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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde gö

rüşmelere devam olunarak; 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
Devlet İstatistik Enstitüsü bütçeleri kabul 

olundu. 
Saat 14,30'da toplanılmak üzere Birleşime 

saat 12,50'de ara verildi. 
İkinci Oturum 

Danıştay Başkanlığı ve 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe

leri kabul olundu. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçe 

kanunu tasarısının bölüm ve maddeleri onayla
narak tymü açık oya sunuldu ve oyların ayrımı
nın Birleşim sonunda açıklanan sonucuna göre, 
kabul olunduğu bildirildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

(Saat 20,30'da toplanmak üzere Birleşime sa
at 19.00'da ara verildi. 

Üçüncü Oturum 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri kabul 

olundu. 
Grup başkanlarının, Millî Savunma Bakanlı

ğı 1973 yılı bütçesinin kabulü münasebetiyle 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senato
sunun sevgi ve takdir hislerinin iletilmesine da
ir önergesi okundu ve gereğinin yapılacağı bil
dirildi. 

2 . 2 . 1973 Cuma günü saat 9,30'da topla
nılmak üzere Birleşime 2 . 
da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zer en 

l . 1973 saat 02,10' 

Kâtip 
Diyarbakır 

'Azmi Erdoğan, 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri CanpoJat 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Eski Eserler kanunu tasarısının Mil

let . Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi : 1/85; Cumhuriyet Senatosu : 1/151) (İç
işleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve İktisadî İş
ler, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
larına) (Müddet : Geçici Komisyon : 15 gün) 

Rapor 
2. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü

şü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik 

j yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Mec

lisince maddeleri kabul edilip, tümü reddolunan 

i metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Ana-

! yasa ve Adalet komisyonlarından 5'er üye alm-
i " " 

: mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo-
Î 

j rıı (Millet Meclisi : 1/520; Cumhuriyet Sena-
| tosu : 1/1467) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tari

hi : 1 . 2 . 1973) 

&>-©•« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,30 

BAŞKAN : Başkamvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 24 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1) Devlet Bakanı İsmail Arar'ın, Eski Eser
ler Kanunu tasarısının, havale edilmiş olduğu 
komisyonlardan alınacak 3'er üyeden kurulu bir 
Gerici Komisyonda görüşülmesine dair önerge
si. (1/151; 4/84) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

'Eski Eserler Kanunu tasarısı Millet Mecli
since kabul edilip Cumhuriyet Senatosuna gel
miş bulunmaktadır. 

Önemine binaen, havale edilmiş bulunduğu, 
İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve İktisadî İş

ler, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından alı
nacak (3) er üyenin iştiraki ile kurulacak ge
çici bir Komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

İsmail Arar 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Sözü edilen Komisyonlardan 
üçer üye alınmak suretiyle bir Geçici Komis
yon kurulması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaimi edil
miştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. •— 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
(1/734); Cumhuriyet [Senatosu: (1/124) (S. Sa
yısı : 167) (1) 

A) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1973 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Grupları 'adına; CHP Grubu adına Sayın 
Betil, Sayın Bahadırlı, Millî Güven Partisi 
Grubu adına, .Sayın Yeşilyurt, Adalet Partisi 
Grubu .adına, Sayın Şükran Özkaya, Millî Bir
lik Grubu adına söz almışlardır. 

Sayın Betil, buyurun. 
CBP GRUBU ADINA ZİHNİ BETİL (To

kat) — Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın 
Başkanı, sayın üyeleri; 

1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının Adalet 
Bakanlığına ait kısmı görüşülürken, Cumhuri-

(1) 167 S. Say ıh basmayam 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

yet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Gruba-
nun bu konu üzerindeki görüşünü arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın senatörler, dünyanın neresinde, ne za
man ve kimle görüşürsek görüşelim adaletin, 
her şeyin, her çeşit varlığın ve 'her çeşit değerin 
esası ve temeli olduğu kanı ve inancında; men
subu olduğu toplumun yaşantısı ister uygar, is
ter ilkel olsun, herkesin 'birleştiğini görürüz. 
Adalet bu derecede önemlidir. 

İnsanlar yeryüzünde var oldukları andan 
bu yana, birbirleriyle ilişki kurma zorunlulu
ğunda kalmışlar, hak aramış ve tanımışlar, 
birbirleriyle ilişkilerinde hak açısından ihtilâfa 
düşmüşler ve bu ihtilâfın adaleti gerçekleştire
cek şekilde çözüme bağlanması ihtiyacını duy
muşlardır. İşte bu ihtiyaçtır ki, hâkim ve mah
kemeleri doğurmuştur. 

Toplum yaşantısı, kamu düzeni için kural
lar koymayı zorunlu kılmış ve bu kurallara ay
kırı harekette bulunanlara karşı korunma ih
tiyacı da ceza hâkim ve mahkemeleri ile sav
cılıkları doğurmuştur. 

373 
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Yeryüzünde hâkim ve mahkemesiz, savcısız 
toplum yoktur. Zira en uygarları dahi insanlar 
arasındaki ihtilâfın ve suç işlemenin önünü ala
mamış ve kökünü kazıyamamıştır; ancak bir öl
çüde sayısını azaltabilmişlerdir. O halde, bütün 
toplumlar için konu ile ilgili sorun : 

1. — Hâkim ve savcılar nasıl yetiştirilmeli, 
nasıl atanmalı ve nasıl çalışmalıdırlar. 

2. — İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenle
yen kurallar nasıl olmalı, hangi fiiller suç sa
yılmalı ve karşılığında hangi eczalar verilmeli
dir ki, o toplumda adalet var denilebilsin. 

Her toplum gibi, bizim toplumumuz da var 
olduğumuzdan bu yana bu sorunu en iyi şekil
de çözüme bağlama çabası içinde olmuştur. Bu
günkü çabamızın amacı da budur. 

Sayın senatörler, bu çabalarımız bizi, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletini çeşitli tecrübelerden 
sonra 1961 Anayasası ile ulaştığımız aşamaya 
getirmiştir. Bilindiği gibi, Anayasamız dengeli 
kuvvetler ayrılığı temel ilkesine dayanmakta ve 
aynen : 

«Yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. 

Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafın
dan yerine 'getirilir. 

Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılır.» demektedir. 

Yine Anayasamıza göre : «Kanunlar Ana
yasaya aykırı olamaz. 

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 
yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri 
bağlayan temel hukuk kurallarıdır.» 

Yine Anayasamızın 1488 sayılı Kanunla de
ğiştirilen hükümlerine göre; hâkimlerin nitelik
leri, atanmaları, görevlerinin veya görev yerle
rinin değiştirilmesi, haklarında soruşturma açıl
ması ve kovuşturma yapılması, mahkemelerin 
bağımsızlığı esasına göre kanunla düzenlenir ve 
bu konularda karar alma yetkisi Yargıtay Genel 
Kurulunca kendi üyeleri arasından ve üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilen 
11 asıl ve 3 yedek üyeden kurulu Yüksek Hâ
kimler Kuruluna aittir. 

Cumhuriyet savcılarının özlük işleri ve di
siplin cezaları ile meslekten çıkarılmalarına ka
rar verme yetkisi ele Adalet Bakanının başkan
lığında Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Ceza 
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Daireleri Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve 2 
yedek üye ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve 
Özlük İşleri Genel Kurulundan kurulu Yüksek 
Savcılar Kuruluna aittir. 

Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar. Ana
yasaya, kanuna, hukuka ve vicdanî kanaatle
rine göre hüküm verirler. Hâkimlerin deneti
mi ve haklarındaki soruşturma Yüksek Hâkim
ler Kuruluna bağlı ve sürekli olarak görevli mü
fettiş hâkimler eliyle yapılır. 

Cumhuriyet savcıları, idarî görevleri yö
nünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. Dene
timleri ve haklarındaki soruşturma, Adalet Ba
kanlığı müfettişleri veya üst dereceli Cumhuri
yet Savcıları eliyle yapılır. 

Sayın senatörler, bizim Anayasamızın hâ
kim ve savcıların nasıl yetiştirilecekleri, nasıl 
atanacakları ve nasıl çalışacakları hakkında 
koyduğu ilke hükümleri bunlardır. Üst tarafı 
bu ilkelere uygun olarak çıkarılacak kanunla
ra bırakılmıştır. Yeri gelmişken hemen açıkla
yalım ki, bizim Cumhuriyet Halk Partisi Cum
huriyet Senatosu Grubu olarak görüşümüz, bu 
ilkelerin ihtiyacımızı en iyi karşılayan ilkeler 
olduğudur. 

Sayın 'senatörler, müsaade ederseniz şimdi 
sözü. hâkim ve mahkemelerin, savcıların, ihti
lâflarda, ihtilâfın taraflarına ve suçlarda suçtan 
zarar görenlerle, suçlulara uygulayacakları ka
nun hükümlerinin nasıl olması, bu hükümlerin 
nasıl uygulanması ve verilecek kararların nasıl 
yerine getirilmesi gerektiği konusuna naklede
ceğim. 

Her yıl Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşülür
ken söz alan sayın arkadaşlar bu kürsüden ya-

J na yakıla Adalet Bakanlığı kuruluşunun hâlâ 
22 Mayıs 1327 tarihli «Adliye ve Mezahip Ne
zareti Nizamname-i Dahilisi» ne dayandığını; 
vatandaşlar arasındaki ihtilâfların ve bunun 
tabiî sonucu olan davaların her yıl arttığını; 
mahkemelerin uzun sürdüğünü, işlenen suçların 
her yıl arttığını ve ceza davalarının da uzun 
sürdüğünü, işleyeni tespit edilemeyen suç sayı
sının da çoğaldığım; suçlu çocuklar için hâlâ 
mahkemeler kurulamadığını; temyiz, karar tas
hihi incelemelerinin uzadığını, ait olduğu yılda 
bitirilemeyip, ertesi yıla devrolunan adlî iş ve 
işlemlerin her yıl arttığını; karar ve hükümle
rin yerine getirilemsinde gecikmeler olduğunu; 
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hâkim, savcı ve diğer adalet görevlilerinin ça
lıştıkları binaların, özellikle kira ile tutulanla
rının, ceza evlerinin çoğunum yetersiz olduğunu 
ve ihtiyaca cevap veremediğini, yeni adalet bi
nalarına ve ceza evlerine ihtiyaç bulunduğunu; 
hâkim ve savcılar dışındaki bütün adalet perso
nelinin 'geçinemez duruma düştüklerini, başkâ
tiplik ve zabıt kâtipliğinin meslek olmaktan 
çıktığını; adlî tıp mesleğine hiç. rağbet edilme
diğini, Adlî Tıp Müessesesinde boşalan görevle
re istekli çıkmadığını, Adlî Tıp Müessesesinin 
ve adlî tabiplerin modern araç ve gereçlerden 
yoksun olarak çalışma zorunluluğunda bırakıl
dıklarını anlatırlar. 

Özellikle, davaların çözüme bağlanmasında 
isabet kadar süratin de sağlanması için yargı
lama usulü kanunlarında değişiklik yapılması
nı; eskiden yürürlüğe konulmuş kanunların gü
nün ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilme
lerini, adlî zabıtanın bir an önce kurulmasını ve 
bütün bunlar için bütçeden Adalet Bakanlığı
na gerekli ve yeterli ödeneğin verilmesini is
terler. 

ıSaym senatörler, bu eleştiri, istek ve dilekle
rin hepsi haklıdır. 

Burada hatıra bir soru geliyor; haklı olan 
bu dilek ve isteklerin her yıl tekrar edilmesi
nin sebebi nedir ? Acaba gelmiş ve geçmiş hükü
metler Adalet Bakanlığı ihtiyaçları üzerine hiç 
mi eğilmediler 1. İfade etmek gerekir ki, büt
çeden Adalet Bakanlığına ayrılan ödeneğin 
miktarı her yıl artırılmıştır. Keza denilebilir 
ki, «Konulardan bâzıları üzerinde şu şu yıl
larda, şöyle şöyle durulmuştur. Bâzılarının çö
zümü çalışmalarına başlanmıştır. Bâzıları da 
kısmî çözümlere bağlanmıştır; fakat ihtiyacın 
durmadığı, yeni ihtiyaçların doğduğu ve ola
naklar elvermediği için hepsi çözülememiştir.» 

Sayın senatörler, bu kabul edilecek bir ma
zeret değildir. Konu, her şeyden önce bir zih
niyetle ilgilidir. Hazırlayan ve bütçenin hazır
lanmasında etkili olan Hükümet görevlileri : 
«Hâkimlik feragata dayanan bir meslektir. Hâ
kim ve diğer adalet görevlileri feragatkâr in
sanlardır. İmkânsızlıklar içerisinde ve güç şart
lar altında da çalışmaya alışıktırlar» demişler; 
adaletin ihtiyaçlarına yeteri ölçüde önem ver
memişler ve bu ihtiyaçların giderilmesi için ye
ter miktarda ödenek ayırmamışlardır. Biz de 

— 375 

2 . 2 . 1973 O : 1 

Parlâmento olarak bizden bekleneni yapanı a-
nıışızdır. Oysa ki, adaletin ihtiyaçları bir bü
tündür. Tek tek, bölük pörçük ele alınamaz. 

Sayın senatörler, adalet hizmetleri hakkın
daki şikâyetlerimizin nedeni sadece bu değildir. 
Milletçe içinde bulunduğumuz ekonomik, sos
yal ve kültürel güçlüklerin çözüme bağlanama
mış bulunması da bu şikâyetlerin sürüp gitme
sine sebep olmaktadır. Bu hususnı bâzı misaller
le açıklamada yarar vardır. 

Hırsızlık ilk insanlardan bu yana, bütün 
toplumlarda ahlâk açısından en ağır sayılan 
bir suçtur. Ekonomik, sosyal ve kültürel so
runlarını çözmüş ülkelerde hırsızlık suçu, bu 
sorunlarını kısmen çözmüş veya hiç çözeme
miş ülkelere göre, nüfuslarına oranla daha 
az sayıda işlenmektedir. Adlî zabıtasını kur
muş; gerek adlî zabıtasını, gerekse savcı, hâ
kim ve mahkemelerini modern araç ve gereç
lere kavuşturmuş ülkelerde, bunları, kısmen 
yapmış veya hiç yapamamış ülkelere göre, 
hırsızlık suçu failleri daha çabuk ve daha ko
lay teshil edilmekte ve hırsızlık dâvaları daha 
çabuk ve daha kolay hükme bağlanabilmekte
dir. Bu yargı, başka çeşit suç ve suçlular için 
de doğrudur. 

Yurdumuzda vatandaşlar arasında çok sa
yıda sınır ihtilâfı doğmakta ve toprak teca
vüzleri olayları olmaktadır. Bu yüzden, çok 
sayıda adam döğnıe, yaralama ve öldürme su
çu işlenmektedir. 

Kadastro tespiti ve tapulama iş ve işlemle
ri pek az yerde yapılabildiği ve çok ağır git
tiği için, sınır ihtilâflarından ve toprak teca
vüzünden doğan davaların muhakemesi, keşif 
ve bilirkişi incelemesi yapma ve tanık dinle
me zorunluluğu yüzünden yıllar ve yıllarca 
sürmektedir. Bu çeşit olaylara, Anayasamı
zın açık ve kesin emrine rağmen, toprak refor
munun hâlâ yapılamamış olmasının da sebebi
yet ATerdiği inkâr edilemez. 

Ülkemizde ceza dâvalarında en çok baş
vurulan delili tanıklıktır. Köylerde, köy odası, 
köy kahvesi, harman yeri; kasaba ve şehirleri
mizde pazar yerleri gibi, çok sayıda kişinin sü
rekli bulunduğu yerlerde işlenen suçların so
ruşturması, suçlarının tespit edilmesi ve suç
lular hakkındaki davaların hükme bağlanma
sı dahi güç olmakta ve uzun zaman almakta-
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dır. Zira, ekonomik, sosyal re kültürel sorun
la rmıızm tümünü çözüme bağlayamamış, ol
duğumuz için, suçtan zarar görenler ve suç
lularla aralarında bağ, bahçe, tarla, yayla ve 
komşuluğu, hısımlık bağı, borç ve alacak iliş
kisi bulunan tanıkların, bu bağ ve ilişkilerin 
etkisinden kurtularak olaylara gerçeklere uy
gun olarak tanıklık etmeleri çok zorlaşmakta
dır. Bu misalleri kolaylıkla çoğaltmak müm
kündür. 

•.Suçluyu çabuk yakalamak, çabuk muha
keme etmek ve suçlu hakkındaki cezayı ça
buk ve ceza ile güdülen amaçlara uygun ola
rak infaz etmekten İbaret de değildir. 

Bu tedbirle birlikte suç işlemeyi önleye
cek, suç sayısını azaltacak ekonomik, sosyal 
ve kütürel tedbirlerin de alınması gereklidir. 

iSaym senatörler, verdiğimiz misâl ve yap
tığımız açıklamalardan, vatandaşlarımız ara
sındaki hukuk ihtilâflarının her yıl artma
sında ve her yıl yurdumuzda daha çok sayıda 
suç işlenmesinde Anayasamızın öngördüğü 
reformların tümü ile gerçekleştirilememiş bu
lunmasının da büyük rol ve etkisi olduğu açık
ça anlaşıldığı için, misalleri çoğaltarak vak
tinizi almaya ihtiyaç görmüyorum. 

ıSayın senatörler, Bütçe Karma Komisyo
nunun Adalet Bakanlığı bütçesini inceleyen 
raportörler raporlarında, adlî tıp uzmanları
na sağlanan hak ve menfaatlerin, öteki tıp 
uzmanlarına sağlananlardan çok geride oldu
ğunu ve bu yüzden adlî tabip olma ve Adlî 
Tıp Müessesesinde görev alma isteklerinin çok 
azaldığını belirttikten sonra, bakanlığın adlî 
tabip yetiştirmek üzere tıp fakültelerinde 
burslu öğrenci okutma kararı almasına ve bu 
kararı üst üste dört yıl ilân etmesine rağ
men, bursa sadece bir öğrencinin istekli çık
tığını yazmaktadırlar. Adlî tabipliği arzula
nan bir meslek haline getirme tedbirini alma
dıkça, yalnız tıp fakültesinde okutmak için 
verilecek .bursa elbette rağbet edilemez. 

Sayın senatörler, görülüyor ki Adalet teş
kilâtından beklediğimiz hizmetlere kavuşabil
in ekliğimiz için, adalete lâyık olduğu önemi 
vermekliğimiz gerekmektedir. Bunun için de, 
her şeyden önce Hükümetin, gelmiş geçmiş hü
kümetlerin uyguladığı zihniyetten sıyrılıp, 
Adalet Bakanlığına muhtacolduğu ödeneği ver-

I mesi lâzımdır. Sadece dilekçe parasız ve pul
suz olup; adalet hizmetleri Devletimize gelir 
de sağladığına göre, ödeneğin miktarında dar 

I davranılmamalıdır. 
Bu da yetmez. 
Anayasamızın öngördüğü reformlar vakit 

kaybetmeksizin bütünü ile ele alınmalı ve ger
çekleştirilmeli, ekonomik, kültürel ve sosyal 
kalkınmamız hızla sağlanmalıdır. Birçok uz
vundan rahatsız olan bir kimsenin, sadece bir 
uzvımdaki rahatsızlığın tedavi edilmesi ha
linde huzura kavuşturulması nasıl mümkün 
değilse, toplumumuzun da bütün sorunlarını 
çözüme bağlaacak tedbirler alınmadıkça, sa
dece belli hizmet konularındaki şikâyetleri
nin giderilmesi' suretiyle huzura kavuşturul
ması ve her bakımdan sağlıklı bir toplum ha
line getirilmesi mümkün değildir. 

Sayın senatörler, Türkiye Cumhuriyeti in
san haklarına ve Anayasa başlangıcında belir
tilen temel ülkelere dayanan millî, demokratik, 
lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olarak yaşa
yacak ve yargı yetkisi Türk Milleti adına ba
ğımsız mahkemelerce kullanılacaktır. 

Sayın senatörler, konu ile ilgili bu açıkla
malardan sonra, müsaade ederseniz sözü -hemen 
'gerçekleştirilmesi gerekli dileklerimize naklede
ceğim : 

1. Suçlu çocuklar için gerekli mahkemeler 
bir an önce kurulmalıdır. 

2. Adalet teşkilâtının görev yaptığı bina
lar. ceza ve tevkif evleri ve çocuk ıslahevleri 
yıllara bölünmüş bir programa, uygun olarak 
ihtiyaca cevap verecek hale süratle geıtirilme-
lidir. 

3. Hâkim ve savcılar dışındaki adalet per
sonelinin terfii sağlanmalı, başkâtipliğin ve za
bıt kâtipliğinin meslek haline gelmesi tedbirle
ri alınmalıdır. 

4. Adlî tabiplik ve adlî tıp müessesesinde-
ki uzmanlıklar arzulanan ihtisas dalları haline 
getirilmelidir. 

5. Adlî zabıta vakit kaybetmeksizin kurul
malıdır. 

6. Eskiden yürürlüğe konulmuş kanunların 
günün ihtiyaçlarına cevap verecek hale getiril
mesi ve doğan ihtiyaçları karşılayacak yeni ka
nun tasarılarının hazırlanması, kanunlar ara-

f snıdaki ahenk, üslup ve terim birliğinin sağ-
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lanması için mesleki bilgileri tamı, çeşitli hukuk 
dallarında ihtisas sahibi ve her bakımdan ye
tenekli hukukçulardan vakit kaybedilmeksizin 
Ibir kodifikasyoıı heyeti kurulmalıdır. Bu heyet 
Başbakanlığa da bağlanabilir. Bizim gömüşümü
ze göre Adalet Bakanlığına bağlanması daha 
uygun olur. 

Bütçe Karma Komisyonunun Adalet Bakan
lığı Bütçesini, inceleyen raportörlerinin rapo
rundan, Adalet Bakanlığı hesabına Almanya, 
Belçika, Fransa, İngiltere ve İsviçre'de dokto
ra yapmak üzere, hukuk tahsillerini daha önce 
bitirmiş 11 öğrenci okuduğu, bilgi, görgü ve 
ihtisaslarını artırmak üzere Batı ülkelerine 8 
hâkim ve savcı gönderildiği ve İngiltere'ye 2 
hâkim ve savcı yollanmak üzere hazırlık yapıl
dığı aniaşilmaktadır. Bu sayı çok azdır. Adalet 
Bakanlığı bütçe olanalklarmm çok daha az ol-
•duğu zamanlarda, Batı'da daha çok sayıda öğ
renci okutmuştur. Bunların pek çoğu çok iyi 
yetişmiş ve milletimize çek yararlı hizmeitle<rde 
bulunmuş ve bulunmaktadırlar. Gerek öğrenci, 
gerekse 4489 sayılı Kanuna g'öre gönderilecek 
hâkim ve savcı sayısı mutlaka artırılmalıdır. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın Baş
kanı, sayın üyeleri; sözlerimizi bitirmeden ön
ce hâkim ve mahkemelerimizin, savcılarımızın 
ve öteki adalet hizmetlilerinin, açıkladığımız ek
sikliklere rağmen, ülkemizde adaleti gerçekleş
tirmek ve yaşatmak için görevlerini, münferit 
bâzı olaylara ait iddialar hariç, genel olarak 
feragatla, faziletle ve mahkemelerimizin bağım
sızlığı ilkesine bağlı kalarak yaptıklarına ve 
yapma gayreti içinde olduklarına ait inancımı
zı özellikle ve içtenlikle belirtmeyi bir kadir-
ibirlik ödevi sayıyoruz. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin milletimiz için 
hayırlı olmasını diler ve yüce Cumhuriyet Se
natosunu Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet 
(Senatosu Grubu adma ve şahsen saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Milî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Turan. 

M. G. P. GRUBU ADINA SAMİ TURAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1973 malî yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Millî Güven Partisinin görüşlerini kısaca 
arz edeceğim. 

2 . 2 . 1973 O : 1 

Adalete olan inanç duygusu, vatandaşa en 
'büyük teminatı sağlayan, cemiyetlere huzur ve 
düzen getiren en büyük duygudur; ancak bu 
duygunun kendiliğinden olması mümkün değil
dir. Bir mcımiekette adalet mekanizması en ağır 
şekilde işliyorsa, bir memlekette vicdanını su
iistimal eden hâkimi süratle denetliyebilmek ve 
onu lâyık olmadığı bir cemiyetten uzaklaştıra-
bilımck imkânları mevcut değilse, bir memle
kette adalet mekanizmasını yurdun gelişmiş, ge
lişmemiş her bölgesine, her vilâyetine yaymak 
imkânı mevcut değilse, bir memlekette mevcut 
mevzuat ihtiyaçlara cevap vermekten uzak" ve 
imedeııî münasebetleri karşılayamaz durumda 
ise, bir memlekette adaletin icrası fakir vatan
daşı hak aramaktan uzaklaştıracak kadar pa
halı ise, o memlekette adalete olan inanç duy
gusunu sağlamak mümkün değildir. 

Bu düşüncelerle, Adalet Bakanlığı Bütçesi 
incelenirse, aşağıda belintieceğhniz sebeplerle 
bunların bir kısmının gerçekleştiği ve.bir kıs
mımın da gerçekleşmesi için büyük çabalar sar-
f e d '.ildi ği görülmekt e dir. 

1961 Anayasasında hâkimlerin denetimi, 
esefle kaydedelim 'ki, mümkün değildi. Bu se
beple görevine saatinde gltmiye.n ve eline al
dığı davaları aylarca ve yıllarca sürüncemede 
bırakan hâkimlere raslamak mümkündü. On se
nelik bir tecrübe gerçekten üzücü sonuçlar ver
miştir. Bu zorunlulukla Anayasa değiştirilmiş 
ve Yüksek Hâkimler Kurulu nezdinde müfet
tiş hâkimler bulunması öngörülmüş ve uygula
masına geçilmiştir. Hemen kaydedelim ki, de
netletme ile hâkimin görmekte olduğu davaya 
müdahale ve takdir hakkına tecavüz asla mev
zubahis değildir. 

Getirdiği bu değişikliğe paralel olarak çı
karılan 45 sayılı Kanunun değiştirilmesi ve ye
ni hükümler ilâve edilmesi yerinde olmuştur. 
45 saplı Kanunla Cumhuriyet Savcılarının ta
yin, tahvil ve terfi işleri teminat altına alın
mış olup, Adalet Bakanının başkanlığı altında 
Yargıtay Başsavcısı, Yargıtay Başkanı ve Ve
kâlet erkânından kurulu bir heyet tarafından 
yapılmaktadır. 

Ceza. Muhakemeleri Usulü Kanununa göre 
Adalet Bakanının Cumhuriyet Savcılarının gö
revine müdahalesi bir tek noktada toplanabi
lir. Kamu varan görülen işlerde Cumhuriyet 
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savcıları dava açmadıkları takdirde, Adalet Ba
kanlığı yazılı amirle dava açtırır. Bunun dışın
da Oumihurdyet savcıları tem yetki ile görevle
rini ifa öderler. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığı 
Bütçesi müzakere edilirken bu Bakanlığın esas
lı görevlerinden birinin de mevcut olan kanun
ların "günün ihtiyaçlarına göre değiştirilmesi ve 
çağımızın icaplarına göre yeni kanunlar hazır-
la'ması görevidir. Hemen ifade edelim ki, bu
gün .yürürlükte bulunan Türk Ceza Kanunu 
fcirçok defalar tadil ediılimiş ve esas bünyesini 
(teşkil eden espriler bir tarafa bırakılarak ve bu 
(espriler tamamen bozularak yeni hükümler ge
tirilmiştir. Türk Ceza Kanunun j^endden ele alı
narak günümüzün ve değişen sosyal bünyemi
zin icaplarına göre düzenlenımesi lüzumuna ina-
nıiyoruz. Çok çalışkan ve enerjik Bakanımızdan 
Ibu işe gereken önemi vererek mevcut çallışma-
ları hızlandırıııasmı beklemekteyiz. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun çı
kartılmasında Bakanlığın gösterdiği gayreti 
takdirle anarız. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-
tnuıııı da Mecliste müzakere edilmiş ve Senato
ya gelmiştir. Senatoda da en iyi bir şekilde 
Türk MiBetiniıı yararına, davaların süratlenme
si bakılmandan çıkarılacağı kanaatim taşımakta
yız. 

Türk Medenî Kanununun, Ticaret Kanunu
nun ve daha bir kaç yıl evvel değiştirilmiş olan 
İcra ve İflas Kanununun millî bünyeye uygun 
düşmeyen hükümleri taşıdığını hepimiz hergün 
hayatımızda görmekteyiz. Bunların Yüksek Ada
let Bakanlığı bünyesinde takdir edilerek ted
hişlerine tevessül olunımasmı bekliyoruz. 

Bir başka mühim nokta; Türkiye'de bir mev
zuat kargaşalığı vardır. Bu mevzuat kargaşalı
ğını bertaraf edecek bir derlenme toplanma faa
liyetindi! başlamasını beklemekteyiz. Sayısı çok 
kabarık olan kanunlar; biri diğerinin içine gir
miş, biri diğerine aykırı düşen kanunlar bu iş
lerle uğraşanları şaşırttığı gibi, milleti de haki
katen şaşırtmaktadır. Ceza davalarında hazır
lık tahkikatının vatandaşları çok yorduğu ve 
üzdüğü bir gerçektir. Bu itibarla adlî zabıta 
konusu artık ele alınmalıdır. 

İş esası üzerine kurulmuş olan açık, yarı 
kapalı cezaevlerinin çalışmalarını takdirle ta
kip ediyoruz. Cehalet ve kaderin kurbanı olan 

'mahkûmların bir iş sahibi olması ve tahliyele
rinde cemiyete yararlı insanlar olarak yetişti
rilmesini takdire şayan buluyoruz. Kapalı ce
zaevleri birçok illerde ve ilçelerde çok gayri-
ımüsait bir durumdadır. Bu durumun düzeitil-
'mesi için Bakanlığın çalışmaları olduğunu mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Birçok il ve 
ilçelerimizde mahkemelerin görev ifa ettiği bi
naların yetersiz olduğu da malûmdur. 

Muhterem arkadaşlar, yıllardan beri üze
rinde duru/lan çocuk mahkemeleri konusu Mec
lislerde dile getirilir. Çağdaş medeniyette ve 
birçok Avrupa memleketlerinde okluğu gibi ço
cuk mahkemelerinin bir an önce gerçekleştiril-
mıesini temenni ediyoruz. 

Adalet işlerinde bilirkişi vazifesiyle mükel
lef olmak üzere, Adalet Bakanlığına bağlı ola
rak çalışan Adlî Tıp Müessesesinin Personel 
Kanununun tatbikinden itibaren çalışmalarında 
bir duraklama olmuştur. Birçok değerli eleman 
.ayrılmış ve başka müesseselere gitmişlerdir. Bu 
müessese yıllardan beri ihmal edilmiştir. Yeter
li bir binası yoktur. Halen işgal etmiş olduğu 
bina gayrikâfi olduğu giibi, yıpranmış bir hal
dedir. Müessesenin kadrosuzluk yüzünden ça
lışmalarındaki aksaklıklar birçok vatandaşları 
mağdur duruma sokmaktadır. Değerli Bakanı
mızın bu müesseseyi modern bir müessese ha
line getireceğinden ve çalışmalarına hız verece
ğinden emin bulunuyoruz. 

(Sözlerime son vermeden evvel bir temenni
miz olacaktır. Son çıkarılan Kararname ile Ada
let Bakanlığına mensup memur ve görevliler 
arasında bâzı tefrikler yapılmıştır. Bahis ko
nusu Kararname ile icra memurlarına az da ol
sa bir yan ödeme verildiği halde, muavinlerine 
verilmemiştir. Bilhassa büyük şehirlerde icra 
ımemur muavinlerinin vazifeleri çok ağırdır. 

Diğer taraftan Yargıtayda. çalışan kâtiple
rin bir kısmı yan ödeme alırken, diğer bir kıs
anı bumdan mahramı edilmiştir. Bunlarla birlik
te cezaevleri memurları ve gardiyanlarının da 
yan ödemelerden istifade etmedikleri anlaşıl
maktadır. Bunların da haklarına kavuşturul
masını temenni ediyoruz. 

[Sözlerime son verirken, Yüce Senatoyu ve 
başta Sayın Bakan olmak üzere mümtaz Adli
ye Vekâleti mensuplarını saygı ve sevgi ile se
lâmlar, Bütçenin milldte ve Adliye Vekâletine 
hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Ye
şilyurt. 

A. P. GRUBU ADINA İSMAİL YEŞİL
YURT (Yoagat) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun muhterem üyeleri; 

Adalet Bakanlığı 1973 malî yılı Bütçe Ka
nun tasarısı üzerinde Adalet Partisi Senato 
Grubu adına dilek ne temennilerimizi arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu 
vesile ile Grubun adına Bakanlığın, adalet ör
gütünün bütün mensuplarını saygı ve muhab
betle selâmlarım. 

MMite.rtem arkadaşlarım, her şeyden önce şu 
hususu özellikle belirtmek isterim. Grubum adı
na konuşmalarımda, belli konulardaki tutum 
ve davranışlarımızda bu müessesenin daha mü
kemmel bir şeikikle örgütlenip işlemesi maksat 
ve gayretinden başka bir husus mevcut değildir. 

Geçen yılların Adalet Bakanlığı Bütçesi ke
simi üzerinde müzakerelerde bir kısım sözcüler 
ıhâikimllerin ve Cumhuriyet savcılarının atanma-
larmm ayrı kurullara verilmesi sebebiyle Ada
let Bakanlığının önemini ve fonksiyonu yitir
diğini belirtmişlerdi. Peşin ifade edelim ki, biz 
[böyle bir görüşe başından beri katılmamış bu
lunuyoruz. 

•Muhterem arkadaşlarım, hukuk, toplumlar 
kadar yaşjlı, adalet ise Devlet kadar eskidir. Bu 
söbıeple nerede mülk; yani Devlet varsa, orada 
böheimaıhal adalet hizmeti vardır. Zira, adalet 
hizmetleri toplum düzeni ile sıkı surette ilgili
dir. Devletin temel yapısına doğrudan doğruya 
etkide bulunur, toplumda düzenin huzurlu ve 
süreli olmasını teminde adalet hizmetlerinin ro
lü büyüktür. Adalet, milletin bünyesinde, mül
kiyetin temeli olmaktan daha ileri giderek ah
lâk, hürriyet ve halkların koruyucusudur. Bu 
sebeple ifade etmek isterim ki, amme hizmetle
rinin en ilâhisi, adaleti tevzi etmek işidir. Mo
dern Devlet anlayışının temel unsurlarından 
îbirisi olan kaza kudretinin mümessili mahke
melerle, kürsülerde adalet icra eden hâkimle-
ırin ayrılmaz unsuru bulunan Cumhuriyet savcı
larının dert ve meseleleri üzerine Bakanlıkça 
eğilmekte zaruret görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Bakanlığının 
hâkim ve savcı atamaları dışında ve o hizmetinin 
üstünde önemli fonksiyonları vardıı», 

[ Bakanlığın program - bütçe teklifi girişinde 
j yer alan bu hizmetleri tekrarlamakta fayda var

dır. Bakanlığın hizmetlerini şöyle özetleyebili
riz : 

Kamu hukukuna, özel hukuka ve infaz hu
kukuna ilişkin mevzuatın, toplumun yapısına ve 
çağın koşullarına uygun biçimde islâh ve teka-

I mülü için etütler yapmak; mevzuatın tatbikat
taki seyrini takip ve tespit etmek; suç ve ceza 
istatistikleri düzenliyerek bunlardan faydalan
mak; adlî sicil ve ticaret sicili kayıtlarını tan
zim ve muhafaza etmek; mahkemeler, icra ve 
noter daireleri ile sair adalet dairelerini ihtiya
ca göre açmak, genişletmek yahut kaldırmak; 
infaz müesseseleri ile bunlara bağlı iş yurtlarının 
yapım ve onarımlarını sağlamak, idare tarzla
rını düzenlemek; hâkim ve savcı olma niteliğini 
ve hakkını kazanmış olanların staj müessesele
rinde yetiştirilmelerini sağlamak. 

I Muhterem arkadaşlarım, görülmektedir ki, 
Adalet Bakanlığının atamalar dışında kalan asıl 
hizmetleri çok daha önemli noktalarda toplan
mış bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı Devletin 
bünyesini, güvenliğini, mülkün temelini, milletin 
huzur içinde çalışmasını, hürriyet, mal, can ve 
ırz emniyetinin sağlanmasını ve vatandaşın ge
leceğinden emin ve halinden endişe etmeden, 
hakkından da emin olarak yaşamasını vatanse
ver bir düşünce ve tutumla başarmak durumun
da olan bir müessesedir. Bu sebeple Adalet Ba-

I kanlığına yeteri kadar ödenek vermekte Meclis
ler olarak mecbur olduğumuza inanıyorum. 

Adalet Bakanlığının bu yılki bütçesi 1 milya
rın üstündedir. Bunu takdirle karşılıyoruz ve 
bu bütçeyi bu hale getiren Bakana ve mensup
larına teşekkür ediyor ve bundan sonra daha da 
artırılarak istenen ödeneğin verilmesinde Ada
let Partisi Grubu olarak kararlı olduğumuzu 
ifade etmek istiyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, Anayasa koyucusunun 
dahi Adalet Bakanlığının ehemmiyeti gözünden 
kaçmamıştır. Kuvvetlerin ayrımı genel esası ve 
prensibi içinde ayrı bir bölüm teşkil eden yargı 
erkinin toplumun bünyesine uygun, müessir bir 
biçimde kullanılmasında "ve organlaşmasında 
Adalet Bakanlığına düşen görevler çok önemli 
bir mahiyet arz etmektedir. 

Sayın senatörler, işte bu görüş ve clüşün-
J çeler ışığı altında 1973 malî yılı Bütçesi tat-
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bikatı ile ilgili olarak düşüncelerimizi arz ede
ceğiz. 

Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
hâlâ çıkarılmamıştır. Bu, Adalet Bakanlığı 
için bir talihsizliktir, şanssızlıktır. C4erçekten bu 
Bakanlığın mensupları, memleketin bütün dert
lerini, külfetlerini, gaile ve yüklerini çeken 
bir Bakanlık mensupları olduğu halde, Dev
letin nimetlerinden şimdiye kadar hiç de is
tifade edememişlerdir. Tasarının, ilgili komis
yonlardan geçerek Genel Kurula şevki mem
nuniyeti mucip ise de, bu süre içerisinde çı
kan kanunlar arasına ithal edilip edilmediği 
hususunda ciddî endişeyi taşımaktayız. Bu se
beple, bu kanunun bu devre içinde çıkması
nın teminini gerek muhterem senatör arka
daşlarımızdan ve gerekse muhterem Bakanı
mızdan beklemek ve bu hususta gayrette bu
lunmak mecburiyetindeyiz. 

Önemli yerini ve fonksiyonunu izah etti
ğim Bakanlığın, Osmanlı İmparatorluğu za
manından kalma bir nizamname ile kurulup 
çalışması, yetersiz bâzı terbirlerle boşluğun 
doldurulmasını görmenin her şeyden önce biz 
hukukçuları ve parlâmanterleri üzüntü ve en
dişeye sevkettiğine inanıyorum. 

Kal diki, genel mahkemelerin kuruluşu hak
kında da kanun yoktur. 469 sayılı Mehâkimi 
Şcr'iyerdn ilgasına ve Mehâkimin Teşkilâtına 
ait Ahkâmı Muaddil Kanun da ihtiyacı karşıla
yamamaktadır. Usul kanunlarındaki mütefer
rik ve dağınık hükümlerle boşlukların doldu
rulması yetersiz kalmıştır. 

İstinaf mahkemeleri kurulması yolunda 
belli ve kesin bir kanaat ve karar mevcut de
ğildir. Oysa bu mesele, en azından 23 yıldır 
tartışma konusu teşkil etmektedir. Dünyada 
istinaf mahkemelerine malik olmayan bir iki 
millet ve devlet varsa, birisi de biziz. Bu se
beple Temyiz Mahkemesi, İstinaf mahkemesi 
ile Temyiz Mahkemesi görevini yerine geti
ren bir yüksek mahkeme mahiyetindedir. İs
tinaf mahkemelerinin kurulmasında grubumuz 
olarak geç kaldığını kanaatini taşıyoruz. 

Yargıtay, alanında kurulan dairelerle dün
yanın hiçbir uygar ülkesinde misali bulun
mayan dev bir yapıya ulaşmış ve böylece iç
tihat mercii olma vasfından çok şeyler kay
betmiştir. Yeni Yargıtay Kanunu tasarısında, 

kurulması öngörülen dairelerle daha büyük 
bir kuruluş haline getirip, son tahkikatın bir 
nevi devamını sağlayan mahkeme niteliğini 
alması mukadderdir. 

Bu nedenlerle İstinaf mahkemeleri kurul
ması için gereken incelemelerin ve çalışma
ların biran önce bitirilerek kesin bir karara 
varıldıktan sonra, usul kanunlarında değişik
lik yapılması suretiyle Yargılayın asıl fonk
siyonu ve kuruluş gayesi içinde çalışmasının 
teminini grup olarak zorunlu görmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, Adliye Bakanlığı mer
kez örgütünün övgüye değer çalışmalarını 
şöylece sıralamak isterim : 

1572 sayılı Noterlik Kanununun yürürlüğe 
girdiği ve noterliğin bir meslek haline getiri
lip, bâzı teminatlara kavuşturulduğu ve Noter
ler Birliğinin görevine başladığını 

Yine, 1597 sayılı Kanunun, Hâkimler ve 
Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun yürür
lüğe girmesiyle, hâkim adaylığına atanmada 
sınav usulünün konduğu, Yüksek Savcılar Ku
rulunun ve Yüksek Hâkimler Kurulunun te
şekkül edip görevlerine başladıkları, bu kanun
la coğrafî teminat müessesesinin kaldırı
larak hâkim teminatının genel esaslara bağlan
dığını memnuniyet verici bir çalışma olarak 
kaydediyoruz. 

Ayrıca, Yüksek Hâkimler Kurulu nezdin-
de müfettiş kadroları verilerek teftiş kurulu
nun teşekkül etmesini ve adalet cihazının ken
di içinde denetiminin sağlanmasını, şikâyetleri 
önlemesi bakımından, müspet karşılamaya de
ğer mahiyette görmekteyiz. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar ye
rine, hükmolunan ve müeyyidesi bulunmayan 
telbirlere muhalefet halini müeyyideye bağ
layan, para cezalarının ödenmemesi halinde 
hapis cezalarına tahvilini öngören, 18 yaşını 
ikmal etmiş küçüklerin mahkûm edildikleri ce
zaların ertelenmesi hadlerini artırmış bulunan 
hükümleri; izin ve tahliye şartlarına ilişkin hü
kümleri açığa kavuşturan 647 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını 
memnuniyeti e karşılıyoruz. 

öeza Muhakemeleri Usulü değişikliği hak
kındaki kanunun çıkmış bulunmasını yine aynı 
şekilde düşünüyoruz. 
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Uyuşmazlık Mahkemesi kanunu tasarısının, 
1086 sayılı Kanun yerine kaim olmak üzere ye
niden hazırlanan kanun tasarısının; ayrıca ha
zırlanan ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesi hakkındaki 
11 maddelik kanun tasarısının, İş Mahkemeleri 
ve Yargıtay ve Adlî Tıp Kurumu kanun tasarı
larının hazırlanarak Yüce Meclislere sevk edil
miş olduklarını ve bunlardan bir kısmının ko
misyonlarda ve bir kısmının ela Genel Kurulda 
bulunduklarını ve böylece Adalet Bakanlığı
nın merkez örgütünü verimli, programlı çalış
malarının sonucu olarak takdir ve tebrik edi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, adlî zabıta teşkilâ
tlının memleket sathında, hiç olmazsa tespit 
edilecek pilot bölgelerde kuruluş çalışmasını ve 
zaman ölçüleri içerisinde genişletilmesini öngö
rerek kanun çıkarılmasında adalet hizmetlerinin 
isabetli ve süratle sonuca erişmesi bakımından 
mutlak zaruret görmekteyiz. 

Patronaj kanununun halen yürürlüğe gir
memiş bulunması cidden üzüntü ve endişemizi 
mucibolmaktadır. Mahkûmiyetini bitirmiş talih
siz yurttaşların' belli bir oran içinde ça
lışmaları onların tekrar suç işlemelerine mâni 
olacağı gibi, cemiyette başıboş dolaşarak kade
rinin sevikine mâni olunması bakımından da bü
yük yararlar olduğuna inanıyoruz. 

Ceza infaz kurumlarının sıkışık durumdan 
bir plân ve program dahilinde kurtarılmasında 
zaruret görüyoruz. Her ne kadar Adliye Ba
kanlığı ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür
lüğü ve mensupları büyük imkânsızlıklar içeri
sinde vatana olan bağlılıkları ile ellerinden ge
len bütün işlemleri yapmakta iseler de, ödenek 
yetersizliği sebebiyle, gönüllerinin istediği mâ
nada bir neticeye vâsıl olunmadığına şahidolu-
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; toplumun-nizamı
nı bozanlar, yani suç işleyenler, işlediği suçun 
karşılığı cezayı çekmek ve dolayısıyle ıslah 
olup tekrar topluma kazandırılmak maksadıyle 
cezaevlerine konulmaktadırlar. Bugünkü mo
dern cezanın gayesi, hem kişiyi ıslah etmek ve 
hem de kişinin ibret almasını sağlamak içindir. 
İlim adamları, yetkili kişiler tetkikleri netice
sinde ceza vermekle ve cezayı ağırlaştırmakla 
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nizamın sağlanamayacağı, suç fiillerine mâni 
olunamayacağı, her şeyden evvel suç fiillerini 
meydana getiren sebeplere eğilerek bu hususta 
gereken tedbirlerin alınmasının icabettiği so
nucuna varmışlardır ve birleşmişlerdir. Dünya
da yaşamak için yaratılan ve anadan doğarken 
suçtan habersiz bir melek gibi meydana gelen 
insanlar, toplum içinde, zamanla yaşadığı ce
miyette bulunduğu muhite ve yaptığı işe göre 
istemeyerek suçlu duruma düşmektedirler. Kül
tür, görgü ve eğitimden yoksun, cahil, geçim, 
için bilerek re istemeyerek suç işleyen talihsiz 
insanların hınca hınç doldurduğu cezaevlerinde
ki mahkûmlar, havasızlık, gıdasızlık, üzüntü ve 
sıkıntı yüzünden gün geçtikçe cemiyete fayda
lı olmaktan çıkmakta ve bu arada dışarıda bı
raktığı günahsız aile efradı aç, susuz, perişan, 
bir halde bulunmaktadır. Devlet olarak, ceza
evlerinin ve cezaevlerinde bulunan talihsiz mah
kûmların gereği şekilde cemiyete tekrar fay
dalı olabilmesi için icabedeni yapmaya mecbu
ruz. İşte bu sebeple 1950 yılındaki af mevzu
una geliyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, af, suç işleyen insan
lara Tanrının bahşettiği bir lütuf ve atıfettir. 
Bu lütuf ve atıfeti Yüce Meclisler zamanı ve 
yeri gelince, gerekiyorsa kullanacaklarına grup 
olarak inanıyoruz, bu inanç içerisindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, malûm olduğu üze
re, Devlet Memurları Kanununun 1 nci madde
si hâkim ve savcılarla bu sınıftan sayılanları 
kapsamı dışında bırakmış; kendi özel kanun
ları çıkıncaya kadar ek 7 ve 8 nci maddeleriyle 
maaş ve intibaklar hususunda hükümler getir
miştir. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun ihti
yaca cevap vermekten uzak ve eski hükümleri 
ihtiva ettiğ] malumlarınızdır. 

Personel Kanunu anahükümlerine mütena
zır olarak hazırlanacak yeni Hâkimler ve Sav
cılar Kanununun süratle yürürlüğe girmesinde 
büyük faydalar vardır. Böyle bir kanunu bu
lunmaması, tatbikatıyle aksaklığı ortaya çıkar
mıştır. 30 Aralık 1972 tarihinde Resmî Gazete
de yayınlanan kanun hükmündeki kararınaıme 
şümulüne hâkimler ve savcılar sokulmamıştır. 
Oysa, bu kararnamedeki eski ve yeni memurlar 
arasındaki başlayan derecelerin farkı, meslek 
sınır ve kategorileri nazarı dikkate alınarak 
izale edilmiştir. Hâkimler arasındaki eski ve ye-
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aıi terfiler mevcuttur. Mesleğe 30 . 1 . 1970 ta
rihinden evvel girenler, tespit edilen giriş dere
cesinin bir altındaki dereceden işe başlamışlar
dır. O halde bunların da durumlarının düzeltil
mesinin temininde bir engel olmadığı gibi, ka
nun tatbikatında genellik prensibine sadık ka-
ilınması bakımından grup olarak isabet görmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, adalet hizmetleri 
nüfusun artışı, sosyal bünyenin tekâmülü, sınaî 
ve ticarî alanda kaydedilen gelişmeler oranın
da artmaktadır. Buna mukabil, bilhassa adalet 
yardımcı hizmetleri kadroları çok yetersizdir. Kâ
tip ve memur kadroları bulunmadığından birçok 
mahkemeler tam randımanlı çalışamaz hale gel
mişlerdir.. Bilhassa, kazalarda rahat bir adliye 
binası bulmalk şöyle dursun, bazen çok acıdır; 
ama gerçeğin ifadesidir, hâkimlerimiz ve savcı
larımız dahi oturacak bir oda ve bir sandalye 
bul anlamaktadırlar. 

Gerçekten, hâkimler ve savcılar hadiseler 
sebebiyle keşfe gitmek icabettiği zaman bir 
türlü vasıta bulamamakta ve teknik imkânlar
dan her zaman için mahrum bulunmaktadırlar. 

Bu sebeple, Adalet Partisi Grubu olarak 
diyoruz ki : Muhterem Bakanımız, Bakanlıkça, 
ıhiç değilse şimdi bâzı vilâyetlerde başlamak su
retiyle Cumhuriyet savcılarına suçüstimde kul
lanılmak üzere birer vasıta temininin gerekleri
ni hazırlayınız. 

Adliye binaları her türlü konfordan yoksun
dur ve adaletin mehabetini belirtecek nitelikte 
değildir. Burada; Devletin merkezi, m a k a m 
bulunan Ankara'da Ankara Adliyesi dahi yürek
ler acısı bir yapıya sahiptir. Bu sene bütçesine 
Ankara Adliye binası için arsa alınmak üzere 
Bütçe Karma Komisyonunca 10 milyon 'lira ko
nulmuş olduğunu memnuniyetle karşılıyoruz; 
ama, şunu da ilâve, ediyor ve Ankara Adliye 
Sarayının temelinin atılması ve bunun için ge
reken tahsisatın alınması hususunda kürsüden 
muhterem Bakanın bu mevzuda neler düşün
düklerinin cevabını rica ediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, «Adalet Mülkün Te
melidir.» Adaletin temeli ise, kanaatimizce hâ
kimdir.. Bu sebeple memleketimizde adaletin te
melinin sağlam ve muhkem olmasını istiyorsak; 
her şeyden önce ehliyetli, faziletli, ahlâklı, tec
rübeli hâkimlere ihtiyacımız vardır. Adaletin 

sürati ve isabetli tecellisinde insan unsurunun 
ve yapısının; hâkimin rolü olduğuna inanıyo
ruz. Bu sebeple hâkimlerimizin teminatını vic
danlarında görüyoruz ve vicdanlarında duyuyo
ruz. Ferdî vicdanlarının makesi olacak âdil ka
rarlarını yurt sathında, Grup olarak beklemek 
hakkımız olduğunu kaydediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, adaletin mülkün te
meli olduğuna inanarak Adalet Bakanlığı men
suplarını ve büyük fedakârlıklarla yurt sathın* 
da vazife gören hâkim, savcı ve diğer mensup-
larını saygı ve muhabbetle selâmlar; Adalet Ba
kanlığı bütçesinin memleketimize ve milletimi
ze hayırlı olmasını ve Adalet Bakanlığı men
supları için başarılı uygulama alanları açması
nı Grubum adına gönülden temenni eder, hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına Sa
yın Özkaya. 

M. B. G. ADINA MEHMET ŞÜKRAN ÖZ
KAYA (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Hukuk devleti içinde adaletin yeri ve ilke
leri büyük önem taşır. Adaletin ölçüsü ve uygu
lamadaki sonucu ile toplum vicdanını dengele
me ve etkileme oranı eşit olan uluslar, insanca 
yaşanan bir ortamı tarih satırlarına yansıtır
lar. 

Ulusların yaşama ve var olma ölçülerinin 
bir değerlendirmesi olan adalet mekanizmasının 
işlemesi ile ilgili bu kuruluş, tüm devletlerinin 
devlet, olma nizamını düzenleyen ve devam et
tiren bir özelliğe sahip bulunmaktadır. Bu ne
denle böylesine önem taşıyan bir Bakanlığın 
bütçesini incelemek ve görüşlerimizi dile getir
mek görevimizin bir gereği olmuştur. 

Sayın senatörler, Türkiye Cumhuriyetinde 
adaletin temeli mevcut yasalar ile, bu yasaların 
kaynağı olan Anayasamızın ilke ve .kurallarına 
dayanmaktadır. Anayasa rejimi, Profesör Hen-
ri Fabre'nin dediği gibi, «Devletin organizas
yon şeklidir.» Yine bu değerli profesör, «Biz 
Fransızların yazılı anayasa anlayışımız sosyolo
jiktir. Bu anayasanın yalnız metnine bakmak 
ve bağlanmakla kalmayıp, aynı zamanda onun 
fiilen nasıl işlemekte olduğuna değer vermekte 
olduğumuzdur.» demiştir. Bu iliim adamı: «Ya
zılı anayasa rejiminin muhtevası fertler arası 
hürriyet ise Anayasa, liberal teoriye göre de-
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ğedendirilir. Temel hedef eşitlik ise rejim, 
Marksist teoriye göre değerlendirilir» diyerek 
bir ayrım yapmıştır. 

Bizim Anayasamız her türlü tereddütlerin 
üstünde, kişi özgürlüğünü teminat altına alan, 
insan hak ve hürriyetlerine saygı esasını kabul 
eden ve kuvvetler ayrılığı teorisini Devlet ha
yatına uygulamayı öngören bir kurallar yasa
sıdır. Anayasa sistemimizde idarenin her çeşit 
işlemleri yargı denetimine tabi tutulmuştur. 
Yangı yetkisi ise, Türk Ulusu adına bağımsız 
mahkemelerce kullanılmaktadır. Mahkemelerin 
yargı yetkisini kullanmaları .yalnız kişi hak ve 
ödevleri yönünden değil, toplumun sosyal ve 
'ekonomik düzeni ile Devlet düzenini de etkile
mesi bakımından büyük önem taşır. 

Sayın senatörler, yukarıdan beri önemini 
açıklamaya çalıştığımız bu kuruluşun çözüm 
bekleyen sorunlarına inceleyebildiğimiz ölçüde 
değinmeye çalışacağız. 

Mahkemelerde en önemli şikâyet konusu, 
davaların uzun bir süre devam etmesidir, iş 
hacminin çokluğu, yıllık dosya adedinin bir tek 
yargıcın yüklenemeyeceği şekilde her yıl art
ması davaların en iyi şekilde değerlendirme 
olanaklarını yıpratmaktadır. Davaların ve so
runların çoğalması, toplumda hak ve adalet 
duygusunun özlenen biçimde gelişmemesi, yasa
lara uyma geleneğinin gereği gibi yerleşmeme
si, Anayasa doğrultusunda sosyali, ekonomik ve 
hukuk reformlarının gerçekleşmesindeki gecik
meleri gibi nedenlerle yakından ilişkilidir. Yıl
larca süren bir dava, hak sahibi için mağdur 
edici olmakta ve hattâ suçlu için maddî ve ma
nevî zararlar husule getirmekte; yerine geç ge
tirilmiş bir adaletin, huzur verici niteliğini göl
geler altında bırakmaktadır. 

-Hâkim ve savcıların, sorumlulukların bilinci 
içinde ve ağır yüklerin taşıyıcısı oldukları bir 
gerçeğin ifadesidir. Ancak, binaların elverişsiz 
durumu, kitapların kifayetsizliği, araç ve ge
reçlerin noksanlığı ile dava ve müracaat sayıla
rının insanüstü bir çalışmayı gerektirir halele ol
ması, sürati kesen belli başlı nedenler olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Tebligat usulündeki formalite bağlılığı, teb
ligattan imtina heveslilerine karşı geniş hoşgö-
rürlülük içindeki usul hükümleri de bu gecik
melerin etkili nedenleri arasındadır. 

Teşkilât konusunda bâzı değişiklikler yap
mak ve üst mahkemeler kurmak gibi önerileri
mizin, aynı zamanda bu güçlükleri azaltacak 
tedbirler olduğu kanısındayız. Haklı davalarda 
Cumhuriyet Savcılığına davaları takipte kolay
lık sağlanması ve yapılan haksız müracaatları 
önleme tedbirlerinin alınmasında bâzı yeni usul 
hükümlerinin ve buna bağlı yeni kuruluşların 
getirilmesi zorunluluğuna inanıyoruz. 

Sayın senatörler, 23 . 12 . 1972 gün ve ka
nun hükmünde 2 sayılı Kararname ile 657 sa
yılı Kanunun 36 ncı maddesindeki sınıflara gi
riş derecelerinin, 30 . 11 . 1970 tarihinden önce 
kurumlarda görev alan memurlara da tanına
rak eski ve yeni memurlar arasında eşitliğin 
sağlanması ve kadrosuzluk nedeni ile terfisiz 
geçen sınırlı sünenin kıdeme eklenmesi gibi ko
nuların gerçekleşmesini içtenlikle dilemekteyiz. 

Ayrıca, hâkim ve savcılar kanununun çık
ması beklenmeden aylık ve intibak aksaklıkla
rının kararname kapsamına alınmasının uygun 
olacağı görüşünü benimsiyoruz. 

İcra memurlarının, hukuk mahkemelerinin 
kararlarını infazla görevli bulundukları,, hattâ 
bizzat karar verme ve uygulama yetkilerine sa-
hiboldukları bir gerçektir. Çoğunlukla yüksek 
tahsilli olmayan icra memurlarının, bâzı yanlış 
anlamalar dolayısıyla büyük zararlarla karşı-
karşıya kaldıkları yapılan müracaatlarla anla
şılmaktadır. Bu memurlukların, hukuk mezun
ları arasından icra infaz hâkimliği şeklinde de
ğiştirilmesinin hukuk açısından daha uygun bir 
ortam yaratacağı kanısındayız. İcra memurla
rına verilen 250 liralık tazminatın icra memur 
muavinlerine de verilmesi adaletin bir tecellisi 
olacaktır kanısını taşımaktayız. 

1960 yılından önceki ekonomik şartlara gö
re düzenlenmiş bulunan, durum gereğince suç
üstü görevini yapan savcı ve hâkimler, olay 
mahallinde yaptıkları görev karşılığı 10 lira al
maktadırlar. Belediye hudutları dışında bu 
miktar 15 liradır. Meydana gelen olaylar saat 
17,00'den sonra ise, hâkim ve savcılara hiçbir 
ücret ödenmemektedir. Bu durumun düzeltil
mesi ve önlenmesi konusunda Sayın Bakanın 
iyi niyetlerime gönülden inanmaktayız. 

Sayın senatörler, modern hukuk anlayışın
da cezanın infazında en başta gelen amaç, hü
kümlülerin ıslahıdır. Bugün cezaevlerinin bu 
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amacı sağlayacak nitelikte bulunmadığı bir 
gerçektir. Bu konunun da gereğince değerlendi
rilerek, binlerce hükümlünün yeniden topluma 
kazandırılması yolunda âcil tedbirler alınacağı
na içtenlikle inanıyoruz. 

Sayın senatörler, yukarıda bahsettiğimiz 
birçok konulan düzenleyen yasaların Anayasa 
(doğrultusunda yeniden ele alınması ve özellik
le dağınık olan özel hukuk konusundaki yasa
ların tek metin halinde birleştirilmelerinin bir 
zorunluluk olarak ortaya çıktığı açık bir ger
çektir. 

Başkent Ankaran in bir adliye binasına sa
hih olmama sı, dağınık ve ayrı semtlere serpişti-
tiril en binalarda iş takibi, iş sahipleri ve hu
kukçularımızın haklı şikâyetlerine konu olmuş
tur. Yıllarca devanı edegelen bu durumun 1973 
bütçesi ile gerçekleşme olanağının yaratılmasını 
memnunlukla karşılıyoruz ve Sayın Bakana te
şekkür ederken, binlerce vatandaşın hislerine 
tercüman olmanın rahatlığını da duyuyoruz. 

Sayın senatörler, sözlerimi bitirmeden önce 
'komisyonda izlediğim bir hususu ifade etmek 
isterim. Değerli senatör arkadaşlarımın teşki
lât ve diğer konularla- ilgili birçok haklı talep
leri Sayın Bakan tarafından samimiyetle ka
imi edilmiş ve olumlu karşılanmıştır. Ancak, bu 
iyi niyetlerin gerçekleşmesi büyük ölçüde mad
dî olanaklara dayandığından, Devlet nizamının 
temeli ile ilgili bu sorunların çözümü için büt
çede Adalet Bakanlığına ayrılan miktarın yeter
li olmadığı da bir gerçektir. 

Sayın senatörler, yukarıda bahsettiğimiz 
adalet cihazını hukuk kuralları uyarınca ve 
vatandaşların haklarının alınması ve verilmesi 
şeklinde ve hiçbir tereddüt yaratmadan işlete
bildiğimiz ölçüde Devlet olarak ayakta güçlü 
olaibilnıe olanaklarını kazanırız. Adalet karşı
sında hakkını arayan vatandaşın zihninde ve 
toplumun vicdanında maddî ölçüler ve siyasal 
etkiler çarpışmaya başladığı anda, hukuk dev
letli olma ve devlet olarak güçlü bulunma dilek
leri yitirilmiş olur. Tarihte devletlerin harita
lardan silinmeden önce yıkılma nedenlerinin ve 
ölüm sancılarının başında, hukukun bağlı görün
düğü kurallarının uygulamada gösterdikleri 
büyük sapmalarla insan vicdanlarında husule 
gelen inançsızlık ve güvensizlik kaynağının 
yaygınlaşması gelir. Bu nedenle bağımsız mah-
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kemelerimize düşen görev, yalnız bir vatanda
şın hakkının iadesi yönünde değil, Türkiye 
Cumhuriyetinin geleceğine güveni bakımından 
da önem taşımaktadır. Gelecek yıllarda sorun
larının büyük bir kısmı çözümlenmiş bir ba
kanlık görmek isteyen değerli arkadaşlarımı
zın gerçekleri olduğu gibi değerlendireceklerin
den de asla şüphe etmiyoruz. 

Bu hususu da dikkatlerinize sunarak, Senato
nun değerli üyelerini saygı ile selâmlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAX — Şahısları adına Sayın Özden,, 
Sayın Hazer, Sayın Soydan, Sayın Yılmaztürk, 
Saym Hazerdağlı söz almışlardır. 

Sayın Özden, buyurun. 
EKREM ÖZDEX (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
1973 bütçesi münasebetiyle Türk adliyesinin 

ihtiyaçlarını ortaya koymak ve gereken tedbir
lerini arz etmek benim için pek güç olacaktır. 
Çünkü söz hakkımız müddetle mukayyettir. 
Bu kayıt içinde teferruata inmeden ve esaslı 
meselelere temas etmek şartıyle Bakanlığın büt
çesini eleştirmekten başka çarem olmadığını 
lütfen kabul buyurmanızı rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, çocuk mahkemeleri 
ve ıslah evleri meselesi henüz daha halledilmiş 
değildir. Bütçe raporunun 6 numaralı bendini 
teşkil eden çocuk mahkemeleri ve ıslah evleri 
meselesinin Bakanlıkça, ciddî olarak ele alın
madığını esefle müşahede etmiş bulunuyorum. 
Ceza veya ıslah evlerine giren çocukların bir 
daha suç yapmamak şahsiyetini iktisabedecek 
şartlarla karşılaşarak, ıslalıı nefsetmiş bir halde 
buralardan çıktıklarını iddia edemeviz. Memle-

i ketin geleceği ile sıkı bir münasebeti olan bu 
ı 'konunun kıymetli arkadaşım Adalet Bakanı ta-
1 rafından en yakın bir zamanda ele alındığını 
| görmek arzusunda olduğumu tekrar ifade et-
j m ek isterim. 
| İstatistiklere göre 1972'de 63 296 tutuklu 
i 
j var, 1 adet .çocuk ıslah evi, 2 adet çocuk ceza ve 
| ıslah evi, 3 adet çocuk cezaevi var. Bunlar, 

tanı isteklerimize tekabül eder mahiyette değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de ceza ve 
| tevkifevleriîiin, bâzı istisnalar haricinde, he

men hemen hepsi çok fecî durumdadır. Türki
ye'de 634 ceza ve tevkifevi mevcuttur. Bunların 
süratle modern bir şekle getirilmesi gerekiyor. 
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Burada mühim bir noktaya temas etmek is
terim. Gazetelerin birinde okuduğumuza göre 
Sağmalcılar Cezaevinde esrar imal edildiği mey
dana çıkarılmıştır. Bunlar kimlerdir? Müdür ne 
yapmıştır ve evvelce ne gibi tedbirler almıştır? 
Buna göz yumanlar kimlerdir? Tahkikat ne saf
hadadır?. Bakanın bu ciheti açıklamasını dile
rim. 

Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
dan aldığımız ve halen tatbik etmekte bulun
duğumuz Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
muzda hazırlık tahkikatı gizlidir; taraflara ma
lûmat verilmez. Tahkikata, vaziyet eden savcı 
bunu gizli olarak yürütür. Buna rağmen, basın
da, hazırlık tahkikatı ile ilgili çeşitli yazılar, 
haberler, hattâ resimler vardır. Maznunun ne 
dediği ve sonra nasıl ifadesini değiştirdiği de 
açıkça yazılır ve tafsilâtı ile gazetelerde sütun
lar işgal edilir. Bunu enlayaımıyorum. Cumhu
riyet savcıları bu haberleri hangi kanuna isti-
nadederek aksettirmektedirler, bilgi edinmek 
isterim. 

Bütçe raporuna göre 241 yerde icra ve iflâs 
memurluğunun, mahkeme başkâtiplerince yü
rütüldüğü tahakkuk ediyor. Başkâtiplerin işleri 
pek çoktur. Bir de bu munzam işler onlara tah
mil edilirse, hiç şüphe yok ki, icra işlerinin ge
reği gibi yürüdüğü iddia olunamaz. Buna bir 
çare bulma zamanı gelip geçmiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Adlî Tıp Müessese
sinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu mües
sese bugün âtıl durumdadır. Heyet arasında 
içhastalıkları ve diğer mütehassıs kimseler ol
madığından, dosyalar müessesede yığılıp kal
mıştır. Buna nasıl çare bulunacaktır? Adalet 
Bakanının bunu tavzih etmesini dilerim. 

G47 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Ka
nunun ıslah edilecek tarafları vardır. Bu ısla
hatın acilen yerme getirilmesi ieahediyor. 

Söz buraya gelmişken genel aftan bahset
meden geçemeyeceğim. İnfaz müesseselerimizde 
Kasım 1972 itibariyle, yukarıda arz ettiğim gi
bi, 63 296 hükümlü ve tutuklu mevcudolduğu 
anlaşılıyor. Ceza mahkemeleri davalarla dolup 
taşmaktadır ve talik müddetleri iki - üç aya ka
dar uzamaktadır. Cumhuriyetin 50 ne i yılma 
tesadüf eden 29 Ekim 1973't e bir genel af ilân 
edilmesinin, Türk cemiyetinin istikrarlı bir ha
yata kavuşması bakımından, çok lüzumlu ve 
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âcil bir mesele olduğu kanaatindeyim. Böyle 
bir semahat Türkiye Büyük Millet Meclisinin. 
varlığına yaraşır asil bir hareket olacaktır. 

Sayın Bakan Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
rnununun tadil tasarısını getirmiştir. Tadil ta
sarısı burada müzakere edilirken onun üzerinde
ki fikirlerimizi geniş geniş izah ettik. Tasarıyı 
tam mânası ile dertlere deva getirecek mahi
yette görmedik. Şunu ifade etmek isterim ki, 
30 seneden beri tatbik edilen bu kanunda mev-
zuubahsolan maddelerden gayri, diğer tadile 
muhtaç maddeler de vardır. Kanunun tümü çok 
esaslı bir şekilde gözden geçirilerek Bakanlığın 
yeniden bir tasarı ile Meclise gelmesi yerinde 
olacaktır. Kısır tedbirler halkın ihtiyaçlarına 
karşılık vermez. Hükümetler bu ciheti nazarı 
dikkate almıyorlar, palyatif tedbirlerle mesele
leri halletmeye uğraşıyorlar. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ta
diline dair olan bir tasarı da Millet Meclisinde 
vardır. Tesadüfen oradaki müzakerede bulun
dum; onu da, aynı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu gibi kısmî bir tadil halinde gördüm ve 
çok üzüldüm. 

Muhterem arkadaşlar, basın kanunu yapı
lırken gözden geçirilmesi gereken esaslı mese
leler, çeşitli gazetelerde makalelerle, haberlerle 
yer almaktadır. Kanaatimce fikir suçu hiçbir 
zaman hürriyeti bağlayıcı bir ceza müeyyidesi 
altına alınmamalıdır ve alınması doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar, sadece Anayasanın 
değil, her gün tatbik edilmekte olan Ceza Ka
nunu ve Medenî Kanunun aksayan taraflarının 
şimdiye kadar tadil edilmemesi üzücüdür. Ana
yasayı günün ihtiyaçlarına göre boyuna tadil 
edip duruyoruz. Bu tadil ne zamana kadar gi
decektir; bunu da kestirmek mümkün değildir. 
Ancak, gerek Ceza Kanununun, gerek Medenî 
Kanunun aksayan öyle tarafları vardır ki, bu
nun üzerine kimse elini uzatmıyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, Avukatlık Kanunu
nun bilhassa 142 nci maddesinin değiştirilmesi 
hususundaki öteden beri savunduğumuz fikirle
rimizi burada tutanaklara geçirmek istiyorum. 
Tünk Anayasasına muhalif olan bu ve buna 
benzer maddeler behemahal kanundan çıkarıl
malıdır. Özerk bir müessese olan Barolar ve 
Türk Baroları Birliği, Adalet Bakanlığının sul-

' tası altına verilemez. Bunu kabul etmek, hoş 

385 — 



C. ISanatosu B : 24 

gönnek, hukukîliğini iddia etmek asla mümkün 
değildir. Tekmil hukukçuların karşı olduıMarı 
bu durumu meslekten gelmiş bir arkadaşın, bir 
Bakanın, Bakanlığı sırasında tashih edeceğini 
ve binlerce hukukçuyu sevindireceğini ümidedi-
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Öz
den. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — İş mahke
melerinin durumunu da ıslâh etmek ieabediyor. 
Medeni Kanunun da tadili hususunda bir kitap 
neşredilmişti; henüz bir netice alınamamıştır. 

Sayın arkadaşlar, hâkimlerin ve savcıların 
bilgilerini artırmak yolunda Bakanlığın bir faa
liyetini göremiyorum. Öteden beri içtihatların 
derlenip toplanıp hâkimlere zamanında gönde
rilmesi usulü tatbik edilememiştir. Ara - sıra 
bölge toplantıları yaparak kararlarda vahdeti 
temin etmek, bilhassa Doğu illerinde hâkimlere 
bedava kitap ve mecmua ve içtihatları gönder
mek memleket menfaatinin icabıdır. 

Arkadaşlarım, adalet mekanizmasında süra
tin onu yaralayacağını bilirim; fakat mahkeme
lerde davaların sürüncemede kalmasının da ada
leti müteessir edeceğini müsaadenizle iddia ede
ceğim. Gerek cezada ve gerekse hukukta, dâva
ların mutat talikte aylardan aya, hattâ mevsim
lerden mevsimlere yapıldığı gözönündcdir. Bu 
bir felâkettir; hak sahipleri ıstırap çekmekte
dirler. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden ev
vel kısaca kadro meselesine de işaret ederek 
kürsüden yarılacağım. Yaptığım temaslardan 
Maliye Bakanlığının Adliyenin istediği kadro
ları vermediği anlaşılmaktadır. Bu yersizdir, bu 
kadrolar verilmelidir. Maliye Bakanlığı kendi
ne aidolan işlerde kadrolar verir, Adliyeye bir 
icra memurunun, kâtibinin kadrosunu vermez; 
1)11 kadar kıskançtır. Adalet Bakanlığının üvey 
evlât olması neden ileri geliyor bir türlü anlaya
mıyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, sözlerimi burada ik
mal ederken 1973 yılı Adalet Bakanlığı Bütçe
sinin, şerefli mensuplarına ve Türk halkına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı suna
rım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer... Yok. Sayın Soy
dan. 
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HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

1973 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesi münasebetiyle kişisel görüşlerimi izaha 
çalışacağım. 

Adalet mülkün temeli olduğuna göre, bu te
melin de sağlam esaslara bağlanması sosyal za
ruret icabıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisin
den hangi reform kanunları çıkarsa çıksın, ada
leti tevzi eden müessese sağlam tevzide bulun
madığı ve tatbikatçılar kanunları sosyal nizama 
uygun şekilde ve gerçek anlayışla tatbik etmedi
ği müddetçe hangi kanun yapılırsa yapılsın, o 
kanun kâğıt üzerinde kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Ekrem Özden arkada
şım kısmen temas etti; bugün bir Öntedbirler 
Kanunu yapıldı. Dolayısıyle Tapulama Kanu
nu, gibi, özel kanunlar yapılıp gelmektedir ve 
reform kanunları da bunun arkasından gelecek
tir. Medenî Kanunda bütün tatbikatı ile karşı
mıza çıkan, iştirak halindeki mülkiyet var. İs
viçre Medeni Kanunundan iktisabedilen iştirak 
halinde mülkiyet, aşağı - yukarı bizde tatbik 
sahası görmemiştir. Tatbikatta; bunu müşterek 
mülkiyete çevirinceye kadar, varislerden veya 
iştiraki teşkil eden hissedarlardan biri toptan 
muvafakat göstermediği takdirde, bir temliki 
tasarrufta bulunmak imkânı da mümkün olma
maktadır. Bu yüzden birtakım gayrimenkulle-
ritı ihtilâfları uzayıp gitmekte ve halledileme-
mektedir. İşte diğer gelecek ve çıkmış reform 
kanunlarında bu aksaklık giderilmediği müd
detçe aynı ihtilâflar devam edecek ve mahkeme
lerinde hayli zamanını alacaktır. 

Bu mevzua kısaca temas ettikten sonra, bu
gün 17 senedir kanunumuzda bir boşluk olan 
bir hususa temas edeceğim. Anayasa bakımın
dan mülkiyet, herkesçe vaz geçilmez bir hak 
ve temel bir tasarruf esasıdır. Anayasanın ka
bul etmiş olduğu bu mülkiyetin korunmasında 
5917 numaralı Kanuna göre vâki müracaatlar
da idarî tedbirler varken, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanuna göre tedbir mevcut değildi. 
Adalet Partisi mensubu arkadaşlarım bu kanu
nu getirmişler ve milletvekilliğim sırasında, 1957 
senesinden beri mücadele ettiğimiz bu boşluğu 
doldurmuşlardır. Bunun acilen takip edilerek 
komisyondan ve meclislerden geçirilmek suretiy
le kanuniye! kesbetmesinde ciddî bir fayda mü-
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lâhaza etmekteyim. Bunu takip eden ve bugün
kü haline kadar getiren, bu tasarıda emekleri 
geçen arkadaşlara teşekürü bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi savcı ve hâ
kimler; tatbikat itibariyle bugün adalet ihtilâf
ların son temeli olduğuna ve en son merci bulun
duğuna göre, bunların fazilet ve ahlâk sahibi ol
ması en önde gelen esaslardandır; ama görüyo
ruz ki, yeni bir usule gidilmiştir. Namuslu çalı
şan savcı ve hâkim arkadaşları bundan tenzih 
ederini. Maalesef yapılan yanlış tatbikat sebe
biyle, betahsis disiplin kurulunun yanlış işlem
leri yüzünden, bugün bir kısım hâkimler ve sav
cılar arasında bir araba ve kat alma saltanatı 
başlamıştır. İşte burada yapılacak iş, vazifeleri 
ni ifa eden hâkim ve savcı arkadaşların kont
rolü ve teftişi meselesidir. Adliye Vekâletin deki 
müfettişlerden ve sonra (ki, temenni ediyoruz). 
Yüksek Hâkimler Kurulunda kurulacak müfet
tiş kadroları itibariyle müfettiş arkadaşların gö
revlerini titizlikle yapmalarını rica etmekteyim. 
Bâzı müfettiş arkadaşlar vardır ki ; şikâyet edi
len hâkim veya savcı hakkında aslında gizli tah
kikat yapması lâzım iken, onlarla daAretleşe gi
derek kurtulmaları için türlü yollara başvurur
lar. Böyle müfettiş arkadaşlarımızada rastlamış 
bulunmaktayım. Onun için Adliye mensupların
dan rica ediyoruz; müfettişlerin alınırken ciddî 
bir sansürden geçirilmesi ve herkesin de müfet-
+is obn\nk alınmaması lâzımdır. Netice itibariyle, 
nvle h-'dler çıkıvor ki, müfettişi gelip şikâyet 
c'nıp /orunda kalıyoruz. 

