödenekle dikkate değer
demirbaş alınamamaktadır. Ve bu suretle de israfa kaçınılmadığı gibi yeni sene için ödeneğin bir
misli artırılmasında fayda görülmektedir.
Beden T. G. M. Bütçesi
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10. Cari senede yapılan 11 aylık sarfiyata nazaran tasarrufa riayet edilerek daire hizmetlerine
ait ödenekle işin yürütülmesine çalışılmakta ise de işlerin artması dolayısiyle mümkün olamamak
ta ve daire hzimetlerine ait ödeneğin artırılmasında zaruret vardır.
11. Miadı dolmuş bir motosiklet meveudolup ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu sene yenisinin
alınması için 1963 yılı bütçesine ödenek konulmuş olup alınması zaruridir. Mezkûr matosikletin
Umum Müdürlüğün evrak işlerinde kullanıldığı, Fuzuli işler için kullanılması mevzuubahis değil
dir.
12. Yayın giderleri için konulan ödenek çok cüzi olup maksada kâfi gelmemekte ve istenilen pro
pagandanın yapılamadığı müşahede edilmiştir. Bıı tertibe de biç olmazsa 30 000 liralık bir ödenek
konulmasını zaruri görmekteyiz.
Gelir ve gideri denk olarak düzenlenmiş bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 malî
yılı bütçesinin yukarda belirtilen miktarların ilâvesi ile kabulünü saygılarımla arz ederim.
Maraş
Adnan Karaküçük

Erzurum
Gevat önder
Sinop
Mahmut Alicanoğlu

Beden T. G. M. Bütçesi

Konya
îrfan Baran
Van
Faruk Işık
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Karma Bütçe Komisyonu rapora
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/325
Karar No. : 8

27 . 12 . 1962

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Meclise arzı Bakan
lar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılıp, Başbakanlığın 29 . 11 . 1962 tarihli ve 71 1892/3784 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı ve ekli cetvelleri komisyonumuza havale
edilmiş olmakla Devlet Vekili, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri
hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü.
Komisyonumuz namına Genel Müdürlüğün bütçesini tetkik eden raportörlerimizin raporu okun
duktan, faaliyet sahasına giren işler hakkında ten el ve temenniler serd edildikten ve sorulan sualle
re gerekli cevaplar alındıktan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Genel Müdürlüğün yatınmlar dışındaki cari giderlerini gösteren (A/l) işaretli cetvel geçen yıla
nazaran 378 814 lira fazlasiyle 5 827 743 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır.
Yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvel ise geçen yıla nazaran 14 001 lira fazlasiyle
14 002 lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır.
(A/l) işaretli cetvelin bölüm ve maddeleri üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde :
428 nci Bursa'daki Park Otel ve Havuzlu Park İşletmeciliği bölümü üzerinde durulmuş ve Genel
Müdürlük tarafından işletilen bu işletmenin zarar ettiği dairesinin verdiği izahattan anlaşılmış bu
lunmaktadır.
Devlet İşletmeciliğinden vazgeçilerek burasının ya kiraya verilerek veya bir mütaahhide devre
dilerek işletilmesinin maksada daha uygun olacağı kanaatine varılarak işletme masrafı olarak konu
lan 150 000 liradan 140 000 lirası tenzil edilmiş ve bu tesise katî bir şekil verilinceye kadar geçen
müddet zarfında mecburi masrafları karşılamak üzere 10 000 lira bölümde bırakılmıştır.
451 nci yayın giderleri bölümünün 10 ncu satınalma ve abone maddesine konulan ödeneğin kâfi
gelmediği anlaşıldığından bu maddeye 6 000 lira ilâve yapılması uygun görülmüştür.
505 nci hükme bağlı borçlar bölümüne konulan ödeneğin de kesinleşmiş borçlar dolayısiyle kâfi
gelmediği alman izahattan anlaşılmış bulunduğundan bu bölüme de 6 000 lira eklenmiştir.
Bu şekilde komisyonumuzca yapılan zam ve tenziller neticesinde (A/l) işaretli cetvel yekûnu
5 699 743 lira olarak kabul edilmiş bulunmaktadır.
Yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvel Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelde (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerdeki
ödenekleri karşılayacak şekilde tevazün ettirilerek Hükümetçe 5 841 745 lira olarak tahmin edilmiş
bulunmaktadır.
(A/l) işaretli cetvelde yapılan zam ve tenziller neticesinde tasarruf edilen 128 000 lira genel büt
çeden yardım bölümünün 1 nci yatınmlar dışındaki giderler için verilen maddesinden tenzil edilerek
(B) işaretli cetvel yekûnu da komisyonumuzca 5 713 745 lira olarak tahmin ve tesbit edilmiş bu
lunmaktadır.
Esas itibariyle Genel Müdürlüğün faaliyeti, Spor - Toto hasılatı ile karşılanmaktadır. 7258 sa
yılı Kanun gereğince her sene bütçeye Spor - Toto gelirini ve sarf yerlerini gösterir bir cetvel eklen
mesi icabetmektedir. Bu cetvel dairesinden alınarak bütçeye ilâve edilmiştir. Bu kanuni mecburi
yetin bundan sonra ehemmiyetle dikkate alınması icabetmektedir.
Tasanya bağlı cetvellerde yapılan değişikliklere mütenazır olarak tasarının birinci ve ikinci mad
desi değiştirilmiştir.
Beden T. G. M. Bütçesi
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Bursa'daM Park Otel ve Havuzlu Park İşletmeciliğinin kaldırılması neticesi olarak da 7 nci mad
de ifade bakımından değiştirilmiş, diğer maddeler aynen kabul edilmiştir.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1983 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve ekli cetvelleri Genel Ku
rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başka iı
rlatay
N. inal

Kaskatı V.
Ankara
N. Ağırnaslt
Ay dm
O. Apaydın

Aydın
Söz hakkım mahfuzdur
/. S ez (fin

Konya
Baran

A.

