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1. — Geçen tutanak Özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklamalar 
4. — Görüşülen işler 
1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5, C. 
Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 2, 23) 3:30,30:69, 

74:81 
a) Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğü bütçesi 3:18 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 

Sayfa 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez- ( 
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/7, C. Senatosu 1/22) 
(S. Sayısı : 4,36) 18:30,30,38,41,74:77 

3̂  __ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu ile 1962 yılı Vakıf
lar Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/19, C. Senatosu 1/23) (S. Sa
yısı : 3, 37) * 30:38,38:41,41:44,58,61,63,78:81 

b) Adalet Bakanlığı bütçesi 44:58:^8:61, 
&ltf3,63:69 

5. — Sorular ve cevaplar 70 
a) Yazüı sorular ve cevapları • 70 
1. — Giresun Milletvekili Mustafa _Ke-. 

mal Çilesizin, Karadeniz bb'îğesi fındık 



Sayfa 
müstahsıllarının istihsali artırmak mak-
sadiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasından aldıkları kredinin miktarı
na ve artırılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna Ticaret Bakanı 
İhsan Gürsan'm yazılı cevabı (7/43) 70:71 

Sayfa 
2. — Muğla Milletvekili Hilmi Bay-

dur'un, narenciye ihracatına biraz daha 
fazla ehemmiyet verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Ticaret * 
Bakanı İhsan Gürsan'm yazılı cevabı 
(7/54) 71:73 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birnci Oturum 
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül

mesine devam olunarak : 
Başbakanlık bütçesi kabul edildi. 
Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili İstanbul 
Mekki Keskin Femûı Bozbeyli 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

İkinci Oturum 
Ankara Üniversitesi Rektörlük kadroları ile 

Sağlık Bilimleri Hemşirelik Yüksek Okulu ku

ruluş kadroları Kanunu ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Danıştay, 
İstatistik Genel Müdürlüğü, 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri kabul 

olundu. 
20. 2.1962 Sah günü saat 10,00 da toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Fuad Sirmen 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Kâtip . 
istanbul 

Ferruh Bozbeyli 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 

1. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa ek kanun tasarısı (1/131) (Karma 
Bütçe Komisyonuna) 

2. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasansı (1/132) (Karma Bütçe 
Komisyonuna) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Î960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansı 
(İ/133) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Vakıflar. Genel Müdürlüğü 1960 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (İ/134) (Sa-
y*§İay Komisyonuna) 

Teklifler 
5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/148) 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 102 arkadaşının, Türki
ye Eğitim ve öğretim Mensupları Yardımlaş
ma Kurumu kanunu teklifi (2/149) (Millî Eği
tim, Ticaret ve Bütçe komisyonlarına) 

7. -—Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdareci Üyelerinin, 1961 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi (2/150) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Zeki Baltacıoğlu (Bolu), Muslih Görentaş (Van) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

.1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karına 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5, C. Se
natosu 1/9) (S. Sayısı : 2,23) 

A — TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. Evvelâ Grup sözcülerine söz vereceğini. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına Sa 
ym İsmail Hakkı Akdoğan. 

O.' K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA tS-
MAÎL HAKKI AKDO&AN (Yozgat) — Muhte
rem Başkan ve kıymetli arkadaşlarım; 

Tapu ve Kadastro Genci Müdürlüğü bütçe ta
sarısı hakkında, C. K. M. P. si Meclis Grupu adı
na söz almış bulunuyorum. 

Yüksek huzurlarınızda peşinen şu hususu be 
lirtmek isterim ki, üzerimize aldığımız murakabe 
vazifesini ifa ederken gayemiz Karma Hüküme
ti efkârı umumiye nezdinde kötülemek değil, Hü
kümetin ilerdeki faaliyetlerinin memleket hayrı
na olmasını temin ve evvelce yapılan hatalı hare
ketlerin tekrarına meydan verilmemesi için gö
rüşlerimizin Hükümete ve Yüksek Heyetinize ar
zından ibarettir. 

Malûm olduğu üzere Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünün vazifelerinden birisi tapu sicil ve 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündeme 
başlıyoruz. 

tedavüllerini tutmaktır. Atalarımızın (mal canın 
yongasıdır) sözünü hatırlayınca fertlerin sıkı sı
kıya bağlı olduğu gayrimenkul mülkiyeti ile ilgili 
meseleler üzerinde önemle durulması gerektiği 
kanaati ile karşı karşıya geliriz. 

Hal böyle olunca tapu teşkilâtının vazifeleri
nin önemi, şümulü ve çokluğu ile mütenasip im
kânlarla teçhizi gerekmektedir. Halbuki : 

1. Tapu sicil muhafızlıklarının kadroları ki
fayetsiz olup memurları arasında, lâyık oldukları 
halde, kadrosuzluk sebebiyle yıllarca terîi edemi-
yen ve aldıkları çok cüzi maaşla geçimlerini sağ-
lıyaınıyanlar pek çoktur. 

2. Muhafızlıkların lüzumlu dolap ve dakti
lo makinası gibi demirbaş eşyalara sahibolmadık-
ları ve hak sahiplerinin İstedikleri anda kendile
rine verilmesi gereken tapu kayıt ve- tedavülleri
nin çıkarılıp verilmesi için lüzumlu matbu evrak 
ve kırtasiyeden mahrum bulundukları bir gerçek
tir. 

3. Valiliklerce Hükümet konakları içerisinde 
tapu muhafızlıklarına ayrılan yerler ihtiyaca kâ
fi gelmemekte her an göz önünde bulundurulması 
gereken kayıtlarla muntazaman muhafazası gere
ken müstenidatlarmm müsaidolmıyan oda, depo 
ve mahzenlerde ayrı ayrı ve yığın halinde muha
fazasına çalışıldığı esefle görülmektedir. 

4. Çok yerde ekserisi arap harfleriyle tutul
muş tapu kayıtlarını doğru olarak okuyacak ele
man bulunmamaktadır. Bu itibarla tapu sicil teş
kilâtı olan her yerde bir tapu arşiv binasının ya
pılmasını, bu dairelerin lüzumlu demirbaş ihti-

4. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 
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yaçlarının karşılanmasını, kadroların ıslahı ile 
memurların terfi ve terfih imkânlarının sağlan
masını, arap harfleri ile tutulmuş olan eski kayıt
ların süratle yeni harflere çevrilmesini, açılacak 
kurslarla tapu, sicil muhafız ve memurlarına 
Arap harflerinin öğretilmesini zaruri görmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar : 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün va

zifelerinden birisi de kadastro işidir. 
Kadastro : Gayrimenkul malların hukuki ve 

hendesî durumlarını tesbit etmek işidir. Çok çe
şitli mevzularla ilgisi vardır. Bu bakımdan ka
dastro işlerinin önemle ele alınması ve süratle in
tacı zaruridir. 

Vatandaşlarımız arasındaki ihtilâfların yarı
sından fazlası gayrimenkul ihtilâflarından doğ
makta olup, bu yüzden kanlı hâdiseler dâhi cere
yan etmektedir. Hükümetin bu ihtilâfları kökün
den kesecek kadasto işini ikmal etmesiyle bugün 
her şeyden önce ihtiyacımız olan içtimai huzurun 
teessüsüne yardım etmesi ve mevcut ihtilâflar se
bebiyle mahkeme kapılarında sürünen vatandaş
larımızın da iktisaden kalkınmasını teminen işle
rinin başında huzur içerisinde çalışmalarının sağ
lanması lâzımdır. 

Kadastro, fuzuli şagiller elinde bulunan Dev
let vfr mahallî idarelere ait gayrimenkulleri mey
dana çıkarır. 

Kültür arazisini, ormanları, maden sahaları
nı, belirtmek suretiyle istihsal gücümüz hakkında 
Hükümete sıhhatli bilgi temin eder. 

Karayollarının, hava meydanlarının ve liman
ların tanzimi ve tesisi işleriyle şehircilik, imar, 
iskân, hastaneler ve okullar gibi sosyal hizmetler
le; garnizonlar -'ve hava meydanları gibi askerî 
tesis ve hizmetlerle, gayrimenkul kredisi ve ara
zi rantı gibi iktisadi olaylarla ilgilidir. 

Son zamanlarda Harita ve Kadastro mühen
disleri tarafından yayınlanan bir raporda (Yal
nız gayrimenkul malların hukuki ve teknik du
rumlarının tesbiti ve tescili bakımından değil, 
bütün Devlet daire ve müesseselerinin iktisadi 
ve teknik işlerdeki plân ihtiyaçlarının asgari 
emek ve masrafla karşılanmasını sağlaması ba
kımından da önem taşımaktadır. Çok yönlü ka-
.dastro hizmetinin dayanağı ise çok yönlü ka
dastro plânlarıdır. Çok yönlü kadastro plânla
rı; hem arazinin topograftk çjurunrunıı, arazi 
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üzerindeki suni ve tabiî tesisleri, hem de mülki
yet sınırlarını toprağın kalite, verim ve değer 
sınırlarını gösteren plânlardır. Gerekli standart 
özellikleri taşıyan topografik ve kadastral hari
taların düzenlenmesi işi ise plânlı ve hızlı kal
kınmanın başlıca temel hizmetlerinden biridir.) 
denilmektedir. 

Görülüyor ki, kadastro, kalkınmamızda bize 
rehberlik edecek, Hükümetin üzerinde önemle 
durması gereken başlıca hayati dâvalarımızdan 
birisidir. 

Vazife ve mesuliyetleri yukarıda kısaca arz 
ve izah olunan Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğüne Hükümet bugüne kadar gerektiği de
recede yardımda bulunmamış, inkişaf imkânları
nı aramamıştır. Hattâ varidatı masraflarından 
daima fazla olan bu idarenin temin ettiği gelir
ler gider bütçesine dahi hasrütahsis edilmemiş
tir. 

Halihazırda devam eden kadastro faaliyeti 
arazi kadastrosu ve şehir kadastrosu olmak üze
re 2 koldan yürütülmektedir. Köy ve bucak 
sınırları içinde bulunan topraklar üzerinde ya
pılmakta olan arazi kadastrosuna, bir taraftan 
klâsik metotla yani yerden yapılan ölçülerle, 
diğer taraftan da fotogrametri sistemi ile, ya
ni havadan fotoğraf almak suretiyle, devam 
edilmekte ise de bu mesainin yurt çapında müs
takar bir plân ve programa dayanmadığı müşa
hede olunmaktadır. 

Diğer taraftan uygulanacak usulde bir vu
zuha varılmadığı ve bu sebeple batî hareketi ica-
bettiren klâsik metodun terki ve nadir sahalar
da uygulanması hususlarının da düşünülmediğj 
görülmektedir. 