"•l;-Verem arkadaşlarım, müfettişlerin tah-
~--'T'. ' --" '1-i'jT r̂ v- ' rl c- rnzlilik esası bakim oV-» -̂
- - . - , , -v,--- , , - î l f , , ı : on. - v r , 0 o v - - r ; ıv ; \;-r v„.+-.,„••-_ 

Vaktiyle, Elbistan'da bir mal müdürü vardı 
ve adliye, mülkiye tamamen bunun elinde idi. 
Hakkında şikâyet vakî oldu; Elbistan'a müfet
tişin geldiği duyuldu; fakat müfettişin nerede 
olduğu bilinmiyordu. O zamanki müfettişin şim
diki Başbakan arkadaşımız sayın Ferit Bey ol
duğunu sonradan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu at
la karlı dağlara çıktı ve orada müfettiş olduğu
nu bildirmeden tüccar hüviyetine girdi. Delilleri 
topladı, ondan sonra hüviyetini meydana koy
du. Bütün delilleri tamamen ortaya çıkardık-
ta,n sonra Adliyeye teslim etti; bütün suçlu me

murları hapse sokturdu ve teftiş de bu şekilde 
müspet neticeye varmış oldu. Şimdi ise, müfetti
şin, geleceğini «Müfettiş geliyor» diye aşağı 
yukarı bir hafta evvelden duymaktayız. Elbette 
o zaman şikâyet edilen arkadaş; savcı veya hâ
kim ise, suçlu iseler delilleri yok edeceklerdir. 
Bunun için gizlilik esasını tahkikat süresinde 
müfettiş arkadaşların yürütmelerini şahsen rica 
etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de kâtipler üze
rinde durmak isterim. Son Bütçe Kanununun 15 
nci maddesindeki torba kadro tatbikatı suretiy
le; emekli veya istifa eden birtakım kâtiplerin 
yerlerine derhal yenilerinin alınmadığı ve bu 
yüzden de, gittiğimiz zaman, kâtiplerin vazifele
rini savcıların veya hâkimlerin yaptıklarını mü-
şahade etmiş bulunmaktayız. Adliye mekaniz
ması diğer dairelere benzemez. Adliye sürat is
ter. O halde, kâtibi bulunmayan bir mahkemenin 
savcı ve hâkim arkadaş kâtipliğini yaparsa, gö
revini yapmamış olacaktır. Bu yönden de Adliye 
Bakanlığının dikkatini çekerim. Bu hususun dü
zeltileceğini de Bakanla olan son temasımda 
öğrenmiş bulunmaktayım. Bu bakımdan da 
memnuniyetimi izhar etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir mevzua daha 
temas ederek sözlerime son vereceğim. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda; tatbikatı ba
kımından bendeniz şahsen bir hâkimler şûrası
nı hayli savundum; ama bir adliyeci olarak tat
bikatını gördüm ki, eğer şu son yapılan 45 nu

maralı Kanuna göre, müfettişler kurulu da gö
revlerini cidden yapamaz olursa, artık bu ka
rarımdan şahsen vazgeçiyorum. Hâkimler Kuru-

' Vmvn da ciddî bir kadro ile Adalet Bakanlığına 
i V^vmmasma taraftarım. 

'."V"pk prsiv mevzuuna temas ederek söz-! b>Hme son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, kazalarda arşivler 
çok bozuktur, dosyaları bulamıyoruz. Bunun 
başkâtibe tevdii zararlıdır. Kadro tesisi suretiy
le her kazada bir arşiv memurunun tâyin edilip, 
dosyalar üzerinde hassasiyetle durmasını yük
sek Bakanlıktan arz ve istirham eder, 1973 yılı 
Adliye Bakanlığı Bütçesinin Türk Milletine ve 
Adliye Bakanlığı mensuplarına hayırlı olması-

| m temenni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
| (Alkışlar.) 
I BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk. 
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ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; 

1973 yılı Adliye Bakanlığının Bütçesi görü
şülürken ben yalnız bir hususa işaret etmekle 
yetineceğim; o da Adlî Tıp Müessesesidir. O 
Müesseseseııin içinden gelen bir arkadaşınız 
-olarak belirtmek isterim ki, 45 - 50 seneden be
ri ıSoğukçeşme Askerî Rüştiyesine tıkılmış olan 
Adlî Tıp Müessesesi gerek bina, gerek kadro, 
gerek çalışma imkânları ve gerekse âlet, eda-
vat ve eçjhize bakımından yanım, asır evvelinde-
ki kadro v? imkânlara bugün Yargıtay seviye
sinde dosya muhtevalını karşılamak için çırpı
narak, âdeta fevkalâde faz^a mesaî v ^ e ^ k eı-
H-ıalamm va.r>maVtadı~. Haftada L W - 90°0 
^'va^i"da d^sva e ıkarı1maktadır Edirne'den 
Kars'a, izmir'den Hakkâ-i'yc kadar bütün Tür-
'k:ve'nin mrhkemelennd'm gAlen do^va^rı rrs-
mî bilirkişilik müessesesi olarak tetkik etmekte 
ve on1 ara cevap hazırlamaktadır. 

Adlî Tıp Müessesesinde f»ac1,isin ya^m^a 
Mora MüdiHüğü. F'zik Tetkikler Şubesi Mü
dürlüğü, Kimyevî Tahliller Şubesi Müdürlüğü. 
biyoloji, bölümü, 'm'üşahade'hane bölümü gibi 
birçok böKimleri ihtiva etmekte ve yeni getiri
len adlî tıp kanununda ise, daha yeni yeni bö
lümler ilâvesi ve ihdasına lüzum görülmekte
dir. 

Senelerden beri. Parlâmentoya iltihak etti
ğimden bu yana her vesile ile ben veya diğeyı 

a1 kadaslanm, AcTî Tıbbın böylesine mağdu1' ve 
erad^e l i r a m a bi^ müessese oVluğnna i^a^et 
eder:z Bu^a bir türlü cara H^amadık N"ihr>T-e+ 

bu vaz kendi kendime dükündüm ve bu mesnlp^i 
mahallinde tetkik etmrk üzere, acaba saym Ba
kanı oraya gö+ır^e imkânım bulabilir rnivi1^ 
diye çalıştım. Yaz aylarının o kesif mesaisinde, 
Anayasa tadili mevzuunda sayın Bakanın İs
tanbul çalışmaları sılasında bu imıkânı bulabil
dim. Burada şükranla kaydetmek istiyorum, sa
yın Bakanımıza istirham ettim, davet ettim Hi+-
fetti!^r, o kesif mıesai arasında bizzat Adlî Tıb
ba kadar teşrif etti1 er, geld^er ve iki saati"-1' 
bir zaman içerisinde hem Ad1! Tıp Müessesesi 
Reisi Doktor Muzaffer Güldoğan'ı v° hem de 
oradaki arkadaşlarımızı ayrı avn dinlemek lüt-
funu balhsettı'er. Binayı gezin bizzat gördüler 
ve o iki, ikihueuk saatlik müddet içerisinde bü
tün dertlerimizi sayın Bakana arz ettiğimiz za-

2 . 2 . 1973 O : 1 

man, sayın Bakanımız hayret içinde kaldı ve bu 
meseleye bütün gayreti ve dikkati ile eğileceği
ni taahhüt etti ve hemen arkasından da yavaş 
yavaş bu işin meyvelerini görmeye başladık. 
Netekim, geçenlerde sayın Bayındırlık Bakanı
nın bir müjdesini aldım. Artık Adlî Tıp Mües
sesesi binasının yakında inşaasına başlanacağı
nı, bu bakımdan da bina yönünden kısa zaman
da rahata ulaşacağımızı müjdelediler. 

•Sayın Bakanın diğer konulara da büyük 
ödemle ve tamamen samimî bir davranışla eğil
diğinden eminim ve bunu hakikaten insan gü
cünün üzerinde, ç^k sanrmî bir eravetle ifa et-
^i^in^ d" inanıyorum. Yalnız Adliye Vekâleti 
Velisinde acaba Bakanlığın çok geniş adalet 
cihazı ile ilgili meseleleri yanında unutuluyor 
veya kenara mı HiMyor bilmem, bir pa«if mu
kavemet var. Meselâ, Fizik Tetkik1 er Snibesi 
vardır ki, bu, iki bölüme ayrılır. Birisi Balistik 
bölümüdür ve her türlü ateşli, atessiz silâhları 
tetkik eder. ikinci bölümü de Grafoloji; yani 
yazı ve imza tetkikine bakar. 

Biliyorsunuz Adlî Tıp Müessesesi resmî bi
lirkişilik müessesesi olarak Devletin, Adliyenin 
hizmetinde en ucuz imkânla vazife gören mües
sesedir. Dosya muhtevası ve verilen kadro ve 
bütçe imkânı ile gördüğü işi kıyas edecek olur
sak; bir de mahkemelerin bunun dışında özel 
paralı bilirkişilere ödediği paraları kıyas ede
cek olursak, bire yüz, bire beş yüz seviyesin
de büvük farklılık görürüz Meselâ, milyonluk, 
ĤO Vulik bir senedin reddi veva kabulü, sahi

binin tespiti mevzuunda Ad7î Tıp Müessesesin-
'"''"• k.i maaşlı hır mütehassıs veya bir teknik e^e-
mrn bunu ha^eder ve bunun günde en az elli ta 
tanelini, yüz tanesini halleder, çıkarır, sunar; 
ama bir mahkeme bunu hariçten bir güzel sa
nat1 ar mütehassısına veya hariçteki bir adlî ta
bibe veya hariçteki bir mütehassısa özel olarak 
vaptıi'dığı zatman, malûm Avukatlık Kanunu 
o-^.eğince senedin para değeri ölçüsünde bir 
vıVde h^san takdir edilir. Bu, adüvede geçerli 
bir usuldür. Bu usule göre -büyük ölçüde para 
ödenir. 

Bir misali söyle arz edeyim: Eski Fizik Tet
kikler Şubesi Müdürü Hayrettin Dalokay'm 
tekrar müesseseye dönmesini ben müessesede 
iken rica ettiğim zaman, «Ne lüzum var benim 
oraya iki - üç bin lira maaşla gelmeme; ben di-
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şandan Devletin bana bir ayda verdiğinin en 
az 30 mislini alıyorum», dedi. «Onun için buna 
ihtiyaç yok.» dedi. Hakikaten merak ettim, tes
pit ettim; astronomik rakamlar, çok büyük öl
çüde paralar ödeniyor. O halde günah değil 
imi? Niçin bu resmî bilirkişilik müessesesini 
Devlet olarak, Adliye Bakanlığı olarak değer
lendirmiyoruz da, mahkemelerde vatandaşlar
dan birçok davalının veya davacının ödeyemi-
yeeeği seviyelerde, vatandaşın büyük ölçüde 
mutazarrır olmasına gidiyoruz? 

ıSaym senatörler, bugün Fizik Tetkikler Şu
besi eleman bulunamadığından dolayı kapalı
dır. Eleman yoktur. Şimdi sayın Müessese Baş
kanı ile görüştüm, polis enstitülerinde, silâh 
fabrikalarında böyle elemanlar var; fakat ne
dense, ya maaşın azlığımdan veyahut Bakanlı
ğın bu tmıevzudaki soğuk davranış ve tutumun
dan gelmıiyorlar. Sayın Bakanı tenzih ediyo
rum; Bakanlık ilgilileri nedense biraz bu is d e 
pasif mukavemetin veya bir donukluğun içinde. 
Bunu anlamanın imkânını bulamadım. Öyle 
zannediyorum ki, eleman bulunabilirdi. Eğer 
maaşlı 'bir eleman bulunamazsa dahi, mukave
leli olarak parça veya rapor başına muayyen 
miktarda para ödemek şartı ile eleman buluna
bilirdi. ki hu usul dahi para bakılmandan % 50 
nispetinde avantaj sağlar. Bu yola dahi gidil-
mıemıiştir. Bir nevi Adlî Tıp Müessesesi âdeta 
kendi kendine ne hali varsa görsün gibi bir ça
lışmanın içine terk edilmiştir. 

Onun için çok istirham ediyorum!, sayın Ba
kanın bu samimî davranışı yanında, bir nevi sa
yın Bakana şükranlarımı arz ederken. Bakan
lık müe^sesesindeki bu donuk tutum ve davra-ı 
n^sı da bir serzeniş havası içersinde Bakana şi
kâyet etm^k istiyorum. Onun için, bu müessese
nin nasıl ki binası yavaş yavaş yapdmakta ise, 
inşallah yakında kavuşacağız; diğer kadro, ec-
hize, alet, edavat ve eleman bakımından da tak
viye edilmesinde (müessese ve m-eımleket için bü
yük faydalar vardır; Mahkeme karanlarının 

' süratle çıkmasına fayda getirecektir. Yığılan 
dosvalar aylarca kalmayacak, birikmeyecek ve 
böylec'e de duruşmalar hep geriye itilmeyecek-
tir. Kararların süratle verilmesinde büyük fay
dası olan Adlî Tıp Müessesesinin ihyasının, da
vaların sürati yönünden de, malî bakımdan da, 
'birçok yönleri ile büyük fayda sağlayacağı se-

I bebiyle, bu konuya sayın Bakan'ın eğilmesini 
istirham eder, Adalet Bakanlığı Bütçesinin 
mensuplarına ve memleketimize uğurlu, hayırlı 
olmasını temenni eder, saygılar sunanımı. 

BAŞKAN — S'laym Hazerdağlı. 
vSALÎM HAZARDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de millî birlik ve beraberlik içinde 

amamız lâzım geldiği her gün her vesile ille 
konuşulan söz haline gelmiştir. Bir milletin ha
vac ıda dönemler vardır. Cumhuriyet dönemin
den başlayarak 1965'lere, hattâ 1965'lere kadar 
Türkiye'de millî birlik ve beraberliğe ihtiyacı
mız olduğu, bu dönemde konuşulduğu kadar ko-
nuşul'mıamış ve ihtiyacı duyulmamıştır. 

Cumhuriyetin ellinci yılma yaklaşırken: 
«Neden millî birlik ve beraherlik içinde olma
mız her dönemden daha çok ihtiyacrmızdır ?:»' 
sözünü her vesile ile söylüyoruz. Neden bu ih-

I tiyacımız arttı, ne oldu Türkiye'mize, neden 
toplumumuz böyle bir hastalığa yaklaşır gibi ol
du, millî birlik ve beraberliğimiz zedelendi? Bu
nun nedenleri acaba kanunlarımız mı, mevzuat 
eksikliği mi, 1946'dan beri başladığımız ve de
mokratik hayata girişimiz mi?... 

f Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de hukuk, 
j devleti 1961 Anayasası ile değil, Atatürk'ün 

kurduğu Cumhuriyet Devleti ile başlamıştır. 
1961 Anayasası demokrasimizin muhtaç olduğu 
bâzı dengeleri ve bâzı müesseseleri getirmiştir;1 

ama millî birlik ve beraberliğimizi zedeıleyecek 
kanunları 1961 Anayasası getirmemiştir. 

Efendimi, Türkiye'de toplum değiştikçe, bü
tün dünyada olduğu gibi, devirler değiştikçe, 
br'takım toplum suçları 'meydana çıktı, Batı'da 
olduğu gibi demokratik ülkelerde olduğu gibi, 
bize de sıçradı; «Devir, bir baş kaldırma devri
dir.» şeklinde bunları söylemek mümkündür; 

* ama Türkiye'de baş kaldırmalara taviz veren, 
bunları cezasız hırakan ve müyyideleri bulun
mayan kanunlar gelmemiştir. 

,1961 Anayasası hürriyetlerin kapısını sonu
na kadar açmıştır. Ben, Adalet Bakanlığı Bütçe
sinde bütün bunlara temas etmeden, sadece ce
za ve müeyyideleri açısından konuya girmıek 
mıek istiyorum. 

Millî birlik ve beraberliğimize kas'tedenlere 
karşı, ona sahip çıkmada, bunu zedeleyenlere 

I karşı her türlü ceza tedbirlerine başvurmakta 



C. Senatosu B : 24 

âd:ta bir gevşeme olmuştur Türkiye'de. Türki
ye'de geçen yıl Ceza Kanununu değiştirdik. Ben 
dvmsk istiyorum ki, bu millî birlik ve beraberli
ğimizi zedeleyen, bu anarşilerin doğmasına s:> 
bep olan hadiseler karşısında Türkiye'de müey
yideler kâfi gemliyordu ise, Ceza Kanununu 
değiştirmemiz her zaman mümkündü ve Anaya
samız da buna mâni değildi. Nitekim, burada 
geçen yıl Ceza Kanununu değiştirip, birtakım 
ceza tedbirleri getirdiğimiz zaman, Anayasa da
ha değişmemişti. Demekki, Adalet Bakanlığı bu 
ceza tedbirlerini getirmekte belki gecikmişti, 
141 v? 142 nci maddeler hâlâ yerinde duruyor. 
Anayasanın 11 nci maddesi değiştirilmeden Ce
za Kanununda muhtaç oVluğum'yı? rnü^vv:;î-''-1"-
m °Tt'"m^k nek^â m'"mkiri okabiVlı. TVtm-1- v* 
"^ •"n" 1 p^-vı^o-: d~ğ;ldir veyahut da m^vu at 
o1"!'1- "'s0. T'^kive'de bu mevzuat r.V~."k'MkV:-
"in ""derilm-m ;o;n g^rekM tedbirlerin g^t^i1-
me?:n? engel hükümler yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, millî birl'k ve bera-
b"'\ik vaşaklarımızdan önce. bir millî sırat- ve 
mi11! sorumluluk meseVsidir Bu millî bbddr ve 
be"ahe,:lik suıunum önce savcılarımızın, adalet 
.moVîi^i/^p.nı-ızvı sahip çıkması va onlarm şuu
runda kökleşmiş ve yerleşmiş olması lâzımdı". 

Bu m.'llî hudik ve be^n^e^ı'k sözünü cd\ tek
rar ediyorum: muhtaç olduğumuz bir dönemde 
yasad^o-mıız için. Bunu semlbobze eden t"k nıii-
es^ose. tek va^lu'nmız Cumhunvettu- Bu kaziye. 
bu hüküm l a f ı n d a «Cumhunvct» sözü. «Cum-
hu"'v^+» 'kahvesi, Cumhıudvet kırrndusu üze^-m-
|c Tü>ıV M^^tm'u m']1! bi-'b'k ve bprahevli^rn 

VI. m 

u 7 û p ru 

u il 

,!-,• T) 

•nava^a ViT'mb"1"1' 

•Vji 

, a ^ H P o - ' i 

ÎVJ k a / n o—n-' 

n.ı ile icn,a n^gam ile salr'p çıkmava mahuruz 

Muhte^om. a^'kfi da s1 q r ' i m . finpa'V hu "r ı iosçe . 
cî-Up-^p-n ^ i ' - i ; V a ^ î 1)11 OT'.o'n^lfi^rlı r> ı"p ^n^ . ' l - r+-

ten biri zaman zaman za'fa düşebilir. Parlâ
mento za'fa düşebilir, icra organı za'fa düşebi
lir. Bunkar türlü sebeplerden il evi gelir; ama 
kaza m\o%qı-m-ım Cumdııvivet'0 sah"'1"» çıkmada za1-
fa düsmp«,'n| kabul etmiyoruz. Muhm+evem ar-
a^Vadasla1'. CumhumVQt savcısmm bu «nura şa
hin rdması: Cumhırdvete sah'p çıkmada zaafa 
düsm.pss'vn Vah-pi ptmnVmuuu. 

•V> Man öncesi Tü^kiv^'d" a ^ a ^ k -davla-
başladığı zaman devrin Başbakan : «Türkiye'de 
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savcılar var,»' diye işin içinden çıkmak istiyor
du. Devrin Başbakanı bir taraftan bunu söylü-
lerken, diğer taraftan halkı Cumhuriyete sahip 
çıkmaya çağırıyordu; ama icranın başı olduğu 
hadde, «Türkiye'de savcılar var, görevlerini 
vapuıuar,» denildiği zaman, bir taraftan sağ, 
bir taraftan sol cereyanlar alabildiğine çatışma 
haline gelmişlerdi. Cumhuriyete sahip çıkacak 
umanlardan biri zaafa düşmüş ise. sağ - sol 

çatışmasını icra organı ödeyemiyor idi ise, kaza 
organı neden zaafa düştü? Hükümler eksik miy-
dî? 141 ve 142 nci madde hükümleri meriyetten 
mi kalkmıştı? Neden savcılarımız Cumhuriye
te • sahip çakmada zaafa düstüle^? Benim şahsî 
•"-•o-not'uırP-; dp'h.o faz1 a sı ile hassas o1amadı?aT\ 
f<- -o-nvivetiu \ \ dmıemi^de o'^u^u <r:hi Mê ~-

Cumhuriyete sahip çıkmada za'fa düştüler 
"-m:hte"o.m a^kadasbır^m Bunu içim aoıva-f!v. 
bi- adliye mensubu arkadaşınız olarak söyle
me ve mahurum. 

12 Mart öncesi savcılarımızdan Cumhuriye
te sahi]) çıkmada daha dikkatli olmalaruu. da
ha hassas olmabanm beklerken, bâzı savcıların: 
h-'-nsinin değil, daha bir gevşeklik içinde ol-
duV avını srö^dük. 

Muhterem a^kada'da^m. «•Cn.mhurivet Sav
cısı» sözü. büvük bir felsefedir. Başka memle
ketlerde kraliyet savcısı var; bizde de CuHhu-
rivet Savcısı taklit değildir arkadaşlar. Bu, 
Türkive'd^ Cumhuriyete şahin çıkmada saveı-
nm büyük bir mevki "scral ettiğinin felsefecidir. 
Ben bu felsefenin, tüybAr.im ürpererek, o görevi 
vaıvı-ps bu* insan obvaV daima hassasiyetle üzo-
T'ijvlo rln^ıvp,,-,,^ T^ü-'V've'de ^ A t a t ü ' h " ^ Ui-vp 
-".III^P*- p^im r,ıı hü^ik va^bk. e,_| kut^ad vav^k 
C^^v^^-r^i',, Vo hnna savcua^nuzuı hiç zaa^a 
dü^med0^ sahb) •çıkma.1 arı \âzımdu\ 

Cumhırdvet^n en mıvnx mu ^sse^eV^mrİP1 

birisi rle lâikliktir. Lâiklik müessesesi Parlâ
mentoda zedeleniyor; zedelenebilir, onun ka^şı-
suiM cevap vereeeklev çıkar buradan. Parlâmen
todur, cevap veril'. «TTayırî sivasî partiler ze
deliyor.» denebilir. Birisi galiyor burada diyor 
ki; «Efendim, se'dat hı"1uVe1o""ii fatb'k öt
mediğimiz müddetçe, adaleti sağlıyamayız.» dî-
ycbuir. bunun da cevabını verenler bulunur: 
ava a haH-ın ieind*. topbım'da bu suc isl^ni^ken. 
Tıâdklik ilkesi zedelenirken 'buna sahip çıkacak 
insan savcıdır. 

— 390 — 
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Muhterem arkadaşlarım, geçen sen eki büt
çelerde de söyledim, her zaman da söyleyece
ğim; «Komünizmle mücadele» adı altında birta
kımı insanlar geliyor meselâ Necip Fazıl Kısakü-
rek (ISöyl iveceğim bunu, her zaman da söylü
yorum.) meydanlarda, binlerce, onbinlerce insa
nın önünde Cumhuriyete söylenmedik söz bırak
mıyor; Cumhuriyete «iSahte Paşalar»1 diyor; 
Atatürk'ü, hepsini kastediyor; bizim savcımız 
harekete geçmiyor. Halk sempatizanı; «Halkın, 
toplumun sempatisini kaybedemem» diye poli
tikaya kanşıyor muhterem arkadaşlarım; Rıv-r 
yapmamışlardır... 

ÖbıV taraftan bir partinin balkanı kalVıvM ' -
«Tirkive'd0 5 ımiVuı kiW va"d"i-» dlvm\ F"t^-
,rü aiin savcı ile konuşuyorum: «Efendim. İH e 
dur bakabm, bunu demek yalnız suç mudil"?» 
diyor. Muhterem arkadaşlarım, harekete geç
mek vnk, bir harekete geçme olmadı ve bu yüz
den 12 Mart'lara geldik. 

Saym Bakanın Adalet Bakanbğına geldiği 
"ünden beri, gerek bina, gerekse personel He
rinde demedi çalışmalarını yakuıdan takin edr-
yo"uz. Fakat artık önnmb is, Tü"kiv"Y!e Cum
huriyet savularının, Tib'kive'n.in Cır^ıhur'vet"-
ne, millî birlik ve beraberliğimize sahip çı'k^n-
da, v°pvpni bir şuura. Cumhuriyetin ilk döne
minde ^Idu.erı gibi bir suu ra şahin obuaları için. 
eğlt::m. mi 1 âzmı, başka bir şev m' bâzun, ne bV 
zuusn, bırum üzeninde hn.ssan.vot10 dırmu. bu 
isi Parlâmentosunun zaafa düştüe'ü veya icra 
,i"!ra'ıınm zaafa düştüğü zamanla" dahi. kendi
simin tek basına sahip çıkması iç'n çalışmalar 
vıpmas^di". Bunu t°menni ed:yo'-um. 

ıSaygdar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Fehmi 

Alpaslan. 
Sayın Dikeçligil, son söz sizin. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkanım, çok değerli sena
tör arkadaşlarıan ; 

Yıllarca gönül gönüle çatısı altında bulunmanın 
aziz hâsırasını bütün ömrümce saygı ile besleye
ceğim değerli arkadaşlaruma Meclis hayatımın 
belki de bir son bütçe konuşmasında sizin ve sizin 
muhterem şahısınızda aziz milletimizin nazik bir 
dönemde çdk ağır mesuliyet yükünü taşımış bir 
Adalet Bakanı olarak hitaibetmeyi şüphesiz hem 
şeref, hem de sorumluluk yükleyen bir sıfat ola

rak görüyor ve bu itibarla bugünün değeri üze
rindeki görüşlerimi böylece arz ve ifade etmeme 
müsaadelerinizi istirham etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Senato-
muzdaki grupların değerli sözcüleri tarafından 
ve şahısları adına konuşan arkadaşlarımızın; ge
nellikle iyi de olsa, noksanı da bulunsa kendile
rine dan arkadaşlığını hiçbir zaman yitirmeye
cek Adalet Bakanlığının naçiz şahsıımda, özellik
le bu Bakanlığın Merkez Teşk;lâtında çalışan ve 
Bakanlığa mutlak suretle bağlı olmakla beraber, 
Bakanlık bütçesi görüşülürken bu Bakanlık bün-
v f i n î b mü^aıbı0, edilen müesseselerimiz hakkında 
sitayişkâr sözler söylemelerini, teşvikçi ifadeler
de bulunmalarını şükranla karşılıyoruz. Teşek
kürlerimi saygılarıınıa katarak ara ederim. 

Değerli sözcülerin dile getirdikleri her konuyu 
ş;mdi hizmette bulunan Bakan arkadaşınız; ama 
hizmetleri devam edip gidecek olan Bakanlık 
mensupları dikkatle, istifade ile izleyeceklerdir. 
Hukuk açısından çdk değerli mütalâalarda bulu
nuldu, tedbirler konusunda direktifler verildi. 
Elbette ki, Bakanlık bu mütalâa ve direktifleri 
he1' türlü imkânı zorlpıma pahasına da olsa yerine 
getirmeye çalışacaktır. Çünkü, konuşmalar ara
sında hiçbir zaman zedeleyici, geriye götürücü bir 
tek söz dahi duymadık. 

Çok değerli arkadaşlarım, kendine mahsus 
şartlar içerisinde hizmet gören Hükümetle karşı 
(karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu zamanda ne
ler çıka^m.rk mümkün ise, sizin arkadaşınız işte 
onlarla Yüce Parlâmentonun huzuruna gelmeyi 
ve milletçe duyulan ihtiyaıÇİan, meslekçe duyulan 
V^ya^ları miktarmca huzura getirip, onları bir 
an evvel mevzuat halinde hizmet sahasına intikal 
ettirmeyi tercih etmiş bulunmaktadır. 

Konuşan arkadaşlarım, çok haklı olarak ve 
yıllar şikâyetçisi olduğumuz Bakanlık kuruluş 
Kanununun bir türlü çıkmadığından tekrar şi-
yetçi oldular. Arz edeyim; işe başladığımın he-
ımen ertesi günü, evvelce ben de bu kürsülerde çok 
şikâyetç.ici olduğum için, bir Kuruluş Kanunu 
hısım1!attım. Tabiî tetkiklerden geçti; Bakanlık
ların tetkikinden geçti, Plânlamanın tekikinden 
geçi, o itibarla bu tetkiklerin aldığı zamanı da 
lütfedip dikkate alacaksınız. Yüce Meclislere sun
duk: Millet Meclisi Adalet Komisyonunun tetkik 
ve tasvibinden geçti. Bütçe Komisyonu, bütçe ça
lışmaların sonunu bekliyorduk. Bugünlerde ele 
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aılmmak suretiyle Yüce Mecliselrin tetkikine su
nulacağını ümidediyoruz. 

Arkadaşlarım muhtelif vesilelerle Aıdlî Tıp 
Meclisi Kanunuma dokundular. Onu da işe baş
ladığım gün karşılaştığım bir müşkül olarak der
hal ele aldılk, hazırladık. Bakanlıklara -sunduk. 
Yeni bir hüviyet vermek istedik, teknolijiden aza
mî derecede yararlanmayı mümkün kılacak bir 
hüviyet vermek istedik. Maliye Bakanlığı ile dö
ner sermaye sistemi üzerinde, bu döner sermaye 
ssistetminin yeni esaslara bağlanacağı söz konusu 
olduğu için, bir görüş birliğine varma da biraz 
gecikmiş olduk; ama bu hususu da hallettik. Onu 
da yakın zamanda Yüce Meclislerin tetkikinde 
bulacaksınız. 

Davaların sürüncemede kalması, vatandaşın 
çok haiklı, yerden göğe kadar haildi ıstırap ve şi
kâyetinin devam edip gitmesi yalnız vatandaşın 
değil, usul hükümlerinin bağladığı ağırlık içeri
sinde hâkimlerimizin de âdeta bitap düşmesi 
karşısında, Ceza ve Hukuk Usulü Muhakemeleri 
(kanunlarında gerekli değişikliği yüksek huzuru
nuza getirip, bir an evvel tedbirine girmeyi zo
runlu bulmuştuk. Bir kısım arkadaşlarımın geti
rilen Ceza ve Hukuk Usulü Muhakemeleri kanun
ların ihtiyacı tam karşılamadığını söyeldiler. Çok 
haklıdırlar. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun, bir âcil ihtiyacı karşılamak üzere, biz 11 mad
desi ile huzurunuza çııktılk. Temelde, Hükulk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu, benim göreve başlamam
dan çok evveli yapılan büyük hazırlıklar sonun
da 602 madde halinde ve 10 da geçici maddesi da
hil, Yüce Meclise sevk edilmiş. Ama realite şu; 
Meclisler ziyadesiyle ağır yük altında çalışıyor
lar, işleri çok. Böyle bir zamanda 600 maddelik 
Ibir kanunu Yüoe Meclislerden geçirmenin müm
kün olmadığını dikkate almak suretiyle, şu dö
nemde bir nevi acele tedbir isteyen konular için 
kısa kısa kanunlar getirdik ve şükranlarımı arz 
etmiş olayım ki, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu Yüce Senatomuzdan da geçmek suretiyle; 
yalnız kenar başlık konulmak için bir usulî mua
melenin tamamlanması için Millet Meclisine iade 
ödMl. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun arz 
ettiğim âcil tedbirler mahiyetindeki bölümü, Mil
let Meclisinden geçmek suretiyle Yüce Cumhuri
yet Senatosunun komisyona kadar geldi. Bütçe 
biter bitmez de komisyonda görüşülecek, yük
sek tetkikinize sunulmuş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, İnfaz Kanunu üzerin
de de bir değişiklik getirdik. Her çıkan arka
daşım, infazın temel mânası, modern mâ
nası üzerinde herkesin ittifak edeceği bir 
şekilde güzel güzel sözler söylediler. Ama 
Türkiye'deki infaz müesseselerinin bu mü
kemmel görüşü, bu hukukî anlayışı değer
lendirecek nitelikte olmadığı üzerinde de 
tüm arkadaşlarımız bir nevi yakındı; içinde 
bulunduğum şartlardan yakındı. Benim nâçiz 
şahsımda veya Adalet Bakanlığı bünyesinde ola
rak meseleyi mütalâa etmiyorum; Türkiye'nin 
içinde bulunduğu şartlardan her arkadaşımız ya
kındı. Kendilerinin yakınmasına tam mânasiy-
le iştirak halinde bir bakanların bulunduğunu 
da lütfen kabul etsinler. 

Türkiye'mizde, maalesef hiç olmamasını iste
diğimiz halele, 65 bine yakın hükümlü, tutuklu 
nüfus bugün ceza evlerimizde veya tutuk evle
rimizde bulunmaktadır. Sosyal hayat yaşandığı 
müddetçe sosyal hareketler olacak, bu sosyal 
hareketler içerisinde suçluluk hali de bulunacak. 
Suçluluk hali olunca, tabiatiyle kanunları işlet
mek için suçu işleyen, o fiilî işleyen kişiler de 
cezaevine konacak veyahut da tevkif mahiye
tinde cereyan eden birçok suçlar, bilgi yetersiz
liğinden, kültür yetersizliğinden, sosyal yapı-
mızdaki bir kısım aksaklıklardan ileri gelmekte 
ve ekonomik bünyemizdeki noksanlıklar buna 
müessir olmaktadır. Gönül çok istiyor ki, bun
lar biran evvel geri atılsın. Cehalete olan bor
cumuzu biran evvel ödemek suretiyle hapisha
nelerin kapısından içeri girişlerin sayısını azal
talım. Ama asırların biriktirdiği ihmalleri Cum
huriyet devrinde bütün hızıyla bertaraf etmeye 
çalışan Cumhuriyet Meclislerinin ve ona taban 
onun emrindeki hükümetlerin her işi bir çırpıda 
bitirmesi mümkün değildir, Bunu da, akıl ve 
izan elbette bize kabul ettirir. 

Mademki diğer yan tedbirbr henüz tanıanı-
'• r-ı^rov; tamamlansa da gene suçluluk olacak, 

yüzde yüz tamamlansa gene olacak; o halde bu 
cezaevlerini bir hale yola koymak lüzumu da 
ortaya çıkıyor. 30 bin kişi alabilecek ceza evle
rimizde, 65 bin kişi var. Adalet Bakanı «30 bin 
kişilik yere 65 bin kişi sokmam.» diyecek kud
reti haiz değil. Takdir edersiniz, bu imkâna sa
hip değildir. 

Bunu dikkate almak suretiyle tedbirler ge
tirdik yüksek huzurunuza. Bir tanesi gene Mil-
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let Meclisinden geçmek suretiyle bugünlerde 
yüksek tetkikinizde bulunmakta. 

înfaz Kanununda bâzı değişiklikler getirdik, 
yenilikler getirdik. Avrupa'nın henüz tecrübe
sinde olan yenilikleri, aklımıza ve memleketin 
gerçeklerine göre yüksek huzurunuza getirdik. 
Çok ümit ediyorum ki, lütufkâr alâkanıza, ilti
fatınıza mazhar olmak suretiyle biran evvel ka
nun halinde maksadını ifaya muvaffak olacak
tır bu tasarı. 

Tecil müessesesini genişlettik; hapis cezala
rında 6 aydan 1 seneye çıkardık, yaşlılar için 
iki seneye çıkardık, çocuklar için üç seneye çı
kardık. 

Bir realite şu; bunu hulus ile kendi 
senatomda rahat konuşmazsam hiçbir yerde 
konuşamam. Kısa hapis cezalarında kişileri 
hapishaneye sokmak infazın maksadı ile as
la ve asla, bugünkü şartlar devam ettiği müd
detçe, bağdaşmıyor. Hattâ ben teklifimde, kı
sa hapis cezalarının asıl olarak para cezası ha
linde hükmedilmesi, ancak mükerrer, yüz kı
zartıcı suçlar veya suçun mahallinde bıraka
cağı etki itibariyle, nadir hallerde hapis ce
zası halinde infaz edilmesini getirmiştim : Ama 
Millet Meclisindeki kabul, 18 yaşını bitirme
miş olanlar için bu safhada tutuldu. Değerle
ri için, «Zaten hâkimin altı aya kadar hapis 
cezalarını para cezasına çevirmek hakkı mev
cut.» denildi. Çünkü, bir adamı bir ay, iki ay 
içeriye sokacaksınız, bugünkü hapishanelerin 
hali bu olduğu için, çoğu zaman adamda mev
cut olmayan başka huyları da edinmiş olarak 
piyasa âlemine o kişiyi çıkartacaksınız. 

Bu acıdır, ama. hakikattir. Eğer hakikatler
den mülhem olarak tedbirine tevessül e tiııez-
sek, o zaman fantazi fikirler içerisinde, bir
çok noktalarda gördüğümüz gibi, cemiyeti da
ha uzun zaman rahatsızlık içinde bırakmaya 
mecbur kalırız; buna meydan vermemek ye
rinde olur. Bunu da getirdik. 

Ceza evlerimizin durumunu 'biliyoruz. De
ğerli arkadaşlarını Türkiye'de 624 tane ceza 
evi var. Bunların büyük kısmı, hakikaten içe
risine girilemez derecede ağır şartlar içeri
sinde ; ama modern, yeni cezaevleri de yapılma
mış değil, bir taraftan da yapılmasına devam 
ediliyor. Bu sene 34 tane cezaevi yapılıyor; 
çocuk cezaevleri yapılıyor. Erzurum'da, Eski

şehir'de ; misâl olarak arz ediyorum, Hakkâ
ri'de özel 150 kişilik 'bir cezaevi yapılıyor. «E» 
tipi dediğimiz çalışma esasına dayalı cezaev
leri yapdıyor, sekiz tanesi halen inşa halin
de; ama bunlarla da iş bitmiyor, yetmiyor. 
Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, bünyesinde 
bir çalışma yapmak suretiyle meseleyi Hükü
mete götürdü. 

Birçok yerlerde cezaevleri artık şehirlerin 
tam ortasına düşmüş. Misâl, Ankara Cezaevi. 
Bir taş bina, içine girilmez. Ben avukat ola
rak girdim, bir daha Bakan olarak gitmek is
temiyorum, içim sızlıyor. Biliyorum iç yüzünü, 
görmüştüm. Yanında yarı açık cezaevi diye 
muzzam bir sahayı işgal ediyor; ama o 500 
kişilik binada bugün tutuklu olarak, 1 5O0 ki
şi bulunuyor. Devamlı mahkûmiyet halinde 
bulunanları da başka yerlere gönderiyoruz. 

Bu şartlar içerisinde bir tedbire ihtiyaç 
var. Devletin sırtına da yalnız cezaevlerinin 
yükünü yüklemek mümkün değil. Plânlı dö
nemde, daha hıızlı gelişmeye muhtaç olduğu
muz bir dönemde 'bir teklif götürdük. Bu tarz
da olan şehir içerisindeki cezaevlerini tasfi
ye etmek ve onun yerine yeni cezaevleri yap
ma hakkını Adalet Bakanlığına istemiş bulu
nuyoruz. İjeıı inanıyorum ki, meselâ Ankara 
Cezaevinin arsası, mübalâğa etmeyeceğim, 
ama 80 ilâ 100 milyon lira arasında arsa bede
li getirecek bir yerdir. Bununla Türkiye'de bu 
cezaevine benzemeyen 2 bin kişiyi alabilecek, 
2 'bin kişiden çalışmaya hak kazananlara, ça
lışabilecek iş sahaları bulunduracak en azın
dan dört tane, beş tane cezaevi yapmak müm
kün olacak. Bunu tedbir olarak getirdik. Hü
kümete henüz daha görüşmesi tamamlanmadı; 
ama yaptığım temaslarda bir anlayış içerisin
de arkadaşlarımızın bulunduğunu gördüm. 
Yakın zamanda Yüce meclislere sunmaya çalı
şıyoruz. 

Adalet binaları, hakikaten azap verici hal
de. Bu konuda plânlı dönemde, biliyorsunuz 
hepiniz, bina yapımına o kadar çok önem veril
miyor. Bu konuda da bir tedbire ihtiyaç var. 
tik tedbir olarak; «Mademki hapis cezaları
nın para cezasına thaviline yönelen bir tek
lifle Yüce meclislerin karşısına çıkıyorsunuz, 
o halde, bu para cezalarımın % 25'ini adalet bi
naları yapılmak üzere ayıralım.» diye bir tek-
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lif götürdüm. Maliye Bakanlığının tahsisi va
ridat sistemine yanaşmama görüşü nereye ka
dar sürecek, onu henüz bilmiyorum, henüz ke
sin neticeyi alamadım; ama Sayın Maliye Ba
kanı ile ufku geniş bir arkadaşımız olarak 
bu konuda bir ön temas yaptım, anlayış gös
tereceği ilhamını verdi ve o itibarla da tasarlı
yı hazırladık, tetkike sunduk. Bu arada onu 
da hazırlanmış bir halde Yüksek huzurunuza 
getirebilirsem ve buradan çıkarsa bizden son
raki dönemde vazife görecek olan arkadaşla
rımız için iyi bir imkân elde edilmiş olacak 
zannediyorum. 

İş mahkemelerindeki iş sayısı alabildiğine 
yürümüş. Yeniden iş mahkemeleri kurulması 
hakkında tasarıyı hazırladık ve şevkettik, ta
sa Yüce meclislerdedir. 

Arkadaşlarım, Hâkimler Kanunu üzerinde 
durdular. Hemen arz edeyim, Hâkimler Kanu
nu da hazırladık, hâkimlerin personel mevzu
larını da bünyesinde taşıyacak şekilde hazır
ladık ve Bakanlar Kurulunun portföyünde, bu
günler ele alınıp görüşülecek halde. 

Adlî Tıp Müessesesine diğer bütün arkadaş
larım temas ettiler; ama bünyeden yetişmiş bir 
arkadaşımız olarak sayın Yılmaztürk bütün ay
rıntıları ile nâçiz şahsıma da pay ayırarak dile 
getirdiler. Hakikaten ben de Adlî Tıp Müesse
sesini görünceye kadar bunun ceza adaletindeki 
rolünü biliyordum ve müessir, mutlak manalı 
bir iş görülebileceği inancını taşıyordum. Gidip 
gördüğüm zaman çok eza duydum. Tasavvur 
edilemiyecek kadar, dile getirilemeyecek kadar 
kötü şartlar içerisinde bir müessese. Senede 30 
binin üstünde dosya oraya tekike gidiyor ve 
Adlî Tıp Meclisi, bir mevzu üzerinde mütalâa 
verdiği zaman, artık hâkim onun dışında, hattâ 
bâzı kanaatlere sahip olsa dahi, tersine bir hü
küm dahi veremiyor, böyle bir müessese, kesin... 
• ;0 sene evvel alınmış bir pertavsız, kenarı da kı
rılmış, onunla tetkik yapacak, mikroskopik tet-
ikkini yapacak ve ona göre de değerlendirip mü
talâa verecek... O itibarla evvelemirde bu yeni
liklerden istifade etmesi için bu müessesenin 
bünyesinde bir döner sermaye kuralım; dışarıda 
yüz binlerce, milyonlarca lira bilirkişi ücreti ve
riliyor, daha güçlü, daha esaslı olarak bu mües
sese bu işi halletsin, fikrindeyiz. 

Acıdır, ama hakikattir; trafik hâdiselerinden 
ötürü bir sene içerisinde yüz binlerce lira alan 

bilirkişiler mevcut İstanbul'da. Ona verinceye 
kadar, bu müessesenin bünyesinde bor trafik 
bölümü de açmak suretiyle burayı destekliyelim 
dedik ve bu kanun isterdim ki şimdiye kadar 
çıkmış olsun. 

Arz ettiğim gibi, döner sermaye sistemini de
ğiştirmek gibi bir düşünce hâkim. O bakımdan 
bir süre bekledi; ama ısrar edince değişirse bi
zimki de değişir dedik ve bu arada gelecek. Bun
lara tedbir getiriyoruz, teknolojik imkânlardan 
yararlandırma yollarını açalım diyoruz. 

Pe-'sonel'ıv:- "v -y - r - ^ ^eak h d l c . iûi 

cF .:. her doktor yan ö.:Ieı:ıe almış; ama h'v r:-.-
sıFa Adlî Tıp Müessesesi bünyesinde^.. • : :: 
doktorlar bu imkânlardan mahrum kaıırr- F, 
durur mu i . Zorla durdurabilir misinizi. Neyse, 
uğraştık didindik yan ödemeler meydana getir
dik. 

Ayrıca, gene üzerinde çalışıyorum, huzuru
nuzda arz edeyim ; maalesef Devlet bünyelerinde 
her mesele her isteğiniz gün .çıkmıyor. İçine gi
rince biraz daha gördük. Şimdi de hiç olmazsa 
birinci dereceden kadrolar temin etmek sure
tiyle. daha aşağıdan kadroda bir Adlî Tıp mü
tehassısını, oldukça genç bir mütehassısı arada
ki farktan da faydalandırmak suretiyle çalışma 
olanağına kavuşturalım diye uğraşıyoruz. Ted
bir olarak düşünüyoruz, başka çaresi yok. Gel
miyor çünkü. 

Arkadaşlarım dile getirdiler. 25 tane bursu
muz var, bir tek kişi yalnız şimdiye kadar burs 
için müracaat etmiş. İstikbal görmediği için 
kimse bursiyer olarak Tıp Fakültesinde okumak 
için bizden burs almıyor. Hal bu.. Bunu cazip 
hale getirmek lâzım. 

Bina durumunu arkadaşını söylediler; Askerî 
Rüştiye binası kalıntısı. Morguna gittiğiniz za
man insanın hem başı dönüyor, hem midesi bu-
1 anıyor. Böyle bir halde gördüm ben şahsen. 
Arkadaşımın söylediğinden başka iki defa git
tim. Neyse çok şükür uğraşa didin e Cerrah
paşa Tıp Fakültesinin hemen bitişiğinde, ica
bında Tıp Fakültesinin bu bölümü ile müşterek 
çalışmalar da yapılabilmesini temin edecek tarz
da üç bölüm halinde Adlî Tıp Müessesesi bi
nasının ihalesi hazırlıkları olmuştur. Birinci 
bölümünü ihaleye şimdi çıkarıyoruz, bugünler-
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de yapılacak. Diğer bölümlerde ufak bir istim
lâk işi var, bu ancak 1973 bütçesi ile olacak. 
Fakülte veriyor bunu. O da yapılır yapılmaz, 
projeleri vesairesi hazır, inşallah 1973 senesin
de de onlar tamamıyle ihale edilir. Çünkü, pa
raları falan da ayrılmış. Yani, Adlı Tıp Mües
sesesi hakikaten yürekler acısıdır. Başkanı ve 
diğer arkadaşlar feragatla çalışıyor. 

Yalnız bu arada Sayın Yılmaztürk'ten bir 
hususu lütfen kabul etmelerini rica edeceğim. 
Bakanlığın bu konularda herhangi bir pasif di
renmesi bahis konusu değil. O camiada böyle 
bir düşünce doğmuş olabilir. Geçmiş hadiseleri 
bilmiyorum; ama benim zamanımda, Bakanlık
taki arkadaşlarımın hepsi şuraya bir çare bu
lalım diye can atıyorlar. Bir kısım mevzuat bu
na imkân vermiyor. Meselâ, fizik şubesi ka
palı. Bu, yüksek tetkikinize gelecek olan yet
ki kanununda fizik şubesine, balistik ve fizik 
uzmanları için memurları bağlayan, «Başka iş 
yapamaz, başka türlü kazanç sağlayamaz.» 
hükmünün dışında bırakılması konusunu arka
daşlarım hazırladılar, getirdiler, ben Bakan
lar Kurulunda savundum ve o kaydı koyduk 
oraya; ama gelgeldim ki, Yetki Kanununun 
uygulanması 1 Haziran 1973'e kaldı. Uygula
ma maddesi böyle. Rica ediyorum arkadaşlarım
dan; mesele komisyona geldi, lütfedip alâkadar 
olsunlar. Biz o kadar çıkarabildik Hükümet 
bünyesinde. Hükümetten de her şeyi istediğiniz 
gibi de çıkaramıyorsunuz her zaman. Bu uygu
lama maddesini 1 Mart 1973'den itibaren ya
parsanız. üç aylık bir zaman ka,zanmak suretiy
le Adlî Tıp Müessesesini biraz daha erken ça
lışır hale getirmek mümkün olabilir. Yüce Mec
lisler bunu düzeltmeğe her zaman muktedirdir. 
Bu husus böyledir. Yani, Bakanlığı mevzuatın 
zorladığı, mevzuatın bağladığı kısımlar var; ta
biî Bakanlık teknik personel olarak bunları da
ha iyi biliyor. 

Tıbbî Adlî Reisi arkadaşımız heyecanlı, ça
lışma azminde olan bir arkadaşımız; ama bu 
mevzuatı, bu bağlayıcı tarafları kâfi derecede 
ya tetkik imkânını bulamamış veya hazmede
miyor, onun için Bakanlığın bir pasif direnmesi 
varmış gibi geliyor. Yok böyle bir şey, müm
kün de değildir. Mamafih biliyorum, bu Mües
sesenin Başbakanlığa bağlanması suretiyle ça
lışması yolunda bir talep var, Kanunu sevket-
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fiğimiz zaman Yüce Meclisler meseleyi öyle 
takdir ederlerse, Adalet Bakanlığı bundan hiç
bir zaman müteessir olmaz, belki de ileriki ça
lışmalar için söylüyorum, memnun da olur. 
Çünkü, Adalet Bakanlığı için de şüphesiz bir 
gailedir, daha ağır bir çalışma vaziyetindedir. 
Eğer meseleyi bu noktaya bağlamak istiyorlar
sa, benim zamanımda gelirse ben «Hemen hazı
rım» derim. Benden sonra gelecek bakan arka
daşlar da herhalde üzerinde inhisarcı bir gö
rüşle durmazlar. 

Değerli arkadaşlarım, eski kanunların gü
nün ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi, 
bir kodifikasyon bölümünün kurulması yolun
da Sayın Betil ve diğer arkadaşlarımız teklif 
yaptılar. 

Bu konu üzerinde evvelce kısa bir çalışma 
yapılmış Adalet Bakanlığında; ama hemen arz 
edeyim, bu teşkilât kanunu çıkmadan bugün 
Adalet Bakanlığında böyle bir çalışmağa gir
sek, kâfi derecede netice alabileceğimize şah
sen kani değilim. Birbirimizi aldatmayalım; 
mahdut sayıda eleman, sabahın erken saatin
den geç saatlere kadar mütemadiyen dosya tet
kik etme mevkiinde arkadaşlar. Dahası var, ay
rıca ihtisas ister; mevcut olan arkadaşların da 
tümü bu ihtisas içinde değildir. Bakanlıkta tet
kik hâkimidir; ama mutlaka ve mutlaka kodifi
kasyon maharetine, sanatına da sahiptir diye 
iddia edemeyiz. Onun iç.in getirdiğimiz teşkilât 
kanununda bu bölüm için yer ayırdık; fakat bu 
mevzuda idarî reform tasarısının hazırlanması
na dair olan bir komisyon kurulmuştu Sayın 
Erim Hükümetleri zamanında, orada bu ko
nunun Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tet
kik Dairesini genişletmek suretiyle daha dü
zenli bir hale sokulması ve Adalet Bakanlığının 
da bir nevi müşavir olarak bu konuya yardım
cı olması görüşü savunulmuş, ki doğru olabilir. 
Çünkü, bütün kanunları şekil bakımından Ada
let Bakanlığı elden geçirebilir; ama birçok ka
nunlar da ilgili bakanlıklarda hazırlanıyor. O 
zaman bir bakanlık hazırhyormuş gibi olursa, 
belki bâzı frotmanlar da çıkabilir; ama Başba
kanlık bünyesinde olunca, Adalet Bakanlığı iyi 
kanun haline (maksat tabiî müzakere edilecek) 
getirilmesi için elinden geleni yapar ve bu şe
kilde faydalı bir netice elde edilmiş olur. 

Beklediğimiz teşkilât kanunudur. Çünkü 
orada bu konular üzerinde çalışıp, kanunları 
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tedvin etmede çalışacak bir kurul kurulacak; o [ 
kurula tabiî hem mevcutlardan daha iyi bu iş- ; 
leri anlayan arkadaşlar ayrılır, hem de yeni ele- j 
manlar yetiştirme imkânı hâsıl olur. 

Yine Betil arkadaşım, dış ülkeler gönderi
lenlerin sayısının azlığından şikâyet ettiler. 
Hakkı âlileri var. Bir kere doktora için öğren
ci gönderilmesi. Millî Eğitim Bakanlığına bıra
kılmış bir konu. İmtihana giriyorlar, imtihanda 
başarı kazananlar gönderilebiliyor. Maalesef, 
ancak iki kişi imtihanda kazanmış ve doktora 
için dışarı gitme eğilimi de artık eskisi kadar 
yok. Eskiden Türkiye'de doktora yapılamıyor
du, onun tesiri vardı. Şimdi biraz da dahilde 
doktora yapıldığı için buna fazla .iltifat etmi
yorlar. Yalnız görgü ve bilgi artırmak için dış 
ülkelere gitme meselesi vardı. Biz de sekiz hâ
kim ve savcı için yer ayrılmış. O da bir acayip 
şekle bağlanmıştı. İllâ imtihana girecek, lisan 
bildiğini ispat edecek, ondan sonra gidecek. 
Ben itiraz ettim. Başbakanlığa geniş bir yazı 
dım. Böyle de düşünmüyorum; yani mutlaka li
san bildiği için dışarıya igtmesini şahsen kabul 
edemiyorum. Aksine, lisan bilmeyen çocukları 
tercih ediyorum. Çünkü, Adliyede hizmet alan
ların çoğu Anadolu'dan yetişen çocuklardır. 
Anadolu'dan yetişen çocuk lisan bilmez. Adliye
de yetişip mesleğe bağlı kalacak çocukların ço
ğu, hepsi demiyorum ama, böyledir. O halde 
ona fırsat verelim; başka vasıflarına baka
lım, ahlâkına bakalım, zekâsına bakalım, bilgi
sine bakalım; ama lisan için, müsaade etsinler, 
gitsin altı ay yerine bir sene kalsın. Altı ay 
lisan öğrensin; hem bir kişiyi de lisan öğrenme 
imkânına kavuştururuz, hem de memleket ço
cuklarının hepsine daha adaletli bir hizmet im
kânı vermiş oluruz. 

Bu sayının 25'e çıkarılması mevzuunu da 
bildirmiştim. Sayının 25'e çıkarılması kabul 
edildi, ona göre ayarladık. Lisan mevzuunda 
Başbakanlıkta bir heyet vardır bunları incele
yen, onunla tam mutabakata henüz varamadığı
mı arz edeyim; ama şu kadro çıktığı zaman 
bütçe çıktığı zaman, öyle düşündük Bakanlık
ta. Gönderilmesi lâzım gelen arkadaşlar için 
onlar lisan imtihanı diyecekler, biz Bakanlık 
olarak lisan imtihanı yapmadan bu gibi kimse
leri dışarıya göndermenin çarelerini arayıp bu
lacağız. Tatbikatını böyle göreceksiniz. Yeter 

j ki, faziletli, ahlâklı, mesleğe lâyık insanlar git-
; sinler, yetişsinler diye düşünüyoruz. 
I Ceza Kanunu üzerinde çalışmalardan bah

settiler. Arkadaşlarım, Ceza Kanunu üzerinde 
bir ıçalışma var; evvelce cereyan etmiş, zamanı 
idaremde değil. Ceza Kanunu üzerinde yapılan 
çalışmalar hakkında mütalâa almak üzere ku
ruluşlara gönderilmiş bu taslak. Türkiye Ba
rolar Birliği ile Ankara Hukuk Fakültesi altı 
aylık mehil istemişler, kendilerine bu altı aylık 
mehil dolduğu halde henüz bu yerlerden müta
lâa alınamamış bulunmaktadır. Mütalâa ver
melerini bekliyoruz; vermedikleri takdirde ta-
biatıyle Bakanlık onların mütalâalarını daha 
eok beklemeğe artık hacet kalmaksızın mesele
yi getirir. Ama demin de arz ettim, bu dönemde 
Meclisin çalışma takvimine pek girecek işler
den olmadığı için fazla acele etmiyoruz. 

Şunu arz edeyim, burada yapılan konuşma
larda dile getirilen konuların tümü, yalnız bir 
tanesi müstesna, ya Meclislere sevkedilmiş, ya 
da Hükümetin hemen çıkarılmasına çalışılan şe
kilde tetkikinde olan konulardır. 

Çocuk mahkemeleri kanununu maalesef bu
rada arkadaşlarımın dile getirdiği hassasiyet
le biz ele alabilmiş değiliz. Bunun da sebebi şu: 
Daha evvel hazırlanmış olan bir tasarı var idi, 
hattâ Meclislere kadar sunulmuş idi; fakat Ana
yasa Mahkemesi iş mahkemelerinin kuruluş şe
killeri üzerinde bir iptal kararı verdi: «Mahke
mede yalnız hâkim bulunur, yan teşekküllü 
kimseler karara iştirak etmek suretiyle hüküm 
veremezler» dedi. Ondan mülhem olarak mese
leyi yeniden tetkik etmek zarureti doğdu. Bu 
arada bakıyoruz, şimdi çocuk cezaevleri yap
tırıyoruz, çocuk cezaevleri yok, imkânınız, 
yok, yetiştirdiğiniz hâkim de henüz yok. Mecli
sin de bunca işi arasında bu işlere bakacak za
manı da yok... Binaenaleyh, burada biraz geniş 
davrandık. Ama ümit ediyorum ki, önümüzdeki 
bir - iki ay içerisinde Bakanlık (Bizim şahsımız
la kaim değil) bunu hazırlar ve Yüksek Mecli
se göndermenin yollarını arar. 

Diğer bütün konuların hepsinin hazırlan
mış olduğunu yüksek huzurunuzda arz etmem 
herhalde sizden bir parça olduğum için, arka
daşınız olduğum için sizi memnun edecektir. 
Geçen yıllar dile getirilen meseleler ve bu sefer 
de ortaya konulan meselelerin tümü üzerinde 
Bakanlık gerekli çalışmaları yapmıştır. 
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Bir de zabıt kâtibi, başkâtibilerle icra me
murlarına yan ödemeler yapıldığı halde, başkâ
tip muavinleri ile icra memuru muavinlerine 
bunun yapılamamış olması, bu nitelikteki bir 
kısım memurlara bu yan ödemenin verilememe
sinden kıymetli arkadaşlarımız, özellikle Millî 
Güven Partisi Gruibu adına konuşan Sayın Sa
mi Turan şikâyetçi oldular. Yerden göğe ka
dar hakları vardır. 657 sayılı Personel Kanu
nu burada görüşülürken, birçok arkadaşlarımız 
hatırlarlar, bu konu üzerinde ısrarla durduk. 
Adliyenin kalem teşkilâtı iyi işlemezse, mahke
melerin iş görmesi mümkün değildir. O halde 
hunlara ayrı bir olanak hazırlayalım, bunları 
ayrı bir nitelik içinde yetiştirelim diye feryat 
ettik. Bunda hukukçu arkadaşlarımız, hepimiz 
burada birleştik; ama onu o zaman o şekilde 
çıkaramadık. Bu sefer Hükümette bu konuyu 
ele aldık. Arz edeyim ki, bu yan ödemelerin ka
bulünün son dakikasında ancak kabul ettirebil-
dim ben bu konuyu ve daha evvelki teklifimiz
de muavinler filân hepsi dahil olduğu için ra
hatlıkla bu da böyle çıktı diye düşünüyorduk; 
ama ilân edildiği zaman yalnız başkâtiplere ve 
zabıt kâtiplerine var, aradaki başkâtip muavin
lerine yok... Adam, ya başkâtiplik vazifesini 
görüyor, ya zabıt kâtipliği vazifesini görüyor. 
İcra memurlarına var, aynı vazifeyi gören biri
ne «Muavin» denildiği için; yalnız muavin olu
yor, o zata verilmemiş. Bunu o günden beri ta
kip ediyoruz. Maliye Bakanlığında bu iş üze
rinde duruluyor, bizim Bakanlığın yetkilileri 
çalışıyor, takip ediyorlar. Mesele Personel Dai
resine gitmiştir, Personel Dairesi raportörünün 
müspet mütalâa vermesine rağmen, Personel 
Dairesinin maalesef menfi karara vardığını öğ
rendim. Daha iki gün evvel böyle bir karara 
varmışlar. Ama huzurunuzda arz ediyorum, bu 
kadar meselelerin derinliğine girmeden verilen 
kararları hükümet kararı halinde Melen Hü
kümeti çıkarmaz ümit ediyorum. Hele Melen 
Hükümetinde kendisine taallûk eden mevzu 
üzerinde söz söyleyecek Alpaslan böyle bir ka
rar ve kararnameye de hiç bir zaman imza at
maz. Bunu düzelteceğiz mutlaka. (Alkışlar) 
Bunu mutlaka düzelteceğiz arkadaşlar. 

Sayın Yeşilyurt arkadaşım meseleye derinli
ğine girmek suretiyle büyük ihtiyaca temas hu
yundular, istinaf mahkemelerinden •bahsetti
ler. 

Değerli Yeşilyurt arkadaşım, «Bugün Tür
kiye'de diğer mahkemelerin ihtiyacını karşıla
yacak ne hâkimimiz mevcut, ne savcımız mev
cut, ne kâtibimiz mevcut» dediler. Yani haki
kat bu. Ne onların oturacağı yer var, ne on
ların kullanabileceği kadar daktilo makinesi, 
yazacakları kâğıt, hiç birisi yok; hal böyle acı. 
İstinaf mahkemelerine gidelim dediğimiz za
man; müsaade edin bu gerçekçi görüş içerisin
de bunu bir zaman talik edelim. 

Huzurunuzda memnuniyetle ifade edeceğim, 
şimdiye kadar kabul edilen bütçelerin çok üs
tünde bir 'bütçe ile yüksek huzurunuza geldik 
bu sene. Maliye Bakanı arkadaşım, belki biraz 
karşılıklı tatlı çekişmemiz sonunda bu ihtiyacı 
benimsediğini gösterdi; kendisine müteşekki
rim. Yani şimdiye kadar iş gören Adalet Ba
kanları; yalnız ben duymuşum onlar duyma
mış değil, onlar da benden çok daha evvel, da
ha iyi şekilde duymuşlardır muhakkak; ama 
Maliyeden çok mukavemet görmüşlerdir tahmin 
ediyorum. Bu defa ben aynı derecede mukave
metle karşılaşmadım ve Maliye Bakanlığı haki
katen anlayış gösterdi, bir çok konuyu geniş 
yürekle ele aldı. Gecen yıl bütçelerine göre ta
van bütçe 721 milyon olmak lâzım gelir diye 
Plânlama ve Maliye Bakanlığı bize yazdığı hal
de, biz bu bütçeyi Maliye Bakanlığı ile birlik
te 1 milyar 52 milyon liraya bağladık. 

Hemen arz edeyim ki, bu sene istemekte ol-
'lu.fhım 4 250 kişilik kadronun karşılığı da bel
ki biraz iner, biraz artar; İra bütçenin içerisin
de yok. O, Maliye Bakanlığındaki bir fon içe
risinde 'gösterilecek ve kadro kanunu kabul edi
lir edilmez de, oradan buraya aktarılacak diye 
kendisi ile bir mutabakata vardık. Demek ki 1 
milyar 100 milyon civarında bir meblâğ oluyor. 

Komisyonda Ankara adalet binası arsası 
için de bir teklif yapıldı ve bir öneri verildi. 
Bu önerge üzerine 10 milyon konuldu; zanne
diyorum, bir miktarı umumî tenzilât arasında 
Ttmiş. Arkadaşlarım bundan dolayı bana te
şekkür ettiler; ama ben asıl Komisyona ve Ko
misyonun değerli üyelerine müteşekkirim. Yüz
de yüz ele alınması lâzım gelen bu konuvu 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde -büyük bir 
armağan olarak bir önerge ile Komisyon kabul 
etmiş oldu. Bâzı arkadaşlarımın tarizine uğra
dım: «Efendim, siz Hükümet olarak tasarıyı 
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şevkettiniz, altında imzanız var. Sen nasıl olur 
da böyle bir teklif karşısında doğrudur, uygun
dur» dersiniz diye tarize de mâruz kaldım; ama 
ben böyle tarizlere pek kulak asacak adanı ol -
madiğim için, tariz ne kadar gelirse gelsin, «ıSiz 
bu gerçek ihtiyacı karşılayınız.» diye buna müs
pet bir mütalâa verdim. Hattâ ricacı oldum; be
nim yaptığım iş bundan ibaret kaldı. Asıl Ko
misyonun eseridir ve Bakanlık olarak, tüm Teş
kilât olarak önergeyi veren ve bunu kabul eden, 
başta Başkanları olmak üzere Bütçe Komisyonu 
üyelerine teşekkürümüzü ifadeyi borç biliyo
rum. 

Adliye binalarının durumu pek iyi değil. 
Ankara göze çarpıyor, onun için hakikaten acı 
olduğunu hep beraber görüyorsunuz. Ben epey
ce yer dolaştım, fırsat buldukça bu hengâme
nin arasında. Yani Türkiye'de Ankara Adliye
sini yüz defa aratacak kadar perişan halde çok 
adliye binamız var. Gidiyorsunuz, ağır ceza rei
sinin oturacağı koltuğun bir tarafı yıkılıyor; 
savcı odasına gidiyorsunuz, adamın bir kişiyi 
oturtacak sandalyesi yok; ama gidiyorsunuz 
orada bir ofisin şefine, o şahane, lüks bir daire 
içerisinde... Yoksa, milletçe fakirsek, ki fakiriz, 
her türlü lüksten kaçınmak suretiyle hizmet ya
palım, buna razıyım ben; ama mukayeseye git
tiğimiz zaman Adalet Bakanlığı bünyesinde yer 
alan müesseselere reva görülen haksızlıktır, zu
lümdür. Ben şahsen, sizden aldığım ilhamla, bu 
zulme karşı isyancı bir halde Hükümet içerisin
de vazife görüyorum. Benden sonra gelen ar
kadaşlarımızın da beni gölgede bırakacak şekil
de bu vazifelerini sürdürmelerini, kendilerine 
Ulu Tanrının bu ilhamı vermesini niyaz etmek
ten başka çarem yok. Yani mesele budur. 

Bu sene epeyce ödenek aldık. Başka yollar
dan da tedbirler aramaya koşuyoruz. Düşünü
nüz ; Adalet Bakanı olarak adliyenin elinden ge
cen paralar bankalara verildiği zaman, acaba 
hangi bankaların ikramiyelerinden faydalana
lım. hangileri 'bizim Adlî Teşkilâta öteberi temin 
ederlerse parayı oraya yatıralım diye meseleyi 
buraya kadar götürmeye mecburiyet hissediyo
rum. Yani bu fazla ileri bir adım; ama ıstıra
bı görünce, içimde duyunca bu yollara kadar 
gidiyoruz. Para her yere yatabilecektir; muay
yen Devlet bankalarına yatacaktır. Yani ser
mayesi Devlete ait olan muayyen bankalara 

yatabilecektir; ama hangisi daha çok; o havaya 
sarfedilen paralar var, onlardan bize verirler
se, bizim Teşkilâtımızı desteklerlerse ben de pa
rayı oraya yatıracağım. Bâzısı belki yarın çıka
cak karşınıza; «Efendim, filân bankaya yatırı
yor, falan bankaya yatırmıyor.» diyecek. Ada
let Bakanı veya Bakanlığın hiç bir banka ile 
dostluğu ve düşmanlığı yok; ama Adalet Ba
kanı kendi Teşkilâtının ıstırabını dindirecek 
saygıyı nereden bulursa, onu değerlendirmenin 
mecburiyetinde. Çünkü bu sene koydurduğu
muz, geçmiş yıllarla mukayese edilmeyecek 10 
milyon lirayla dahi Türkiye'nin bu ihtiyaçları
nı karşılamaya imkân yoktur. Daha fazlasını is
temeye de belki yüzümüz varmamıştır. Durum 
bundan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, cezaevlerinin havasız
lığından ve gıdasızlığından bahsetti Sayın Ye
şilyurt arkadaşım. 

Havasızlığın tedbirlerini arz ettim. Gıdasız
lık meselesinde de çok haklısınız. Bir noktayı 
açıklama, imkânını verdiğiniz için çok teşekkür 
ederim. Kapalı cezaevinde bir mahkûmun gün
lük ihtiyacı 195 kuruş. Ben Maliye Bakanına 
yazdığım yazıda, «Bu para ile kedi dahi doyu
lmazsınız.» dedim. Huzurunuzda ifade edeyim 
ki, hu miktar yükseldi, 325 kuruşa çıkardık bu 
sone. Yeter mi, yetmez mi münakaşa edilebilir; 
ama bir çırpıda 195 kuruştan da ancak 325 ku
ruşa çıkardık. Biraz da organize edersek, biraz 
da ciddî davranırsak, o zaman zannediyorum ki 
rahatça, insanca yemek yedirmenin imkânlarını 
elde etmiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bir çok arkadaşım af 
konusuna temas ettiler. Bu, her gün karşılaştı
ğımız bir soru ve bir sorun. Ben, bu konu üze
rinde basın tarafından gelen soruları cevaplan
dırmak mecburiyetinde kaldığım için düşünce
lerimi arz ediyordum; ama gariptir, hep aynı 
şeyleri söylediğim halde, her söylediğim sefer 
dahi basında ayrı ayrı şekilde yayınlandı. Şim
di hadi diyelim, muhtelif zamanlarda söyledik
lerim arasında ben farklı söylentilerde bulun
dum ; ama aynı gün söylediğim sözü basının bir 
kısmı başka türlü, bir kısmı başka türlü ya
kınca. demek ki, bu yanlışlık daha ziyade basın
dan geliyormuş. 

Bu fırsattan istifade ederek şimdi huzuru
nuzda arz ediyorum: Af mevzuu Bakanlığın, 
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Hükümetin meselesi değildir. Af mevzuu, aslın
da Yüce Türk Milletini tam mânasıyle ve yet
kiyle tek olarak temsil eden Yüce Meclislerin 
meselesidir. Yüce Millet zamanını tayin eder, 
takdir eden atıfet duygusunu kullanır. Şüphesiz 
ki, bu zaman tayininde atıfet duygusunu kul
lan mayı kararlaştırıp kararlaştırmama da, içe
riye giren insanlar kadar, hayatlarını kaybet
miş maktulünün veya onun aile efradı olan 
mağdurunun da durumunu düşünür, zamanını 
ona göre seçer ve ondan sonra ilhamını verir. 
Siyaset ilmi zaten budur. Siyaset ilmi, vatan-
daşdan ilham alma ilmidir. Yüce Meclisler bu 
ilhamı aldıkları zaman Yüce Meclislerin gözüne 
bakan Hükümetler de nihayet onun teknik ta
rafını hazırlamak .suretiyle huzura getirirler. 
Mesele budur; ama bir kısımları zannediyorlar 
ki, nasıl olsa Cumhuriyetin 50 nci yıldönümün
de bir af çıkar, o halde yapabileceğimiz marife
ti şimdi işleyelim... Hükümet olarak, teknik ser
vis halinde bize bir hizmet düşerse, biz hiç bir 
zaman bu zihniyette olanları istifade ettirecek 
bir af taisarısı hazırlayıp huzurunuza getirmeyiz. 
(Bravo sesleri.) Kimse cesaretlenmesin, kimse, 
nasıl olsa af çıkacak, hele şu kadar marifet iş
leyeyim diye bir cesarete, bir yanlış görüşe sap
masın. Kader kurbanı olmuş, hadiseler gelmiş 
hapishaneye girmiş olanlar için Yüce Meclis, 
tekrar ediyorum, karar vermeyi düşündüğü za
man, biz hazırlığımızı yaparız ve zannediyorum 
ki, bu sözlerimle yalnız Hükümetin bir üyesi 
olarak değil, bu Parlâmentonun da yıllardır 
naçizane her gördüğünü olduğu gibi söyleyen 
bir üyesi sıfatiyle, Parlâmento görüşünü da ak
settirmiş oluyorum ve tekrar ediyorum, kimse 
cesaretlenmesin. Memleketin temeline dinamit 
koyanlar hiç cesaretlenmesin. (Bravo sesleri) 
Hiç cesaretlenmesin; yaptığımız temaslarda 
Türk Milletinin böyleler! için atıfet duygusunu 
kullanmalarının henüz uzayda dahi yeri yok. 
Gördüğümüz bu. Onlar hiç cesaretlenmesin, işle
dikleri marifetleri ile kalsınlar ve akıllarını baş
larına getirmek suretiyle millete lâyık olamya 
çalışsınlar. Bu konuda zannediyorum ki, bun
dan daha fazla söylemek ne hakkım, ne de had
dim. 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Yeşilyurt 
Adliyeye vasıta temini meselesi üzerinde dur
dular. Teklifi götürdük Sayın Yeşilyurt. Ben 
Maliye Bakanı ile konuştum, uygun gördü. 
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Plânlamadan geçmesi lâzımgelen bir konu olu
yor; çünkü Taşıt Kanununda değişiklik icabe-
diyor. Henüz olmadı. Hattâ o kadar uygun gör
dü ki Sayın Maliye Bakanı; «Suçüstü ödeneği 
dediğimiz kovuşturma giderleri için bu sene 20 
milyon liradan aşağı kabul etmem.» diye diret
tiğim zaman, ancak bu arabalarla bir miktar 
daha ucuza işi getiririz diye onu 15 milyon üze
rinde bir noktaya bağladık; ama bu Plânlama
dan çıkacak ve zannediyorum ufak bir kanun 
değişikliği ile yüksek huzurunuza gelebilecek bir 
konu. Arkasını kovalıyoruz; bu bütçede maale
sef görülmüyor. 

Ankara'nın adliye binası bakımından içinde 
bulunduğu bu perişanlığa, bir hal çaresi bula
bilmek için, kira ile bütün daireleri bir arada 
toplayacak bir binanın elde edilmesi üzerinde 
çalışmalarımız sürüyor. Ankara Adliyesi Encü-
••ueni. Cumhuriyet Savcılığı bu iş üzerinde. Ben 
şahsen de meşgul oldum. Ümit ediyorum ki, bu 
va'km günlerde; çünkü ay başına kadar olması 
lâzım, 1 Martta mukaveleler akdediliyor, bir 
neticeye varmaya çalışacağız. 