Maraş
Karaküçük

•S.

T. Üye
Crürsoytrak

Balıkesir
.1. A. Balak

f.

Balıkesir
Islimyeli

Çanakkale
ti. t'Htvn

Erzurum
C. ö n d e r
1 nutada bulunaıtıad ı

Gümüşüne
N. Savacı

Hatay
,i. N. ffocaoğin

İçel
S. Kutlay
İ t n zad a 1) n 1 un am ad ı

Konya
M. Dine/di

Konya
H. Özal

('.

Sinop
A UcımoğUi

Sivas
M. Vural

Van
F Iştk

Yozgat
V. Uyar

K. ottan;

î.

Artvin
•s'. 0
Ava

Bilecik
8. Binay

Balıkesir'

Giresun
Söz hakkını nıah'fuzdıır
/. ; \ I\ilı<;oğ\l'U

Sözeü
Ordu
.1. H. Onat

Siirt
A. Yaşa

//,

T. Üye
Tunçkanat
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MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 5 827 743 lira ve yatırım giderleri için
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 14 002 lira ödenek verilmiştir.

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan giderleri için ( A / l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 5 699 743 lira ve yatırım gider
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 14 002 lira ödenek verilmiş
tir.

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1983 bütçe yılı giderlerine karşılık olan
gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 5 841 745 lira olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı giderlerine karşılık olan
gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 5 713 745 lira olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1963 bütçe yılında elde edilecek gelir
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1983
bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hismetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu
maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hik
metliler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl
bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır.

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü kurulusu hakkındaki 30 . 5 . 19-i-l
tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kadroların ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz.

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak
Ödenekten;

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir.

194.1 - 1961 bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebei Umumive Kanununun 93 ncü madde
Beden

'['.•'<!. M.

BÜU'fsi
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M Hü,

Kaıtma Bütçe Kh

sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar,
İ963 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya 3 ve 4 ncü kısım bölümleri bakiye
lerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Spor faaliyetleri ve Bursa'daki Parkotel - Havuzlu park işletmeciliği ile
Matbaa İşletmeciliği dolayısiyle elde edilecek
hasılat bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelin
2 ve 4 neü bölümlerine gelir, diğer taraftan
bağlı (A/l) işaretli cetvelin 421, 423, 426, 427
ve 426 nci bölümlerine ödenek kaydedilir.
Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmiyen
kısım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esas
ları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur.

MADDE 7. — Spor faaliyetleri ve Bursa'daki Parkotel - Havuzlu parktan ve Matbaa İş
letmeciliğinden elde edilecek hasılat, bir taraf
tan bağlı (B) işaretli cetvelin 2 ve 4 ncü bö
lümlerine gelir, diğer taraftan bağlı (A/l)
işaretli cetvelin 401, 421, 423 ve 428 nci bö
lümlerine ödenek kaydedilir.
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen
kısım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur.

MADDE 8. — 3530 sayılı Teşkilât Kanunun
9 ncu maddesi gereğince Merkez İstişare Ku
rulunun kabul etmiş olduğu Futbol Profesyo
nellik Talimatnamesinin 34 ncü maddesi gere
ğince profesyonel takımlar arasında yurt dâhi
linde bölgesi içinde veya dışında yapılacak maç
lardan elde edilecek brüt hasılatın % 5 i, ama
tör takımlarda yapılacak maçlardaki brüt ha
sılatın % 3 ü Futbol Federasyonu hissesi olarak
tahsil edilip bir taraftan bağlı (B) işaretli cet
velin ilgili bölümüne gelir diğer taraftan (A/l)
işaretli cetvelin ilgili bölümüne ödenek kaydolu
nur,

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir.

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

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. —- Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer,

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür.
Devlet Bakanı ve
Barbakan
Başb. Yardımcısı
/. İnönü
E. Alican

MADDE 11. — Aynen kabul edilmiştir.

Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
H, Dinçer

Devlet Balkanı ve
Başb, Yardımcısı
T. Feyzioğlu

Devlet Bakanı
A, Ş. Ağanoğlu

Devlet Bakanı
R. Aybar
Beden T. G. M. Bütçesi
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Devlet Bakam V.
Ai--Ş. Ağanoğlu

Adalet Başkam
A. K. Yörük

Millî Savunma Bakanı
/. Sancar

içişleri Bakanı
//. O. Bekata

Dışişleri Bakanı
F. C. Eritin

Maliye Bakanı
F. Melen

Millî Eğitim Bakanı
Ş. R. Hatipoğlu

Bayındırlık Bakanı
/. Seçkin

Ticaret Bakanı
M. Ete

Sa. ve So. Y. Bakanı
Y. Azizoğlu

Gtim. ve Tekel Bakanı
O. öztrak

Tarım Bakam
M. İzmen

Ulaştırma Bakanı V.
Y. Azizoğlu

Çalışma Bakanı
B. Ecevit

Sanayi Bakanı
F. Çelikbaş

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı
C. T. Kara&apan

imar ve iskân Bakam V.
B. Aylar

Beden T. G, M. Bütçesi
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CETVELt

Ödeneğin çeşidi

/kinci

1962
yıl*
ödeneği
Lira

1963 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
k'aibııl edilen
Lira

ktstm - Persmıel
giderleri

1 - Maaşlar ve ücretler
Maaşlar

201

435 852
1

477 758
1

477 758
1

435 853

477 759

477 759

242 640
358 560

272 970
445 500

272 970
445 500

Bölüm toplamı

601 200

718 470

718 470

Geçici hizmetliler ücreti
Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri

262 800

295 650

295 650

68 850

68 850

68 850

4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
10 Çocuk zammı
20 Doğum yardımı
30 ölüm yardımı

8 500
1 000
2 000

8 500
1 000
5 000

8 500
l 000
5 000

Bölüm toplamı

11 500

14 500

14 500

LO Memurlar maaşı
20 Açık maaşı

Bölüm toplamı
202
10
20

203
204

Ücretler
Memurlar ücreti
Hizmetliler ücreti

H - Başka haklat*
206

207

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
kâfatı

Beden T G..M. Bütçesi
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1962
B.