Filhakika arazi ihtilâflarının sıklet merkezi 
köylerde olan memleketimizde bu ihtilâfların kı
sa zamanda giderilmesi, kadastronun süratle ne
ticeye ulaşması ile mümkün olacakfır. Bunu ise, 
fotogrametri usulü ile harita yapılması temin 
edecektir. Bu suretle Tapu, Kadastro Genel 
Müdürlüğü Fotogrametri Dairesinin alet, vasıta 
ve malzeme ihtiyacının zamanında giderilmesini 
ve lüzumlu elemanlarla takviyesini zaruri gör
mekteyiz. Halen 5 - 6 seneden beri kıymetlendi
rilmemiş fotoğrafların mevcudiyeti, dairenin bu 
vesaite ve elemana ne dereceye kadar muhtaç 
olduğunu göstermekte ve klâsik metoda nazaran 
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fotogrametrik metotla yapılmış olan kadastro- ı 
nun çok az olması da bu fikrimizi teyidetmek-
tedîr. 

Yukarıda zikrettiğimiz Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasının raporundan da anlaşıldı
ğına göre yalnız fotogrametri metodu ile çalı
şıldığı takdirde elde mevcut elemanla senede 30 
milyon dönümlük sahayı kaplıyan fotoğrafın 
arazi ile karşılaştırılmasını ve tutanaklarının 
tanzimini sağlamak mümkün olacaktır. 

Bu fotoğrafların kıymetlendirilerek harita 
şekline sokulabilmesi için 25 aded kıymetlendir
me âletine ihtiyaç vardır. Halbuki Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğünün elinde 7 aded kıy- | 
metlendirme âleti mevcuttur. I 

Arz ettiğim durum, rasyonel ve koordine ça
lışma sistemine girebilmemiz için bu Umum Mü
dürlüğün teşkilât ve vazifeleri hakkında yeni 
esasların vaz'mı ortaya koymuş bulunmakta
dır. I 

Tesisini istediğimiz hükümler şunlardır : 
1. 5602 sayılı Tapulama Kanunu ihtiyacı 

karşılamaktan uzaktır. Kanunun bilhassa 13 ncü 
maddesi daimî bir ihtilâf ve ihtilât kaynağı ol
maktadır. 2613 ve 5602 sayılı kanunlar hüküm- I 
lerinin birleştirilerek günün icap ve zaruretle
rini gözeten yeni bir kadastro kanunu çıkarıl
malıdır. I 

Esasen hiçbir memlekette bizde olduğu gibi 
2 Kadastro Kanunu mevcut değildür. 

2. Umum Müdürlüğün teşkilâtı, vazife ve 
salâhiyetleri 1936 tarihli ve 2997 sayılı Kanu
na istinadetmektedir. Bu kanun da günün ih- I 
tiyaçlarım karşılayacak durumda değildir. Ye
ni bir teşkilât kanununa şiddetle ihtiyaç var- I 
dır. Gerçekten Tapu Kadastro Genel Müdürlü- I 
günde halen 6 434 memur çalışmakta olup bun
lardan 110 u mühendis olmak üzere 150 si yük
sek tahsil görmüştür. I 

İstanbul Teknik Okulunun Harita ve Ka
dastro Mühendisliği Şubesinden bugüne kadar 
300 e yakın mühendis mezun olmuş ve bunlann 
hemen hepisi Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğüne mecburi hizmetli olarak yetişmiştir. Bu
na rağmen Umum Müdürlükte halen 110 mü
hendis çalışmaktadır. Mühendislerin teşkilâttan 
ayrılmalarının sebebi, idarenin daha önceden 
lüzumlu tedbirleri almamış olması ve okuldan 
mezun olup büyük ümitlerle idareye müracaat I 
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eden mühendislere tahsil) eriyle mütenasip iş 
verilmemesidir. Buna misal olarak 1955 yılı
na kadar mezun olan mühendislerin fen memur 
muavini adayı olarak tâyin edilmiş olduklarını 
göstermek mümkündür. 

Kısaca mühendislerin teşkilât içerisindeki 
fonksiyonları meselesi henüz halledilmiş değil
dir. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 
diğer bir fonksiyonu olan hukuki işlerin ida
resi yönünden yüksek tahsilli idareciye olan ih
tiyaç bariz bir şekilde görülmektedir. Fakat 
Hukuk ve Siyasal Bilgiler Faükltesi mezunla
rına kâfi imkân tanınmamıştır. Yüksek tahsil 
görmüş olan gerek fen gerek hukuk erbabına 
kadro temini ve meslekin eazip hale getirilmesi 
gibi imkânların sağlanması lâzımdır. Diğer ta
raftan yüksek okullar için burs verilmek sure
tiyle de eleman yetiştirilmesi şarttır. Gerçi 
bütçenin 450 nci faslındı 390 000 liralık öde
nek mevcuttur, bunu takdirle karşılarız, şu ka
dar ki, ihtiyacın giderilmesi için önümüzdeki 
yıl bütçelerinde bu miktarın artırılması lüzu
muna kaani bulunmaktayız. 

3. Yapılan kadastroya müstenit plânların 
her zaman araziye kabili tatbik bir halde bu
lundurulması lâzımdır. Bilhassa Ankara, İstan
bul ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki istimlâk 
ve imar hareketleri arazi üzerinde büyük de
ğişiklikler yapmakta ve kadastro plânlarının 
bu değişikliklere göre idame ve takibi icabet-
mektedir. Fakat bugünkü tapu fen teşkilâtı
nın kuruluşu itibariyle bunu yapmıya imkân 
yoktur. Bu sebeple, bugüne kadar yapılmış olan 
kadastrolar hakiki durumu göstermemektedir. 
Bu mahzuru gidermek üzere fen elemanların
dan müteşekkil devamlı ve müstakil kadastro 
müdürlükleri ihdasında faide vardır. Bu mü
dürlüklere kadastronun şehirde ve köyde ilk 
tesisi, takibi ve teknik kıymetinin muhafazası 
vazifesi verilmelidir. 

4. Yanlış yapılmış olan kadastro haritala
rı ancak mahkeme karan ile değiştirilebilmek
tedir. Bu sebeple yanlışlıklar doğrudan doğ
ruya düzeltilememektedir. Bu yanlışlıkların dü
zeltilebilmesi için diğer memleketlerde olduğu 
gibi bir kadastro yenileme kanununa şiddetle 
ve acilen ihtiyaç vardır. 

5. Fen elemanlarına verilen tazminat yev
miyeleri arasında bir ahi'nk ve adalet mevcut 
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değildir. Meselâ, teknisiyene ve fen memuruna 
verilen tazminat yevmiyesi ile 'bunların yardım
cılarına verilen tazminat yevmiyesi arasında 
fark olmamalıdır. Çünkü, bunların hepsi de 
mahiyeti itibariyle aynı işi aynı şartlar altında 
yapmaktadırlar. Bu hususun önümüzdeki yıl 
bütçesinde göz önüne alınmasını uygun görmek
teyiz. 

6. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 
fonksiyonu icabı olarak İmar ve iskân Bakan
lığına bağlanması lüzum ve zaruretine de inan
maktayız. Bu inancımızın gerekçe ve kaynak
larını ; 

20 dakikalık zaman kafi gelnıiyeceği için 
bu kısmı geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünün imar ve İskân Bakanlı
ğına bağlanması hususundaki görüşlerimizi ve 
sebeplerini bu şekilde özetledikten sonra tatbi
kat sebe'biyle vâki aksaklıklar ile tevlidettiği 
huzursuzluğa da kısaca temas etmek isterim. 

Halen yurdun dört bucağında tapulama ve 
toprak tevzii komisyonları sırasız ve biribi-
rinden habersiz olarak faaliyette bulunmakta
dırlar. Köylü vatandaşlarımız bir yana şehir 
halikı dahi tapulama birlikleri ile toprak tev
zii komisyonlarını biribirinden ayıramamakta 
ve aynı işin başka bir yönden ele alınmış oldu
ğunu kabul etmektedirler. Çünkü, halen her 
iki komisyon da köylerdeki faaliyetleri ile va
tandaşların zilyed ve tasarrufları altında bu
lunan gayrimenkulleri mevcut kanun ve ni
zamnamelerin yanlış tefsir ve anlayışı içeri
sinde ellerinden almakta ve Devlete maletmek-
tedir. Hattâ tevzi etmektedir. Köylü bu ko
misyonları mallarını ellerinden alan birer te
şekkül olarak görmektedir. Bu'sebeple her 
köyde sadece birkaç vatandaş köylerine ko
misyonların- gelmesini her türlü faaliyetleri 
ile davet ederlerken, çoğunluk mevcut ihtilâf* 
l an gidermekle görevli komisyonların köyle
rinde faaliyete geçmesiyle ihtilâfların daha da 
artacağına ve kısmen de olsa mevcut huzurun 
yerini huzursuzluğa terk edeceğine kaani bulun
maktadırlar. 

Yine bu komisyonlar hangi köyde faaliyete 
geçerse o köy halkından seçilen bilirkişilerin 
ifadeleri ile civar köy ve kasabaya ait arazi ve 
meraları bulunduğu köye maletmekte ve şahıs-

20 . 2 . 1962 O : 1 
lava dağıtmaktadır. Bu suretle komisyonlar 
bulundukları köyün civarında bulunan halkın 
ve köylerin müktesep haklarına tecavüz etmek
tedirler. 

Ayrıca vilâyet ve kasabalar emrine verilen 
komisyonlar ihtiyaca kâfi gelmediğinden o vi
lâyet ve kasabanın muhtelif köylerinde vâki 
faaliyetleri yıllarca devam etmekte ve sonu gel
memektedir. Bu tempo ile devam ettiği tak
dirde orta çapta bir kasabanın köylerinde faa
liyette bulunan bir komisyonun işini bitirme
sine bizlerin ömürleri kâfi gelmiyecek ve ihti
lâfların sonu alınamıyacaktır. 

Bu •mahzurların giderilmesi için köy ve 
kasabalara komisyonlar gönderilmeden evvel 
bu hükmi şahısların yekdiğerleri ile olan sınır 
ihtilâflarının kati olarak halledilmesi bilâhara 
buralara tapulama birliklerinin gönderilmesi 
ve bu faaliyette ikmal ve neticeleri kesin ola
rak elde edildikten sonra toprak tevzii komis
yonlarının gönderilmesi gerekmektedir. 

Bu suretle hem bir sistem dâhilinde çalışıl
mış, hem de yanlış tatbikat sebebiyle vâki 
ihtilâflar önlenmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar : 
Malûm olduğu üzere tapulama komisyonla

rının faaliyetleri sebcibiyle husule gelen ihti
lâfların halli için kadastro mahkemeleri ku
rulmuştur. Ancak imkânsızlık sebebiyle çok 
yerde bu vazife normal mahkemeler hâkim
lerine salâhiyet verilmek suretiyle yürütül
mektedir. Esasen iş hacmi sebebiyle kendi asli 
hizmetlerine yetişemiyen salahiyetli hâkimlerin 
kadastro ihtilâflarının zamanında halline imkân 
bulamamakta ve seri usule tâbi olan bu dâ
valar normal dâvalardan daha fazla bir zaman 
içerisinde dahi intacedilememektedir. 

Ayrıca- mevcut mevzuata göre ihtilâfların 
mahallinde yargılanması ve karara bağlanması 
gerektiğinden müsaidolmıyan köy odası, okul 
çadır ve çardak, gibi yerlerde vazifelerine de
vam eden mahkemeler perişan bir haldedir. 
Yargılamanın buralarda yapılması mahkeme
nin ciddiyeti ile kabili telif olmadığı gibi 
mahkemenin m ah ab e tini de haleldar etmektedir. 
Bu itibarla Adliye Bakanlığı ile temas edilerek 
müstakil kadastro mahkeme acledlerinin çoğal
tılması ve keşifler hariç diğer duruşma-
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İarm (kaza merkezlerinde yapılması yerinde 
olacaktıı?. 