Bu arada arkadaşlarım hazırlık soruşturma
larında Adlî Zabıta meselesine dokundular. 
Haddizatında kanunu hazırladık. Hemen arz 
ödevim, Sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle 
Adlî Zabıta kanununun hazırlanması üzerinde 
ısrarla durdular. Çünkü Adlî Zabıta kanunu 
yalnız adlî işlerin düzeninde gitmesi meselesi 
değil, aynı zamanda zabıtanın meşguliyetinin 
de, uğraşmasının da bir noktada durdurulma
sı meselesidir. 30 bin jandarma Türkiye'de yıl
da yalnız adlî işlerle uğraşıyor. Yazık, günâh 
30 bin jandarmanın Devlete neye maloldıığunu 
bir hesap edersek... Hani bâzı uzak mesafeleri 
^-örmeyince, beriye 3 kuruş ayırmadınız; ama 
:itrden düşündüğünüz zaman, dünya gidiyor bir 
tarafa da. Mesele bu. Bu zaviyeden hizmetleri 
değerlendirmek ve yapılan gereksiz masrafları 
bertaraf etmek bakımından düşünülmüş. Biz üç 
alternatifli bir tasarı hazırladık; Bakanlar Ku
rulunun tetkikine sunmuş bulunuyoruz. Sayın 
Betil de özellikle durdular bunun üzerinde ve 
zannediyorum ki, bu dönem sevkedeceğiz. 

Arkadaşlarım demin bir soru sordular, bil
miyorum hangi arkadaşımız lütfetti; «Bunları 
hazırlayacaksınız; ama Meclisler bir takvim 
yaptı, ne yapacaksınız1?» elediler. Biraz da ar-
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kadaşlarımm baskısı ile, yardımı ile, Sayın Mec
lis Başkanının da hemşehriliğinden istifade ede
rek bu işleri düzene sokacağız. Çünkü bunların 
hepsi birden adlî reformdur ve benim getirdiğim 
kanunlar da öyle üzerinde uzun uzun uğraşıla
cak kanunlar değildir. Birkaç maddelik kanun
lar getiriyorum; bilhassa ona dikkat ediyorum. 
Binaenaleyh, tümü birden adlî reform olarak 
mütalâa edilen bu tasarıları değerli arkadaşları
mın da lütfedecekleri yardımlar sayesinde gün
deme aldırıp çıkarmak mümkün. Belki Marta 
kadar değil; ama 1 Marttan sonraki kısa çalış
ma döneminde de olsa, hu herhalde mümkün 
olacaktır. Bu havayı da hissetmiş bulunuyoruz. 
Bu işlerin görüşülmesiyle alâkalı konu üzerin
de Sayın Cumhurbaşkanının Başkanlığında yap
tığımız toplantıda da bunları arz ettim ve o za
man da bunun yumuşak havasını buldum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Hilmi Soydan 
arkadaşımız haklı; şikâyet ettikleri her mevzu
da haklı. Medenî Kanun üzerinde durdular. 
Medeni Kanun, 1951 yılından bu yana yapılan 
çalışmalar sonunda hazırlanmış ve basılarak il
gili kuruluşlara 'gönderilmiştir. Bu, büyük bir 
kanundur ve hakikaten çok düşünülerek çıka
rılması lâzımgelen kanundur. Osmanlı impara
torluğundan kurtulduğumuz zamanda tama-
mıyle yeni inkılâplar içerisinde hazırlanmasına 
rağmen, o zamanın şartlarında çok ileri hü
kümler getirdiği için, yılların tecrübesi bu ka
dar gelişmeden sonra, bu kadar eleman yetişdik-
ten sonra, herhalde o günleri aratmayacak da
ha da mükemmel bir kanun getirmek için, iyi 
hazırlamlması lâzım gelen kanunlardan bir ta
nesidir; fakat bu dönemin işi olmaktan uzak ol
duğunu söylemeye mecburum. Hakikat bu; bu 
dönemde çıkacak kanunlardan değildir. 

Müfettiş arkadaşların faaliyetine dokundu
lar. Müfettişler için yatpıkları önerileri, ver
dikleri misalleri istifade edilir olarak kabul 
ediyorum. Yalnız hemen arz edeyim; ben de ad
liye mesleğinin içerisinden yetişmiş, hiçbir za
man yakasını bırakmamış bir kişi olarak, bizim 
Adalet Bakanlığının müfettişleri hakikaten hiç 
bozulmadan devam eden bir çalışma içerisinde 
bulunmuşlardır. 

Şimdi Müfettiş Hâkimlik Teşkilâtı kuruldu; 
lütfettiğiniz, kabul ettiğiniz kanunlarla, Hâkim
leri de bir kontrola, bir murakabeye tabi tut
mak için. Arz edeyim, bu konuda da elimizden 

geleni yapmaya çalışıyoruz. Bakanlığın çok se
vilen, çok çalışkan 7 tane müfettişini bir çır
pıda onların emrine tahsis ettim. Kıyılacak gibi 
değildi; yıllarca Bakanlıkta çalışmış, tecrübe al
mış, tecrübeden geçmiş arkadaşlar; ama yeter 
ki bu hizmetler yürüsün. Çünkü hizmet niha
yet mesleğimdir, hizmet memleketindir. Bu gö-
*üş içerisinde bunu da bağladık. Mamafih nok
sanlıklar olunca, elbette ki bunları olduğu gibi 
L°spit ve tedbirlerine tevessül vazifemiz olacak
tır. 

Sayın Hazerdağlı, yalnız Cumhuriyet savcı
larının değil, tüm Adliyenin ve tüm Türk Mil-
1 etinin sahip olması lâzım gelen bir büyük ema
neti dile getirdiler: «Cumhuriyet». 

Heyecanlarına yürekten katılıyorum ve ken-
ğım gün, Cumhuriyet savcılarına bir bildiri 
gönderdim. Hepsini okumayacağım, onunla vak
tinizi almayayım. Orada; «Cumhuriyetin koru
yucusu ve kamu haklarının hareketli takipçisi 
sayın Cumhuriyet savcılarına, rejime ve kamu 
haklarına taallûk eden her konuyu dikkatle ko
valamalarını ve başta suiistimaller olmak üze
re, kanunların yasakladığı her fiil ve işleme mü-
samahasız olarak el koyup, Türk Milleti adına 
adaleti tevzi eden bağımsız Türk hâkimlerine 
teslim eylemelerini önemle isterim» diye tamim 
yapmıştım. Meseleleri o heyecanla takip ediyo
ruz. 

Yalnız biı noktayı dikkate alalım. Bir arazi, 
bir arz tümüyle sallanırsa bu sallantıdan bir 
kısmı müteessir olur, bir kısmı olmaz; bu müm
kün değildir. Sağlam yapıda ise yıkılmaz, sağ
lam yapıda değilse yıkılır. Türkiye'de özellik
le son yılların gelişmesinde bu büyük çalkantı
dan elbette ki, bütün Devlet müesseseleri, ka
mu kuruluşları gibi, adalet cihazı da müteessir 
olmuştur. Türkiye'nin o hale gelmesinde diğer 
kuruluşlar gibi, adalet cihazının da sorumlulu
ğu vardır. Bunu inkâr etmek mümkün değil
dir; ama memnuniyetle ifade edeyim ki, yapı 
sağlam olduğu için, bu sallantıya mâruz kal
mıştır, fakat yıkılmamıştır. Şimdi elbirliğiyle, 
gönül birliğiyle, inanç birliğiyle bu yapıyı daha 
da sağlamlaştırmak suretiyle hiç bir sarsıntı
dan müteessir olmaması bir tarafa, temele inen 
kuvvet ve kudret kaynağıyle sarsıntıları da 
bertaraf edici bir nitelik kazanması konusunda 
azim ve iman içerisinde çalışmalarımızı sürdü-
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rüyoruz. Arkadaşlarımın bu konudaki çalışma
larından şahsen memnunum, müteşekkirim. 

Tekrar ediyorum; olağanüstü şartların ken
disine hizmet yüklediği, yalnız hizmet yüklediği, 
'hiçbir 'başka pay vermediği, başka pay da bek
lemeyen bu Hükümetn bakanları hizmetini ta
mamlar, emaneti sahibine derhal teslim eder; 
ama gelecek olan hükümetler de aynı görüş içe
risinde bu görevlerini yürütürlerse, memleketi 
bir daha badirelere sürükleyecek hadiselerin ol
maması temin edilmiş olur. 

Değerli arkadaşlarım, size daha geniş bilgi 
vermeyi çok istiyordum; ama programda bir 
gecikme var. Zaten şurasına yürekten inanıyo
rum; her siyasî kanaattaki arkadaşlarım, hattâ 
kafama ters düşen arkadaşlarım, düşünce ola
rak ters düşen arkadaşlarım vardır, onların da 
fikir olarak karşılarmdayım; ama Cumhuriyet 
Senatosunda artık teessüs eden, bir zamanlar 
kavgalı - gürültülü günlerimiz geçerdi, bu epey 
zamandan beri terkedildi. Karşılıklı samimiyet 
ve yekdiğerimize olan saygı, sevgi, güven, bağ
lılık duygusu içerisinde zannediyorum ki, şu 
kürsüden sizin temiz yüzlerinize bakarken ifa
de etmek istediklerimi siz zaten kavramış hal
desiniz. Onun için fazla söz söylemeye de lüzum 
kalmıyor. 

Beni lütfedip dinlediğiniz için hepinize yü
rekten saygılarımı ve bu politika faaliyetinde 
de hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyo
rum ve bir zaman yine söylemiştim, o heyecan 
içerisinde Türkiye'nin istikbalini iyi gören; Tür
kiye'nin istikbalini karartmak isteyen insanlara 
karşı el ve gönül birliği içerisinde bulunduğu
muz sürece hiçbir musibetin Türkiye'nin uf
kuna yanaşamayacağı inancını taşıyan bir ar
kadaşınız olarak sizleri derin saygılarımla se
lâmlıyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, sayın 
üyelerin soruları var. 

ıSaym Kürümoğlu, buyurun. 
ORHAN KÜRÜMOĞDU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, biraz evvel ki izahlarında Sayın Ba
kan, Adlî Tıp Müessesesinin İstanbul'da Cer
rahpaşa Hastanesinin yanındaki bir arada yeni 
binaya kavuş'tumlmak üzere bulunduğunu ifade 
ettiler. Buna memnun oldum. Yalnız, Adlî Tıp 
Müessese'si fizi'k şubesinin halen çalıştığını 
da ifade ettiler. Şimdi benim bildiğim kadarıy-

le, Ankara'da Polis Kolejinin fizik şubesi ile ilgi
li konularda çok yetişmiş, ehliyetli elemanları 
mevcuttur. Gerek bu hususta, gerekse «Gözden 
ırak olan gönülden de ırak olur.» prensibini 
bertaraf edebilmek düşüncesiyle, Adlî Tıp Mües
sesesinin yeni binasının Ankara'da inşasına im
kân bulamazlar mı? Bu, ileride tahakkuk ettiği 
takdirde Adlî Tıp konusunda, bugün avukat 
olarak kulağımıza gelen birçok hususları da 
bertaraf edecek bir tedbir olacağı cihetle, Sa
yın Bakanımız bu konuda ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Ankara'ya nakli 
:stenmekte; çok kısa olarak cevaplamanızı ri
ca ederim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
'Devamla) — Saym Başkan, şimdiye kadar hiç 
üzerinde durmadık; ama Ankara'nın bu kirli 
havasını temizlemediğimiz müddetçe buraya ye
ni bir müessese getirmeye benim şahsen gönlüm 
hiç razı olmaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş

kan, özür dilerim sözlerimde bunlar da vardı; 
hâkimlerin dairelerinden ayrıldıklarında aldık
ları harcırah gülünç bulunuyor. Bunun mâkul 
hadde çıkarılması Bakanlıkça düşünülüyor mu! 
Bunun için bir faaliyet var mıdır? 

İstanbul Adliye binasının halen inşaatı ne 
durumdadır? 

Medenî Kanunun tadili için de bâzı esaslar
la partilerarası bir komisyon kurulamaz mı? 

Sağmalcılar Cezaevindeki esrar meselesi hak
kındaki düşünceleri nedir? 

Timothy olayı bunun bir misalidir. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Devamla) — Teşekkür ederim. Ben de şimdi 
söz almışken, sonra hatırıma geldi, Saym Öz
den arkadaşımızın bilhassa bu Sağmalcılar Ce
zaevindeki esrar meselesi ile ilgili sözlerine ce
vap Aşermeden atlamışım, vakit almamak için 
kestirmeden gitmişim. 

Efendim, bir kere hâkimlerin günlük yol taz
minatları dediğimiz meblâğın 10 lira içerisinde 
kalması hakikaten abesle iştigal edilecek bir 
haldir. Eskiden 3 lira alırdık biz. Ben 16 liraya 
bir pabuç almıştım; bir kere keşfe gittim, ak
şama döndüğüm zaman pabucum yırtılmıştı, son
ra bana 3 lira vermişlerdi. Meseleleri böyle dev
relerde de yaşadık, böylece mütalâa ederiz. Ma-

401 — 
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üye Bakanlığında harcırahlar konusu tümüyle 
oluşturulmaktadır ve bizim bu konu da onun 
içerisinde yerini bulacaktır. Bu hususta teması
mız vardır ve arkasını da takip ediyoruz. 

Şimdi Sağmalcılar Cezaevine esrar sokulu-
j^ormuş, esrar imal ediliyormuş diye bir gazete 
yazdı. «Esrar imal etmek» yok; esrar sokul
muş oraya. Hattâ bizim oradaki idare; ki orada 
bir savcı vardır. Sağmalcılar Cezaevinin bir ne
vi başı olan zat, devamlı bulunur, 3 tane müdü
rü vardır, bunlar tedbir almak suretiyle bu es
rarın buraya ne şekilde sokulduğunu tespit et
mişler ve failleri ele geçirmişler, haklarında mu
amele yapılmıştır. Bu, geçen gün gazetelerde 
çıkan haber; şimdiye kadar tabiî hazırlık so
ruşturma siydi vesaire idi gizli kalmıştı, şimdi 
duruşması başlayınca ilk defa; yani o konu şim
di yapılııvş gibi çıkıyor. Bu, bir hayli evvel ce
reyan eden bir hadisedir. 

Maalesef uyuşturucu madde Türkiye çapın
da tahribatını sürdürüyor, fecaatini sürdürü
yor ve ecnebiler de bu konuda hâlâ nasıl ken
dilerini düşünmüyorlar* bilmiyorum, Timothy 
olayı bir tanesi bunun, bizden tâviz bekler bir 
halde bulunuyorlar. Yani insanlık için bu kadar 
ağır bir tehlike teşkil eden bir vaziyetle bizim 
kanunlarımızın bu derece ağır hükmü içerisinde 
mücadele etmemize rağmen, maalesef işler yü
rümüyor. 

Ceza evlerimiz kötü olduğu için de girebili
yor. CnzaovmdK? çalıştırdığınız gardiyanı duyu
ramadığınız için, yetişkin eleman kullanamadı
ğınız için giriyor. Hakikatler budur. Ben işe 
başladığım gün Üsküdar Cezaevinde buna ben
zer bir esrar sokmak; para gaspetmek hadise
si olmuştur. Hemen el koydum, o zaman müdü
rünü acıra çıkardık; baş gardiyanı tevkif et
tiler. gardiyanları dağıttık; ama bunlar da tam 
tedbir değil. Çünkü Paşakaprsı Cezaevini hepi
niz bilirsiniz; 250 kişilik bir yerde 600 - 700 ki
şi olursa, bunun hayrı bereketi de kalmıyor; 
yani hakikaten üzülecek bir mevzu. 

Medenî Kanun hakkında da malumat arz et
tim. Medenî Kanunun hazırlıkları tamamlanmış, 
kuruluşlara gönderilmiş, onların cevabı bekle
niyor. O cevaplar da toplandıktan sonra elbet
te, siyasî partiler arasında bir kurula mı gön
dereceğiz, yoksa Yüce Meclise takdim edip, bu
rası bir komisyon mu teşkil edecek; onu ken
dileri tayin ve tasvip edeceklerdir. 
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Avukatlık Kanununun 142 nci maddesinin 
değiştirilmesine taalluk eden bir beyanınız ol
du. Şimdi bu konuda mesele şurada; üyesi ol
makla şeref duyduğum Türkiye Barolar Bir
liği : «Barolar özerk müessesedir, binaenaleyh 
Anayasaya aykırıdır» diyor ve sanki Adalet 
Bakanlığı bu müesseseye basikıda bulunuyor
muş gibi, Balkandık vesayetinden kurtarılması
nı istiyor. Belki derler ki : «Canım, şimdi sen 
yapmıyorsun; ama birisi gelir, yapar.» Hattı 
zatında bir kere Anayasa açısından Barolar 
Birliği, Noterler Birliği gibi meslekî teşekkül
lerin tam mânasiyle özerk birer müessese oldu
ğunu kabul etmek mümkün değildir. İdarî ve
sayete tabi bir özerklik içerisinde hususiyet arz 
'•eden müesses elerdir. Bolmiyorum sıkıntılı hali 

I var mı vok mu; ama «Özerkim» di ve kendi ken-
elini de kendi varlığından uzaklaştıracak yolla
ra gitım'Cimesi bakımından bâzı noktalarda bâzı 
müesseseler için; yalnız Barolar Birliği için 
söylemiyorum, bir nevî frenleme ameliyesinin 
bulunmasında, hem memleketin, hem mesleğin 
hayrı vardır kanaatindeyim. 

O itibarla, Anayasa açısından meseleyi Tür
kiye Barolar Birliği gilbi görmemektedir bizim 
Bakanlığımız. Bunu arz etmek istiyorum. 

Başka bir emriniz var mı 1 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — istanbul ad

liye binası?.. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Devalmla) •— İstanbul Adliyesinin maalesef ye
ni binasının yapılması, yani ek binanın yapıl
ması için bu yılın bütçesinde ödenek yok. Yal-
nı zufak tefek imkânlardan faydalanmak sure
tiyle izdihamı önleyici bâzı tedbirler üzerinde 
bulunuyoruz. Sayın Özden'e özel surette geniş 
•malumat arz ederim ve kendilerinin alâka ve 
yardımlarını istirham etmiş olurum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Devamla) — Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Program bütçe bölümlerine ge

çiyoruz. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim 10 233 265 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bolüm 
(Prog.) 

102 

Lira 

48 766 725 Destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyonler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi okunacak bölümde o milyon liralık 
bir indirim yapılmış, buraya- geçmemiştıir. Sa

yın üyefcrin önlerindeki Adalet Ba 
ilgili bu kısmı düzeltmelerini rica ö 

111 Yargılama işleri 

BAŞKAN — Biraz önce okunan 1 
lümde değişi'kılik istenımoktedir. Değ 
teyen bu önergeyi ve gerekçesini ok 

Daire ve İv urum 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Program Alt Ödenek 'Faaliyet Harcama Kalemi 
kodu program türü kodu —•——• •— —. 

kodu 'kodu Yüzler Onlar Birle 

1 ooı 
ooı 

300 
700 

;MO 
ooı) 

312 
000 

Eklenen Adalet Bakanlığı 111 01 
Düşülen Adalet Bakanlığı 111 01. 

Cetvelde gösterilen değişikliğin as-ağıdalki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederi 
Üy<enlin 
Adı re soyadı : Ahmet N us ret Tun 
İniiza : 

OEREKOE : 
Adalet Bakanlığı 1973 malî yılı bütçesinin, Bütçe Karma Konıkyonundaiki müzak 

sında sayın üyelerin izhar ettikleri temenniye uyularaik verilen bir önenge üzerine An 
adalet binası yapımı içlin arsa bedeli olaraık bütçeye 10 000 000 lira eklenmişti. Ön haz.ı 
ıma'k, ihtiyacı karşılayacak arsanın temini için proje yaptırmak: gerektiğinden yukarıd 
yeri bdlintilen (yapı tesis badeli karşılığı) tertibinden 1 000 000 liranın düşülerek yeri 
iki yeri yine yukarıda gösterilen (Proje düzenleme gideri) tertibine eklenmlesi zorunlu 
tediı*. 
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BAŞKAN — Aynı program - bölüm içeri
sinde 1 milyon bir yerden tenzil, diğer yere ilâ
ve edilmek istenmektedir. 

Komisyon?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BASICINI 

KEVNİ NEDIMOGLU (Zonguldak Milletveki
li) — G'ereikee .muvacehesinde katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ?... 

2 . 2 . 1973 . 0 : 1 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde değişiklik ist e yen ikinci bir 
önerge vardır, okutuyorum. 
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CUMHURİYET SENATOSU IiAŞKANLKiINA 

Program Alt Ödenek .Faaliyet Harcama Kalem î 
Daire ve Kurum. 'kodu program türü kodu ——•—-—•—•—— < — 

c o d u kodu Yüzler Onlar Birler 

Aelalet (Bakanlığı 111 01 I 001 300 ;î50 35.1. 
Kklenen Adalet [Bakanlığı 111 01 1 O01. 300 360 363 
Düşülen Adalet [Bakanlığı 111 04 3 00.1 900 000 000 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kakülünü arz ve teklif «derim. 

ua cevap veremez duruımidadır. Bugün ceza mahkemeleri bir binada, hukuk mahkemeleri 
ireden ve iş mahkelmeleri de ayrı ayrı binalarda olmak üzere 4 ayrı binada hizmetin yür 
ne çalışılmaktadır. Ayrı binalara dağılmak hem ılıizımeti aksatmakta, kemi de zaman ve iş 
«dbep olmaktadır. iki nedenle, bütün adalet dairelerini ve mahkemeleri içime- alacak bü 
bir bina temin edilerek oraya geçmek zorunluğu doğmuştur. Ayrıca, gerek Ankara ada 
sinin yerleşmesi ve hizmet icaplarına göre tadili ve gerekse taşra adalet dairelerinin ihti 
şılayacak duruma gatirildbitmesini temin ve küçük onarımlarını yapmak için evvelce kon 
neğin yetmiyeeeği anlaşılmaktadır. Eu itibarla, yukarı/da büitçedeki yeri belirtilen (gene 
hallî .seçimler) tertibimden 3 000 000 liranın düşülerdk bunun 2 000 000 lirasının yine 
yeri belintileu (gayrimenkul kiraları) tertibine,. 1 000 000 lirasının da (bina küçük ona 
tibine eklenmesi zorunlu görülmektedir. 

.. . 
Üyenin 
Adı ve soyadı : Ahmet Xıısret Tuna 
İmza 

(1 EREKÇE : 
Ankara Adalet Dairesi artan iş miktarına ve günden güne genişleyen teşkilâtın hizm 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
KEVNÎ NEDİMOĞLü (Zonguldak Milletveki
li) — Gerekçe muvacehesinde katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümeti . . 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

maktadır. 
- Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi 111 nci program bölümü tekrar oku

tuyorum. 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Yargılama isleri 826 790 298 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Hükümlülerin cezalarının in
fazı ve eğitimleri ile tutuklu
ların muhafazası 1GG 993 325 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 6 310 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Genel toplam 1 059 093 G13 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
meler bitmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
melere başlayacağız. Ancak saat 12,45'tir Yük
sek Heyet kabul ederse, 14,30'da toplanacak 
yerde, 14,15'te toplanmak üzere toplantıya ara 
verme hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14,15'tc toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

(Kapanma saati : 12,43) 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLEE : Bahriye Üçck (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Hüseyin östürk (Sivas) 

BAŞKAX — Birleşime devam ediyoruz. 
B)ÎÇİŞLEEÎ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Emniyet Genci Müdürlüğü 

h) Jandarma Genel Komutanlığı 
BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Bütçesi üze

rinde grupları adına söz alan sayın üyeleri oku
yorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Savın 

Bahadırlı, Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Karaosnıanoğlu, Millî Birlik Grubu adına Sayın 
O 'Kan konuşacaklardır. 

Şahısları adına Sayın Tarlan, Sayın Bilgen, 
Sayın Âdemoğlu, Sayın Aynın, Sayın Dikeçligil, 
Sayın Göktürk, Sayın Coşkun, Sayın Aksoley 
ve Sayın özden söz almışlardır. 

Savın Tanveri, Cumhurivet Halk Partisi Grıı-
Tanyeri, Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın j bu adına konuşmak üzere buyurunuz. 

_ 406 ~ 



C. S:aa,tosu B : 24 2 . 2 . 1973 O : 2 

C. H. P. GRUBU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, Sayın Bakan, İçişleri Bakanlığının güzide 
temsilcileri; 

İçişleri Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi dolayısı 
ile Grubumuzun görüşlerini ve temennilerini arz 
etmek istiyorum. 

İçişleri Bakanlığı yurdun iç güvenlik ve 
esenliğini, kamu düzenini, kişi hak ve hürriyetle
rinin korunmasını, tasarrufla ilişkin güvenliği 
sağlamak görevleri başta olmak üzere, kanun
ların kendilerine verdiği büyük ve geniş görev
leri ifa etmektedir. O kadar ki; kanunların bel
li bir kuruluşa görev olarak açıkça vermemiş 
olduğu âmme hizmetlerinin de bu Bakanlık teş
kilâtı tarafından denetim ve gözetim altında bu
lun durulduğu bir gerçektir. Bakanlık, bu çok 
şümullü hizmetleri oldukça eski tarihlerde çı
karılmış Kuruluş ve Görev Kanunu ve 1949'da 
çıkarılmış olan İller İdaresi Kanunu ile görme
ğe çalışmaktadır. Oysaki; bu mevzuat birçok 
yönlerden, bugünün ihtiyaç ve koşullarına cevap 
vermekten uzak bulunmaktadır. Bu itibarla bir 
reforma ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç daha 1963' 
lerde öngörülmüş ve kısaca «MEHTAP» adı ile 
anılan Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma 
Projesi meydana getirilmiş; 29 . 5 . 1971 tarih
li ve 7/2527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
teşkil edilen bir Danışma Kurulu da, idarenin 
yeniden düzenlenmesi ilkelerini tespit etmiştir. 

Diğer taraftan, Üçüncü Beş Yıllık Plân da 
kamu idaresi reformunu öngörmüş bulunmak
tadır. İdaremizin, genellikle önceden belirlenen 
amaçları, tüm olanakları en iyi biçimde kullana
rak gerçekleştirmeye çalışmak yerine, kurulu 
düzeni sadece biçimsel usullere uymak sureti 
ile sürdürme eğiliminde olması karar mekaniz
masının ihtiyaç ve koşullarını gerektirdiği bi
çimde geliştirilmediği için, hizmetlerin görülme
sinde tıkanıklıklar ve gecikmelerin olması bu 
alanda reformu zarurî kılmaktadır. 

Sayın Bakanın Komisyondaki beyanlarına 
göre, İçişleri Bakanlığı da hizmet ve teşkilâtını 
hizmetlerde çabukluk, güvenlik ve verimlilik 
sağlayabilecek, değişen ve gelişen şartlara uy
gun bir dinamizm kazandırabilecek yönde ye
niden düzenleme çalışmalarına girmiş ve halen 
bunu tamamlamış bulunmaktadır. Bunu, «İç Dü
zen» adı ile yayınladıkları raporlardan da anla

mış bulunuyoruz. Her ne kadar bu raporlar ara
sında genel idareye ait olanı henüz mevcut de
ğilse de, bunun basılmakta olduğu; 1961 Anaya
sası ile birlikte getirilen dönemde mülkî idare 
âmirleri, gerek kalkınma alanında, gerekse re
formların gerçekleştirilmesi için lüzumlu olan 
huzur ve güven ortamının yaratılmasında, bir
takım yeni görevler ve sorumluluklar yüklen
miş oldukları için, İl İdaresi Kanununun da 
Anayasanın ışığı altında yeniden düzenlenmesi
nin zorunlu bulunduğu yine sayın Bakanın ifa
delerinde belirtilmiştir. 

İdare, amme hizmetlerinin ifası ve kanun 
hükümlerinin tatbik ve icraasmı temin eden, re' 
sen hakaret yetkisini haiz bir kudrettir. Bu 
kudret, bütünlüğünü muhafaza etmek şartı ile 
merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasla
rına dayanmaktadır. 1961 Anayasamız idarî üni
te olarak vilâyeti saptamıştır. İdareyi ve idarî 
metotları yeniden düzenlemede, Anayasanın bu 
prensipleri gözönünde tutularak yetki ge
nişliğinin, merkeziyetin bütün pürüzlerini 
ve özellikle bürokrasiyi ortadan kaldıra
cak şekilde kullanılması sağlanmalı, bu belli 
makamlarda gerçekleştirilmeli; bu suretle iş
lerin aksamasına, murakabesiz kalmasına, amme 
hizmetlerinin kusurlu bir şekilde tanzim ve tem-
şiyetiııe sebebiyet veren kuruluşlara yer veril
memeli veya bunları denetime alabilecek ademî 
temerküz eşeli teşkil edilmeli; fakat bu, asla es
ki mülga müfettişi umumîlikler gibi bir kademe 
olarak mütalaa edilmeyip, plân hazırlanması ve 
uygulanmasına inhisar ettirilmelidir. 

En iyi niyetlerle ve ileri bir hamle olarak 
tedvin edilmiş olan İl İdaresi Kanunundan son
ra, merkezî idarenin valilerin yetkilerini kısma
ya matuf davranışları ve 1961 Anayasasının ka
imi ünü müteakip girişilen bölge kurma teşeb
büsleri ve bunların mahallî seviyede sebebiyet 
verdikleri anlaşmazlıklar bu endişeyi haklı gös
termektedir. 

Diğer taraftan; bu eğilim o kadar artmış
tır ki; bâzı Bakanlıklar, Anayasanın açık hük
müne rağmen, birkaç vilâyeti birden müştereken 
ilgilendirmeyen, mevzuu yalnız bir vilâyetin iç 
bünyesini teşkil eden hizmetler için dahi bölge
ler teşkil etmekte bulunmuşlardır. 

İdarede, özellikle plan uygulanmasında ve 
proje tanziminde sıkıntı yaratan bu problemin 
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çözülmesi, ya hükümetlerin bölge kuruluşlarını 
Anayasanın lâfzına ve ruhuna uygun olarak, 
ancak çok zarurî ve millî seviyedeki hizmetlere 
hası ettirmesi veya bunları koordine edecek bir 
makam ihdas etmesine vabestedir. Aksi takdir
de, amme hizmetleri çeşitli bölge kuruluşları ve 
valiler tarafından tanzim ve temşiyet edilece
ğinden, Anayasmm il idaresinde öngördüğü yet
ki genişliği prensibi tecezziye uğramış ve bunun 
neticesinde, giderek valilerin yetkileri yalnız 
polis amirliğine inhisar etmiş olur ki ; kanun 
vaznnın esas maksadının bu olmadığı, olmaya
cağı aşikârdır. O halde İl İdaresi Kanunu yeni
den düzenlenirken bu husus ön planda tutulmalı 
ve valilerin görev ve yetkileri açıkça ifade edil
melidir. 

İdarede ve idarî metotlarda yapılmak iste
nen reorganizasyon, zihniyette değişiklik yapıl
madan gerçekleştirilirse, diğer ıslahat, proje ha
reketleri gibi biçimde kalmağa mahkûm olacak
tır. 

Bugün Merkezî İdarenin taşra teşkilâtı tam 
bir karışıklık ve düzensizlik örneği vermektedir. 
Çeşitli bakanlıklara ait taşra birimlerinin ülke 
düzeyine dağılışları, hukukî statüleri ve birbir
leri ile olan ilişkilerinin genel bir plan içinde 
düzenlenmemiş olması, hizmetlerin rasyonel bir 
biçimde yürütülmesini engellemektedir. Halen 
45 bakanlık ve müstakil daireden 30'u bölge 
kuruluşları meydana getirmiştir. Bunlar ülke
mizi 26 çeşit bölge bölümlemesine tabi tutarak 
286 bölgeye ayırmışlardır. Hukukî dayanakları 
ve alt birimleri bakımından büyük farklılıklar 
gösteren bölge kuruluşlarının gerek illerle, ge
rekse kendi aralarında bağlantı ve ilişkileri, 
hizmetlerde verimi sağlayacak biçimde düzen
lenmemiştir. Bundan dolayı rapor da, bugüne 
kadar ki uygulamada birden fazla ili kapsaya
cak şekilde kurulmuş olan bölge kuruluşları ile 
il valileri arasındaki gerekli işbirliği ve koordi
nasyonun kurulamamış olduğunu tespit etmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Bakanın Komisyondaki beyanlarından. 
iç düzen çalışmalarında da bu hususların tespit 
edildiği ve mülkî amirleri planlı kalkınmanın 
gerektirdiği ve geleneksel görevlerin, vuku bu
lan değişmelerin icap ettirdiği yetkilerle dona
tan Merkezî İdarenin, taşrada örgütlenmesini 
Anayasa ve İdarenin bütünlüğü ilkesine uygun 

bir tarzda düzenleyen tüm kamu örgütleri için 
yeni bir yetki, görev ve ilişki manzumesi vücu
da getiren bir tasarı hazırlandığı anlaşılmıştır. 
Henüz görmediğimiz bu tasarı üzerinde müta
lâa beyanını erken sayarak, bir an önce incele
mek üzere kamu oyuna sunulmasını faydalı te
lâkki ettiğimizi belirtmek isteriz. 

Şimdiden şunu söyleyebilirim: İli aşan so
runları il sistemi içinde çözmeğe çalışan ve bunu 
ekonomik ve sosyal gereklerle, idarî gerekleri 
ayırmak sureti ile yapmayı öngören kordinatör 
valilik sistemi içinde çözmek mümkündür. 

Bu arada değinilmesi gerekli bir nokta da 
valilerin tayin, nakil ve tahvilleridir. Vali tayi
ninde takdir ön planda olmakla beraber, tahvil
lerde veya geriye almada hukukun kabul ede
ceği gerçek bir lüzum dışında, partizan zihni
yet ve istekler etken olmamalıdır. Buna muka
bil de, idarecilerimiz partizan davranışlardan 
mutlaka tevakki etmelidirler. Özellikle büyük 
masraf ve gayretlerle cidden iyi yetişmiş, kıy
metli idarecilerimizin partizanca bir düşünüş ne
ticesi, İçişleri Bakanlığının odalarında âtıl bir 
koğuş hayatına mahkûm edilmesi ve kendileri
ne hiçbir hizmetin verilmemesinde İsrar olunma
sı, amme hizmeti ve kamu yararı anlamları ile 
bağdaştırılamaz. Devlet memurlarının mevcudi
yetinin sebebi amme hizmeti olduğuna göre, 
merkez valilerinin bu kaydın dışında tutulmala
rına imkân yoktur. 

Devlet Personel Kanununun ortaya koyduğu 
huzursuzluklar idarecilerimde müteessir etmiştir. 
Kanunun sınıflandırmadaki kıstası, temsil sıfatı
nı taşıyan kamu görevlerini bu özellikleri ile 
belirtmeye yetmediğinden, bu nitelikleri kapsa
yıcı bir sınıfın ihdasını zarurî kılmıştır. Gerek 
Kanunun müzakeresinde, gerekse genel görüş
mede belirtilen bu hususun kanun kuvvetindeki 
kararname ile de halledilmemiş olduğunu gör
mekteyiz. 

Valilerin üst göstergelerinde de isabetli dav
ranamamıştır. Burada açılmış olan genel görüş
mede de grubumuz adına yaptığımız konuşmada 
belirttiğimiz gibi, merkez teşkilâtında görev al
mış kimseler için fark gözetilmeden 200 olarak 
kabul edilen üst gösterge, valilere 50, 100. 150 
ve 200 olmak üzere farklı uygulanmıştır. Sözü
mün basında işaret ettiğim «Merkez teşkilâ-

J tında» deyimi, tabiatiyle sadece İçişleri Ba-
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kanlığı merkez teşkilâtını istihdaf etmemek
tedir; Devletin merkez teşkilâtında görev al
mış olan kimseler kastedilmiştir. 

Bu arada, meselâ nasıl müsteşar hangi ba
kanlıkta olursa olsun, fark gözetilmeden sırf 
müsteşar sıfatiyle 200 göstergeye getirilmişse, 
vali unvanını ihraz etmiş zevata da, nerede 
olurlarsa olsunlar 200 gösterge verilmesinde 
kariyer yönünden isabet mütalâa etmekteyiz. 

Valilerin il daimî encümeni başkanı olarak 
hizmet karşılığı almakta oldukları ödenek de 
bir problem teşkil etmiştir. Her ne kadar Ka
rarname 657 sayılı Kanunun 87 ııci maddesin
de değişiklik yaparak bu meseleyi 1 . 6 . 1973 
tarihinden itJbaren çözmüşse, ya da çözecek
se, 1 . 12 . 1970 tarihinden itibaren doğmuş 
olması lâzımgelen haklar ortada kalmıştır. 

İdarenin yeniden düzenlenmesi yapılırken 
kaymakamların daha iyi yetiştirilmeleri de ön
görülmelidir. Bu hususta maiyet memurlarının 
kabul edildiği kaymakamlık kursu ile yetinil-
meyip, Batıda ve meselâ Fransa'da, «L'Ecole 
Nationale d Adnıinistration», ki kısaca «E'NA» 
dır, ona benzeyen, o seviyede bilgi veren bir 
akademi kurulması öngörülmelidir. Bunun lü
zumuna şiddetle inanıyoruz, idareyi ekono
mik ve sosyal problemlerle yakından ilgilen
diren plânlı kalkınmanın bunu zaruri kıldığı 
kanaatindeyiz. 

Görevi, vilâyet sınırları içinde köy, kasa
ba ve şehirlerde ikâmet eden halkın mahal
lî müşterek ihtiyaçlarını gidermek olan, bu sı
fatla kalkınmada fonksiyonu olması lâzımge-
len il mahallî idaresi de bünye ve fonksiyonla
rı ve malî kaynakları itibariyle yeni bir düzen
lemeye muhtaçtır. 

Üçüncü plânın öngördüğü hızlı şehirleşme 
belediyelere büyük görevler vermektedir. He
nüz Anayasanın öngördüğü görevleriyle oran
tılı gelir kaynaklarına kavuşturulmamış olan 
bu kuruluşların yol, su, elektrik, çevre sağlı
ğı gi'bi çetin problemleri insan vakar ve hay
siyetine yaraşır biçimde çözmek olanakları 
yoktur. Bunların da bir taraftan yetki ve gö
rev kanunları hazırlanırken, diğer taraftan 
finansman imkânları öngörülmeli, sağlam gelir 
kaynaklarına kavuşturulmalı, çalışmalarında 
plân esas alınmalıdır. 
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Diğer taraftan küçük belediyelerin, bir
birine komşu olan küçük belediyelerin tek 
başlarına ifa edemeyecekleri hizmetler için bir
likler kurmak suretiyle güç birliği yapmaların
da ve hizmeti tesiste ve işletmede bu güç bir
liğine dayanarak çalışmalarında isabet müta
lâa etmekteyiz. 

Mahallî idarelerin en ufağı ve fakat en yay
gını olan köyün kaderi, yukarıda komisyon
da da arz ettiğim gibi, henüz tespit edilmiş 
değildir. İçişleri Bakanlığı mı, yoksa Köy İşle
ri Bakanlığı mı bu hususta söz sahibi olacak
tır? Bu, bildiğimiz kadariyle kesin bir sonu
ca henüz bağlanmamıştır. 

Bir taraftan idarenin yeniden düzenlenme
sini öngören istişarî rapor Köy İşleri Bakan
lığına lüzum görmezken, diğer taraftan bu 
Bakanlığın kuruluş ve teşkilât kanununun ye
niden gündeme girmiş olması, idarede reform 
hususunda da inandırıcı bir görüntü vermemek
tedir. 

Mühim olan, hangi bakanlığın yetkili ola
cağı değil, bu hususta kesin kararın verilme
sidir. Bu karar verilerek Köy Kanununun he
men ele alınması, köy plânlamasının gerçek
leştirilmesi, 22 senelik perspektif devrede hangi 
köyün nüfusunun ne olacağının, ekonomik ve 
sosyal gelişmeyi sağlamak için buralarda ne 
gibi tedbirler alınması gerektiğinin ve bun
ların yıllık finansmanlarının ne şekilde temin 
edileceğinin tespiti cihetine gidilmelidir. Her 
meskûn sahanın köy olarak bünye tahlilleri
nin yapılması, envanterlerinin vücuda getiril
mesi, yukarıda da işaret edilen sonuca var
mak için bünyede değişiklik yapılması, yani 
ziraatten sanayie geçilmek zarureti varsa 
bunun da plânda o köyün hususiyetlerine ve 
civardaki sınaî kuruluşların mahiyetlerine gö
re alternatifleriyle gösterilmesi lâzımdır. 

Diğer taraftan, köyün yeniden düzenleme 
sonucunda sağlam ve yeterli gelir kaynakla
rına kavuşturulması, kalkınmayı kolaylaştıra
cak çeşitli fonlar tesisi tavsiyeye şayandır. 
Nitekim, ikinci harp sırasında asker ailele
rine yardım kasdiyle bâzı hizmetlere yapı
lan zamların, harbin bitmesiyle bu hizmetin 
sürdürülmesine lüzum kalmaması üzerine İller 
Bankasında İçişleri Bakanlığının emrinde açı
lan bir fonda biriktirilmesi ve bu fonun nüfu-
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su 50 000'den aşağı olan belediyelerin su. 
elektrik, kanalizasyon, harita işlerinde kulla
nılması belediyelere büyük imkânlar sağla
mış ye küçük belediyeler bu sayede büyük 
hizmetler görmek, vatandaşlarına medenî in
sanlara yakışacak su, elektrik, kanalizasyon 
olanaklarını sağlamak imkânını bulmuşlardır. 

Bu itibarla kalkınmaya çok muhtaç olan 
köylerimiz için de buna benzer küçük küçük 
fonların tesis edilmesi, bunların bir yönetme
lik, ya da tüzük gereğince âdil bir şekilde, ve
rimli, bir şekilde tevziiııde büyük bir isabet gör
mekteyiz. 

İç düzen raporunda hizmetlere köy katkıla
rının adaletsiz ve düzensiz olduğu belirtilmiştir. 
Bunlar mutlaka düzeltilmelidir. Yukarıda, Ko
misyonda da bunu arz etmiştim; bu yol, su, 
elektrik gibi YSE'ııin yapmış olduğu hizmet
lere köyün katkısı için istenilen paranın bir bâzı 
olmadığı gibi, bir usulü, bir metodu da yoktur. 
Bundan daha fazla bunun tahsil şekli de belirli 
bir usule bağlanmamış, çoğu kere «Şu kadar fo
nu, akaryakıt bayiine teslim edin.» denilmekle 
yetinilmiş; toplanan paranın ne miktar olduğu, 
ne miktarının akaryakıt bayiine teslim edildiği 
Devletin kabul edebileceği bir resmî makbuzla 
tevsik edilmemiştir. Bunu İçişleri Bakanlığının 
değerli çalışmalarının neticesinde hazırladığı İç 
Düzen Raporunun tetkikinden anlamaktayız. 

Şu halde bu hususta gerekli tedbirler derhal 
alınmalı ve bu iş sağlam bir kıstasa, sağlam bir 
esasa bağlanmalıdır. 

Öte yandan önemli mesele, köye götürülecek 
hizmetlerin merkezden mi. yoksa vilâyet kade
mesinden mi projelenip uygulanacağı, bunun ne
reden ve nasıl finanse edileceğidir. 

Sajnn Başkan, değerli arkadaşlarım; Hükü
met yurtta huzur ve selâmeti sağlamakla görev
lidir. Bu, onun ilk ve en önemli görevidir. Hü
kümet bu görevini yaparken kanunların kendi
sine verdiği yetki sınırları içinde kalmak şar-
tiyle birtakım düzenlemelerde, tasarruflarda bu
lunacaktır. Yatandasın görevi de bunlara itaat 
etmektir. Ancak, Hükümet bu işlemlerinde hür
riyetlerin özüne dokunmamak, vatandaşın insan
lık vakar ve haysiyetine ilişmemek zorundadır. 

Zabıtada dayak ve işkence, üzerinde hassasi
yetle durulmasını gerektiren bir hal almış görün
mektedir. İddialar bunu göstermektedir. Son 

zamanlarda bir karakolda ölen bir vatandaşın 
durumu meseleyi önplâna geçirmiştir. Bu hu
susta Komisyonda Sayın Bakan yaptığı beyan
da, tahkikat yaptırmakta olduğunu ifade bu
yurmuştu. Bu tahkikatın sonucunun açıklanma
sı ; eğer adam filhakika intihar etmişse, bunun 
sebebinin bildirilmesi lâzımdır. 

Sayın Bakan Komisyondaki beyanlarında : 
«Dayağa, zabıtanın halkla münasebetlerindeki 
eğitim zayıflığı ve halkın bir ölçüde kusurları 
sebebiyet vermektedir.» dediler. 

Sayın Başbakan da Senatodaki konuşmala
rında : «Dünyanın her yerinde polis bir şeyler 
yapar» buyurdular. 

Biz bu ifadelerle mutabık bulunmuyoruz. Ko
misyonda da ifade ettiğimiz gibi, zabıtayı da
yak ve işkence töhmetinden kurtarmanın yolu, 
hazırlık soruşturmasının savcılar tarafından, ya 
da savcıların emrinde ve nezaretinde bulunacak 
adlî zabıtaca yürütülmesi; bunun için de şim
diye kadar çok söylenmiş ve tartışılmış 12 Mart 
Hükümetlerinin programlarına da girmiş olan 
adlî zabıta teşkilâtının biran evvel kurulması
dır. 

Böylelikle sadece önleyieilik göreviyle haş
haşa kalacak olan zabıta, bu görevini daha iyi, 
daha esaslı yapmak olanağına kavuşacaktır. 

Sayın Adalet Bakanı, değerli arkadaşlarımın 
hatırlayacakları üzere, sabahki oturumda yap
mış oldukları genel konuşmada bu hususa da 
değinmiş ve sırf bu kanunun erkaması sebebiyle 
•>0 000 jandarmanın her gün bu işlerde, aslında 
kendinin görevi olmaması gereken bu işlerde zi
yan olmakta bulunduğunu ifade etmiş ve kanu
nun hazırlandığını bildirmiştir. Şu halde bu 
kanunun süratle Meclislere gelerek görüşül
mesini ve kanunlaşmasını yürekten diliyo
ruz. 

Bugün 9 önemli ilimizde sıkıyönetim vardır. 
12 Mart öncesi ve sonrası olayları bertaraf edil
miştir. Sıkıyönetimin ne zaman kalkacağı he
nüz belli olmamakla beraber^ Ordunun kendi 
asli görevine dönmesinden sonra kendi yetki ve 
vazifelcriyle başbaşa kalacak olan zabıtanın 
şimdiden derlenip toplanması, toplum olaylarını 
önleyebilecek bilgi, tecrübe, araç ve gereçlerle 
donatılması gereklidir; hattâ bu hususta geç 
bile kalınmıştır. 
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Sayın Başbakan Meclisteki konuşma kırında ; 
sıkıyönetim kalktığı takdirde olayların dalın 
•vahim olarak meydana gelebileceğini söylediler. 
Bu müşahede, ya da kanaat, zabıtanın şimdiden 
bunları önlemeye hazır duruma getirilmesini ge
rektirir. Türk Silâhlı Kuvvetleri ve Jandarma 
için kısaca «REMO» denilen bir proje hazır
lanmış ve özel kanunları çıkartılarak 10 yıla 
sâri ödenek verilmiştir. 

Sayın Başbakan Senatoda : «Sıkıyönetimin 
kalkmasında anarşik olayların meydana çıkma
ması ortamını hazırlıyoruz, ne yazık ki .Mecliste 
bâzı partilerden yardım görmüyoruz.» dediler. 
Yurtta emniyet ve asayişi, kişi güvenliğini ve 
huzurunu sağlayacak emniyet teşkilâtımızın 
güçlendirilmesi ve toplumun huzurunu, rejimin 
bekasını tehlikeden vikaye edecek duruma geti
rilmesi için Grubumuz, getirilecek malî kanun
ları desteklemekten fariğ olmayacaktır. Hükü
metin bu hususta emin olmasını temenni ede
riz. 

12 Mart öncesi olayların ne şekilde başladığı, 
nasıl geliştiği üzerinde tartışmayı faydalı saymı
yoruz. Sayın Bakanın: «Aslında bu aşırı ve 
bölücü akımlarla fikrî bağlantısı bulunmayan 
yurtseverliklerinden katiyen şüphe etmediğimiz 
ve tanıamiylc inandığımız pek çok aydın, mem
leketin içinde bulunduğu o günkü şartların bas
kısı ve etkisi altında masumane ve haklı istek
ler şekline de bürimebilen teşvik ve tahriklere 
kapılarak, bilmeden anarşik ortam yaratanların 
amaçlarına hizmet etmişlerdir.» şeklindeki be
yanlarında gerçek payı görmekteyiz. 

Bütün mesele, memlekette anarşinin kolay
lıkla ortaya çıkarak zehirlerini saçabileceği ve 
iyi niyet sahiplerinin bilmeden sırf kitle psiko
lojisi saiki ile bunların menfur emellerine hiz
met edebileceği ortamın yaratılmamasındadır. 
Bu ortam husule geldiği takdirde, bir taraftan 
aşırı solcuların, bir taraftan bölücülerin, bir ta
raftan teokratik devlet kurma heveslilerinin bir 
anda ortaya çıkarak, kendi yönlerinden yıkıcı 
faaliyetlere, silâhlı eylemlere girişmeleri müm
kün olmaktadır. 

Burada görev, tabiatı ile hükümetlere düş
mektedir. Sayın Bakan: «Normal yaşama dü
zenimizin sağlanması ve geçirdiğimiz korkuç 
günlerin bir daha tekerrür etmemesi için Bakan
lıkta zabıtanın. Devletin temel nizamını yok edi-
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ci, milletimizi bölücü gruplarla kuvvetli ve et
kili biçimde mücadele edecek sayı ve niteliğe 
eriştirilmesi ve modern araç ve gereçlerle dona
tılması gayretleri aralıksız devam etmektedir. 

Bu gayretlerin sonucu olarak gerçekten de 
bugün yurdumuzda genellikle huzur ve sükûn, 
vatandaşlarımızda Devlete güven ve Devlet oto
ritesine karşı saygı yeniden teessüs etmiştir.» de
mektedir. Biz de kendileriyle aynı kanaatte ol
duğumuz için sıkıyönetimin uzatılmasının aley
hinde oy kullanmış bulunuyoruz. 

Sayın Başbakan geçen gece burada bize. 
«Hiçbir tedbir alınmadan anarşinin hortlamaya-
cağına C. II. P. kani midir; bu kanaati nereden 
almaktadır?» sorusunu yöneltti. Sayın Bakanın 
yukarıda işaret ettiğim konuşmalarında bunun 
cevabı mevcuttur. 

Biz de kendileri gibi zabıtamıza güveniyo
ruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kaçak
çılığın altında yatan ekonomik sorun halledil
medikçe, bunun zabıta tedbirleriyle önleneceğine 
kani bulunmadığımızı bir kere daha arz etmek 
isteriz. Nitekim, hudut emniyet hattı olarak 
kabul edilen alanda, milyonlarca lira sarfı ile en 
münbit arazinin kamulaştırılıp mayınlanması, 
misilleme kararı ile hudut halkının Suriye'deki 
çok değerli topraklarından edilerek pasavan 
kapılarının kapatılmış olması, böylece mülki
yetin kısıtlanması ve toprak sahiplerinin nms-
tar duruma düşürülmesi pahasına dahi kaçakçı
lık durmamıştır. 

Bir zamanlar çok söylenen hudut pazarları 
da açılamamıştır. Buna mukabil Güney - Do
ğuda seyahat hürriyeti kısıtlanmakta, emniyet 
ve tedbir hatları dışında kalan bölgelerde bile 
vasıtalar sık sık durdurularak halk aranmak
tadır. Bu aramalar, Gaziantep - Ankara yolcu
luğunda aynı otobüse birkaç kere yapılmaktadır. 
Durum, Bütçe Komisyonunda Sayın Bakana du
yurulmuş ve bir vatandaşın şikâyetlerini yansı
tan bir gazete verilmişti. Ondan bir süre sonra 
durumun ne şekil aldığını müşahede etmek için 
otobüsle seyahat ettim ; değişen bir şey yoktu. 

Üçüncü Plân devresinde, Hükümetin bu böl
gede istihdam sorununu çözerek, halkın hudut
lara muhtaç olmaktan kurtarılmasını yürekten 
temenni ediyoruz. Hudut emniyet bölgesinde 
oturan vatandaşlardan isteyenlere dışarıda ça-
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lısmak olanağını kolaylıkla sağlayacak bir kon
tenjan ayrılmasında da fayda vardır. 

Sayın Bakanın da dâhil bulunduğu İkinci 
Erkn Hükümeti, mayınlı bölgenin Devlet üretme 
çiftlikleri kurulmak suretiyle değerlendirilmesi
ni öngören bir hazırlık içine girmişti. Bunun 
devam edip etmediğini öğrenmek isteriz. 

Gerek jandarmada, gerekse emniyette kara
kol kuruluşları kuvvette israfa sebebiyet ver
mektedir. Bunun yerine, şimdilik pilot bölge
lerde haberleşme ve ulaşma olanakları sağlan
mak suretiyle motorize seyyar ekipler kurulup, 
denenmesinde fayda vardır. Bu suretle kuvveti, 
merkezî noktalarda toplu olarak bulundurmak 
ve lüzumlu alanlara etkin bir şekilde yöneltmek 
imkânı sağlanabilir. Bu,'başarıya-ulaştığı tak
dirde, belli süreli bir proje ile tüm yurtta teş
milinde isabet vardır. 

Zabıta ve alelıtlak idarenin halkla ilişkilerin
de dikkatli, basiretli ve tedbirli, umumiyetle 
müşfik olmasında, kanunları büyük bir titizlik 
ve eşitlikle uygulamada itina göstermesinde bü
yük yarar görmekteyiz. 

Bu suretle dayak gibi, rüşvet ve irtikap gibi 
arzulamadığımız kanunsuz eylemlerin de önüne 
geçmiş olunacaktır. Kanunların büyük bir titiz
lik ve tarafsızlık içinde uygulandığı, hatır ve 
gönülün bunda rol oynamadığı inancının vatan
daşta, hatır ve gönüle bakmadan tarafsız uygu
lamanın kendisine zarar getirmiyeceği teminatı
nın memurda yerleştirilmesi birçok problemleri 
kendiliğinden çözecektir. 

Bütçenin memleketimize, idare ve zabıta teş
kilâtımıza hayırlı olmasını diler, Yüce Sena
toyu Grubum ve şahsım adına saygıyle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Bahadırlı ?.. Yoklar. -

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Karaos-
manoğlu, buyurun. 

A. P. GRUBU ABINA OPAL KARAOS-
MANOGLU (Manisa) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü
ğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinin 
müzakeresi münasebetiyle Adalet Partisi Grubu 
adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. 
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Milletimizin varlığı, Devletimizin bekası re
jimin kaderi ile sıkı sıkıya ilgili, iç güvenlik so
runu ile ilişkisi olan İçişleri Bakanlığı hizmetle
rinin tümü ile değerlendirilmesi zorunluluğunu 
nazara alarak, önemli gördüğümüz noktalara 
anahatlarıyle temas edip, bu konulardaki fikir 
ve kanaatlerimizi beyan etmeye gayret edece
ğim. 

Başta Anayasa olmak üzere, demokratik hu
kuku devletinin bütün yönleriyle uygulama nite
liğini devam ettirmesi, vatandaş - devlet ilişki
lerinin devlet otoritesini rencide etmeden dü
zenlenmesi; başka deyimle, Anayasanın korudu
ğu vatandaş hak ve hürriyetlerinin emniyet ve 
huzur içerisinde kullanılması, Anayasa ve mev
zuatın yer vermediği her türlü kanun dışı eylem 
ve davranışlara karşı Cumhuriyetin korunması 
gereğinden söz ederken, İçişleri Bakanlığının 
kendisine bağlı kolluk kuvvetleri, merkez ve 
taşra kuruluşlarının bütün olarak taşıdığı önemi 
takdirlerinize arz ederim. 

Yurdun iç güvenlik ve esenliğini, kamu dü
zenini, kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasını, 
tasarrufa ilişkin güvenliği, sınır, kıyı ve kara
sularımızın korunmasını ve güvenliğini, karayol
larında trafik düzen ve kontrolünü sağlamak, 
kaçakçılığı önlemek, izlemek, suç işlenmesini ön
lemek, suçluları yakalayıp adlî mercilere teslim 
etmek, bu amaçla görevleri özel kuruluş kanun
larında ve diğer mevzuatta gösterilmiş bulunan 
Emniyet ve Jandarma Teşiklâtını yönetmek, hiz
metlerini düzenlemek, birden fazla ilde kolluk 
kuvvetleriyle bastırılamayacak olayların çık
ması halinde Silâhlı Kuvvetlerin yardımını sağ
lamak, illerin genel yönetimini düzenlemek, kal
kınma plânı ve yıllık plânlarla vali ve kayma
kamlara verilen görevlerin yürütülmesini izle
mek gibi genel koordinasyon hizmetleri yanı sı
ra ; belediye, il özel idareleri ve köylerden ibaret 
mahallî idare birimlerinin merkezî idare ile olan 
ilişkilerini düzenleyip, Anayasanın öngördüğü 
mahallî idarelerin mevzuat çalışmalarını günün 
koşullarına uydurmak şeklinde özetliyebileeeği-
nıiz görevler, her şeyden önce vatandaş - hükü
met ilişkilerinin sıklet merkezini teşkil eder. 

Mevzuatın çeşitli görevler yüklediği İçişleri 
Bakanlığının vatandaş ve kamuoyu nezdindeki 
bariz vasfı, muhakkak ki emniyet ve asayiş nok
tasında temerküz etmektedir. Hürriyet düzeni 
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içerisinde memur ve müreffeh Türkiye idealinin 
bekçisi ve takipçisi olan Adalet Partisi Grubu 
olarak, topyekûn ekonomik ve sosyal kalkınma
mızın başarıya ulaşması için, her şeyden önce 
huzur ve güven dolu bir siyasî ortamın biran ön
ce yaratılıp, idame ettirilmesi ve normal koşul
lara biran önce elbirliği ile varılması zarure
tine samimiyetle inanmaktayız. 

Devleti devlet yapan, ona hukuk vasfını ka
zandıran en önemli faktörlerden birisi de, yur
dun her köşesinde Devlet ve Hükümeti temsil 
eden vali ve kaymakamlarımızın kendilerine 
-mevdu görevlerinin ifasında ve yetkilerinin 
kullanılmasında âdil ve tarafsız hareket etme
leri, emniyet ve asayişin sağlanmalında Cum
huriyet ve rejimimize yönelen her türlü aşırı 
cereyan, kanun dışı eylem ve davranışlara kar
şı mücadelede Devletin manevî şahsiyetini bü
tün gerekleriyle kabul ettirebilmeleridir. 

Çok partili demokratik düzene girdiğimiz 
tarihlerden itibaren, idare âmirinden; yani vali 
ve kaymakamdan toplumun beklediği 'görev ve 
vasıflarda büyük çapta bir anlayış değişikliği 
husule gelmiştir. Tek partili dönemlerde va
tandaş, vali ve kaymakam, özellikle emniyet v'e 
asayişi sağlayan, daha doğrusu başlıca görevi 
bundan ibaret gören bir felsefenin sahibi idi. 
Daha doğrusu bu anlayış, memleketimizde he
nüz polis Devleti görüşünün ağırlığı olduğu 
yıllara raslar. Yatandasın Devlet idaresinde 
söz sahibi olmasını gerektiren çok partili de
mokratik hukuk düzeninde Devletin, sadece 
emniyet ve asayişi sağlayan bir organ olmayıp, 
ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayan, fer
dî refah ve hayat standardını geliştirmeyi hedef 
alan bir varlık olarak kabulü gibi modern bir 
anlayışın topluma malolmasmdan sonra, vali 
ve kaymakamların başarıları hakkındaki değer 
ölçülerinde ekonomik konsepsiyon önplâna geç
miştir. 

Administrasyon, artık dört duvar arasında 
ve masa başında direktif veren, halkın gerçek 
ihtiyaç ve taleplerine bigâne kalan idarecileri 
bünyesinde barındırmaz olmuştur. Hızla kal
kınmakta olan memleketimizde, özellikle plân
lı kalkınma dönemine girilmesinden sonra halk 
- Hükümet ilişkilerinin pratikte değer kazan
dığı bir gerçektir. Bu ilişkilere en fazla muha-
tabolan idarî ünitelerimiz il ve ileelerimizdir. 

Toplum kalkınması, esasen Devlet "e ma
hallî idare kuruluşlarının hizmetleri daha mü
essir şekilde vatandasın ayağına götürmelerini 
ve bunu yaparken de, halkın kendi olanakları 
çerçevesinde bu hizmetlere maddî ve mânevi 
katkıda bulunabilmelerini sağlayacak metot ve 
ilkelerin nasıl geliştirileceğini düzenlerken, il
çeleri en uygun toplum kalkınma ünitesi olarak 
benimsemiştir. 

İdare âmirlerimizin kendi bölgelerinin özel
liklerini iyice bilmeleri ve her fırsatta vatanda
şın dilek ve ihtiyaçlarını mahallen tespit etme
leri şarttır. Her bölge ve çevrenin ekonomik ve 
sosyal özelliklerine göre, mahallî kalkınma 
gayret ve olanaklarının rasyonel bir tarzda 
'Seferber edilip organize edilmesinde vali ve 
kaymakamlardan halkımız çok şeyler bekler; 
adetâ kendilerinin şahsında Devleti, Hükümeti 
görür. 

Türk toplumu Osmanlı devirlerinden beri 
tevarüs edilen ve Cumhuriyet Hükümetleri dö
nemlerinde de devam edegelen iyi bir hasletin 
sahibidir. P>u haslet, idare âmirleri şahsında, 
Devlet ve Hükümete karşı duyulan saygı ve 
hissidir. 

Bir il veya ilçede başarılı hizmetler veren, 
halka yakın olan, onun refah ve mutluluğu 
için çalışan idarecilerin yıllarca kahve köşe
lerinde yâdedildiği kir gerçektir. Vali ve" kay
makamlarımızın böyle müsait ortamlarda ba
şarılı hizmet verebilme imkânları daima var
dır. İdarecilik, hizmet edebilme imkânlarının 
mevcudolduğu şerefli mesleklerden birisidir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; halka 
yakın olma, onun ihtiyaçlarını yakınen bilme, 
sevincini paylaşma, kederine ortak olma gibi 
vasıfları taşımayan, vatandaşın gerçek problem
lerini çözme, çevresinin kalkınmasına katkıda 
bulunacak metot ve imkânları seferber edip 
hizmetleri koordine edebilme, kendisine bağlı 
teşkilâtı yalnız mevzuatın yarattığı ortamda 
değil, kendi şahsiyet ve insiyatifiyle şevki 
idare kabiliyetinden yoksun olan, karar ver
mekten kaçman, sorumluluk yüklenmekten 
çekinen idare âmirlerinin arzu edilen şekilde 
<?e,weyQ faydalı olacakları kanaatinde de
ğiliz. Adalet Partisinin idarî reform anlayışı 
ve felsefesinin mihrak noktası da budur. 

Devletin gözü ve kulağı olması gereken 
idarecilerin, hizmet öncesi ve hizmet içi eği-
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timlerinde, yukarıda arz ettiğini yetenekleri 
kazanacak surette yetiştirilmelerinde fayda 
mülâhaza etmekteyiz. Valiler için dahi, gü
nün ekonomik ve sosyal koşullarına göre, icabı 
halinde seminer ve kurslar tertibini faydalı 
görmekteyiz. Kaymakamlık kurslarında ve 
diğer eğitim safhalarında idarecileri mevzua
tın dar ve kısır çerçevesinden sıyırıp, icraat 
yapabilmek olanaklarına kavuşturulmaları 
için, sorumluluk duygusu ve iş yapabilme 
imkânını insiyatif ve şahsiyetleriyle telif ede
cek şekilde eğitilmeleri çok yerinde olacaktır. 
Bu arada kaymakamlık statüsünün İl İdaresi 
Kanunu muvacehesinde yeniden gözden geçi
rilmesi icabetnıektedir. 

Hepsinden önemlisi, merkezî idare uygu
lanmasının ve bürokrasinin idarî insiyatif i 
baltaladığı gerçeğini de hesaba katarak, malî 
ve idarî imkânları mahallî hizmetlerin ifasın
da re'sen kullanabilme şartlarının idarî ünite
ler ve idare âmirleri için sağlanmasında sa
yısız faydalar vardır. Yoksa, basit, çaptaki iş 
ve hizmetlerin ifası için dahi, lüzumsuz ya
zışma ve hiyerarşik işlemlerin kaçınılmaz bir 
ortamda, idarecilerin başarılı olmaları ancak 
çok üstün kabiliyet, cesaret ve fikrî takip gibi 
şahsî vasıflara, yani tamamen tesadüflere 
bağlı kalmaktadır. Buna paralel olarak, mül
kiye müfettişleri mevzuatı da, vali ve kay
makamların, kâtip ve sekreter seviyesinde ya
pılması beklenen dosya ve evrak tanziminden 
değil, iş, icraat ve hizmetlerin müessir bir su
rette koordinasyonundan sorumlu oldukları 
düşünülerek yeniden düzenlenmelidir. Teftiş
ten maksat, ieratm objektif ölçülere göre 
değerlendirilmesidir. 

Şurasını da tebarüz ettirmek isterim ki, 
yurdun her köşesinde ve icabında mahrumiyet 
bölgelerinde bin bir zorluk içerisinde çalışan 
kaymakamlarımıza. Personel Kanununun bün
yesinde görev ve temsil vasıflarıyle mütena
sip arzu edilen maddî olanaklar sağlanama
mıştır. Maalesef" Bakanlık bu konuya ciddi
yetle eğiimemektedir. Özellikle kaymakamlar 
ve kaymakamlık sıfatını ihraz edip de Bakan
lık Merkez Teşkilâtında çalışan meslek men
suplarının durumları hakikaten ele alınmaya 
değer bir konudur. Mesleğin cazip hale ge
tirilmesi imkânları yaratılacak yerde, mesleği 
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I terk edip başka sektörlerde vazife bulan ba-
j şanlı kaymakamların ayrılmasına her ne

dense İçişleri Bakanlığı seyirci kalmaktadır. 
Kayınakamsız birçok ilçe mevcuttur. Buna 
pratik bir hal tarzı bulunmasında fayda vardır. 

Sayın senatörler, vali tayinleri ile ilgili 
görüşlerimize de işaret etmek isterim. Mâ
ruzâtım mevcut Hükümet için değildir. Mak
sadım, vali tayinlerinde hükümetlerin izlesmei 
gereken objektif ölçülere işaret etmekten 
ibarettir. Bunun için de 12 Marttan hemen 
sonra işbaşına gelen Hükümetin bu husustaki 
hatalı tasarruflarını misal olarak ve genel
likle ele almak lüzumunu duydum. 

Şurası bir gerçektir ki, bahis konusu Hü
kümet, bâzı maksatlı çevrelerin ve bâzı örtülü 
niyetlilerin tahrikleriyle ve bu arada emni
yet mensuplarını geniş çapta nakil ve tayine 
tabi tutmuş idi. Buna hepimiz üzüntü ile şa
hit olmuştuk. Adalet Partisi olarak, hükü
metlerin sorumluluk paylaşacağı idarecileri 
seçme yolundaki tasarruflarına prensip yö
nün saygılı olmakla beraber, Adalet Partisi 
hükümetleri zamanında tayin edilmiş olmak
tan başka hiçbir sebebe bağlayamadığımız ba
şarılı, çalışkan, muhitlerine intibak 'etmiş ve 
vatandaşın takdirine mazhar olmuş kişilerden 
id-arede ve memleket hizmetinde faydalanılma
sı olanağının keyfî olarak kaldırılması, artık bu 
kişilerin sanki gözden düşmüş kimseler olarak 
telakkisi gibi, ancak ortaçağ dönemlerinde gö
rülebilecek bir zihniyetin ifadesi olarak tarihe 
geçmiştir. Bu zihniyet, şahıslardan ziyade hiz
mete zarar vermiştir. Tarafsız ve partilerüstü 
iddiasını taşıyan Hükümetlerin. olsun, tayin ve 
nakillerde kötü bir emsal teşkil etmemesi lâzım-
gclir idi. Adalet Partisi devrinde görev alan va
lilerin partizanlık yaptığına v?ya taraf tuttuğu-

j na dair tek bir örnek bulmak mümkün değildir. 
Kaldı ki, diğer partilerin aday listelerinde yer 

s almış kişilerin melekteki başarıları gözönünde 
tutularak kıllarına dahi dokunulmadığma ve 
Partimizin bu husustaki toleransına örnekler 
verebilecek durumda bulunuyoruz. Başta dev
lin Başbakanı Sayın Demirci olmak üzere, İçiş
leri Bakanlarının bu konudaki, yani idarenin 
tarafsızlığı ile ilgili tutumları yalnız genelgeler
le değil, fiilen de teyit edilmiştir. Artık ınemur-

J la uğraşmak zihniyetinin terk edilmesi lâzımdır. 
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İdare âmirlerinin de buna göre demokratik dü
zene uyarak, objektif esaslar içinde hukuk dev
leti şuuru ile hissiyattan tecerrüt edip görev 
yapmaları gereğine ve havasına tamamen adap
te olmaları icap etmektedir. 

Kaymakamlarla ilgili tayin ve nakil esasla
rını kapsayan yönetmeliğe gelince, bu yönetme
lik, plânlı kalkınma döneminin ihtiyaçlarına 
ayak uyduramamıştır. Süratle değiştirilmesi ge
rekmektedir. Muayyen sahalarda başarıları sa
bit olmuş ve âdeta ihtisas kazanmış kaymakam
ların bu vasıflarından istifade edilecekleri ilçe
lerde, süre ve şartların dar ölçülerinden sıyrı
larak istihdam edilebilmeleri zarurîdir. Başka 
deyimle, kayma'kam tayin ve nakillerinde Ba
kanlığa seyyaliyet tanımak lâzımdır. 

Mahrumiyet bölgesi hizmetinin tamamlan
masından sonra, ilçe tasniflerinde fazla forma
list olmak doğru değildir. Hiç olmazsa üçüncü 
sınıf ilçe ve ilçe tasnifinden sonraki kademele
rin belirli kıstaslara göre hamur haline getiril
mesi hususu yeniden etüt edilmek .suretiyle, ka
biliyetli elemanların mahrumiyet bölgeleri ve 
üçüncü sınıf ilçelerde belirli bir süre vazife gör
melerinden sonra ihtisas ve kabiliyetlerinin ge
rektirdiği merkezlerde görev almaları mümkün 
olabilecektir. 

Vali atamalarında meslekten yetişme esası
nın mevzuata maledilmesi yerinde bir tedbirdir. 

Kimıiyen, tecrübe kazanmış, başarılı ve kay
nı a kam menşeli meslek mensuplarının valilikle
re1 terfi ettirilmesine çalışılmalıdır. Bununla be
raber vali olabilme imkânları sayı bakımından 
sınırlıdır. Mesleğe bağlılığı teşvik etmek ve 
kayına ka mi a rın vali ol a mama kt an m üt e ve i li t 
bezgin edinilmemclerini ve fütura düşmemeleri
ni sağlamak amacıyle, hâkimlerde olduğu gibi, 
birinci sınıf kaymakamlık adiyle bir kanunî sta
tü ihdas edilmek suretiyle, valiliğe atanmaya 
hak kazanmış başarılı elemanlara hiç olmazsa 
valilere sağlanan maddî ve mânevi olanaklar 
aynen verilerek oııore edilmeleri gerekmekte
dir ve sağlanmalıdır. Bu hususlarda İçişleri Ba
kanlığının gerekli çalışmaları yapmasını özel
likle tavsiye etmek isteriz. 

Ö442 sayılı İl İdaresi Kanunu, vali, kayma
kam. ve h-ucak müdürlerinin sorumlu oldukları 
genel idari hizmetlerinden, daireler arasındaki 
işbirliğinden ve mahallî idarelerle olan iliski-

, lerinclen söz etmektedir. Valilerin ayrıca il özel 
idaresinin başı ve mercii sıfatıyle de, il içindeki 
kırsal bölgelerde muhtelif mahalli idarî hiz
metlerinin icra ve takibinden sorumlu bulun
dukları düşünülürse, hizmet yönünden ne kadar 
mahmul bulundukları anlaşılır. Yetki genişliği 
ilkesinin icabettirdiği hizmet ademî merkeziyeti 
gereği olarak, muhtelif illeri içerisine alan böl
ge idareleriyle, vali ve kaymakamlar arasında 
kurulması gereken hiyerarşik düzen ve işbirli
ği imkânları, maalesef hizmetlerin müesseriye-
tini arttıracak yerde, birçok bakanlıkların her 
nedense yetkileri idarecilerden esirgemesi te
mayülü sonucu olarak ortaya çıkan ihtilâflarını 
hizmetleri menfî yönde etkilediği gerçeğini dile 
getirmek isterim. 

Başka 'deyimle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanu
nunun yüi'üıiüğe girmesinden sonra çıkarılan 
birçok kanunlarda, isteyerek veya istemiyerek, 
idarecilere mevdu görev ve yetkilerin gittikçe 
sınırlandırıldığını nrüşahade (etmekteyiz. Bu ko
nuya İçişleri Bakanlığından ziyade, hükümetle
rin tam olarak eğilmesinde fayda vardır. Bu ih
tiyacın gereği olarak zaman zaman başbakanla-

, nn muhtelif daire ve müesseselere genelgeler 
göndermek suretiyle idarecilerin daha rahat gö
rev yapmaları arzusu dile getirilmiştir. Kanımız
ca bu konu genelgelerle değil, ancak âmir ka
nun hükümleriyle ve mevzuatın yeniden gözden 
geçiri!mcsiyle çözümlenebilir. 

Bucak müdürü statüsüne gelince; yapılan 
araştırmalar bu müessesenin bugünkü uygula
mada, maalesef önemini yitirdiğini ortaya çı
karmıştır. Bucak müdürlüğünün kaldırılarak 
bunların kaymakamlar nezdinde toplum kalkın
ması hizmetlerinde koordinatör olarak çalıştı
rılmalarında fayda mülhaza etmekteyiz. Vali
lerin is hacmi gözönünde bulundurulursa, mer
kez ilçelerdeki muhtelif hizmetlerin süratle in
tacı bakımından, merkez kaymakamlığı müesse
sesinin ihdası hususu önemle ele alınabilecek bir 
değer taşı maktadır. 

•Sayın senatörler, İçişleri Bakanlığının ken
disine bağlı bulunduğu Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı aracılı-
ğıyle yurt ' içi. güvenliğini sağladığı malumları
nız lir. Güçlükler karşısında yılmadan ve usnn-
madau vazife gören Emniyet ve Jandarma Teş
kilâtımızın, teknik ve idarî imkânsızlıklara rağ-
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men, idarî ve adlî zabıta fonksiyonunu yerine 
getirme yolundaki üstün gayret ve başarılarını 
takdirle izleyen grubumuz, zabıtanın modern 
araç ve gereçlerle takviyesi lüzumuna inanmak
tadır. Şurasını samimiyetle itiraf etmeliyiz ki, 
önleyici kolluk görevinin ifasında maalesef ar
zu ettiğimiz başarıyı görememekteyiz. Bizce, lıe-
pisinden önemlisi budur. Bütçelerin sınırlı im
kânları ancak idare ve zabıta âmirlerimizin ya
ratıcı güçleri, insiyatif kullanabilme yetenek
leriyle takviye edildiği müddetçe başarılı so
nuçlar alınması çok defa mümkün olmaktadır. 
Bu hizmetler belediye hudutları içerisinde em
niyet; dışında, yâni kırsal bölgelerde jandarma 
kanalıyle yerine getiriliyor. Her iki Teşkilât, 
görev ve yetkilerinin tayin edildiği muhtc'if 
kanıml.aıia hizmet görür; görevleri ağırdır, yo
rucudur. yıpratıcıdır. 