M.

209
î1
12
13
14
.15

Hükümetçe
istemen

Komisyonca
Wabul edilen

Ödeneğin çeşidi

Lira

Lira

Lira

5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler
% 6 Emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları
% 1 ek karşılıklar
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim giderleri
Di «er ödemeler

67
10
30
4
27

Bölüm toplamı
210

Temsil ödeneği

221

Emekli dul ve yetim maaşı
İkinci kısım toplamı

Üçüncü kısım giderleri

301
10
20
30
40
50
60

303
304

1963 yılı için

yılı
ödenıeğ'i

408
370
000
312
658

78
11
50
7
27

000
962
000
566
658

78
11
50
7
27

000
962
000
566
658

139 748

175 186

175 186

3 000

3 000

3 000

10 200

10 000

10 000

1 533 152

1. 763 416

1 763 416

6
4
4
10
7
9

6
4
4
10
7
9

Yönetim

Büro giderleri
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi
Aydınlatma
Isıtma

5
4
4
10
4
9

000
000
500
000
500
625

000
000
500
000
000
625

000
000
500
000
000
625

Bölüm toplamı

37 625

41 125

41 125

Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri
ü Posta ve telgraf ücretleri
12 Telefon giderleri

4 500

7 000

7 000

10 000
12 500

12 000
15 000

12 000
L5 000

Bölüm toplamı

22 500

27 000

27 000

Beden T. G. M. Bütçesi
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1962
B.

M.

305
306
307
10
20
30
50

308

309

311

ödeneğin çeşidi

1963 yılı için

yıü
Ödenıeğ'i

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
taaıbul edilen

Lira

Lira

Lira

Kira bedeli
Giyecekler
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Müfettişler yolluğu
Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin yolluk ve başka giderleri

80 000
6 800

116 000
7 500

116 000
7 500

4 000
8 750
7 000

4 000
12 000
10 000

4 000
12 000
10 000

10 000

10 000

10 000

Bölüm toplamı

29 750

36 000

36 000

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları

1 500

4 500

4 500

1 500
1 000

1 500
1 000

1 500
1 000

Bölüm toplamı

2 500

2 500

2 500

4047 sayılı Kanun gereğince
verilecek fahri hizmetler taz
minatı

100 000

187 199

187 199

Üçüncü kısım toplamı

285 175

428 824

428 824

1 258 000
1 500
1

1 150 000
1 500
1

1 150 000
1 500
1

1.000
12 000

2 000
12 000

2 000

Taşıt giderleri
21 Taşıt işletme
22 Taşıt onarma

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
401
403
407
418
419

Matbaa giderleri
Temsil giderleri
Geri verilecek paralar
Faiz, acyo ve para taşıma
gidertoi
Mahkeme giüerîeri
Beden T. G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 18)

12 000
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1962

1963 yılı için

yılı
ödenıeğî

Hükümetçe
istemen

Komisyonca
k'aibıü edilen

Lira

Lira

Lira

Ödeneğin çeşidi
Spor faaliyeti giderleri
Spor muayene merkezleri gi
derleri
Profesyonel kulüplerin spor
faaliyeti dolayısiyle ifası ge
rekli her türlü giderler
Spor malzemeleri
Malzeme ve vasıtaların onar
ma ve yenilenmesi
Spor, vasıta ve -malzemeleri
alımı

1 150 000

1 130 000

1 130 000

2 500

2 500

2 500

605 000

605 000

605 000

3 000

3 OOO

3 000

10 000

5 000

5 000

Bölüm toplamı

13 000

8 000

8 000

Spor saha ve tesisleri dışın
da 7258 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesi gereğince yapılacak
her türlü giderler
Bursa'daki Parkotel ve Havuzlupark İşletmeciliği
Yayın giderleri
Satmalına ve abone
Başka her çeşit yayın ve pro
paganda
^
'
Bölüm toplamı
Danışma Kurulu Üyeleri gi
derleri
Amerika'da yapılacak Dün
ya Güreş Şampiyonası ile
Balkan Güreş Şampiyonası
genel giderleri
Dünya ve Balkan Güreş Şam
piyonaları ile Akdeniz ve
Kışsporlan Olimpiyatları gi
derleri
Napoli'de yapılacak Akdeniz
Olimpiyatları
Beden T, G. '"M. Bütçesi

1

1

1

150 000

150 000

10 000

3 000

4 000

10 000

7.000

8 000

8 000

10 000

12 000

18 000

7 500

7 500

7 500

J80 000

0

0

0

240 000

240 000

(S. Sayısı • 18)

30

ödeneğin çeşidi
Sofyada yapılacak Dünya
Serbest, Stokholm'de yapıla
cak Dünya Greko - Romen ve
İstanbul'da yapılacak Bal
kan güreş şampiyonalaıı
Avusturya'da yapılacak Kışsporları. 01 impiyatları