Arkadaşlar : Her birimiz her zaman ve yer 
de sık sık tekrar ederiz; Adalet Mülkün Teme
lidir, bu söz ancak tatbikatta rehberimiz ol
duğu ve adaleti ucuz, çabuk ve kolay tahak
kuk ettirdiğimiz takdirde önem kazanır. 

Karma Hükümetin yukarda arz ettiğimiz 
noksanlıkları gidermek için gayret sarf ede
ceğini ve gerekli kanun tasarılarını kısa za
manda hazırlıyarak Yüksek Meclise sevk edece
ğini ümidetmekte ve bunu beklemekte oldu
ğumuzu arz eder 1962 yılı bütçesinin milleti
miz ve memlektimiz için hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenabı Haktan temenni eder hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Şeref Dura. 

Y.T .P . MECLÎS GRUPU ADINA İHSAN 
ŞEREF DURA (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakanlar, muhterem milletvekili 
arkadaşlarım; 

Anayasada temel haklardan olan mülkiyet ve 
mülk emniyetinin sağlanması, Tapu ve Kadastroya 
bağlıdur. Kadastrosuz tapu okımıaız. îyi bir ka
dastroya list'iınadetmiyen tapular, 'iıgtiınnai hayatta 
dlhtilâf ve huzursuzluk mevzuu öktrlar. 

Mülkiyetin hukuki olduğu kadar malî, ticari, 
dktıisadi ve zinai alanda, şehir ve kasalbataimıızın 
imarında ve iskân işlerinde önemli toto* yeni var
dır. Kadastro, Ihufcuki bakımıdan mülk emniiyetkıli 
öağlıaır. Ticari ve iktisadi ceplhesli litse gayrimenkul 
aılım ve satımını kolaylaştırarak millî sermaye 
hareketimi doğurmam ve reihin, teminat vasııtası 
olmasıdır. Köylülerimizin ilsnaırla kadastro Me
meleri de <bu sebepledir 

Yemli Gelir Vergisi Kamumu, bu vergkılin ziitraü 
gelirlere de teşmffini bir torafltian zirai mahsule, 
bir taraffoun da arazimin yüz ölçümüne (bağlamış
tır. * 

Maliiyeımfcin âdii vergli «üstteoriiiırüde esas olduğu 
gilbi, gayrimenkul satışlarından ve kadastrodan 
»alınan toaırcladta Devlete Ibir geliır kaynağı oldu
ğu da malûmdur. Bu miktar bütçe raporumda gö
re yılda 87 milyon liraya ibâlıiğ olmıafcbaldır. 

Toprak reformu, arazi nevMerûnin tâyin ve 
tesbilti, tistiftısal üzerinde esaısüı fiikiırüer edisumek, 
baraj inşaatı, sulama, yol gibi teknik çalışmalar 
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yanındıa şeihirtleriimialm ve teasaıbailıaırımızıaı. imıaırı 
ve 'inikdşaıfı kadastro 'ile mümkündür. 

Adlî iiıafcaıtistülkier mathikemıelıerde ceza dâvalıan-
nnn % 55 ve hukuk dâvalanınam % 80 inin gayri
menkul ihıtıiiâfilann teşkili etıtiğini göstermektedir. 
Bu (halföyle memleketlimizde Ihemıüz halledilememiş 
olan kadastro işlıerMn biır ilçtifmıai bıızumuzluk 
memlbaı olduğumu ifade etmenim h/atıaüı olmrya-
oağına «amirim. 

Şümulü bu kadatr geniş olan tapoı ve kadaistriû 
d̂ letrdmİBİtn bugünkü durumu ve gereken inkişafı 
üzerindeki görüşleriımıiizi, sizleri teknik ttesfernuıatt* 
la işgal etmeden kıısaca arz etmek "istiyorum. 

Türkiye'de, tapuınıuın kadastroya Mmıadetanesi 
için ilik defa 1925 yıbndıa 658 sayılı Kaimin, yü
rürlüğe girmiştir. îlk 10 yıllık ve semıeresiz <brr 
t«a)tJbikatton sonra, 1934 yıllında hailen yimMıi&te 
bulunan 2613 sayılı kadıaotıro ve topu talhriiır Ka
nunu çıkarılmıştın*. Bu kanunda tatblik edi'leceği 
yerlıer hakkımda faiiçihiır hüküm bulııınmaımıam ve 
umuımi olimasına nağmen vilâyet ve belediye hu-
dutliarı içimde uygulanmaktadır. 

Bundan sonra, kadastro hareketMn kifayet
sizliği ve ihtiyaçlar karşısıında tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünüm Türkiye toadaisıtTiosuittu ça-
ıbuHaştırmak gayesiyle hıazırflıadığı 5602 sayılı Ka^ 
nun 22 Maırt 1950 yılımda yairüırtlüğe giJrmü t̂iır. 
Bu kansunıum gerefcçesiınıde havadan fotoğrtaf almak 
suretiyle harita yapttaamaııım zaman ve ımasrtaf 
tasarrufu sağlıyiacağı ve 20 yılda memleket ka
dastrosunun ikmıal! edûlebilleceği yazıllmış ve (.il, 
dilce ve belediye »ımırlam dışında kalliam bütün ta
pulu ve tapusuz gayrarnıeokui muatKlar) ün teslbiti 
esas tutulur. Bu ısuıretıte, ımemilekettllmiizdıe biirM 
şehir, kasaba ve köylere, diğeri de bunlun duşunda 
kalıaın araziye tiaıtfaik edümekte olaın iki ayrı ka
nun merlıyeftıtedüır. Bu ttatlbikatta kııliannllıan nte-
totlar da ayrı ayrıdır. Fotogrametrenin inkişa-
fıındiam sonna hemen ıhiiebitr anemlfâkeitftie raatt*aaı̂ -
mııyam ve kalbule şayan olmıyam ıaıraizJi değeni; pnem-
siibime isıtitaadeıttiıri'lmek .istenen çiıfit OÜSMİİÜ 'M ka
nunun meriyetite oflımıası- dikkate şayandır. 

Arazi Kadastrosu Rasrmmunda 'havadan fotoğ
rafla kadastro yapılması usulü esas olanak (kabul 
edıilimiş olmaısıma rağmen «anoak 27 Mayus 1955 
yııkndia yürüıılüğe giren 6587 oayıita Anaızi: Kadaıst' 
nosu Fo»toğnametiriiı Daûresi teşkil'i Kanunıu ille bu 
daire kumıilduktan sonra Ibatıbikalto ıgeejıLeıbilbnıiş-
tir. 
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©mgüıı Tapu ve Kradıastrıo Umıuraı Müdü^üğii 

dinde ikM istanbul'da olmak üzere her biri tak» 
ırilben 45 er bin dolar değeri bulumata «ekiz alet 
ile (bugünlerde bir aided daha getM'kiiği' ve man* 
te edüLüneikıte okluğu öğreniıLmiştir), .birli orduya 
«idolmaık üzere İM fotoğnaıf uçağı vıe dıiğer lüzuım-
1ta ımalızemııe ve âletler vıaırdır. Bu kadıar kuvvet* 
la bir malzeme ekiıbi diğer ıneııddkıetleriını birçokr 
laroınıda henüz yolklt-ur. Anoafc ımamdeil̂ tiımliıziitt 
Itoprak genişliği dolayısiyle IbuniLamn daflıa da ço-
ğaltıtoası yerinde olur. 

Kadıaıstro işlerânliın töefenJİk. oüıaırak yüniıtüleibil-
mesıi içtin peıtsoruel iüıt'iyacıını ıkaırşıiaımak üzene» 
1947, yılında IstanlbuTdıa Teknik OfcuMia (bdr ka
dastro ve hıar&ta' mülıetntdMiği bölümü açılmış-: 
tır. Burtada yılda 30 -, 40 mühendis yetişmekte
dir. Bugün daire emrinde 90 kadar mühendis ve 
1 600 kadar teknik eleman çalışmaktadır. 

îlk kanunun yayımından bugüne kadar geçen 
36 yıl içinde ne işler yapılmıştır. Bunları şöyle
ce hülâsa edebiliriz : 

Şehir, kasabalar, ve köylerde 2613 sayılı Ka
nuna göre şimdiye kadar 26 şehir, 24 kasaba ve 
karışık metotla 4554 köyün kadastrosu ikmal 
edilmiştir. Memleketimizde • 67 il, 570 ilçe ve 
35 515 köy bulunduğuna göre çalışma, bu tem
po içinde devam ettiği takdirde, bugün ancak 
aşağı - yukarı % 8 yapılabilmiş olduğundan işin 
ikmali için 300 sene beklemek lâzımdır. 

Arazi kadastrosuna gelince : 5602 sayılı Ka
nun fotogrametri metodunu esas olarak ele alıp 
işin süratlenmesini âmir bulunmasına rağmen 
uzun müddet kl|Lşik metoda devam edilmiş ve., 
1955 yılında teşkilâtlanan daire bundan sonra 
fotogremetrik çalışmalara başlıyabilmiş ve eski 
klâsik metotla 47 milyon dönüm, yeni metot
la 3. milyon dönüm kadar arazinin kadastrosu 
yapılabilmiştir. Memleketimizin kadastrosu ya- ; 
pılacak sahası ormanlar hariç 450 milyon dö
nüm olarak tahmin edildiğine göre bu işlerin bi
tirilebilmesi için 1961 yılı bütçe konuşmaların
da Sayın Devlet Bakanının ifade ettikleri gibi 
daha. 100 yıla ihtiyaç bulunduğu görülür. Şu
nu da ilâve etmek lâzımdır ki, klâsik metotla 
yapılmış olan işlerin sıhhati de kâfi değildir. 
Değişiklikler de muntazam bir surette takib-
edilmeraekte olduğundan 5 - 10 yıl sonra yeni
lenmeleri ieabedecektir. 
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Şu hale göre, uzun yıllarda bitecek bir ka

dastro faaliyeti, bittiği anda yeniden başlanma
ya mahkûm bir duruma gelecektir. 