Son yıllarda Devletin manevî şahsiyetine yö
nelen ve Büyük Atatürk'ün kurduğu demokra
tik Cumhuriyetimizi yıkıp, yerine komünist bir 
düzen getirmeyi hedef alan kanun dışı eylem, 
işlem, boykot, silâhlı tecavüz ve işgal gibi top
lumda huzursuzluk yaratan. işgal de birdir. 
boykot da birdir» zihniyetinin geniş çapta tah
rik ettiği anarşik olaylarda büyük bir cesaretle 
ve şuurla çalışmakta olan ve sıkıyönetim idare
lerinde de Türk Silâhlı Kuvvetleriyle başarılı 
işbirliği yapabilen Emniyet ve Jandarma Teş
kilâtımızın güzide mensuplarını bu ve°ile ile 
(irupumuz adına takdirle anarken; İm mücade
lede şehit düşen kahramanları rahmetle yâd et
meyi bir borç biliriz. 

.Kolluk hizmetlerini yenine getiren personel 
de birçok vasilin aranması ne kadar gerekli ise, 
zabıtanın, günümüzün anlayışının tabiî bir so
nucu olarak, her türlü modern araç vo gereçler
le donatılması da o kadar zaruridir. Bu yönden 
bütçelere konulan ödenekleri yeterli srörmediği-' 
•mizi ifade edeceğim. Adlî idarî ve önleyici kol
luk görevlerinin icabettirdiği ulaştırma, muha
bere ve yeterli konut şartlanılın geliştirilmesi 
yolundaki çalışmalar, ödeneklerin azlığı uode-
niy'e arzu edilen seviyeye çıkarılamamıştır. Ya
tırım .ödeneklerinin önümüzdeki yıllarda olsun 
artırılmasına Hükümetler ve Yüce Meelsiler 
yardımcı olmalıdırlar. 

Toplum zabıtası teşkilâtının kurulması ve im
kân ölçüsünde polis âmir ve memur kadroları

nın takviye edilmesinin ne kadar yerinde ve 
faydalı olduğu tecvrübelerle sabit olmuştur. 
Enterkonnekte telsiz ve telefon şebekelerinin 
yurt sathına yayılması yolundaki gayretlen' 
memnuniyetle karşılıyoruz. Gerek önleyici kol
luk yönünden, gerekse suçluların kısa zamanda 
yakalanıp adlî mercilere tevdii yönünden mo
dern ulaştırma sistemlerinin faydasını ve hiz
metteki sürat ve müesseriyetini takdir eden 
memleketlerde, şehir ve 'kırsal bölgeler arasın
daki irtibat kolaylıkla sağlanabiliyor, Modern 
imkânlara kavusturulduğu nispette Türk zabı
tası çok daha başarılı olacaktır. 

Emniyet ve Jandarma bütçelerinde mevcut 
çeşitli yatırım ödeneklerinin yılı içerisinde reali-
ze edilmesini sağlayacak tedbirlerin biran önce 
alınmasını tavsiye etmek isteriz. 

Polis eğitim tesislerinin süratle hizmete so
kulması ve yeni eğitim imkânlarının planlaması 
lüzumuna inandığımız gibi, modern gelişmeleri 
yelinde tetkik edebilmek için, Emniyet ve Jan
darma mensuplarının bir program çerçevesinde 
dış memleketlere gönderilmesinde büyük fayda
lar vardır. Mevcut uygulama itibariyle polis eği
timinin yetersiz olduğnu müsahade etmekteyiz. 
Emniyet teşkilâtında verilen emri yerine getir
memek, icabı hakle o memurun meslekten çıkarıl
ması sonucunu doğurur. Böylesine önem taşıyan 
ve gereğinde re'sen silâh kullanma yetkisini taşı
yan bir meslek mensubunun, memuriyetin ilk 
basamaklarında hiyerarşik ilişkilerini gerektir
diği anlayış, olgunluk ve bilgiyi kazanması, halk
la münasebetlerinde ölçülü davranışlarıyle hür
met telkin etmesi, insiyatif ve ani karar verme 
yeteneğine sahip olması, kanun ve şartların icap 
ettirdiği derecede tolerans ile otoriteyi telif ede
bilmesi gibi vasıfları kazanmak için sıkı bir eği
tim geçirmesi, belirli bir meslek tecrübesi saf
hasını aşması şarttır. Zaman zaman bâzı polis ve 
trafik memurları hakkında ortaya çıkan, Basına 
da akseden şikâyetlerin gerçek sebebi, diğer fak
törler yanında eğitim noksanlığıdır; bir bakıma 
da mesleğe giriş şartlarının objektif esaslara gö
re h azııian anı a y ışıdı r. 

Her yıl binlerce vatandaşımızın kaybına ve 
yaralanmasına yol açan, milyonlarca liralık millî 
servet israfına sebebiyet veren trafik kazaları, 
memleketimizin önemli sorunlarından birisidir. 

Sayın senatörler, vatandaşın geniş çapta hak
lı sikâ.vetleıine sahne olan trafik düzensizliğine 

416 — 



C. Senatosu B : 24 

maalesef, ciddî çözüm yolu bulunamamıştır. 
Bölge trafik zabıtasının 'kurulmasından ve il trafik 
şubeleriyle koordone çalışma zaruretinden orta
ya çıkmasından sonra dahi, trafik kazalarında 
maalesef, azalma eğilimi görülememektedir. 
Araç, gereç ve personel noksanlığı bu konuda
ki şikâyetlerin tam bir sebebi de sayılamaz. Tra
fik konrolleri çok daha belirli merkez ve yollara 
inhisar ettirilmektedir. Bunlar dışında binler
ce kilometre yol yapan sürücülerin tek bir tra
fik kontrolüne veya trat'ik arabasına rastlama
dığı hallere çok defa şahsen de tanık olmuşuz
dur. 

Detaya girmeden, özet olarak ifade edilirse; 
trafik kontrollerinin arttırılması, ilgililerin sık 
sık denetlenmesi, ceza uygulama yetkisine esa
sen sahip olan trafik polislerinin sürücülerle 
ilişkilerinde, istisna dahi olsa, nahoş olay ve 
tartışmalardan, nezaket dışı beyan ve davranış
lardan tevakki etmeleri gereğinin kesin surette 
Teşkilâta telkin edilmesine ve bu yolda eğitil
melerine kesin zaruret vardır kanısındayız. 

Memleketin her köşesinde büyük bir fedakâr
lık ve başarı ile hizmet gören ve halkımızın tak
dirlerine mazhar olan Jandarma Teşkilâtımız, 
kırsal bölge ve sınırlarımızın başlıca kolluk 
kuvveti olarak, tarihî ve geleneksel bir önem 
taşımaktadır. Asayiş yönünden önemli sorunları 
olmayan yerlerde bile, bir asayiş veya muamele 
karakolunun vatandaş üzerinde nasıl bir emni
yet ve güven hi.s.-i yarattığı ve bunun suç işle
me temayüllerini ne derece azalttığı görülmek
tedir. Jandarma toşkiltıâmızın, gerek personel, 
gerekse modem araç ve gereçler bakımından 
takviye edilmesine çalışılmakta ise de, bütçeler-
deik ödenek darlığı jandarmanın kısa zamanda 
geliştirilmesi imkânlarını maalesef, kısıtlamak
tadır. Jandarmanın görev sahası daha geniştir. 
Karşılaştığı zorluklar, Emniyet teşkilâtına nis
petle daha fazladır. Şehirlerde işlenen suçların 
failleri çok defa kırsal bölgelere intikali tercih 
ederler. Sem olaylar da. bunu tey,:t etmiştir. Bun
ların kısa zamanda yakalanmaları çok defa jan
darmanın ve emniyetle olan işbirliğinin netice
sinde mümkün oluyorsa da; personelin sayı ba
kımından yetersizliğini modern araç, gereç, 
telsiz ve diğer imknâlarla takviye etmeye ve 
mâkul bir plân dönemi içerisinde sabit ve sey
yar jandarma birliklerimizi mücehhez hale getir
meye çalışmalıyız. 
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I Modern araç ve gereçlerin arttırılması, per
sonel noksanlığı rasyonel bir tarzda telâfi ede
cek bir faktör olduğundan, asayiş yönünden 
normal şartlara sahip 7 ilimizde sabit karakol 
sisteminden belirli bir plan ve program içeri
sinde sarfınazar edilerek, toplu sisteme; yani 
kuvvetlerin seyyar olarak ihtiyaç duyulan nok
talara süratle intikal ettirilmesini ve devriye 
hizmetlerinin arttırılmasını sağlayacak usulün 
uygulamasına geçilmiştir. 22 ilimiz için de etüt
ler yapılmış olup, imkânların geliştirilmesine 
çalışılmaktadır. Şurası muhakkaktır ki, bu 
sistemin başarısı ve diğer illerimize de teşmili 
her şeyden önce ulaştırma; yani, yol durumu
nun kifayetine, modern araç ve gereçlerin ve 
muhabere vasıtalarının yeter derecede de temi
nine bağlıdır. Ayrıca, kurulacak merkezlerde 
yeterli binaların yapım ve temini de önemli bir 
faktördür. 

Kırsal bölgelerde vatandaşın geleneksel ola
rak sabit veya geçici asayiş karakollarına duy
duğu güven hissinin yukarıda bahsettiğimiz 
sistemin uygulamasında yitirilmemesi gibi psi
kolojik bir faktörün önemine de işaret etmek 
istiyoruz. Mevcut Jandarma karakollarımızda 
yeter sayıda subay, assubay, uzman çavuş ve er 
bulundurulması gerekmekte olduğundan, bütçe 
kanunlarında kadro tahsisi yönünden hasis dav-
ramlmaması, hizmet ve ihtiyacın icabı olarak 
düşünülmelidir. İlçe jandarma birliklerimizde 
jandarma subayı noksanın!ıı telâfisine gayret 
edilmesi lüzumuna, değindikten soma, Adalet 
Partisi olarak büyük önem verdiğimiz mahallî 
idarelerle ilgili marn zatıma geçiyorum. 

Sayın Başkan, demokratik hukuk devleti
nin geçerli olduğu memleketlerde mahallî idare
ler, özellikle belediyeler, sistemin temel unsur
ları olarak kabul edilir. Devletler politikasında 
ün yapmış değerli politikacılar, çok defa mahal
lî idareler ünitelerinde kazandıkları tecrübeleri 
Parlâmento ve Hükümet sıralarında değerlen
dirme fırsatını bulurlar. Demokrasi, en geniş 
anlamiyle halk idaresi okluğuna göre, mahallî 
idarelerin karar ve yürütme organlarına seçimle 
getirilen kişilerin, mahallî ihtiyaç ve talepleri 
en iyi bilen ve değerlendiren kişiler olarak te
lâkki edilmeleri gayet tabiîdir. Halka hizmet 
aşkı, millî irade saygısı, mahallî idarelerde yer-

I leşir. Buradaki halkın ihtiyaçlarıyle ilgili so-
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runlar, çok defa yine orada çözümlenir. Kırta
siyeciliğin kahredici engelleri yine mahallî ida
relerin sağladığı imkânlarla aşılabilir. Hangi 
açıdan alırsanız alınız; idarenin halkın ayağına 
götürülmesi olanakları, öncelikle buralarda 
sağlanır. Merkezî idare ve kırtasiyeciliğin tarihî 
ve geleneksel usul ve sıkıntılarından kurtulma
mın, halka idareyi demokratik şekilde denetleme 
imkânı sağlamanın } cilan ve vasıtaları önemli 
ölçüde mahallî idarelerin günün şaıtlarnıa göre 
geliştiı ilrne-f"yle bulunmuştur. 

İl genel meclislerinin seçim yoluyla teşkili 
hakkındaki hükümleri kapsayan mevzuatın. 
Cumhuriyetten çok önce yürürlükte olduğu ve 
halen de zamanımıza kadar geldiği düşünülür
se. demokratik mahallî idare sistemine geçişi
mizin tarihî derinliklerinde halkımızın demokra
tik idareye beslediği sevgi ve saygının izleri 
yatar. 

Anayasanın 116 neı maddesi mahallî idare
lerimizi tarif etmiştir. Memleketimizde mahallî 
idareler; il özel idareleri, belediyeler ve köyler
den ibarettir. Bunların karar yürütme organla
rı halk tarafından seçilir. Yalnız, il özel idare
leri teşkilâtında il genel meclisleri halk tarafın
dan seçilmekle beraber, yürütme organı olan 
vali il özel idarc.v.inin başı ve mercii sıfat iyi e 
hükümetlerce tayin edilmektedir. Valilere, ge
nel idare hizmetleri dışında yüklenen mahallî 
idare hizmeti ve merkezî hükümet adına idarî 
vesayet fonksiyonunun yerine getirmesi bu su
retle sağlanmaktadır. 

1580 sayılı Belediye Kanunu, il özel idarele
rine ait görev ve yetkileri düzenleyen 1829 sa
yılı Kanun, ayrıca 442 sayılı Kanun. 5207 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer ilgili yasa, 
tüzük ve yönetmelikler mahallî idarelerin çalış
ma. tarz ve usullerini kapsamaktadır. 

Paranın satmalına gücündeki sürekli azalma, 
hizmet ve yatırım maliyetlerini oldukça a ıhrnm 
bulnduğuııclan, yıl] a re a önceki ekonomik konjok-
türe göre hazırlanmış" olan adı geçen m?\ 
maalesef, mahallî idaıelerlmzin h:zımt 
rebilme imkânların] büyük nispette kaldı 
tır. Özellikle il özel idarelerine yüklenen birçok 
hizmetler, zamanla merkezî hükümet fonksiyo
nu olarak, genel bütçelerden karşılanmış olma
sına rağmen, kendi özkaynakiarmm yetersiz
liği sonucunda Hükümetten vardım almadan 

uıa ı, 
ve-

e Kaieiırmıs-

hiznıet yapabilme imkânı olmayan il özel idare
lerinin lâğvedilmesi yolunda bâzı görüşlerin or
taya çıktığı vâkıclır; bâzı ilim adamlarımız da 
bu görüşe katılmıştır. Kanaatimizce bu idarele
re Anayasanın emrettiği surette gelir kaynak
ları sağlamadan, lüzumundan veya lüzumsuzlu
ğundan bahsetmek çok yersiz olsa gerektir. Bu 
itibarla, il özel idarelerinin yeniden ve süratle 
düzenlenmesinde fayda vardır. 

Belediyeler ise. kendilerine mevdu yüzlerce 
mahallî idare hizmetini rutin işler dışında lâyı-
kiyle yapamaz, bâzı hallerde hiç yapamaz du
ruma geliyorlar. Kendi öz kaynaklarından per
sonel giderlerini dahi karşılayamayan beş yüz
den fazla belediye mevcutur. Belediye Gelirleri 
Kanununun süratle ele alınıp gerçekleştirilmesi 
zamanı çoktan gelmiştir. 

Keza, Köy Kanunu da aynı gerekçelerle re
vizyona muhtaçtır. Mahallî idarelerimize görev
leriyle orantılı gelir kaynakları ve imkânları 
sağlanması, hem mahallî mahiyetteki işlerin sür
atli yapılmasını sağlayacak, hem de merkeziyet--
çiliğe büyük çapta son vererek, genel bütçeler
den yapılacak birçok hizmetin mahallî bütçe
lerden yapılması suretiyle rasyonel bir tasarruf 
sağlanacaktır. Mahallî gelir kaynaklarının yine 
mahallî halk tarafından, sarf şekil ve suretle
rinin denetlenme imkânı daima mevcuttur. 

Şurası bii' gerçektir ki, seçimle işbaşına ge
len belediye reisleri demokratik denetlemenin 
tabiî bir sonucu olarak, yatırım ve hizmetlere 
ağırlık vermek suretiyle halkın sevgi ve güve
nine lâyık olmaya çalışmışlardır. Seçimle isbaşı-
ne gelen kişilerde sorumluluk duygusu ve va
tandaşa kendisini kabul ettirebilme yolundaki 
şevk ve heyecan, şüphesiz ki tayinle is basma 
gelen ve dar bir çerçevede belirli kişi veya mer
cilere karşı sorumlu olanlara kıyasen çok daha 
fazla anlam taşır. 

Mahallî idareler politikasının tespit ve ta
yininde görüşüımüz şudur ki, en önemli unsur, 
her şeyden önce Anayasanın öngördüğü şekil
de ademî merkeziyet ve yetki genişliği ilkesinin 
ışığı altında mahallî nıabriyetiteki iş ve hizmet
le ile, merkezî mahiyettaki iş ve hizmetlerin be
lirli ve objektif kriterlere göre tefrik edilme
sidir. Gerçi, muhtelif batı memleketlerinde ge
rek mahallî idarelerin, mahallî hizmetlerinin 
tespiti ve gerekse bu hizmetlerin ifasında mer-
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kezî Hükümetlerle olan münasebetleri, değişik 
görüş açılarına göre uygulama bulmuştur. Ya
pılacak en pratik iş, memleketimizde il özel 
idarelerine, belediyelere ait hizmetlerin belirli 
ölçülene göre ayrılması, bunun yanı sıra, mer
kezî Hükümetlere ait olup, genel veya katma 
bütçelerden karşılanması icabeden hizmet ko
nularının, yine belirli ölçülere göre belirtilime--
s'idir. Bunun için de, bütün kanunların gözden 
geçirilerek, mahallî ve merkezî hizmetlerin yek-
diğerinden ayrılmasıyle birlikte, mahallî ida
relere tevdi edilecek hıizimetleri karşılayacak 
derecede öz kaynalk ve yardım fonları tahsisi 
gerekecektir. Merkezî idarelerle mahallî idare
ler arasındaki münaselbetleri düzenleyen deği
şik mevzuat mevcut olmakla beraber, idarî ve
sayet mekanizmasının mâkul ölçüler çerçeve
sinde kullanılması ve mevcut yetkilerin gerek 
Bakanlıkça ve gerekse vali ve kaymakamlarca 
bu ölçüleri zorlayacak şekilde aşüımaması tav
siyeye şayandır. 

Genel karar organları ve yürütme organları 
halkın iradesiyle seçilen ve demokratik ilkeler 
uyarınca vazife gören belediye, il özel idare ve 
köylerin merkezî Devlet teşkilâtıyle olan iliş
kilerinin tarihî kökler, alışkanlıklar ve tesadüf
lere dayanan bünyesi yeniden gözden geçiril
melidir. Yılların verdiği alışkanlıkla ve tek par
ti devrinin zihniyeti içerisinde belediye baş-
kanlanyle yetki ve hiyerarşi yarışına giren ida
re âmirlerine rastlanıldığı da, istisna dahi ol
sa, bir gerçektir. 

İller protokokmda halkın ve beldenin se
çimle gelen yegâne temsilcisi olan belediye re
islerine durumlarıyle mütenasip bir yer veril
mesi kaçınılmaz bir zarurettir. Protokolün bu 
hususları mevzuata dayanarak düzenlenmedi
ğinden, belediye reislerinin protokolün gerektir
diği şekilde temsili, çok defa vali ve kayma
kamların anlayış ve takdirlerine; yani, tesa
düflere bırakılmaktadır. 

Gerek Anayasamızın 116 ncı maddesi hü
kümleri, gerekse Avrupa Konseyi üyesi sıfa-
tıyle, belediyelerimizin adı geçen teşkilâtın ma-
ıhallî idareler konferansında temsil edilmeleri 
keyfiyeti nazara alınırsa, bir an önce ademî 
merkeziyet ilkelerini kapsayan ve belediyele
rin merkezî Hükümetle olan ilişkilerinde idarî 
vesayet tasarrufunu asgarî ve zarurî ölçülere 

inhisar ettiren bir mevzuat düzenlemesine ge
çilmesi zarurdtine kuvvetle inanmaktayız. Ma
hallî idareler enstitüsünün teşkili yolundaki 
gayretleri memnuniyetle karşılıyoruz. 

Sayın senatörler, günlük yaşantımızda elekt
rik, su ve yol gibi, birçok memleket mahallî 
idarelerinin çoktan hallettiği altyapı hizmetle
rinde bile şikâyetlerimiz devam ederken, bele
diyelerin ve mahallî idarelerin yeni bir anla
yışla düzenlenmesi, gelir kaynaklarının arttırıl
ması, genel bütçeden yapılmakta olan çeşitli 
fon ve ödeneklerin çoğaltılimıası gibi, zaruretle
ri görmemezlikten gelmeye imkân yoktur. Va
tandaş, iş ve hizmet beklemektedir, kırtasiyeci
likten bıkmıştır. Mahallî sorunların, yine ken
di seçtiği mahallî idare organlarıyle halledile
bileceği ümit ve inancını muhafaza etmektedir. 
Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük Beledi
yelerimiz bile su işini şu âna kadar halledemez 
durumdadırlar. 

İnsan sağlığı yönünden büyük önem taşıyan 
havanın kirlenmesinle karşı çare aranmasını An
kara Belediyesinden beklemekteyiz. Günün ak
tüel meselesidir; fakat insaf edelim ki sayın 
arkadaşlarım, bu belediyelere, değil büyük, ha
vanın kirlenmesi gibi bir sorunu halledecek; 
daha basit, kanunların emrettiği daha küçük 
çaptaki işlerin halli için dahi gerekli ödenek 
ve imkân sağlamaktan uzak bulunuyoruz. 

Haıngi yenilikten, hangi düzenlemeden, han
gi reformdan bahsederseniz ediniz; Türk ad-
'ministrasyonuna yeni bir şekil vermedikçe, ma
hallî idarelerimizi yukarıda arz ettiğim gerek
çelere paralel olarak günümüzün ihtiyaçlarına 
uygun bir hale getirmedikçe, çeşitli çabalarımı
zın her yönden israf edileceği kanaatini taşı
maktayız. 

•Konuşmamın başlarında İçişleri Bakanlığı
nın daha çok emniyet ve asayiş meseleleriyle 
meşgul olan bir zihniyete sahip olduğuna be-
lirlfcmiştiim. Memleketimizde 35 bin civarında 
köy, 1 5O0'ü aşkın belediye ve 67 il özel idaresi 
mevcut olduğu ve bunlara ait çözüm bekleyen 
sorunların nicelik ve nitelik yönünden geliştiği 
de nazara alınırsa, Bakanlığın bu konulara sa
dece Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü Teşki
lâtının mahdut imkânları ile ne dereceye ka
dar eğilebileeeğini takdirlerinize iletiyorum. 

Bâzı memleketlerde mahallî idarelere atfe
dilen öneme paralel olarak ve ihtiyaçlarının bir 
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sonucu olaraık, müstakil mahallî idareler ba
kanlıkları kurulmuştur. Şartların ve işlerin zor
laması sonucu, bizde de günün birinde, belki 
'de daiha yakın bir tarihte, bu ihtiyacın ortaya 
çıkacağı inancını taşımaktayım. Arz ettiğimi se
beplerle İçişleri Bakanları uygulamada haklı 
olarak emniyet ve asayiş konularından yeter za
man ayırıp, mahallî idarelere ve onların ihtiyaç
larına eğitebilmek fırsatını bulamamaktadırlar. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; görüşleri-
nıizi ama hatlarıyle* arız etmiş bulunuyoruz. Bi
zi dinlemek lütfunda bulundunuz, teşekkür ©de
rim. 

Bütçenin memleketimize, Bakanlık camiası
na, Emniyet ve Jandarma Teşkilâtımıza hayır
lı ve uğurlu olması temennisiyle, gerek A. P. 
Grubu ve gerekse şahsım adına hepinizi saygı
larımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına Sa
yın Sezai O'Kan, buyurunuz. 

M. B. GRUBU ADINA SEZAİ O'KAN (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sa
yın Bakan, Bakanlığın mümtaz temsilcileri; he
pinizi saygı ile selâmlarım. 

iSayın arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığının 
Türk toplumu üzerinde çok yönlü ciddî ve ağır 
görevleri olduğu gibi, hizmetlerinin yürütülme
si sırasında tutumlarının da etkisi o derece bü
yüktür. Anayasal hukuk anlayışı ile, kanunla
rın insan haysiyetine saygılı olarak tatbikat 
bulmasında idarenin sorumluluğunun önemi 
çok büyüktür. İdare bir sanattır. Hem de bir
çok inceliği olan bir sanattır. Bilhassa bu yö
netici durumunda bulunanların, çok yönlü ida
re sanatındaki sorumluluklarını iyi takdir et
meleri gerekmektedir. Aksi halde ulvî bir mes
lek olan idarecilik, «idareyi maslahatçılık.» esp
risi içerisinde dejenere edilmeye terkedilmiş 
olur. 

Vatandaşın Devlete, Hükümete, insanlara 
karşı güven, saygı ve sevgi duygularını yarata
cak da, yaşatacak da, yargı organlarının ya
nında, idarecilerimizdir. Bu mutluluk güvenci
nin yaratılması için idarecilerde yeterli bilgi 
ve tecrübenin yanında, dürüstlük, tarafsızlık, 
fazilet gibi değer faktörlerin birleştiği bir ki
şiliğin tebellür etmiş olması, şartların en önem-
İBİdir. İdarecilerimizde bulunması gereken bu 
örnek kişiliğin yıkılmaması için önerilen birin-) 
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ci şartın muteber bir özellik olduğu, evvelâ si
yasî iktidarların sorumluları tarafından kabul 
edilmelidir. 

Ayrıca, bu benimseyiş tatbikatta da vicdan
lara tescil edilecek samimiyette olmalıdır. Me
deniyet, teknoloji ne kadar terakki ederse et
sin, bu gelişmenin önünde insanoğlunun bulun
duğu bir gerçektir. Bunun için insan gücünün 
evvelâ mânevi değerlerini pürüzsüz bir biçim
de yaratmak ve muhafaza etmek mecburiyetin
deyiz. Fikrî tekamül, ancak ve ancak ahlâkın 
hâkim olduğu bir platformda müspet inkişaf 
kaydeder ve netice alabilir. Türk vatandaşın
dan Devlete, Hükümete saygı beklemek için, 
evvelâ saygıyı yaratmak gerekir. Adalet bir ke
re harekete geçirildikten sonra kendi kendine 
işleyen bir makiııadır. Bu çarkı işletecek olan
ların başında ve yanında İçişleri Bakanlığının 
tüm teşkilâtı ve bilhassa onun mülkî idare 
amirleri gelir. Çekirdekten yetişmiş başta kıy
metli Bakanımız olduğu halde, bütün ilgililerin 
izah ve tahlile çalıştığım idarecilerdeki vasıf 
ve sorumlulukları takdir ve kabul edeceklerine 
samimiyetle inanmaktayız. 

Sayın senatörler, İçişleri Bakanlığı 19 Ma
yıs 1930 tarih ve 1624 sayılı bir Kanuna göre 
kuruluş ve görev yetkisi içerisinde çalışmakta
dır. Yani 42 senelik bir kıdemi vardır. Bugün
kü 1961 Anayasasının vecibelerine elbette ki 
cevap vermekten yoksun tarafları vardır. 1624 
sayılı Kuruluş Kanunu yanında, Bakanlığın gö
rev ve sorumluluklarının kapsadığı hizmetin yü
rütülmesi için, çoğu.daha yaşlı, 137 kanun mev
cuttur. Bunlardan 19 tanesi Osmanlı İdaresin
den kalma olup ve yürürlüktedir; 49 tanesi T. 
B. M. M.'den 1920-1930 seneleri arasında çıka
rılmış olanlarıdır ve yürürlüktedirler; 69 adedi 
ise 1930 - 1942 seneleri arasında çıkartılmıştır. 

Yapılan bir ankete göre, İçişleri Bakanlığı
nın üç bine yakın çeşitli görevleri vardır ve bu 
görevler mevcut 137 kanuna, göre tedvir edil
mektedir. Bunların içinde birkaç kanun tadil 
görmüş veya yenilenmiştir. Bu acı gerçek kar
şısında idarenin ve idarecinin durumunu tak
dir etmek güç olmasa gerektir. 

Sayın senatörler, tablo böyle iken, hemen 
memnuniyetle belirtmek isterim ki, Sayın Ba
kan Ferit Kubat'm zamanında, daha evvelden 
hazırlıklarına başlanılmış çalışmalar süratlendi-
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rilmiş; yedi kanun tasarısı Millet Meclisi Baş
kanlığına, yedi kanun tasarısı da Başbakanlığa 
sunumuş bulunuyor. Daha önceden Meclise sev-
kedilenlerle birlikte, İçişleri Bakanlığı için çok 
önemli 20 kanun tasarısı ikmal edilmiş durum
dadır. Bu arada İçişleri Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısının da Ba
kanlık ilgili komisyonlarınca hazırlanmakta ol
duğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Böylece 1624 sayılı Kanunun 42 yaşını doldur
duğu şu aylarda veya önümüzdeki aylarda 
emekliliğe hak kazanacağı anlaşılmaktadır. 

Yine memnuniyetle işaret etmek istediğimiz 
bir gelişme de, ıslaha muhtaç nüfus hizmetle
riyle ilgili iki kanunun Meclislerimizden çıka
rılmış olmasıdır. Bunlar, uzun yıllar Millet Mec
lisinde beklemiş bulunan ve bu dönem kanun
laşan nüfus işlerinde reorganizasyonu sağlaya
cak 1543 sayılı Nüfus Yazımı Kanunu ve 1587 
sayılı Nüfus Kanunudur. Büyük bir boşluğu 
dolduracak ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte
ki bu kanunların hazırlanması ve çıkarılmasın
da olduğu gibi, tatbikatında da sayın ve kıy
metli Nüfus İşleri Genel Müdürünün olumlu 
çabalarını esirgemeyeceğinden emin bulunuyo
ruz. 

iSaym senatörler, 1624 sayılı İçişleri Bakan
lığı Kuruluş Kanununa göz attığımızda. Merkez 
Teşkilâtının danışma birimleri, esas birimler ve 
yardımcı birimler gibi üç genel bölümde top
lanmış çeşitli ünitelerden kurulduğunu görürüz. 
Bunlar arasında «Merkez valiliği» diye bir mü
essese yoktur; fakat buna rağmen hepimiz bi
liyoruz ki, yetişmeleri uzun yıllar içerisinde 
mümkün olmuş ve en üstün seviyeye gelmiş. 
adetleri zaman zaman, 3'0 - 40 arasında değişen 
valiler, Bakanlık çatısı altında icat edilmiş gö
rev yerinde görevsiz bulunmaktadırlar. Ook te
menni ederiz ki, hazırlanmakta bulunan Bakan
lık Teşkilât ve Görevi Kanun tasarısında bu 
kıymetli elemanları onore edecek ve kendilerin
den istifadeyi mümkün kılacak bir şekil bulun
sun. 

Sayın arkadaşlarım, jandarmanın görev ve 
teşkilâtı 1706 ve 6815 sayılı Kanunlarla tespit 
ve tadat edilmiştir. Bu kanunlardan 1706 sayılı 
olanın tarihi 1930'dur. Bu kanunlara göre jan
darmanın çeşitli görevleri, Bütçe Komisyonu 
raporunda saym raportörler tarafından özet; 

fakat özlü bir şekilde açıklanmıştır. Bu bakım
dan tekrarında lüzum görmüyoruz, 

Yurdun her köşesine dağılmış feragat ve me
şakkat dolu hizmetleri ifa eden jandarma teş
kilâtımız ve mensuplarının ilgi bekleyen birçok 
problemleri mevcuttur; fakat yine memnuniyet
le belirtmek isteriz ki, Hükümet ve Parlâmento 
bir plân ve program dahilinde ihtiyaçları ce-s 
vaplayacak imkânları aynı anlayış içerisinde 
•mütalâa edip gerçek]eştirmek çabasında görü
lüyorlar. Netekim, 1972 senesinin son aylarında 
çıkan 1632 sayılı Kanun ile jandarmanın yeni
den teşkilâtlandırılması ve modernizasyonu için, 
10 seneye eşit bölümlerle intikal ettirilecek 2, 1 
milyar liranın verilmiş olması gösterilebilir. 1le-
riki senelerde değişebilecek para değerine göre 
de programların aksamadan hedeflerine yönelti
lebilmesi için Hükümetlerin % 15 oranında ar
tırması da yetki dahiline alınmıştır. 

Son zamanlarda jandarma ile polisin aynı 
teşkilât içerisinde birleştirilmesi hususunda bâ
zı çalışmaların yapıldığı öğrenilmiştir. 12 sene
dir bütün iktidarların ilgi ile takip etmiş olma
larına rağmen, İdarî Reform Kanun tasarısı he
nüz ümit verici bir inkişaf kaydetmemiştir. 
Uzun süren ve çok beslenmiş olan bu çocuğun 
bir tosuncuk olarak dünyaya gelmesini sabır
sızlıkla beklemekteyiz. İdarî reformun, hiç de
ğilse genel çerçevesi belli olmadan, jandarma 
ve polisin müşterek sorumluluklarının bir elde 
bulundurulması faaliyetlerinde dikkatli adım
lar atılmasını uygun mütalâa etmekteyiz, 

Bu arada jandarma subay kadrolarında gö
rülen boşluklar 'dikkati çekecek kadar büyük ve 
önemlidir. Merkez ilçeler dahil, % 49'unda su
bay var; % 51'inde ise astsubay istihdam edil
diği belirtilmektedir. Yani 632 ilçeden 298'inde 
•subay, 328'inde astsubay bulunmaktadır. 

•Sırası gelmişken Bakanlığın ilçe adedi üze
rindeki raporda belirttikleri adetlerle, Jandar
ma Genel Komutanlığı raporunda belirtilen il
çe adetleri arasındaki ayrı rakkamlara burada 
işaret etmek isterim. Jandarma Genel Komutan
lığı bütçe raporunda, Türkiye'de 632 ilçenin İç
işleri Bakanlığının genel raporunda ise 572 il
çenin bulunduğu belirtilmektedir ve bu iki be
lirtilen ilçe adedi arasında 60 ilçe farkı vardır. 
Bu mübayenet, bu ayrı değerlendirme nereden 
geliyor; bunun açıklanmasını da ayrıca istir
ham edeceğim. 
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Jandarma Teşkilatındaki mevzubahis subay 
adedinin giderilmesi için veya asgarî ölçüde tu-
tulabilm esini temin maksadıyla, sözleşmeli su
bay teminine gidilmesinin düşünüldüğü belirtil
mektedir. Biz, böyle bir yolun seçilmesini asla 
uygun bulmamaktayız. Meslekten yetişmemiş, 
genç, tecrübesiz bir kimsenin Jandarma Teşki
lâtının çok yönlü hizmetlerine cevap verebilece
ğine kani değiliz. Ancak, böyle bir tutum, su
bay kadrolarını doldurmuş olmaktan başka bir 
yarar sağlayamaz, 

Evvelden arz ettiğimiz gibi, Jandarma Teş
kilâtı mensuplarının görevleri, çetin fedakârlık
lar isteyen hizmet sahalarına yayılmış ve özel
likle her ferdinden ayrı ayrı feragat beklenen 
Teşkilât mensuplarının lojman ihtiyaçlarının' 
henüz % 16,5'mm karşılanabilmiş olduğunu gör
mek bizlere üzüntü vermektedir. Her vesileyle 
bu husustaki görüşlerimizi, temennilerimizi ifa
de ediyorsak da, yine değişen bir gelişme, ümit 
verici bir adıma tesadüf edilmemektedir. 

Bakanlık ve Genel Komutanlık biraz kıpır
damak, pratik âcil tedbirler için Hükümeti ve 
Parlâmentoyu bu yolda hazırlamalıdırlar. 

.Sayın arkadaşlarım, Emniyet Genel Müdür
lüğü Teşkilâtına gelince; Emniyet Genel Mü
dürlümü Teşkilâtına gelince; Emniyet Genel 
Müdürlüğü 4 Haziran 1937 tarih ve 3201 savıl] 
Kanuna göre kurulmuş; bil ahara. 1,4 . 7 . 1954 
tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa^ıhiyet 
Kanunuyla görevleri yeniden tespit edilmiştir. 
Ayrıca, toplumsal olayların kanunları zorlayan 
gelişmeler kaydetmeye başlaması üzerine, 
20 . 7 . 1965 tarihinde 654 sayılı Kanun gereği 
olarak Toplum Polisi teşkil edilmiştir. Kanun
ların yüklediği vecibelerin mahiyeti bakımın
dan. çok: şerefli bir tüzelkişiliğe sahip bulunan 
Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm teşkilâtının 
yurt sathındaki görüntüsü ve etkisi, dünkü tu
tumundan başka bir biçimde olmak üzere eleş
tirilmeye ve üzerine eğilmeye değer görülmek
tedir. 

Bilhassa, sıkıyönetim bölgelerinin içinde bu
lunan il ve ilçelerdeki polisin görevlerindeki 
hareketsizliği, mesuliyetten uzak kalma gayret
leri vatandaşın dikkatini çeken ve yadırganan 
özellik arz etmektedir. Bu tutumları itiyat ha
line gelirse, olağan durumlara dönüşümde ciddî 
problemler meydana getirilir. Poliste her zaman 

mevcut olması gereken basiretli insiyatif ve va
zife heyecanının yeterince görül enlemesinde, 
mülkî idare amirlerinin anlaşılmayan pasif tu
tumlarının etkili olduğu intibaını yermektedir. 
9vet, Sıkıyönetim Kanunu, olağanüstü durum
ların geçiştirilmesi için, olağanüstü yetki ve mü
eyyideler ihtiva eder; fakat bu Devlet kuru
luşlarının vazife ve salâhiyetlerini tümü ile sı
kıyönetim komutanlarının omuzlarına yükleyen 
bir yönetim usulü getirmiş kanun değildir. Ne-
tekim, sıkıyönetim komutanları da ne böyle bir 
özenti içindedirler, ne de tatbikatta kendilerine 
yetki ve görev icat etme gibi bir tutumda gö
rülmektedirler. Buna rağmen, idaredeki ve po
listeki hissedilen çekingenlik, toplumun sosyal 
ve ekonomik çalkantısının vatandaşa intikal 
eden sıkıntı verici bütün neticeleri, sıkıyöneti
min ve dolayısıyle Silâhlı Kuvvetlerin faturası
na yazılmaktadır. Bu tutum mutlak ıslah edil
melidir. 

Kamuoyunda Silâhlı Kuvvetlerin saygıya de
ğer kişiliği, ciddiyetle ve titizlikle korunmalı, 
bu görüş herkes için ulvî bir görev olarak be
nimsenmelidir. 

Polisin vatandaşla çeşitli ilişkilerindeki tu
tumlarının pek sempatik olmadığı, üzücü de ol
sa, belirtilmeye değer-görülmektedir. Polis çok 
yönlü ve güç olan görevlerini yaparken elbet 
bâzı metotlar kullanacaktır; fakat kullanılacak 
'metotlar, insan haklarına ve hukuk Devleti il
kelerine temelden saygılı biçimde metotlar ol
malıdır. Bu metotlar, polis ve sorumlularını ka
mu vicdanında küçültmemelidir. Bu metotlar, 
kişi ve toplum psikolojisini dikkate alan metot
lar olmalıdır. 

Emniyet Teşkilâtının görev ve tutumları üze
rinde ayrıntılı olarak durmaya ihtiyaç bulmu
yoruz. Çünkü genç, fakat yeterli tecrübe ve ka
pasiteye sahip kıymetli Genel Müdürümüzün 
deyindiğinıdz, işaret ettiğimiz hususlarda olum
lu neticeler çıkaracağına emin bulunmaktayız. 

;Saym senatörler, sivil savunma hizmetleri, 
topyc'kûn harp konsepti ve stratejisi muvacehe
sinde çok önemli yeri ve görevi olan Sivil Sa-

, yunma Başkanlığınca yürütülmektedir; fakat 
çalışma ve gelişmesinde nedense beklenen bir 

, ilerleme görülmemektedir. Bunun sebebi, Teşki
lâtın yetersizliği değil, ilginin kifayetsizliği ol
sa gerektir. Tevazu içinde, gösterişsiz çalışan 
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kurumların iyi değerlendirilmesinin isabetli 
bir davranış olacağını hatırlatmakla bu konu
daki sözlerimizi bağlamak istiyoruz, 

iSayın senatörler, Türkiye'mizin içinde bu
lunduğu bugilrikü durumun ayrıntılı bir tarzda 
anatomisini yapmak pek kolay olmayacaktır ve 
buna da değinmek istemiyoruz. Ancak, milletçe 
lâyık olduğumuz sağlam ve iç açıcı bir plat
formda oturmadığımız gibi, yarınlara da bütün 
iyimserliğimize rağmen, yeterli bir ümitle bak
madığımız genel bir kanıdır. Bunun nedenleri
ni araştırmak ve hastalığın tedavisinde beraber 
olmak her Türk milliyetçisinin kaçınılmaz gö
revidir. 

Evvelâ münakaşasız anlaşmamız icap eden 
bir sorunun cevabını hep beraber bulalım. Bu
günkü Türk Devleti hangi temele bina edilmiş
tir? Devlet yönetimi nereden güç ve istikamet 
almaktadır? Elbette ki, bunun tek ve tereddüt
süz cevabı; 1961 Anayasasıdır. Bu temel üze
rinde sorumluların kendi beceriksizliklerinden 
ötürü yanlış oyunlar oynaması ve onu kurcala
ma çabalarıdır ki, Türkiye'miz her yönüyle sık 
sık zelzelelere mâruz bırakılmıştır ve bugünkü 
problemler ülkesi haline getirilmiştir. 

Kanaatlerimiz odur ki; 1961 Anayasası ye
terli, samimi, güçlü yönetici kadroların sorum
luluklarında pürüzsüz tatbikatını bulmuş olsay
dı, Atatürk'ün ve Atatürkçülerin gönlündeki 
müreffeh Türkiye için olumlu çok mesafe kat 
edilmiş bulunurdu. Ne hazindir ki, 12 Mart son
rası sorumlu ve dolayısıyle yetkili görünenler 
de, daha evvelki yanlış görüş ve çabaları tek
rarlamak suretiyle yeni birçok açmazlar meyda
na getirmişlerdir. 

Maalesef bugün Anayasamızın öngördüğü 
demokratik, lâik, sosyal hukuk Devletinin ileri 
atılımlarında trafik, akla gelmez çıkmaz sokak
lara tevcih edilmiş intibaını vermektedir. 1961 
Anayasasıyle Devletin yönetilemeyeceğini ileri 
sürenler bu kanaatlerinde samimî iseler, düşün-

, çelerini ıslah etmeye mecburdurlar. Çünkü, Ana--
yasamız ve yüce Milletimiz böyle iddialara lâ
yık bir karaktere sahip değildir. Anayasayı tüm 
ilkelerine bağlı kalarak uygulamayan veya uy
gulayamayanların Anayasayı suçlama çabaları, 
bardağı kiram çocuğun feryatlarında aradığı 
mazeretinden ileri bir anlam taşımaz. Anayasa
mız ve onun paralelinde çıkarılmış ve çıkartıl

ması gereken kanunlar, ne kızıl komünizmin 
meddahlığına, ne eylemine, ne teokratik Devlet 
düzenine, ne de vatanı ve milleti bölücü «Kürt-
çülük» gibi milliyetçiliği inkâr eden davranışla
ra asla müsaade etmez ve ettirmez. 

Yine bu Anayasamız, yüce Türk Milletinin 
uygarca bağımsız yaşamasını önleyecek dış ve 
iç sömürülere de imkân vermez. Mikrop, her 
vücudun yanından geçer veya vücuda girebilir. 
Sağlam bünye bunları yok eder; fakat bünye
de zafiyet varsa, o vücut hastalıktan kendini 
kurtaramaz, ya sağlıksız yaşar veya yıkılır gi j 

der. Milletlerin hayatında da bu böyle olur. 

Bugünkü Türk Ceza Kanunu, Anayasamıza 
uygun yeterli müeyyidelerle teçhiz edilmemiş 
midir? Türk Ceza Kanununun, suç ve suçluyu 
gösteren tüm yapısının malzemelerinden olan 
141 nci ve 142 ııci maddeler, dün de, bugün ol
duğu gibi tatbik edilmek için yürrülükte değil
ler miydi Ye buna benzer Devleti, Cumhuriye
ti ve gerçek demokrasiyi ayakta tutacak, yücel
tecek Anayasal hükümler ve kanunlarımız mev
cut değil midir? Elbet hepsi mevcut; fakat bun
lara rağmen ne yazık ki, ufukları bulutlanmış, 
mutluluk arz etmeyen Türkiye'nin bugünkü 
tablosu da mevcut. Çünkü, Hocanın helva ihti
yacı karşısındaki sözleri gibi; un var, yağ var, 
şeker var, fakat nedense helvayı yapacak bulu
namıyor galiba. 

Türkiyemizde ciddî sıkıntılar yaratan ve ge
çirmeye çalıştığımız rejim dahil, buhranlar ve 
bölgelerarası görülen sosyal ve 'ekonomik büyük 
dengesizlikler, bir günde kundaklanıp ateşe ve
rilen ahşap binadaki yangın gibi ortaya çıkma
mıştır. Bilhassa, kanunsuz ve ihanete yol açan 
iki uçtaki faaliyetler, uzun süre sinsi sinsi ça
lışmış ve üreme vasatı yaratm'ak suretiyle yurt 
sathında güçlerini organize bir duruma getir
mişlerdir. Bu tohumlar atılırken, Devletin so
rumlu organları acaba turistik pasaportla yurt 
dışında mı bulunuyorlardı? Yoksa Anayasa, 
kullanılmadan her meseleyi halledebilecek si
hirli araç mı zannediliyordu? Biır aletin her el
de iş göremeyeceği bir daha anlaşılmıştır. 

Bugün muhatabı ve hüviyeti değişik sorum
luların tutumları da ayrıca düşündürücüdür. 
Bir memleketin parlâmentosu, Hükümeti, sokak
taki vatandaş gibi, yarının ne olacağını «Pisa-
gor davası» kadar karışık görürse, o toplumda 
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yeşil gözlüğü bulmak güçleşıniş demektir, in
sanlar şöhret kazanırlarken, millî şuurda sorum
luluklarının değerini düşünmeye mecburdurlar. 

,Saym senatörler, millet önünde görev alan 
siyasî iktidarların tutumu yanında, mülkî idare 
amirleriyle, Cumhuriyet savcılarının da değişik 
dozlarda olmak şartıyle şeref ve sorumlulukları 
vardır. Siyasî iktidarlar, idarenin üzerinde ta
rafsız ve âdil bir kuvvet olduklarını inandırıcı 
nitelikte kabul ettirebilirlerse, böyle bir politi
ka hem iktidara ve hem de idareciye itibar ka
zandırır. Ayrıca, vatandaşın da güven ve say
gısına mazhar olurlar. Mülkî âmirler ise, ikti
darın bu samimî anlayış ve tatbikatını sağlaya
cak kapasite ve ciddiyette olmalıdırlar. Unutul-' 
manialıdır ki, mülkî âmirlerin Anayasal kanun 
anlayışlarıyla belirecek tüm davranışları, ikti
darların başarı veya başarısızlıklarında büyük 
amil olurlar. Eğer içişleri Bakanlığı bünyesinde 
bulunan 67 valimiz, İl idaresi Kanununun ver
diği yetki ve görevleri, bürokratik alışkanlık
larla değil de, tüm Türkiye'nin davalarını içine 
alan bir görüş ve gayreti birleştirmek suretiyle 
çalışmış bulunsa idiler, her halde toplum bün
yelisinde beliren mikroplar kültür vasatı bula
mazlardı. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının takipçi
si durumunda olan savcılarımız da, mülkî âmir
lerimiz için belirttiğimiz vasıftaki gayretlere 
benzer, ufku geniş ve ayrıca derinliği olan gö
revlerini lâyıkiyle yürütebilmiş olsalar idi, tah
min ederiz ki milletçe bugün «Of»1 dediğimiz 
bir durumla değil, «Oh» diyebileceğimiz aydın
lık bir manzara ile karşı karşıya bulunurduk. 

•Sayın arkadaşlarım, yalnız şunu hemen ve 
samimiyetle belirtmek mecburiyetindeyiz ki, bu 
eleştirmelerimizde tüm mülkî âmirlerimizle, tüm 
savcılarımızı elbette kastetmiyoruz. Bu kanaat-
larmıızı vicdanlarında değerlendirip, kendisini 
masum bulanları bizler de saygıyla selâmlıyo
ruz. Sayın içişleri Bakanımızın imkânları içeri
sinde bu görüşlerimizi en iyi bir tarzda değer
lendireceklerini de ümit etmekteyiz, 

Sayın senatörler, şimdi sizlere vali, vali mu
avinleri ve kaymakamların moral ve maddî du
rumları ile ilgili bâzı temennilerimizi arz ettik
ten sonra sözlerime son vermek istiyorum. 

Evet, idarenin ince bir sanat olduğundan 
bahsetmiştik. Bu sanalın sanatkârları olarak 

ilk akla gelen mülkî idare âmirleridir. Mülkî 
idare âmirlerinin il ve ilçelerde Devlet ve Hü
kümet temsilcisi, emniyet ve asayiş hizmetleri
nin baş sorumlusu, bölgesindeki Devlet kuru
luşlarının en yüksek âmiri, denettleyicisi ve 
koordinatörü olarak, Kalkınma Plânı ile tespit 
edilen hedeflerin gerçekleşmesinde önemli gö
revleri bulunduğunu kanunlar göstermektedir. 

Bu kadar yüklü hukukî ve insanî sorumlu
lukla beraber yaşayan mülkî idare âmirlerimi
ze de 657 sayılı Personel Kanununun azizlik et
tiğini üzüntü ile görmekteyiz. Valiler bugün 
yalnız barem derecelerme göre maaşlarını al
maktadırlar; makam tazminatları ve özel ida
reden aldıkları ödemelerden mahrumdurlar. Va
li muavinleri ve kaymakamlar ise 7/4821 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararma göre toplam olarak 
bürüt 900 lira, temin güçlüğü ve iş güçlüğü fas
lından alabiliyorlar. Bundan ellerine geçebilen 
kısım ise maaş durumlarına göre 450 - 55ü1 li
radır. 

Valilerimiz ise kanun kuvvetindeki Karar
namenin 87 nci maddesine göre 1 Haziran 107-3 
tarihinden geçerli olmak üzere, Özel idareler
den 1 500 lira almaya başlayacaklardır. Bu 
1 500 liradan ellerine geçecek olan da yalnız 
800 liradır. 

Sayın senatörler ve aziz arkadaşlarım, her 
Türk'ün gönlünde vatan bir bütündür; hizmet 
erbabı için bu vatanın her köşesi ulvidir, mu
kaddestir. Ancak, Devlet olarak, Hükümet ola
rak, bu muazzez duyguları rencide etmeyecek, 
törpületmiyecek tedbirler alarak yaşatmaya, 
yüceltmeye mecburuz. 

Türkiye'mizin, nasıl ki gelişmiş ve az geliş
miş dünya Devletleri sıralamasında bir yeri 
varsa, yurdumuzun kendi bünyesindeki çeşitli 
bölgelerinin de sosyal, kültürel ve ekonomik acı
dan ayrı ayrı özellikleri ve bu özelliklerine göı 
re sıralamada ayrı yerleri vardır. Bu gerçek 
karşısında biz diyoruz ki, çoğunlukla kapasite 
yanında, feragat ve fedakârlık isteyen mülkî 
idare amirliğinin sempatik görüntü verecek 
tarzda değerlendirilebilmesi için bâzı teşvik 
tedbirlerine ihtiyaç vardır; fakat bu teşvik ted
birleri, sanayi koluna tatbiki istenilen teşvik 
tedbirlerinin aksine, az gelişmiş ve geri kalmış 
bölgelerin mülkî idare âmirleri için düşünülen 
teşvik tedbirleri olacaktır. Bugün Türkiye'de 
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mevcut 572 ilçeden (Balkanlığm rakamıdır; 
Jandarma Genel Komutanlığmmki değişik diye 
arz etmiştim, doğrusunu bilâhara öğreneceğiz.) 
97 tanesi kaymakamdan mahrumdur. Bizim1, dü
şünebildiğimiz ve te'klif ettiğimiz tedbirlerin 
başlıcaları şunlardır : 

1) içişleri Bakanlığı Personel Tayin Yönet
menliğinde Türkiye; «gelişmiş,» «az gelişmiş» 
ve «gelişmemiş» olmak üzere numaralanmak 
şartıyla 3 bölgeye ayrılmalıdır, 

2) Üçüncü bölgede görev alacak mülkî ida
re âmirlerinin her senesi için 6 ay yıpranma 
hizmet kıdemi ile valiler için özel idarelerde, 
vali muavini ve kaymakamların da iş riski ve 

, işgüçlüğünden aldıklarının yüzde yüz fazlasının 
kanunen verilebilir duruma getirilmeleri, 

•3) İkinci bölgelerdeki mülkî idare âmirle
ri için bu bölgedeki hizmet senelerine, her biri 
için 3'er ay yıpranma kıdemi ve maaşları dı
şında, yukarıda arz ettiğim kaynaklardan aldık
ları paranın % 50 fazlasıyla ödenmelidir. 

4) Merkezde çeşitli görevlerde çalıştırılan
ların, 1 nci bölgedeki mülkî idare âmirleri kad
rolarında çalışan emsalleri gibi tüm maddî ola
naklardan yararlandırılmaları temin edilmeli
dir. 

5) Türkiye'nin bölge gelişmeleri yönünden, 
her 5 yıllık plân uygulamasından sonra yeni
den değerlendirilecek bir tertibe gidilmelidir. 

Bu görüşlerimizin ana prensipleri Hükümet
çe benimsendiği taktirde, yapılacak çalışmalar
da daha isabetli teşvik tedbirleri de ortaya çık
mış olabilir. 

Sayın senatörler, sözlerimize burada son ve
rirken İçişleri Bakanlığının 1973 malî yılı büt
çesinin Cumhuriyetimiz, Milletimiz ve bütün 
Bakanlık mensupları için uğurlu olmasını diler, 

' Sayın Bakanı ve Bakanlığın mümtaz temisilcile-
' rini Grubum adına saygıyla selâmlarım. (M. B. 
G., C. H. P., M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, buyurunuz. 
•CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Bakan ve değerli meslek arkadaşlarım; vaktin 
eok dar olması münasebetiyle ancak 2 ko
nuya değinmek istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, il genel meclis çalış-
malarıyle, bu meclislerin valilerle olan münase
betlerine ait bulunmaktadır. 

Esasen konu basma da intikal etmiştir. Dün 
İstanbul'da çıkan bir büyük gazetede bu ola
ya genişçe bir yer verilmiştir. Haber doğru
dur ve ilgi çekicidir. Özetle, vilâyet özel idare
sinin senelik çalışmalarını kapsayan izahna-
menin il genel meclisinin mürettep üyesi; ya
ni bütün partilerin Meclisi Umumi âzalarının 
oylarıyle reddedildiği bildirilmiş ve ancak me
selenin kanunî açıdan hususiyetine değinil-
memiştir. 

Şimdi bendeniz bu hususiyete değinecek ve 
Bakanlığın :bu kabîl olaylar hakkında almak 
istediği yeni bir tedbir üzerindeki mütalâa
mı arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, il genel meclisleri
mizin çalışma şeklini tespit eden kanunun 
adı «İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu» dur. 

Biraz evvel konuşan Adalet Partisi sözcü 
arkadaşım kısaca temas ettiler; tarihi 1913'dür. 
Bu Kanunun 1 ilâ 74 ncü maddeleri 18 . 4 . 1929 
tarihinde yürürlüğe giren 1426 sayılı Kanunla 
ilga edilmiştir. Diğer maddeleri halen mer'i-
dir. Bu demektir ki, vilâyet özel idareleri 60 
sene evvelki şartlara ve ihtiyaçlara göre ha
zırlanmış bir kanunla yürütülmektedir. 

Aynı Kanunun mer'i 128 nci maddesi esas
larına göre, her sene toplanmakta bulunan 
genel meclis valilikçe hazırlanan izahııameyi 
müzakere etmekte ve sonunda oylamaktadır. 
Yakın tarihlere kadar vilâyetlerce hazırlanan 
bu izahna meler aleyhinde, ret mahiyetinde ge
nel meclislerce alınmış bir karara raslanma-
mıştır. Ancak, son senelerde bâzı vilâyetlerde 
(ki, bunu sayın Vekilimizden rica edeceğim; 
kaç vilâyetimizdir? Bir tanesi, hatırımda kal
dığına göre Rize vilâyetimizdir) bu müzakere
ler sonunda yapılan oylamalarda oyların ço
ğunluğunun, hattâ tamamının ret çıktığı gö
rülmüştür. Nitekim Tekirdağ'da cereyan eden 
hadisede böyle olmuştur. 

Kendi bölgem olması dolayısıyle hâdisenin 
içine girmemeye çalışarak, sorayım; mücerret 
böyle bir hal karşısında nasıl hareket edile
ceğini sarahatan gösteren bir kanun maddesi 
var mıdır? Yoksa veya eksik ise tatbikat na
sıl cereyan etmektedir 

Bendeniz evvelâ bu nokta ve daha sonra 
da mevzuat yönünden Bakanlıkça ittihaz edil
miş tedbir nedir, onun üzerinde durmaya ça
lışacağım. 
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Muhterem arkadaşlar, bu mevzuu biraz an
layabilmemiz için, evvelâ demin bahsettiğim 
60 senelik kanunun 128 nei maddesine bir göz 
atmakta fayda var. Aynen okuyorum, kısa
dır: 

«Madde 128. — Meclisi umumii vilâyet 
her içtimai senevi iptidasında vali tarafından 
geçen sene içtimaında ittihaz olunan mukar-
reratın tatbikat ve icraatına dair Meclise 
verilen ve bir sureti Dahiliye Nezaretine gön
derilen izahname ile bu hususta encümeni vi
lâyet tarafından tanzim edilecek mütalâana-
meyi kıraat ve müzakereye iptidar eder; ic
raatı vakıa hakkında vali tarafından verilen 
izahatı Meclisi Umumî sülüsanı ekseriyetle 
kâfi görmezse müzakeratı aynen ihtiva ede
cek surette bir zabıtname tanzim ve Dahili
ye Nezaretine takdim olunur.» 

Grörülüyor ki, muhterem arkadaşlarım, böy
le bir durum karşısında Bakanlıkça nasıl ha
reket edileceği hususunda maddede sarahat 
yoktur. 

1961 senesinden evvel hemen hemen hiç 
görülmemiş olan ve bu tarihten sonra az da 
olsa bâzı illerimizde vuku bulan bu ret oyla
rı karşısında, evvelâ Bakanlığın başvuracağı 
tedbiri gösteren sarih bir hüküm olması lâ
zımdır; Bakanlığa böyle bir yetki tanumak lâ
zımdır. Bildiğim kadarıyle halen Bakanlığın 
aldığı tedbir, mahalline bir mülkiye müfetti
şi göndermek ve hazırlanan rapor muhteviya
tına göre hareket edilmek şeklinde uygulan
maktadır. Bu uygulama Sayın içişleri Baka
nın takdiri demektir. 

Valilerimizi pek huzursuz kılan ve genel 
meclis üyeleriyle münferit temaslarında ve 
hele encümen münasebetlerinde ve mesaisin
de, kendilerini cidden müşkül duruma sokan 
bu kabîl olalarm çözüm yolunun Bakanlığın 
takdirine bırakılmasında sayılamayacak ka
dar sakınca vardır. 

Nitekim Bakanlık hazırlayıp Başbakanlığa 
sevkettiği yeni Özel İdareler kanun tasarısı
nın, yanlış hatırımda kalmamış, ise, 53 ncü 
maddesiyle yeni tedbiri getirmiş ve genel mec-
lislerimizdeki oylamayı kaldırmış bulunmak
tadır. Bendeniz, bu bulunmuş tedbirde pek 
isabet görmemekteyim. Zira, genel meclisler 
seçim yoluyle gelen üyelerle faaliyette bu

lunur. Biraz evvel okuduğum maddeyle ge
nel meclis üyelerine bir denetim hakkı tanın
mıştır. 60 sene evvel kabul edilen bu hakkın, 
bugünkü ortam içerisinde bu meclislerden kal-
dırılmasmdaki imkânsızlığı Sayın İçişleri Ba
kanımıza hatırlatmakta fayda mülâhaza ede
rim. 

Şimdi diğer bir mevzua geçiyorum. Bu, ida
rî taksimatla ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Osmanlı İmpara
torluğundan müdever idarî taksimatta bil âha
ra değişiklik yapılmak suretiyle, vilâyet, kaza 
ve nahiye olarak üç kademe tespit edilmiş bu
lunmaktadır; yani Osmanlı İmparatorluğun-
daki liva kademesi kaldırılmıştı. Cumhuriyet 
idaresinin Türkiye'de ilân edildiği tarihlerde
ki durum hakikaten buna müsaitti; nüfus 
azalmış, vatan küçülmüş ve ekonomik birçok 
zorluklar kendisini göstermişti ve bu «San
cak» dediğimiz livaların kaldırılmasında bü-
ük haklılık vardı. Ancak, aradan 50 seneye 
yakın bir zaman geçmiştir ve bu uzun sayıla
bilecek devre içinde birçok gelişmeler olmuş
tur. Binaenaleyh, idarî taksimatta bir deği
şiklik yapılmasını zorlayan bir ortam vücut 
bulmuştu. Nitekimı yine duyduğumuz kada-
riyle, bugün il olmak isteyen kaza sayısı 94 
civarındadır; çeşitli ve İsrarlı teşebbüsler var
dır. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, bir dakikanız 
var. 

CEMAL TABLAN (Devamla) — Mümkün 
değil. Çok rica ediyorum, arkadaşlarımın in
safına iltica ediyorum, bana beş dakika daha 
lütfetsinler. 

BAŞKAN — Hayır bu yola gidemeyeceğim, 
1 dakika içinde bitirmenizi özellikle rica ede
ceğim. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Gayet 
önemli bir mevzua temas ediyorum Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Olabilir efendim. 
CEMAL TARLAN (Devamla) — Ben ısrar 

ediyorum, çok rica ederim, istirham ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Bu yola başvuramayacağım. 
Devam edin. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Öyleyse 
müsamahanıza iltica edeyim. 
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BAŞKAN — Rica edeceğim. Tam 10 ncu 
dakikada keserim. 

CEMAL TALAN (Devamla) — Zaten 10 
dakika oldu efendim. 

BAŞKAN — Bu geçen müddeti saymaya
cağım, devam edin. («Devam etsin» sesleri) 

C F J M A L TARLAN (Devamla) — Vilâyet ol
mak yolundaki bu ısrarlı teşebbüslere bugün 
mukavemet edilmektedir; ama hemen belirt
mek isterim ki, bir gün gelecek bunlara mu
kavemet etmek imkânı ortadan kalkacak ve 
.bunlardan bir çoğu vilâyet olmak isteyecek
tir. 

işte içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Başbakanlığa sunulmuş bulunan yeni il ida
resi kanun tasarısında Türkiye, merkezî idare 
kuruluşu bakımından coğrafî durumuna ve 
ekonomik koşullara ve kamu hizmetlerinin ge
reklerine göre illere ve iller de ilçelere bölün
müş, nahiyeler kaldırılmış, bu iki idarî kade
mede hizmetlerin gerektiği ölçüde örgütle
mek imkânı sağlanmış bulunmaktadır, idarî 
taksimatın iki kademeye indirilmesinde evvelâ 
ne gibi yarar mütalâa edilmiş ve zaruret gö
rülmüştür ve saniyen biraz evvel değindiğim 
vilâyet olmak arzusunda bulunan 94 ilçenin 
arzusu henüz karşılanmadığı ve tasarının ka
nunlaşmasından sonra da il adedinin artırıılma-
smdaki çeşitli sakıncaların da başında coğ
rafî durumun buna pek müsait olmadığı göz-
önünde bulundurulursa, bu yola nasıl gidildi
ğinin izahını Sayın Bakanımız herhalde lütfe-
deceklerdir, çünkü ben anlayamadım. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu efendim. 
CEMAL TARLAN (Devamla) — Bir daki

ka, bir saniye. Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hay hay tam bir saniye. 
CEMAL TARLAN (Devamla) — Bu konu

da şahsî dücüncelerimi kısaca arz edeyim. 
BAŞKAN — Ama, bri saniye dediniz? 

Anayasa ve gerek sosyal, ekonomik ve kültürel 
'CEMAL TARLAN (Devamla) — Gerek 

şartlar ve bilhassa mahallî hizmetlerin ademî 
merkeziyet sistemine uygun bir biçimde sürat
le ifa edilmelerine imkân vermek bakımımdan, 
illerimiz ve ilçelerimiz arasında eski adı «Liva» 
olan yeni bir idarî kademenin ihdasında ya
rar mütalâa etmekteyim. Buna Anayasamız da 
müsaittir. 115 nci maddeyi tetkik ettiğimiz 
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zaman, idare kuruluşunda vilâyet esas alın
mıştır. Bu maddede, «Türkiye, merkez idarî 

• kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ik
tisadî şartlara ve kamu haklarının gereklerine 
göre illere ve iller de diğer kademeli bölüm
lere ayrılır.» denmektedir. Bundan istifade edi
lir. Anayasa açısından bir mâni bulunmadığı
na ve 115 nci maddesiyle yetki genişliği esa
sı da kabul edilmiş olduğuna göre, yeni iller 
idaresi kanunu tasarısında illerimizle ilçeleri
miz arasına yeni bir idare kademesi ikâmesin
de sayılamayacak kadar yarar mütalâa etmek
teyim. 

BAŞKAN" — Sayın Tarlan tamam. 
M CEMAL TARLAN (Devamla) — Lütfun-

dan dolayı Sayın Başkana teşekkürlerimi su
nar, değerli arkadaşlarımı hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LÜTFl BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Bütçe müzakereleri, bir yıllık icraatın Mec

lis tarafından son murakabesi, gelecek yıl ic
raatının da ilk temenni saatleridir. Bizim mu
rakabemiz ancak sayın bakanlara bu kürsü
den bâzı sualler sormak ve onların cevapla
rını da sorunun karşılığı olarak almaktır; fa
kat görüyoruz ki, bizim sorulanımıza, hiç de 
karşılık olmayan cevaplar almaktayız ihani 
biz, «Mangal tahtası» o, Bayram haftası» der 
kabilinden... 

Şimdi bununla ilgili bir sual ve cevap 
mevzuu Sayın içişleri Bakanıyle aramda geç
tiği için ve bu cümleler de şu kürsüden ifade 
edilerek zabıtlarda mevcut olduğundan, şu kı
sa zamanda ona değineceğini ve bir daha böy-

> le cevap verilmemesi için temennide buluna
cağım. 

Gündem dışı bir konuşmada içişleri Baka
nına bir sual sormuştum. Suali teşkil eden 
olaı şöyle özetlemek gerekirse; 30 Ağustos 
1972 tarihinde Mersin'in Fındık Pmarıı ve Göz-
ne yaylalarında olan üzücü bir olayı burada 
dile getirmişim. Kanunun eşit tatbik edilme
sinden değil, eşit tatbik edilmemesinden şi
kâyet ederek Sayın Bakanı uyarmıştım. 

Olay şöyle: Mersin'in Fındık Pınarı yayla
sında kışın 1 000, yazın 30 bin insan yaşar. 
Keza Gözne, Tarsus yaylası, Namrun yaylası 
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gibi içel'in bütün yaylaları böyledir. 30 Ağus
tos, Güneyin en sıcak günleridir. Buralar 10 
ay çalışan insanların 2 aylık dinlendiği tatil 
yerleri ve dolayısıyle dinlenmenin sonuna ge
len 30 Ağustosda da bayramın yapıldığı gün
lerdir. iki bayram yapılır; birisi sahilde, ka
za ve il merkezinde, yapılan resmî bayram, 
diğeri de yaylalarda yaptığı bayramdır. 

30 Ağustos Bayramınım yaylalarda yapıl
masının başka bir önemi de, eski Kuvai milli-
yecileriıı vaktiyle o yaylalarda teşkilâtlanmış 
ve başarılarını o yaylalarda başlatmış olma
larıdır. Nitekim 31 Mayıs 1920'de Fransızlar
la aramızda yapılan bir mütareke sonunda, 
ilk defa müstevliler Ankara Hükümetini ve 
Atatürk'ü tanımak zorunda kalmışlardı. O ba
kımdan o mütarekeye Büyük Atatürk ayrı bir 
değer verir. Bu 30 Ağustos Bayramında, gece
leri 10 binlerce insanın yaşadığı yaylalarda 
dinamitler, havaî fişekler, tabancalar, tüfekler 
atılır, yaylalar her sene bir muharebe mey
danı gibi olur. Bir, üç, beş, on, yüz adet değil, 
belki binlerce mermi yakılır. Fakat o orada 
kalır; o gece yapılır, halk coşar, eğlenir ve er
tesi gün de yaylalardan sahile doğru göç baş
lar. Gözne'de de, Fındık pınarında da, Nam-
run'da da ve her yerde böyledir. Hiç şikâyet ol
maz. bir tek vatandaşın burnu da kanamaz. 

Bu sene de aynı şeyler olmuştur; fakat 
29 - 30 Ağustos gecesi Fmdıkpıııarın'cla evin
de silâh atılan Erdemli îl Genel Meclis Üyesi 
Mehmet Darıcı'ya saat 24,00'tcn sonra jandar
malar gelirler, «Bu evde silâh atıldı» derler. 
«Evet ben attım» der. Aslında belki misafir
lerden biri atmıştır. Usuldür, herkes tabanea-
siyle atar; ama misafirperverliğin esası olarak 
ev sahibi misafiri ele vermemek için, «Ben at
tım» der. Kendisinin evvelce taşıma ruhsat
lı tabancası vardır; fakat sonradan çıkarılan 
bir kanuna göre bu bulundurmaya çevrilir ve 
evinde bulunur. Ama «Ben attım, suç varsa 
gereğini yapın» eler, zaptını tutarlar. Jandar
malar, «Karakola gideceksin» derler. «Peki; 
ama burada binlerce mermi devamlı olarak 
atılıyor, eğer herkesi çağırırlarsa tabiatiyle 
ben de gideceğim» der. «Orada görürsün kimi 
çağırdığımızı» derler ve karakola gider. On
dan başka hiç kimse eağırılmamıştır; yalnız 
o; il genel meclis Âzası Mehmet Darıcı çağırıl

mıştır ve karakolda bacağı kırılırcasına dövü
lür ve olay sonunda 15 günlük bir raporla iş 
mahkemeye intikal eder. 

Tabiatiyle bu olay bizi üzdü. Eğer yüzler
ce silâh atandan beş, on veya yirmi tanesi 
çağırılıp; «-Neden bunu yaptın?» denseydi me
sele yoktu. Aynı suçu 10 kişi işleyecek, bun
lardan yalnız bir tanesine kanun tatbik edile
cek.. Bu, âdil değildir. Kanunîdir; ama âdil 
değildir. Biz tatbik edilmesin demiyoruz; ama 
neden bir tanesini seçiyor, onun üzerinde du
ruyoruz Zaten sualimiz de buydu. 

Elbette zabıta silâh atmanın bir suç oldu
ğunu tespit etmiştir, gereğini yapacaktır, ona 
da bir şey demiyoruz; fakat neden bir tek ki
şi üzerinde durulmuştur? Dayak atılmıştır da 
demiyoruz, neden bir, teki üzerinde durulmuş
tur, onun hesabını soruyoruz. 

.Bu olay resmiyete intikal etti, biz karış
madık; ama 30 Ağustostan sonra, galiba 1 Ey
lülde albayın ziyaretine gittim. Şimdi o albay 
orada yok, zaten nakli de çıkmıştı. Kendisine 
meselenin üzücü olduğunu anlattım. Buna 
verdiği cevap şu oldu: «O İl Genel Meclisi 
Âzası, belki C. II. P.'li olduğu için siz müda
faa ediyorsunuz; ama Gözııe yaylasında bir 
A. P.'li milletvekilini de biz aynı, şekilde da
vet ettik» dedi. Albaya; «Albayım, özürünüz 
kabahatinizden büyük. Mesele, falan yerde 
bir C. H. P.'li veya falan yerde bir A. P.'li 
meselesi değil, Gözne'de yalnız o milletvekili
nin bulunduğu evde mi tabanca atılmış? Ha
yır yüzlerce yerde atılmışı o halde neden mün
hasıran onu çağırdınız?» dedim. Tabiî, bu işin 
mahkeme kısmına, resmî kısmına ben dokun
mayacağım. O yürüyor, beni ilgilendirmiyor. 

Gündem dışı söz alarak Sayın Bakandan şu 
suali sormuş; «Neden her iki yerde yüzlerce in
san binlerce mermi atılıyor da, bunların ikisin
den özellikle birer kişi seçiliyor» demiş ve bu
nun adaletsiz olduğunu belirtmiştim. 

(Hattâ o çavuşun, ki hâlâ oradadır) oranın 
nahiye müdürü ve bir öğretmene anlattığı bir 
pasaj, o iki şahidin vilâyette vali muavinine 
verdiği ifade zaptında da yazılıdır. Der ki, «İş
te falan eve gittim, tabanca atılmıştı. Adamın 
tabanca attığını gördüm, doldurmuş karısına 
bir de sen at diye veriyordu. Tabancayı aldım, 
bıraktırdım ve iade ettim.» 
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Bir yerde bu kadar müsamahakâr olunacak, 
binlerce silâh atılacak; fakat diğer bir yerde, 
adamı çağıracaklar ve bacağını kırarcasma dö
vecekler. 

Bir başka tarafta da, bir milletvekilini bir 
teğmen aracılığı ile ve hem de güreş meydanına 
çağıracaklar ve birtakım üzücü olaylar olacak... 

Gündem dışı konuşmamda bu olayı anlattık
tan sonra benim kendilerinden sorduğum sual 
şuydu; «C. H. P. li veya A. P. li mühim olan 
bu değil; demek ki, yaylalarda binlerce evden 
silâh atılacak, binlerce kişi silâh atacak, birin
de sadece C. H. P. li bir il genel meclisi âzası, 
diğerinde yine sadece A. P. li bir milletvekili 
karakola davet edilecek, hesap sorulacak... Ni
çin böyledir? Neden hepsi değil de bir tek kişi
dir» demiştim. 

Sayın Bakanın bana verdikleri cevap eğer 
sizleri tatmin ederse, bütün bu konuşmalarımı 
geri alacağım. Sayın Bakanın verdiği cevap 
şu : 

«29 Ağustos 1972 günü saat 21,00 sıraların
da Mersin'in Fındıkpmarı yaylasında, (Bulun
durma) vesikasını havi tabancasıyle ateş eden 
ve böylece kanunen taşımaya ehil olmadığı bir 
tabancayı taşımak ve bununla ateş etmek sure
tiyle 6136 sayılı Kanunun yasakladığı ve ceza 
tehdidi altında önlemek istediği bir suçu işle
miş bulunan Fındıklı halkından il genel meclisi 
üyesi Mehmet Darıca, hakkında düzenlenen tah
kikat evraklarıyle birlikte Cumhuriyet Savcılı
ğına tevdi edilmiş; 1 Eylül 1972 günü tutukla
narak cezaevine konulmuş, tabancası zaptedil-
miş ve aynı gün nakdî kefaletle tahliye edil
miştir. 

Adı geçen, bilâhara karakolda dövüldüğünü 
il makamına yaptığı bir şikâyetle bildirmiş. 
Olay hakkında yapılan soruşturma sonucuna 
göre, 11 İdare Kurulunca verilen lüzumu muha
keme kararı gereğince, şikâyet edilen assubay 
hakkındaki soruşturma evrakı adlî makamlara 
tevdi edilmiştir. 

Görülüyor ki, her iki hadise hakkında zabı
ta ve idare kendisine düşen görevi mer'i mev
zuatın emrettiği biçimde yerine getirmiş bulun
maktadır. Tek bir hadiseye bakarak jandarma 
örgütüne mensup bütün subay ve assubayların 
vatandaşlarımıza veya onun temsilcilerine kar
şı kötü bir tutum ve davranış içinde bulunduk-

I larmı iddia etmenin ne derece doğru olduğunu 
Yüce Senatonun takdirlerine arz ederim. 

Zabıta ve idaremiz, suçu işleyen ister halk 
temsilcisi, ister bizzat zabıta mensubu olsun, 
suçluyu, kanunların verdiği görev ve yetki sı
nırları içinde eşitlikle takibetmekte ve kanunla
rın emrini yerine getirmektedir. 

İçişleri Bakanlığımız bütünüyle, kanunları
mızın emrettiği biçimde vatandaşlarımıza onun 
dostu olarak hizmet verme azmi ve kararı için
dedir. İdare âmirleri ve zabıtanın dayanağı ve 
sübutluluğu da bu hizmet yönüdür. Bu hizmet 
yarışında kusurlu olacaklar müsamahamız ol
mamış ve olmayacaktır. 