1963 yılı için

1962
yı'lı
ödenıeği
Lira

Hükümetçe
istemen
Lira

Komisyonca
kalbull edilen
[Âvı\

0

200 000

200 000

0

00 000

00 000

Bölüm toplamı

0

500 000

500 000

Dördüncü kısım toplamı

i2
3 590 502

3 580 502

3 446 502

Geçen yıl borçlan

5 000

10 000

10 000

Eski yıllar borçları
1958 - 1961 villan borçlan
1939 1957
»
»

5 000
100

15 000
1

15 000
1

5 100

15 001

15 001

15 000

15 000

21 000

25 100

40 001

46 001

Beden Terbiyesi Genel Mü
dürltiğü Memur ve Hizmetli
leri 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

Beşinci kısım - Borçlar

Bölüm toplamı
Hükme bağlı borçlar
Beşinci kısım toplamı

Altıncı kışımı - Yardımlar

Bedftiı T. U. M. Bütçesi
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31 1963 yüı için

1962
yûı
ödemeği

Hükümetçe
istemen

Kornişiyonca
k/aibuü edilen

Lira

Lira

Liİra

ödeneğin çeşidi

KISIMLAR

TOPLAMI

I.kinci kısım., toplamı
Üçüncü kıyım toplamı
Dördüncü kısım toplamı
Beşinci kısım toplamı
Altıncı kısım toplamı

i 533 152

1 763 416

1 763 416

285 175

428 824

428 824

3 590 502

3 580 502

3 446 502

25 MM)

40 001

46 001

15 000

15 000

15 000

5 448 929

5 827 743

5 699 743

IX - Makına ve teçhizat
satmalımı ve esaslı
onarımları
Taşıt satmalına

0

14 000

14 000

X - Yatırım hizmetleri
geçici görev yolluğu
Yatırım hizmetleri geçici gö
rev yolluğu

0

14 002

14 002

GENEL TOPLAM

Yatırımlar
VIII - Sosyal sermaye
yatırımları ve esaslı
onarımlar
7258 sayılı Kanun gereğince
vücuda getirilecek spor sa
ha ve tesisleri

Yatırımlar toplamı

Beden T. f-î. M. Bütçesi'
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B - CETVELİ
1963 yılı için

1962
yılı

B.

M.
1

tahminleri

Hükümetçe
tahmin, edilen

Komisyonca
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

Gelirin Çeşidi

Genel bütçeden yardım
.1 Yatırımlar dışındaki gider
ler için verilen
2 Yatırımlar için verilen

2 810 928
0

2 902 743
14 000

2 774 743
14 000

Bölüm toplamı

2 810 928

2 916 743

2 788 743

1
15 000

1
20 000

1
20 000

605 000

605 000

605 000

1

1

1

1 270 000

1"600" 000

1 600 000

150 000
10 0:00

180 000
20 000

180 000
20 000

Bölüm toplamı

2 035 001

2 405 001

2 405 001

Geçen yıldan devreden nakid
mevcudu

588 000

500 000

500 000

Toplam

5 448 930

5 841 745

5 713 745

2
3
4
1

2
3
4
5

Spor faaliyetlerinden elde
edilecek gelir
Teberrular
Çeşitli gelir
Profesyonel takımların yapa
cakları müsabakalarda elde
edilecek gelirden Federasyon
hissesi
Futbolda Müşterek Bahis ha
sılatından elde edilecek ge
lir
Matbaa işletmeciliği ile *elde
edilecek gelir
Bursa Ma Çekirge'deki Parkotel ve Havuzlupark'tan el
de edilecek gelir
Diğer çeşitli varidat

Beden T. G. M. Bi&çesi
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C CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin
dayanakları
Tarihi

Çeşidi
Kanun

öz«ti

Numarası
3530
4047
7258

16 . 7 . 1938
30 . 5 . 1941
29 . 4 . 1959

Beden Terbiyesi Kanunu
Beden Terbiyesi Kanununa ek Kanun
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler Kanunu

D
D.
1
4
5
5
6
8
9
J0
8
8
8

Memuriyetin nev 'i

Aded

Teknisyen
Tetkik Memuru
»
»
Memur
»
»
>9
»
Kaloriferci
Santralci
Hastabakıcı

1
2
2
4
9
3
7
10
1
1
1

CETVELİ

Ücret

D.

1 250
800
700
700
600
450
400
350
450
450
450

10
8
7
10
12
11
12
13

Memuriyetin nev 'i
Laborant
Şoför
Daktilo
;»
Dağıtıcı
Hademe
»
»

kded
2
1
1
5
1
5
2
2

Ücret
350
450
500
350
250
300
250
200

60

E - CETVELİ
B.
203
204

ödeneğin çeşidi

M.

Geçici hizmetliler ücreti
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlalara yardımcı personelin ücretleri

L - CE TVELI
D.
7
9
8
8
9

Aded

Memuriyetin nev'i
Federasyon Başkan Muavini
Federasyon Sekreteri
Mütercim
Mimar Muavini
Fen Memuru (Ressam)

1
1
1
1
1

Aylık
800
600
700
700
600

D.

Meım
Memuriyetin nev'i

7 Mimar
9 Mütercim
10 Doktor

Beden T. G. M. Bütçesi
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Aded
1
1
2

Aylık
800
600
500

— 34

R - CETVELİ
Genel bütçede m ü t e n a z ı r ı olan t e r t i p l e r için m e z k û r Bütçe K a n u n u n a bağlı (R)
formül bu bütçe için de u y g u l a n ı r .
II.

cetvelindeki

M.