Bu şekilde bir kadastro işine muvaffak ol
muştur denemez. Nitekim bunu müşahade eden 
Umum Müdürlük, ecnebi şirketlerden istifade 
yollarını aramış, fakat birçok döviz sarfına se-
bebölacağı ve hele bugün diğer memleketler se
viyesinde harita yapmak imkânına sahibolduğu-
muz için doğru olmıyan bu yol terkedilmiştir. 
Filhakika, ilk Kadastro Kanununun yayınlandı
ğı yıl aynı zamanda kurulmuş olan Harita Genel 
Müdürlüğü her yıl inkişaf etmiş. 1932 yılında 
hava fotoğraflariyle çalışmaya başlıyarak Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğünden daha mü
tevazı bir bütçe ve personel ile her türlü hari
ta işlerini büyük bir randımanla yapacak bir se
viyeye yükselmiştir. ^ 

Başında kıymetli Umum Müdürü, elemanları 
ve imkânlarına rağmen kadastro işlerimizin ba
şarısızlık sebeplerini, çalışma metodu, eleman 
yetiştirme ve istihdamı, program ve plân noksan
lığı ile hülâsa edebilir. Uzun yıllar kadastroya 
önem verilmemiş, yalnız tapu tahriri mahiye
tinde çalışılmıştır. Mülkiyet hudut ve emniyeti 
sağlanamamış, verilen tapular yeni ihtilâf mev
zuları doğurmuştur. Bilirkişi, hududu mutebere 
nazariyeleri ve değişikliklerin takibedilememesi 
sebebiyle yapılanlar da günden güne değerini 
kaybetmiş ve hususiyle idarenin klâsik metot de
diği çalışmaların bir kadastrodan çok, krokili 
tahrir durumunda kalması, önceden metotların 
yeter, incelikte tesoit edilmemiş bulunmasından-
dır. Bugüne kadar arazinin değerlenme etüdü de 
yapılmamış, buna göre işin 'hassasiyet derecesi 
ve metotlar teşbit edilemediğinden istikrarlı bir 
çalışmaya girişilememiştir. Ayrıca bu mevzuu 
ilgili çalışmalar yapan muhtelif müessese ve teş
kilât ile esaslı bir koordinasyon olmadığından 
mükerrer işlerle israflara yol açılmıştır. 

Eleman yetiştirilmesinde ve istihdamında tu
tulan yol da maksada uyg'un değildir. Mühen
disten. gayrı teknik elemanlar tapu ve kadastro 
Meslek okulu ile kurslardan yetiştirilmektedir. 
Bunların mühim bir kısmının teknik bilgisi kâ
fi olmadığı gibi yüksek tahsilli elemanlar, hu
susiyle teknik okuldan yetişen ve mecburi hiz
meti bulunan 300 kadar mühendisten 200 e ya
kını, istihdam şeklinin uygunsuzluğundan ida
reden ayrılmışlar, başka iş sahalarına geçmiş-
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lerdir. Kadastrosu yapılan yerlerdeki değişik
likler esaslı bir arşi/ ve teşkilât ile takibedilme-
mekte ve kadastro değişikliklerin takibi tapu ve 
fen memurluklarına bırakılmaktadır. Bunların du
rumları bu işleri yapmaya müsait olmadığından 
kadastrolarımız günden güne değerini kaybetmek- { 
te ve tapular da maksadı karşılayamamaktadır. ; 
Böylece işin mahiyeti, değeri ve esasları, mik
tarı belli olmadığından, organizasyonda rasyo- ı 
nel çalışmadığından kadastrolarımızın ne kadar 
zamanda ikmal edilebileceği hakkında kimse ke
sin bir cevap veremez. 

Bu sebeplerle kadastro işlerimizin bekleni
len ve arzu edilen hedefe ulaşabilmesi için her 
şeyden önce iyi bir organizasyona ihtiyaç var
dır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşki
lât Kanununun çok kısa bir zamanda değiştiril
mesi, hizmetin icaplarına uygun bir hale getiril
mesi lâzımdır. Merkez teşkilâtında Genel Mü
dürlüğü, biri kadastro, biri tapu olmak üzere, 
iki yardımcı ile idare etmek ve kuvvetli bir tek
nik kurula kavuşturmak icabeder. 

Personel durumunun ıslahı, hususiyle bütçe- ^ 
nin (H) cetvelindeki arazi tazminatının, bu mev
zuda çalışan bütün müesseseler dâhil, çalışma 
imkânını kolaylaştıracak hale getirilmesi yerin
de olur. Bundan sonra metotlar iyice tesbit edi
lir, fotogrametrinin ana usul olarak ele alınma
sı ve klâsik metot çalışmalarının pek mücbir 
hallere terkedilmesi uygundur. 

Ayrıca Harita Genel Müdürlüğü, Toprak ve 
iskân işleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası 
Harita Servisi gibi müesseselerle bu konularda 
sıkı bir irtibat yapılması, işlerinin tekerrürüne 
meydan vermiyecek ve birbirini tamamlıyacak. 
tedbirlerin alınması lâzımdır. 

Böylece genel bir plânlama yapılıp, yetkili 
personel tarafından düzenle takibedildiği tak
dirde, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
nın raporunda teferruatı ile izah edildiği gibi 
Türkiye arazi kadastrosunun 15 senede ikmal 
edilebileceği hesaplanmaktadır. 

İmkânları, elemanları ve vasıtaları ile sü
ratli bir çalışma devresine girebilecek olan Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğünün başarısızlı
ğında, kendisini ihtiyaçlara göre yöneltecek ve 
buna göre merkez teşkilâtı olan bir bakanlık em
rinde bulunmamasının da rolü vardır. Bu Umum 
Müdürlük önce Maliye, sonra Adalet, daha son-
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ra Başbakanlık ve nihayet Devlet Bakanlığına 
bağlı olarak çalışmıştır. Hususiyle imar ve iskân 
Bakanlığının kurulmasından sonra, bu bakan
lıkla sıkı ilgisinden dolayı oraya bağlansaydı, 
daha verimli neticeler alınabilirdi. Şöyleki : 

İmar ve İskân Bakanlığına bağlı olan Top
rak ve iskân Genel Müdürlüğü tarafından çift
çiyi topraklandırmak için tatbik «dilen metot, 
tamamen arazi kadastrosu tesbiti işidir. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü bunları yeniden ölç
mekte ve tescil etmektedir ki, böylece aynı ara
zinin kadastro ameliyesi iki kere yapılmakta, 
bu da zaman ve para israfına sebebolmakta-
dır. 

Şehir ve kasabaların İmar Kanunu ruhuna 
uygun olarak yapılması mecburi olan imar plân
larının istinadedeceği haritalar, imar ve İs
kân Bakanlığına bağlı iller Bankasınca ihale 
veya emanet suretiyle yaptırılmaktadır. Bun
ların tatbiki için de kadastro durumunun bilin
mesine ihtiyaç vardır. Bu da mükerrer harita 
yapılmasına sebebolmaktadır. Kadastro harita-
lariyle birleştirilmeleri ve değişikliklerin işlen
mesi suretiyle halihazır durumlarının idamesi 
halinde büyük tasarruflar elde edilir. 

Şehir, kasabalarda yaptırılmakta olan imar 
ve plânlarının tatbiki ma-ksadiyle, imar Kanu
nuna göre dörder senelik programların yürütül
mesi için istihdam edilecak teknik elemanların 
yapacakları işlerle aynı şehir ve kasabada bu
lunan kadastro teknik elemanlarının yapacak
ları işler de aynıdır. Bu iki teşkilâtın birleşti
rilmesi de müşterek çalışmayı mümkün kılacak 
ayrı bir tasarruf imkânıdır. 

Memleketimizde arazinin ıslahı maksadiyle 
hudutlarının tashihi, arazi cinslerine göre ay
rılması ve işlenmesi gibi geniş mânada toprak 
reformunun gerçekleşmesi de toprak kadastro
sunun süratle intacına bağlıdır. 

Fuzuli işgal altında bulunan Devlet arazisi
nin meydana çıkarılması ve topraksız köylüye 
dağıtılması işinin imar ve iskân Bakanlığının 
mesuliyeti altında bulunmasından bunun da sür
atlendirilmedi mümkün olacaktır. Bu bakanlı
ğa ait bölge planlanması işlerini kolaylıkla ele 
alması ve neticelendirilmesine de yarıyacak-
tır. 

Şu kısa izahlar göstermektedir ki, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün şehir, kaısaba-
ve köylerimizin kalkınmasında, köylünün top* 
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raklandınknasmda ve iskân işlerinde İmar ve 
îskân Bakanlığının mesuliyet ve "vazife hudu
du içerisinde bulunan işlerini çok kolaylaştıra
cağı gibi, muhtelif müessese ve bakanlıklar ta
rafından yapılan mükerrer işleri de önliyecek-
tir. 

Maksadımız, ne bir tenkid ne de suçlandır
madır. Yalnız memleketimizin büyük bir derdi
nin üzerine tekrar parmak basıyoruz. Her yıl 
bütçe müzakerelerinde bu mevzularda birçok 
şeyler söylenmiş, fakat hiçbir zaman esaslı bir 
tedbire başvurulmamıştır. 1952 yılı bütçe mü
zakere zabıtları tetkik edilirse, idarenin mem
leket kadastrosunu on yılda ikmal edeceği taah
hüdü görülür. Bu müddet gelecek yıl biteceği
ne göre bu hedefe varmaktan daha çok uzak
tayız. 

Memleketimizin hızlı bir kalkınmaya ihtiya
cı bulunduğu ve birçok işlerde belli başlı rolü 
olan kadastronun da bu sürate ayak uydurma
sı icabettiğine göre iktisadi hayatımızın bir dü
zene bağlanmasını kendisinden beklediğimiz Dev
let Plânlama Teşkilâtının da bir seksiyonun da 
kadastro işleri ve bütün memleket harita iş
leriyle meşgul olması icabeder. Aksi halde iş
ler yavaşlar ve iyi bir netice alamayız. Bugün 
Amerika Birleşik Devletlerinde Cumhurreisli-
ği makamına bağlı olan Devlet Plânlama Teş
kilâtının mühim bir seksiyonu harita servisi
dir. 

Meraleketimizde*ve Kadastro Genel Müdür
lüğü emrinde bu konuda birçok imkânlar bu
lunması dolaisısiyle bu teşkilât ve plânlama iş
leri yoluna konulsa milletçe hep beraber büyük 
tbir ferahlığa kavuşuruz kanaatindeyiz. 

Bundan, memleketimiz, milletimiz, hepimiz 
memnun oluruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN A. P. Meclis Grupu adına Sayın 

Demiray. (Yok, .sesleri) 
C. H. P. Meclis Grupu adına Sayın Muam

mer Ertan. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA MUAM

MER ERTEN (Manisa) — Pek muhterem arka
daşlarım, Koalisyon Hükümeti ve Karma Bütçe 
Komisyonu tarafından Millet Meclisine getiri
len Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1962 
malî yılı bütçe tasarısı üzerinde C. H. P. Meclis 
Grupu adına görüş ve düşüncelerimizi izaha ça
kışacağız. 
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Millî bünyemizde işgal ettiği sosyal, hukuki, 

ekonomik ve telknik ehemmiyetini belirtebilmek 
için Tapu ve Kadastro işlerimizin kısa bir ta
rihçesini yapmak mecburiyetini hissetmekteyim. 

Binlerce senedir Anadolu'da medeniyetler 
kurmuş 'bütün milletlerin yükseliş ve zengin
liklerinin kaynağını Anadolu toprağı ve bu top
raklar üzerinde yaşıyan insanların iyi bir top
rak rejimi kurabilmiş olmalarına istinadettir-
mek mümkündür. 

Türk ordularını Viyana önlerine kadar gö
türen kuvvet, milletin ve Türk askerinin cev
heri aslisinde olan büyük 'kudret olduğu kadar, 
Osmanlı toprak ve rejiminin sağlam esaslara 
bağlanmış olması ve o topraklar üzerinde çalı
şan insanların alın terine büyük ölçüde değer 
veriLmiş olmasında aramak icabeder. 