Saygılarımla arz ederim.» Sayın Bakanın 
verdiği cevap budur. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Bil
gen. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Bitti zaten 
efendim. 

Ben soruma cevap almadım. Bu şekilde bir 
cevap vermeye lüzum yok. Çünkü suçu işleyen 
kimse zaten inkâr etmiyor ve : «Ben tabancayı 
attım, gereğini yapın» diyor. Neden münhası
ran bir kişi seçiliyor? Bir ötekinde, bir başka 
partili birisi seçiliyor? Bu parti meselesi de de
ğil; ama bir başka zihniyeti gösteriyor. Ben, o 
bakımdan üzerinde duruyorum. Olayın netice
sinde şu cezalanır bu cezalanır ve isterse idam 
etsinler, beni ilgilendirmez, o bana ait değil. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Fakat bu 

tefrik iyi olmadı. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, buyurun. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Ben de şu kısa müddet zarfında, İçişleri Ba
kanlığına bağlı Emniyet Umum Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde, şahsî tenkid ve temennilerimi 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Yurdun iç güvenliği ve esenliğini korumak, 
Türk Milletinin huzur, emniyet ve saadetini te
min etmek, fertlerin hak ve hürriyetlerinin ko
runmasını sağlamak İçişleri Bakanlığının siyasî 
hukuku ve manevî mesuliyeti altındadır. 

Yine, memlekette trafik kurallarını sağla-
I mak, suç işlenmesine imkân nispetinde mâni ol-
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mak, kaçakçılığı önlemek, suçluları yakalamak 
ve bunları adlî mercilere teslim etmek bu Ba
kanlığa- bağlı emniyet mensuplarının vazifeleri 
meyanmdadır. 

Konuşmamda bilhassa, bu Bakanlığın bün
yesinde, Bakanlığın vazifesinde büyük önem ta
şıyan ve ağır bir vazife anlayışı içinde feda
kârlık ve feragat örneği gösteren Emniyet Teş
kilâtı üzerinde duracağım. 

Sayın senatörler, 12 Mart muhtırasından 
sonra vazifeyi devralan hükümetlerde İçişleri 
Bakanlığı mesuliyetini deruhde etmiş bulunan 
bakanların, bilhassa Emniyet ve Jandarma Teş
kilâtına önem vermeleri icabederken, maalesef 
bu hususa gereği kadar değer vermedikleri 
görülmüştür. 

Yine, Türkiye'de zabıtanın yıpratılması, 
onun umumî efkâr nazarında otoritesinin sar
sılması., vakarının küçük düşürülmesi hususun
da, malûm bâzı çevreler tarafından büyük gay
ret sarf edilmiş ve edilmektedir de. Bu gayret
lerin mebdeini tâ 27 Mayıs öncesine kadar gö
türmek mümkün ve kabildir. Bu gayret, Dev
let hizmetinde salâhiyet mevkilerinde mesuli
yet alan bâzı yetkilileri çekingenliğe sevketmiş 
ve vazife yapmalarında tereddüt uyandırmıştır. 
Halbuki Devlet hizmetinde salâhiyetin mesuli
yetle birlikte yürütülmesi, vazife yapmanın 
esas prensibini teşkil etmektedir. 

Milletimiz, dış tehlikeye karşı nasıl ordu
muza güveniyor ve onunla iftihar ediyorsa ; 
içişlerimimizde de asayiş, huzur, emniyet ve 
saadetimizin temini, milletin ve rejimin iç düş
manlara karşı korunması için zabıta ve emni
yet kuvvetlerimize o derece güvenmemiz, onun
la iftihar etmemiz ieabeder. Halbuki Türkiye' 
de, küçük de olsa bir kısım fertlerin, emniyet 
ve zabıta kuvvetlerimizi küçük düşürecek, va
karını azaltacak, onların morallerini bozacak 
tutum ve davranış içine girdiklerini görmekte
yiz. 

Türkiye'de icabında gece uyku uyumayan, 
gündüz ailesinden uzak; hırsızı, uğursuzu, ka-, 
çakçısı, katili ile son zamanlarda da anarşist
lerle uğraşan, onları takibeden, onların kurşun
larına, onların coplarına ve her türlü modern 
silâhlarına kahramanca ve fedakârca göğüs 
geren zabıtamızın kıymetli ve muhterem men
suplarına karşı böyle bir davranış içine girmek, 

I kelimenin en hafifiyle vefasızlık ve nankörlük
tür. 

Memleketin birlik ve bütünlüğüne kasteden 
kızılların ölüm saçan korkunç emellerine emni-
yetmizin kıymetli mensuplarının, vazife aşkiyle 
karşı koyan fedakâr polisimizin, hiçbir şekilde 
haklı olmayan ve olmayacak olan tariz ve teca-
cüzlere mâruz kalmaları çok üzücü ve elem ve
ricidir. Onları tenkit değil, bilâkis takdir ve 
teşvik etmek, onların morallerini her bakımdan 
üstün tutmak lüzumuna inanıyoruz. 

Memlekete Marksist, Maoist ve Leninist re
jimi getirmek istej^enlere, sıkıyönetim idaresi 
içindeyken karşı koymakta yeterli görünen em
niyet kuvvetleri mensuplarımıza, maalesef lü
zumlu alâkanın gösterilmemiş olduğu bir ger
çektir. 

Her ne kadar 12 Mart Muhtırasından sonra 
emniyet kuvvetlerimize hâkim olan İçişleri 
Bakanlığı anarşik olayların büyük ölçüde azal
masını temine muvaffak olmuşsa da, bu mu
vaffakiyetin şerefini tek başına üzerine alması 
fazla iyimserlik olur zannediyorum, Bir taraf
tan bugünkü şartlar muvacehesinde anarşik 
olaylara mâni olurken, öbür taraftan da sıkı
yönetimin ilgasından ve seçimlerin yapılmasın
dan sonra da aynı muvaffakiyeti göstermesi 
için, emniyet kadrosunun gerek adet ve gerek
se modern silâhlar, lüzumlu araç ve gereçlerle 
donatılması ieabederdi. Her ne kadar son iki 
sene içinde toplum polisiyle trafik polisine ilâ
veler yapılmışsa da, bunun ileriki hâdiseleri 
önleyebilmesi ihtimali bizce zayıf kalmaktadır. 
1973 yılında da 5 bin kadro ile personel takvi
yesi plânlamasının yapılacağı bizi tatminden 
uzaktı?;. Zira gönlümüz arzu ederdi ki, şimdiye 
kadar 10 bin, hattâ daha fazla polis kadrosunu 

I sayın Bakan Yüce Meclislere getirmiş, ve biz 
de memleketin emniyet ve asayişi uğruna, bu 
kadro kanununu iftiharla çıkarmış bulunalım. 

Sayın senatörler, Türk Milletinin, dış düş
manları için kıymetli Ordusuna, içeride de hu
zur ve güvenliğini temin ve tesis için emniyet 
ordusuna canını bile verebileceğini, benim ka
dar sayın Bakanınım da bildiğinden zerre kadar 
şüphem yoktur. 

Hal böyle olduğuna, sıkıyönetiminin desteği 
bulunmasına ve anarşistlerin hâlâ yer yer mey-

I dana çıkarılmasına, anarşik olayların az da 
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olsa tezahürüne rağmen emniyet 'kadromuzun 
adet ve donatım bakımından hemen hemen eski 
durumunu muhafaza etmesi bizi çok üzmekte
dir. Bugün bizden çok daha medenî memleket
lerde 500 kişiye bir polis isabet ederken, bizde 
1 200 kişiye bir polis düşmektedir. 

Sayın- Bakan, emniyet ordumuzun adedini 
artıracak hangi tasarıyı getirdiniz de Yüce 
Meclislerden çıkaramadınız? Devletin otorite
sini temsil ve tesis eden zabıta kuvvetlerimizi 
en modern ve tesirli silâh, araç ve gereçlerle 
teçhiz edecek olan kanunu Yüce Meclislerden 
müşkülâta mâruz kalmadan çıkarmanıza rağ
men, bugün hâlâ tatbikata konulmamış olması 
bizi üzmektedir. 

Sayın Bakan, idareye dinamizm getirecek 
olan önemli tasarıların hazırlanmış olmasını 
ifade 'etmenizin, idarî yapının yeniden düzen
lenmesiyle ilgili 14 kanun tasarısını Başbakan
lığa sunmanızın, Emniyet Grenci Müdürlüğü 
merkez ve iller örgütünün kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısı ve teklifleri çalışma
larının ilerlemiş bulunduğu hususundaki ifade
nizin... 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Âdem
oğlu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
— Polis ve Vazife Salâhiyet Kanununda yapıl
an ası düşünülen değişikliklerin Mecliste bulun
masını beyan buyurmanızın, iki seneden beri 
deruhte etmiş bulunduğunuz İçişleri Bakanlı
ğındaki vazifenizin iftihar edilecek bir delili 
olarak sayılmayacağını lütfen kabul buyuru
nuz. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam Sayın Adem
oğlu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
— Bağlıyorum efendim. 

Zira komünistleri temizlemek, anarşik olay
lara son vermek, onların ileride tekrar hortla
malarına mâni olacak her türlü kanunları Mec
listen çıkarıp, memleketi eski huzur sükûn dev
resine sokmak amacıyle devraldığınız vazifeniz
de bir hayli rötarlı bulunduğunuzu bilmenizi 
isteriz. Biz, polis adedini bugünkünün iki mis
line çıkaracak kanunları şimdiye kadar çoktan 
çıkarmış, onları modern silâhlarla ve son sistem 
araç ve gereçlerle donatarak sıkıyönetimin 
kalkmasından sonra da, bugünkü huzur ve sü-
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kûnun devam edeceğini kesin bir ifade ile sa
yın Bakanın ifade 'etmelerini arzu ederdik. 

BAŞKAN —• Tamam Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 

— Halbuki zatıâliniz, hâlâ bu kanunların ha
zırlığı içinde bulunduğunuzu ve onların bir kıs
mını hazırlayacağınızı ifade etmektesiniz. 

Bizler isterdik ki, bir taraftan polis adedini 
ve silâhlanmasını artırırken, öbür taraftan da 
polise meslek ve vazifesini yaptırırken, hayat 
seviyesini... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorunda ka
lacağım. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
— Bir saniye efendim. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorunda ka
lacağım. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
— Polise yorucu ve uzun nöbetinden döndüğü 
zaman, sıcak bir evi olsun, orda rahat bir şe
kilde istirahat etmek ve yorgunluğunu çıkar
mak imkânını elde etsin. Bugün Türk polisi 
umumiyetle üstü akan ,borusu tüten sobalarla 
ısınan binalarda vazife görmektedir. Buradaki 
nöbeti 12 saatir. Bundan da beteri var. Büyük 
binaları ve elçilikleri bekleyenler ayakları do
narak, elleri üşüyerek nöbet tutmaktadırlar. 
Bunlara kauçuk bir iskarpin giydirmek, eline 
eldiven vermek, kıymet bilirliğin bir örneğidir. 

BAŞKAN — Üç dakika geçti. Sözünüzü ke
siyorum, çok üzgünüm. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
Hayır rica ederim. 

BAŞKAN — Peki son cümlenizi tamamla
yın. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
Bütün bu temennilerimize rağmen, memleketin 
içeride asayişini teminle mükellef olan İçişleri 
Bakanlığına bağlı Emniyet Umura Müdürlüğü
müzün kadrosunun fedakâr ve vefakâr mensup-
larıyle; dağ taş demeden, kış kıyamet demeden 
köylerimizde asayişin temininde canla başla 
çalışan fedakâr, vefakâr jandarma mensupları
mıza vazifelerinde başarılar diler, bütçesinin 
Bakanlık mensuplarına ve bütün Türk Milleti
ne hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış-
, 1ar.) 
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BAŞKAN —- Sayın Ayrım, buyurun. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 

Yatan sathında Devleti temsil etme şerefi
ne sahip kişileri sinesinde toplayan, diğer ta
raftan da Devletin varlığının devamlılığı ba
kımından güvenlik kuvvetleri teşkilâtına sa-
hibolan İçişleri Bakanlığının, ne kadar muaz
zam bir teşekkül olduğunnu izaha lüzum gör
müyorum. 

Bir memlekette vatandaşlar arasındaki bir
lik ve beraberliğin temininde, zabıta ve ada
let mekanizmasının müşterek bir anlayış içe
risinde çalışmalarının ne kadar büyük öne
mi olduğunu takdir edersiniz. Zabıtamız, Hü
kümet kuvvet ve otoritesini her an ve saatte 
temsil edecek güçte ve yetenekte olmalıdır. 

Son yıllarda yurdumuzdaki kargaşalık ve 
bölücüklerin eğitim sistemimizdeki noksan
lıklar, zabıtanın kifayetsizliği ve adlı meka
nizmadaki zihniyetten ileri geldiğini de he
saba katmamız lâzımdır. 

Bu arada, illerde Devletin temsilcisi bu
lunan valiliklere tayin edilen kişilerde, ehli
yetin yerine başka ölçülerin hâkim olması 
Devleti güçsüz duruma düşürmüş bulun
maktadır. Örneğin; 12 Marttan sonra bir vi
lâyette kaymakam olan bir kimsenin, o vi
lâyetin başına vali olarak getirilmesi; diğer 
bir örnek, bir vilâyette vali muavini olan bir 
kimsenin, kısa bir süre sonra, o vilâyetin 
başına vali olarak tayin edilmesi Devletin oto
ritesini sarsmaktadır. 

Son yıllarda yeni kuruluşların mütemadi
yen vali ve kaymakamların yönetim ve ıım-
rakebesinden kaçmaları, Devletin büyük is
raflarına sebebolduğu gibi, bir taraftan da 
birçok suiistimallerin olmasına sebebiyet ver
mektedir. Bu sebeple, her ne olursa olsun, 
Devlet teşkilâtlarını vali ve kaymakamların 
murakabeleri altına sokarken, koordinasyo
nunun sağlanmasıyle muhakkak birçok ta-
sarufların olacağına kani bulunmaktayım. 

Çok mühim bir makam sahibi olan valile
rin, haddizatında yetkileri pek mahduttur. 
Kaymakamların hemen hemen yetkileri kal
mamıştır. 

Bucak müdürlükleri halk arasında günün 
şartlarına göre birer alay mevzuu olan Dev

let müesseesi haline gelmiştir. Her ne kadar 
geçmiş yoıllarda çıkarılan İller İdaresi Ka
nunu ile vali ve kaymakamlara bâzı yetkiler 
verilmiş ise de, son yıllarda çıkarılan ka
nunlarla bu yetkiler tamanıiyle kısılmıştır. 
Bu bakımdan vali ve kaymakamları bâzı yet
kilerle teçhiz etmeliyiz. 

Bu arda bilhassa hudut il ve ilçelerine ta
yin edilen idare âmirlerinin ve zabıta âmirle
rinin seçiminde dikkatli hareket etmemiz lâzım
dır. Çünkü bu illerin birçok özellikleri vardır. 

Muhterem senatörler, hiç arazulamaclığım 
bâzı hususlara değineceğim için beni mazur 
görün. Bu hususlar şunlardır : 

1971 yılı içersinde seçim bölgem Kars İli
nin Tuzluca Kazasında bâzı hâdiseler tevali 
etmiştir. Bunlar hayli kabarıktır, üzüntü ve
rici keyfiyetlerle doludur. Bu hâdiseleri, nor
mal bir prosedür içerisinde takibedilir zehabı 
ile zamanında dile getirmediğim için müteesi-
rim. Yalnız bundan 20 gün evvel Sayın Ba
lkana giderek durumu arz ettim. İsteği üzerine 
ele, yazılı olarak, taahhütlü bir mektubu da 
kendisine gönderdim. Mesele şudur : Bütün 
burada toplanmamızın, uğraşmamızın yegâne 
sebebi, yurtta millî birlik ve beraberliği kur
mak, Türk Milletinin, Türk Devletinin ilâni-
haye devamını sağlamak içindir. O halde her 
şeyden evvel, idare eden kişilerin idare olu
nanlara karşı gayet munis ve müşfik olma
ları ger eki]1. 

Muhterem arkadaşlar, bu Ağustos ayında 
Tuzluca İlçesinin Mollakamer Karakoluna bağlı 
Ombulak Köyünde bir vatandaşın kuzu ço
banı olan oğlu birkaç arkadaşı ile birlikte bir 
gölde yıkanırken boğuluyor. Mal sahibinin 
16 yaşamdaki oğlu korku ile onu bırakıp 
bir traktörle oradan kaçıyor. Savcı geliyor, 
yapılan tahkikat ve otopsi sonucu, ölümün bo
ğulmadan mütevellit olduğu tespit ediliyor. 
Bu arada kuzu çobanının babası, o mmtakadaki 
karakol komutanının seyisi olup, atına bak
maktadır. Koyun sahibi de, mıntakada ileri 
gelen bir zattır. Karakol komutanı bunu kara
kola celbediyor. Bu karakol komutanı görü
lecek olursa biraz da şaşkınlık yaratır; haki
katen iki metreyi aşkın boyu ile insan azmanı 
denebilir. Komutan adamı bir silkiyor, du
vara vurunca adam ölüyor. Jandarmalar dışarı 
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çıkıyorlar ve «adamınız öldü» diyorlar. Tabiî 
neticede otopsi yapılıyor; kalpten gitmiş. Bu 
birinci hadise. 

İkincisi; 30 Ağustos Bayramında, kazada 
gençler toplanmışlar, bir fotoğraf çektirme yü
zünden kavga oluyor. Nihayet jandarma sün
gü takarak halkın üzerine "hücum ediyor. O 
anda halk da sinemadan çıkmış, halk da jandar
maya karşı direniyor ve jandarma kaçıp ka
rakola gidiyor. Bu durum trafik kazası sebebi 
ile istirahatli bulunan kaymakama haber ve
riliyor. Kaymakam geliyor, «ne yapıyorsunuz» 
deyince; «Efendim, biz bu Kazayı ıslah edece
ğiz» deniyor. Kaymakam da; «Ben iki senedir 
buradayım, bu Kazanın ıslah edilecek hali yok
tur.» diyor. 

Şimdi aramızda muhakkak ki, o mmtaka-
da hizmet vermiş valiler, kumandanlar da 
vardır, bilirler; bu hudut kasabası, "12 .Marttan 
evvel biri Ankara'da vurulan, biri idam edi
len, iki tanesi de tutuklu bulunan anarşisti 
11 saat enterne etti. Jandarma Alay Komutanı 
duvarı yarmak suretiyle bu adamları gece saat 
11'de ancak elektrikleri söndürerek kaçırabil-
di. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biraz da hal
kın hissiyatına hürmet etmek lâzımdır. 

Diğer bir hadiseden bahsedeceğim. Gaziler 
Bucağına bağlı Kula Köyü vardır, burası be
nim nahiyemdir. Buranın muhtarı giderken 
yolda öldürülüyor. Olabilir. 4 kişi yakalanı
yor. Bunların içerisinde yine Kula Köyünden, 
hali vakti yerinde, zengin, yaslıca bir adam 
dövülüyor. Bizim köyün muhtarı buraya gel
diğinde «ne var ne yok?» diye sorduğum za
man da; «Vallahi efendim, işte filân adam da 
dövülmek suretiyle maalesef öldü» haberini 
alıyorum. Bunlar tevali ediyor. 

Son hadseyi anlatayım : Karakolun önün
de bir vasıta duruyor. Ne için burada durdun 
diye adamı içeriye çağırıyorlar. Sopa atarken 
başkaları yardıma gidiyor. Esnafımızdan, Ha
san Nurçin ismindeki birisini de dövüyorlar; 
fakat bunların hepsnin düğümlendiği bir 
nokta var. Çok üzülerek ifade etmek mecburi
yetindeyim. Şimdiye kadar söylemedim. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, iki dakikanız 
var. 
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YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Ya
zın Kars'da Jandarma Alay Komutanı, savcı, 
bir doktor, birkaç tüccarın bulunduğu bir 
yerde yemek yiyorlar, içki içiyorlar. Biraz 
sonra bir hadise oluyor. Alay Komutanı ma
kamına gidiyor 10 tane eri sivil giyindiriyor, 
o arkadaşları karakola ceibettiriyor. Nihayet 
arkadaşları falan gidiyorlar. Tabiî orada sav
cıya, doktora birkaç tane atılıyor. Savcı ile 
doktor kurtarılıyor; fakat Gani ismindeki 
bir tüccar dışarıya götürülüyor, dövülüyor, 
türlü rezaletler ediliyor. O hadiseyi bize inti
kal ettirdikleri zaman yüzümüz kîzardı. Ben 
şahsen Alay Komutanını görmek için makamı
na gittim. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Ay
rım. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Ha
dise geçtikten sonra gittim, fakat izinde ol
duğu için görüşemedim. Bu hususu ilgililerin 
nazarı dikkatine arz ediyorum. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz 
için hayırlı olmasını temenni ederim. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLIGİL (Kayseri) — Efen

dim. Sayın İçişleri Bakanı ve mensupları mut
laka çok karışık bir zamanda vazife demlide 'edi
yorlar. Türkiye'nin iç bünyesi sağlam değildir 
ve bunu iddia etmek de mümkün değildir. Onun 
için İçişleri Bakanlığı Bütçesinin ağırlığı var
dır ve memleketin kaderinde çok büyük rol oy
nayan bir bakanlıktır. Eğer bir milletin iç bün
yesi sağlam olursa, o millet her bakımdan kuv
vetlidir, fakat içi sarsıldığı andan itibaren de 
tehlike çanları çalar. Nitekim. Türkiye'mizde 
bu mevcuttur. 

Esas itibarı ile İçişleri Bakanlığı mensupla
rının. benim kanaatimce, sosyal hâdiselere cid
diyetle eğilmesi lâzımdır. 

Vatandaşımız neden müştekidir? Kırtasiyeci
lik almış yürümüştür. İşi zamanında görülmü
yor. Eğer, vatandaşın işini bu kırtasiyeciliği or
tadan kaldırıp da süratle yaptırdığınız takdirde, 
idareden memnun olur. Biz zamanın israfını ön
leyelim diyoruz, vatandaş mütemadiyen zaman 
israfı içerisinde ve hattâ valilerin salâhiyetinden 
ziyade merkezî hükümetin salâhiyeti var. Taş
rada işi görülmeyen vatandaş. Ankara sokak-
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larını aşındırıyor, dolayısı ile de Parlâmentoyu 
bıı bakımdan rahatsız ediyor. Halbuki kanun 
devletinde kanunu çıkaran Parlamenterlerin bu 
işlerin takibi ile ilgili olmamalı; ama taşrada za
manında iş görülmediği için, elbette ki, vatan
daşlar haklı olarak buraya kadar geliyorlar. 

Demek ki, birinci mesele, kırtasiyeciliği sü
ratle önlemek lâzım. İçişleri Bakanlığı ne ya
pacaksa yapmak, bunun üzerinde durmalıdır. 

- Benim kanaatimce yine devlet disiplini sar
sılmıştır. Arkadaşlarımız haklı olarak bâzı şey
lerden şikâyette bulunuyorlar. Doğru; ama 
devlet disiplinini ikame etmek mecburiyeti var
dır. Eğer bir memlekette devlet disiplini ol
mazsa, o memleket ayakta durmaz. Türkiye'de 
devlet disiplini diye bir şey kalmamıştır. Bunun 
sebepleri var. Araştırmak lâzım, o da 10 daki
kaya sığmaz. 

Şunu ifade edeyim ki, bizim Türkiye'nıizdeki 
genç Cumhuriyet nesli, son zamanlarda; «Halk
la beraberim, halktan yanayım» dediği halde, 
maalesef halkla münasebet kuramamıştır. Me
mur halkın işini suhuletiyle gören ona kolaylık 
gösteren insandır; kıravatlı insan gittiği vakit 
başka türlü, halk gittiği vakit başka türlü dav
ranan insan değildir. Batının bizden ileri oluş 
tarafı budur. Herhangi bir vatandaş gittiği 
zaman kanun nazarında müsavidir. Benim ec
dadımın zamanında da böyle idi. İç bünye sağ
lamdı; ama o bozulduktan sonra Türkiye'de kö
tü idareye karşı celâli isyanları başlamıştır. Ni
tekim, bir Celâliyi yakalamışlar, idam edecekler, 
son sözün ne diye sormuşlar: «Haksızlığı, zulmü 
kaldırdık; muvaffak olamadık, çek ipi» demiş
tir. Bu, devlet idaresinin bozulduğuna alâmet
tir. 

Nitekim devlet idaresinin bozuluşunu Koçu-
bey güzel, tatlı bir dille anlatır. Samimiyetle 
söylüyorum ki ; biz bugünü yaşıyoruz. Doğruyu 
söylemek lâzım. Samimij^etle söylüyorum ki; 
Koçubey'in risalesinde söylenenleri yaşıyoruz. 
Çünkü, memleketimizde rüşvet var; alabildiğine 
var. Böylesine bir idare devralınmış; fakat bu 
rüşvet ortadan kaldırılmamıştır, devam ediyor. 
Vatandaş bundan mutazarrır. Katiyen rüşvetsiz 
iş görülmüyor; ama diyeceksiniz ki, geçinemiyor. 
Bunu da söylüyorlar. Geçinecek vasatı hazırla
mak lâzım. 

Maalesef Personel Kanunu Türkiye'ye bü
yük külfet yüklediği halde memurları memnun 

j etmemiş ve aynı zamanda Devlet idarecisini 
sarsmıştır. Üst kademe ile aşağı kademenin ara
sında uçurumlar var. Birisi, meselâ senatör; 
7 500 - 8 000 lira alırken, küçük memur 400 lira 
alıyor. Böyle adaletsizlik, böyle uçurumlar di
yarında elbette Devlet idaresinde çalışanlar 
memnun olmayacaklardır, gayri memnun ola
caklardır. Onun için İçişleri Bakanlığının mu
vaffak olması için, memurun serzenişte bulun
duğu bu haksızlığı da ortadan kaldırması lâzımıdır. 
Devlet iyi iş mi istiyor? Belki memurlarına sos
yal meskenler de hazırlaması lâzımdır. Maalesef 
esefle kaydedeyim.; ben Maliye Bütçesinde çok 
«söyledim; Saraçoğlu Mahallesinde evi olan, yük-

I sek kademede olan insanlar oturuyor. Hiçbir Hü
kümet buna mâni olamamıştır; küçük memur, evi 
olmayanlar oturmuyor. Arabası olanlar, karı - ko
ca çalışanlar filân filân oturuyor. Biz daha bunu 
halledemedik. Diğer memur onu görüyor, bumdan 
müşteki ölüyor. Demek ki, Türkiye'de rüşvet ha-
ıkiıkaten görülımemiş bir şekilde devanı ediyor. 

O halde bunlar olursa, Türkiye'de sallantıda 
olacaktır. Bunları kalıdırmadığıınız takdirde de 
lıiç/bir surette devlet idaresi yerine oturamayacak-
tu. 

Vatandaşlarımızın müşteki olduğu taraflar 
çok. Orada, yerinde işi görülsün diyoruz. 

Arkadaşlar, diğer taraftan şunu söyleyeyim; 
şimdi biz reformdur falandır, filândır üzerinde 
duruyiruz, hastalıkları ortadan kaldırmak istiyo
ruz; ama bu iç hastalıkları doğuran âmillerin üze-

I rinde durmuyoruz. Bir defa İçişleri Balkanından 
istirham ederim, büyük gazetelere baksınlar. Ba-

I lıkesir'deki bir vatandaş bana «Saklambaç» isimli 
bir gazete getirdi. «Şunu al, gör» dedi. Baletim 
hakikaten milletin ahlâkını yıkıyor. Basın demek 
milletin ahlâkını yıkmak demek midir? Bu ahlâ
kî dejenerasyon okluğu müddetçe ve bunlar fi-
renlenmediği müddetçe bir memlekette içki, ku
mar alabildiğine sefahat ilerlediği müddetçe asa
yişin berkemal olacağını söylemek beyhudedir. 

Şimdi, bir şey duyduk; Sayın Bakan diskotek
leri ortadan kaldırıyormuş. Bâzı idare âmirleri 
sosyal meselelerin üzerinde duruyor, fesat ocak
larının üzerinde duruyor. Bu fesat odaklarının 
üzerinde durmak çok yerindedir. Diskotek denen 
yere bakıyorsunuz,, hiç hoş değil. Gençler ener
jisini batakhanede mi kullanacak, yoksa iyi isti-

I kamette mi kullanacak? 
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Esasen kimünizm gençlerin ahlâkını dejenere 
etmek, onların ruhunu boşaltmak, millî değerleri 
yiıkmaık suretiyle içeriye girer. Millî değerleri çok 
yıfcaBİar var. Meselâ, Türkiye'nin geri kalmışlığı
na dilkkat etmeik lâzımdır. 

Doğan Avcıoğlu yazdığı eserde Atatürk'ten 
bahsederken; «Sonradan kapitalist oldu» der. İş 
Bankasının meselesini anlatır. «Şu kadar tavuğu 
var, şu kadar çiftliği var» der. Bunlar, bunu oku
yan gençlerin üzerinde Tünk büyüğünü küçük 
•düşürmeye gayret eder. Ben de tarih hocası oldu
ğum halde, hakikaten tetkik ettim; «Benim bildi
ğimi Atatürk bu değil» dedim. Yani yetişen bir 
'gemq bu eserleri okursa ne olur? Mesele esasen bu
rada düğümleniyor. Filân filân diye getirilirse, 
elbette manevî değerler hakkında ümitler yıkılır, 
ortadan kalkar. Onun için beyin yıkama ameliye
sine çek diıkkat etmeli. Ne ile, ne suretle yıkılıyor, 
ne suretle vuruluyor, ne suretle gösteriliyor? Bu
na itin?, etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, ben içki, kumar üzerinde ahlâkın 
bozulması üzerinde mecburen duruyorum. Bu 
netsl'ımin ayakta durması içindir. Meselâ; Ameri
kalılar afyonla mücadele ediyor. Çünkü gençliği 
dejenere oluyor. Hattâ Türkiye'ye gençliğini ko
rumak için afyon ektirmiyor. Atatürk'ün büyük 
ve sağlam tarafı var. Ben o devre çocukluğumda 
yetiştim. Cahil insan içerse evi barkı unutur. 
Memleketimde günde 4 - 5 cinayet olur. Meselâ 
vaktiyle Kızıl Çin'e afyonu .sokuyorlar. Afyon 
Harbi diye bir mesele vardır. Onları dejenere edi
yorlar, uyuşturuyorlar. O zaman idare edenler, 
milletini ayakta tutabilmek için, içtimaî hadise
leri bütün haline getirmek için, dışarıdan gelen 
kötülüklerle mücadele ediyor, o ktülüklere mâni 
olıwor. Meselâ Japonya kalkınması için gençliğini 
koruyor. Biz gençliğimizin üzerinde ciddiyetle 
durup korumak mecburiyetindeyiz; neşriyatiyle, 
aylak gezmemesiyle.. Halkımızı da korumak mec
buriyetindeyiz. Ben çok yerlerde gördüm, inanı
nız 2 _ 3 bin lira tütünden almış; fakat adam bu
nu kumara, içkiye veriyor. Evet, Devlet kazana
cak; a.ma Devlet neslini kayfbed-'yor, biz bunun far
kında değiliz. Amerika bu yolsuzluklarla müoade 
ederken, tehlike çanlarının çaldığını Avrupa gö
rürken, bizıim bu tehlikeyi memleketimize girme
den önlememiz lâzımdır. Eğer İçişleri Bakanlığı.. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Dikeç-
ligjl. 
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1 HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — İçişle
ri Bakanlığı bu iş üzerinide müteyakkız oflmaızsa, 
tahmin ediyorum ki, alacağı netice de pek iyi ve 
normal olmayacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Göktürk. 
HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — 

i Yüce Seatonun sayın üyeleri; 

Huzurunuza pek küçük görülen ve fakaD 
günden güne gerek umumî asayiş, gerek halkın 
mal ve can emniyeti bakımından büyük tehlike
leri yaratma istidadını gösteren bir mesele hak
kında İçişleri Bakanlığı Bütçesi vesilesiyle te
vessül eylemelerini sayın Bakanlıktan bâzı ri
calarda bulunmak maksadiyle gelmiş bulumı-
yomım. Bu suretle mâruzâtım çok kısa olacak
tır. 

Efendim, bilhassa son yıllarda bir meyi sıvı 
yakıt, kimyevî adını mütehassısların bütan gazı 
diye tesmiye ettiği, ki, şimdi terkibini pek söyle
yemeyeceğim gize, bu ga;z bugün memlekette gün
den güne yaygın bir surette kullanılmaktadır. 
Gerek bu gazın havagazına nispetle taşınabilir bir 
yaikı-t olması ve belki de havagazına nispetle bi
raz daha ucuz olması nedeniyle memlekette yayıl
masına vesile teşkil etmekte ve hattâ havagazı 
bölgelerimde günden güne tüpler, bidonlar içeri-
s'ncle gerek tabahatte (yemek pişirmekte) ge
rekse ısınmakta kullanılmaktadır. 

Yüksek nıalûımıınuzdur ki, bu gaz patlayıcı 
bir gazdır ve patlayıcı olan veya tehlike yaratan 
veya zehir giıbi bünyeye menfî, kötü tesirler yap
ması mümkün ilan şeyler haidnnda daima esaslı 
emniyet tedbirleri almak idarenin, Devletin vazife
leri cümlesindendir. Bunun içindir ki meselâ tra
fik meselelerinde memleketimizde oldukça mühim 
tedbirler ve bu tedbirleri ihtiva eyleyen mevzuat 
mevcııdoMuğu gibi, yine insanların sıhhatleri 
bakımından tehlike arz eden semmî ('zehirli) mad
delerin ticaretinde de birtakım mevzuat ve ted
birler, idarî tedbirler, ticarette kısıntılar mevout-
tın'. 

Bunun gibi iş risklerimi azaltmak için gerek 
imalâtta, gerek sanayide veya herhangi atelye 
imalât ve inşaatında bu neviden tedbirleri almak 
tabiidir ve vatandaşlarımızın sıhhati, mal ve can 
emniyeti bakımından çok mühim bir meseledir; 

j fakat bu arz ettiğim bütan gazı denilen gazın ti-
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earetinde, maalesef bugüne kadar böyle derli top
lu birtakım tedbirlere tevessül edilmemiştir. 

Ben geçenlerde bu meseleye yine temas ederek 
yüksek huzurunuza birkaç söz söyledim ve der
hal bunların alksi tesiri meydana geldi. Bana bir
takım mektuplar geldi. Bu mektuplarda çeşitli 
şikâyetler dile getiriliyordu. Bu gazların ticareti 
namünasip yerlerde yapılıyor, ahşap ve tehlike 
arz eden, yangına pek müsaidolan birtakım ma
hallerde bunlar depo ediliyor, sonra bu gazın 
nakledilmesi için kullanılan tüp, bidon, kap giıbi 
malzemenin de imalinde hiçbir norm mevcudol-
ımadığı için, aşağı yukarı bu işle meşgul olan şir
ketler, müteşebbisler kendilerine göre, arzularına 
göre kaplar yapıyorlar ve bu kaplar patlayıcı 
madde, yanıcı madde olan bu gazın sızmasını, ak
masını önleyemediği için her gün memlekette, mü
balâğa etmiyorum, yüzelrce kazaya sebebiyet ver
diğini matbuatta tespit etmiş bulunuyorum. 

Meselâ geçenlerde bir günde yedi tane kaza
nın bir vilâyette vücuda geldiği matbuatta yazıl
mıştır. Yine geçenlerde arz etmiştim; çok büyük 
fbir tehlike arz eden, büyük yangına sebebiyet ve
ren bir kaza Batman'da oldıu. Kaza bütan gazı 
yüklü bir kamyonun patlaması ısuretiyle meyda
na gelmiş ve büyük hasar, büyük mal kaybı mey
dana gelmiştir. 

Onun için bu bütçe vesilesiyle ben yüksek Ba
kanlığın mesullerinden istirham ediyorum, bu 
mesele üzerinde durma zamanı çoktan gelmiştir 
ve bu evi et olarak vazifemizdir. ' Vatandaşlarımı
zın can ve mal emniyeti tıpkı risk yaratan, risiıko-
su olan her meselede olduğu gibi koruyucu tedbir
lerle emniyet altına alınması, teminat altına alın
ması lâzımdır. 

Bunu ifade etmek için huturunuza geldim ve 
bu ricamı tekrar ifade ediyorum. Bu vesile ile de 
Yüksek Senatoyu saygılarımla selâmlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —• Şahısları adına sayın 6 üye ko
nuşmuştur. Yeterlik önergesi vardır. Kabul bu
yurduğunuz... 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Aley
hinde söz istiyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Ba#an, 
aleyhinde.... 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Aley
hinde söz istiyorum... 

BAŞKAN —• Bir dakika, kabul buyurduğu
nuz takdirde sayın Baikana ve son sözü de sırada bu
lunan sayın üyeye vereceğim. 

Sayın Mumcuoğlu, soru hakkınız bakidir.. 
HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Ye

terliğin aleyhinde... 
BAŞKAN —• Yeterlik önergesini okutayım 

biı* dakika... 
MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Aley

hinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN —• Sayın Aksoley, sırdasınız; ama 

son söz sizin değil. Sayın Coşkun söz sırasındadır. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Aelyhinde söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinde yeterli üye ko
nuşmuştur. Müzakerelerin yeterliğini arz ve tek
lif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğkt 

BAŞKAN — Bütçemiz bir hayli geride bu
lunmaktadır. Yüce Heyetin bunu takdir edeceği 
aşikârdır. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Aley
himde. 

BAŞKAN —• Yeterlik öneresi aleyhinde sa
yın Mumcuoğlu, buyurun. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efen
dim, sıralda kaç kişi daha var. 

BAŞKAN — 5 kişi var efendim. 
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Vaz 

geçtim efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, 5 dakika konuşuluyor zaten, ne 
oTac"k!. 

BAŞKAN — 10'ar dslkilka efendim. Yeterlik 
önergesini oylamaya mecburum efendim. Yeterlik 
öne r i s i aleyhinde söz isteven?.. Yok. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Efen
dim deminden beri aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ben 

de istemiştim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aksoley daha önce istemiş 

özür dilerim. 
Sayı Aksoley, buyurun. 
MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Efen

dim, bu müzakerelerde grup sözcüleri imtiyazlı; 
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ikişer defa konuşurlar, enine boyuna konuşurlar. 
Kişisel görüşmelere gelince; 10 daküka ile tahdit 
edilmiştir, 6 kişi de konuştuktan sonra bir yeter
lik önergesi Riyasete sunulur. 

Hele bizim gibi grubu olmayan, tarafsız olan 
<sönatöriler fikirlerini ve dileklerini söylemekten 
mahrumdurlar. Lütfediniz bu önergeyi kabul bu

yurmayınız. Daha bir kaç kişinin sözü vardır şura
da. Nihayet 10'ar dakika konuşulacaiktır. Bu bir 
kayıp değildir, belki bir kazanç olacaktır. Red
detmenizi -arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi okundu, aley
hinde konuşuldu. 

Yeterlik öergesini oylarınıza arz ediyorum.. 
KaJbul edenler.. Etmeyenler., Yeterlik önergesi 
kabul edilmiştir. 

Sayın İçişleri Balkanından Başkanlık Diva
nının bir ricası olacaktır ve anlayış gösterecekle
rini de ümidediyoruz. 

Sayın Tarlan'm, Sayın Zıya Ayrım'm bura
da gerçekten önemli olarak dile getirdikleri hu
suslara yazılı olarak cevap verebilir veyahut da 
kendilerini çağırarak şifahî görüşme suretiyle me
seleyi halledebilirsiniz. 

Bu sebeple isterlerse, takdir kendilerine ait, 
bu ve benzeri hususlarda yazılı olarak cevaplandı
rabilirsiniz. 

Buyurunuz Sayın Balkan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin Yüce Heyeti
nizde görüşülmesi münasebetiyle Bakanlığım 
hizmet ve faaliyetleri üzerinde çok değerli gö
rüşlerini ileri' süren, tenkid ve tavsiyelerde bu
lunan sayın senatörlere şahsım ve Bakanlık ca
miası arkadaşlarım adına şükranlarımı sunar; 
Yüksek Heyetinizin temayülünü açıklayan ve 
çalışmalarımıza yön veren bu değerli görüş, 
tenkid ve tavsiyelerden daima yararlanacağı
mızı özellikle belirtmek isterim. 

Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı bir yatı
rım bakanlığı olmamakla beraber genel sevk 
ve idareden, mahallî idarelerin yönetim ve de
netiminden ve kamu düzen ve güvenliğinden 
sorumlu bir bakanlık olarak, bütün yatırım fa-
görevlisi bulunmaktadır. 

Bu bakımdan Bakanlık faaliyetleri, Yüce 
Senatoda, bu görev ve sorumlulukla mütena-
sibolarak önemle ele alınmaktadır. 
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•Sayın Başkan, sayın senatörler; Yüksek He
yetinizde yapılan görüşmelerin ışığı altında 
1972 yılı Bütçesinin verdiği ödeneklerle yap
tığımız faaliyetleri; huzurunuzda bulunan 1973 
yılı Bütçesiyle yapmayı tasarladığımız hiz
metleri ve ileri sürülen tenkid ve tavsiyelerle 
ilgili görüşlerimizi kısaca arz etmeye çalışaca
ğım. 

Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığının en önem
li fonksiyonlarından birisi, yurdun iç güven
lik ve esenliğini, kamu düzeni, kişi hak ve hür
riyetlerinin korunmasını, tasarrufa ilişkin gü
venliği karayollarında trafik konitrolünü sağ
lamak, genel olarak suç işlenmesini ve kaçak
çılığı önlemek, ,suçluları yakalamak ve adlî 
mercilere teslim etmektir. 

Bakanlığımızın bu fonksiyonu, 26 . 4 . 1971 
tarihinde ilân edilen sıkıyönetim ve sıkıyöneti
min ilân edilmesine ye devamına seıbeıbolan 
olaylar dolayısıyle som iki yıl içerisinde büsbü
tün önem kazanmıştır. Yurdumuz, ideolojik 
maksatlı akımların ve bölücülük cereyanlarının 
tahrikleriyle içine sokulduğu anarşik ortamdan 
son iki yıl içinde hükümetlerin, sıkıyönetim yet
kililerinin ve güvenlik kuvvetlerimizin! çabala-
rıyle bugünkü huzur derecesine getirilmiş bu
lurum akitadır. 

Anayasamız sıkıyönetimi olağanüstü bir yö
netim biçimi olarak tanımlar ve ancak olağan
üstü nedenlere bağlı olarak geçici bir süre için 
böyle bir yönetim biçimine izin verir. Yurdu
muzun içinde bulunduğu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisince de tasvip buyurulan olağan
üstü şartlar içinde haklı nedenlerle 21 aydır 
devam eden sıkıyönetimin, olağanüstü şartla
rın normale dönmesi suretiyle sona erdirilmesi 
hepimizin temennisidir. 

Bakanlığımız sıkıyönetim sionrasında vatan
daşlarımızın huzur ve güvenliğini ve kamu dü
zenini sağlamak ve korumak için gerekli ted
birleri alıma çabasını ciddî olarak sürdürmekte
dir. Normal yaşama düzenimizin sağlanması ve 
geride bıraktığımız anarşik ortamın bir daha 
tekerrür etmemesi için Bakanlığımızda, zabı
tamızın, Devletimizin temel nizamını yok edici, 
Milletimizi bölücü ve Devletimizi zayıflatıcı 
yönde çalışan anarşik ve bozguncu gruplarla 
kuvvetli ve etkili biçimde mücadele edecek sa
yı ve niteliğe eriştirilmesi ve modern araç, ge-
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reç ve silâhlarla donatılması gayretleri devam 
ettirilmektedir. 

Kamıı düzenimi ve güvenliğini sağlamak ve 
korumak, böylece sosyal huzura uygun bir gü
venlik ortamını taım olarak tesis edebilmek için, 
İçişleri Bakanlığı olarak aklığımız tedbirleri 
şöylece özetleyebilirim : 

12 Mart öncesi vukua gelen asayişe mües
sir olaylarda, özellikle toplu halde işlenen suç
larda, polisin eğitim, teçhizat ve sayı bakımın
dan yetersiz -kaldığı görüldüğünden, 12 Mart 
1971'den bu yana alman tedbirlerle zabıtada, 
önemli personel artışları sağlanmıştır. Emniye
tin âmir sınıfında iki yıl evvel 2 787 personel 
varken, bugün bu sayı 3 778'e; aynı süre için
de memur sayısı 19 903'ten 26 807'ye ulaşmış
tır. Artış, âmir sınıfında % 36, memur sınıfın
da % 34 nispetindedir. Toplamı olarak emniyet 
personeli bu süre içinde % 34 bir artış göstere
rek 22 690'dan 30 585'e çıkarılmıştır. 

1973 yılı içinde 5 bin polis memuru ile ye
teri kadar âmir kadrosu alınarak personel tak
viyesine devam edilmesi de plânlanmış bulun
maktadır. 

Jandarmada mevcut personel yetersizliği de 
olayların gerektirdiği tertip ve tedbirleri al
mak ve personel dağılımında gerekli kaydırma
lar yapılmak suretiyle telâfi edilmeye çalışıl
mış, ayrıca Ankara'daki motorlu jandarma ta
buru, alay seviyesine çıkarılmış; İzmir'de bir 
motorlu jandarma taburu; Giresun, Adıyaman 
ve Tunceli'de üç jandarma motorlu toplu bö
lüğü; İstanbul'da bir jandarma koruma bölü
ğü ve kritik 10 il ve ilçede birer asayiş takı
mı teşkil edilmiş, bu suretle olayların önlen
mesi vte takibi imkânları artırılmıştır. 

Sayıca takviye edilmiş olan emniyet perso
nelinin günümüz şartları içinde hizmetin gerek
lerine an iyi biçimde cevap verebilecek bir se
viyeye çıkarılmasını sağlamak üzere, eğitim fa
aliyetlerine de hız ve ağırlık verilmiştir. Her 
gün gelişen emniyet hizmetlerinin etkili bir bi
çimde yürütülebilmesi için, polise alman ele
manların önceden bâzı beceri ve teknikleri ka
zanması ve gerekli bilgilerle teçhiz edildikten 
sonra göreve sevk edilmesi zorunlu bulundu
ğundan, polis eğitim ve öğretim kurumları tak
viye edilmiş, böylece mevcut yıllık 900 eğitim 
kapasiteli iki polis okuluna ek olarak üç yeni 

polis okulıu daha açılmış, yıllık ortalama me
zun kapasitesi 2 861'e çıkarılmıştır. 

Bu meyanda Ankara'da yeniden açılan okul
lardan birisi, aynı zamanda Polis Eğitim Mer
kezi olarak da teşkilatlandırılmıştır. Burada 
araştırmalar yapılmakta, değişik konularda 
hizmet içi eğitim programları düzenlenmekte 
ve eğitici personel yetiştirilmektedir. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığıyle anlaşmak 
suretiyle, Ankara, Adana, Bursa ve Konya ille
rindeki yatılı okullardan yararlanılarak tatil 
aylarında dört geçici polis okulu daha hizme
te açılmış ve bu okullarda 2 000 kişi meslekî 
temel öğrenime tabi tutulmuştur. Bütün iller
de eğitim görmemiş polis bırakmamak için de, 
illerde mevcut eğitim üniteleri ayrıca faaliyete 
geçirilmiştir. 

Bu temel eğitim ve öğretim çalışmaları ya
nında, emniyet personelinin görevleriyle ilgili 
çeşitli alanlarda uzmanlaşmaları amacıyle nar
kotik, siyasî hizmet, istihbarat, teknik hizmet
ler, motosiklet, trafik, organizasyon ve metot, 
silâh bilgisi, toplum polisliği, telsiz, komando 
ve gerilla eğitimi gibi değişik konularda açılan 
kurslardan 1972 yılında 1 917 personel yarar
lanmış ve konularının uzmanı olarak yetiştiril
mişlerdir. 

Hailen yapımı devam etmekte olan 1 000 kişi
lik polis eğitim sitesinin 1973 yılında faaliyete 
geçmesiyle, bütün eğitim ve öğretim faaliyet
lerine daha büyük bir hızla devam edilmesi 
sağlanmış olacaktır. Bu eğitim sitesinde emni
yet personelinin modem silâhları kullanmadaki 
bilgi ve yeteneğini artırmak amacıyle kurulan 
modern atış poligonu, şimdiden faaliyete geçi
rilmiş bulunmaktadır. 

Jandarma Kuvvetlerimizde de, Silâhlı Kuv
vetlerimizin kendi usullerine göre devam et
mekte olan normal eğitim faaliyet ve program
ları yanında, özellikle yıkıcı, bölücü ve anarşik 
faaliyetlerde ve toplum olaylarında görev alan 
komando birlikleri ve toplu jandarma motor
lu bölükleri için özel eğitim programları ha
zırlanmış ve bu programlar eğitim, gösteri ve 
tatbikatlarında uygulanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; suç ve suçlularla mücadelede en 
çabuk yollarla haber almanın müessir vurucu 
kuvvet sahibi olmanın ve olay yerine hızla 
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ulaşmanın önemini gözönünde tutan Bakanlığı
mız, polisin sayı ve niteliğinde gerçekleştirdiği 
ıbu gelişmeler yanında, motorlu araç sayısında 
süratli bir artış sağlamış, modern silâh ve teç
hizatla kuvvetlerimizi takviye etmiş ve haber
leşme araçlarını arttırmıştır. Böylece motorlu 
araçlar şehir içi ve şehir dışı telsiz cihazları, 
makineli ve sten tabancalar, çelik başlık, kal
kan, çelik yelek, elektrikli cop, gaz tüfeği mu
hafazası, tabanca, mermi, keskin nişancı, gece 
görüş sağlayan enfraruj dürbünü gibi gerekli 
araç, gereç silâh ve teçhizatla takviye edilmiş 
olan emniyet kuvvetlerimiz, görev yapma kabi
liyetini büyük ölçüde artırmış bulunmaktadır. 

Bu arada toplum polisi asayişi, trafik, tek
nik ve eğitim hizmetleri için 5 proje hazırlan
mış ve bu projelerin toplam maliyeti 715 mil
yon Türk lirası olarak hesaplanmıştır. 

Bu projelerin uygulamaya konulmasıyle, 
belirtilen hizmetlerle ilgili personel, bina, araç, 
gereç, silâh ve teçhizat ihtiyaçları karşılanacak 
ve geliştirilecektir. 

Nitekim kısa bir süre evvel kabul edilen 
1642 sayılı Kanunla emniyet teşkilâtının güç
lendirilmesi için verilen 172 milyon liralık 
ödenek, bu projıenin gerçekleşmesi yolunda atıl
mış önemli bir adım olmuş ve çalışmalar başla
mıştır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde yapılmakta olan 
reorganizasyon ve modernizasyon çalışmalarına 
paralel olarak, jandarma teşkilâtında ela gere
ken reorganizasyon ve .modernizasyon çalışma
larına başlanmıştır. Halen kadrosuna ve özel
likle son yıllarda emniyet ve asayiş hizmetle
rinin çoğalması nedeniyle ihtiyaca göre yeter
siz kalan personeldeki noksanlıkların tamam
lanması için çalışmalar yapılmaktadır. 

1972 yılı Bütçesinin verdiği imkânlar ile si
lâh, araç, gereç ve muhabere malzemeleri yö
nünden kadro bütünleşmesi ve silâhlarda ye
nileştirme yapılmıştır. Ayrıca Jandarma Genel 
Komutanlığının 15 yıllık kuvvet hedef plânı 
hazırlanmıştır. Bu plân gereğince, jandarma 
(bölge komutanlıkları emrindeki jandarma mo
torlu topçu bölükleri tabur haline getirilecek 
ve bu maksatla 8 motorlu tabur teşkil edilecek
tir. 

Mevcut helikopter birlikleri, bir defada bir 
tabur nakledecek seviyeye çıkarılacaktır. 

Jandarma deniz birlikleri, evsaf ve miktar 
bakımından modern ve yeterli botlarla donatı
lacaktır. 

Bütün sınırlar Kara Kuvvetleri Kumandan
lığından devralınacak ve bu maksatla bir tu
gay karargâhı, üç alay karargâhı, 14 hudut ta
buru ve 5 eğitim taburu teşkil edilecektir. 

Jandarma birliklerinin göre^ müessiriyeti-
ni arttırmak üzere, yeterli adet ve evsafta çe
şitli silâh, çeşitli motorlu araç, çeşitli muha
bere cihazları, avcı botları ve helikopterler alı
nacaktır. 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden 
teşkilâtlandırılması ve de donatılması için, 1973 
yılından itibaren 10 sene müddetle her sene 
210 milyon liralık ödenek alınması hakkındaki 
tasarımızın kısa bir süre evvel Yüksek Meclis
lerde kabul edilerek kanunlaşmış bulunması, 
bu plânın gerçekleşmesi yolunda atılmış olan 
en önemli adımı teşkil etmiştir. Jandarma teş
kilâtımız bu görevimize lâyık olaraik daha iyi 
görev yapmak ve modern bir yapıla kavuşmak 
için her türlü gayreti gösterecektir. 

Özellikle son iki yılda alınan tedbirlıerle 
takviye edilen ve modern çalışma usullerine 
kavuşturulma çabaları sürdürülen zabıta men
suplarınızın, 1972 yılı çalışmaları hakkında da 
kısa bir bilgi vermek isterim : 

Son yılların mukayeseli rakamlarına bakıla
cak olursa, hem jandarma, hem polis bölgesin
de asayişe müessir olaylarla, asayişe müessir 
olmamakla beraber zabıtanın takibini gerekti
ren olayların miktarlarında ve olaylara karı
şan suçlu adedinde devamlı ve nispî bir azal
ma görülmektedir. Bütün zabıta olaylarında 
faili meçhul olarak kalmış olanlar yüzdeye gir
meyecek derecede azdır ve yakalama oranı da 
% 98 civarında bulunmaktadır. 

Silâh kaçakçılığı ile yapılan müessir ve me
totlu mücadele ve alınan sıkı ve enerjik tedbir 
ve operasyonlar sonunda, 1972 yılının ilk 11 
ayında 6 911 silâh ve 2 620 316 adet merimi ya
kalanmıştır. 

Gümrük kaçakçılığı bakımından yapılan 
mücadele sonunda da, 1972 yılının ilk 10 ayın
da jandarma bölgesinde 32 951 835 Türk lira
sı değerinde muhtelif cins kaçak eşya elde 
edilmiş; polis bölgesinde vukubulan 2 225 ola
ya karışan 2 813 suçludan 2 800'ü yakalan
mıştır. 
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Özellikle son yıllarda, bütün insanlık için 
korkunç bir âfet halini alan uyuşturucu mad
de alışkanlığının etkisinden ve buna dayalı ola
rak sürdürülen uyuşturucu madde kaçakçılı
ğından Türk gençliğini korumak için, bir yan
dan bu maddelerin üretimi, imali ve ele geçiine-
sini önleyici tedbirler alınmış, öte yandan bu 
maddelerin üretici durumunda bulunan halikı
mızı başka üretim yolları ile daha iyi geçim 
seviyesine ulaştırmak hedef alınmıştır. Afyon 
ekiminin yasaklanmasından sonra kontrol ted
birlerine daha büyük bir önem verilmiş, bu
nun sonucu olarak geçen yıl 392 dönüm olarak 
tespit edilen kaçak afyon ekimi,, bu yıl sadece 
4 dönüme düşmüştür. 

Yurdumuz son yıllarda transit kaçakçılığı
na da salhne olmaktadır. Örneğin, 3 Haziran 
1972 tarihinde İstanbul'da bir çiftlikte gömülü 
olarak bulunan 541 kilogram esrar, 3 Mart 
1972 tarihimde Yayladağ hudut kapısında gi
riş kaçağı olaralk yakalanan 56 kilogram esrar 
ve 10 Aralık 1972 günü Cilveıgözü hudut kapı
sında turistlerin kullandıkları münilbüslerde 
ele geçirilen 200 kilogram civarındaki esrar, 
dış ülkelerden yurda sokulmuş, ya da girişte 
yakalanmıştır. Transit kaçakçılığı da şiddetle 
t alkib e dilmekte ve önlenmesi için gerekli ted
birler alınmaktadır. Zabıta teşkilâtı vatandaşın 
ıgüven ve huzurunu sağlamak için yaptığı bü
tün bu çalışımaları sırasında, zaman zaman ka
nun kaçaklarıyle mücadele, müsademe zorunda 
kalmış ve 37 şehit, 139 yaralı vermiştir. 

(rörüldüğü gibi zabıta teşkilâtımız, Anaya
sal düzenin korunmasında, anarşik olaylarla di
ğer tüm emniyet ve asayişe tesir eden eylem
lerin önlenmesinde ve suçluların yakalanma
sında kendisine düşen görevi büyük bir feda
kârlık içinde, icabında canını vererek yapmaya 
çalışmıştır ve Yücıe Milletimizin güvenine lâ
yık olmak için elinden gelen aynı azim ve cesa
retle seve seve yapmaya devam edecektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; bilindiği 
gibi trafik konuları, yurdumuzda büyük ölçü
de can ve mal kaybına sebebolıması nedeniyle 
önemini muhafaza etmektedir. Bu öneme para
lel olaralk da Bakanlığımız problemi halletme 
ve kayıpları asgariye indirme yolunda ciddî 
gayretler sarf etmektedir. Yurdumuzda motor
lu araç sayısında yıldan yıla önemli artışlar 

kaydedilmektedir. 1960 yılında 172 971 olan 
motorlu araç sayısı bugün % 237 bir artışla 
583 294'e yükselmiştir. Trafik kazaları da, ma
alesef buna paralel olarak büyük bir artış gös
termektedir. 1971 yılında 26 783'e ulaşan tra
fik kazalarında 3 898 vatandaşımızı kaybet
miş bulunuyoruz. Yaralı adedi ise 19 601'dir. 
Bu kazalarda meydana gelen maddî hasar ise 
800 milyonu bulmaktadır. 

Bu korkunç tablonun ortaya çıkmasında en 
büyük sebep, sürücülerin kusurudur. Yapılan 
incelemelere göre trafik kazalarında sürücü
lere ait kusurların nispeti % 72'nin üzerinde
dir. Bu sonuç bir yandan şoför ve sürücü eği
timine ağırlık vermenin, öte yandan trafik 
kontrolünün daha etkin bir şekilde yapılması 
gereğinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Tra
fik kontrolünün etkinliğini sağlamak üzere tra
fik polisinin yeterli sayıya çıkarılması ve mo
dern trafik araç ve gereçleri ile takviyesi ge
rekmektedir. Trafik hizmetlerinde görevli po
lisin, ilâ yıla yakın bir süre içinde 2 356'dan 
2 961'e çıkarıldığı yukarda belirtmiştim. An
cak bu sayının da yeterli olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Bugün trafik kontrolunda gö
revli bir polise 340 araç düşmektedir. Bu nis
pet milletlerarası standartlara göre çok yüksek 
bulunmaktadır. 

Yaptığımız plânlara göre, bir taraftan tra
fik polisi sayısını artırırken, bir taraftan da bu 
personelin meslek içi eğitimine önem vermek
teyiz. Trafik hizmetlerinde çalışacak personele, 
önceden modern trafik teknolojisi ve usulleri 
üzerinde bilgiler verilmekte, böylece görevin 
daha iyi yapılması sağlanmaktadır. 

Edirne - Hatay arasında «E - 5» karayolu
nun kontrolü amacıyle hazırlanan ve uygulan
masına geçilmiş olan «E - 5 projesi» çerçevesi 
içinde, Edirne - Ankara arası modern trafik 
araç ve gereçleri ile de yetiştirilmiş trafik per
soneli ile teçhiz edilmiş, 11 trafik kontrol istas
yonu hizmete konulmuş ve teknik trafik ve te
lekomünikasyon cihazları ile donatılmış trafik 
ekiplerinin devamlı ve sıkı kontrolları netice
sinde, bu kesimde 1970 ile 1971 yılları arasında 
trafik kazalarında % 39, ölümlü kazalarda 
% 12,9 ve yaralanma ile neticelenen kazalar
da % 28,2 oranında bir azalma sağlanmıştır. 

Yine bu proje çerçevesinde Ankara - Hatay 
karayolu üzerinde 6 trafik kontrol istasyonu-
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nun inşaatına geçilmiştir. Bu istasyonlar 1973 
yılının ilik yarısında hizmete girecek ve tıpkı 
E'dirnıe - Ankara bölümüne olduğu gibi, mo
dern trafik araç ve gereçleri ile ve eğitilmiş 
personelle teçhiz edilerek etkili bir hizmet sağ
lanacaktır. 

Ayrıca hizmetin önümüzdeki 5 yıl içinde 
arz edeceği gelişme ve imkânlar düşünülerek, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Flânma paralel 
olarak 5 yıllık trafik kontrolları projesi hazır
lanmıştır. Bu proje gereğince her yıl ayrılacak 
tahsisatla, bugün «E - 5» yolunda uygulanan 
sistem, bir program dahilinde bütün önemli yol
lara teşmil edilecek ve karayollarında etkili 
bir kontrol sistemi yaygınlaştırılacaktır. 

İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayiş hiz
metleri dışında, diğer önemli fonksiyonlarını 
da şöylece özetlemek mümkündür : 

Ülkenin idarî bölümlere ayrılmasını ve ille
rin genel yönetimini düzenlemek, İl İdaresi Ka
nununun uygulanmasını izlemek, mülkî idare 
âmirlerinin özlük işlerini düzenlemek, kalkın
ma plânlan ve yıllık programla verilen görev
lerin yürütülmesini izlemek; mahallî idareleri 
düzenleyen mevzuatı hazırlamak, uygulaması
nı sağlamak, mahallî idareleri ve bunlara bağlı 
ıkuruluşlan denetlemek; nüfus hizmetlerini ve 
vatandaşlık hizmetlerine ait mevzuatın uygu
lanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek sivil 
savunmaya ilişkin hizmetlerin yürütülmesini 
sağlamak, millî seferberlikle ilgili konularda 
gerekli yardım tedbirlerini almak. 

Kısaca belirttiğim bu görevlerden de anlaşı
lacağı gibi, Bakanlığımız emniyet ve asayiş 
hizmetleri dışında, vatandaşlarımızı günlük ya
şantısı içinde çok yakından ilgilendiren, bütün 
yurda yaygın diğer önemli hizmetlerden de 
sorumlu bulunmaktadır. Bu görevler, tüm ka
mu hizmetlerinin taşrada sorumlusu ve yürü
tücü olan mülkî idare âmirlerini, mahallî 
idareleri, nüfus ve sivil savunma hizmetlerini 
kapsaması yönünden, Devlet yönetiminde en ön 
isafta etkili olabilecek bir öneım ve ağırlık ta
şımaktadır. 

Hizmetlerin bu önemini gözönümde tutan 
Bakanlığımız, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının öngördüğü idarî reform çalışmalarına 
1967 yıl ıiçinde başlamış, içişleri hizmet ve teş
kilâtını yeniden düzenlemek amacıyle girişi-
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I len araştırmalar ciddî dikkatli ve titiz bir tu
tum içinde 1970 yılı sonuna kadar sürdürül
müş ; 1971 yılı içinde başlayan değerlendirme
ler ve 1972 yılı içinde yürütülen kesif çalışma
lar sonunda, Bakanlık hizmet ve teşkilâtlanyle 
ilgili bütün tasarılar hazırlanmış bulunmakta-

I dır. 
Özellikle, 1972 yılında sürdürülen yoğun bir 

çalışma sonucunda, kalkınma plânlarında ve 
I Hükümet programlarında yapılmasını zorunlu-

ğuna değinilen idarî reformun uygulanması ve 
I idarî yapının yeniden düzenlenmesi için hasır

lanan temel konularla ilgili 21 kanun tasarısı 
Başbakanlığa sunulmuş ve bunlardan 11 tane
si Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal etti
rilmiştir. Böylece evvelki yıllarda tasanınız 

I Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunmakta
dır. Bu arada 1971 yılında iki, 1972 yılında da 

I 5 kanun tasarımızın kanunlaşmış bulunduğunu 
I memnuniyetle belirtmek isterim. 

Kanun tasan'larıyle ilgili çalışmalanmızın 
I en önemlileri şunlar olmuştur : 

1. — Kamu yönetiminin, değişen ve gelişen 
I şartlara uygun olmasında ve verimli, etkili ve 
I süratli yürütülmesinde başlıca etken olan ve 

olması gereken Bakanlığımız, kendisini yeni 
şartlara göre düzenlemek amacıyle yeni bir ku
ruluş ve görev kanunu tasarısı hazırlamıştır. 
1024 sayılı Kanunla 42 yıl evvel şartlanna gö
re kurulmuş olan bugünkü teşkilâtımızı, hiz-

I met yaranna modern bir yapıya kavuşturacak 
olan bu tasarı bakanlıkların görüşüne sunul-

I muştur. Gelen cevaplar ışığında son değerlen
dirmeler yapıldıktan sonra Başbakanlığa tak-

I dim edilecektir. 

I 2. — İl genel idaresini düzenlemek Bakan
lığımızın en önemli fonksiyonlarından birisidir. 
Halen il genel idaresini düzenleyen 5442 sayı-

I lı Kanunun yürürlüğe girdiği 1949 yılından bu 
I yana sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda 
I yönetimi etkileyen pek çok değişmeler olmıuş-
I tur. Özellikle hızlı ve dengeli bir gelişme için-
I de, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı öngören 
I 1961 Anayasası ile birlikte girilen dönemde, 
I mülkiye âmirlerine gerek kalkınana alanında, 

gerekse reformlann gerçekleştirilmesi için lü
zumlu olan huzur ve güven ortamının yaratıl
masında birtakım yeni görev ve sorumluluklar 

I yüklenmiş; bu durum, adı geçen kanunun ye-
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ni Anayasanın ilkeleri ışığı altında yeniden 
düzenlenmesini zarurî kılmıştır. 

Bu maksatla hazırlanan tasarıda mülkî 
âmirlerin kalkınmanın gerektirdiği ve gelenek
sel görevlerinde vukubulan değişmelerin ica-
bettindiği yetkilerle donatılmasına çalışılmış; 
merkezî idarenin taşrada örgütlenmesi Anaya
saya vıe idarenin bütünlüğü ilkesine uygun bir 
tarzda düzenlenmeye gayret edilmiştir. 

Sonuç olarak, ,tüm kamu örgütleri için gü
nümüzün koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun 
düşen yeni bir yetki,, görev ve ilişki manzume
si vücuda getirilmek istenmiştir. 

İl idaresi kanun tasarısı halen Başbakan
lıkta bulunmaktadır. 

3. — Son 50 yıl içinde yurdumuzun siyasî, 
ekonomik, sosyal ve idarî yapısında vukua ge
len gelişmeler, en yenisi 42 yaşında olan mahal
lî idarelere ilişikin kanunların da bugünün ko
şullarına uyanıaz hale gelmesine sebelbolmuş, 
bu idarelerin yeniden tüm olarak gözden geçi
rilmesi ve bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden 
düzenlenmesi gerekmiktir. 

Bu amaçla mahallî idarelerin yapısı, görev
leri, malî kaynakları, bu idarelerin merkezî 
idare kuruluşlarıyle bağ ve ilişkileri, denetim 
usulleri, yeniden hazırlanan belediye, il özel 
idareleri ve köy kanun tasarılarında yeni bir 
düzene kavuşturulmuş; bu düzenleme esnasın
da bu idarelerin birbirleriyle olan ilişkileri gö-
eönünde tutulmuş, hizmetlerini plânlı dönemin 
gereklerine uygun biçimde yürütmeleri için 
(gerekli tedbirler alınmış, böylece halk temsil
cilerinin merkezî idare kuruluşlarıyle tam bir 
işbirliği içinde yararlı hizmet yapmalarına uy
gun bir ortam hazırlanmıştır. 

Bu tasarılardan belediye kanunu tasarısı 
halen Tüırlkiye Büyük Millet Meclisinde, ilk özel 
idaresi ve köy kanunu tasarıları da Başbakan
lıkta bulunmaktadır. 

4. — Yukarda belirtilen üç anakanun be
lediye, özel idare, ve köyleri, görev, teşkilât 
ve merkezî idare ile ilişkiler yönünden düzen
lemekte ise de, mahallî idarelerin ortak sorun
ları bu anakanunlarla tüm olarak çözümlene-
memıektediır. 

Bu nedenle : 
a) Süratli şehirleşmenin sonucu olarak bir 

şehirsel alanda birden fazla mahallî idare bi-
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riminiıı iç içe bulunması halinde meydana ge
len sorunların çözümü için «Metropolitan Hiz
met Birlikleri» 

b) Birden fazla mahallî idare biriminin ge
rektirdiği ortaklaşa hizmet görmesini sağla
mak için «Mahallî İdare Birlikleri» 

c) Mahallî idare personelini, Devlet me
murları statüsüne benzer düzenli bir rejime ka
vuşturmak için mahallî idareler personeli ve 
bu personelin eğitimini sağlamak üzere «Ma
hallî İdareler Enstitüsü» 

d) Mahallî idarelerin yapmakla zorunlu 
bulunduğu ekonomik görevleri düzenleyen «Ma
hallî İdareler İktisadî Teşebbüsleri» 

e) Mahallî idareleri sorumsuzluktan kur
taracak olan «Mahallî İdareler Malî Deneti
mi» 

f) Mahallî idarelerin alını ve satım esas
larını düzenleyen «Mahallî İdareler İhale» 

Kanunu tasarıları hazırlanmıştır. Bunlardan 
Mahallî İdareler Enstitüsü kanun tasarısı Baş
bakanlığa, İhale, Malî Denetim ve İktisadî Te
şebbüsleri ile ilgili kanun tasarıları da Bakan
lıkların görüşüne sunulmuştur. Diğerleri üze
rinde Bakanlığımızda son değerlendirmeleri 
yapılmaktadır. 

5. — Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez 
ve iller örgütünün kuruluş ve görevleri hak
kında kanun tasarısıyle ilgili çalışmalar tamam
lanmak üzeredir. Bir komisyonca hazırlanan 
tasarı üzerinde son değerlendirmeler yapılmak
tadır. 

6. — Yeniden hazırlanan kimlik birdinme 
kanunu tasarısı ile Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununda ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti Kanununda yapılması öngörülen ta
dil tasarıları değişen ve gelişen şartlar içinde 
kamu düzeninin daha etken bir biçimde korun
masını sağlamayı hedef olmaktadır. Halen her 
üç tasan da Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmuş tur. 

7. — Bütün yurtta tasarruf emniyetinin 
sağlanmasında çok önemli rolü olan taşınmaz 
mal zilyedliğinin korunması konusu, yirmi yıl
lık bir uygulamanın araştırılması ve sorunla
rın tespit edilmesi suretiyle yeniden düzenlen
miştir. Taşınmaz mal zilyedliğine yapılan teca
vüzlerin önlenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
Türkiye Büyük Millet Meclisine, sunulmuştur. 
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8. — Bugün, Osmanlı İmparatorluğu dev
rinden kalma Cem-i İanat Nizamnamesiyle yü
rütülen yardım toplama işleri, yardım toplama 
kanun tasarısı ile yeni bir düzene kavuşturul-
nuuştur. Başbakanlığa sunulan tasarı, halen 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunmakta
dır. 

9. — içişleri Bakanlığı kuruluş ve görevle
ri hakkındaki kanun tasarısı ile sivil savunma 
kanun tasarısi'nda tabiî âfetlerde ve yangınla 
mücadelede, ,-savaş halinde yapması gereken 
fonksiyonları benzer yeni hizmetler yüklenmesi 
öngörülen sivil savunma idaremiz, bu tasarı
larla yapıcı bir niteliğe ve görevlerine uygun 
bir idarî yapıma kavuşturalım aktadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; Bakanlığı
mız, yukarıda önemli noktalarını belirtmeye ça
lıştığım bütün hizmet ve faaliyetlerde bu pren
sipleri daima göz önünde tutmaktadır 

Hedef : Devletin var olma sebebi olan va
tandaşa en iyi biçimde verimli, yetkili süratli 
hizmet götürmek ve onun mutluluk ve refahını 
artırmaktır. Bu anaıhedefi gerçekleştirmek için, 
bir yandan Devlet hizmetlerinin vatandaşa eşit 
şartlar ve Devlet memurlarının tam tarafsız
lığı içinde intikal ettirilmesi için çalışılmakta; 
öte yandan vatandaşlarımızın huzur dolu bir 
kalple ve güvenle kişisel halk ve hürriyetlerini 
Anayasal düzene uygun olarak kullanabileceği 
bir ortam sağlamak ve bunu korumak için gay
ret sarf edilmektedir. Bakanlığımız, merkez ve 
taşrada mevcut bütün kuruluşları ve persone
liyle demokratik hukuk ilkesine tam bağlılık 
içinde bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmak
ta ve bu hedefe varılmayı önleyen, ya da güç
leştiren problemlere ciddî ve müessir çözüm 
yolları bulma ve bunları uygulama çaba:sı için
de Yüce Milletimizin ve Yüee Meclislerin te
veccüh ve takdirlerine lâyık biçimde bu çalış
malarını sürdürmektedir.. 

Buraya kadar izahına çalıştığım hususların 
yanında, değerli senatörlerimizin burada dile 
getirdikleri konulara da değinmeden geçmiyo
rum. 

Bir sayın senatörümüzün il idaresi hususun
daki sorusunu tahmin ediyorum ki, il idaresi 
hususunda verdiğim malûmatla cevaplamış olu
yorum. Bölge teşkilâtları da, bu il idaresi ka
nunumuz içinde mütalâa edilmiş, ona göre ge
rekli hükümler getirilmiştir. 
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1 Vali tayinleri ve tahvilleri daima bitaraf 
ve hizmete dönük bir biçimde yerine getirilmıe-
sine çalışılmaktadır. Hakikaten, idare persone
limizin en iyi şekilde yetiştirilmesi, en iyi va
sıfta olması ve vatandaşlarımıza en iyi hizmet 
vermesi, tek hedef ve gayemizdir. İdareci ar
kadaşlarımın malî durumlarını bilhassa dile 
getiren senatörlere şükranlarımı arz ederim, 
devamlı bir çalışma içerisindeyiz. Kademeli ola
rak zaman, zaman bunları telâfi imkânları bul
maktayız. Bulamadıklarımızı da aramakta ve 
bu çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. 

Kaymakamların ve idarecilerimizin daha iyi 
yetişmesi için enstitü kurulması fikrini benimsi
yoruz. Enstitü veya diğer yerlerde eğitim mü
esseselerinden istifade ettirilmek suretiyle arz 
etmiş okluğum vasıfların kazandırılmasına çalış-

I maktayız. 
I Mahallî idareler personelinin eğitim hususu

nu da, dile getirmiş olduğum mahallî idareler 
enstitüsüyle cevaplamış olduğumu sanıyorum. 

I Köyün kaderi Köy Kanunu ile halledilmekte
dir ; bu tasarı da arz ettiğim gibi Başbakanlıkta 

I bulunmaktadır. Tahmin ediyoruz ki, Yüce Mec-
I üslerin hini metleriyle de en iyi duruma getiril

dikten sonra çıkacak bu Kanunumuzda, köylü
müzün ve köyün kaderi en iyi seviyeye ulaşmış 
bulunacaktır. 

I Karakollarda veya zabıta makamlarında va
tandaşlarımızın ilişkileri, münasebetleri ve bil-

I îıassa gayrikanunî muamelelere mâruz kalma
maları hususunda bütün gayretimizi harcamakta 
ve en yakın ilgiyi göstermekte devam etmekte
yiz. Hakikaten, zabıtayla vatandaş ilişkisi bil-

I hassa bugünkü çağımızda önemli bir problem
dir ve bu problemi en iyi halletmek yolunda eği-

I tim dâvasına bütün ağırlığımızı koymuşuzdur. 
I İnşallah kısa gelecekte bu çalışmalarımız mey-
I velerini verecektir. Vatandaşlarımıza istenen 
I seviyede, bitaraf ve olumlu hizmetin verilmesi 
I ve zabıta - vatandaş ilişkilerinin en iyi seviyeye 
I çıkarîlması hepimizin en büyük temennisi, " en 
I büyük hedefi ve gayretlerimizin hedefidir. 