202

Ücretler :
Bölge ve federasyonlarda çalışan m e m u r ve hizmetliler ücreti merkezden ödenir.

419

Mahkeme g i d e r l e r i :
Avukat ücreti.

421

S p o r faaliyetleri :
Y u r t içi ve dışı hedefi terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilerin
ibate, yedirme, tasıma, tedavi, haberleşme, ziyafet, gezme, sinema, uğurlama ve temiz
lik giderleri.
Gereği halinde, bando ve benzeri müzik giderleri.
Y u r t dışı gezilerde yalnız sporcuların giyim, teçhizat, spor ve t ö r e n kıyafeti
leri,

gider

Beden Terbiyesi, spor temas ve hareketlerinin gerektirdiği kupa, madalya, şilt ve ben
zeri mükâfat ve hediyelikler, b u n l a r ı n kaplarını y a p t ı r m a , alma, taşıma, tanzim, onar
ma ve değiştirme giderleri,
Millî bayram ve resmî g ü n l e r d e t ö r e n e katılacak sporcuların giderleri,
İlân, reklâm, afiş, beden terbiyesi ve spor hareket, çalışmalarını belirten nizamna
me, t a l i m a t n a m e , program, hedef, lisans, cüzdan ve fişi, baskı, fotoğraf, sinema ve
fotoğraf filmi, plâk ve teyp b a n t l a r ı t e d a r i k , hoparlör ve t e f e r r u a t ı alma, işletme gi
derleri,
S p o r temas ve hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilere yiyecek, y a t a c a k karşı
lığı olarak Sİ245 sayılı K a n u n u n 2-'î ncü maddesi gereğince g ü n d e l i k ve yol p a r a l a r ı ,
S p o r kulüplerine para ve malzeme y a r d ı m ı ,
Milletlerarası spor temas ve h a r e k e t l e r e katılma dolayısiyie işinden a y r ı l a n l a r a kay
bettikleri kazan e ı giderme tazminatı (liesnıî vesika alınması m ü m k ü n olmıyan hallerde
ödenecek t a z m i n a t Genel M ü d ü r l ü k ç e t a k d i r olunur.)
Nizamname gereğince verilecek i k r a m i y e ,
Yabancı takımlarla yapılan anlaşma üzerine verilecek paralar, seyahat, ibate, yedir
me, gezdirme, karşılama, ağırlama, uğurlama, ve ziyafet giderimi,
S p o r temas ve hareketleri için geçici sürelerle k i r a l a n a c a k stad, saha ve salon kirası,
kira karşılığında yapılacak tesis, t a d i l â t ve o n a r m a giderleri,
Milletlerarası, yurt içi spor temas ve hareketlerine
kamp, kurs, yolluk ve gündelikleri,
federasyon
derleri,

t e k n i k müşavere heyeti, yüksek

katılacakların

hazırlık, çalışma,

hakem ve Millî Olimpiyat Komitesi gi

Hakem, spiker, kontrolör, m i h m a n d a r gündeliği, gişe ücreti,
Beden terbiyesi ve spor p r o p a g a n d a s ı , gezi, t o p l a n t ı , spor h a r e k e t l e r i n e
d ü r l ü k ç e davet veya i ş t i r a k ettirileceklerin yol p a r a l a r ı ile gündelikleri,
l a r spor faaliyetlerini kontrol ve teftiş yollukları,
'Beynelmilel spor kurumlarına, ödenecek aidat.
Beden T. G. M. Bütçesi
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Genel Mü
federasyon
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B.

M.
Vergi, fesim, sporcuların spor kazaları sigorta ücreti.
Okul spor yurtlarının Genel Müdürlük programlarına uygun olarak yapacakları be
den terbiyesi ve spor hareket giderleri.
Binicilik Federasyonunca, tertiplenen müsabakalarda, kullanılan hayvanların nakil.,
yem, ahır kirası, seyislerin gündelik zaruri giderleri, mani alım ve onarımı.

422

Spor muayene merkezleri giderleri :
Tesise taallûk eden gider dışındaki işletme giderleri.

423

Profesyonel kulüplerin spor faaliyetleri dolayısiyie ifası gerekli giderler :
(Ten e I Müdürlük Merkez İstişare Kurulu tarafından hazırlanan profesyonellik ve gi
den- talimatnameleri ile şart kılınan hizmet ve hususların giderleri,
Profesyonellik hizmetlerinde istihdam edilecek yerli ve yabancı uzman, federasyon
İdare Heyeti ve personelin ücret ve gündeliği.

424

11 Spor malzemeleri :
12 Spor vasıta ve malzemeleri alımı :
Beden Terbiyesi ve spor temas heyetlerinin gerektirdiği spor malzemeleri ile- bunlara
ait muhafaza kaynarını yaptırma, satmalına ve taşıma »•idcrlori.

426

Spor saha ve tesisleri dışında 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapıla
cak giderler :
Alınacak spor, alet, vasıta, malzeme ve her nevi spor faaliyetleri giderleri (yardım
lar hariç) diğer hususlarda 421 nci bölüme ait (R) formülü uygulanır.

428

Bursa'daki Parkotel ve Havuzlupark İşletmeciliği :
Otel ve tesislerin icabettirdiği işletme ile ilgili eşya, malzeme, makina yedek parçası
satmalının a, değiştirme ve bakını giderleri, işletme hizmetlerinde çalıştırılacak işçile
rin gündelik ve İş Kanunu hükümlerine göre ödenmesi ieabeden sigorta, prim ve taz
minatları, mubayaa işleri için gönderilecek işçilerin şehir içi ve dışı yol giderleri ile
yollukları.
YATIRIMLAR
VTII - Sosyal sermaye yatırımları ve esaslı onarımlar :

771

7258 sayılı Kanun gereğince vücuda getirilecek spor saha ve tesisleri :
(lerıel bütçenin T, İT ve V nci kısmındaki (İv) formülü uygulanır.
IX - Makina ve teçhizat satmalımı ve esaslı onarımları.