Bugün modern zamanlarda toprak reformu
nu nasıl yapacağımızı düşünürken o devrin kud
retli sisteminden büyük ölçüde faydalanmayı 
bir an dahi hatırdan çıkarmamak icabeder. İşte 
o toprağın ve onun üstünde çalışan insan gücü
nün değerine ve bunun en büyük millî servet 
olduğuna inanan Osmanlılar bu sahada çok 
esaslı kayıtlar tesis etmişler ve bu sistemle sos
yal adaleti o zamandan geniş ölçüde sağlamış
lardır. Bugün tapu arşivlerinde Kanunî devri
ne ait muntazam tutulmuş kayıtları hâvi def
terleri bulabilirsiniz. Ancak, Osmanlı rejimin
de arazi, padişahın yani Devletin mülkü olarak 
telâkki edildiği için şahıslar üzerinde ayrı ayrı 
kayıtlar tesis olunmamış, ne zaman toprak pa
dişahın mülkü olmaktan çıkıp şahıslara mal edil
meye başlandığında ayrı tapular tesisi lüzumu 
doğmuştur. Bu ihtiyaç 1274 tarihli Arazi Ka
nunnamesinin çıkarılmasına müncer olmuş ve o 
tarihten itibaren muhtelif zamanlarda tapu tah
rirleri yapılarak kayıtlar tesis edilmiştir. 

Bu kayıtların tesisi neticesinde bugüne ka
dar Türkiye arazisinin eski ve yeni kayıtlarla 
'birlikte »ancak yüzde 35 - 40 nisbetindeki arazisi 
tapuya raptedilebilmiştir. Temyiz Mahkemesinin 
bir tevhidi içtihat kararında belirttiği veçhile, 
tapu kayıtlarından ancak yüzde 30 u ihticaca 
salih ve hukuki kıymeti haiz yüzde 70 miktarın
daki kayıtlar ise, 1515 sayılı Kanım ve Medeni 
Kanunun 639 ncu maddesi gibi harici iktisap 
sebepleri ve ıbir kısmının da hudutlarının biline
mez ve mahalline tatbik edilemez hale gelmiş 
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olması sebebiyle hukuki kıymetlerini kaybetmiş- | 
lerdir. Hukukiliğini muhafaza eden yüzde 30 
kısmı ise, Medeni Kanunun istediği mânada 
mesahaya müstenit ve krokisi, tanzim edilmiş 
kayıtlar olmaktan uzaktır. Tapu kayıtları ba
kımından durumumuz budur. Bu hal emniyet 
verici olmaktan ziyade endişe yaratıcıdır. Bu
nun haricinde tapuya raptedilmiyen mera, ot
lak, yaylak gibi âmmenin intifama terk edilmiş 
olan arazilerin hâlen dahi mülkiyetinin hangi 
kasaba veya şehire aidolduğu hususunun bir 
tedvin ile düzenlenmemiş olması gibi bir durum
la da karşı karşıya bulunmaktayız. Şu arz etti
ğimiz manzara ne gibi sosyal, ekonomik ve hu
kuki neticeleri tevlidetmektedir. 

Bugün 'memleketimizde nüfusun yüzde 80 i 
geçimini toprağa bağlamış insanlar grupudur. 
Bu işin sağlam bir esasa bağlanamamış ol/ması 
sosyal bir huzursuzluk tevlidetmekte yer yer 
kavgalar ve cinayetler bu sebeple ımeydana gel
mektedir. İstatistiklere göre Tünkiye'de işle
nen suçların yüzde 65 - 70 i toprak mevzuu ile 
ilgili bulunmaktadır. 

Hukuki neticeleri ise : Mahkemeler seneden 
seneye gayrimenkul ihtilâflarından mütevellit 
dâvaların yükü altında bunalmakta ve hukuk 
dâvalarının yüzde 75 ini gayrimenkulle ilgili 
dâvalar teşkil etmektedir. I 

Ekonomik neticeleri ise, saymakla bitirile-
miyecek kadar çoktur. Bir kere Türkiye'nin 
esas millî geliri halen dahi toprağa dayanmak
tadır. Toprak rejiminin ıslahı cihetine gidil-
meyişi millî servetimizi çok azaltmaktadır. 
Yukarda arz edilen sosyal ve hukuki hâdise
ler neticesi toprak üzerinde çalışan insanların 
gücü her bakımdan heder olup gitmektedir. 
Yapacağımız ıslahatla 3,5 milyon çiftçi ailesi
nin senelik gelirine 500 lira ekleseniz 3 ilâ 4 
milyarlık bir millî servet artışı sağlanacaktır. I 
Ama, memleketin (tapusuz tarla) meselesi hal
ledilmedikçe yukarda arz edilen sosyal, huku- I 
ki ve ekonomik dâvaların bir tekini halletme- I 
ye gücümüz yetmez. I 

Sayın milletvekilleri, toprak reformu, zi
rai gelirlerden vergi alınabilmesi için sıhhatli I 
bir usulün bulunması, kredilerin adaletle tevzi I 
edilebilmesi, gayrimenkullerin kolay tedavülü I 
ve ipotek tesisi, sulama tesislerinin verimli bir I 
halde kurulması, Türkiye çapında bir toprak I 
ve iskân siyasetinin takibedilebilııesi, Hazine- | 
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ye ve diğer âmme hükmi şahıslarına ait arazi
lerin meydana çıkarılması, şehir imar plânla
rının tanzimi hep kadastroya bağlı olan işlerdir. 

işte şimdiye kadar arz etmiş olduğumuz se
beplerle, Türkiye'nin hali hazır durumu nedir 
bunu arz etmek isterim. 

Şehir kadastrosu : Türkiye'de şehir kadas
trosu 1925 te 658 sayılı Kanunla başlar. J.934 te 
ise, halen yürürlükte olan 2613 sayılı Kadas
tro ve tapu tahrir Kanunu kabul edilmişti. 
Şimdiye kadar elli şehir ve kasabanın kadas
trosu yapılmış olmasına ve Türkiye'de 67 vi
lâyet, 570 ilçe^bulunduğuna göre, şehir kadas
trosunun yüzde 8 i yapılmış demektir. Bu tem
po ile bu işin bitmesi için 300 sene lâzımgelir. 

Arazi kadastrosu : Arazi kadastrosu, Tür
kiye'de 22 . 3 .1950 tarihinde yürürlüğe giren 
5602 sayılı Tapulama Kanunu ile başlar. 1955 
senesine kadar klâsik metot o tarihten sonra 
da birlikte fotoğrametrik metot tatbik olunmuş, 
bugünkü imkân ve aletlerle senede 7 milyon 
dönüm arazinin kadastrosunu yapmak müm
kün hale gelmiştir. Şimdiye kadar klâsik me
totla 51 milyon dönüm, fotoğrametrik metotla 
3 milyon dönüm olmak üzere 54 milyon dö
nüm arazi akadstro görmüştür. Türkiye'de ka
dastrolanacak hasa 450 milyon dönüm olarak 
tahmin edildiğine göre bu işin ikmali için da
ha 100 seneye ihtiyaç vardır. Şu hale göre, 
bugüne kadar bizde kadastro muvaffak olma
mış ve kadastrodan istenilen netice alınama
mıştır. Şimdiye kadar yapılan tatbikata ba
kılarak bu muvaffakiyetsizliklerin sebebi, kı
saca arz edersek şunlardır : 

Kurulduğu günden beri kadastro gereken 
ilgiyi görmemiştir. Elemanlar kifayet ve kemi
yet bakımından yetersizdir. Yüksek tahsilli 
idari ve teknik elemanlar yetiştirilmemiş, ye
tişenlere de sahibolunamamıştır. Tatbik edilen 
metotlar, yetersiz ve rasyonel çalışmaya elve
rişsizdir. Plânsız ve programsız çaılşılmış, po
litik tesirlerden idare yakasını kurtaramamış-
tır. Mevcut kadro ancak 70 ilâ 80 müdürlük 
kurulmasına yeterli olduğu- halde, 233 mü
dürlük kurulmak suretiyle verim yüzde 25 e 
düşürülmüş ve umumi masraflar beyhude ar
tırılmıştır. Tapu teşkilâtı bu kanunların iste
diği sürati gösterecek kabiliyet ve kifayette 
değildir. Fotoğrametrik usulüne ehemmiyet 
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verilmemiştir. 1961 bütçesi ile 233 müdürlük 
tedricen 100 müdürlüğe indirilmiş ve politik 
tesirlerden uzak kalınarak çalışılmış ve bun
da muvaffak olunmuştur. Koalisyon Hüküme
tinin ve politik tesirlerden uzak, ilmî esaslara 
göre çalışmaya ehemmiyet vereceğinin müşa
hede olunması tebrike şayan olarak kaydedil
mesi icabeden bir husustur. 

1061 yılı bütçesi 56 milyon 395 bin lira 
olup, 1962 yılı bütçesi 4 milyon 151 bin 807v 
lira fazlasiyle 60 milyon 546 bin 807 likadır. 
Ancak, iki sene bütçesinin masraf fasılları tet
kik olunduğu zaman, bu artışın başlıca sebe
binin 263 sayılı Kanunla kabul edilen yüzde j 
20 zamların 1961 bütçesine konmamış olmasın
dan ileri gelen zahirî bir artış olduğu görül
mektedir. Bu haliyle ]962 bütçesinin yeni bir ; 
hizmet ilâve edememek durumunda olması 
üzüntü ile kaydedilecek bir husustur. Buna i 
karşılık Tapu ve Kadastro harçlarından sağla- \ 
nacak gelir ise, 87 milyon lira olarak tahmin 
edilmektedir. 

Tavsiye ve temennilerimiz : 
1. Türkiye kadastrosu fotoğrametri usulü

nün rasyonal bir şekilde tatbiki suretiyle 450 
milyon dönüm arazinin kadastrosunun yapıla
bilmesi için 525 milyon lira masraf yapılması 
gerektiği hesaplanmıştır. Bu işin 15 yılda ya
pılabilmesi için senede sırf tapulama işine 35 
milyon lira ayrılmadı icabetmektedir. Bu usul
le senede 30 milyon dönüm arazi tapulanabilir. 
Bunun teminini de tapu idaresinin sağladığı ge
lirlerin aynı ile ve noksansız bu müdürlük iş
lerine sarf edilmesinde görmekteyiz. Süratle 
bunu temin edecek çarelerin araştırılması ge
rekir. 

2. 2613 sayılı Kanun ile 5602 sayılı Kanun 
birleştirilerek şehir ve arazi kadastrosu birlik
te yürütülmeli, aradaki hukuki tezatlar izale 
edilmelidir. 

3. 1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü Teşk ; 'ât ve vazifeleri Ka
nunu süratle yenilenmeli ve yeni ihtiyaçlara 
göre kadrolar düzenlenmelidir. 