I Değerli Senatörümüz, Çamlıdere olaylarının 
I neticesini sordular. 
I İdarî tahkikatımız tamamlanmış, idarî ey-
I lemler ve tasarruflar yerine getirilmiş, kazaî, 

I ı l l î işlem devam etmektedir ve şu kadarını be
yan etmekle iktifa ediyorum; olaylara sebebiyet 
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verilmesi gayet tabiî, üzücüdür. Bir karakoldan 
bir vatandaşımızın cesedinin çıkması çok üzücü
dür. Bıı, her halde en büyük ölçüde, bıı hizme
tin başında olan kişileri üzmektedir; ama şu 
kadarını beyan edeyim ki, buradaki ölüm hadi
sesi tamamiyle bugünkü tetkikatîmıza ve morg 
raporuna göre, vatandaşımızın kendi kaderini 
kendisinin tâyin etmesiyle olmuştur. Tabiî, ha
kikatler adlî yönde aydınlanacak ve suçlu var
sa, muhakkak ki en ağır cezaya çarptırılacaktır. 
İdarî bakımdan bu gibi, vatandaşa gayrikanunî, 
Anayasa dışı eylemlere davranışlara yüzde bin 
olarak karşıyız ve çok samimî olarak arz ediyo
rum, bütün gayretlerimiz bu yöndedir. Hiçbir 
vatandaşımızın gayrikanunî bir muameleye mâ
ruz kalmasını tecviz edenlerden değiliz, tama
miyle buııa karşıyız ve bununla mücadele içeri
sindeyiz. 

Deminki konuşmamda da arz ettiğim gibi, 
sıkıyönetim kalktığında vatandaşlarımızın hu
zurunu devamlı surette temin edecek zabıtamızı 
yeterli hale getirme gayreti içerisindeyiz. 

Huduttaki tedbirler devam etmektedir. Ha
kikaten, huduttaki vatandaşlarımızın muhakkak 
olan bir mağduriyetleri vardır, hudutta yaşa
maları dolayısıylc bâzı mahrumiyetleri vardır. 
Altı sene hudut valiliği yapan bir görevliniz ola
rak bunu beyan etmek benim için bir vazifedir; 
ama en iyi şekilde hudut bölgelerinde tedbirlerin 
alınması için. çalışmalarımız süratle ve itina ile 
devanı etmektedir. 

Muhterem senatör, çitliklerle ilgili soru da 
bulundular. Çitlikler hususunda da çalışmalar 
son safhaya gelmiş, bir karar safhasına intikal 
etmiştir; kısa zamanda bu karar belli olacak 
ve çalışmalar ona göre yöneltilecektir. 

Sayın Karaosmanoğlu'nun temas buyurduk
ları gibi, hakikaten idareci arkadaşlarımızın bu
gün bir zaptiye âmiri olmaktan ziyade, bir eko
nomik ve sosyal öğretici, kalkınma hizmetlerin
de, toplum kalkınmasında bir lider olmasını ar
zulamaktayız ve bu tip idarecileri muvaffak ida
reci olarak kabul etmekteyiz. Halkın sevgisin
den yoksun, halkın yanında hizmet duygusun
dan yoksun idareci tanınmama yolundayız ve 
bütün idarecilerimizin, demin de arz ettiğim gi
bi, bu vasıfları haiz olması ve bu yolda yetişme
leri için büyük gayret içindeyiz. 
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Kaymakamların maddî imkânlarını, biraz ev
vel izaha çalıştığım üzere, kademeli olarak yeri
ne getirmeye gayret etmekteyiz. Bakanlığımız, 
bu mevzuda hiçbir zaman seyirci kalmamıştır ve 
kalmayacaktır. 

Değerli senatörümüz tekrar temas buyurdu
lar ; vali tâyinlerinde partizan düşüncelerin ve
ya başka alt düşüncelerin hâkim olmamasını ar
zu ettiklerini dile getirdiler. 

Bu düşüncelerine de tamamiyle uygun şekil
de tasarruf örnekleri verdiğimize kaniim ve hiç
bir zaman hiçbir nakil ve tahvil veya tâyin ta
sarrufumuzda alt etkenler, maksatlar mevcut 
olmamıştır ve olmayacaktır. 

Vali olamayan kaymakam arkadaşlarımız 
için de türlü düşünceler mevcuttur. Muhakkak 
bunların tatmin edilmesi bir zarurettir; bir kıs
mı tatmin edilme olanağına sahiptirler, ama ar
zumuz bunların hepsinin hakikaten aynı ola
naklardan mütesaviyen istifade ettirilmesidir. 
Bu yolda da çalışmalarımız devam etmektedir. 

Mahallî idare şartlarının 'bugünkü şartlara 
uydurulması için yukarıda kâfi derecede izahat
ta bulunduğum kanısındayım. 

Sayın O'Kan'm, idarecilerin vasıfları ve ka
nunların eski olduğu beyanlarına aynen iştirak 
etmekteyim ve verdiğim izahlarla da zannedi
yorum bu hususu açıklamış bulunuyorum. 

Jandarma ilçe teşkilatı rakamında bir ha
ta olduğunu Sayın O'Kan belirtmişlerdi. Bura
da bir hata yoktur, 572 ilçemiz vardır, 67 ilimiz 
vardır, bunları bir araya getirdiğimiz zaman 639 
etmektedir. 639'un içerisinde İstanbul'da 7 il
çemizde jandarma ilçe teşkilâtımız olmadığı 
için, rakam, 632 olarak verilmiştir ve doğrudur. 

Sayın O'Kan da mahallî idare âmirlerinin 
malî konularına ve vasıflarına değindiler; bu 
hususları da arz ve izah etmiş oldum. 

Sayın Tarlan'a kısaca cevap vermek arzu 
ediyorum: Tekirdağ Valisinin durumu ile ilgili 
evraklar bugün saat 13,30'da Bakanlığımıza gel
miştir, daha evvel de bir müfettiş tahkikatı ya
pılmıştır. Bu ölçüler içerisinde elimizdeki dosya
ya göre Bakanlıkça değerlendirmeler yapılacak
tır. 

İdarî taksimat için henüz kararlı bir duru
ma gelmemişizdir, karar verme durumundayız. 
Her ne kadar 11 İdaresi Kanununda il ve ilçe 
olarak gösterilmişse de, bâzı çalışmalarımız, bu 
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ikisi arasında liva teşkilâtları kurulması husu
sunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Arz 
ettiğim gibi kısa zamanda karar verme safha
sına geleceğimiz kanısındayım. 

Sayın Bilgen Fmdıkpmarı olayından bahset
tiler. 

Ben daha evvelki görüşmem ile kendilerini 
tatmin etmiş olduğumu sanıyordum. Buradaki 
konuşmaları ve zabıtlar dikkate alınmak sure
tiyle tetkikatımız ve tahkikatımız genişletilecek
tir. Şu kadarını beyan etmek isterim ki, zabıta
mız, idaremiz hiç bir tarafı tutmamakta, tam 
bir bitaraflık ve eşitlik ve Anayasal nizam içe
risinde vazife görmeye çalışmaktadır. Zaten bir 
yönden tatbikata şöyle bir göz atılırsa görülür 
ki, silâh atılan bir yere jandarma geldiği za
man, orada'ki kişinin kimliğini, kişiliğini tespit 
etmesine, bilmesine de pek imkân olacağı kanı
sında değilim. Kimi yakalarsa, orada kimi gö
rürse onun hakkında üzerine düşen vazifeyi yap
ması gerekir ve bunu böyle yürütmesi icabet-
mek'tedir. Eğer bir noksanlık, bir hata mevcut 
ise, bunları daima tetkik ve tahkik vazifemizdir 
ve arz ettiğim gibi vatandaşa âdil, eşit ve bi
taraf hizmet vermek temel görevimizdir ve bu
nun dışında başka türlü bir hizmet tanıma yö
nünde değiliz. 

Sayın Ademoğlu, polis ve jandarma takviye
lerinin yeterli olmadığını beyan buyurdular. Bu 
ikazlarına da bilhassa teşekkür ediyorum. Biz de 
bunu yeterli görmemekteyiz ve bütün gayreti
mizle bu takviyeleri yapmak için imkânlar ara
makta, hazırlanmakta ve zaman zaman da yüce 
Meclislere istirhamlarımız olmaktadır. Yine yü
ce Meclislere birçok -istirhamlarla da önümüz
deki günlerde gelmemiz, tasavvurlarımız içe
risindedir. 

Sayın Ziya Ayrım beyefendi bana şifahen de 
lütfedip yardım telâkki ettiğim hizmetlerini 
esirgememişler ve bana Tuzlııca'da olan olaylar 
hakkında bilgi vermişlerdi. Bilgiyi alır almaz 
bir taraftan ilin valisini, bir taraftan Jandarma 
Genel Komutanlığını harekete geçirmek sure
liyle, geçmiş olayların tetkik ve tahkik edilme
sini istedim ve yenilerine sebebiyet verilmeme
si hususunda ciddî tasarruflara geçmiş bulunu
yorum ve neticesini de bizzat takip ediyorum. 
Vatandaşlarımıza iyi hizmet vermek, tam hiz
met vermek, arz ettiğim gibi, önde gelen ve ka

çınılmaz bir vazifemizdir. Noksanlarımızı, ku
surlarımızı bir an evvel telâfi etmek en arzu
ladığımız hususlardan birisidir. 

Sayın Dikeçligil'in de irşat ve tenkitlerini 
dikkatle dinledim ve izledim. Bunların bir kı
sımlarını önlemek için kanunlarımızı sevk et
miş bulunuyoruz. Noksanlarımızı da en kısa za
manda vatandaşlarımızın ve Sayın Parlâmento
nun işbirliği ile halledeceğimize ve arzuladığı
mız hizmet seviyesine geleceğimize inanmakta
yım. 

Sayın Göktürk'ün patlayıcı maddeler, gaz
ların dikkatle ele alınması hususundaki ikazla
rı da dikkatle izledim. Bu hususta da Sanayi Ba
kanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam etmek
tedir. Kısa bir gelecekte vatandaşlarımızın can 
ve mal emniyeti ile ilgili bu konunun da isteni
len seviyede bir emniyet altına alınması husu
sunda gerekli gayretleri ortaya koymaya çalışa
cağız. 

Bununla mâruzâtımı tamamlamış oluyorum. 
Yüce senatörlerin ve Sayın Başkanın gösterdi
ği lütufkâr müsamahaya ve dinlemelerinden do-
^ıvı teşekkürlerimi arz eder, saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru var. Sayın 
Mumcuoğlu, lütfen sorunuzu sorunuz. 

HAYPtİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan; konuşma imkânını bulsaydım sorumun 
esprisini ve dayanaklarım arz etmiş olacaktım. 
•3u itibarla özel karakterde bir soru addedilme-
nesini istirham ederek soru karakterinde olmak 
'izere kısaca arz ediyorum. 

Valilik görevini bir idare âmirinde bulunma
sı lâzım gelen üstün niteliklere haiz olarak ifa 
eden, kanunlarımızı iyi tatbik eden ve bu cüm
leden olarak mahallî hizmetleri yüzde yüz prog-
"nnıları dairesinde gerçekleştiren Tekirdağ Vali
si hakkında yüce Millet Meclisinde komşu ilin 
Mr sayın milletvekili son derecede yerici ve -as
la tasvip edilemeyecek bir konuşma yapmıştır. 
Bu konuşma. Sayın Bakanın da her halükârda 
ıttılaları dahilindedir. 

Şimdi bendeniz bu Parlâmentonun ve Tekir-
lağ İlinin de bir senatörü olarak Sayın Bakan-
dnn istirham ederek soruyorum : Evvelâ zatıâli-
nizin de temsilcisi olan bu Valinin bu derecede 
haksız ve icapsız, asılsız ithamlara müsteniden 
ithamı karşısında otoritenin gevşediğinden şüp
he yoktur. Bakan ve Bakanlık olarak ne düşün-
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dünüz, ne yaptınız? Müsaadenizi istirham ede
rek bir cümle arz edeyim. 

Bugün, Sayın Tarlan arkadaşımın konuşma
sına cevap lüfettiğiniz sırada İl Genel Meclisi
nin verdiği güvensizlik oyu neticesinde yaptır
dığınız soruşturmanın sonucunu aldığınızı ifade 
buyurdunuz. Benim sorumun bununla ilgisi ol
madığını bilhassa arz etmek istiyorum. İstirham 
ediyorum; buna evvelâ bir Bakan olarak ve Ba
kanlık olarak ne düşündünüz, ne yaptınız? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De

vamla) — Zaman zaman ve yer yer idare âmir
lerimiz hakkında sayın milletvekillerimizin ve 
senatörlerimizin kendi ölçülerinde yapmış ol
dukları tetkiklere dayanan beyanlar, burada 
kendilerinin bir Anayasal hakkı olarak beyan 
edilmekte ve bunlar Bakanlığımızca titizlikle 
takip edilmekte ve ioabeden şekilde idarî yol
larla tetkik edilmekte, tahkik edilmekte ve 
ona göre kıymetlendirmeler yapılmak suretiyle 
kara rlara varılmaktadır. 

Bunun yanında Tekirdağ Valisi bugün ken
disine isnat edilen bâzı hususlar hakkında bir 
'gazete yoluyla da açıklamalarda bulunmuş ve 
kendi durumunu kamuoyuna arz etmeyi fayda
lı bulmuştur. Bu da kendisinin haklarına taal
lûk eden bir husustur. 

Bugün Bakan olarak benim vazifem, ortaya 
konulan gerçekleri tek taraflı değil, iki taraflı 
tetkik etmek, tahkik etmek, değerlendirmek ve 
ona göre kararlara varmaktır. Ben de bu vazi
femi aynen yapmaya çalışmaktayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
Sayın Coşkun buyurunuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Ço'k özür dilerim, geç kalmış 

oldunuz. Sayın Bakana rica edeyim, sorunuzu 
yazınız, bir hademe götürsün ve Sayın Bakana 
versinler ve Sayın Bakan da yazılı olarak cevap 
lütfederler. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ben onu başka bir şekilde yerine getiririm. 

BAŞKAN — Peki, olur, teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Coşkun. 
ALİ CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — 

Saym Başkan, sayın senatörler; 

Son sözü almak suretiyle konuşma imkânı 
bulduğum için memnunum. Bana bu imkânı ve
ren Sayın Başkana teşekkür ederim. 

Söz almamın sebebi, günden güne itibarını 
kaybeden mülkî idare amirliği müessesesinin du
rumunu 'belirtmek içindir. Hepinizin bildiği gi
bi, vali, kaymakam ve bucak müdürleri icra or
ganının mahallerindeki temsilcileridirler. Mü
zakeresini yapmakta olduğumuz bütçenin tatbi
katçısı, il ve ilçelerde, vali ve kaymakamlardır; 
fakat bugün mer'kezî birtakım teşekküller vali 
ve kaymakamların dışında bağımsız olarak va
zife görmektedirler ve tamamıyle vali ve kay
makamların gözetim ve denetimi dışmdadırlar. 

Halbuki bugün vatandaş, mülkî idare âmi
rini herşeye kadir ve her şeyden sorumlu bir 
kişi olarak tanır. Bunda da haklıdır. Çünkü 
mülkî idare âmiri bütün Devlet teşkilâtının 
mutlak yetkili tek âmiridir. Bu sebepledir ki 
vatandaş, görülmeyen belediye hizmetleri için 
valiye ve kaymakama başvurur; yiyecek ve içe
cek fiyatlarının yükselmesinde idare âmirini 
mesul tutar. Bugün fiilen birer müstakil idare 
olarak çalışan P. T. T. hizmetleri, orman hiz
metleri, Ziraat Bankası hizmetleri, ortaöğretim 
hizmetleri gibi çeşitli hizmetlerin aksamasında 
vatandaşlar vali ve kaymakamlara başvururlar. 

Burada bir hatıramı arz etmek istiyorum, 
Ankara Vilâyetinde vazife görürken birgün çok 
kudretli bir müessesenin başında bulunan bir 
zat bana geldi: «Vali bey, hizmet binasına iki 
kat ilâve etmek istiyoruz, izin vermiyormuşsu-
nuz, ben sizden bu izni rica ediyorum.» dedi. 
Ben gayet tabiî sıkılarak, üzülerek: «Bu, benim 
vazifem değil; bunun için belediyeye gideceksi
niz ve bu işi İmar Müdürlüğünde halletmeniz 
gereklidir» dedim. Bunu söylemekten maksadı
mın, bu yetkinin de idare âmirlerinde olmasını 
istediğim mânasına gelmemesi lâzım gelir. En 
yüksek makamda bulunan zat dahi, bu vazife
den valiyi mesul tutuyor; fakat halk bilmez ki, 
idare âmirleri İl İdaresi Kanununun kendisine 
verdiği yetkilerden zaman zaman, sonradan çı
kan kanunlarla mahrum edilmişlerdir, eli ve ko
lu bağlanmıştır. 

Bölge teşklâtı kurarak idare âmirinin göze
tim ve denetiminden bu teşekküller kaçınmak 
istemişlerdir. Esefle belirtmek isterim ki, bu ha
reketler Başkentte bulunan genel müdürlükler-
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ee de desteklenmiş, hattâ vali ve kaymakamlara I 
yukarıdan bakma bir nevi gururlanma vesilesi 
olmuştur. Her işi vali ve kaymakamlar halle
der geleneğine .alışmış olan halk, birçok işleri 
görülmeyince idare âmirlerini dtoritesizlik, pısı
rıklık, beceriksizlikle itham ötmek haklılığını 
kendisinde bulmuştur. Siz onlara meselenin böy
le olmadığını ne kadar söylerseniz söyleyiniz, 
katiyen inandıramazsınız. Çünkü onların kafa
sında «Vali paşa, kaymakam bey» o kadar yer 
etmiştir ki, bunun aksini düşünemez. 

Sayın senatörler; şimdi başka bir konuya 
temas edeceğini. Bildiğiniz gibi valiler illerde 
hem genel idarenin, hem de il özel idaresinin 
başıdır. Bu ikinci görevi sebebiyle, il genel 
meclisine karşı da mesuldür. Bu hizmetlerin
den dolayı da, illerdeki vali konakları, ma
kam arabaları il bütçeleriyle ilgilidir. 

İlçelere gelince: Kaymakamlar da, ilçele
rinde özel idare eli ve bütçeleriyle yaptırılan, 
yol, su, elektrik, köprü gibi hizmetlerle meşgul 
olur ve kendisinden bu hizmetleri yürütmesi 
istenir. Bugüne kadar kaymakamlara bu hiz
metleri görmek için, hizmet arabalarına, ki 
bunlar birer jeeptir. kısmen benzin almak 
için bütçelerine ödenek konur ve kaymakam 
konakları da il özel idare bütçelerinden yapı
lır. 

Gel gör ki, son zamanlarda bu tatbikat
tan vazgeçilmiştir. İl bütçelerine konan kay
makam jeepleri akaryakıt parası, kaymaka
mın özel idarede vazifeli olmadığı gerekçe
siyle, bunların kanun ve talimata uymadıkla
rından Bakanlıkça bütçelerinden çıkarılmış
tır. Bu şöyle bir netice doğurmuştur. Kayma
kamlar madem ki, il özel idare hizmetleriy
le ilgili değildirler, şu halele bu il bütçele
riyle yapılan kaymakam evlerinde de otura
mazlar denilmiştir. İsmini açıklamak isteme
diğim bir vilâyet genel meclisi, kaymakam 
evlerinin satılması yoluna gitmek temayülünü 
göstermiştir. 

Şimdi neticeye geliyorum; sen vali ve kay
makam, hem il ve ilçenin en büyük mülkî âmi
risin, bütün hizmetlerin yürütülmesinden me
sulsün diyeceksin, hem de yetkilerini elinden 
alarak onu halk nazarında aciz bir duruma 
düşüreceksin ve sonra da ondan otorite iste
yeceksin. Böyle şey olmaz arkadaşlarım. 

I Kaymakam konaklarının satışı sebebiyle, 
kaymakama evden çıkaracaksın, ekseriya ki
ralık ev dahi bulunamayan küçük ilçelerde, 
kaymakamı tek odalı bir yere taşınmaya icbar 
edeceksin ve ona sen Devleti ve Hükümeti tem
sil ediyorsun diyerek, bunların gerektirdiği 
hizmeti isteyeceksin. Bu da olmaz. 

Yapılacak iş; mülkî idare âmirlerini, on
lardan istenen hizmetlerle mütenasip olarak 
tam yetki ve imkânlarla teçhiz etmektir ve 
idare âmirlerinin, bilhassa kaymakamların il
çelerdeki geçim ve barınma durumlarının üze
rinde dikkatle durarak, onları geleneksel 
«Kaymakam bey» unvanına lâyik bir hale ge
tirmek lâzımdır. 

Sayın Bakan biraz evvel burada il idaresi 
Kanunu üzerindeki çalışmalardan bahsetti. 
Bundan inşirah duydum. Temenni ederim ki, bu 
tasarı vali ve kaymakamların istediğimiz is
tikâmette yetkilerini artırmış olsun. 

Bir noktaya temas ediyorum; ben her sene 
yapılan İçişleri Bakanlığı bütçesi konuşma
larında... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
CELÂLETTİN COŞKUN (Devamla) — İl

lerimizi tanıma ve tanıtma birliği hakkında 
birkaç söz söylerdim. Şimdi de konuşmak is
tiyorum; ama zamanım yok. Yalnız memnuni
yetle öğreniyorum ki, bu illerimizi tanıma ve 
tanıtma birliği bu yıl, Cumhuriyetin 50 nci yılı 
münasebetiyle faaliyete geçecek ve büyük 
Atatürk'ün gösterdiği istikâmette illerimizi 
tanıma imkânını sağlayacakmış. Bu hususa 
çok teşekkür ederim. 

Sözlerimi bitirirken, her zaman tekrarladı
ğımız bir hususu arz etmeyi vazife bilmek
teyim. Sıkıyönetimin ilânından evvel ve son
ra, memleketteki anarşik olayların önlenmesi 
bakımından çok büyük gayret gösteren, ha
yatlarını hiçe sayan değerli emniyet ve jandar
ma mensuplarına huzurlarınızda teşekkürleri
mi ve takdirlerimi sunarım. 

Bu vesileyle hemen aklıma gelen bir hu
susu da zikretmek istiyorum; illerde jandar
ma birliklerinin valinin emrinden çıkarılmak 
istendiği, doğruca askerî teşekküller misali 
komutanlığa bağlanacağı (Tabiî bundan müsta
kil jandarma birliklerini kaydetmiyorum) şayia
ları mevcuttur. Bu yolda hazırlık yapıldığı 
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dahi söyleniyor. İnanmakla beraber, bu tutu
mun hatalı olduğunu belirtmek isterim. Eğer 
işittiklerimiz doğru işe, bu halde ilin emniyet 
ve asayişinden mesul olan. valinin, bu kanadı da 
kırılmış olacaktır. O takdirde ilin emniyet ve 
asayişinden validen başka bir mesul aramak 
ieabedecektir. 

Sözlerimi bitirir, içişleri Bakanlığı bütçe
sinin memleketimize ve mensuplarına hayırlı 
olmasını diler, Yüce Senatoyu saygılarımla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı) bütçesi üze
rinde görüşmeler bitmiştir. Program bölüm
lerine geçiyoruz. 

B) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim hizmetleri 188 504 988 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler kabul edilmiştir. 

9 319 951 

111 Mahallî idareler hizmetleri 264 268 236 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 

112 Nüfus izleme tescil ve va
tandaşlık kayıt hizmetleri 79 228 428 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 

113 İller ideresi hizmetleri 1 998 516 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 

114 Sivil savunma ve millî se
ferberlik hizmetleri 27 546 197 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıivenler kabul edilmiştir. 

5 487 573 

Genel toplam 576 353 889 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bölüm 
(Prog.) 

10,1 

102 

111 

112 

113 

900 

101 

102 

111 

112 

900 

Lira 

Genel yönetim 21 278 109 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 250 617 923 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 
Siyasî güvenliği düzenleme 92 916 575 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 
Toplum güvenliğinin dü
zenlenmesi 719 481 319 
Şehir içi ve bölge trafik 
düzenlenmesi 147 175 859 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 
Transferler 17 954 784 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 
Genel toplam 1 249 424 569 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 

Genel yönetim 29 513 954 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 57 882 537 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 
Güvenliği sağlama ve dü
zenleme 975 470 862 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 
Jandarma Genel Komutan
lığının yeniden teşkilâtlan
ması ve modernizasyonu 210 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 10 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 
Genel toplam 1 283 367 353 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler kabul edilmiştir. 
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C) İMAR YE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Büt

çesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz efen
dim. 

iSaym Hükümet ve Sayın Komisyon yer
lerini almış bulunmaktadırlar. 

Şimdi, grupları ve şahısları adına söz is
temiş olan arkadaşlarıma ait listeyi takdim 
ediyorum: C. H. P. Grubu adına Sayın Fakih 
Özlen, M. G. P. Grubu adına Sayın Mehmet 
Pırıltı, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Edip 
Somunoğlu. 

Şahısları adma söz isteyenler: Sayın Kınay-
türk, Sayın Bilgen, Sayın Yurtsever, Sayın 
Ayrım, Sayın Tarlan, Sayın Kalpaklıoğlu, 
Sayın Dikeçligil, Sayın Yalçuk. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Fakih Özlen, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA FAKİH ÖZLEN 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

10 sene kadar evvel Milelt Meclisinde C.H.P. 
Grubu adına, İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 
hakkında yaptığım konuşmaya şu cümlelerle 
başlamıştım: Güzel bir halk deyimimiz var
dır; «Aslan ininden belli olur» der halkımız. 
Çağımızın uygarlık düzeyine ulaşma çabaları
mız, vatan toprakları üzerinde oturuş, yaşa
yış düzeyimizle ve düzenimizle değerlendirilir. 
Atalarımızın yüzyıllar önce gelip yurt tuttuğu 
bu topraklar üzerinde, kurduğumuz ve kurmak
ta olduğumuz vatanın, çağın koşullan, rahat
lığı ve huzurunu kucaklayan bir imar düzeyi
ne ulaşma oranı, uygarlık oranımızla sıkı sıkı
ya bağlantılıdır. 

Aslanların aslanlıkları inlerinden belli ol
duğu gibi, uluslarında tarih, uygarlık ve ça
ğın icapları önündeki itibar v ekıymetleri, otur
dukları vatana verdikleri önem, besledikleri 
sevgi, gösterdikleri itina ile değerlendirilir ve 
ölçülür. 

İmar ve İskân Bakanlığı, Cumhuriyet Hü-
lriimetlerihin ve Cumhuriyet kuşaklarının vata
na, vatanın imarına verdikleri bu değer anla
yışını gerçekleştirmek amaç ve göreviyle 1958 
senesinde kurulmuş bir Bakanlıktır. Köyleri
mizden kentlerimize kadar, yerleşmenin dü
zenli olmasını sağlamak, konut sorununu çözü
me bağlamak, gecekondulaşmayı önlemek ve 
metropoliten diye adlandırılan büyük şehirleri-

ımizin çeşitli sorunlarına çözüm yolları bulmak, 
görev ve sorumluluklarını yüklenmiş bir Bakan
lıktır. 

İller Bankası 1945"te, Bakanlıkta 1958'de ku
rulduğuna göre, amaç ve görevler, (Emlâk Kre
di Bankası daha evvel kurulmuştur, onu da da
hil etmek lâzım) bakımından durum ne idi, ne 
yapılabilmiştir1? Bulunduğumuz nokt:ida başarı 
oranımızla, eksilt yönlerimiz nelerdir, tespite 
çalışacağız. 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi hakkında 
raportör arkadaşlarımız çok geniş, hakikaten 
emek ve dikkat'ürünü, etraflı ve ayrıntılı şekil
de bilgi ve rakamlar ihtiva eden değerli bir ra
por hazırlamışlardır. 

Bu raporda: Bakanlığın kuruluş amacı, gö
revleri, örgütü, 1972 bütçe tatbikatı ile, 1973 
bütçesi teklifinin mukayesesi, eksikler, tavsi
yeler mufassal an anlatılmıştır. Bakanlığın ça
lışmaları hakkında geniş bilgi verilmiştir. Bun
ların tekrarından mümkün olduğu kadar kaçı
narak eleştirilerimizi yapmaya çalışacağız. 

Kaldı ki, 1973 yılı bütçesinin tümü üzerin
de söz alan bir sayın üyenin vukufla belirttiği 
gibi. bütçeler bir imkânlar ve ihtiyaçlar dengesi 
olup, çeşitli kaynaklardan parça parça; birike
rek oluşan ihtiyaçlar ve imkânların teknisyenler 
tarafından bir nizama sokulmuş şekli olduğuna 
ve bizim Senato ve senatörler olarak, üzerinde 
önemli değişiklikler yapmak olanağımız şu veya 
bu sebeplerle bulunmadığına göre, ayrıntılara 
girip vakit harcamakta fayda görmüyoruz. 

Bu anlayış içinde İmar ve İskân Bakanlığı
nın görev ve sorumluluk alanlarına giren konu
lar bakımından memleketimizin hali hazır duru
munu tespite çalışalım. 

1920'lerde olacak sanıyorum, Ulus'taki yeni 
postane yapıldığı zaman bütün Meclis üyeleri 
büyük bir bina yapmış olmanın heyecanı ile açı
lış merasimine katılmışlardır. Ankara'nın ilk 
yapılarının harçlarını Macar ve Bulgar ustaları 
karıştırmıştır. Yani, beton karıştırıp, demir 
eğip, betonarme bina yapacak işçi ve vasıtamız 
dahi yok denecek kadar azdı. Şehirleşme, yer
leşme ve konut sorunlarına ta buralardan geli
yoruz demek için arz ediyorum. Bunun idraki 
içinde olduğumuzu açıklamak istiyorum. Peşinen 
oralardan bugünlere gelinceye kadar, emeği ge
çenlere teşekkürü de bir borç biliyorum. 
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Bu kadar gerilerden gelen sorunlara çağın 
getirdiği, şehrin çekişi, kırların itişi ile, köyler
den kentlere akın ve bunun neticesi büyük şe
hirlerin meydana gelmesi; kırsal bölgelerden 
kentlere doğru bir anlamda yolu, suyu, elektriği 
ve az çok iş bulma, geçim şansı ve benzerleriyle 
medeniyete doğru başlayan göç, sosyal hayat
taki gelişmeler, İmar ve İskân Bakanlığının gö
rev alanına giren sorunları çığ gibi karşımıza 
yığmıştır. 

Bakanlık kurulduğunda gecekondu sorunu 
vardı. Bakanlık kurulduktan sonra, bu sorun 
ortadan kalkmak şöyle dursun, daha da düşün
dürücü biçimde yayıldı ve salgnılaştı. 

Trafik sorunu yok denecek kadardı. Bugün
kü iıale geldi. 

Temiz hava, kirli hava diye bir sorun yoktu. 
Hükümet Merkezi Ankara'yı temelinden sarsan 
bir sorun olarak karşımıza dikilen bu konu, bü
yümekte olan birçok şehirlerimize sıçramak isti-
dadıııdadır. Örneğin, günün muayyen saatlerin
de Konya'da da kendini hissettirmeye başlamış
tır. 

En küçükten, en büyüğü İstanbul'a kadar 
bütün belediyeler imar plânları tartışması için
dedirler. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak 
üzere, birçok kentlerimizin iskân sahaları ve ge
lişme yönleri, bunların altyapıları bakımından 
tartışma ve kararsızlık veya tereddüt içinde; 
mevsimlik veya yıllık çözüm yollarına bağlan
mak istenmektedirler. İstanbul Boğaz Köprüsü 
ve çevre yollarının İstanbul nâzını plânı bakı
mından olumlu - olumsuz etkileri halen tartışma 
konusudur. 

Sanayii Anadolu'ya yayma girişimleri etkisiz 
kalmakta, birkaç merkezimiz alabildiğine büyü
mektedir. 

Bunları şu neticeyi saptamak için arz ediyo
rum. İmar ve İskân Bakanlığının görmekte ol
duğu hizmet hacmi, ihtiyaç hacminin devamlı 
olarak gerisinde kalmaktadır. Bunu Bakanlık 
camiasını suçlamak için de arz etmiyorum. Soru
nun köküne inmek için ısrar ediyorum. Bu neti
ceye neden olarak ne gösterebiliriz? Teknik ele
manımız yok veya kifayetsiz mi? Elhanıdüllil-
lah her iki mânada, iç ve dış piyasaya ihraç ede
cek kadar çok, dış ülkelerde dahi başarılarını is
patlayacak kadar vasıflı teknik elemanlar yetiş
tirmişiz. 

Para mı az geliyor? Bu bir miktar etkili ol
makla beraber başlı başına bir engel saymak 
mümkün değil. 

Bakanlarımız mı beceriksiz, başarısız? İçle
rinde partizanlık dozu çok fazla, aşırı partizan 
kimseler de bulunmakla beraber, buna da bağ-

| lamak istemiyorum. 

Hattâ ^öyle. düşünüyorum: 1958'den beri 
bizden başka çeşitli görüş ve tutumlara sahip 
iktidarların çeşitli çalışma tarzına sahip bakan
ları, yani tam beş defa değişen siyasî şartlar 
içinde, Bakanlık hizmetleri her seferinde ihti
yaçların gerisine düşmüştür. Meselâ, bugün da
hi «Sanayii vatan sathına yayacağız, gecekondu
ların er geç bir gün kökünü keseceğiz.» cümlesini 
samimî olarak cesaretle söyleyebilecek bir yetki
limiz yoktur, olamazda. 

Örneğin, Sayın Bakanın İzmir beyanatını 
okuduk. İskân sahalarının sadece altyapıları 
için 15 milyar liraya ihtiyaç olduğunu, Türki
ye'deki 1 500 kadar belediyenin bütçeleri yekû
nunun ise 3 milyar lira tuttuğunu; yani bu alt-
yatırrmları belediyelerden beklemenin hayal ol
duğunu belirttiler. 

Araya bir konu değişikliği koyalım: Beledi
yecilerin, vatandaşların, hattâ Parlâmento üye
leri olarak bizlerin söyleyeceğimiz şeyleri, hem 
de Bakanlara karşı söylememiz lâzımgelen şey
leri, «Durum bu, rakamlar beyanatınızda oldu
ğu gibi ümit verici değil. Ne yapacağız, ne tek
lifiniz, ne tasavvurunuz var Sayın Bakanımız?» 
•1iyecekken, (Bu adet başka bakanlarda da var) 
bakanlar bizden evvel feryat ediyorlar. Bu ve 
benzeri envanter malûmatı içinde bulunduğunu 
Hükümete anlatıp, çareyi o heyette aramank lâ
zımdır kanaatindeyim; yani bu beyanatla envan
teri meydana koyup, içinde bulunduğu Hükü
mette : «Bunun çaresini bulalım» demesi lâzım 
kan aatindeyim. 

Birkaç hafta önce Senato kürsüsünde eski 
bir İmar Bakanı Kızılay yeraltı geçidinin sakın
calarından bahsetti. Ertesi hafta yeni Bakan or
tada eleştirilecek bir konu olmadığını, Kızılay 
yeraltı geçidinin normal prosedür içinde Ankara 
Belediyesince yaptırılmakta olduğunu ve Anka
ra Belediyesinin buna hakkı olduğunu beyan 
buyurdular. Bu konu tekrar karar değiştirmiş, 
levhalar kalkmış. Şimdi tekrar tasdik ediyor
muş ; yani iki defa daha değişmiş. 
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Programları birbirinin devamı olan, ikisi de 
partiler üstü okluğunu söyleyen Erim ve Melen 
hükümetlerinin bakanlarıydı bunlar. Biz sena
törler, bundan şu neticeyi çıkardık ki, örneğin 
Kızılay yeraltı geçidi konusunda, gerek Bakan
lığın ve bilhassa bu Bakanlığın sayın bakanla
rının sarih ve mııstekar, yani zamana ve Ba
kanlara göre değişmeyen bir fikir veya bir ka
rarları yoktur. Hattâ İmar ve İskân Bakanlı
ğının bu konudaki yetkileri hakkında da muta
bakat halinde değildirler. Kararsızlık, tereddüt 
sadece bu konuya mahsus da değildir. 

Sayın meslektaşlarımdan rica. edeceğim, ben
denize konut sorunu hakkında bir broşür lütfet
tiler. Mesken Genel Müdürlüğünce bütçe çalış-
•malarıyle ilgili not olarak hazırlanan bu broşü
rü, konut sorunu ile ilgili bütün arkadaşlarıma 
okumalarını tavsiye ederim. 

Konut sorununun tanımından bugüne kadar 
gerçekleştirilen uygulamalar, politikalar ve öne
rileri kapsayan noktalardan «Mevcut konut 
politikasının esasları» başlıklı bölümde çeşitli 
ülkelerin izlediği konut politikalarını genel ola
rak üç ana başlık altında toplamaktadırlar : 

—• Parçacı konut politikası, 
*— Sosyal konut politikası. 
— Tümcü konut politikası. 
Olarak nitelenen bu politikalardan, Türkiye 

hangisinde karar kılmıştır? 
Broşürün 4 neti sayfasından aynen adıyorum: 

«Türkiye uygulama bakımından parçacı konut 
politikası ile sosyal konut politikası arasında ka
lan bir konut politikasına sahip bulunmaktadır. 
Buna karşılık ilgili kuruluşlarca ve mevcut ya
salarca tespit edilmiş ilke ve esaslar bakımından 
Türkiye sosyal konut politikasını benimseme ve 
yerleştirme özlemi ve gayreti içindedir.» 

Görülüyor ki, politika konusunda da tered
düt, karasızlık ve biJlıasa eksik ve noksanlarla 
malolur. İşte bizim Cumhuriyet Halk Partililer 
olarak kusur ve eksikleri, hizmetin ihtiyacın çok 
gerisinde kalmasını, uygulamadaki başarısızlık
ları temelde aramamızın nedenleri bunlardır. 

«Düzen temelden bozuktur. Bu bozuk düzen 
üzerine hiçbir alanda başarı oturlamazsmız» di
yoruz. Sosyal adaleti ikinci plâna almış bir 
kalkınma plânı ile sosyal konut politikasını uy
gulamak mümkün olamaz; hele gecekonduların 
ancak çoğalmasına yardım eder. Arsa ve kanırt 
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spekülâsyonlarına karşı çıkmadan, bir sosyal 
konut politikası başarılı olamaz. 

Anayasadaki «Mülkiyet hakkı kamu zararına 
knllanlamaz» hükmüne sahip çıkmayan, bu hük
mü unutmak isteyen siyasî partilerle hattâ par-
tileıüstü hükümetlerle de olsa İmar ve İskân 
Bakanlğı hizmetleri ihtiyacı karşılayacak dü
zeye çıkarılamaz. Sayın Bakan 15 milyar lira 
lâzım olduğunu bilir. Belediye imkânlarının lî 
milyar liraya ulaşmadığını da bilir; ama aynı 
Sayın Bakanın içinde bulunduğu Hükümetler 
Belediye Gelir Kanununa ilgisizdir, Emlâk ve 
Arazi Yergisi kanunlarına ise seyircidirler. İmar 
ve İskân Bakanlığının denetimindeki kuruluşla
rın ihtiyaç duydukları mevzuata yavaş yavaş, 
seçimden sonra gözü ile bakılmaktadır. 

Arsa Ofisi kurduk. Galiba 10 senede 250 mil
yon lira verecektik. Bütçeye baktım, bugüne 
kadar 45 milyon lira verebilmişiz. 

İller Bankasının Plânlamadan da geçen ya
tırımlarım, yatırım harcamaları ihtiyacını, Mali
ye Bakanının elinden Bütçe Komisyonu zor kur
tarabilmiştir. Bunlara bir de şunları ekleyiniz: 
Varto zelzele mmtakası işleri dedikodum.. Bu
günlerde gazeteler Gediz'den bahsediyorlar. 

Bendeniz yukarıda bir komisyonda Gülnar 
Belediyesine ait bir şikâyetin içyüzünü öğrendim. 
Eski bir Sayın Bakan, bir hanımefendiye Bakaıı-

. lıkta görev veriyor. Hanımefendi dostu veya 
kocası ile kılıfını hazırlayarak bu fukara Gülnar 
Belediyesinin mütevazi bir hizmetinden 1100 0OO 
lira menfaat sağlayarak Bakanlıktan ayrılıp tu
ristik tesisler kurmaya gidiyorlar. Gülnar Bele
diyesinin işi yüzüstü kalmış, belediye borçlan
mış. İki vatandaş da özel sektör olmuş, turizm 
yatırımı yapmışlar. İşte muarızlarımızın meş
hur özel sektörü literatüründen küçücük bir nu
mune. 

Eski Sayın bakanlar da «Konu mahkemeye 
intikal etmiştir. Telâş edilecek, abartılacak 
bir şey yoktur. İşler mevzuata uygundur.» bu
yurdular. 

SABAHATTİN Oİ1HON (Giresun) — Sen 
de özel sektörsün Sayın Özlen. 

O. II. P. GRUBU ADINA FAKİH ÖZLEN 
(Devamla) — Komisyonun raporu gayet sarih
tir. Bu işi kovalayan arkadaşımız düzeltirse 

" şeyini, bu mesele tekrar konuşulacaktır. 
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SABAHATTİN OBITON (Giresun) — Özel 
sektörle ilgisi ne? 

C. H. P. GRUBU ADINA FAKİTI ÖZLEN 
(Devamla) — İşte böyle teşekkül ediyor hepsi, 
Devlet eliyle zengin etine. 

Gülnar konusu milyonun civarında veya al
tında bir konu. Belki bu kürsüde değinmeye 
değmezdi; ama bu küçük konu bakanların ya da 
Bakanlığın tutumu elolayısıyle ne yazık ki, daha 
büyük konular için bizi iyimser olmaktan alıko
yuyor. 

Çerçeve kanunlar noksan, politikanız belir
siz, uygulamalarda halen partizan kayırma has
talığından yakanızı kurt aramamış görüntüsünde 
olacaksınız, büyük emlâk ve arsa çevreleriyle bu 
alanın spekülâsyonunu darıltmamak eğiliminden 
vaz geçmeyeceksiniz, sanayiin yayılma sorunu
nu da bir iki şehrin hemşerüeri hatın, tesiri ile 
de başaramayacağız ve ondan sonra şehirlerimi
zin sorunlarını halletmeye çalışacağız. 

Şimdi belki da olacaksınız; ama burada bir 
konuya daha değineceğim. Bütün bunlar te
melde yatan nedenlerdir. «İlgisi nedir?» diye
ceksiniz. Zararı yok, biz de artık yavaş yavaş 
ilgisiz şeylere girmeye başlayacağız. 

Zora gelince, halk kelimeyi bilmediği için. 
«Teokratik» nedir, bilmediği için, teokratik 
idareye karşı olacaksınız ve kelimenin arkasına 
saklanacaksınız. Gazete manşetleri «Teokratik 
idareye karşıyız.» diyecek., zora gelince, aşırı 
Atatürkçü olacaksınız. Seçimler yaklaşırken 
radyo bütün Türkiye'ye yayıyor, tam vaktidir 
deyip «Biz müsiümamz, siz kâ tirsin iz» diye. 
Atatürk partisinin bugünkü nöbet tutanlarına 
saldıracaksınız. Lâyikliğe grup olarak An a. ya
vaşa ile bağdaşmayan bir tarif getireceksiniz, 
bunların hepsi zabıtlara geçecek ve siz hâlâ Ana
yasaya, devrimlere bağlı, rejim müdafii kesile
ceksiniz. Ondan sonra da iktidarın nimetleri 
üzerinde yan gelip, keyı sürebileceğimizi umaca
ğız. Bu anlayış ve bu düzen içinde hizmet he
vesine kapılacağız. Ondan sonra şehirlerde ha
valar tertemiz olsun, sular şakır şakır aksın, ge
cekondu sorunu, konut sorunu, toptan, İmar ve 
İskân sorunları gül gibi hallolsun isteyeceğiz ve 
halledilelebileceğine kendimizi inandıracağız. 
Biz bu akılla bu hasta yotağmdan. kalkabilece
ğimizi zannetmiyoruz, bu kanıda değiliz muhte
rem arkadaşlar. 

2 . 2 . 1973 O : 2 

j Düzeni 1961 Anayasasının öngördüğü sosyal 
Devlet düzeyine ulaştıramadıkça, nice yiğit ba
kanlar, nice yiğit hükümetler, nice nice prog
ramlar yazıp eserlere eserler katacağız. Nurlu 
ufuklara yetişeceğiz şarkısı söyleyebiliriz, söy
leyenler bulunur; ama ufuklar yine sisli ve bu
lutlu olmaya, sorunlar eskilerinden bin beter 
çiği aşinaya devam çelerler. 

Tasavvur buyurunuz bir kere, Devletin malı 
! köy ağasından emlâk komisyoncusuna kadar 

köylerde ve şehirlerde mevzuatın boşluklarından 
yararlanarak talan edilebiliyor. Sahillerde Dev-

I letin el kadar yeri kalmıyor. Keban istimlâki 
avukatları Allâhm kır dağlarını, Devlete, şehir 
arsaları bedeline satabiliyor; yani neredeyse. 
mülkiyet hakkı Devlete yasaklanacak: ve Hükü
metler bu hali önleyecek kanunlar getirecek 
yerde, aksine bu yoldan büyük menfaat edinen 
çevrelerin, çıkarlarını demeye -dilim varmıyor, 
hatırlarını kollayacaklar. 

1 Kıymetli arkadaşımız Mustafa Tığlı bir hu
kukçu olarak, şehir ve şehirler civarındaki ar
saların kazandığı büyük değer farklarının Dev
lete aidolcluğunu bu kürsüden cesaretle savun
du. Bu görüşe yüzde yüz katılır ve eleriz ki; 

| «Devlete aidolan bu değer farkından, Devlet 
i hizmetleri için bir pay alamayan belki de almak 
j istemeyen bir düzene Cumhuriyet Türkiye'sinin 
î imar ve h-kâ:ı sorunlan gönlümüzce cözümlene-
j mez. çözümleyeraeyeceğiz. 

Urnlâk Kredi Bankası 2,0 milyar lira kredi 
vermiş ve bugüne kadar da 1G bin adet konut 
yapmış. İller Bankası bugüne kadar 4 ;J:.U 709 000 
liralık yatırım gerçekleştirmiş. Bu kuruluşlar
da emeği ve ahnteri geçen arkadaşlara, başarı 
sahiplerine saygılar sunar, teşekkürler ederim. 

Gönül isterdi ki, bu bütçe rayına oturmuş, 
hizmetlerini köylere kaçlar götürmeye uğraşan 
ve götürmekte olan bu kuruluşlara rahat ça
lışma imkânı yaratacak kaynaklar versin. Maa
lesef tatmin edici bulmak mümkün değil. 

özetlersek; İmar ve İskân Bakanlığı kar-
J ma ekonomi düzeni içinde Devlete yüklenilen 
| görevlerin ağır bir dalında uygulama yapmak

la yükümlü bir bakanlıktır. Bu Bakanlığı il-
1 gilendiren çerçeve kanunlardan, çeşitli politi

kalarının saptanmasına kadar her yönü ile 
Devletin kamu yararını başa almak zorunluğu 

I vardır. Bu anlayışın bilincine varmadan İmar 
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ve İskân Bakanlığına duyurucu kaynak bul
mak mümkün değildir. 

Uzaktan görülebildiği kadariyle ve çok ka
ba. çizgilerle değinmek istediğim temeldeki so
runlar ve düzenin bozukluğu konularım enine 
boyuna, etüt edip, değerlendirip, çözüm yolları 
bulabilecek yetişmiş ,eok kıymetli ve bilhassa 
tecrübeli elemanlar gerek Bakanlık bünyesinde 
ve gerekse diğer kuruluşlarımızda henüz kök
lerini temizleyemediğimizden (Bu sözleri Per
sonel Kanunu için söylüyorum) yeteri kadar 
m e ve ıı tt u r s anı rı m. 

Hükümet etmenin bir hikmeti de. bu de
ğerli elemanları, bu teknik potansiyelin heye
canını ve dinamizmini köıietmcden. verimli 
şekilde çalışabilecekleri bir vasatı yaratabil
mektir. Son Personel Kanunu ile teknik perso
nele reva görülen haksızlık bu istikamette de 
bir istidat vadetmemektedir. TokırJk personel 
sorununu bu bütçeden sonra konuşulacak Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesinde esasiyle vazedip 
anlatmaya çalışacağım. Yalnız sosyal sorunlar
la uğraşan sektörlerle, hem sosyal ve hem de 
teknik sorunla aynı zamanda uğraşan; bunlara 
ilâveten zelzele, sel. kar. rüzgar, ve her çeşit 
zorluklarıyla doğa ile de savaşmayı birlikte yü
rütmekle görevli teknik elemanları bir tutar. 
onları evvelâ kendi geçimlerini düşünür, nata-
kalarıyla uğraşır, kör ve kahredici bir geçim 
.sıkıntısı içine atarsınız, elbette beyanatlar ver
menin ötesinde bir is çıkanıma vız. 

Yeri, belki İmar Bakanlığı bütçesi değildir; 
ama ısrar ve tekrar etmekten vazgeçmeyeceği
miz teknik personelin durumunu düzeltmek hu
susunda daha da geç kalınmadan tedbirler ge
tirilmesini Hükümetten rica ederim. Diğer ilgi
li Bakan arkadaşlarıyle birlikte konuya ağır
lık vermelerini sayın İmar ve İskân Baikanmın 
şahsından ,da rica ederiz. 

Dar zamanda ve yeterli etüt ve hazırlık ya
pılmadan değindiğim konularda, ifadenin mak
sadı aşan yönleri olmuşsa hoş görülmesini bek
lerim. Biz teknik vatandaşlar, umduğumuzla 
değil bulduğumuzla çalışmasını bilen kişileriz. 

Bu anlayışla, İmar ve İskân Bakanlığı, Em
lâk ve Kredi Bankası, İller Bankası ve Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü camiasına 1973 bütçesi
nin uygulamasında, daı şartlarına rağmen, ba
şarılar diler, kendilerini ve Yüce Senatoyu men
subu olmakla şeref duyduğum C. H. P. Grubu 
adına saygılarla selâmlarım (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı 10 dakika var. 
'konuşmanızda bölünme olacak; isterseniz saat 
20,30'elnn sonra görüşmenize devam edin. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Yemek 
arasından sonra konuşayım efendim, lütfeder
siniz. 

BAŞKAN' — Saat 20,30'da toplanmak üzere 
Birleşime; ara veriyorum. 

(Kapanma saati : 18,50) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Hüseyin Ostürk (Sivas) 

BAŞKAX — Birleşime devam ediyoruz. 
Millî Güven Partisi atlına Sayın Mehmet Pı

rıltı, buyurun. 
M. G. P. GRUBU ADLVA MEHMET PI

RILTI (Antalya) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; 

Millî Güven Partisi Grubu adına, 1973 malî 
yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesini eleştire
ceğim. 

Bütçesini tetkik ettiğimiz İmar ve İskân Ba
kanlığının, Türkiye'nin özellikle sosyal yapısı 

zerinde alınacak tedbirler bakımından önemi, uz 
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yalnız bugünün meselesi değil, yarınların da e ok 
büyük meselelerini ihtiva etmesi bakımı adan 
hakikaten büyüktür. Bunu her vesile ile bilelim. 

Yerleşme, özellikle şehirleşme; şehirleşme 
halinde konut ihtiyacı, memleketimizin her za
man mâruz kaldığı âfetler karşısında alınacak 
tedbirler ve bunların önlenmesi için yapılacak 
işler, temel mesele olarak bu bakanlık bünye
sinde toplandığına göre, hususiyle vatandaşın 
yerleşmesi ve ev sahibi olması mevzuu, yarın
ları çok alâkadar ettiği için, İmar ve İskân Ba
kanlığını ehemmiyetle dikkatimizde tutmaya 
mecburuz. 

Her geçen yılda Bakanlığın bünyesinde ve 
fonksiyonlarmdaki gelişmeleıi takdirle karşılı
yoruz. 

Bununla beraber bâzı anasonluların isteni
len ölçü ve süratle halledilememiş olduğunu mü
şahede etmekteyiz. 

Bu durum, gelişme düzeyinde olan bir ülke 
için belirli bir oranda olağan sayılabilir, fakat 
yerleşmenin, yani iskân davasının sorunu olan 
konut ihtiyacı ve buna bağlı sosyal sıkıntı gide
rilememiştir. 

Kaldı ki, bu konunun çözümünde başlıca et
ken olan arsa spekülâsyonu, düzensiz yerleşme 
gibi büyük davalar halledilmeden sürüp git
mektedir. 

Önceleri çözüm yolları olarak görülen, huku
kî tedbir olarak getirilen Gecekondu Kanunu 
ile Arsa O fisi Kanunu, kendilerinden bekleni
len müspet neticeyi verememiştir. 

Metin olarak kanunlar ne kadar mükemmel 
hazırlanmış olurlarsa olsunlar, eksiklikleri bu
lunabilir, fakat uygun, iyi bir tatbikat kanun
lardan bekleneni sağlatır. Müsamaha, taviz ve 
ihmal aksine umulanı verdirmez. 

Gecekondular için 775 sayılı özel bir kanun 
çıkarılmış ve bu kanuna dayalı olarak önleme, 
ıslah ve tasfiye uygulamasına gidilmiştir. Gece
kondu önlemeye öncelik verilmiş ise de, İni vol-
claki gayretler gecekondu ticareti yapanlara pi
yasa yüksekliği temin etmiş; bu fahiş menfaat
ler, önleyici olarak vazife görenlerin bir kısmı
nı da maalesef baştan çıkarmıştır. 

Islah fonksiyonu ile belediyeler, mevcut ge
cekondu bölgelerine özellikle altyapı tesisleri 
götürüyorum diye, siyasî yatırım yansına giriş
miştir. Islah bölgesi olarak ayrılan ve ıslah pro- I 
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jeleri yapılan yerlere eelktrik, su, yol verilmesi 
ve yapılması kadar tabiî bir hizmet olamaz, fa
kat gecekondu önleme bölgesinde veya tasfiye 
bölgesine altyapı tesislerini yaparsan, bunun 
önlenmesi veya tasfiyesi bahis konusu olur mu'? 

Tasfiye uygulamasında ise, yapının içinde
kilere konut İmim adan yıkmamak ilkesinden 
hareket edilerek, oturulması mümkün olmayan 
konutların ortadan kaldırılması öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktaya da nazarı 
dikatinizi çekerim. Oturulması mümkün olma
yanı takdir edecek olan belediye zabıta memu
rudur. Değerli, dürüst ve çalışkan memurları
mız dışındaki bir kısım fırsatçılara bu tür ta
sarruf yarar sağlamakta; diğer yönden büyük 
maddî fedakârlıklar ve emekle başlarını soka
cak bir tünek bulan vatandaşîmızı devamlı teh-
dideden, heyecan içerisinde bırakarak, huzur
suz kılan bir vasat yaratmaktadır. 

Kanundaki bu amaçla ayrılan kaynakların 
yetersizliği, üretimde yoğunlaşmak yerine za
bıta tedbirlerine önem verilmiş olması neden
leri ile uygulama başarılı olamamıştır. 

Sayın arkadaşlarım; bu cennet vatan hepi
mizindir. Bu ülkede yasayan insanların ıstırap
tan uzak, insanca yaşaması da en tabiî hakkı
dır-. Geliniz görünüz ki, büyük şehirlerimizdeki 
sanayi bölgelerine yakın yerlerde ve turistik 
veıierde gayrisılıhi yaşama koşullarında mil
yonlarca insan yaşamaktadır. Bu keyfiyet âdi 
zaıta tedbirleriyle önlenemez. Bu oluşum bir 
vakıadır. Hükümetler için bir emrivâkidir. Bu 
kanunu tesirli hale getirmek, işler hale getir
mek zannımızea mümkündür. 

Gecekondu Kanunu. Arsa Ofisi Kanunu ile 
beraber yürüyecek bir kanundur. Arsa Ofisi Ge
nel Müdürlüğü, arsa spekülâsyonunu önlemede 
önemli bir araç olarak 1969 yılında kurulmuş
tur. Ancak, ofisin kuruluşu ve sermaye yeter
sizlikleri. henüz beklenilen düzeyde uygulama 
vermesini engellemektedir. Sırası gelmişken Ar
sa Ofisinin, beklenilen düzeyde umulan sonuç 
vermemesi, kanunun öngördüğü nakdî sermaye
nin kendisine tahsis edilmeyişindendir. Para 
oknaymca, muhtemel inkişaf sahalarında arsa 
satın alması tabiatryle mümkün olamaz. Ofise 
tahsis edilen Hazine arsaları gyrimenkul varlı
ğını teşkel ederse de spekülatif hareketleri ön
leyici bir tedbir değildir. 
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»Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğünün çeşit
li vilâyetlerde sanayi bölgesi veya meskûn sa
haya elverişli arsaları vardır. Bunların mez
kûr idareden satın alınıp, tahsis edildikleri ga
yede kullandırılması temennisinde bulunuyoruz. 

Bu konuyu burada, keserek, gecekondu prob
leminde mümkünleri arza çalışalım. 

Islah bölgesi olarak tespit edilen sahaların 
ıslah şekli, plânlaması yapılmalı, programlı bir 
şekilde tatbikatına geçilmelidir. Bu cümleden 
olarak o bölgede oturanlara, projeye uygun bir 
şekilde, tapuları bir an önce verilmelidir. 

Kanunun öngö'ıdüğü önleme ve tasfiye uygu
laması, bu tür bölgelerde mekan tutmuş olan
ların barınması için tesis edilecek sitelere, ödeme 
kabiliyetlerine uygun düşen borçlandırma su
retiyle yapılacak konutlara nakli ile mümkün 
olabilir. 

Yolu, elektriği, suyu, okulu ve hamamı, ço
cuk parkı ve yeşil sahası düşünülmüş ve ger
çekleştirilmiş bir sitede, ödeme imkânına uygun 
taksitlendirilme yapılmış bir konuta gitmeye
cek gecekondu sakini düşünemiyoruz. 

Komşumuz İran, Tahran civarındaki gece
konduları bu şekilde haddi asgariye indirmiş 
bulunduğunu müşahade etmiş bulunuyoruz. 

Yerleşme alanları olarak tespit edilen saha
larda, altyapı tesislerini götürerek muhtelif bü
yüklükteki konutların bir araya gelmesiyle kur
duğu sitelere, gecekondu sakinlerini taşımak su
retiyle, gecekonduların tasfiyesi gereken böl
gelerde gecekondudan arındığını, önlenmesi 
gereken bölgelerde de, bir yenisinin yapılmadı
ğını tespit etmek mümkündür. 

Yurdumuzda da bunu gerçekleştirmek ko
lay, ancak tahsisat işinde yüksek Bakanlığın ıs
rarlı takibi, Plânlamanın anlayışlı ve yüce 
Meclislerin de kabulüne bağlıdır. Bu görüş 
makbul bir görüş olarak kabul edilmese dahi, 
bu davaya ciddî çözüm yolları bulmaya mecbu
ruz. 

Ülke nüfusu özellikle 20 yıl içinde hızlı art
mış ve bu artışın ekonomik, sosyal ve çevre ko
şulla rıyle bağıntıları sonucu, yerleşme dokusu 
da değişmiştir. 1960'larda nüfusun % 26,3'ü 
şehirlerde, % 73,7'si kırsal alanlarda yoğun
laşmış iken, 1970 yılında bu oranlar sırasıyle 
c/c 35,9 ve % 64,1 olmuştur. 
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1950'lerclen sonra, tarım arazisinde ekilebilir 
toprakların sınırına erişilmesi, tarımda iş gücü
nün yoğun kullanımını sınırlayan makineleşme
nin başlaması, topraksız ve yeter toprağı olma
yanların artması, kara ulaşım ağının süratle 
geliştirilmesi ve tarım dışı faaliyetlerin canlan
ması sonunda kırdan şehire hızlı bir göç başla
mıştır. 

İşte İm sebepledir ki. yerleşme sorunu yanı 
sıra, yoğun kentleşme alanlarında hava, su ve 
kıyıların kirlenmesi giibi çevre sorunlarının or
taya çıktığı görülmüştür. İnsan sağlığıyle ilgili 
bu hususlar, kısmen olsun, biraz evvel arz et
miş olduğum mesken siteleri sayesinde önlenir. 
Bir merkezî sistemle ısıtma hava kirlenmesini 
bir ölçüde eksiltir. Sıhhî tesisat ve kanalizasyon, 
temizliği mümkün kılar ve sarî hastalıkları ön
leyici bir tedbir olur. 

İmar ve İskân Bakanlığı yürütmekte olduğu 
şehirsel kademelenme araştırmasını 1973 Prog
ram dönemi içinde Konuşlandırdığı takdirde, şe
hirsel yerleşimlere yapılacak hizmet ve altyapı 
yatırımlarının bu araştırma sonunda belirlenen 
kadem deşmeye uygun ve onu gerçekleştirecek 
şekilde yapılması mümkün olacaktır. 

Üçüncü Bş Yıllık Kalkınma Plânında, İmar 
ve İskân Bakanlığının büyük sınaî yatırım pro
jelerinin yarattığı şehirleşme sorunlarını tespit 
ederek çözüm önerilerini geliştirecektir. Bu pro
jelerin altyapı ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların ön
celiklerini, bu önceliklere uygun zamanlama öne
rilerini, etüt ve proje çalışmalarının yapılması 
için ilgili yatırımcı kuruluşlara, bilgi için Dev
let Plânlama Teşkilâtına bildirileceği tespit edil
miştir ki, bu hizmet İmar ve İskân Bakanlığın
ca yapıldığı takdirde çok büyük fayda sağla
mış olacaktır. 

Sayın arkadaşlar, 1970 yılında kabul edilen 
Finansman ve Emlâk Yergisi kanunlarının lüks 
konut yapımını sınırlama ve spekülâsyonu önle
mede etkili olup olmadığı şüphelidir. Çünkü ko
nut ihtiyacının karşılanmasında umulan sonuç
ları henüz vermemiştir. Özel kişiler için, Emlâk 
ve Kredi Bankasının 1951 yılından itibaren tat
bik etmeye başladığı yapı tasarrufu hesabı, ge
çen yıllara kadar vatandaşımız için çok faydalı 
-muştur. Hesap sahibi 12 500.— TL.'sı yatırı-

vor, 2 sene sonra 37 500.— TL.'sı kredi açılıyor 
idi. 
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Bugünkü artan arsa bedelleri ve inşa değer
leri nazara .alınacak olursa, verilen kredinin bir 
kıymeti olmadığı izahtan varestedir. Banka 
kredisi alanların daire alması, mesken edinmesi 
daha kolay olduğu nazara alınarak, artan fiyat 
endeksi de gözönünde tutularak, yapı tasarruf 
hesaibina, yatırılan paranın artırılması suretiy
le, hattâ bir miktar zaman da uzatılarak açıla
cak kredi miktarının 70 000.— TL.'sına yüksel
tilmesi daha uygun düşecektir. 

-Konut bahsini kapamadan önce, konumuz 
Emlâk ve Kredi Bankasına da gelmişken, Sa
yın İmar ve İskân Bakanından bir istirhamda 
bulunacağım. 

Kredi alan vatandaşın alacağı dairenin me
sahası 100 m2, olacağı tespit edilmiş, bu tespit 
edilen mesaha üzerine çıkıldığında vergiye tabi 
oluşu, lüks konut kabul edilişi de bu mesahayı 
Türkiye için donduruyor. Taban ve tavan irti-
faı tespitli değilse dahi, binaya verilen yüksek
lik sebebiyle hemen hemen bu da asgarî bir yük
sekliktedir. 

Türkiye'mizde çeşitli iklim karakterleri hü
küm sürmektedir. Soğuk mıntıkalar için bu öl
çüler uygun düşebilir. Sıcak mıntıkalarda; Ada
na, Hatay, Mersin, Antalya'da yaz aylarında bu 
tip evlerde oturma olanağı yoktur. 

Konutların sağlığa uygunluk durumunu 
kontrol Bakanlığımızın vazifeleri cümlesinden 
bulunduğuna göre. 'bu bölgelerde farklı bir me
saha ve irtifa tespiti zarurî olduğu inancını ta
şıyoruz. 

Şimdiki tatbikat, saydığım vilâyetlerdeki bu 
tip daire ve evlerde oturanları yaz aylarında 
göçebe hayatına döndürüyor, behemahal evleri
ni terketmek zorunluğunıı duyuyorlar. Bunun 
da kendisen has külfeti ve tehlikeleri olduğu 
izahtan varestedir. 

Konut Kanun tasarısı Bakanlıkça gözden ge
çirilirken, ;bu hususunda nazara alınmasını Sa
yın Bakandan istirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, vaktin darlığı sebe
biyle bâzı mevzulara atlamalar yaparak deği
nip, konuşmamı tamamlamak istiyorum. 

İmar ve İskân Bakanlığından bahsederken 
belediyelerle yakın ilgisi olan bu Bakanlığın Be
lediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğün
den bahsetmeden geçemeyeceğim. 

Bütün teknik ve yönetici kadro ve elcman-
larıyle güzel Türkiye'mizin daha güzel olması 
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J için çaba sarf ettikleri, bir ressam ve bir kuyum
cu gibi yurdumuzun dört bir bucağını işledik
leri, güzel görüntüler vermeğe çalıştıkları mu-

I hakkak. Belediyelerin zaman zaman yanıltma 
çabaları, vatandaşın ısrarları karşısındaki Ba
kanlığın hassasiyet ve direnişleri, gerektiğinde 
vukufla meselelere eğilişlerini takdir ve şükran
la anmamak mümkün değildir. 

Depremlerle ilgili çalışmaları da takdirle anı
yoruz. Burdur, Bingöl ve Gediz depremi dola
yısıyla uğradığımız felâkette, Âfet İşleri Genel 
Müdürlüğü ve Bakanlığın bu yönde hizmet ve
ren değerli elemanlarına, eski ve yeni sayın Ba
kanlarına takdir hislerimizi ifade etmek isterim. 

Bu Bakanlığa bağlı bir İller Bankası vardır. 
Türk idareciliğinin bulunduğu nevi şahsına mün
hasır bir bankacılıktır. Faydalı hizmetleri var
dır. Belediyelerle ilgili tasarrufları oluyor. Ça
lışması göğüs kabartıcıdır. Belediyeler organize 
bir hale getirilip, hep İller Bankasından para 
alarak idamei hayat etme havasından kurtarıl
malıdırlar. 

Hal binaları, soğuk hava depoları, dükkân
lar ve sinemalar nihayet akar temin edecek yö
ne sevkedilm elidir! er. 

Köylerde nüfusu 2 000'den fazla olma ha
linde. müracaat ettikleri takdirde, il genel mec
lisi karar verip İçişleri Bakanlığı kabul ettiği 
takdirde, o yer belediye olarak kabul ve ilân 
ediliyor. 

4 Haziran 1972 tarihinde 204 tane köy, kasa
ba hüviyetini kazanarak belediye teşkilâtı ku
rulmuştur. 

İller Bankası bunların haritalarının yapıl-
I masını, imar plânlarını 1973 Programına teklif 

etmişti. Xe safhadadır bilmiyorum; fakat, bir
çoğunun plânı, haritası yapılmamış, malî sorun
lar mülâhazasıylc 1974 - 1975 yıllanan kalma 
durumu ortaya çıkmıştır. 

Hal böyle iken; belediye unvanını insan sa
yısına göre alınca, bu kasaba haklı olarak İller 
Bankasından hissesine düşen nakdî payı almaya 
başlıyor. Parayı alıyor; ama ne yapacağını bil
miyor. Bilse de harita ve imar durumları yok. 
Seçilen, iş basma gelen kadro bir hizmet vermek 
istiyor, çırpmıyor; fakat açibalama kaptan ben 
gidemem fehvasınca olduğu yerde sayıyorlar. 

Bu yeni belediyeler bir pişmanlığa düşmek-
J tedirler. Hizmet verecek plân ve programı olan 
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eski belediyelerin nakdî payları kesilip bu tür 
belediyelere verilmekle, o paralar heba olup gi
diyor. 

Sayın arkadaşlar, bu mâruzâtımla bütçesi 
vesilesiyle Sayın İmar İskân Bakanlığının Hü
kümet nezdinde bir atılım yaparak, belediye ya
pılacak köylerin İçişleri Bakanlığından olurn 
alınırken İmar ve İskân .Bakanlığının mütalâa
sının da alınmasının gerektiğinin bir esasa bağ
lanması lüzumuna inanıyoruz. 

İller Bankasında hizmetlerin aksayışmda, 
Plânlamadan haklı olarak şikâyet dinlemekte
yiz. Örneğin, İller Bankası 1971 yılında takri
ben 000 milyon liralık elektrik şebekesi için ya
tırım yapmış. 1972 yılında 800 milyon liralık 
teklifle gelindiğini de bir an düşünelim. Plân
lama bu yatırımı fazla görüp te 700 milyon li
raya indirince yeniden yazmalar, çizmeler baş
lıyor. Bir hayli masraf ve zayi olan emek bir 
yana, takvim yılı biteceğine yakın harcama tas
dik olup geliyor. Esasen o tarihe kadar büyük 
kısım harcamalar, yatırımlar yapılmış oluyor. 

İcrayı tereddüde ve çekingenliğe düşüren 
bu hale son vermelidir. Bankanın ihtirazi kayıt
la yazı yazdığı ihtiyaçtı belediyeler de kati du
rumlarını bir an önce bilebilmelidirler. 

İmar ve İskân Bakanlığı, kuruluşlarıyle 12 
ayrı binada oturmaktadır. Yurdun yerleşme ve 
konut işlerini idare eden bu Bakanlık kendini 
bir yere yerleştirememiştir. Hem de kira gider
leri için 2 4S7 360 TL. ödemek durumunda bu
lunmasına rağmen. 

Bakanlığın esasen arsası temin edilmiş bu
lunduğundan, 1972 Yılı Bütçesinden etüt ve 
proje giderleri olarak 500 000 TL. ek ödenek ve
rilmesi önerilmişti. 

Ancak Devlet Plânlama Teşkilâtının bakan
lıklar için yeni hizmet binalarının yapılmasına 
ilişkin projeler karşılığı ödenek verilmemesi il
kesi 1972 yılı Programında yer aldığından öde
nek temin edilememiş ve proje gerçekleştirile
memiştir. 

Arsası temin edilmiş ve yerleşme düzeniyle 
ilgili önetüt ve raporları hazırlanarak yatırım 
projesi haline getirilmiş bulunan Bakanlığın, 
kendine ait bir hizmet binasına kavuşturulma
sının hem hizmet yönünden ve hem de malî yön
den büvük favdaları olacağı kanaatindeviz. 

Sözlerimi burada bitirirken Millî Güven Par
tisi Senato Grubu ve sahsım adına 1973 Yılı 
Bütçesinin Türk Milletine hayırlı, uğurlu olma
sını, tatbikçilerine de başarılar dileyerek biti
rir, yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAX _ Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Somunoğlu, buyurunuz. 

AP GPU BU ADIXA EDİP SOMUXOĞLU 
(Kızurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

1973 malî yılı İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Grubunun görüş
lerini arz edeceğim. 

İmar ve İskân Bakanlığı 1958 yılında 7116 
sayılı Kamuda kurulmuş olup, henüz yeni ve 
genç sayılabilecek bu Bakanlığın meseleleri bü
yük ve o nispette geniştir. Şöyle k i : 

Dengeli bir şekilde şehirleşmeyi gerçekleştir
mek, bölgeler arasındaki dengesizlik farklarını 
azaltmak, hususiyle şehirlerde yerleşmeyi düzen
li bir şekle sokmak, umumî hayata tesir eden 
tabiî âfetlerden en az zararla çıkmak ve âfet
lere karşı önceden hazırlıklı bulunmak; 

Yapı malzemesi sanayiini genişletmek ve da
yanıklı. ucuz yapı malzemesi sağlamak, çok sa
yıdaki yurttaşımıza elverişli meskenler temin et
mek ve .1969 senesinde 1161 sayılı Kanunla .tü
zel 'kişiliği haiz, döner sermayeli olarak kurulan 
Arsa Ofisi Genci Müdürlüğü ile arsaların aşırı 
fiyat artışlarını önlemek gibi günlük hayata mü
essir mühim vazifeler yüklenmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlık bünyesinde daha önce ku
rulmuş •bulunan İller Bankası Genel Müdürlüğü 
ve Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Mü
dürlüğü gibi altyapı tesislerinde ve konut inşa
atında, kendi kanunlarının yüklediği vazifeleri 
gören iki mühim teşekkülü de ihtiva etmekte
dir. İmar ve İskân Bakanlığının kuruluşundan 
önce Bayındırlık Bakanlığına bağlı bir kısım, 
genel müdürlükler bu vazifeyi ifaya çalışıyor
lardı. Memleket bünyesinde göreceği hizmetle
rin bir bakanlık tarafından tedviri öngörüldü
ğünden, 1958 senesinde kurulmuş olan bu Ba
kanlığın bilâhare, yerinde ve isabetli olduğu da 
meydana çıkmıştır. 

Zira, Türkiye'de hızlı bir yerleşme meselesi 
olduğu anlaşılmış ve bu yerleşmenin düzensiz
liğini önlemek maksadı ile kontrol altına alına
maması halinde ilerde daha ciddî zorluklarla 
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karşılaşacağımız düşünülmüş ve gerekil tedbir
ler alınmıştır. 

Parti politikamızın temel hedefi, Devlet ve 
fert güçlerinin, yani özel ve kamu sektörünün 
yaııyana gelmesi ile vatandaşın konut ihtiya
cını mümkün olan en kısa zamanda gidermek 
yuvası olmayan aileleri meşru ve hukukî yollar
dan ev sahibi yapmak ve bu maksatla mesken 
kredi faizlerini asgarî hadde indirmek, arsa 
spekülâsyonlarını önlemek, gecekondu yapımını 
kontrol altına almak ve. tabiî âfetler karşısın
da .daiha süratli ve güçlü olarak vatandaşın ya
nında olmak gibi gayeler gütmüş ve iktidarı za
manında maddî imkânları nispetinde gerçekleş
tirmeye çalışmıştır. 

Geçen yıllarda yurdumuzun bâzı bölgelerinde 
vukua gelen can ve mal kaybına sebep olan âfet
ler sonunda yapılacak olanların büyük bir gay
retle ve beklenilenden daha. kısa zaman içinde 
imar ve inşa edildiklerini, felâkete uğrayan va
tandaşlarımızın geiçci ve daimî iskân meseleleri
nin büyük bir süratle halledildiğini kısaca arz 
etme'k isterim. 

1966 senesinin 19 Ağustos'unda vukubulan 
Varto, Muş ve Hınıs depremi büyük ve mühim 
hasara, can ve mal kaybına sebep olmuştur. 
Bu mıntıkada yüksek Heyetinizin bildiği veçhi
le kış mevsiminin çok yaklaşmış olması nedeni 
ile Hükümetin vatandaşları bir an önce çadırdan 
kurtarıp barınabilecek bir meskene kavuşturma
sı gerekiyordu. Bakanlık bünyesinde ve diğer 
bakanlıklarla koordine bir çalışma ve aziz Türk 
Milletinin yakın alâkası sonunda Muş, Varto ve 
Hınıs'ta muhtelif sistemlerde 11 059 konut ya
pılmış, buna 147 milyon lira sarfedilmiştir. 

Bakanlık bu deprem sırasında meydana ge
len aksaklıkları örnek alarak, verilen raporlar 
.sonunda daha önceden hazırlıklı olmaya gayret 
etmiş; nitekim Gediz, Burdur ve Bingöl'de mey
dana sgelen depremde, vesair tabiî büyük ve 
küçük âfetlerde Bakanlık (başarılı çalışmalarda 
'bulunmuş, büyük emekler sarfetmiştir. Elbette-
ki takdirle karşılanır. 