782

Taşıt satınalma :
Aded
1

Cinsi ve nerede kullanılacağı
Motosiklet (Tek silindirli 500 ec. Jik) sepetli, (Oenel Müdürlük evrak dağıtım
işlerinde)

X - Yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu.
796

Yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu :
Yatırım hizmetlerinde çalışacaklara verilecek geçici i>;ovo\T yollukları, 7258 sayılı Ka
nun gereğince 771 nci bölüme ödenek kaydedilen paralardan bu bölüme Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten karşılanacaktır.

Beden T. G. M. Bütçesi
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E - CETVELİ
1963 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 203 ncü Geçici hizmetliler bölümü ile 204 ncü Yaban
cı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri bölümüne konulan ödenekten Ba
kanlar Kurulunun
tarih ve . . . sayılı kararı ile kabul edilen kadrolar.

B.
203

M.

Aded

Görevin çeşidi

ödeneğin çeşidi
Geçici hizmetliler üc
reti

Kadronun unvana

Aded

Güreş Mütehassısı
Güreş Müşaviri
Futbol Çalıştırıcısı
Güreş Antrenörü
Güreş Antrenörü
Güreş Antrenörü
Atletizm Antrenörü
Güreş öğreticisi
Atletizm Çalıştırıcısı
Motorcu
Çalıştırıcı
Antrenör

1
1
1
6
6
5
2
1
1
1
1
1

Ücret
Lira

Aylığı

Hizmet
süresi
Ay

Tutarı

1 250
1 100
950
800
700
600
500
450
400
400
400
300

27

1
1
1
6
5
4
1

687>50
485,00
282,50
480,00
670,00
050,00
350,00
607,50
540,00
540,00
540,00
405,00

24 637,50

Yabancı uzman ve
hizmetlilerle bunlara
yardımcı personelin
ücretleri
Yabancı Uzman
Yaibancı Uzman

2
1

4 000
3 475

Toplam

Beden T. G. M. Bütçesi
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YıUıik
tutarı
20
17
15
77
68
48
16
7
6
6
6
4

250
820
390
760
040
600
200
290
480
480
480
860

295 690
6 aylık
tutarı

/

204

Tutarı
Lira

8 000,00
3 475,00

48 000
20 850

11 475,00

68 850

-
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1961 ve 1962 seneleri için gelir ve gider icmali
2 . 11 . 1962 tarihi itibarîyle
Gelir

Sene

Futbolda Müşterek Bahis Mü
dürlüğünün % 40 müessese hisse
si olarak
70 812 405

Ödenen
Lira

1961
1962

K.

11 994 071 90
9 035 467 28
21 029 539 18

88
Toplam :

63 439 202

68

Gelir
înşuata

70 812 405
63 439 202

88
68

Bakiye

7 373 208

20

Beden T. G. M. Bü/tçesi
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Ödenecek
Lira

Sene

1961
1962
+

K.

10 303 225 14
32 106 438 36
42 409 663 50

1962 senesinde ihalesi yapılan işlerin ödenen ve ödenecek istihkaklarına göre
(20 . 11 .
Bölge ve mevzulara göre yatırımlar
I

Bölgesi

Sıra No.

Stadlara, tevsi
ve tadile
Lira
K.

Kapalı spor
salonlarına
Lira
K.

1
2

Amasya
Ankara

1 176 712 00
1 176 712 00

3
4

Antalya
Balıkesir

1 447 835

10

5
6

Bingöl
Çankırı

1 176 712

00

1 447 835

10

1 176 712
1 447 835

00
10

7
8
9
10
11
12
13
14

Corum
Corum
Divarbakır
Erzurum
G-ümüşane
İçel - Mersiı:
İsparta
İstanbul

3 069 886

78

i

IV
Ufak tesisi*21'
(Eskrim salonu.
tenis kortu, tel örgü
ışık, tribün, k-. evi
Yüzme
ihata duvarı ^w s.)
havuzlarına
Lira
K.
K.
Lira
III

II

1 211 831 07

282
269
67
70
271
53
19
592
169
840
134
117
39
97
639
167
742
62
166
179
512

628
613
134
302
821
881
920
000
199
170
300
632
520
465
240
940
377
886
933
700
763

97
00
46
23
79
79
00
00
05
82
00
53
00
68
00
00
83
04
20
00
40

39
CO

965 724

Ci

o
T-H

O
o

»ra O l
CM
CO

00
X

T—1

X

o
o

ıra,
ıra

ıra CO
CO en

Ol

Ol

00
CO

Ol

l~

O

t—

T-H

3

ıra

t—
X)

CO
t—

01
ı-~

O
T-H

o
o

ıra

X

oo
co

t—

Öl

T-l

en

8

01 o
X T-H

O

O

o

co o

Ol

cp ıra
CO
Oll X

-+
co
co
ıra co x
co t-- ıra
oı —

—

O

Ol

?!