4. Elemanların ilmî kifayetsizliğini önle
mek ve yeni elemanlar yetiştirmek için süratli 
tedbirler alınmalıdır. 

5. Bugün arazinin yüzde 40 ı "tapulu ve 
bunların yüzde 30 u ihticaea salih olduğuna gö-
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re, halen 70 milyon dönümlük arazinin tapu
daki tedavülünden senede 87 milyon lira gibi 
bir gelir sağlanmaktadır. Bunun tamamı tapu-
landığı zaman 500. milyon lira gibi bir tapu 
Jıarcı sağlanacağı düşünülmektedir ki, böylece 
kadastro işinin esaslı bir yatırım mevzuu oldu
ğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

6. Tapu kayıtlarını tesisle birlikte bunları. 
muhafaza için müstakil tapu dairelerinin tesi
si en önemli bir meseledu*. Bunu temin için ce
za evleri inşaat pulu sistemi gibi cüzi bir hare 
alınarak bir fonda toplanması kısa zamanda bu 
işin halline medar.olacağı düşünce ve kanaatini 
taşımaktayız. 

7. Kadastro mahkemelerinde yıldan yıla 
270 ilâ 300 bin civarında dosya devredilmekte
dir. Adalet Bakanlığı bu hususta gereken ehem
miyeti vermemekte ve kadastro mahkemelerini 
vekâleten salahiyetli hâkimlerle idare etmekte
dir ki, bu sürat istiyen kadastro dâvalarını 
uzun yıllar sürüncemede bırakmaktadır. Ka
dastro mahkemelerinin mutlaka müstakil hâ
kimlere tevdii bir zarurettir. 

Biraz evvel, muhalefet sözcüleri arkadaşla
rım bir noktaya temas ettiler. Bunu da izah et
mek lüzumunu hissetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarımız, bâzı sebeplerle 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün îmar ve 
İskân Bakanlığına bağlanmasını temenni etmiş
lerdir. Bunun en kuvvetli gerekçesi olarak da 
bu idarenin îmar ve îskân Bakanlığı ile mü
him ilgisi bulunduğunu ileri sürdüler. Arkadaş
lar, bu işin yalnız îmar ve îskân Bakanlığı ile 
yakından ilgisi yoktur. Bayındırlık Bakanlığı 
ile Ziraat Bakanlığı ile, Maliye Bakanlığı ile 
Adalet Bakanlığı ile yakından ilgisi vardır. Su
lama tesisleri, millî gelirin artırılması, Hazine 
arazisinin meydana çıkarılması ve saire, ve sa
ire... Şimdi esas gayesi, tapu dairelerinin Me
denî Kanunun 645 nci maddesine göre tapu si
cillerini tutmak bunları muhafaza etmek, bun
ların tedavüllerini sağlamaktır. Bunun haricin
de kalan vazifeleri tamamen tâli işlerdir. Bu 
niçin Başbakanlığa bağlanmıştır Bunun sebe
bi vardır. Maliye Bakanlığına bağlandığı za
man, görülmüştür ki ; diğer bütün işler ihmal 
edilerek, tapu daireleri, Maliye Bakanlığının 
bir vergi tahsil dairesi haline sokulmuştur. 

Adalet Bakanlığına bağlandığı zaman, Ada
let Bakanlığı, kadastronun çalışmalarını daha 
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çok kendisini ilgilendiren işlere teksif etmiş, I 
diğerleri yine ihmale uğramıştır. 

Tatbikat neticesi göstermiştir ki, her bakan
lık bu daireyi kendi emrine aldığı zaman mun-, 
hasıran kendisine taallûk eden vazifeleri tat
bik etmiş, diğerlerini ihmal etmiştir, işte bunu 
önlemek için bu Umum Müdürlük, Başbakan
lığa bağlanmıştır. Böylece Başbakanlık, bu teş
kilâtı vekâletlerin tahakkümünden kurtararak 
vekâletleri ilgilendiren işleri koordine ile yü
rütmeye muvaffak olmuştur. Bu bakımdan I 
tmar ve iskân Bakanlığına bağlı olduğu zaman, | 
mesaisinde, Adliye ve Maliye Bakanlığına bağ- | 
h olduğu zaman ne gibi mahzurlar tahakkuk 
etmişse »bu bakanlıkta da aynı durum meydana 
gelecektir. Onun için ben bu hususta arkadaş
larımın kanaatlerine iştirak etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzudaki gö
rüşlerimizi arz etmekle -1962 yılı bütçesinin tat
bikinde Koalisyon Hükümetine bu sahada ışık 
tutmak istedik. Tasarruf mecburiyeti ile hazır
lanmış olan bu bütçenin tatbikatında Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünün başında bulu
nan kıymetli elemanların politik tesirlerden I 
uzak ve rasyonel, ilmî metotlarla 1962 yılında 
daha çok iş yapmalarını temenni eder, hepini- I 
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Grup adma konuşmalar bit- I 
mistir. Şahısları adına konuşacak arkadaşlara I 
söz veriyorum. Sayın Me.mduh Erdemir? Yok. I 
Sayın Asım Yılmaz. I 

ASIM YILMAZ (Afyon Karahisar) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, parti grupları adma . I 
konuşan arkadaşlarım, bu mevzuda benim te- I 
mas etmek istediğim bütün meselelere büyük I 
bir vukufla dokunmuş bulunmaktadırlar. Ben
deniz tapulamanın bir başka bakımdan zaru
retine işaret etmek, istiyorum. I 

Yüksek .malûmunuzdur ki, Medeni Kanunu
muzun menşeini teşkil eden isviçre Medeni 
Kanunu ısdar edilirken isviçre'de tapulama faa
liyeti .bitirilmiş ve kanun, bütün toprakları 
tapulanmış olan bir memlekete göre hazırlan- I 
mıştı. I 

Medeni Kanunumuz isviçre'den intikal edin
ce memleketimizin toprak durumu, arkadaşları
mın da işaret ettiği gibi - % 60 dan fazlası 
tapusuz; % 40 da tapulu olmakla beraber bu- . 
nun da mühim bir kısmı hukuki kıymetini kay
betmiş vaziyettedir. . | 
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Medeni Kanunumuz tapusuz gayrimenkul 

münasebetlerini tanzim etmemiştir. Medeni Ka
nunumuz meriyete girdiğinden bugüne kadar 
mahkemelerimiz muhtelif içtihatlar tesis etmek 
suretiyle çeşitli hal suretleri ortaya koymuş
tur. 1946 senesinde meydana getirilen Tev
hidi içtihat Kararına kadar, çok çeşitli ve bir
birine zıt kararlar alınmış, 1946 dan sonra ta
pulu gayrimenkuller, menkul hükmünde sayıl
mış ve ihtilâfların buna göıv halledilmesi şıkkı 
tercih edilmiştir. Halen bu içtihada rağmen ta
pusuz gayrimenkuller üzerinde çıkan birçok 
ihtilâfların kanuni hal suretine bağlanması yi
ne mümkün olmamaktadır. Filhakika tapuyuz 
gayrimenkullerin satımı, ipoteği, haczedlilmesı 
çeşitli surette anlayışlara meydan vermekte
dir. Bu bakımdan tapulamanın bir an evvel 
halledilmesinde zaruret görmek Leyiz. ^ Fakat 
neylersiniz ki, resmî ağızlardan Türkiye'de ta
pulamanın daha bir aşıra kadar yapılamıya-
cağı gözlerimiz önüne serilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarınım tavsiyelerine ilâ
veten ben de bir tavsiyede bulunacağım : 

Arazi kadastro mahkemelerinin işlerinin 
haddinden fazla olduğu bir vakıadır. Bunun 
hakiki sebebi şudur : Vatandaşların tesbit sı
rasında «acaba mahkeme bize de bir hak çıka -̂
rır mı?» düşüncesiyle harçsız ve masrafsız ol
duğu için, mahkemeye kolayca başvurabilmek
tedir. Bu itibarla Sayın Karma Hükümetten, 
arazi kadastro mahkemelerine yapılacak iti
razlardan, cüzi de olsa, hare. ve masraf alın
masını temenni etmekteyim. 

Toprak reformunun ve vatandaşlar arasın
da devamlı huzurun temin ve tesirini, tapula
manın bir an evvel yapılmasında görmekte-
vim. Bu itibarla Karma Hükümetten bu yol-
rU büyük bir hamle yapmasını dilemekteyim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Mustafa Uyar. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, görüşmekte olduğumuz dâvanın top
rak reformu ile ve millî huzur ile, hattâ kal
kınmamız ile, yakından ilgili bir dâva olduğu
nu söylemeye lüzum görmüyorum. 

Tapulamanın bir an evvel bitirilmesi va
tandaşlar arasındaki pek çok huzursuzlukları 
ortadan kaldıracaktır. Fakat tapulama teşki
lâtımızın mazisi ve gelişmesi, ^benden evvel ko» 
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nuşan arkadaşlarımın da temas ettiği gibi, bu 
işi asırlarca geriye bırakmaktadır. Her işimizde 
olduğu gibi bu işimizde de fazla masrafa baliğ 
olma yoluna gidilmiştir. Resmî ağızların söyle
diğine göre 1 Km. kare arazinin haritalanması, 
tapulanması 7 bin liraya mal olmaktadır. Bu, 
işin verimsizliğe doğru gittiğini veya kırtasiye
ciliğe doğru yöneldiğini bize anlatmaktadır. 

Tapu ve Kadastro teşklâtmda masrafları 
azaltıcı ve daha rasyonel bir çalışma sistemi 
(bulmalarını ve bu şekilde bu dâvayı yürütme
ye çalışmalarını bilhassa rica ediyoruz. 

Yine resmî ağızların beyanlarına göre daha 
memleketimizde 500 bin Km.. ye yakın tapu
lanması lâzım gelen arazi vardır ve bunun için 
de 3,5 milyar liralık bir paraya ve asırlara ih
tiyaç olduğu da kendini göstermektedir. Bu 
sebeple gerdk zamandan ve gerekse paradan 
tasarruf etmenin yollarına başvurmak lâzımdır, 
kanaatindeyiz. 

Biraz evvel konuşan arkadaşlarımız da te
mas ettiler, bendenizin nâçiz kanaatim odur ki, 
tapulama işlerinin fazla masrafa baliğ olması
nın ve uzun zaman uğraşılmasının sebeplerin- -
den birisi de, tapulama işlerinin harçsız veya 
pek cüzi, sembolik bir harca tâbi tutulmuş ol
masıdır. Köylülerimiz ve vatandaşlarımız «Hü
kümet bize nasıl olsa parasız tapu veriyor» di
ye yapılan tesbitte çok kere mahkemeden hak
lı çıkmıyaca£mı bilmekle beraber, lehine tes-

* bit yapılan kimse aleyhine sırf öç almak mak-
sadivle, karşısındakini aylarca veya yıllarca 
mahkemelerde süründürmek maksadiyle cef
felkalem, benim burada hakkım vardır 
diye itiraz' ediyor. Mahkeme de gel - git, 
gel - git, bazan aylara ve yıllara baliğ oluyor, 
dolavısiyle de masraf artıyor. 