Gediz Depreminde ise, 10 bine yakın konut 
inşa edilmiş, 331 milyon lira sarfedilmiştir. Bur
dur Depreminde 2 bin konuta 83.5 milyon lira 
ve Bingöl Depreminde 5 349 konuta 250 milyon 
lira sarfedilerek bitirilmiş olup, cüzî olarak nok
san kalan az bir kısım konut da önümüzdeki yıl
da tamamen sona erdirilmiş olacaktır. 
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Şu hususu da belirtmek isterim ki, Muş Böl
gesinde daimî iskân çalışmaları yeni bir proje 
olarak ele alınmış, Muş ilinde yalnız bu işlerle 
uğraşacak yeni bir inşaat amirliği kurulmuş
tur. 

Değerli arkadaşlar, 1973 senesinin ödenek 
cetvelinde carî masrafların ve bütün hizmetlerin 
ifası için 417 milyon lira tahsis edildiği görül
mektedir. Evvelki iki sene ile mukayese edecek 
olursak, 1972 senesinde 316,5 milyon, 1971 sene
sinde ise 248,5 milyon olarak verilen ödenekler
le, carî harcamaların artması muvacehesinde, 
mühim bir fark görülmemektedir. 

1973 Malî Yılı Bütçesi 62 milyar olduğuna 
göre, İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi genel 
bütçenin ancak % 7'sini teşkil etmektedir ki; 
diğer bakanlık bütçelerine nispetle, yatırımcı bir 
Bakanlık olmasına göre, yetersizdir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca emek sarf edi
lerek delilleri ile birlikte Devlet Plânlama 
Teşkilâtına sunulan 1973 senesinde Bakanlığa 
müteallik, zarurî görülen bilûmum işlerin ta
hakkuku için 1 078 000 000 lira istenmiş; fakat 
malî takat yetersizliği ileri sürülerek carî mas
raflar hariç, ancak 224 milyon lira ödenek ve
rilebilmiştir. Binaenaleyh, Beş Yıllık Plânda 
tespit edilen ve tedbirlerin alınmasını isteyen 
ve Büyük Millet Meclisince kabul edilen Ba
kanlığın ihtiyaçları yerine getirilemeyecek ve 
plân hedeflerine varamıyacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, kalkınmakta ve ge
lişmekte olan Türkiye'mizin bir de yerleşme, 
şehirleşme sorunu vardır. Bunun için de ilk 
hedef olarak, konut ihtiyacının nazarı itibare 
alınması gerekiyor. Türkiye'mizin son 20 - 25 
sene içerisinde, özellikle büyük şehirlerde sa
nayiin hızla gelişmesi sebebi ile köyden şelıire 
bir akım başlamıştır. İlk zamanlarda Türki
ye'de ve hattâ Batı memleketlerinde her sene 
yapılmakta olan milletlerarası mahallî idareler 
kongrelerinde köyden şelıire akına ve önleme 
çarelerine nasıl gidileceği müzakere konusu ol
muştur. Halbuki gelişen sanayi ve dünyadaki 
bütün hayat şartlarının süratle değişmesinin 
buna sebep olduğu bu kongrelerde de meydana 
çıkmıştır. Zira, köyde eskisi gibi insan gü
cünden çok teknolojiye doğru bir temayül gö
rüldüğü ve hali ile insan gücünün bir kısmının 
sanayi bölgelerine gitmeye mecbur olduğu anla-
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silmiştir. Bu hızlı hareket sonunda yeni yer
leşme düzenli bir şekilde gerçekleşememiştir. 
Aynı zamanda bu yıllar içinde ulaşım ve kara
yollarında görülen kolaylıklar, bu hızlı hareke
te ve şehire doğru akma sebep olmuştur. Bu 
akının geldiği yerlerde yerleşmesi için özel ve 
kamu sektörü yetişemediğinden gecekondu prob
lemi meydana çıkmış ye çığ gibi büyümüştür. 

Yukarda da arz ettiğimiz gibi, 1958 yılın
da 7116 sayılı Kanunla kurulan İmar ve İskân 
Bakanlığı ye 196G senesinde 775 sayılı Gece
kondu kanunları bu ihtiyacı önlemek ye düzen
lemek maksadı ile gerçekleştirilmiştir. Bakan
lık bu teşkilâtıyle bütçesinde kendisine yükle
nen işleri görüp yerleşmeye çalışanların konut 
ve sair medenî ihtiyaçlarını gidermeye gayret 
ederken, daha. hızlı bir akın ye malî kifayet
sizlik sebebiyle tam bir başarıya ulaşamamış
tır. 

Makro seviyede uygulamalar için, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı döneminde konut sektö
rüne 20 milyar liralık bir yatırım öngörülmüş
tür. Bunun 17 milyarı özel sektöre, 3 milyarı 
da kanın sektörüne ait oluyor. Bundan kamu 
sektörü plân dönemi içinde, yani 1968 - 1973 
yıllarında yatırıma ve transfer harcamalarına 
toplam olarak 636 milyon lira sarf etmiştir. 
Bütçeyle kendisine 3 milyar lira yerine verilen 
635 milyon lirayı sarf etmiş ve böylece plân 
hedeflerine bütçe yetersizliğinden dolayı vara
mamıştır. Hattâ 635 milyon lira bu sektörde 
konut olarak görülmektle beraber, daha ziya
de gecekondu önleme ve ıslah bölgelerinde yol, 
su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı tesisle
rine sarf edilmiş; ancak konutun % 2i'i tahak
kuk etmiştir. 

Nitekim bir misal ile arz edeyim: 1972 yılın
da kamu ve özel sektörün gerçekleştireceği ko
nut ihtiyacı tahminen 205 900 olup, buna mu-
•kabil 165 000 konut yapılmış, 40 900 konut 
açık vermiştir. Gerçekleştirme % 80 civarın
da. Eski senelerde de yine buna yakın açık 
meydana gelmiş. Bu şekilde günlük hayatta 
ihtiyacımız olan altyapı tesisleri ve konut için 
plânda öngörülen ve köyden şehire akını vesair 
sebeplerle yapılması lâzımgelen ihtiyaçları kar
şılamaya İmar ve İskân Bakanlığının ilk kuru
luş Kanunu ve müteakiben çıkarılan kanunlar 
yeterlidir, gerekli organize mevcuttur. Yal

nız bütçeden istenilen para verilirse, ihtiyaçla
rın büyük bir kısmı giderilir ve yerleşmenin 
ıstırabı kısa zamanda azalır. 

Son bir kaç. sene içerisinde bakanlıkların 
bütçelerinde dikkate alınacak şekilde artma 
olduğu halde, İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesinde önemli bir gelişme görülememiştir. İmar 
ve İskân Bakanlığının kuruluş kanunu gereği 
olarak, konut sektörünü düzenleyecek politi
kaların tespiti Bakanlığın faaliyetleri .arasında
dır. Bu nedenle konut kanun tasarısı, konut 
kooperatifler kanun tasarısı ve ucuz konut 
sahaları kanun tasarılarının hazırlanarak Par
lâmentoya sevk edildiği öğrenilmiştir. Maddî 
imkânlar zayıf kaldığı takdirde bu kanunların 
ne derece fayda temin edeceği bilinememekte
dir. 

Bir yerleşme meselesi olmakla beraber sa-
'înayileşme dolayısıyle köyden ile ve bir ilden 
diğer ile veya büyük illere akın açıkça görül
mektedir. Bir temenni izhar edeceğim. Küçük 
ve büyük sanayiler, hattâ atclyeler kurulurken, 
işverenden özel sektör veya kamu sektörü ol
sun, orada çalışacakların konut ihtiyacını te
min etmek sorumluğunu taşıması istenmelidir. 
İşte bu hareket, konut darlığının ve gecekon
duların hızlı artmasının önlenmesi için mühim 
sebep teşkil edecektir. Yukarıda arz ettiğim 
konut kanun tasarısının bu düşüncemi tahak
kuk ettireceğini ümit etmekteyim. Meselâ, ha
len kurulmakta olan Seydişehir Alüminyum 
Fabrikasında çalışacak 10 binden fazla" vazife
linin, işçinin konut ihtiyacı düşünülnıe'mişse, 
buraya çalışmaya gelenler kendi başının çaresi
ne bakmaya mecbur olacaklardır. 

Yine diğer bir fabrika da, İstanbul yolu 
üzerinde, bizzat' gördüm; 10 - 12 kadar me
mur konutundan başka menken yok, konut yok. 
Haliyle gecekondu yapmak istemişler, ona da 
/müsaade etmedikleri için işten, verimden azal
ma olduğu mütehassıslarca, oradaki elemanlar
ca belirtilmiştir. Bunun gibi birçok yerler var
dır. 

İmar ve İskân Bakanlığı yatırımlarla sorum
lu olduğuna göre, teknik insan gücünün yeter
li olması birindi şartını teşkil eder. Halbuki iki 
seneden beri teknik elemanlara ne şekilde olur
sa olsun verilecek yan ödemeler geciktirilmiş 
ve bir kısmı verilememiştir. Bu nedenle mer-
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kezde, hususiyle iller teşkilâtında bulunan kıy
metli elemanların ayrılmalarına sebep olmuştur. 
Bir an önce ye tatmin edecek sekide Hüküme
tin yan ödemelerin yerilmesini temin etmesi ik
tiza eder. 

Muhterem arkadaşlar, Bakanlık teşkilâtın
da kurulan Belediyeler ye Teknik Hizmetler 
Genel Müdürlüğü yeni ye isabetli bir kuruluş
tur. Belediyeler, imar plânlarının tatbikatını 
düzenlemeyi ye bunları gerçekleştirmeyi yapa
mamaktadır. Belediyelerin her husustaki ça
lışmaları kendi imkânlarını aşmış olduğundan, 
Hükümetin para ve teknik yardım kaynakları
na müracaat etmesi mecburiyetinde kalmıyor. 
Halbuki belediyeler kendi güçleriyle hareket 
ederlerse, Devletin daha büyük çaptaki yar-
dımiyle bütün meseleler halledilmiş olurdu. 

O halde belediyeerin güçlenmesi için 40 se
me önce çıkan Belediyeler Kanununun ve özel
likle 1948'de neşredilen 5237 sayılı Belediye 
Gelirler Kanununun yeniden düzenlenip Parlâ
mentoya şevki icap ederdi. Aşağıda arz edece
ğim; bu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ile İçişleri Bakanlığının vazifesi, onların şevki 
cümlesindendir. 

Nitekim, uzun müddetten beri İçişleri Ba
kanlığında hazırlanmakta, münakaşa ve müza
keresi yapılmakta olan Belediye Gelirler Kanu
nu nihayet Meclise sevk edilmiştir. Günün ko
nusu olan reform kanunları kadar mühim bulu
nan Belediye Gelirler Kanununun tatilden önce 
çıkmasını temenni etmekteyiz. 

Bu hususta bir misal arz edeceğim: 1948'de 
yürürlüğe giren 5237 sayılı Belediye Gelirler 
Kanununun 24 ncü maddesinin son fıkrasında: 
«Belideyeler koyun ve keçiden hayvan başına, 
10, kuzu ve oğlaktan 5 kuruş satandan resim 
alınır» der ve bu kanun bugün yürürlüktedir. 
4 ilâ 5 liraya alman bir koyundan 10; kuruş re
sim alınması normal ise de, halen 500 ilâ 800 
liraya ve hattâ daha fazlasına satılan bir koyun
dan yine 10 kuruş alınmasının devamını takdir
lerinize arz ederim. 

İşte bu sebeplerle, belediyeler haytî ehem
miyette olan ihtiyaçlarını görmekten uzak ola
rak carî masraflarını karşılayamamaktadır. Bu 
kanımla belediyelere bir hayatiyet kazandırılır-
;sa, İmar ve İskân Bakanlığının bugün yap
makta olduğu malî yardımlar ve yatırımlarla 
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I biraz olsun diğer ihtiyaçların karşılanmasına 
çalışılır. 

1966'da intişar eden 775 sayılı Kanundan 
önce gecekondu mevzuu kendi kaderine terk 
edilmişti. Bu kanunla, yurdun mesken duru
mu ve ihtiyacını tespit etmek, şehir ve köyler
de sıhhî, sağlam ve ucuz mesken inşaası için ge
rekli etütler yapmak ve tatbikatını sağlamak, 
ıslaha muhtaç olanları ıslah veya tasfiye et
mek gibi kanununda yazılı mevzuların tatbiki1 

istenmiştir. Aynı zamanda yeniden gecekondu 
yapımını önlemeye de kanunda yer verilmiştir. 
1972 malî senesinde Mesken Genel Müdürlüğün
ce 134 milyon lira sarf edilmesine rağmen hız-

j lı bir yerleşmenin icap etmesi ve sanayiin sü
ratle gelişmesi karşısında yeterli olamamıştır. 
Buna bilhassa bütçe kifayetsizliğini ekleyebi
liriz. 

Bundan başka gecekondu sorununun halli 
için bugünkü çalışmaları geliştirmek suretiyle, 
uzun vâdede halledilebileceğini hatırdan çıkar-

I mamak icabeder. 
I 

Değerli arkadaşlar, son senelerde Türkiye'nin 
hemen her tarafında ve özellikle büyük şehirler
de arsalarda aşırı fiyat artışları görülmüştür. 
Bunları önlemek maksadiyle 1969 senesinde 
1164 sayılı Kanunla tüzel kişiliği haiz ve döner 
sermayeli olarak kurulan bu genel müdürlüğe 
arsa stoku yapmak, bu arsaları plânlayarak ol
duğu gibi veya altyapı tesislerini inşa ederek 
ihtiyaç sahiplerine satmak veya kirala
mak ve netice itibariyle kanununda vazıh hu
susları yerine getirmek gibi vazifeler yüklenmiş 

I bulunuyordu; fakat 1.164 sayılı Kanunda 10 se
nede Hazineden 250 milyon lira döner sermaye 

i verileceği kararlaşnıış ise de, bütçe ile bu taah-
j hüt yerine tam getirilememiştir. 

Bununla beraber, 1969'da 10 milyon, 1970'de 
40 milyon, diğer senelerde ise 20 milyon, ki, ce
man 65 milyon lira genel müdürlüğe verilebil
miştir. Ayrıca 1973 senesi bütçesine de 10 mil
yon lira ödenek konmuştur. Şimdiye kadar bâzı 
metropoliten olmaya namzet şehirlerde ve di
ğer yerlerde organize sanayi bölgelerindeki ara
ziyi istimlâk etmiş ve projelerini yaptırmıştır. 
Planlandığı şekilde bu genel müdürlüğün büt
çesinde hiç olmazsa önümüzdoki senelerde ve 

j hattâ 1973 senesinde ek ödenekle istenilen talısi-
| satın verilmesini temenni ederim. 
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Değerli arkadaşlar Bakanlığın Yapı Malze

mesi Genel Müdürlüğü ucuz ve kaliteli yapı mal
zemesi temin etmek, yapım ve üretim teknikleri
ni geliştirici ve yapılarda malzeme standardını 
yürütmeye çalışmaktadır. Batı memleketlerinde 
yapı malzemesi ve inşaat sistemi değişmiştir. Bu 

' mesele de halledildiğinde inşaat sırasında malze
me israfı önlenmiş olacaktır. Yapı malzemesi sa
nayiinde İmar ve iskân Bakanlığıyla birlikte il
gili bakanlıkların koordine çahşmalariyle fayda
lı neticeler alınacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bir şehrin medenî ol
ması için üç faktör lâzımdır : Su, kanalizasyon, 
elektrik. Bunlardan mahrum olan bir yere şehir 
diyemeyiz. İşte bu vazifeleri belediyeler ile bir
likte İller Bankası Genel Müdürlüğü ifa etmek
tedir. Bu genel müdürlük şehirlere ve kasabala
ra hizmet götürmekte altyapı hizmetlerini başa
rı ile yürütmektedir. 1972 senesinde kendisine 
tevdi edilen hizmetleri ve yatırımları % 100 ger
çekleştirmiştir. Karma Bütçe Komisyonunda bu 
da belirtilmiştir... 

BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın So-
munoğlu. 

A. P. GRUBU ADINA EDİP SOMUNOĞLU 
(Devamla) — Mensuplarını tebrik ederim. 

1973 yatırım programı için verilen tavan çok 
noksandır. İller Bankasının 1973 için projeye ve plâ 
na istinaden istediği 1 240 000 000 liraya muka
bil, 831 000 000 lira kabul edilmiş ve Hazinece 
bu miktarın 350 milyon lirasını da kendi kay
naklarından temini teklif edilmiştir. Bilâhara 
Karma Bütçe Komisyonunda 350 milyon lirayı 
Maliye Bakanlığının avans şeklinde İller Banka
sına tediyesini kabul etmekle beraber, yukarıda 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz Belediye Ge
lirler Kanunu Meclislerde kabul edildiğinde, 
verdiği avansın mensubunun yapılması kaydı 
konmuştur. 

Sayın arkadaşlar; konut mevzuunda uzun 
yıllardan beri mühim fonksiyon icra eden Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü ça
lışmalarını da kısaca arz etmek istiyorum. 

4947 sayılı özel kanunla yurtta meskeni ol
mayan vatandaşları ucuz mesken sahibi yapmak, 
yapı işlerini teşvik etmek, bankaya ve başkala
rına ait arsa üzerinde bina yapmak, banka nııı-
ameleleriyle uğraşmak ve netice itibariyle kanun
da yazılı konut dâvasını hal için çalışmak mec
buriyeti konmuştur. 

Bu teşekkülün mutlaka hayırlı ve verimli bir 
müessese olduğuna ve pek çok kimseleri ev sa
hibi yaptığına kimsenin hiçbir şüphesi yoktur. 
Yalnız Batı memleketlerinde konut dâvası, ge
cekondu meselesi, bizimki kadar olmasa bile, 
vardır. Hemen hemen halletmiş ve halletme yo
lundadırlar. Yerilen mesken kredilerinin yapı 
tasarrufundan veya diğer ipotekli kredilerden 
veyahut toplu konut yapacak kuruluşlardan alı
nan faiz nispeti fazla ve müddet azdır. Bunu 
yalnız bir nesle yüklemek doğru olmasa gerek. 
Bunun için, bankanın malî imkânlarının kuvvet
lenmesi lâzımgeldiğini de biliyorum ve yine ha
ber aldığıma göre bu hususta araştırma ve etüt
ler yapılmakta olduğu memnuniyeti muciptir. 

Ayrıca Bankanın lüks inşaattan tevakki et
mesini, daha ziyade halkın ihtiyacı olan tasar
ruflu konutlara ehemmiyet vermesini de temen
niye şayan görürüm, ki son zamanlarda bu tara
fa yönelinmiştir. 

775 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde; Dev
let bütçesinden ve diğer teşekküllerden bu amaç
la konan ödeneklerin bir fonda toplanmasında 
büyük bir isabet olacaktır. Şimdiye kadar orta 
halli vatandaşın ve küçük esnafın ve az gelirli 
memurların kurdukları 350 kadar mes'ken yap
tırma kooperatifleri kredi beklemektedirler. Zi
ra, Maliye Bakanlığının Emlâk Kredi Bankasına 
Bütçe Kanunu gereğince yerine getirmesi icabe-
deıı vecibeleri getirememiş olması, bankayı güç 
duruma sokmuştur. 1972 senesinde 53 milyon 
lira kabul edilen para henüz verilememiş, bu se
beple her türlü kooperatifçiliği teşvik için halk 
tavsiye ve teşvik edildiği halde bu kooperatif
lere verilmesi ieabeden 25 bin lira dahi malî 
yetersizlikten ötürü tahakkuk ettirilememiştir. 
25 bin liranın ihtiyacı da karşılamadığı bir ger
çektir. Çünkü Sosyal Sigortalar buna mukabil 
60 bin lirayı 75 bin liraya çıkarmış iken, 25 bin 
lira gibi miktarı az ve faizi yüksek kredilerden, 
istenilen konut davası halledilemez. 

Bundan başka, Emlâk Kredi Bankası yapı 
tasarrufu için aldığı 25 bin lirayı 3 seneye (Müd
deti 2 senedir) çıkarıp 4 misli kredi olarak ve-
rebiîirse ve faizi azaltırsa konut yönünden bü
yük başarıya ulaşmış olur. 

Sayın arkadaşlarım; sözlerimi bitirirken büt
çenin İmar ve İskân Bakanlığına ve kıymetli 
mensuplarına ve Türk Milletine Adalet Partisi 
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Grubu ve sahsım adına hayırlı ve verimli olma
sını temenni eder. Yüce Senatoya saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesi tümü üzerindeki grup görüşmeleri bitmiş
tir. Kişisel görüşlere geçiyoruz. 

Usule göre kayıt sırası ile söz verilir. An
cak, Sayın Yiğit Köker ile Sayın Cebe'nin öner
geleri İçtüzüğün diğer bir hükmüne bizi uyma
ya zorlar. Çünkü Sayın Yiğit Köker lehte, Sa
yın Cebe aleyhte söz istemişlerdir. O sebeple 
tespiti gerekmektedir. 

Sayın Kınaytürk. lehte mi aleyhte mi?.. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen, lehte mi aleyhte 

mi?.. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Aleyhte. 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever.. Yok. 
Sayın Ayrım, lehte mi üzerinde mi, aleyhte 

mi?.. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlır?.. 
HÜSEYİN KALPAKLIOJLU (Kayseri) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil?.. 
HÜSNÜ DİKEÇL1GİL (Kayseri) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Tarlan?.. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Saym Yalçuk?.. Yoklar. 
Sayın Yiğit Köker lehinde. 
Sayın Cebe aleyhte. 
Şimdi lehte, aleyhte, üzerinde prensibine gö

re ilk söz Sayın Ayninin, buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

ym Başkan, Sayın Köker Komisyon üyesi değil 
mi?.. 

BAŞKAN — Komisyon üyesi; ama aleyhte 
meşruhat şerhi olmadığına göre lehte konuşa
bilir, yani aleyhte konuşmayacaktır. Aleyhte 
konuşabilmesi için meşruhatı lâzım, aksi takdir
de bağlar. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, bu duruma göre sıra nasıl oluyor lütfen? 

BAŞKAN — İlk, lehinde Sayın Ayrım, ilk 
üzerinde Sayın Kınaytürk, ilk aleyhte Sayın 
Lütfi Bilgen. 
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İkinci lehte Sayın Köker, ikinci aleyhte Sa
yın Kalpaklıoğlu, ikinci üzerinde Sayın Dikcç-
ügil. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Saym 
Başkan çok rica ediyorum, ben daha evvel söz 
aldım. Benim sıram 5'tir. 

BAŞKAN — Evet Dikeçligil'den önce sizsi
niz. Şimdi sıraya koyup bildireceğim. Bir da
kika. 

Buyurun Saym Ayrını. 
YUSUF ZİYA AYRİM (Kars) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 

Ben geçen sene bu Bakanlık bütçesinin aley
hinde konuştuğum için hiçbir netice alamadım. 
Bugün kendilerine teşekkür etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulundum. 

Kendilerine yalnız şunu hatırlatayım ki, sağ 
olsunlar, bu kadar güçlü teknik kadronun yap
mış olduğu halkın yıllardır özlemini çektiği ko
nutların hiçbirisine vatandaş yerleşmedi. Sağ 
olsunlar, kendilerine teşekkür ederim. Bu me
sailerine devam etsinler. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sırayı okuyorum; 
1. Saym Ziya Ayrım; 
2. Sayın Lütfi Bilgen ; 
3. Saym Faruk Kınaytürk; 
4. Saym Yiğit Köker; 
5. Saym Kalpaklıoğlu; 
6. Saym Cemal Tarhın. 
Buyurun Saym Bilgen. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Biz ne olduk 

Sayın Başkan, benim sıranı nasıl? 

BAŞKAN — Sizinki aleyhte olduğu için, 
3 ncü aleyhte oluyorsunuz. 1 ne i aleyhte Lütfi 
Bilgen. 2 nci aleyhte ve sizden önce Kalpaklıoğ
lu. Siz 3 ncü alc-yhteye düşüyorsunuz. Eğer 
kifayet verilmezse konuşursunuz; ama kifayet 
verilirse, şüphesiz ki imkân kalmıyor. Sıralama 
bu şekilde oluyor. 

Saym Bilgen buyurun. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Saym Başkan, 

10 dakika içinde bunların hepsini okuyacak de
ğilim. Yalnız eşantiyon olarak getirdim. 

Arkadaşınım biraz evvel Grup adına yaptığı 
konuşmada da değindiği bir mesele var, bir suiis
timal meselesi. Aslında bu bir tek suiistimal de 
değil, Türkiye'deki suiistimaller zincirinden bir 
numune; ortaya benim vilâyetimden çıkmış. Ben 
bir öneı-ge vermişim, Cumhuriyet Senatosu bir 

4G2 — 



C. Senatosu B : 24 2 . 2 . 1973 O : 3 

Karma Komisyon kurmuş, bütün partiler temsil 
edilmiş ve sonunda oybirliği ile şöyle bir rapor 
çıkmış. Raporda detaylardan sonra sonuç olarak 
denmiş ki; «Suiistimal vardır.» Gidilmiş yerin
de görülmüştür. Suiistimal sadece orada da de
ğildir. Bütün Türkiye çapında olması muhte
meldir, ki yapılan merkezî çalışmalarla bu an
laşılmıştır ve bunun bir soruşturmaya esas ola
cak şekilde Senato Başkanlığına sunulması uy
gun görülmüştür. 

Her partinin temsil edildiği üyelerden ku
rulmuş okluğuna göre herhalde buna inan
mak lâzımdır, vaka da yerinde görülmüştür. 

Büyük Millet Meclisine bir soruşturma için 
verdik, dosyaları teslim ettik. Zamanın îmar 
ve İskân Bakanı Sayın Menteşeoğlu cevabım
da : 

1. O olay olduğu zaman ben Bakan değil
dim. 

2. Zaten suiistimal yoktur.» der. 

Hulâsa olarak arz edeceğim, fazla vaktini
zi almayacağım. Evet, olayın neticesi alınırken 
belki Sayın Menteşeoğlu Bakan değildi. On
dan sonraki Bakandı aslında onun bir suçu 
yok; ama iş tezgâhlandığı! zaman Menteşeoğ
lu Bakandı ve olayın esas faili olan hanım, 
Mcntcşeoğlıvnun zamanında Bakanlığa geti
rilip hızla yükseltilmiş. Nasıl yükseltilmiş.? 
Onu bilmiyoruz; ama para noktasına da yer
leştirilmiş. 

(Bu Komisyona biz katılırken bir resmî va
zife görmek için katıldık. Geçen defa Sayın 
Bakan bana cevap verirken şu cümleyi kul
landılar- : 

«Bilirkişi raporları, şahit ifadeleri kesin 
hesap seviyesine varıncaya kadar hesapların 
incelenip tespiti müsvette olarak 965 sayfa 
tutmuş; bunun halen 613 sayfası yazılmış, 
tahmin ediyorum ki, daktilo sayfası olarak 3S0 
sayfasının da brikac gün içinde bitmesi müm
kün. O zaman 480 sayfalık bir tahkikat dosya
sı olacak» demiş. Eh, o günden beri 'birkaç gün 
geçtiğine göre, öyle sanıyorum ki, Sayın Ba
kan burada: «Biz bu dosyayı tamamladık, mah
kemeye intikal ettirme safhasına getirdik» di
yecektir. Bunu umuyorum. 

Başka bir yerinde Sayın Bakan, sanıyorum 
ki, benden daha eski parlâmanterdir, defalar
ca bakanlık yapmışlardır', bir noktaya temas 

ettiler: Benim bu dosyaları nasıl ele geçirdi
ğimden ve birde hele Cumhuriyet Senatosu 
üyesinin bunu ele geçirmesinin mümkün olma
yacağından bahsettiler. Kendisinin Devlet 
kadrosundan gelmiş olması, defalarca Ba
kanlık yapmış olmasının da izah için faydalı 
olmadığını! söylediler. Onu da, uzun cümlesi
ni okumak suretiyle vaktinizi almayacağını; 
ama Beyan böyle idi, arkadaşlarım hatırlar
lar. 

Arkadaşlarım, biz Komisyon olarak gö
rev aldığımız zaman Komisyon Başkanımız 
Afyon Karahisar Senatörü Sayın Kâzım Ka-
raağaçlıoğlu arkadaşımızın imzalariyle Ba
kanlığa şu yazı yazılmıştı; fotokopicini oku
yorum : 

«İmar ve İskân Bakanlığa 

(Ankara 

İçel Senatörü Sayın Dr. Lüfi Bilgen'in is
teği ile Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 
ncü ve 138 nci maddeleri uyarınca Mersin 
ilinin Gülnar ilçesi Belediyesi gecekondu ön
leme inşaattan dolayısıyie yapıldığı iddia edi
len yolsuzlukların araştırılması için kurulan 
Komisyonumuz çalışmaya başlamıştır. 

Bu konudaki önerge sureti ilişikte gönde
rilmiştir. Bakanlığımızın önergede ileri sürü
len hususlar hakkında düşünce ve kanaatleri
nizle, l)iı konudaki müsbit evrakın Komisyonu
muzca tetkik edilmek üzere en kısa zamanda 
bulundurulmasını rica ederim.» 

Bu resmî yazıya elbette Bakanlık gerekli ce
vabı dosyalar halinde verdi. Biz ifadeleri al
dık. Bütün zabıtlardan Komisyon arkadaşları
mıza teker teker suret çıkarıp verdik; açıkta. 
olsun diye Sayın Bakanın burada dediği gibi: 
«Efendim bu tahkikat gizlidir, oraya her kâ
tip sokulamaz, her daktilo sokulamaz». Buna 
iştirak etmek mümkün değil. Zaten hırsızlık, 
dalavere ayyuka çıkmış, Türkiye çalkalanıyor, 
milyonlar gitmiş, tahkikat gizli olacak. Gizli 
bir tarafı kalmamış zaten. Bütün ' bunlarda, 
bizim soruşturma için Büyük Millet Meclisine 
intikal ettirdiğimiz dosyaların fotokopileri, 
suretleri var. Masraf ederek yaptırdım. Ko
misyona katılan arkadaşlarım da da suretleri 
var. Muhafaza ettiler mi etmediler mi bilmem 
ama ben dâvanın sahil)i olarak neticeyi alın-
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caya kada r bu fotokopileri, suret ler i elde tu
tacağım. İşte bilgim buradan "'(diyor Sayın 
Bakanım. 

Ben meseleyi sadece bir zihniyetin belir
tilmesi için or taya koyuyorum. Yoksa teferru
atına girecek değilim. Zaten bunu öğrenme-

••yen de .kalmadı. 
Bütün mesele şu : Bir olay oluyor, bir suiis

t imal yapıînmm. sonra bu suiist imalden bahset
mek doğru bulunmuyor . Netice a lmakta gay
ret göstermiyoruz veya yeterl i olmuyor. 

'Sadece bu değil. Bugün Komisyonda bakan
lık mevkine yükselmiş arkadaş lar ımız da v a r ; 
başka bir t ahk ika t olayı için i s tanbul ' a git
mişt ik, İller Bankasında bir arsa satvnalmasın-
dan dolayı bir suiistimal olmuştur. Onu da oy-
biıliği ile tespi t ettik, bu rada a r a ş ı l d ık : İs
tanbul 'a git t ik, milyonlar gitmiş, heba olmuş.. 
Onun da neticesi or tada yok. Hani niçin bu 
kadar yavaş gidiyor, benim üzerinde durdu
ğum nokta bu. Eğer hak ika ten biz bir yanlış 
kanaate varnıışsak Par lâmaı ı ter olarak, mü
fettişler bir yanlış kanaa te varmısiarsa, iş 
mahkemeye intikâl etsin ;. hiç kimse zan al
t ında kalmasın, alnının akı ile dolaşsın. Yok ha
kikaten bir suiistimal var ise, suçlular cezası
nı bulsun. B u n d a n somak i l e r de bundan ce
saret almasınlar, öner im bu kadard ı r . 

i m a r ve İskân Bakanl ığının bu yıl hazırlan
mış olan bütçesinin Tür 3.1 illetine hayırl ı , uğur
lu olması dileğiyle saygılar sunanın . 

BAŞKAN — Sayın Kınay tü rk . üzerinde. 
öMim FA.RTK K I N A Y T f R K ( B u ı d u r ) — 

S:-y:n Başkan, değmli senatörler , kıymetli 
Bakan, Bakanlığın gazide mensuplar ı ; 

İmar ve İskâıı Bakanlığı 1970 malî yılı Büt
çesi üzerindi1 sahsım adına koııımurkmı. bu Ba
kanlığın 1958 yılında 7 1(5 (i sayılı Kanunla ku-
ıtılrnuş bulunması, İmar ve İskân Bakanl ığı ku-
ı ulusundan bu yana sayı lamayacak kadar çok 
önerdi hizmetler vermiş bulunma.a, takdir le 
ifadeye değer. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzme, mem-
leki timizde hemen her sone ummadığımız, 
tahmin etmediğimiz böigelm do dağınık ve. çok 
şiddetli , çok da telâfat xcrcn âfetler olmakta
dır. Bü tün bu Öterlerin yaralar ını , imkânsızlık
lar ına rağmen en kısa zamanda Milletçe, diğer 
bakanl ıklar la işbirliği yaparak , ha t tâ yabancı 
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devletimle de teşriki mesai ederek zamanında 
sarmış olmanın vermiş olduğu huzuru, bu Ba
kanlığın çal ışmalarında her zaman görmekteyiz. 

Bu kada r hizmet gören bu Bakanl ık , git t ik
çe genişlemiş, meıkez teşki lâ t ından başka t aş ra 
teşkilâtı da. kuru lmaya başlanmıştır . 5 2 y e ya
kın il liiorkez'nde il imar müelüı bükleri kurul
muştur . (deri kalan illerimizde do kurulmamın, 
ha t t â ilçelerimizde imar şefliklerinin teşekkülü
nün lüzumlu olduğunu belirtmek isteriz. Halbu
ki bütçe teklif lerinde bu sene yeni bir imar mü
dür lüğü kurulmasına imkân verecek ödeneğin 
ay i dmad 'ğu ı ı görüyoruz. 

Bakanhk imar müdürlükle ; iımrı vası talar ı 
da yetersizdir. Bu sene 10 vasıf?; alınması için 
ödenek konulmuştur , ki bu miktarın ela kâfi 
olmadığını ifaele etmek istenim. 

Değerli senatör ler ; bu Bakanl ığın teşkilâ
tında. Planlama İmar genel Müdür lüğü , Mes
ken Genel Müdür lüğü , A ısa Ofisi Genel Müdür
lüğü, Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, Beledi
ye Teknik Hizmetkoi Genel Müdür lük le r i gibi 
teşekküllerin büyük hizmetler verdiğini ve kı
sa konuşma müddetim içerisinde bunları 
d</aylamın huzurunuzda, a ' z etmenin imkânı 
olmadığım ifade ederek, yalnız baş ındaki gemel 
müdür arkadaş lar ımıza ve pe: sonelmıe teşekkür
le yedinoreğim. 

Yalnız Afet İşlemi (dene! Alüelürlüğüne kı
saca de :ğinmek isterim. 

7 20d saydı Kanun ile bu kamuna, ek madde
ler get i ien 1051 sevdi Kanun ve' bu kanun la r a 
dayanı la rak yapı lan yönetmelikle!e göı eı mezkûr 
genel müdür lüğün görevleri, i laha önce meyda
na gelmiş â le t le rde zarar gören ailelerden hak 
sahibi olanların taleplerinin karşı lanması , muh
temel âfete mâruz olan yerlerin öncelik sırasına 
göre programa alınarak gerekli tedbir ve yar
dımların sağlanması, âfet vukuunda emniyet ve 
sağlık tedbirle! y i e , iaşeı ve geçici bar ınak sağ
lanması. konut yapımında afetzedelerin kendi 
imkânlar ının kat ı lmasının sağlanması, fazla 
afetzedeye yardımda bulunulması gibi önemli 
hizmetleri vardır . Genel Müdü ı lüğün 1972 Büt
çesi muhtelif kaynak l a rdan toplam olarak 
288 fioG 361,19 l iradır . Bununla 1972 senesin
deki uygulamalar ı , Burdur , Bingöl, Gediz dep
remleri ve normal hizmetleridir. 
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1 2 . 5 . 1971 gönü meydana gelen güzel mem
leketim Buıdur depreminde, merkez ve köyle
rinde 2 048 konutun yapılması plânlanmış ve 
bu işler için de 79 075 000 Türk Lirası harea-
nılması öngörülmüştür. 1972 yılı içen isinde ya
pımı tamamlanan 568 konutla birlikte, toplam 
olarak 1980 konut inşaatının tamamlandığımı 
ve gerçekleşmenin % 90 oranında fizikî bir 
gerçekleşme olduğunu memnuniyetle ifade et
mek borcumdur. Halen 1385 adet ahır ve saman
lık inşaatı ile 58 konut inşaatınım devam etmek
te olduğunu, 10 konut inşaatının da çeşitli se
beplerle başlanılınadığını tespit etmiş bulunmak
tayız. 

Hemen bu münasebetle ifade etmek isteriz 
ki, Burdurumıızda vukubulan deprem dolayı-
siyle başta evvelce hizmet vermiş değerli Bakan 
arkadaşlarıma ve mevcut Bakan arkadaşımıza 
ve bütün Bakanlık teşkilâtı ile Âfet İşleri Genel 
Müdürlüğü ve arkadaşlarına, Burdur'daki inşaat 
amirliğine ve a ika duşlarına, depremin ilk gü
nünden itibaren başlayan değerli ve yılmak bil
meyen, geee gündüz demeden çalışan bütün per- ' 
ameline yaptıkları kıymetli mesailerinden do
layı şükra ırkın mı ifade ederken, her türlü ko
laylığı gösteren İller Bankası, Emlâk Kredi 
Bankası ve bu Bakanlığa bağlı olmayan Ziraat 
Bankan, Halk Bankası ve diğer banka genel 
müdürü arkadaşlarımıza ve teşkilâtına da, bu 
felâketli anımızda bize gösterdikle; i yardımlar
dan dolayı ayrıca şükıanlarımı belirtmek iste
ri i!ı. 

Muhterem Menatörl.n ; bu k'sa konuşmam
dan snıııa, iki temennime de değindikten sonra 
huzurunuzdan ayrılacağım. 

1. — Bunlunda deprem tatbibatı sununda 
görülmüştür ki, dört köyümüz ikişer üniteye 
ayrılma halindedir. Bunlardan Aşağı ve Yukarı 
Mürdümler köyleri, mevzuatın Köy İşleri Bakan
lığına intikal ettirilmeliyle rakledilmeyen konut
lar yerleşim ünitesine nakledilmektedir". Yal
nız Yeşilova'nın Dercköy'ü ile, Hacılar köyünün 
yandan fazlası deprem ronu yerleşim yerine 
nakledileni emiştir. Haedar'da 60, Dere Köyde 
40 7a yakın aile durmaktadır. Bunların evlerinin 
maruz kaldığı âfet hafif veya oturabilir oldu
ğundan, Âfetler Kanunu hükümle! ine girme
mekte ve nakilleri mümkün olmamaktadır. Du
rum Köy İşleri Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 
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Köy İşleri Bakanlığı da kendi mevzuatları icabı, 
ancak kendi evini yapana numune olmak üzere 
beş aileye kredi vermekte, diğerlerine Verme
mektedir, Bunun için köyler ikiye bölünmekte 
ve sonucunda altyapı hizmetleri de ikişer olarak 
meydana çıkacağı gibi, küçük dört köy ünitesi 
doğmaktadır. Halbuki biz, yerleşmeleri küçük 
ünitelere değil, birleştirmeye gitmek mtediği'mi-
ze göre, noksan 'mevzuatın değiştirilerek bugün
kü neticelerin doğmamasını talep etmekteyiz. 

2. — Bu yıl İmar Kanunu tatbikatı olarak 
konan ödeneklerin tamamının Cumhuriyetimi
zin 50'nei y:lı münsbctiyle Ankara'da Anıtka
bir etrafının kamulaştırılmasına ayrıldığını öğ
renmiş bulunuyoruz. Evvelâ bunun çok yerinde 
bir görüş olduğunu belirtmek isterim. Yalnız 
İmar tatbikatı imkânından mahrum belediye
lerin bu imkâna da kavuşturulma -mm sağlan
ması şarttır. 

3. —• 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
yerine ikâme edilmek üzer hazııdamırrş bulunan 
yeni tasarının en kısa zamanda kanunlaşması lü
zumludur. Zira iller Bankası, hizmetlerini kendi 
imkânları nispetinde. Hazineye yük olmadan 
yürütmen için bu tasannın en kısa zamanda ka
nunlaşmasının lüzumuna inanmaktayız. 

4. — Konut maliyetlerinin ucuz oku ak elde 
edilebilme:! için c/c 00 ilâ c/c 70 yapı malzeme-
shi'-'n. bol, ucuz ve kaliteli olarak üretimi lâ-
zınnbr. Bu inin için de yapı malzemesi sanayinin 
teşviki, bu itibarla bir sanayi teşvik fonu şek
linde veya finansmanının diğer yollardan sağ
lanmasında kolaylıklar gösterilmesiyle yapı mal
zemesi sanayi müteşebbisi erine vergi iadesi, ya
tırım. indirimi, gümrük, indirimini gibi kolaylık
ların sağlanması yerinde olur. 

5. Birinci Beş Yıllık Plânda kamu arsala
rının tek elden yönetiminin sağlanması nede
niyle kurulması öngörülen Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü Kanununun 5 nei maddesinde; «Genel 
Müdürlüğün döner sermayesinin 10 yılda 250 
milyona tamamlanması öngörülmüştür.» 1970, 
197.1, 1972 yılı bütçelerinde toplam olarak ofise 
tahsis edilen 65 milyondan bugüne kadar ancak 
45 milyon Türk Lirası tahsis edilebilmiştir. 

Diğer taraftan arsa stoku gibi bir hizmetin 
geniş finansman imkânlariyle gerçekleşeceği 
gözönünde bulundurulacak olursa, Genel Mü
dürlüğün bu finansman imkânsızlığı içerisinde 
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kendisine tevdi edilen hizmetleri yerine getire
meyeceği aşikârdır. Sadece ofise, 1973 yılı prog
ramını uygulaması için, Maliye Bakanlığı büt
çesinin ilgili bölümünde 10 milyon Türk lirası 
bir ödenek konulduğu görülmektedir ki. bunun 
yetersiz olduğu meydandadır. 

6. Âfet bölgelerindeki şantiyelerde hizmet
tin yrütülmesi için lüzumlu teknik personelin 
temininde müşkülât çekilmektedir, Bu nedenle, 
sözleşmeli personel istihdamına ait Meclis gün
deminde bulunan maddenin bir an evvel ele alı
narak çıkarılmasının lüzumunu belirtmek iste
riz. Bakanlığın 7116 sayılı Kuruluş Kanununun 
değişiklik teklifinin de bir an evvel gerçekleş
mesi yerinde olur. 

Son olarak Yetki Kanunu ile Bakanlık tek
nik elemanlarına verilmiş bulunan c/c 5 nispe
tindeki bir ödeneğin yetersiz olduğu, bu nedenle 
de huzursuzluğun devam edeceği kanaatinde bu
lunduğumuzdan, Bakan arkadaşımızın bu iş üze
rine eğilmesini temenni ederim. 

Yüce Heyetinize beni dinlemek lütfunda bu
lunduğundan teşekkürlerimi arz eder, İmar ve 
İskân Bakanlığı bütçesinin aziz milletimize ve 
memleketimize. İmar ve İskân Bakanlığına ha
yırlı, uğurlu olmasuu temenni eder. saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Köker. Siz Komisyonun 
Başkanvekilisiniz ve lehte oy kullanmışsınız, 
1 elıte konuşmaya mecbursunuz. 

Y1(!İT KOKET? (Ankara) — (kıvet tabiî 
lehte konuşacağım Sayın Başkan. Zaten sözü 
isterken de lehte konuşacağımı beyan ettim. 

Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Basl.anııı da biraz önce ifade etlikleri 

gibi, bütçeyi Yüce Meclislere niyabetle tetkik 
elen Bütçe Karma Komisyonunun Başkanvckili 
olarak, müspet oy kullanarak Yüce Senatoya 
sevk edilen bütçenin altında imzası bulunan bir 
üye sıfatiyle aleyhte konuşmam zaten mümkün 
değil. 

Ben, bütçe üzerinde de uzun boylu bir şey 
söyleyecek değilim. Ancak temsil ettiğim An
kara'nın, İmar ve İskân Bakanlığına bir şükran 
borcunu ifade etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım hatırlayacaklardır, 
Ankara'da trafik sıkışıklığını halletmek üzere 
Ankara Belediyesi tarafından muhtelif çareler 
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düşünülmüş; bu çarelerden bir tanesi Opera 
üstgeçidi Ankaralıların hizmetine açılmış idi. 
Ancak bir seneden beri bütün hazırlıkları ta
mamlandığı halde, anlayamadığımız bir sebeple 
ihalesi de yapılmış olmasına rağmen durdurul
muş bulunan Kızılay yeraltı çarşısı inşaatı hu
susunda İmar ve İskân Bakanlığının bir iki gün 
önce müspet bir karar alarak yeraltı çarşısının 
inşasına müsaade ettiğini büyük bir memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu anlayışı Anka
ra'ya. Ankaralılara göstermiş bulunan Sayın 
İmar ve İskân Bakanlığı mensuplarına Ankara'
nın bir temsilcisi olarak bu kürsüden minnet ve 
şükranlarımızı arz ediyoruz. Çünkü bu konu, 
Ankaralılar için bir haysiyet meselesi haline. 
gelmiş idi. Şayet bu müspet karar alınmamış 
olsaydı, birkaç gün zarfında Ankaralı Parla
menterler olarak bunu bir gensoru konusu yap
mayı da düşünüyorduk; ama Bakanlık bütün 
bu ihtimalleri ortadan kaldırarak büyük bir an
layışla bu meseleyi halletmiş bulunmaktadırlar. 

Huzurunuzda tekrar, tekrar bu. konuda te-
sekiir ediyorum ve her yıl olduğu gibi, bu yıl 
da başarılı hizmetlerinin devam edeceğine inan
dığım İmar ve İskân Bakanlığının 1973 yılı 
bütçesinin felâketzede vatandaşlarımıza, gece
konduda oturan aziz vatandaşlarımıza, Türk 
Milletine ve Bakanlığın mümtaz mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek Yüce He
yetinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, aleyhte, 
FAKİII ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 

halen yukarıda konuşulmakta olan bir kanun 
teklifinin Bakan tarafından aydınlığa "kavuştu
rulmasını temin için bir iki dakikalık söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN •— Gruplar adına söz sırası bitti, 
kişiler adına söz sırası gelmiştir. Soru sorarsı
nız Sayın Özlen, olmaz mı ? 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Soru olarak so
rarım o zaman. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri; — 
-Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu saatte mühim telâkki ettiğim iki hususu 
dile getiıerek ki.-;a bir mâruzâtta bulunmak is-
tiyoıum. Biıincisi, şehirleşmenin, şehir plânla
rının tanzimi ve Bakanlık tarafından tanzim 
edilen bu plânların murakabesi; ikincisi de, çık
maza giren gecekondu meselesi. 
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ıMühterem arkadaşlar; biliyorsunuz, beledi
yeler kendi şehir imar plânlarını yaptırırlar ve 
bunun tatbikatına da kendileri nezaret ederler; 
fakat gerek plânın yapımı, gerekse yapılan plâ
na uygun şehirleşmenin olup olmadığının kont
rolü, îmar ve İskân Bakanlığının vazifesinden-
dir. Tatbikatta görüyoruz ki şehirler, arzu edi
len, bugünün şartlarını haiz ve ileriye matuf 
şehir büyümesi nazarı itibara alınarak bir plân 
ve onun tatbikatı içinde gelişmemektedir. Çok
larınız biliyorsunuz, sayın Bakanlığın kıymetli 
ele ilanları da bilirler ki, hiç bir şehrimiz Avru
pa veya Amerika'da sevdiğimiz, gezdiğimiz ve 
beğendiğimiz şehirler ölçüsünde, stilinde, ra
hatlığında yapılamamaktadır. 

Bu konuda ben başta .Sayın Bakan veya ba
kanlar ve o Bakanlığın bununla ilgili başlarına 
ne kadar kabahat bulursam, bir o kadar da o 
şehrin ve kasabanın belediye reislerine ve onun 
emrinde çalışan ilgili elemanlarına aynı ölçü
de kabahati bulmak isterim. Çünkü, hepsini şe
hir belediyesine yük!eşek, onun yanlış tatbika
tına «evet»1 diyen Bakanlık da o derecede me
suldür. Sadece, Bakanlığın kontrolü de, anla
yışsız bir bereliye reisinin veya onun emrinde 
çalışanların bilgisizliği sebebi ile kâfi gelme
mektedir. 

Çok kere «Haydi bu da böyle geçsin» de
mek suretiyle bir neme lâzımcılık içinde şehir 
ve kasabalarımız maalesef istediğimiz ölçüde 
güzel bir inşa tarzı, rahat bir şehir ve kasaba 
olmaktan uzak bir imar yığını halinde ve ile
risi hiç bir zaman düşünülmeden yapılıp git
mekte. Sonu ne olacak, bilmiyorum; ama biz
den. 20 - 510 yıl sonra gelenler herhalde yapılan 
bugünkü binaların, açılan bugünkü caddelerin, 
inşa edilen meydanların ne kadar hatalı oldu
ğunu ve o şehrin istikbali için bir fayda değil, 
zarar getirdiğine şahit olacaktır. 

Mumterem arkadaşlar; o kadar ki, tarihî 
eserler dahi hesaba katılmadan bunların yanına 
yapıdan yeni yığıntı binalar; meydanın ortasın
da çeşmeler, dükkân yığıntıları; nerede bir ça
yır, çim varsa, bahçe varsa, hemen ortasından 
geçirilen bir cadde, yanma yapılan dükkân ve 
apartmanlar... G-örüyorsunuz ki, şehirler nefes 
alamaz hale gelmiştir. 

Tekrar ediyorum, bu kabahatin hepsi Sayın 
Bakanlıkta ve ilgililerinde değil; ama büyük 

(kısmı kendilerindedir. Diyecekler ki; vilâyetler, 
belediyeler imar plânlarını yaptırmaya karar 
alır, biz de tasdik ederiz, murakabesi bize ait
tir. Doğrudur. 

- Muhterem arkadaşlar bugün «palyatif ted
bir» dediğimiz ve ağzımızdan düşürmediğimiz 
bir husus vardır. Bu, tam mânasıyle şehirlerin 
plânlaşmasmda tatbik edilmektedir. Çok şehir
lerimizin bildiğiniz gibi nazım, ana plânı yok
tur; olanlar da, yeni yapılmakta ise de, zanne-
;liyo'um sekiz onu da geçmedi şu anda, o da 
bugünün şehir anlayışı içinde değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir şehir yalnız bi
nadan ibaret değildir, yalnız tesisten ibaret de
ğildir. Onun bahçesi, parkı, muntazam ve geniş 
yolları yoksa, bugün yüz bin olan şehrin yirmi 
sone sonra, elli sene sonra iki yüz, üç yüz, beş 
yüz bin, bir milyon olacağını hesaba katan aca
ba kaç tane belediyemiz var? 

O belediyeyi murakaibe eden, şehircilikten 
anlayan muhterem zevatdan, bu yanlış plânlar 
geldiğinde; «Yazık Milletin milyonları heder 
oluyor, buraya apartmanlar dikiliyor; ama gü
neşi nereden alacak, havayı nereden teneffüs 
edecek, bu ka'dar insan ve o insanların vasıta
ları, eşyaları nereden, hangi cadde ve sokaktan 
geçecek?» diyen var mı acaba? «Bugün yüz bin 
olan bu şehir, yirmi sene sonra beş yüz bin ola
cak, o zaman bugünkü imarı bizden sonraki ge
lecekler beğenecek mi, yaşama imkânı bulacak
lar mı?» diye düşündüğümüz var mı acaba ar
kadaşlar? Ama, Milletin milyonları beton yığın
ları içinde eriyip gitmektedir, istanbul'una gidi
niz öyledir, Ankara'sına geliniz öyledir, birçok 
şehirlerimiz öyledir arkadaşlar. 

Görüyorsunuz, daha bizim vasıtalarımıiz, Av
rupa şehirlerindeki vasıtalarla kıyas edilirse, 
onların onda biri hacminde yok; ama caddeler 
bugün vasıtaların ne park yapmasına müsait, 
ne yollarımız yayaların geçmesine müsait, ne de 
caddelerde rahat bir vasıtayla gidip gelmek 
mümkün. 

Sayın arkadaşlarım:, bu işin üstünde fazla 
durmayacağım; bir cümle ile bu mevzuu bitir
mek istiyorum. Milletin parasına yazık oluyor, 
şehirlerimizin istikbalini çıkmaza sokuyoruz ve 
bunun vebali ilgililere aittir; ne söylerlerse söy
lesinler, eser meydandadır, hangi şehre gider
seniz gidin, Avrupa şehirleriyle bu mânada ki-
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yas kabul -edecek, onlarla karşılaşacak bir im
kâna da sahip değillerdir. 

Onun için diyorum ki, Sayın Bakanlığın il
gili sayın yetkilileri bu şehirlerin imar plânla
rını, ona plânlarını bir gün evvel yaptırsınlar, 
kontrolünü muntazam yapsınlar, belediye reis
leri istediği gibi istediği yerden cadde açanla
sın, istediği yeri imar edip istediği yeri imardan 
•mahrum bırakamasm, herkes mülkünün sahibi 
olsun; gün, sene evveli parseller, imarlar, her 
şey belli olsun ve vatandaş kendi arsasında, ken
di yerinde tasarruf imkânı bulsun, alması sat
ması mümkün hale gelsin. 

Muhterem arkadaşlar, bugün şehrin dışında
ki tarlalar bu yanlış imar yüzünden arsa hali
ne gelmekte, yirmi bin liralık bir tarla iki .mil
yon liralık hale gelmekte ve şehrin içi imar ol
madığı, için sehvin içinde esas ana plân yarp'T 
imara. geçil^mediği için, şehrin içinin a^vhi^e 
dışı çelişmekte ve içi olduğu giıbi kalmaktadır 

Bu mevzuu burada bırakıyorum, gecekondu 
meselesine geçiyorum. 

Biliyorsunuz büyük ümitlerle bir Gecekon
du Kanunu yaptık; zannediyorum- kanun numa
rası 775. Bir fon ayrılacaktı, bu Bakanlığın 
bütçesinde bu para toplanacaktı ve bu Kanuna 
göre bâzı yerler satın alınacaktı, Hazine arsa
ları alınacaktı... 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

•Saym Başkan, bir an evvel söyleseydiniz öbü
rünü kısar, buna biraz zaman ayırırdım. Neyse, 
müsamaha ederseniz birkaç cümleyle hulâsa ede
yim. telhise çalışayım. 

BAŞKAN — Saatin müsamahası yok. 

HÜSEYİN KALPA KTJOĞLU (Devamla) — 
Peki, hemen kesin mikrofonu. 

Mum+et'p.nı arkadaşlarım; ümit ile yaptırı
mız bu Gecekondu Kanununun tatbikatına ba-
k m z Heyhat. hüvük üzüntü içindeyiz. Büyük 
şehir1 eri söylemiyorum; içler acısı, göKiyorsn-
ııuz. Ankara'nın neresinden şehre girerseniz gi
rin her taraf gecekondu, îstaribul'un neresinden 
şehre girerseniz şirin gp-cekondu Benim bulun
duğum şehri sövleveyim: Kavsen'nin nefesin
den çehre girerseniz şirin gecekondu. NP ola
cak bu sehHer? Eskişehir. Adana. izmir, Erzu
rum... Nereyi gezmişsem, hepsi gecekondu. 

Sayın Elâzığ Senatörü arkadaşım işaret edi
yor, Elâzığ'ın etrafında da gecekondularla bu
günden toplanmış, çevrelenmiş vaziyette; şehri 
arayın bulun. Bir hayli yürüdükten sonra şeh
rin ortasına doğru gelirken, şehri görür hale-
geliyorsunuz. 

Peki, biz bu Kanunu niye yaptık? Bu Ka
nun neve göre yapıldı arkadaşlar Parlamenter
lerin keyif ve arzusuna göre bu Kanun yapıl
madı. «Ben bu isten anlarım, şehircilik bilirim»' 
diyen şehircilik mütehassıslarının yapmış olduk
ları bir Kanundur bu. Sayın Bakanın ve onun 
temsil ettiği arkadaşların yaptığı bir Kanundur 
bu. Neden tatbik edilmedi1? Eğer, bu Kanun 
vanlışsa, tatbik edilmiyorsa ki. bu da -mümkün
dür. neden bugüne kadar düzeltilmesine ihti
va" edilmedi, geçilmedi? Hani sphirci ya bun-
H"? Biz Parlâmento üy°sıv'z .. Nihayet «Teknik 
vv^vTmdur» diyorlar, «Pekâlâ» diyoruz ve kanun 
hal'nde çıkarıyoruz. Olabilir, onla"* da yanlış 
^etirehilir, biz d-a yanhs çıkarabririz; ama beş. 
altı se^e geçti. Şayet onlar da sikâveteilerse. 
bugüne kadar neden düzeltilmedi?.. Yok, eğer 
şikâyetçi değillerse, vazifelerini niçin yapmıyor
lar? 

Nedir bu gecekondular, şehirleri istilâ etmiş
ler mantar gibi her tarafta? Belediyelerden, 
Haz'neden alacakları arsaların parse^syonuna 
gidip de bir an evvel bu fukaralara dağıtıp. 
kontrolünü ellerinde tutmak suretiyle, o vatan
daşları buralara aktarma'k. yapılan gecekondu
yu yıkmak, yenilerini yaptırmamak suretiyle 
ve hergün bir geçiştirme ile, bir savsaklama ile 
bütün şehirleri gecekondularla çepeçevre çevir
melerine im.'kân ve fırsat vermem-ek gerekir-, fa
kat vaziyetin bövle olmaması, basta onlar ol
mak üze^e, biz parlamenterlerin de Hükümeti 
Mı mânada k^ntmi ^demed^ 'ml/d^dir . Bu ha-
+ak vo1q gidildiği için. sehıvle.rin iman konu
sunda Hükümet1' tam mânası i1 e murakabe et-
»-».ev̂ n bir r»arlâmenter olarak kendimi de suç
lu telakki ediyorum. 

inşallah Savın Bakan ve onun kıymetli er
kânı bu tenkitlerden ve zannediyorum kendile
rinin de şikâyetçi olduğu bu durumdan artık 
bundan sonra aynı ölçüde müter-^bbih olarak 
ilk fesatta, ilk imkânda bunları düzeltip, güzel 
nehirlerimizin böylece gecekondulardan kurta
rılmasına yardımcı olurlar. 
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Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ede
rim. Sayın Başkan, müsamahmıza sığındım, te
şekkürümü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, buyurunuz. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım:; 

Bendeniz küçük bir mevzu hakkında konuş
mak üzere söz almış bulunuyorum,. Konu, âfet
ten zarar gören kamu tesislerine fondan yapı
lan yardımlarla ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlarım; malûmunuz oldu
ğu üzere âfetten zaraır gören vatandaşlarımıza 
ıbina, işyeri ve saire gibi yerler yapabilmeleri 
için 7269 sayılı Kanunla ve bu kanunu tadil 
eden 1051 sayılı Kanun hükümlerine göre yar
dım yapılmaktadır. Bu yardım, aynı zamanda 
bina yapılan sahadaki yeraltı, yani su, elek
trik, yol gibi hizmetler ve tesislere de şamil 
olup, borçlandırmaya da tabi değildir; hibe 
olarak verilmektedir. Ancak bu yardımdan ka
mu kuruluşu olarak sadece belediyeler istifade 
etmekte ve diğer kamu teşekkülleri yıkılışa, ya
hut haraibıolsa bile bu yardımlardan hariç tu
tulmuşlardır. Kanun böyle bir istisnai hüküm 
getirmiştir. Zannediyorum kanunun 29 ncu 
maddesi, bir gün aradık bulamadık; ama 29 
ncu maddesi olduğunu zannediyorum, istisna 
bu maddededir. 

Muhterem arkadaşlar, takdir edeırsiniz ki, 
bir zelzele olmuş; orada kamu tesisi olarak yal
nız belediyeye ait gayrimenkul yoktur, Dev
letin diğer teşekküllerine ait binalar da var
dır. Nitekim, Muş'ta valiye ait bina yıkılmış
t ır ; ama kanunun bu istisnai hükmü karşısın
da, buraya yardım yapmak mümkün değildir. 
Kendi Bakanlığı da yapmıyor ve vali bugün 
'başka bir yerde ikamet etmektedir. Buna akıl 
ve sır erdirmek mümkün değildir. 

Şimdi Meclis kanadından geçip Senatoya 
gelecek olan bir kanun var; bu, 1571 sayılı Ka
nunu tadil eden tasarıdır. Merkez Bankasında 
bir fon teşkil edilecek ve buradan bu resmî ku
ruluşlara yardım için, tamir yahut vesaire için 
öıdünç para verilecek; yani yardımın karşılığı 
yine ödeneedk. 

Bendeniz bu tedbiri yeterli görmüyorum. 
Bilmem Sayın Bakanın fikri nedir? Ödünç ma
hiyetinde olmasın diyorum ve bu kanunun bu 
maddesinin (29 ocu maddesi ise) tadili sure

tiyle bir yerde zarar gören bütün binaların, 
Devlete ait binaların bu borçlanma dışında yar
dımdan istifade etmeleri hususunda acele bir 
hüküm tedvin edip, Meclislere sevk edilmesin
de yarar olacağı kanaatindeyim. Bu hususta 
bir çalışma olduğunu da istihbar etmiş bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlar; Bakanlığın diğer ku
ruluşlarının çalışmalarına da şöyle kısaca göz 
atmak yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel görü
şen arkadaşımın aleyhte olan fikirlerine maa
lesef benim için iştirak etmek mümkün değil
dir; hele Bakanlığa bağlı İmar ve Plânlama 
Genel Müdürlüğü için katiyen iştirak etmiyo
rum. Fikirlerini tevcih ettiği o umum müdür
lükte, «Haydi, bu da böyle gitsin» zihniyetinin 
katiyen hâkim olmadığına inanmaktayım. Se
bebi şu : Biz dışarıdan gelen belediye reisleri
ne ve saıireye öncülük edenleriz. Biz oraya gi
diyoruz, onlarla berabeır rica ediyoruz. Umum 
müdürlük ellerinden geldiği kadar bu işi en 
güzel ve en uygun bir şekilde yapmaya çalışıyor; 
o zaman bunu. inkâr etmememiz lâzımdır, bilâ
kis, teşekkür de borçluyuz. 

Muhterem arkadaşlarım; bilhassa İller Ban
kasına değinmek istiyorum. Bu banka vatan
daşla en çok mulhatabolan bir bankadır. Çolk. 
sıkıntılı bir mesai verdiklerine de kaniyim. An
cak bu bankanın her sene su, elektrik, kanali
zasyon ve saire için kendisine tefrik edilen tah
sisatının yeterli olmadığına kaniyim. Hattâ o 
kaçlar ki, duyduğum doğru ise, 1973 yılının bir 
bizmet kolu için, bu sene verilen tahsisatın ge
çen seneden, 1972 senesinden müdevver, başlan
mış işlerin yapımına ancak kâfi geldiği ileri sü
rülmektedir. Peki, arkadan gelen işler ne ola
caktır? 

Binaenaleyh, İller Bankası, İmar ve Plânla
ma Genel Müdürlüğü, Âfetler Genel Müdürlü
ğü ve diğer kuruluşların hizmet ifasında tes
pit edilen aksaımalaır varsa,, bunu bu kuruluş
lara ve mensuplarının ihmaline değil, başta 
maddî imkânsızlıklara bağışlamakta isabet ol
duğu kanaatiyle mâruzâtıma son verirken, he
pinizi hürmetle selâmlar ve İmar ve İskân Ba
kanlığı bütçesinin Bakanlığa ve millete hayır
lı olmasını temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 



C. Senatosu B : 24 2 . 2 . 1973 O : 3 

BAŞKAN — Yeterlük önergesi vardır, ,oku- | 
tuyorıum. 

Başkanlığa 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde I 
altı sayın üye konuşmuştur. Vaktin geciktiği 
de nazara alınarak, müzakerenin yeterliğini arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞ/KAN — Yeterlik önergesini... 
A. HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Aleyhinde konuşmak istiyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Komisyon üyesi olan bir arkadaşın yeter- j 
lik önerge vermemesi lâzımdır; bunun takdiri- j 
ni bize bıralksııılar ve bunu ilik defa görüşüyo- | 
ruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yurtsever. 
A. HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — | 

Muhterem arkadaşlarım; 

İmar ve İskân Bakanlığı gibi, çok önemli | 
işlerle meşgul olan bir Bakanlığın bütçesi üze
rinde yapılan görüşmeler cidden çok kısa geç
miştir. Crörüşlerini belirtmek isteyen daha bir 
veya iki arkadaşımız mevcuttur. Muhterem ar
kadaşımın işaret ettiği gibi de, önerge, bir ko
misyon üyesi olan arkadaşımız tarafımdan veril- j 
mistir; usulsüz olması icabeder ve bunu Sa
yın Başkanın takdirlerine bilhassa arz ediyo
rum. Bu iki arkadaşımız da konuştuktan son
ra haliyle müzakereler sona ermiş olacaktır. 

Bu bakımdan konuşmak isteyen bu iki ar
kadaşımıza da söz imkânı verilmesini istirham 
ediyor, ,önergeyi reddetmenizi rica ediyorum, j 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon üyelerinin önerge 
vermeyeceklerine dair İçtüzükte önleyici bir 
hüküm yoktur. Takdir Yüce Heyetindir. 

Yeterlikle ilgili önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... I 
Yeterlik önerge kabul edilmemiştir. J 

Sıra ile söz veriyorum. 
Sayın Cehe ? Yok. j 
Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, şahsen bâzı meseleler üzerinde duraca
ğım. 

Konuşacağım konularla ilgili olarak da, tek
nik elemanların bunlarda bir hatası olmadığını 
da elbette peşinen arz edeceğim. Sebebine ge
lince: Bu teknik insanlar, elbetteki kafaların
da ve gönüllerinde yaşattıkları meselelerin ta
hakkukunu isterler; fakat o tahakkuk yapılır
ken, olmasını istedikleri hususlar olmuyorsa, 
benim kanaatimce bunun sebebi siyasî baskılar
dır. Bu siyasî baskıların dışında kalabilme, 
bakanların vazifesi olmalıdır. Bu Bakanlıkla 
ilgili olan bakanlar, tam mânasiyle memleketin 
imar ve iskân işlerinde siyasetin dışında kal
dıkları takdirde, memleketin siyasî işleri de 
mükemmelen yürür. 

Benim Sayın Bakandan bâzı sorularım ola
caktır. Bir; 

Türkiye'de önleyici bölgelerde sosyal mes
kenler yapılıyor; fakat öyle yerlere siyasî 
inançlarla sosyal meskenler yapılmıştır ki, 
şu Milletin parasına yazık olmuştur. Par
lamenter arkadaşlarımız çıkıp da Türkiye'yi 
dolaştıkları vakit görürler ki, 4 bin nü
fuslu bir ilçede dahi sosyal meskenler ya
pılmıştır. Dört bin nüfuslu bir ilçenin 
ne bir sosyal meskene ihtiyacı vardır ve ne 
de bir gecekondu meselesi vardır; ama oraya 
bir bakan gelir, siyasî yatırım dolayısıyle ora
ya Devletin parasını sarf eder ve sarf ettik. 
Sonra da aradan iki sene, üç sene geçmiş ve ya
pılan binaların içerisine kimse girmemiştir. 
Girmez. Beyefendi, benim de param olsa Sa
yın Bakan, ben de kat mülkiyetine taraftar ol
mam, oturmam. Hakikaten gider, iyi bir mes
kende tek başıma oturur ve rahat ederim. Ana
dolu'nun bir yapısı, bir karakteri vardır. Bu 
insanlar durup dururken, içtimaî durum ve 
sosyal yaşantılarına göre, niçin gitsin de o kat 
mülkiyetinin içerisine girsin? 

Şimdi soruyorum Sayın Bakana, Türki
ye'de böyle önleme bölgelerinde sosyal mesken
ler yapılmış da içerisine girilmemiş nereleri 
vardır ? 
Halk girmeyecektir ve Devletin parası çarçur 

olduğuna göre, bunu nasıl halledeceksiniz ve 
nasıl önleyeceksiniz? 

12 Marttan sonra, Türkiye'de içtimaî has
talıklar olmuş, yolsuzluklar olmuş, lâkin bun
ların üzerinde durulmamıştır. Sayın Başbakan: 
Ferit Melen de tenkit etmiştir. Kendisini seve-
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rim; fakat gel gelelim ki, bütün bu yolsuzluk
ların üzerine set çekilmiştir, olan işler örtülme
ye çalışılmıştır, hiçbir şey olmamıştır. 

Samimiyetle söylüyorum, mesele şahıs mese
lesi değil; fakat Türkiye'de öyle paralar çarçur 
edilmiştir ki, teknik elemanlar bunu istemezler 
ive öyle meskenler yapılmıştır ki, bugüne ka
dar duruyor. Yazık değil mi bu memleketin 
parasına ? 

İkinci bir husus: Müfettişler gitmiş, tetkika-
tmı yapmış; deniyor ki, «Bu sosyal meskenle
rin % 85'i hatalı.» Yine bu arkadaşlar bunun 
böyle olmasını istemezler. Bu sosyal mesken
lerin yapılması için büyük paralar harcanırken 
hiç düşünülmedi mi; yarın bir deprem olursa, 
bu hatalı binaların içerisindeki vatandaşın ha
li ne olacaktır?1 Ben bu konuda bir araştırma 
istedim, bunun üzerine vatandaşlardan mek
tup aldım, bana hak veriyorlar, «Doğrusunuz» 
diyorlar.. 

Teknik elemanlarla mücehhez olan bu ku
ruluş, teftişlerinde bu haksızlığı gören insan
lar vicdan azabı duyuyor; fakat sosyal mes
kenlerin inşasını alan müteahhitler, bu işi hiç 
de normal ve muntazam olarak yapmıyorlar. 
Biz bunu nasıl kabul edelim? Niçin gelen hü
kümetler bu mevzuun üzerine gerekli şekilde 
eğilmediler? Teşekkür etmek kolay, biz de öve
lim; fakat bu haksızlıklar Türkiye'si ne vakit 
haklılar Türkiye'si haline gelebilecektir? Par
lâmentonun bu konu üzerine eğilmesi lâzım. 

Kısaca değineceğim diğer mesele de şudur: 
Türkiye'de maalesef yerleşme düzeni anormal 
değildir. Bunu Sayın Bakanlık mensupları 
ve teknik elemanlar kabul ederler. Kırsal ara
zi varken, daha müsait yerler varken, Sincan'ın 
mümbit ovasına mesken yapılması doğru mu
dur? Türk tarihinde yaşamış ecdatlarımız bizim 
kadar düşünememiş mi? Mesken kurmak için 
düz ovayı seçmiyor da, işe yaramayacak ara
ziyi seçiyor? Bu suretle geleceğini düşünüyor, 
teminat altına alıyor. Şehirlerimiz mümbit ol
mayan topraklara doğru yayılacağı yerde, düz 
ovaların içerisine iskân ediliyor. Bu yerlere 
yazık değil mi? Bu hususlar bir etüt meselesi 
olmalı ve araştırıldıktan sonra plân buna göre 
derpiş edilmeli. Bu suretle gelecek nesillerin 
istikbali, geçim şartları gözönüne alınmalı. 

İstanbul istikametine doğru giderken, İz
mit'in mümbit ovalarında fabrikalar kurulur; 

deniz berhava olmuş, ö canım arazi eldetn git
miş. Başka konacak yer yok mudur? Bir mi
sal daha verebiliriz; Bornova'da kurulan Ege 
Üniversitesi. Toprağı seven insanlar, maalesef 
toprağı berbat etmişlerdir; burada kırsal yer
ler vardır, üniversitenin oraya kurulmaması 
gerekirdi, işe yaramayan topraklar üzerine bi
na edilmesi lâzımdı. Bütün bunlar ilim mües
sesesinde dahi nazarı itibara alınmamış, ilerisi 
için çok yazık. 

İçtimaî yönden bakılacak olursa, gelişme
miz normal değildir. Yalnız, bir vilâyetimizi 
gördüm: Manisa. Manisa, diğer ilçeleri gibi den
geli nüfusa sahiptir. Manisa'nın 60 bin nüfusu 
varsa, Turgutlu'nun, Akhisar'ın da 40' - 50 bin 
nüfusu vardır. Demek ki, burada gelişme 
normal, dengeli bir gelişmenin içerisinde bu
lunuyor, önleme bu şekilde kendiliğinden tahak
kuk ediyor. Ankara veya diğer vilâyetlerimiz 
öyle mi? Benim mensup olduğum vilâyette ala
bildiğine gelişiyor; fakat kazaları küçülüyor. 
Halbuki, gecekonduları önleyebilmek için, 
Devletin bu konu üzerinde hassasiyetle durup, 
o kazaların gelişmeleri istikametinde imkânları 
sağlaması gerekir. 

Yoksa, nüfusun şehre olan akınını önlemez, 
orada gerekli yatırımları yapmaz, ilerisi için 
tedbirler almazsanız, muayyen şehirler anor
mal nüfus artışına mâruz kalacak, içtimaî buh
ranlar doğacak, kötülükler olacak, bu aksak
lıklar devam edecek. 

Diğer bir mesele; şehirlerin böyle anormal 
gelişmesi sağlanırken, gençlerimizin de istik
bali düşünülmüyor. Bizim yaşımızda olan ar
kadaşlarımız bilir, şehirlerde eğlenecek yerler 
bulabilirdik, müsait sahalar vardı; ama bu
gün büyüyen şehirlerde zavallı çocukların oyun 
yerleri yoktur, küçücük masum çocukların; 
cadde üzerinde top oynadıklarını görürsünüz. 
Bu bakımdan kazalara da şahit olabilirsiniz. 
Buraların yapımı düşünülürken, ne kadar kıy
metli olursa olsun, insan neslinden daha kıy
metli olamaz. Neden bu küçük çocuklara park
lar, oyun sahaları düşünülmedi? Genç insan
lar enerjisini deşarj etmek ihtiyacını duyar, o 
küçük çocuklar kapalı spor salonlarına kadar 
gidemezler. Enerjisini haröayamadığı zaman 
ne olur? Bunalım meydana gelir, içtimaî yön
den gelişmez, bu yüzden de enerjisini kötüye 
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(kullanmaya meylediyorlar. Gençliğimizin buh
ran sebeplerini bâzı noktalarda aramamız lâ
zımdır. 

Bazı belediye reislerinin ve idare âmirleri
nin iyisi olabiliyor. Biz idarecilik hayatımız
da belediye reisini ikna etmiştik. Allah Rah
met eylesin Belediye Başkanı Osman Kavuncu, 
çocuk bahçelerine yer vermiş, değerlendir
mişti. 

Şimdi, Ankara'daki icraatı arkadaşlarımız 
methü sena ediyorlar. Yeraltı geçidi yapıldı, 
altına çarşılar yapıldı; fakat bu çarşıları kul
lanacak insanların, yarının insanının, bunalan 
çocukların, enerjisini harcamak durumunda 
olan gençlerin kütüphaneleri, çocuk bahçeleri, 
açık sahaları bu yapılanlar arasında var mıdır? 
Gösteriş için işler yapılır; 'ama gösterişin dı
şında, istikbale matuf işlerin yapılmasını da 
insan arzu ediyor ve düşünülmesini bekliyor. 

Şehirlerimiz için sıkıntı olan ve ileride has
talıklara sebep olacak bir su meselesi vardır. 
Büyük şehirlere akın olunca, gelişme tek ta
raflı olunca su sıkıntısı da kendini gösteriyor; 
ama dengeli gelişen yerlerde, normal gelişen 
yerlerde su sıkıntısı diye bir şey olmuyor. İs
tanbul meydanda; İstanbul sanayi şehri olacak 
yer değildi, onun güzelliği kendisine kâfi idi. 
Bu sanayi gelişımesini başka sahalara çekmek 
lâzımdı, bundan önceki idareciler bunu düşü
nememişlerdir. 