O

L-

X

w

S

>ra co
-t< o
co GO
oo 0 0
co o
Lft CM
co o ı

»n

Ol

t^~

1i CO5

cc
r-—

i
i
i
Tt<

S

8
o
o

00

CO

co
TH
co

cc

X

ıra o
co o

co

T-H

en

t - CO * +
ıra -H ı -

ıra o o
X ı^ o

0 1l CO 1 —

Ol

0C

er. cO'

1 — '

T—<

co

co X - t i
cr. — 1 cr.
oc ura co
co ıra

3 3 *

co
1^

ıra

T — '

rai T—

ıra
Ol
I-

-)H

en

x
x

O
O

co —
l-i- [•,
Ol Ol

O
Ol
01

-+• ,0-1
T

O
co

O
O

O

O
O
- + LC
CC 01

C5

co

o

§ 3

C0
CO

X CC
ıra O
Ol

'

T—1

X)

Ol

co

o

3
cq

T-H

Ol
r-H
1-

o
o

co

oo

o
o

O

TH

Ol

-

-

o

669

o

176

o

447 835

ıra

o
o

447 835
712

00

o

447 835
176
447 835

287

co
oo

co

ö

Tt<

ıra

(M
CO
00

co

00
• > *

co

CC
*—1

3 cöev of
O
o
M *^ w &

•3 Ü

ı— x

*f-ıCC

E

>bc

^

r/:

o
•Ğ/:

iirt

cö

cC

K-.

İ110]

V

aka

Tİ
r v •+-'
cc
ü
O

N

>D
cö

Ğ/J c/J CH H

cc
ÖC
S

'OD
Ö

N

x cr O — oı co
oı oı co co co co

cr.

Bedeto. T. G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 18)

— 40 —
1962 senesinde ihalesi yapılan işlerin durumunu gösterir çizelge
Bölgesi ve işin adı

Düşünceler

Ankara Elmadağ kayak
evi onarımı
İnşaat ikmal edildi
Çankırı spor drenajı
»
Çankırı spor sahası telörgü
»
D. Bakır atış poligonu inş,
»
Malatya açık tribün inş.
»
Muğla ihata duvarı inş.
tnşaat devam ediyor
İzmir Karşıyaka Kayıkhane
inşaatı
tnşaat ikmal edildi
Ordu koşu pisti onarımı
»
Tokat kapalı spor salonu
onarımı
tnşaat devam ediyor
Adana açık tribün ikmal
inşaatı
»
Adana tenis lokali ikmal
inşaatı
»
Mersin "açık tribün ilâve duş
ve Soy. yeri inşaatı
»
Ankara çöken K. salon proje
tanzimi
Proje tanzimi içindir
Antalya - Çorum. - İstanbul Kayseri - Kocaeli - Malatya Sakarya - Trabzon kapalı
spor salonları
tnşaat devam ediyor
Ankara - Amasya - Çankırı İsparta - Maraş - Kırklareli Sinop - Zonguldak kapalı
spor salonları
»
İzmir Alsancak stadı tevsi
ve tadili
»
Ankara 19 Mayıs Stadı ka
lorifer ve sıhhi tesisat ta
mir ve tadili
»
Ankara kapalı tribün çatı
izolasyonu
İnşaat ikmal edildi
İstanbul Mecidiyeköy Stadı
2 nei kısım inşaatı
tnşaat devam ediyor
Seyhan Adana K. spor salo
nu ve etraf tanzimi
Ankara Gölbaşı su sporları
tamir ve ikmal inşaatı
Antalya açık tribün inşaatı
İstanbul Pendik Kayıkhane
inşaatı
Siirt ihata duvarı ve saha
tanzimi

!

Bölgesi ve işin adı

Düşünceler

Konya Akşehir tribün ve
İnşaat devam ediyor
ihata duvarı
Konya açık tribün inşaatı
Ankara 19 Mayıs koşu pisti
inşaat ikmal edildi
onarımı
Yozgat Stadı 1. kısım inş. İnşaat devam ediyor
Kars Stad telörgü ve koşu
İhale edildi
pisti
»
Çorum ilâve tribün inş.
Nevşehir açık tribün ve tel
örgü inşaatı
»
Çorum - Artvin Stad ikmal
inş.
»
Gümüşane spor salonu ve
stad soyunma yeri
»
Ankara Eskrim Klübü 2 Ks.
inşaatı
»
Bingöl Stad ve saha drenaj
>
Erzurum Hınıs Boğazı ka
yakevi inşaatı
İnşaat devam ediyor
Trabzon kapalı tribün ilâve
thale edildi
inşaatı
Kars Sarıkamış kayakevi
onarımı
Tokat stadı atletizm pisti ve
telörgü
Ankara yüzme havuzu inş.
Ankara atletizm, binası ka
lorifer tesisatı
Balıkesir tenis lokal binası
inşaatı
Amasya şehir stadı ikmal
inşaatı
D. Bakır kapalı tribün inş.
Kars Sarıkamış kayakevi
kalorifer tesisatı
Ankara çöken spor salonu
sondajı
îzmir kapalı spor salonu
inşaatı
İzmir Karşıyaka su spor
ları iskelesi
İsparta Ş. Stadı drenaj
koşu pisti inşaatı

Beden T. &. M. Bütçeli
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1961 senesinde ihalesi yapılan işlerin istihkaklarına göre icmali.
Bölge ve mevzulara göre yatırımlar
(20 . 11 .
II

td

<p

S
Q

Sıra
No.

ıStadlara
Lira
K.

Bölge

(*)
Cd

M

1

Ankara

2
3
4
5

Aydın
Balıkesir
Bursa
Erzurum

5 600 000 00

Kapalı spor
salonlarma
Lira
K.

III

IV

V

VI
Ufak tesisler
(Eskrim salonu,
tenis kortu, telörgü, ışık, tribün,
VeletromYüzme
Teleski ve k. evi iîıata dulara
havuzlarına telesiege
varıv.s.)
lira
K.
Lara
Lira
Lira
K.