Kanaatimiz odur ki, bundan kurtulmak 
için hem bu işlerin biraz malî cepheden takviye 
edilmesi ve hem de bendenizin teklif ettiği bu 
kadastro ihtilâflarının köylerde, birlik merkez
lerinde dep-il, birliğin bağlı olduğu ilçe merkez
lerinde görülmesi hakkındaki kanunun bir an . 
önce kabul edilmesi lâzımgelmektedir. Bu ih
tilâfların birlik merkezlerinde, köylerde değil; 
ilçe merkezlerinde görülmesinin zaruri olduğu
na kaaniim. Hem umumi masraflardan, hem 
de birlik merkezine gelip gitmelerden doğan 
masraflardan kurtulmuş olunacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkıglar) 
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BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

Başkan, ve çok kıymetli arkadaşlarım; 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bütçe

si üzerinde pek kısa sürecek konuşmama, görüş 
ve temennilerime başlamadan evvel bu bütçenin 
memleketin topyekûn kalkınmasına hizmet ede
cek şekilde daha mahmul olmasını arz ederdim. 

Kıymetli arkadaşlar, kadastro ve tapulama 
Türkiye'nin ana davasıdır. Türkiye'de toprak 
mülkiyetinin durumu, sınırların sabit olmayışı, 
mera ihtilâflarının, arazi anlaşmazlıklarını ve 
«ınır uyuşmazlığını tevlidettiği ve binlerce can 
kaybına sebebiyet verdiği ve cinayetler tevlidet
tiği acı bir hakikattJir. Dünya devletleri ara
sında kadastrosu biten İsviçre'nin ve bitmekte 
bulunan Fransa'nın kısa bir müddette kalkın
ması misalinde olduğu gibi, kadastro işi toprak 
ihtilâflarını azaltarak memlekette huzur ve sü
kûn temin etmiştir. 

Türkiye'nin kadastrosunun "bir an evvel ta
mamlanması artık bir zaruret halini almış bu
lunmaktadır. 

Kadastro müdürlerinin ve teknisiyenlerinin, 
kadrolarının memleketin bütün sathına yayıla
cak şekilde artırılmasını zaruri görüyor ve bu
nu memleketin bekası için kaçınılmaz bir pren
sip telâkki ediyoruz. 

Adaleti vatandaşın ayağına götürmek ve du
ruşmaların bir günde bitirilmesi gayesini güden 
5602 sayılı Tapulama Kanununun, memleketin 
ihtiyaçlarına ve memleket reatlitelerine uygun 
bir şekilde ıslahını zaruri görüyor ve bunu bir 
tatbikatçı sıfatiyle canü gönülden temenni edi
yorum. 

5602 sayılı Kanun bu işin şifahi ve basit mu
hakeme usulüne tâbi tutulmasını âmir bulundu
ğu halde duruşmaların günlercfe, aylar ve yıl
larca uzaması, vatandaşın adaletten beklenen 
gayenin inhilâline sebebiyet verdiği gibi, ada
letten arzu edilen sürat ve emniyetin de tama
men- ortadan kaldırılması gibi bir netice tevli-
detmesi sebebiyle bu hükümlerin de memleket 
realitelerine uygun olarak ıslahını temenni edi
yor ve bunu kaçuııîmaz bir prensip olarak telâk
ki ediyoruz. 

Yine 5602 sayılı Tapulama Kanununda, elin
de vesika olsun , olmasın, kabul edilen itiraz 
usulü, hakkın suiistimaline sebebiyet vermekte-
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dir. Bu suretle hak sahiplerinin haklarının yıl
larca sürüncemede kalması cihetine gidilmesi, 
aşikâr bir boşluk yarattığından tapulama tuta
naklarına vâki olan ve vesikaya istinadetmiyen 
mücerret itiraz usulünün kaldırılmasını temen
ni ediyor ve bunu toprak ihtilâflarının 'bir an 
evvel halli için kaçınılmaz bir zaruret telâkki 
ediyoruz. 

4753 sayılı Kanunun tatbik edildiği yerlerde 
5602 sayılı Kanunun tatbik edilmesini mahzur
lu sayıyor ve bunun, bir tatbikatçı sıfatiyle, bir 
an evvel ıslahını kaçınılmaz zaruret olarak te-

' iâkki ediyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım; 4753 sayılı Kanu

nun 8 nci maddesi, Devlete, tasarrufu altında 
bulunan arazilerin dağıtılmasını âmir bulundu
ğu halde; tatbikatta, toprak tevzi komisyonları 
hususi mülkiyet tahtında bulunan arazilerin da
ğıtılması cihetine gidiyorlar. Ben bunu mülki
yet hakkının tabiî bir ihlâli olarak görüyorum. 
Bunun da toprak tevzi komisyonlarının çalışma
larına tatbikatta bir veçhe. vermek suretiyle 
ıslahı zaruretine inanıyor ve zaruretin mevcudi
yetine kaani bulunmaktayım. 

1962 yılı bütçesinin Türk milletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder hepinizi hür-. 
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu efen
dim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI NİHAT SU (Antalya) 

— Muhterem Başkan, sevgili ve aziz milletveki
li arkadaşlarım, gerek grupları adına söz alan 
ve gerekse şahısları adına konuşan arkadaşlarım 
o kadar çeşitli meselelere temas ettiler ki, ben, 
sözün ne tarafından başlıyacağımı cidden şaşır
dım ve tereddüt içinde kaldım. 

Arkadaşlarım, bugün huzurunuzda müzake
resi yapılan bütçenin mevzuu olan Tapu ve Ka
dastro işleri hakikaten Cumhuriyet Türkiye'sin
de uzun yıllar âdeta bir övey evlât muamelesi 
gören bir müessesedir. Yüksek müsamahalarını
za iltica ederek şu basit tekerlemeyi söylemek 
isterim: Deveye «boynun eğri» demişler, «a 
benim devletin efendim, hangi tarafım doğru 
ki» demiş. İtimatlarınıza mazhar olarak, Bakan
lık koltuğuna oturduğum günden bugüne ka-
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dar, işlerin çokluğuna rağmen, daha rasyonel 
bir şekilde çalışmaya gayret ettik. İşlerin ağır
lığı altında bunaldığımızı arz ederken, mübalâ
ğa etmemiş olduğum kanaatindeyim. Bu kadar 
ağır bir çalışma içinde naçiz arkadaşınıza, ben
denize teselli veren, destek olan, Umum Müdür, 
Umum Müdür Muavini ve onlar gibi çok kıymet
li arkadaşlarınım mesaileridir. Eğer onlar ol
masa idi, bu işlerin içinden nasıl çıkacaktım, 
bilmiyorum. 

Pek değerli hatip arkadaşlarımın dile getir
dikleri dertleri kısmen not ettim. Bunlardan bü
yük bir kısmı temenni mahiyetinde oldukları için 
üzerlerinde ayrı ayrı durmak lüzumunu hissetmi
yorum. Hissetmeyişimin tek sebebi, vaktinizi al
mak endişesindendir. Burada kendilerine, bu te
mennilerin ışığı altında ne gibi tedbirlerin itti
hazı lâzımgelecek ise, bunların alınması hususun
da Hükümet olarak söz veriyorum. Bunun dışın
da lütfedip Bakanlığa teşrif ederek daha geniş 
tenkid, ikaz ve temennilerde bulunurlarsa kendi
lerine ayrıca şükranlarımı arz etmeyi vazife saya
rım. İstedikleri anda bendenizi Bakanlıkta şeref-
lendirirlerse ve temennilerini daha mufassal bir 
şekilde lütfederlerse cidden büyük bir bahtiyarlık 
duyarım. 

Arkadaşlarını, kıymetli hatipler işlerin çoklu
ğu ile mütenasip kadro olmamasından şikâyet et
tiler, ki doğrudur. Elimizde maalesef üzerimize 
yığılan işleri karşılıyacak kadromuz yoktur. Biz 
Hükümete geldiğimiz zaman bütçe hazırlanmış 
vaziyette idi. Bu itibarla bütçeye fazla müdahale
miz olamadı. İnşallah, sağ olur ve gelecek seneye 
ait bütçeyi takdim etmek şerefini kazanırsak ar
kadaşlarımın bu endişelerini giderici tedbirleri 
alacağız. Buna mümasil olarak dolap, daktilo gilbi 
araçların yokluğundan bahsettiler. Hakikaten 
tapu dairelerinin çalışmasında çok lüzumlu ihti
yaçları bırakınız, bâzı yerlerde, seyahatlerim es
nasında gördüm ki, tapu daireleri bir insanın 
oturmasına elverişli olmıyan yerlerdir. Tapu dai
relerini bu yerlerden kurtarıp hakikaten «mal ca
nın yongasıdır» medlulüne yakışır şekilde, gayri
menkul mülkiyetin teminini ve emniyetini sağlı-
yacak şekilde, arşivlere ve dolaplara kavuşturul
ması yolunda gerekli hazırlıklar yapılıp tedbirler 
almıyor. 

Tapu Kadastro dosyaları okunamıyor, arşivler 
kâfi gelmiyor diye bu mevzua temas eden arka-
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dağların fikirlerine iştirak ediyorum. Bu mevzuu 
halletmek üzereyiz. 

Kadastro işlerinin süratlenmesinden bahsedil
di. Gayet yerinde ve isabetli bir temennidir. Eli
mizdeki imkânlarla bu işi arzu edilen nisbette 
süratlendirebileceğimize pek kaani değilim. Fa
kat, geçmiş yıllara nazaran daha süratli bir tem
poya kavuşturacağımızı zannediyorum. 5602 sayı
lı Kanunun, 2613 sayılı Kanunla tevhidinden 
^bahsedildi. Arkadaşlarım, bu vehleten kolay bir iş 
gibi görünür. Ancak, bizde belediye sınırları dı
şında olan arazinin tapu bakımından evsafı ile 
belediye hudutları içinde bulunan arazinin bil-
Ihassa mülkiyet bakımından taşıdığı evsaf, bu iki 
kanunu birleştirirsek, aynı şekilde yürütülmeye 
imkân bahşetmemektedir. Ezcümle bir fikir ver
mek için arz ediyortım; belediye sınırları içinde 
gayrimenkul mülkiyetinin evsafı dolayısiyle, ma
hal, gedik, sırf mülk, vakıf mülk, miri mülk diye 
birçok çeşitleri ihtiva ettiğini söylersem her hal
de bu arkadaşınıza hak vermek lüzumunu hisse
deceksiniz. 