Meselâ Ankara; sanayi kuruluşlarını kaza
larına aktaramıyorsunuz, şehre büyük bir akın 
oluyor ve kazalar güdük kalıyor. Bundan do
layı da su sıkıntısı başgösteriyor. Hepimiz su 
sıkıntısından bizarız. Susuzluktan dolayı ka
nalizasyonlar tıkanıyor ve apartmanlar pislik 
içinde kalıyor. Belediyenin ve İmar İskân Ba
kanlığının vazifeleri, bu gibi aksaklıklara mey
dan vermemek olacaktır. 

Hele imar işlerinde büyük bir kontrolsüzlük 
var. Yan tesirler oluyor. Mithatpaşa Caddesi 
üzerinde bir apartman; bir de baktık trafik 
durmuş. Ne olmuş? İnşa halinde bir binanın 

hatalı tarafı var. Ne olacak? «Efendim, bu
na şu ilâveyi yaparsan bu apartman ayakta du
rur» deniyor. Yine, satılmak üzere yapılan 
apartmanları kim kontrol ediyor? Kontrol yok. 
Bir de bakıyorsunuz dört sene sonra çatlamış, 
sağı solu bozulmuş. Bu binalara vatandaş mes-

j ken sahibi olmak için para veriyor. Bu para-
| yi temin edebilmek için, bütçesinden ayırıyor, 

Emlâk Kredi Bankasına borçlanıyor; ama neti-
( cede çürük, berbat bir bina. Rica ederim bu 
i memleketin sahibi yok mu? İşte, bakan olanlar, 

bakanlık koltuğuna oturanlar bu meselelere 
sahip çıkmalı. Hattâ, belediye de buna sahip 
çıkmalı; ama çıkamıyor. Çıkılmadığı takdir
de, «Ben imar iskân işlerini yapabiliyorum, bu 

ı hizmeti yerine getirebiliyorum.» demek doğru 
i olmayacaktır. 

Mithatpaşa caddesindeki binaya dönelim. 
| O bina ne olacak? Duracak. O binaya, kat mül

kiyetine göre satın alan vatandaş girecek... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, müddetiniz 
doldu. 

I HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
Sayın Başkan, suiistimal etmeyeyim. 

Hulâsa; İmar ve İskân Bakanlığının bu sa
hada yetişmiş insanları, elbette bu gibi du
rumlara üzülür, mustarip olur. Çünkü mesleği. 
Ben kendi mesleğimde noksanlık olsa üzülü
rüm. 

Mesleğimi severim, herkes de mesleğini se
ver. Gelin Türkiye'nin derdine parmak basa-

I hm : Siyasî hastalık, ilerisi için yatırım ve do
layısıyla kanunları çiğneme, elemanları da mu-

I tazarrır etine. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN •— Sayın Yurtsever. Sayın Yurt-

I sever'den sonra Sayın Bakana söz vereceğim. 
son söz Sayın Cebe'nin. 

A. HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Sa
yın Başkan, çok değerli senatör arkadaşlarım; 

Ben temsilcisi bulunduğum Bingöl iline. 
İmar ve İskfın Bakanlığının yaptığı bir hizmete 
teşekkür etmek ve bâzı ufak tefek ricalarda bu
lunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

1971 yılı Mayısında Bingöl'ün duçar olduğu 
bir deprem felâketi neticesinde, büyük kayıp
lara uğradık. Devletimiz, çok kısa bir zaman 
içerisinde Bingöl'ümüzün uğradığı büyük felâ
ketin yarattığı tahribatı bertaraf etmek, vatan
daşın uğradığı felâketin izlerini silmek üzere, 
çok ciddî ve geniş bir çalışma içerisine girdi. 
1971 yılı sonunda, vatandaşımızın açıkta kalma
ması için alman tedbirler çok kısa zaman içeri
sinde semeresini verdi; vatandaşımız geçen kışı 

I yapılan konutların çatısı altında, sıcak yuvala-
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rında geçirdi. Eksiklikler de bu yıl içerisinde 
büyük kısmiyle telâfi edildi, kısa zamanda 
bunlarda, tamamen değilse de, % 98 nispetinde 
giderildi. Ancak bâzı noksanlıklar kaldı. Objek
tif olarak söylemek lâzımgelirse, bunlarda, bu-
kabil felâketlerde uzun süre devam edebilen ve 
hemen neticeleııdirilmesi mümkün olmayan ek
sikliklerdi. Bunları da gayet tabiî karşılıyoruz. 
Bununla beraber, halen mevcut bulunan nok
sanlıkların önümüzdeki yıl içerisinde daha cid
dî tedbirler alınarak giderilmesini de çok çok 
istirham ediyoruz. 

Bu vesileyle, başta Sayın Babüroğlu, Sayın 
Bingöl, Sayın Toker, kıymetli bakanlarımız ol
mak üzere, Bakanlığın muhterem mensuplarına 
çalışmaları, emekleri geçen bilûmum teknik ve 
idarî personele, Bingöl'ün bir temsilcisi olarak 
Bingöl adına şükranlarımı arz ediyorum. Bil
hassa genç, dinamik, kabiliyetli, ehliyetli Âfet
ler Genel Müdürü Erol Tunçer'e de huzurunuz
da teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten tahribat 
büyüktü, yapılan hizmet de elbette o nispette 
büyük oldu. Rakam vermek istemiyorum, çün
kü vaktim dolacak. Büyük hizmetin, büyük bir 
saha işgal eden çalışmanın elbette bâzı eksik
likleri olacaktı ve oldu da. Bu eksiklikleri kı
saca arz edeyim; yine bu arada İller Bankası
nın muhterem mensuplarına. İller Bankası ca
miasına ve Emlâk Kredi Bankası camiasına da 
teşekkür etmek istiyorum. 

Eksikliklerimiz şunlar arkadaşlar; bunların 
önümüzdeki yıl programı içerisinde mutlaka ne
ticeleııdirilmesi zarurîdir, hayatîdir, mutlaka 
halledilmesi icabeden eksikliklerimizdir. Altya
pı yatırımlarında bâzı arızalar oldu. Kanalizas
yon, su ve elektrik meselesi plânlandı, yapım 
işleri sona erdirildi; ama kanalizasyon teşkilâtı, 
vilâyetten, halktan ve belediyeden aldığımız 
malûmata göre, iyi çalışmıyor. Sebeplerini bil-
mivornm. tekniktir. Sayın Bakanımız lütfetsin
ler, tetkik buyursunlar. 

İçme suyu irsale hattı yapıldı, yeni yapılan 
şehir konutları için. Yalnız, teknik eelmanlarm 
söylediklerine göre, gömlekleme yapılmadığı 
için aspest borularla bu şebeke meydana geti
rilmiş, sık sık arzıza vermektedir. Birçok ma
hallelere hâlâ tam mânası ile su gidemektedir. 
Tazyik fazlalığı mıdır, yoksa bâzı teknik ele

manların söylediği gibi, aspest borularda yapıl
ması icabeden gömlekleme eksikliği midir? Bu 
hususta katı malûmat sahibi değilim, branşım 
dışındadır. Yalnız halkın şikâyeti budur. Bunu 
da huzurunuzda arz ediyorum. 

Üçüncü bir husus; burada gerçekten Bakan
lığı muaheze etmek yerinde olmaz; ama bir iki 
seneden beri kışımız çok şiddetli geçiyor. Bâzı 
köylerde yapılan prefabrik binalar iklim şart
larına tahammül edemiyor. Ahşap karkas ko
nutlar çok daha iyi mütehammil ve ihtiyaca uy
gun konutlardır. O mmtakada bundan sonra 
(Allah esirgesin, inşallah olmaz; ancak Varto 
depremi dolayısıyle yeni bir faaliyete girişile-
cçğıni duyuyorum, memnuniyetle öğreniyorum) 
bu kabîl inşaatlara gitmenin daha yerinde ola
cağı böylece ortaya çıkıyor. Tabiî her yeni baş
langıcın neticesi bir sonrası için tecrübe oluyor. 
Bu tecrübeden de istifade edelim; mümkün ise, 
şayet imkânlar müsait ise. Bunu bilhassa rica 
ediyoruz. 

Teknik imkânlar ne nispette müsaade eder 
bilmem; ama, prefabrik binalar için gerekiyorsa 
aşandan bir beton sıva veya ilâve bir ikinci Tuğla 

duvar, yarım tuğla duvar örmek suretiyle bun
ların arzuya uygun, halkın kullanmasına, içinde 
mhatça barınmasına uygun bir hale getirilmesi 
de düşünülebilir, düşünülmelidir. Bunu da istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
A. HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 

E fendim bağla ya cağım. 
Muhterem arkadaşlar; Bingöl'de bir gerçek 

daha meydana çıktı. Bâzı köylerimizde tahri
bat tam olamamıştı. Köyün büyük bir kısmı 
tahribata uğramış, evler tam hasara uğramıştı. 
Yeni yerleşim yerlerine nakledildiler. Köylerin 
bir kısmı da eski yerlerinde kaldı. Köylerin 
birleştirilmesi, hizmetlerin bir arada yürütülmesi 
yönünden bu marzurlu oldu. Köyler için ıstırap 
verici oldu. Kiminin tarlası yukarıda, kiminin 
evi aşağıda. Böylece bâzı sakıncalar doğdu. Bu
nun da mümkün ise, maddî imkânlar müsaade 
ediyor ise, halledilmesi çok uygun olacaktır. 
Bunu da bilhassa istirham ediyorum. 

Biııgül'mı bir derdi var. İçme suyu derdi. 
Sayın Bakanım gayet iyi bilirler. Bu gerçi Ga-
yıt civarında bir kuyudan temin edilen su ile 
bu mevsim için karşılanmış vaziyette; ama bu 
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kuyu suyu çok pahalı olmakta. Aşağı - yukarı 
ayda 30 bin liraya yakın bir masrafı doğurmak
tadır. Bu ise belediyenin fakir imkânlarını ah
maktadır. Aslında su da, yarınki Bilgül'ün ar
tan nüfusunun ihtiyacını karşılayacak durum
dadır. Metan içme suyunun, Sayın Bakanınım 
da halka söz verdiği Metan içme suyu meselesi
nin, bu kürsüden ifade edilmek suretiyle katî ne
ticeye bağlanmasını, bunu Bingöllülere müjdele
mesini istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım ; sözlerimi bağlarken 
bir istirhamda da bulunmak istiyorum. Âfetler 
Kanunu tatbikatından sonra bâzı mahzurların 
ortaya çıktığını gördük. Bu mahzurlar şunlar : 

Âfete uğrayan şehir ve kasabaya gerek köy
den, gerekse başka yerlerden gelip o şehir ve 
kasabada yerleşmiş olan, yerli durumuna gelmiş 
bulunan, evi olmayan kirada oturan vatandaş
ların durumu da, hakikaten üzerinde durulacak 
çok ciddî bir problemdir. 

Karayollarında, YSE'de işçi veya lokantacı 
veya otelci veyahutta dükkâncı durumunda olan 
vatandaşlar var. Bunlar âfet neticesi oturduk
ları evleri kaybediyorlar; bilâhara her ev sahi
bine, ancak sahibine kendi ihtiyacını karşılaya
cak derecede bir ev, bir konut tahsis ediliyor, 
yapılıyor. Yeni bir yerde arsa istimlâk ediliyor, 
Devlet onun üzerinde konut yapıyor ve ancak o 
mülk sahibine konutu verebihyor, mevcut Âfet
ler Kanununa göre. 

BAŞKAN — Müddetiniz bir hayli geçti. 
A. HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 

Teşekkül' ederim efendim, bağlıyayrnı. 
Halbuki kiracı vatandaş da mahrum kalmış, 

barındığı bina yıkılmış vatandaştır. Yeni bina 
yapılırken de, yine açıkta kalan aynı vatandaş
tır. Açıkta kalmaktadır. Bunun yerine, o va
tandaşa da istimlâk edilen yeni saha ve arsa 
üzeride Devlet tarafından yapılan binalardan. 
o vatandaşı da borçlandırmak suretiyle bir ko
nut verilirse, Devletin bunda kaybı olmaz. Sos
yal adalet ilkesine de uygun şekilde hareket edil
miş olur. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
A. HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 

Böylece özel idarelerin de yine aynı şekilde mah
rum bırakılmış hali... 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever, sözünüzü kes
mek zorunda kalacağım. 

A. HİKMET YURTSEVER (Devamla) — 
Bağlıyorum. Hemen bağlıyorum Sayın Başka
nım. 

Âfetler Kanunu belediyelerin kayıplarının 
karşılanmasına, yardım yapılmasına imkân ver
diği halde, özel idarelere hiçbir imkân tanıma
maktadır. Özel idareler de birçok kayıplara 
uğramakta, gelir kaynaklarımı kaybetmekte
dirler. Yapılan yeni konutlar da beş senelik 
vergi muafiyetine tabi olduğundan her hangi 
bir gelir kaynağını da muhafaza etmeleri müm
kün değildir. Bu takdirde yeni sevkedilen 
Âfetler Kanununda mutlaka özel idarelerin 
ve kiracı vatandaşların durumunun nazarı iti
bara alınarak bunların da karşılanması ge
rekmektedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir hususun tes
piti gerekli bulunmaktadır. Programımız, bir 
Bakanlık bütçesiyle geride bulunmaktadır. 
Ancak bugün üç yüklü büyük Bakanlığın büt
çesini bitirmiş olacağız. Yarınki programda 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Çalışma 
Bakanlığı bütçeleri vardır. Tecrübeler göster
miştir ki, üç bakanlık bütçesini rahatlıkla gö
rüşmek mümkündür. Bu sebeple yarma Ba
yındırlık Bakanlığı kaldığı takdirde program 
intizama girmiş olacaktır. Sayın İmar ve İs
kân Bakanının konuşması, sorulara cevap ver
mesi, bir üyenin konuşması ve oylamalar saat 
24.00'ü bulacaktır. Bayındırlık Bakanlığı büt
çesine bu saatten sonra devam edersek, saat 
03.00'ü bulmak ihtimali vardır. Bu sebeple 
bir itiraz yok ise, Başkanlık İmar ve İskân 
Bakanlığının görüşülmesinden sonra birleşime 
son verecektir. Bayındırlık Bakanlığı bütçe 
müzakeresi yarın başlayacak ve bütçe gecik
memek üzere sistemine girmiş olacaktır. 

j Bir itiraz ol;na:lı^ına güre bu usulü tat
bik edeceğim. 

j Sayın Bakan, buyurunuz. 
NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Yarın ev

velâ Bayındırlık Bakanlığı mı görüşülecek? 

BAŞKAN — Yarın ilk Bayındırlık Bakan
lığı görüşülecek. Bu şekilde tatbik ediyoruz. 

Sayın Öztekin, yarın sabah Bayındırlık Ba
kanlığından başlanacak. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Ankara Milletvekili)' — Sa-
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yııı Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyele
r i ; 

Bakanlığın bütçesinin müzakeresi dolayısiy-
el grupları adına görüşlerini beyan eden ve 
yine kendi adlarına mütalâalarını serdeden 
çok değerli senatörlerimize dokundukları nok
talarda, değindikleri meselelerde açıklama
da bulunmak ve bu vesileyle de ortaya koy
muş oldukları soruları da ehliyetim ölçüsün
de cevaplandırmak üzere huzurunuzdayım. 

Önce gerek grupları adına ve gerek kişisel 
görüşlerini kürsüden beyan etmiş çok muhte
rem senatörlerimize, bize bundan sonraki ça
lışmalarımızda ışık tutucu, gayet değerli 'bil
giler vermiş ve bundan sonraki çalışmaları
mızda kontrol ve murakabe bakımından ge
nel olarak konularımıza giren meselelerde, po
litikamızın anahatlarmı tespit bakımından de
ğerli fikirler serdetmiş bulunmalarından do
layı şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz etmek 
istiyorum. 

Muhterem senatörler; benim tespit edebil
diğim kadariyle çok değerli konuşmacılar ge
nellikle, şehirleşme ve doğurduğu sorunlar, 
konut meselesi, özellikle arsa spekülâsyonu, 
arsa meselesi, gecekondu meselesi ve ilgili ola
rak 775 sayılı Kanun ve onun uygulaması, plân 
ve plân uygulaması, altyapı hizmetleri ve âfet
lerle ilgili bâzı mütalâaları serdetmek sure
tiyle, bu konular üzerinde durdular. 

Bu itibarla, kısmen beyanım genel görüş 
şeklinde olacaktır. Bu suretle bir kısım konuş
maları, soruları, dokunulan konuları izahat
la karşılamaya çalışmış olacağım; kısmen de 
ayrı ayrı sorulara cevap arzı gayreti içinde ola
cağım. Ancak, gerek değerli arkadaşlarıtm gö
rüşürlerken, konuşmalarını tespit edememem
den dolayı veyahutta hafızamın çok kuvvetli 
olmamasından ileri gelen sebeple cevaplaya-
madığıın hususlar olursa, onlara ve gerekse ko
nuşmamdan sonra soracakları sorulara, izin 
verdikleri takdirde geniş ölçüde yazılı ola
rak cevap arzına çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarımı; evvelâ şunu arz ede
yim ki, Bakanlığım Türkiye'de, Türkiye'nin bu 
döneminde gelişmenin, gelişme çabasının, az 
gelişmişlikten kurtulma gayretinin bir sonu
cu olarak ortaya çıkan problemlerin çözüm 
muhataıbıdır. Bir başka ifade ile Bütçe Kar-

| ma Komisyonunda da arz ettiğim üzere, Tür
kiye'nin medenileşmesinin bir nevi muhatabı 
olan bir kurtuluştur. 

Güzel bir söz vardır; «Tabiatta her büyük 
şeklin büyük mânâsı vardır». Bunun devamı 
olarak da, her büyük sosyal faaliyetin, sosyal 
hareketin o nispette büyük dalgalanması olur. 
Büyük ekonomik olayların cemiyet üzerinde 
büyük tesirleri olur. Daha doğrusu ekonomi 
büyümeye başladığı zaman, ekonominin büyü
mesinden mütevellit de yine cemiyet üzerinde 
büyük etkenlerde bulunur. Bu etkenlerin so
nucu da, o büyük hareketin, büyük ekonomik 
olayların, ekonominin büyümesinin sonucu 
ve ona paralel olarak da, büyük meseleler or
taya çıkar. 

Bu itibarla hemen hemen gerek Bütçe Kar
ma Komisyonunda yapılan görüşmelerde, ge
rek takibettiğim şekliyle basında yer alan ma
kale şeklindeki beyanlarda ve gerekse Yüce 
Senatodaki konuşmalardan çıkardığım sonuç 
şudur: Türkiye'de İmar ve İskân Bakanlığının 
dışında cereyan eden birçok hadiselerin, İmar 
ve İskân Bakanlığının dışındaki kurum ve ku
ruluşların icraatının ve faaliyetlerinin mey
dana getirdiği cemiyetteki sorunların muha
tabı, İmar ve İskân Bakanlığı addedilmekte
dir. 

C4erçekte de bu böyle olmak gerekir. Yine 
teknik bir arkadaşımın dün bir toplantıda 
ifade ettiği gibi, gerçekte Türkiye'de Devlet 
Plânlama Teşkilâtı sektörel faaliyetleri tes
pit eder, o faaliyetlerin muayyen dönem için
de yapması lâzımgelen hususları kaydeder, 
onunla kaynak dengelemesi yapmaya çalışır. 
Daha doğrusu İmar ve İskân Bakanluğınm dı
şındaki kuruluşlar, Bakanlıklar, sektörel faa
liyetler içindedir. İmar ve İskân Bakanlığı bu
nu bir noktada keser firenler ve bunların tü
münü mekân itibariyle, hattâ diyebilirim ki 
zaman itibariyle, birbiriyle bütünleşme, birbiri
ni tamamlama itibariyle bir fonksiyon icra 
eder. İşte bu fonksiyonu icra etmek imkânı 
verildiği nispette, daha doğrusu İmar ve İs
kân Bakanlığının fonksiyonu içine giren hu
suslar politikalar olarak tespit edildiği ölçü
de, İmar ve İskân Bakanlığından da arzu edi
len, istenilen sonuçları almak mümkün olur. 

Şimdi değerli arkadaşlarımın ayrı ayrı 
konular olarak dokundukları husus, gerçekte 
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dediğim gibi Türkiye'deki hu hareketlilikle 
beraber, genel olarak bir şeyle ilgilidir. O da, 
genel yerleşimdir. 

Türkiye'de 1950'den beri hızlı bir şehirleş
me hareketi vardıır. Nüfus muayyen merkez
lerde yoğunlaşmaktadır. O yoğunlaşma daha 
çok beli ve yüz bin ile yüz -bini aşkın şehirler
de olmaktadır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. 
Türkiye'de aşağı yukarı dünyada emsali gö
rülmeyecek bir şehirleşme hızı mevcuttur. 
1960 - 1965 arasında % 5,2 iken, 1965 - 1970 ara
sında % 6,'2'ye çıkmış bulunmaktadır. Genel
likle bir nüfus yığılmasından ibarettir. Demog
rafik bir oluşumdur. Şehir nüfusunun köye 
oranı Türkiye'de mütemadiyen artmaktadır. Or
taya yeni bir mesele çıkmaktadır. Gerek poli
tikacısı, gerek teknisyeni bu dönemde yeni bir 
konu üzerine eğilmek durumundadır. O da, şe
hir konusu, şehir meseleleri konusu. Türki
ye'nin bundan sonraki politikada ve teknikte 
ağırlığını bu taraf teşkil etmektedir. 

Nitekim şehir nüfusunun köye oranı 1960'da 
% 26,8 iken, 1965'te % 29,9 1970'de % 35,05' 
dir. Bu ileride, 1977'lerde c/c 45,9. 1995'1 erde 
% 70'e kadar varacaktır. Yani, şehirlerde ya
şayan nüfus miktarı köylerde yaşayana naza
ran, aşağı yukarı 2 misli kadar fazla olacak
tır. 

Şimdi bu, tabiî hızlı şehirleşme. Bu hızlı 
şehirleşmenin doğurduğu -birçok meseleler ola
cağı aşikârdır. Bu meseleleri hallederken, çare 
ararken, tespit ederken, teşhis ederken, maale
sef arada mukayese yapma imkânı olmadığı 
için gelişmiş ülkelerden de örnek almak müm
kün olamamaktadır. 

Bütün mesele, başlangıçta arz ettiğim üzere, 
bir yerleşme politikasiyle ilgilidir. Şunu ifade 
edeyim ki, Türkiye'nin henüz genel yerleşim 
politikasının anahatları tespit edilmiş değil
dir. Türkiye'de aşağı yukarı iskân, genel yer
leşim, Balkan Harbi mağlubiyetinden sonra 
Osmanlı' İmparatorluğunun kaybettiği toprak
lardan İmparatorluk sınırları içine gelen va
tandaşların, yerleştirilmesiyle ortaya çıkmış 
ve aşağı yukarı o seviyede kalmıştır. 

Ondan sonra ulaştırma sistemi gelişmiştir, 
ulaştırma araçları gelişmiştir. Yerleşimi, hare
ketliliği artıran birçok sebepler ortaya çık
mış br ; ama genel yerleşimin esas politikası, 

anahatları tespit edilmemiş, çeşitli sektörle
rin faaliyetleriyle bir irtibat kurulmamış ve 
bir plâna da bağlanmamıştır. Bunun, tabiî ki, 
bugün kontrol altına alınmakta zorluk çeki
len tarafları mevcut olacaktır. 

Burada, arkadaşlarımın da değindiği üze
re, ortaya çıkan bu hâdisenin başlıca ağır so
runu, daha çok istihdam sorunudur. Çünkü gö
rülmüştür ki, şehirlere akan nüfus daha çok 
mevcut olan iş imkânları dolayısıyle gelmemek
tedir, iş bulma ümidi içinde gelmektedir. Tür
kiye'deki endüstrileşme hıızma nazaran köy
den şehre akın oran itibariyle daüıa yüksek
tir. Bir kısmı hizmet sektörlerinde çalışabil
mektedir, bir kısmı arz - talep imkânı oranın
da endüstri sektöründe çalışmaktadır. Genel
likle bir istihdam sorunu şehirlerimizde ağırlı
ğını ortaya koymaktadır. 

İkincisi; sayın üyelerin de temas ettiği gi
bi, konut sorunudur. 

Üçüncüsü de; bilhassa bir alışkanlık döne
minde, arzu döneminde, istek döneminde, alt
yapı hizmetleri ağırlık taşımaya başlamıştır. 

Bugün İmar ve İskân Bakanlığının bu ko
nularla ilgili çalışmaları yok mudur? Vardır. 
Bunlar ihmal mi edilmiştir? Hayır. Değerli tek
nik arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım bütün 
bu konuların anapolitikalarmı tespitle meş
guldürler. Bunun dışında Türkiye'de, nüfusun 
dengeli bir şekilde dağılımını temin için, bâzı 
noktalarda yığılmayı önleyebilmek için geliş
me merkezleri tespit etmişlerdir. Uzun boylu 
incelemeler sonunda Türkiye sekiz bölgeye ay
rılmıştır. Sekiz bölgenin, bölge seviyesinde
ki plânları ikmal edilmiştir. Gelişme merkez
leri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Bütün mesele, çalışmaların sonucunda di
ğer sektörler, diğer kuruluşlar üzerinde İmar 
ve İskân Bakanlığının yapmış olduğu bu ça
lışmaların, bu çalışma sonuçlarının yararlan
ma tesirlerini elde edebilmektir; yani diğer 
kuruluşların, diğer kurumların, diğer bakan
lıkların, diğer sektörlerin, İmar ve İskân Ba
kanlığının uzun senelerde emek sonucu yap
mış olduğu bu çalışmalardan istifade etmek 
için hevesli olma durumunda olmalarıdır. Bu
na itibar temin edilmezse, yine bugünkü hali 
ile nüfus akımı devam edecektir; meselelerin 
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ağırlığını muhafaza bir yana, belki de artı
racaktır. 

Değerli arkadaşlarım; bunun için de arka
daşlarımın bir kısmn konut meselesi üzerinde 
durdu, doğrudur. Türkiye'nin ağırlık taşıyan, 
henüz cüzüm yolu bulunamamış olan bir ko
nut mevzuu vardır. 

«Bizde konut meselesi, şehrin çekimin
den ileti geliyor» sözü kâfi değil, bu aşağı yu
karı klâsikleşti. Sebep olarak bunu ileri sür
mek kâfi değil. Biraz sonra bunun üzerinde 
duracağım. Konutla ilgili olarak arsa mesele
si var; yapı malzemesi meselesi var, kredi me
selesi var. Halen, şöyle rakamlar oranlar ve
rebilirim. Aşağı yukarı gerçeğe yakındır, 
tam gerçeği ifade eder diye iddiada 'bulun
mak güçtür. Meselâ, İstanbul'da konut açığı 
% 57,4'dür, Ankara'da % 43,2'dir, İzmir'de % 
55,8'dir. 

Değerli Fakih Özlen arkadaşım, C. H. P. 
Grubu adına konuşmasını yaparken konut me
selesi üzerinde önemle durdu. Yalnız o arada 
kirli havadan bahsettiler, haklı olarak. İmar 
Plânı tartışması Türkiye'de yapılıyor dediler. 
Altyapı meselesi üzerinde durdular. Konut 
politikasına değindiler. Konut ihtiyacından 
bahsettil er. Gccekonudunun önlenememesin-
den ve «.!Bugün Türkiye'de gecekondu önlene
bilir» diyen bir babayiğit kimsenin çıkmadı
ğımdan bahsettiler. Arsa spekülâsyonundan bah
settiler. «Varto, Gediz, Gülnar'da söylentiler 
var.» dediler. Yanlış tespit etmiş olabilir. 
Gülnar konusunda bir gündem dışı konuş
maya zaten cevap vermiştim. Ona da sayın ar
kadaşım tekrar temas ettiği için değinmek 
mecburiyeinde kaldım. Partizan tutumdan bah
settiler. Bunları sıraladıktan sonra, bütün 
bunları da düzen değişikliği gerekir, o şekil
de halledilir dediler, sözü de ortaya getirdi
ler. 

Tabiî değiştirilmek ve getirilmek istenen 
düzen nedir. Onu açıklıkla bilmiyorum, bil
mem de mümkün değil. Bu esasen kendilerine 
ait bir şey. Bugünkü vazifem itibariyle de bu
nu tartışacak durumda ela değilim. Bu itibar
la bu noktaya değinmeyeceğim. 

Yalnız şunu ifade edeyim ki, değerli ar
kadaşlarım; biraz sonra değineceğim gibi 
konut meselesi Türkiye'de ağındığı olan 

bir mesele; fakat esasında bütün dünyada ko
lay halledilir bir mesele değil; yani, bugün ge
lişmiş ülkelerde dahi konut meselesi kema
liyle halledilmiş değil. Kaldı ki, gelişmiş ülke 
dediğimiz Batı dünyası, bugünkü Avrupa di
yelim, bir Roma şehir disiplinine oturmuş. Bi
ze nazaran şehircilikte çok önde, bunu kabul 
e I: m ek lâzım. Bu gerçek. Bir plân disiplini ora
ya çok evvel girmiş. Buna rağmen halledil
memiş. Pahalı bir mevzu evvelâ. Büyük yatırı
mı gerektiriyor. Aşağı yukarı gelişmiş memle
ketlerde yatırım, olarak gayrisâfi millî hâsı
lanın % 7,1'i ayrılabiliyor, gelişmemiş memle
ketlerde % 1,2'si ayrılabiliyor. 

Türkiye belki bundan biraz fazlasını da 
ayırıyor. Meselâ 1970 - 1971'lerde bu 7 milyar 
lira. Tabiî özel sektörün, kişilerin yatırdığı pa
ra bunun içinde. 680 milyon lira kamu sek
törünün yatırdığı miktar, ki kamu sektörü-
nünki bütün bu yatırımının içinde % l l ' i teş
kil ediyor, meseleyi halletmiyor. 

O kadar zor ki, Sayın özlen arkadaşım, dü
zeni kökünden değiştirmiş olan, yani kendilerine 
göre değiştirmiş olan demirperde gerisi memle
ketlerde dahi ölçüler ve standartlar gayriinsanî 
hale getirildiği, fevkalâde daraltıldığı halde orada 
dahi mesele henüz halledilmiş değil. 

Bu itibarla benim kanım odur ki, meselelere 
çok geniş açıdan bakmakta fayda vardır. Bugün 
bir konut meselesini (Benim görüşüm, kanaatim 
odur; tabiî bunun münakaşasını her zaman ya
pabiliriz) müstakil olarak ele alamayız, bir şeh
rin plân meselesini müstakil olarak ele alamayız. 
konut içinde bir arsa spekülâsyonunu ve arsa me
selesini müstakil olarak ele almak doğru değil. 
Bütün bunları bir genel plânlama içinde ele al
makta fayda var. Genel yerleşim politikası için
de ele almakta fayda var ve bütün buna rağmen 
şu gerçeği bilmekte de fayda var : Türkiye daha 
bir süre konut meselesini kolay kolay hallede
mez. Bu evvelâ kaynak meselesidir, alışkanlık
lar meselesidir, daha birçok sebepleri de vardır. 
Acı olmakla beraber bu bir gerçektir. 

Bu arada değerli arkadaşlarım, meselâ arsa spe
külâsyonuna da dokundular; Arsa Ofisinede bu 
vesileyle dokundular. Şunu ifade edeyim,'zanne
diyorum 1927 derde, hafızam yanılmıyorsa yine 
belki yanılmış olabilirim, 503 sayılı bir Kanun 
çıkarılmıştır. Bugünkü yenişehir'in kamulaştı-
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rılmasiyle ilgili bir kanun. O tarihlerde aşağı 
yukarı çok disiplinli bir idare var, bunu kaJbul 
etmek gerek. 1915 tarihindeki Emlâk ve Arazi 
Vergisine matrah ve değer üzerinden arazinin 
15 misliyle kamulaştırılmasını öngören bir ka
nun. Kanun çıktığı halde tatbik edilmemiştir. 
1936 - 1937'lerde de Ankara'nın imar sınırı ile 
belediye sınırları birleştirilmiştir. Yansen'de bu
nun üzerine Türkiye'den ayrılmıştır. 

Bir gerçeğe işaıet etmek istiyorum; imar 
plânı sınırı ile belediye sınırı birleştirilince, be
lediye sınırı ile imar sınırı arasında kalan tarla
ların hepsi arsa niteliğine kavuşmuş ve değerle
ri artmıştır. i 

Arsa meselesi sadece Arsa Ofisi ile halledi
lir mi? Edilmez, onu da kaydedeyim. Burada ne 
yapılır? Ya direkt olarak müdahale edilir, ya j 
endirckt, "dolaylı yolla müdahale edilir Direkti, 
bütün arsayı kamulaştırmaktadır; yani bir şehir 
plânı içinde bulunan bütün mesken, ticaret sa
hası ve diğer şekilde kullanılma tarzı tespit edil
miş arsanın kamulaştırılması, (belediyeye, yahut 
Devlete maledilmesidir. Bunu takdirinize arz 
ederim. 

Bir diğeri de dolaylı yolla arsa piyasasını 
tanzim, spekülâsyonu cazip olmaktan çıkart
maktır. Bunun için de yapılmış teşebbüsler var
dır; meselâ 1969 yılında çıkarılmış olan Arsa 
Ofisi Kanunu. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ku
rulmuştur ; ama maalesef türlü ihtiyaçlarımız 
içinde kaynak ayırımı yaparken, makro plân 
seviyesinde Arsa Ofisine yeterli kaynak ayırma 
imkânım bulamıyoruz. Arkadaşlarımın buyur
duğu gibi 10 yılda 250 milyon lira tahsis etmek 
gerekiyor. Bugüne kadar 60 milyon lira veril
mesi lâzımgelirken, ancak 40 - 45 milyon ve
rilmiş, 

Diğer yine bir dolaylı müdahale, 1970'te çı
karılmış olan Finansman kanunları içindeki De
ğer Artışı Vergisidir. Bu da bir müdahaledir. 
Şu veya bu sebepten değeri artmış olan arsa sa- I 
tılırken, onun ağır bir vergiye bağlanmış olma
sıdır, ama şunu arz edeyim ki, bütün bunlar 
kâfi değildir. Mesai arkadaşlarımızla yapmış 
olduğumuz toplantılarda da ifade ettim, evvelâ 
meselenin genel politikasını tespit etmek, ondan 
sonra Arsa Ofisini, bilhassa büyük şehir plân- j 
lan yapılırken, plânı yapan bürolarla devamlı 
teşriki mesai içinde buludurulmasmı temin et- I 

mek, buna ayrıca Emlâk, ve Kredi Bankasını 
iştirak ettirmek ve yine buna ayrıca temaslar 
sonunda Sosyal Sigortaları da iştirak ettirmek 
ve yine dolaylı tedbirlere de devam etmek.. 

Bir arkadaşım, zanediyorum Sayın Dikeçli-
gil temas ettiler, ki doğrudur; Bakanlığımın 
büyük bir sıkıntısı da şudur : İmar ve İskân Ba
kanlığı aşağı yukarı politika koyucudur. İmar 
ve îskân Bakanlığı esasları tespit edicidir; ama 
bunun uygulayıcısı, muhtar olan müesseseler 
seçimle işbaşına gelen idarelerle idare edilen 
belediyeler ve diğer kuruluşlardır. Tümünü bir
den kontrol etmenin güçlüğünü arz etmek iste
rim. 

Burada da arkadaşım, kusurun büyüğünü 
İmar ve İskân Bakanlığına yıkmak istedi; bu 
durum karşısında onu da kabul etmem müm
kün değil. Zannediyorum ki, kendileri de insaf 
ölçüleri içinde benim sözüme geleceklerdir. 

Yine Sayın özlen, altyapı tesisleri dolayı-
sıyle benim bir konuşmamda, «Önümüzdeki 5 
yıllık dönem içinde Türkiye'de altyapı tesisleri 
ihtiyacı için 15 milyar liraya ihtiyaç var; Tür
kiye'nin bugün mevcudolan belediyelerinin büt
çelerinin tüm toplamı da 3 milyardır.» dediğim
den bahsettiler, Dedim. «Ama çare göstermedi» 
diyorlar; doğrudur. 

Ben bununla bir noktaya işaret etmek isti
yorum. O da, değerli arkadaşlarım, şehir lâyü-
sel yaşanan, ucuz yaşanan bir yer değildir. Şe
hirde yaşayabilmek için bâzı külfetlere katlan
mak gerekir. Evvelâ plâna itaatkâr olmak ge-
rekiv. Peşinen bir şehir nizamına tabi olmayı 
kabul etmek gerekir. Bugün Türkiye'de beledi-
ve gelirleri, bu vesile ile temas edeyim, fevka
lâde düşüktür. Aşağı yukarı diğer ülkelerde, 
bilhassa gelişmiş ülkelerde, belediye gelirleri 
tüm kamu gelirlerinin % 35 - 40'ı civarındadır. 
Türkiye'de bu % 10'u aşmamaktadır. Tüm ka
mu gelirleri Türkiye'de millî gelirin üstünde bir 
seyir takibederken, belediye gelirleri fevkalâde 
altında bir seyir takibetmektedir. Bununla be
lediye gelirleri üzerinde de durmanın gereğine 
işaret etmek istedim. 

«Hükümet bunun üzerine eğilsin» buyurdu
lar Sayın özlen. Belediye Gelirleri Kanunu tasa
rısı Yüce Meclislere sevk edilmiş, komisyonlar
dan da çıkmıştır ve halen Yüce Meclistedir: 
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ama şurada İmar ve İskân Bakanı olarak ifade 
edeyim ki, bilhassa kanaatimce.. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Anlayamıyo
ruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Efendim? 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Zor anlıyoruz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Devamla) — Kanaatimce, 
çıkacak olan Belediye Gelirleri Kanunu da Tür
kiye'de şehirde yaşayan nüfus oranının yüksel
diği, yükselmeye devam ettiği, ihtiyaçların art
tığı ve vatandaş ihtiyaçlarının çeşitlendiği, bi
raz daha medenî imkânlardan istifade arzusu
nun arttığı şu dönemde kifayetli olmayacaktır. 

Değerli Sayın özlen, bir de Kızılay mesele
sine temas buyurdular. Şunu arz edeyim ki, bir 
kere bunu iyi açıklığa kavuşturmakta fayda 
vardır. Kızılay meselesi, yani bir meydanın altı
na çarşı yapma meselesi politik bir mesele mi
dir, teknik bir mesele midir? Kanaatimce tek
nik bir meseledir. Bu itibarla politik beyanlara 
mevzu olmamalıdır. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Tabiî doğru. 
İMAR VE İSKÂN BAKAN \ HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Devamla) — Bir teknik 
vardır» bunu kaibul ederim; ama bir meydan
da devamlılığı kabul edemiyorum. Yine hükü
metlerde devamlılığı kaibul ediyorum; fakat 
yanlışta devamlılığı kaibul etmiyorum.. Türki
ye'de kuruluşlar vardır, kuruluşlara Yüce Mec
lislerden çıkmış kanunlarla yetkiler verilmiş
tir, o yetkinin ayrıca müdahalelerle bölüşül
mesini de kabul etmiyorum. 

Bugün burada üç kuruluş teknikman yet
kilidir. Birisi belediyedir ki, belediye meclisi 
vardır ve bir sahanın altını veya üstlünü de
ğerlendirmeye karar verelibir. Ondan sonra 
plân mevzuu vardır, plân tadilâtı yapabilir, va
ziyet plânını tanzim ettirebilir. Bunu İmar ve 
İskân Bakanlığı tasdik eder veya reddeder, bu 
da onun yetkisindedir. Bir de şu ölçüden son
ra projelerin tasdiki meselesi vardır; o da Ba
yındırlık Bakanlığını ilgilendirir. 

Kiizılayda bâzı şartlar ileri sürülmek sure
tiyle,, Ankara Belediyesinin hazırladığı; Bayın
dırlık Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Maliye Ba
kanlığı, İçişleri Bakanlığının genel müdür sevi-
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yeşimdeki üyelerinin katılmış bulunduğu İmar 
İdare Heyetince kabul edilen plân, İmar ve İs
kân Bakanlığı tarafından da bâzı şartlarla tas
dik edilmiştir. «Bir Balkanlar Kurulu kararıyle 
büyük meseleler diye kaibul edilen, addedilen 
bâzı konularda BaJkanlararası İmar Koordinas
yonu kurulsun ve bu kurul da ayrıca meselele
ri görüşsün.» elemiştir. İmar Koordinasyon ku
rulu, bakanlar seviyesindedir. 

Bu arada Istanibul metro meselesi vardır,, 
Ankara metro meselesi vardır, Kızılay Meyda
nı meselesi vardır; o kurul da kabul etmiştir. 

Arz ederim efendim. 
ıSaym Pırıltı arkadaşım, Arsa Ofisi mesele

sine yine temas ederek, «Yetersizdir» dediler. 
«Tatbikatta istenilen netioeyi vermedi» dediler. 
«775 sayılı Kanun spekülâsyona, bilhassa ge
cekondu spekülâsyonuna yol açtı» dediler. 
Kaynakların yetersizliğinden bahsettiler. «Üre
tim yerine zaibıta tedbirine ağırlık verildi» de
diler. Tabiî, tespit edebildiğim kadar arz edi
yorum. «(Mesele bir âdi zaibıta konusuyla yürü
tülemez» dediler. «775 sayılı Kanun Arsa Ofisi 
ilç beralber yürütülmeli dediler. «Emlâk Kredi 
Bankası tarafından verilen kredi limiti yüksel
tilmeli» dediler; doğrudur, üzerinde durmak
tayız. Bir miktar yükseltilmiştir. 80 bin liraya 
çıkarılma çalışmaları yapılmaktadır Ancak 
kaibul edersiniz ki, Emlâk ve Kredi Bankası 
genellikle bu kredileri daha çok yabancı kay
naklardan elde ettiği mevduatla karşılamak 
'durumundadır. Maliyeti ağırdır. Bu itibarla 
hem kredi olarak bütün ihtiyacı karşılamakta 
kifayetsizdir, hem de faiz itibariyle mesken ko
nusunda müessiriyeti kaibul edilebilecek bir 
•kredi olmaktan uzaktır ve o itibarla limitini de 
fazla artırmak demek, o nispette istifade ede-
ce!k vatandaş adedini düşürmek demek olacak
tır. 

«İklim şartları itibariyle sıcak bölgelerde 
sosyali konut sahası küçülltülımemeli, biraz geniş 
tutulmalıdır» dediler. Bunun üzerinde çalışma 
yaparız. Genellikle çalışan arkadaşlarımıza ge
nel müdürlüklere diğer arkadaşlarım gibi tak
dirlerini, teşekkürlerini bildirdiler; ben de 
kendilerine teşekkür ederim. 

Arsa mevzuunda zannediyorum Sayın Öz-
len'e, genel görüşme sırasında temas ettiğim 
şekliyle, kaibul buyururlarsa, arzı cevapta bu-

'• lunmuş oluyorum. 
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Sayın Kars Senatörü Ziya Ayrım arkadaşım 
teşekkür etti; ama bu bir serzenişli teşekkür
dü. «İmar ve İskân Bakanlığı tarafından yapı
lan konutlara kimse yerleşmedi. Ne kadar yer
de yerleşmemiştir bana bunun miktarını bildir
sinler» dedi. İzin verirse, vilâyet vilâyet yazılı 
olarak kendisine vereyim. Yalnız bana da her 
gün binlerce vatandaş gelir, «ışu tarihte konut
larımız bitti, aman biran evvel bize konutları 
tevzi edin» derler. Omun dışında da binlerce 
vatandaşın müracaatları vardır, «Bize de ko
nut verin» diye. Tabiî bilmiyorum bir tetkik ko
nusudur. Mesele ile ciddiyetle meşgul olaca
ğımdan emin olmalarımı istirham ederim. 

ıSayın Somunoğlu, yine genel olarak mese
lelere değindiler. Benim söylemem lâzımgelen 
ıbirçok şeyleri de ifade ettiler. Kendilerine bil
hassa teşekkür etmek isterim. 

Sayın Lûtfi Bilgen bir suiistimal meselesin
den bahsettiler, Gülnar'la ilgili bir dosya. Ken
dilerine bir gündem dışı konuşması dolayısıy-
le cevap vermiştim. Kendilerinden özür dilerim, 
hafızam beni yanıltmıyorsa, o gün; «Meseleyi 
nereden öğrendiniz?» diye sormadım. Kendile
ri konuşurlarken, «Müfettiş raporunun bir kış
ımı, örneği elimde bu dahi meseleyi mahkemeye 
şevke yeterlidir» dediler. Ben de kendilerine : 
«Bu tahkikat hazırlık tahkikatı niteliğindedir, 
(gizlidir. Nasıl olur da müfettiş raporunun bir 
örneği sizin elinizde olur? Olsa bile, nasıl olur 
bunu kürsüden beyan edersiniz?» diye söyle
dim. Yerlerinden; «Ben Araştırma Komisyonu 
üyesiyim» dediler. Ben de kendilerine : «Araş
tırma Komisyonu başka şeydir, Komisyon üyesi 
olmak başka şeydir. Bir komisyonun üyesi ol
mak, komisyonun bütün ağırlığını, yetkisini bir 
üyeye vermez» dedim. 

Yani bugün Anayasa Mahkemesi üyelerin
den birisi veyahut da Yargıtay Maihkemesi 
üyelerinden birisi Yargıtayın şu dairesiyle ilgili 
bir dosya hakkında beyanda bulunamaz. O, o 
dairenin isidir, o dairenin yetkisidir; üyenin de
ğildir. Ben onu yine tekrarlıyorum ve yine 
«Tahkikat cesamet arz ediyor» dedim. «Gizli 
tahkikat olduğu için, ancak müfettiş kendi müs
veddesini okur, bir doktilo yazabilir. Tahkikat 
dosyasını parçalara bölüp, 5 - 6 daktiloya da
ğıtmak imkânı yoktur.1» dedim. Aynı fikrimde 
ısrar ediyorum. «Bu itibarla da, maalesef ge
cikme olmuştur.» dedim. 

Şunu da ifade ettim, yine ediyorum; mesele 
bittikten sonra fezlekeye başlanır, mahkemeye 
doğrudan doğruya gitmez. 1609 sayılı Kanunla 
ilgili bir husus yok ise, memur olmaları dolayı-
sıyle, vazife gördükleri yer itibariyle, ya ilçe 
idare heyetine, ya vilâyet idare heyetine gider 
veyahutta Danıştaya gider. Oranın vereceği ka
rara göre, mahkemeye gidip gitmemesi lüzumu 
tayin edilir. 

Sayın Kmaytürk'e keza teşekkür ederim. 
Bir de, Sayın Özlen ile zannediyorum Sayın 

Tarlan bir konuya dokundular. «Zelzele olan 
bölgelerde kamu tesisleri harabiyete uğruyor. 
Sizin getirmekte olduğunuz kanun tasarısıyle, 
tekel maddelerindeki yüzdelerden meydana ge
len fondan, bunlara bağış suretiyle meğlâğ ay
rılmasına dair verilmiş olan komisyon kararma 
Hükümet olarak iştirak etmiş bulunmaktasınız. 
Bu konuda durumu aydınlatın.» dediler. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Bakan, 
bir tek cümle söyliyeyim ki, mesele vuzuha ka
vuşsun. Şimdi Hükümet teklifi âcil şeylerde 
ödüne verme şeklindedir. Bizim Komisyonumuz 
bunun dağılmasında sakınca gördü ve sizden de 
bunun aydınlığa kavuşturulmasını onun için is
tedim. Eğer bunu dağıtmak lazımsa, böyle ale
lacele değişen şekliyle değilde, bunu daha derli 
toplu bir şekilde toptan, nerelere nasıl verecek
sek mütehassıslara tetkik ettirip daha uygun bir 
hale getirmek lâzımdır kanaatindeyim. Bu, 
değişen şekliyle de gene noksan olur; yani Mec
lisin maksadına da uygun değildir. Benim gör
düğüm kadarıyle aceleye getirilmiştir. 

BAŞKAN —• Sayın Özlen, soru sorma zama
nında lütfedin. Sayın Bakanın konuşmasına 
müdahale etmeyin, rica ederim. 

İMAR YE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Esasen açıkla
mama da, zannediyorum ki bu hususu karşılaya
cak idim. 

Efendim, şimdi Türkiye'de mevcut olan 
7269 ve 1051 sayılı Kanunlarla âfet iki türlü 
mütalaa edilmiş : Bir, vukua gelen âfet; bir de, 
muhtemel âfet. 

Değerli arkadaşlarını, muhtemel âfet Türki
ye'de fevkalâde yaygındır. Bu itibarla Devlet 
bütçesinden her sene verilen tahsisatla bu işin 
üstesinden gelmek mümkün değildir. Eninde so
nunda bu kaynağa müracaat gerekmektedir. Bu
nu açıkça ifade edeyim. 
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ikincisi; âfetin yeniden bir tarifini yapmak 
ihtiyacımız vardır; yani âfete karşı tedbir, sade
ce bir konut yapmak mıdır, yoksa âfette muta
zarrır olmuş kişinin bir süre uğradığı gelir kay
bı ile de meşgul olunmalı mıdır? 

Bir diğer âfet vardır ki, konuta hiç zarar 
getirmemektedir, halel ^ettirmemektedir; ama 
vatandaşın gelir kaynaklarını tamamı ile kökün
den alıp götürmektedir. Sel âfeti gibi. 

TURGUT GEBE (Ankara) — Bir soru da 
ben soralbilir miyim? 

BAŞKAN — Bir defa konuşma hakkınız 
var. Konuşacaksınız, son söz sizin, Ayrıca sual 
<sormak mı istiyorsunuz?.. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sual sordular, 
bir sual de ben sorayım dedim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Konuşma hakkından vaz mı 
geçiyorsunuz? 

TURGUT GEBE (Ankara) — Yok. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Geçen yıl, ya
ni 1972 yılı içinde meydana gelen ve yaygın bir 
hal alan sel âfeti dolayısıyle elde ettiğimiz so
nuçtur. Birçok yerde pek cüzî miktarda bina yı
kılmıştır; ama vatandaşın gelirim temin eden ta
rım arazisi tamamıyle sular altında kalmıştır, o 
geliri karşılayamaz hale erimiştir. Yine şehirde
ki hayatı genel olarak etkilemiş ve hayatı ya
şayamaz şekilde felce uğratmıştır. Şöyle ki: Bir 
belediye sınırları içindeki bütün yolları, beledi
ye sınırları içindeki elektrik, su, kanalizasyon, 
köprü gibi tesisleri tahrip etmiştir. Takdir bu
yurursunuz ki, demin değinilen bir nokta vesi
lesi ile arza çalışmıştım, bu'gün belediyelerimizin 
gelirleri zaten günlük meselelerini karşılamak
tan uzaktır, acz içindedirler. Bir de böyle bir 
âfet dolayısı ile, o şehirde yaşayan bütün bel
de sâkinlerinin hayatını çekilemez bir hale ge
tiren durumda belediyeler bu tesisleri yeniden 
yapmak, onarmak imkânından mahrumdurlar. 
Bunu yapmak için Hükümete bir yetki verilsin 
diye Komisyon düşündü. Verelim; bu tip bele
diyelerin bir kısmına bu şekilde talhrîibe uğramış 
kamu tesislerini yeniden yapması veya onarma
sı için deprem fonundan yardım edilsin ve Hü
kümet gerekli ahvalde alacağı bir kararla bu
nu bağış olarak kabul etsin. Biz de Hükümet 
olarak ıbuna iştirak ettik; bu arz etmeğe ça
lıştığım durum muvacehesinde. 

Değerli arkadaşlarım, bir iki noktaya da te
mas ederek fa,zla sabrınızı suiistimal etmeden 
huzurunuzdan ayrılacağım. 

•Gecekondu konusu, demin arz etmiştim, Tür
kiye'de sadece kırın yitimi, şehrin çekiminden 
ileri gelen bir mesele değil ve konut açığı me
selesi de yine bundan ileri gelmiyor. Bir kere 
Türk insanında uzun yıllar çekilmiş bir şehir
de yaşama özlemi var. Bu dönemde bilhassa 
ulaştırma sisteminin gelişmiş olmasında, ulaş
tırma araçlarının köyle kasaba, kasaba ile şe
hir arasında irtibatı temin etmiş bulunmasının 
da büyük tesiri olmuştur. 

Yine, medenî imkânlardan istifade arzusu 
-.ecirlere göç etmeye zorlamıştır. Bu arada daha 
•vi iş imkânlarını aramanın da tesiri olmuştur. 
Yalnız öteden beri Anadolu'nun bir kaderi var
lı r. O da şudur : Genellikle bolluk olan yıllarda, 
hasadın iyi gittiği mevsimde köylü varlıktan do
layı şeihire göç eder. Kıtlık olan yıllarda, hasat 
elde edemediği zaman da fukaralıktan, yokluk
tan dolayı göç eder. Bu göç bir nevi Anadolu'da 
kader olarak devam etmiş, gelmiştir. 

Bir diğer husus; köy ile şehir arasındaki 
konutun, meskenin ticarî değeri arasındaki 
barktır. Aynı malzeme ile yapılmış köydeki ko
nut daha. da büyük olsa, daha da iyi olsa şe
hirdeki konuta nazaran ticarî değeri daha dü
şüktür. 

Bir diğer husus; mülkiyetin henüz Türki
ye'de değer olarak gayrimenkuller için düşü
nülmekte oluşudur. Türk insanı, hattâ elit ol
sun, entellektüel olsun, memur olsun, emekli ça
kına geldiği zaman çoluk çocuğunun başını so
kabilecek bir evim olsun der. Bunun dışında 
herhangi bir şirketin eshamını, tahvilâtını, his-
-•e senedini düşünmez. Menkul değerler Türki-
ve'de henüz mülkiyet değerine ulaşmamıştır. Bu 
alışkanlığın da büyük rolü vardır. 

Yine bunun dışında alışkanlıklar vardır, ki 
Sayın Dikeçligil de temas ettiler. Dediler ki; 
«Efendim, münferit evler yapalım. Aynı apart
manda yaşamaya sosyal yapı müsait değildir. 
Deprem bakımından da tehlikelidir.» Tabiî bu 
fikirde* ağırlık vardır; ama bir taraftan arsa 
spekülâsyonundan, arsanın inşaat içindeki ma
liyetinden, loran itibarı ile yüksekliğinden bah
sederken; bir traftan da herkese böyle münfe
rit bahçeli ev yapmayı düşünmek, hele sosyal 

— 481 — 



C. Ssmatosu B : 24 

konut olunca, ikisini bağdaştırmak fevkalâde 
güç olmaktadır. 

Bir de meskenin Türk aile hayatında diğer 
ülkelere nazaran bir ayrı yeri vardır. Bütün 
bunlar Türkiye'de gecekondulaşmayı teşvik et
mektedir. Tabiî kâfi derecede iskân alanının şe
hirlerimizde olmaması, alanların iskâna açıla
maması. parselasyonlarının süratle yapılama
ması, ruhsat meselelerinin sadeliğe kavuşmuş 
olmaması, altyapı hizmetlerinin süratle iskân 
alanına götürülememesinin sebepleri de mevcut
tur; ama sözlerimin başında arz ettiğim üzere, 
bunların hepsi bir genel yerleşim plânı ile ilgi
lidir. Yine bunların hepsi bir konut politikası
nın ana e soslarının tespiti ile ilgilidir. Bu arada 
elimizde gayet güzel vasıtaları olan Emlâk Kre
di Bankası, İller Bankası ve Sosyal Sigortalar 
p,J:;bi müesseseleri, gerekirse biraz daha güçlen
dirmek suretiyle vazifeler verilmek suretiyle 
onlar arasında iş'birliği temdn etmek suretiyle 
bir nebze daha iyi olarak halletmek mümkün
dür. Şunu samimiyetle bir gerçek olarak ifade 
edeyim ki, «öecek'onduyu, gecekondulaşmayı 
bir noktada hemen durduruvermek, konut ihti
yacını süratle karşılarız.» diyebilmek fevkalâ
de güçtür. 

Değerli arkadaşlarım; bütün bunları ifade 
ettikten sonra söyleyeyim, meselelerimizi yük
sek teveccühünüze mazhar olduğumuz sürece, 
desteğini gördüğümüz sürece açık gönüllülük
le, acı da olsa ortaya koyacağız, «Dertlerimiz 
budur.» diyeceğiz. Bu dertlerin çaresini yine 
büyüyen ekonominin yarattığı kaynaklarda bul
mağa çalışacağız. Bütün bunların karşısında 
ümitsizliğe düşmeyeceğiz kanaatindeyim. En bü
yük gücümüz o olacak. Akılla, bilimle meselele
rimize çözüm yolu; ama kendi şartlarımız için
de, yine kendi çalışmalarımızın sonucuna istinat 
ederek kendimiz bulmaya gayret edeceğiz. 

Mâruzâtım bu kadar. Hepinize teşekkür 
eder. en derin saygılarımı sunarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, .sorular vardır. 
Şimdi, soruları kaydediyorum: Sayın Kü-

rümoğln, Saym Öztürk, Sayın Özlen, . Sayın 
Yurtsever. 

Sayın Kürüm oğlu, buyurunuz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saym 
Başkan; Sayın Bakan biraz evvelki izahların-
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da mesken kredilerinin 80 !bin Mraya çıkarılma
sı yolunda bir çalışma yapıldığını ifade ettiler. 
Emekli Sandığı kaynaklarından istifade edile
rek İmar ve İskân Bakanlığı kanalı ile memur 
kooperatiflerine verilmekte olan 25'er bin lira
nın da, aynı şartlara tabi olup olmadığı husu
sunda Sayın Bakanın fikirlerini öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Saym Bakan, buyurunuz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Devamla) — Bu mevzuda 
henüz bir çalışmamız yoktur. Benim bahset
tiğim husus, yapı tasarrufu ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Saym Öztürk... Yoklar. 
Sayın Özlen, buyurunuz. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Bendenizin su-

lim yok efendim. Yalnız, deminki arkadaşımın 
-crzenişini bu fırsatla açıklığa kavuşturmak is-
!"erim. Sayın Bakanın konuşmasını burada ko-
kaylaştırmak istedim, onun için müdahale et
tim. Kanunun izahının yanlış anlaşıldığından 
mülhem olarak toparlamak istedim. «Şunu da 
arz etmek isterim» diye, «Müdahale edebilir mi-
vim?» diye sorarak konuştum. Çok kıymetli ar
kadaşımın, bâzı hususlarına hayran olduğum ar
kadaşımın bu müdahalemden dolayı serzenişte 
bulunmasını yakıştıramadım. Ben bulunduğu 
yerde daima sabit oturan ve sükûneti muhafaza 
ntmesini bilen bir arkadaşınızım. Üzüldüm. 

BAŞKAN — Soru şeklinde mi söylüyorsu
nuz? 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Soru değil. 
BAŞKAN — Sayın Yurtsever, buyurunuz. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Sayın Başkanım, Sayın Bakandan arzu ettik
leri takdirde şu anda kürsüden, eğer mümkün 
değilse bilâhare yazılı cevaplandırma'larını is
tirham edeceğim, bir iki sualim var : 

1. — Bingöl'ün hayatî bir meselesi olan Me
tan Suyu hususundaki nihaî emirleri ve karar
ları nedir? 

2. — Yine çok memnuniyetle duyduğumuza 
göre, 1966 Varto depreminin yarattığı tahribatı 
ortadan kaldırmak, vatandaşları daimî meske
ne kavuşturmak üzere Bakanlıkta bâzı çalış
malar yapılmakta ve bu husus için de bir pro
je hazırlanmış bulunmaktadır. Bu projenin ma
hvet! ne kadardır? Proje kaç sene vâde ile yü
rütülecektir? Bu projeye Karlıova'daki tahribat 
:1e Hınıs ve Çat'daki tahribat dahil midir? 
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BAŞKAN — ıSaym Bakan, ayrı ayrı mı ce
vap vereceksiniz, hepsine birden mi? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Hepsine bir
den. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 
3. —• Yine 1965 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçe
sinde vukuıbulan bir depremde Kızılçubuk, Sa-
rıkuşak ve Kaynarpınar köyleri de büyük ha
sara uğramıştır. O zamanki Hükümet bu köy
leri daimî bir konuta kavuşturmak için bâzı ça
lışmalar yapmış, İngiliz tipi çelik barakaların 
malzemelerini de köylere kadar göndermişti. Bi
lâhare 'bu iş sürüncemede kaldı ve bu köyleri
miz bugüne kadar daimî konuta kavuşturulma
dılar. Acaba 1966 Varto depreminin tahribatı 
ortadan kaldırılmak istenirken, bu köylerimizin 
de konuta kavuşturulması mümkün müdür? 

4 ncü sualim: Âfete uğrayan birçok şehir
lerde birçok işyerleri, birçok dükkânlar yıkıl
maktadır. Büyük zararlara uğrayan vatandaş
ların bu tesisleri kısa zamanda meydana getir -
ımeleri mümkün olamamaktadır. Bunu düşüne
rek tatbik edilen kredi sistemi; Emlâk Kredi 
Bankasından muayyen bir nispette kredi ver
mek suretiyle bu şehirlerde bu tesisleri meyda
na getirmek hususundaki görüş bugüne kadar 
ne nispette başarı sağlamıştır? Başarı sağla-
Imamışsa... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Hangi şehir
lerde? 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) 
— Meselâ Bingöl'de. Otel, dükkân, lokanta ve 
saire gibi işyerlerinin tümü yıkıldı. Bunların 
vatandaş tarafından yapılması mümkün olmadı. 
Bir kısmı bilâhara başka yerlerden imkân te
min ederek bunları yaptılar; ama şu anda şe
hir büyük nispette otel, dükkân sıkıntısı çek
mektedir. Bunlara muayyen miktarda kredi
ler verilecekti. Emlâk Kredi Bankası Maliye
den lâzımgeldiği nispette uzun vadeli ve düşük 
faizli kredi temin edemediği için vatandaşa 
bu krediyi verememiştir. Halen de şehir, iş
yerleri bakımından sıkıntı içerisindedir. 

Sayın Bakanım, bunun için bir formülünüz 
var mıdır? Zatıâlinizi tatbikatçı ve başarılı 
bir Bakan olarak tanıyorum. Bu hususta dü
şünceleriniz nelerdir? Bunları öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kıymetli arka
daşımız da ifade ettiler, bunlar tetkike muhtaç 
teknik hususlardır. Arzu ederseniz kendilerine 
yazılı olarak cevap verebilirsiniz. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 
Metan suyu hariç, efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Metan suyu 
Bingöl için hayatî bir konudur. Bu itibarla 
Bingöl'e geziye gittiğimiz sırada yapmış oldu
ğumuz ciddî bir incelemenin sonucunda yapıl
masına karar vermişizdir. 

iSaym Başkan, Sayın Yurtsever izin verir
lerse diğer sorularına yazılı olarak cevap ve
reyim. 

BAŞKAN — Sayın Yüce. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa

yın Başkanım, Temmuz ayında Hürriyet Ga
zetesinde Emlâk Kredi Bankasının yapı politi
kasını yeni esaslara raptedeceğine ve büyük şe
hirlerimizde de birtakım arsalar satınaknaya 
tevessül ettiğine dair haberler çıktı. Bu haber
ler üzerine birçok vatandaş şehirlerde bulunan 
arsalarını simsarların elinden kurtarıp, daha 
iyi bir alıcı olduklarını telâkki ettikleri Emlâk 
Kredi Bankasına satmak için müracaatta bu
lundular. Bu müracaatların bir esasa raptedil-
mesi hususunda Emlâk Kredi Bankasında bâzı 
çalışmaların olduğunu biliyoruz. 

Bu meyanda Sayın Bakan Emlâk Kredi Ban
kasının bu konusuyle ilgili müzakereler sıra
sında, Emlâk Kredi Bankası yetkililerine ilk 
defa Devlete ve belediyeye ait arsaların tetkik 
ve tespit ettirilerek, onlar üzerinde bir etüt 
yapıldıktan sonra özel kişilere ait arsaların tet
kik edilmesi hususunda yazılı olmayan; fakat 
emir mahiyetinde telâkki edilen bir ihtarda bu
lunmuşlardır. Binaenaleyh Emlâk Kredi Ban
kası da tetkikatını bu esasa göre muhakkak ki 
yapmaktadır ve bu da doğru bir iştir. 

Ancak, birtakım arsalarını bu bankaya sat
mak isteyen ve katkıda bulunmak isteyen kişi
ler Emlâk Kredi Bankasından müspet veya 
menfî bir cevap almamışlardır. Bu tetkikat ne 
zamana kadar sürebilir? Sayın Bakandan bu
nu soruyorum ve bunu yazılı olarak da verebi
lirler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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İMAE YE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Efendim, Em
lâk Kredi Bankası iki türlü arsa alır. Birisi1 

kendi tesisleri için, şube binası, lojman ve saire 
gibi, yani ticarî maksatla arsa alır. Bunun için 
her hangi bir talimatımız olmamıştır; ama bir 
de sosyal mesken yapmak, sosyal konut yapmak 
üzere arsa alır. Takdir edersiniz, sosyal ko
nut ne kadar ucuza mal edilirse o kadar ucuza 
vatandaşa intikal eder. Bu itibarla ucuzluğu 
teinin etmek bakımından, öncelikle Hazineye 
ve belediyelere ait arsa var ise onların alınması
nı söylemişizdir ve bunun üzerinde ciddiyetle 
de çalışmaktadır. 

Bunun dışında Emlâk Kredi Bankası mali
yetini ucuza temin edeceği ve dolayısiyle üze
rinde yapacağı inşaatı da ucuza mal edeceği ve 
vatandaşa da nispeten ucuza devredebileceği 
meskenler için arsa bulabilirse, onu da elbette 
alabilir; ama Emlâk Kredi Bankası: «Büyük 
şehirlerde arsa alıyor buyurun vatandaşlar» 
dediğiniz zaman, zaten ucuza arsa alması da 
mümkün değildir. 

Bu itibarla bu iş Emlâk Kredi Bankası bün
yesinde bir çalışma konusudur. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Bakanımın 

yazılı olarak cevap vermesi mümkündür. 
1968'in son gününde başlayıp 19»69'un ilk 

günlerinde büyük tahribat yapan sel âfeti yü
zünden İçel'de büyük zarar olmuş idi. Pek çok 
köy yıkılmış, tahrip olmuş, köylerde evler 
perişan duruma gelmiş idi. Bir kısım köyler 
yeniden yapıldı; fakat birçok köylerde o gü
nün yıkıntıları hâlâ telâfi edilemedi. Bu köy
lerin isimlerini tek tek zikretmeyeceğim. Hâlâ 
evine kavuşamayan, 4 seneden beri evine ka
vuşamayan köyler hangileridir? Kaç ev var
dır? Bunları kısa zamanda evlerine kavuştur
mak imkânını sağlamak için Bakanlığınız ne 
gibi imkânlar düşünmektedir? 

Bunların yazılı olarak da verilmesi mümkün
dür. Teşekkür ederim. 

İMAR YE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Bunları yazı
lı olarak cevaplandıracağını. 

Efendim, tekrar teşekkürlerimi, şükranları
mı sunar; sayın üyeleri saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, Sa
yın Öztürk'ün de sualleri var. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan soracağım üç soru kısa; 
ama önemli. Cevap lütfederlerse memnun olu
rum. 

Birincisi; İmar ve İskân Bakanlığı - Emlâk 
Kredi Bankası işbirliğiyle Telsizler'de olsun, 
başka yerlerde olsun sosyal meskenler yapılı
yor. Burada 990 daire yapılmış. 

Bunlar kimlere verilmiş? Yani gerçek ihti
yaç sahibine verilebilmiş mi? Bunlar ihtiyaç sa
hibinin üzerinde midir? Yoksa % 50'den faz
lası, kiraya verilmiş durumda mıdır? Bir ince
leme yapılmış mıdır; yani amacına uygun kul
lanılıyor mu? 

İkinci sualim : Bunlarda hayli pahalılaşma 
oluyor. Meselâ, ilk olarak 1968'de kaloriferli 
olarak yapılmış olan bu binalar 40 bin liradan 
satılırken daha sonra kalorifersiz olarak yapıl
mış, 1970'te % 5 faiz konmuş 29 bin lira den
miş, 200 lira taksitle 20 sene vadeli olarak ve
rilmiş. 1971'de c/c 7 faiz konmuş, 53 500 liraya 
çıkmış, 450 lira taksitle 15 sene vadeli olarak 
verilmiş. Büyük artışlar oluyor. 1972'de 10,5 fa
izle verilmiş, 61 bin liraya çıkmış, 550 lira tak
sitle 15 sene vâdeyle verilmiş. Yani o kadar 
büyük artışlar olmuş ki, birer sene arayla aynı 
bina, 56 metrekarelik daireler 29 bin liradan 
53 bin liraya, 61 bin liraya çıkmış. 

Acaba Saym Bakan bunları inceletmiş mi
dir? Aşağı - yukarı 120 metrekarelik bir bina
nın fiyatına çıkmış, halbuki 50 metrekarelik 
daireler. 

Üçüncü sualim : Bu binalar satılmış mıdır? 
Satılan var mıdır? Çünkü ihtiyaca karşı veril
miştir. Bu satış muamelesi nasıl yapılır? Öğ
rendiğime göre satılanlar var. % 50'den fazlası 
kiraya verilmiş durumda, sosyal mesken olma 
amacını kaybetmiş oluyor böylece. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İMAR YE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Devamla) — Sayın Öztürk, 
ilk defa bu konuda bir nevi endişeleri, tered
dütleri ve kısmen şikâyeti ihtiva eden bir mü
racaatı zatıâlinizin görüşmesinden alıyorum. 
İzin verirseniz bu konuyu inceleteyim ve yazı
lı olarak zatıâlinize arz edeyim. 



C. iSeaıatosu B : 24 2 . 2 . 1973 O : 3 

Tekrar teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanı ve sayın üyeleri saygı ile selâm
larım . ([Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cebe, buyurunuz. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Gecenin bu geç vaktinde kısa da olsa mâ

ruzâtta bulunmak için Sayın Başkanın izinle
riyle söz almış bulunmaktayım. 

'Sözlerime başlamadan evvel, çok saydığım 
Sayın Cumhuriyet Senatosu üyesi Fakih Özlen 
Beyefendinin biraz evvel üzerinde durduğu bir 
konuya, kısa da olsa tavzih sadedinde arzı ce-
vabeylemek zaruretini hissetmekteyim. 

Cumhuriyet Senatosunun görüşmeleri sıra
sında mutadolan husus; konuşmacılar konuş
malarını yapıncaya kadar diğer üyelerin her 
hangi, bir sual veyahut müdahalelere mâruz 
bırakılmaması istikametindeydi. 

Kaldı ki, benim sözlerim muhterem Fakih 
Özlen Beyefendinin sözlerine slitem eylemek de
ğil, çok saydığım Sayın Başkanın müsamahası
na müteveccih bulunmaktaydı. 

Arz ederim. 
Muhterem arkadaşlar, İmar ve İskân Ba

kanlığı kuruluş gayeleri itibariyle Türkiye'nin 
bir taraftan mesken politikasını, diğer taraftan 
iskân meselelerini halletmeye müteveccih bir 
ama-ç içinde kurulmuş bir bakanlık olarak mü
talâa edilirdi; fakat bilhassa Türkiye'nin şart
larının zaman zaman değişiklik arz etmesi, 
İmar ve İskân Bakanlığını esas hedeflerinin dı
şında çalışmaya doğru itmiştir. Bugün İmar 
ve İskân Bakanlığı münhasıran gecekondu me
seleleriyle uğraşan bir bakanlık hüviyeti için
de bize kendisini takdim etmektedir. 

Böyle^ de olsa, bu Bakanlığın bu sebeplerle, 
münhasıran teknik konularla uğraşan ve tek
nisyenlerin faaliyet gösterdiği bir bünye ola
rak mütalâa edilmemesi gerekir; fakat bugün
kü durumuyla maalesef bu bakanlık sadece bi
nalar inşa eden ve vatandaşları, istikameti ne
reden vukubulursa bulsun, muhakkak surette 
!bir çatının altına yerleştirmeye mütevakkıf 
oluyor. Halbuki bu bünyenin içinde çok çeşitli 
problemler var. Mesken politikasının içinde 
sosyolojik meseleler var, mesken politikasının 
içinde psiko - sosyal meseleler, sosyo - ekono
mik meseleler var. Bunların halledilmesi mün

hasıran binaların yapılmasıyle mümkün görüle
mez. Bu meselenin içine bu konularla ilişkisi 
olan, aşinalığı olan sosyologların, bilhassa sos
yal psikolojiyle meşgul olanların, bilhassa eko
nomik, sosyal meselelere aşina olanların uğraş-
masıyle ancak bir çare bulmak imkânı hâsıl ola
bilir. 

Bunu ben Sayın Bakan için ifade etmiyo
rum, yalnız bundan evvel bu Bakanlığın san
dalyesini işgal etmiş olan zevatın tutumunu 
yadırgadığım için ifade ediyorum. Sosyal araş
tırmalar kısmını bugün dumura uğratmışlardır. 
Demogratif ve monografik, diğer taraftan sos
yal araştırmaların yapılmadığı bu bünyede, is
tikbal için muvaffakiyet kaydetmek mümkün 
görülemez kanaatindeyim. 

Bizim bu konuya bu kadar titizlikle temas 
edişimizin sebebi, Türkiye'nin artık oldu bittiye 
veyahut ne atarsak onu tutarız gibi bir düşün
ce içinde, şahısların münferiden arzulariyle bir 
neşter vurulacağı kanısında değiliz. Mesele bi
limsel açıdan ele alındığı takdirde, o zaman ya
pılacak olan icraatların daha sahih neticeye vâ
sıl olacağını düşündüğümüz ve ona inandığımız 
için bu konuyu burada açmak zaruretini hisset
tim. 

İkinci meselem; Ankara'nın geçit meseleleri 
idi. Diğer arkadaşlarımız da bu konuya burada 
temas ettiler. Ben bu konuların bugüne kadar 
ele alınmayışını, burada tenkidi mahiyette dile 
getirmeyi arzulardım; fakat, Ankara Senatörü 
Sayın Yiğit Köker'in bana bugün muttali ol
duğum bii' müjdeyi vermiş olması nedeniyle bu 
konuya fazla temas etmemeyi uygun görüyo
rum ve Sayın Bakanın geç de olsa bu anlayışın
dan. bu yapıcı tutumundan dolayı da kendile
rine müteşekkir olduğumu ifade etmeyi bir borç 
sayarım. 

NAFİZ EFGENELİ (Edirne) — Nedir o, 
izah buyurun. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Muhterem. 
Beyefendi, bir hatip kürsüde konuşurken mü
dahale edilmesinin uygun düşmeyeceği hususu
nu biraz evvel arz etmiştim, Sayın Başkan, yeni 
yeni müdahalelere başlandığını duymaktan üzün
tü duyuyorum. 

BAŞKAN — Olur bu kadar devam buyurun. 
Biraz müsamaha buyurun. 
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TURGUT CEBE (Devamla) — Maruzatım 
bundan ibaret. 

Sayın Başkanın müsamahasına ve diğer ar
kadaşlarınım da iyiniyetlerine ve müsamahala
rına teşekkür ederek sözlerimi bitirir, İmar ve 
İskân Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını ve 
İmar ve İskân Bakanlığının bundan sonra sa
dece teknik bir bakanlık olamayacağını ve bu 
yolda amel edileceğini düşünerek. Sayın Baka
na ve Sayın İmar ve İskân Bakanlığının men
suplarına 1973 yılında muvaffakiyetler diler, 
saygılarımı tazelerim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. Program bölümle
rine geçiyoruz. 

C) İMAR YE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 26 797 942 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 30 564 955 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmevenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Bölge metropoliten alan şehir 
imar plânlarının yapılması ve 
belediyelere teknik yardımın 
yürütülmesi 88 537 524 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Kentsel alanlardaki konutla
rın düzenlenmesi ve yapı mal
zemesi standartlarının tes
piti 235 787 467 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Doğal âfetlerin zararlarını ön
leyici ve giderici işler 34 235 115 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 429 259 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Şubat 1973 Cumartesi günü, saat 09,30'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 23,50) 

t>-A~« 
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İŞLER. 
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SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
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IV 
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