O
1 446 191 27
462 000

•

(

*

91 875 25

)

142 458
112 657
26 638
139 272

85
55
81
76

281 957

90

743 000
422 875

/*##\
M
oo

6

Hatav

603 256 66

299 900

700 000
(**\

7
8
9
10
11

İstanbul

6 324 638 98
1 038 257 46

300 000
911 457 70
129 800 35

750 000

İsparta
422 700

iKars

Kayseri
•Mersin

1 638 095 80
42 056

68

II

Sıra
No

OBölıgre

12
13

Nevşehir
Yozgat

Stadlara
Lira
K.

15 204 248

P Genel toplamı

90

Kapalı spor
salonlarma
Lira
K.

2 958 051 27

Ödenen istiihkaik

23 535 767 09
11 994 071 90

Kalan istihkak

5İJ 695

19

III

VI
Ufak tesisler
(Eskrim salonu,
tenis kortu, telörgü, ışık, tribün,
VeletromYüzme
Tclcski ve k. evi ihata dulara
havuzlarına telesiege
varıv.s.)
Lira
K.
Lira
Lira
Lira
K.

91 875 25

IV

1 443 000

V

845 575

234 500
248 701

21

2 569 501

89

Kalan istihkalk
11 541 695
istihkalk fazlası ve durdurulandan 1 238 470

19
05

10 303 225

14

1961 sen
vam ede
icdn öde
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1961 senesinde ihalesi yapılan işlerin durumunu gösterir çizelge
Bölgesi ve işin adı

Düşün çeler

istanbul Mithatpaşa Stadı
ışıklandırılması
inşaat ikmal edildi
istanbul Mithatpaşa Stadı
ikmal inşaatı
inşaat devam ediyor
Ankara 19 Mayıs koşu pisti
inşaatı
inşaat ikmal edildi
istanbul Meeidiyeköy Ali
Sami Yen Stadı tevsi inş.
»
istanbul Vefa Stadı lokal bi
naları imar ve K. salon tri
bün inşaatı
inşaat devam ediyor
Erzurum K. spor salonu ka
lorifer tesisatı
inşaat ikmal edildi
Ankara Sentr-Kort inşaatı
»
Nevşehir ihata duvarı ve
açık tribün ikmal inşaatı
»
Kayseri Stad ikmal inşaatı inşaat devam ediyor
Balıkesir K. spor salonu
inşaatı
Arsa yüzünden dur
duruldu
İsparta ihata duvarı basket
voleybol saha inşaatı
inşaat ikmal edildi
Yozgat K. spor salonu inş.
»

Düşünceler

Bölgesi ve işin adı

Aydın K. spor salonu 3. Ks.
ikmal inşaatı
inşaat ikmal edildi
Ankara M. Atim. sahası ko
şu pisti tribün ve soyunma
yeri inşaatı
Ankara Eskrim salonu 1.
Ks. inşaatı
Kars Sarıkamış kayakevi
teleski tesisatı
inşaat devam ediyor
Balıkesir toprak veletrom
betonlama işi
inşaat ikmal edildi
Bursa Uludağ telesiege
inşaat devam ediyor
Ankara Cebeci stad ve ka
palı salon inşaatı
»
Ankara 19 Mayıs tclörgü inş. inşaat ikmal edildi
Balıkesir yüzme havuzu
inşaat devam ediyor
Hatay iskenderun stad inş. inşaat ikmal edildi
Hatay K. spor salonu ve
yüzme havuzu
inşaat devam ediyor
içel, Mersin ve Tarsus stad
ihata duvarı ve sulama işi
inşaat ikmal edildi
Kayseri dağ evi tamir, tadil
ve tesisat işi
inşaat devam ediyor

1961 ve 1962 senelerinde futbolda müşterek bahis gelirlerinden
inşaattan gayri hususlara yapılan ödemeler
Ankara Gölbaşı Su Sporları arsası için
Kars kilise binası satmalınması
İstanbul fulya tarlası arsa
Ankara Spoı- Sarayı arsası
Sakarya kapalı salonu arsası
Bursa Havuzlu Park (Tapu masrafı hario)
Toplam
7.

Spor faaliyetleri ve malzeme için
6 839 980 20
+ 3 064 492 88

Genel toplam
Genel toplam

9 904 483
9 904 483

Beden T. (i. M. Bütçesi

73
68
1 813
3 347
137

780
169
153
821
056

00
50
12
28
30

1 400 000 00
6 839 980 20
3 064 492

08
08
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Yatırımlar gelir ve gider durumu
GELÎE
15 516 624 13 1960 yılı hasılatı
16 031 751 33 1961 yılı hasılatı
13 000 000 00 1962 yılı hasılatı
44 548 375 46 20 . 11 . 1962 tarihi itibariyle Merkez Bankasındaki hesabı carimize yatan
26 264 030 42 20 . 11 . 1962 tarihi itibariyle T. Emlâk Kredi Bankasında mevcut alacağımız.
70 812 405

88 Spor - Toto, tesis edildiği tarihten 20 . 11 . 1962 tarihine kadar temin olunan gelir.
GIDER

732 419 56 1960 yılında yapılan masraflar
13 163 042 88 1961 yılında yapüan masraflar
27 141 739 46 20 . 11 . 1962 tarihi itibariyle yapılan masraflar
41 039 201 90

Spor - Toto, tesis edildiği tarihten 20 . 11 . 1962 tarihine kadar yapılan masraf tu
tarı
BEYAN

70 812 405 88 20 . 11'. 1962 tarihine kadar elde edilen gelir
41 039 201 90 20 . 11 . 1962 tarihine kadar yapılan masraf
29 773 293 98 Gelir ve ödenek bakiyesi

Beden T. G. M. Bütçefci
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