Bir de arkadaşlarımın üzerinde durdukları 
toprak tevzi.ile kadastro işlerinin daima ihtilâfla
ra yol açtığıdır. Eski bir hâkim ve bir avukat ar 
kadaşınız olarak duyduğum teessürü ifadeden 
âcizim. Toprak tevziinin ayrı ayrı çalışması, va
tandaşlar arasında ihtilâflara yol açtığı gibi ci
nayetle'neticelenmeye kadar işi vardırıyor. Buna 
bir tedbir olarak, birleştirilmesi de düşünülebilir; 
toprak tevziatının yapılmasından evvel, mahal
lin kadastrosunun yapılması da mütalâa edilebi
lir. Birleştirme bir tedbirdir, bu da kâfi değildir. 
Toprak tevzii yapılaoak mahallin kadastrosunun 
yapılması. bilâhara tevziatın yapılması lâzımdır. 
Bunun için îmar ve iskân Bakanı arkadaşımla 
müşavere halindeyim, inşallah bunda muvaffak 
olursak iyi bir hizmet ifa ettiğimize kaani olaca
ğız. Değerli arkadaşlarımın temas ettikleri mev-
zulardan birisi de kadastro mahkemeleri ve ka
dastro hâkimleridir. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, Kadastro hâkim
leri bizim bünyemizde çalışırlar, fakat, Adalet 
Bakanlığına bağlıdırlar., Onun için üzerlerinde 
§u veya bu şekilde tasarruf hakkımız, hattâ ikaz 
salâhiyetimiz yoktur. Bu itibarla bizim kontrolü 
muz dışmdadırlar. Yalnız şurasını insafla müta
lâa etmek lâzımdır'ki, kadastro hâkimlerinin iş
leri, mutlak mânada, başlarından aşkındı^ Halen 
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elde mevcut 610 000 dosya bulunduğunu arz eder
sem, kadastro mahkemelerinin işlerinin azameti 
hakkında sizlere bir fikir vermiş olurum zannedi
yorum. Bunun çaresi olarak birçok arkadaşlar bu 
mevzua temas ettiler, işlerin sürüncemede kaldı
ğını söylediler. Avukat veya iş sahibi, tedarik et
tiği vasıta ile köye mahkemeye gidiyor, fakat ba
kıyorsunuz tebligat yok, diye celsenin 3 ay sonra 
ya talikine karar veriyor., ihtiyar edilen bunca 
masraflar, bilhassa vakit heba olmuş gitmiştir. 

işte bu mevzuu biz göz önüne alarak, yüksek 
huzurlarınıza getireceğimiz kanunlarda bunların 
tedbirlerini düşünmüş bulunmaktayız. Sadece ka
rar ve keşif günü arazinin başına gidilecek, bu
nun dışındaki usulü muameleler ve müdafaaıar 
tamamen o mahkemenin bulunduğu merkezde ya
pılmak suretiyle hem zaman israfından, hem de 
para israfından vatandaşları kısmen kurtarmış 
olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; tenkidleri ihtiva 
eden. hususlara cevap teşkil edecek kanunlar arka 
arkaya hazırlanmıştır, yakında Yüksek Huzuru
nuza getirilecektir. Bilhassa Mustafa Uyar arka
daşımızdan istirham etmiştim, kanunlar hazırlan
mıştır, tahmin ediyorum ki bu bütçe müzakere
leri dolayısiyle vakitleri olmadı, lütfedip ben
denizle temas buyururlarsa kendilerini daha 
kuvvetli tatmin edeceğimi zannediyorum. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Vakit bulama
dım, geleceğim. 

DEVLET BAKANI NÎHAT SU (Devamla) 
— Eleman meselesine de kısaca temas ederek 
mâruzâtıma son vermelk isterim. 

Tapu - Kadastro işlerinde eleman meselesi 
bütün 'konuların başında gelen bir mevzudur. 
Acı acı itiraf etmek lâzımdır ki, geçmiş yılların 
hakikaten ihmali kendisini hissettirmektedir. 
Âcil olarak alabileceğimiz tedbirler arasında 84 
burslu öğrenci, Yıldız Teknik Okulunda, 37 
burslu öğrenci Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fa
kültelerinde, 150 yatılı öğrenci Tapu Kadastro 
lisesinde, 165 öğrenci de, Memur Tekâmül Kur
su ile Tapulama Kursunda okutulmak suretiyle 
bu elemanların yetiştirilmesi ve dolayısiyle ele-
m'ân fukdanmın hiç olmazsa birkaçına cevap ver
mek niyetindeyiz. Bu hususun gerektiği şekil
de tedvini için berveçhi peşin belirteyim ki, ele
man fıkdanının giderilmesi gayesine matuf ol 
mak üzere, bendenizin almış olduğum neticele-
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re göre, pek değerli arkadaşlarımın ikaz ve 
tenkitlerine ehemmiyet vereceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer eksik kalan 
bir nokta varsa, 'lütfedip hatırlatırsanız, gerek 
burada, gerek Bakanlığımızda arzı cevap ede-
ri,m> Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Evliya. 
HASAN FEHMİ EVLİYA (Mara§) — Muh

terem arkadaşlarım; biraz önce Vekil Beyefendi 
burada, gerek topraik tevzii komisyonlarının ve 
gerekse tapu kadastro işlerinin tatbikatında 
ayrı ayrı neticeler tevlide'ttiğini izah buyurdu
lar. Bu işin aslının nereden geldiğini bendeniz 
nâçiz kanaatimce arz etmek isterim. 

İsviçre'de ayni haklar üzerinde hâlâ fikir
leri cari olan ve itibar edilen Villând' zilyedlik 
esaslarını izah ederken, sarih olarak gayrimen-
kulleri, Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
olan ve diğer kısmı da menfaati umuma aidolan 
mallar diye iki kışıma ayırmıştır. Menfaati umu
ma laidolan mallar müruruzamanla iktisabı (müm
kün kılmıyan ve ferdi mülkiyete salih olamıyan 
mallardır ki bunlar, dağlar, kayalıklar, şoseler, 
köprüler ve sairedir. Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan mallar ise daha ziyade fer
di mülkiyete de salih ve müruruzamanla iktisab-
edilen mallardır. Bu gibi mallar gerek Devle-, 
tin, gerekse ferdin olsun, zilyedi ahar kimseye 
'karşı defr hakkı ile teçhiz edilmiştir. Binaen
aleyh bir gayrimenkul bir ferdin zilyedliğinde 
ise, Devletin hüküm ve tasarrufunda ibulunan 
mallardan mâdudolsa dahi fert Hazineye karşı 
ayni defi hakkına sahiptir. Halbuki 4753 sayılı 
Kanunun tatbikatında, bilhassa zilyedlik hakla -
n n a itibar edilmemiş. Ferdin zilyedliği altın
daki 'bu yerler Devletin hüküm ve tasarrufu 
altımda diye evvelâ Hazine adına tesbit etmiş
ler «sonra da tevzi etmişlerdir. Ve *bu tevzii de 
istedikleri gibi keyfî yapmışlardır. Benim arz 
etmek istediğim asıl nokta, Medeni Kanun esas 
'olduğuna göre, zilyedlik hükmünde, zilyede ve
rilen hakların korunması ve buna esas olarak 
diğer kanunların Medeni Kanun hükümlerine 
uydurulmıasıdır. Tatbikatı da buna uygun şekil
de yapıldığı takdirde bu gibi ihtilâfların izale 
edileceği kanaatindeyim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro işleri Genel 
Müdürlüğü bütçesinin tümü üzerinde/ki konuş
malarımız bitmi§tir. 
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Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir., 

Bölümleri okutuyorum. 
B. U r a 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar ' 33 506 501 

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

202 Ücretler 2 730 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 1255 452 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

re yapılacak zam ve yardımlar 1087 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 2 353 235 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 Merkezde ve taşrada Arap harf
li tapu kayıtlarının yeni. harflere 
çevrilmesi suretiyle çıkarılması, 
işlerinde mesai haricinde çalıştı
rılacak memurlara 3656 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesi gereğince 
verilecek fazla mesai ücreti 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.1 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 112 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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302 Vilâyetler büro giderleri 1130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler ' 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 804 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 251 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 7 280 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 145 000 
BAŞKAN — Kabul edeıüer... Et-
mıiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri . 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 2613 sayılı Kadastro ve 5602'sa
yılı , Tapulama kanunları uygula
ma genel giderleri 6 280 880 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Teknik okullarda kadastro mü
hendisi ve Hukuk ve Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde tapu sicil 
muhafızı olarak yetiştirilecek öğ
rencilere verilecek burslar 390 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj iyin 
ecnebi memleketlere gönderilecek
lerin yollukları ile başka her çeşit 
giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.,. Kabul edUJmifftâr. 
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476 Jyurs ve okullar genel giderleri 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçlan 2 000 

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

502 Eski yıllar borçları 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Tapu ve kadastro Memur vıe Müs

tahdemleri Tutum ve Muavenet 
- Sandığı (Memur ve müstahdemle
rinin öğle yemeklerine yardım 
olarak) 51 997 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

705 Makina ve teçhizat onarımı 4 999 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
742 203 sayılı Kanun gereğince harita 

alım ve yapımı işlerinin gerektir
diği giderler 1 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe kmıunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu ile 1962 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
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(1) 

BAŞKAN — Söz Yeni Türkiye Partisi Mec
lis Grupu adına Arif Atalay'mdır. 

YENÎ TÜRKİYE PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA ARİF ATALAY (Adıyaman) 
— Sayın Başkan, çok mulhterem miletvekilleri; 

Mensubu bulunduğum Y. T. P. Millet Mec
lisi Grupu adına 1962 yılı Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki tenkid ve 
temennilerimi arz ediyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, 
Beden eğitimi genel eğitimin bir parçası

dır.. Eğitimin tam ve kâmil mânada gerçek
leşmesi bakımından, 'bedenî ve fikrî eğitimin 
bir. arada mütalâası zaruridir. Bu cümleden 
olarak, istikbalimizin teminatı ve yarının bü
yükleri olan Türk Gençliğinin fikrî ve bedenî 
eğitiminin ahenkli olarak bir arada mütalâası 
ye en iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi aziz 
milletimizin muasır medeniyet seviyesine ulaş
ması ve bekası ile sıkı sıkıya alâkadardır. 

Gençleri' fikren iyi yetişen ve en iyi şekil
de spor terbiyesi alan milletler, istikballerini 
garanti altına almış sayılabilirler. 

İyi bir spor terbiyesi, fikrî eğitim ile* bir
likte iktisabedilince o şahıs ve milletlerde top
lum, dayanışması, çalışkanlık, demokratik an
layış ve millî şuur tam mânasiyle gelişmiş ve 
yerleşmiş olacağından, medeni bir millet ola-

trak dünya devletleri içerisindeki hakiki ye
rini almış olur. Bu «bakımdan gençlik üzerine 
millet olarak ve Hükümet olarak esaslı bir 
surette eğilmek mecburiyetindeyiz. Bu gerçek
leri kabul ederek faaliyetlerimizi bu yolda tek
sif ederken Büyük Atatürk'ün, milletimizi 
emanet ettiği aziz gençlerimizi her türlü aşırı 
cereyanların tesirinden mâsun bulundurmak 
başta gelen vazifemiz ve ikaygumuz olmalıdır. 
Bu arada gençliği fiilî politik cereyanlar dı
şında tutmak da, kanaatimizce, elzem ve ye
rinde bir hareket olacaktır. 

Gençliğin bedeni eğitiminin esaslı bir su
rette gerçekleşebilmesi için bu hizmetin ilkokul-

(1) "4 sayılı basmayazılar tutanağın sonun-
d'adır. 

' 36 S. Sayılı C. Senatosu basmayazısı Se
natonun 30 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 
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dan itibaren sistemli ve programlı bir şekilde 
ele alınması icabettiği kanaatindeyiz. İlkokul
dan itibaren atletizmin çeşitli kollarında ço
cuklarımızın bedeni kabiliyetlerini teşhis ede
bilmek ve kabiliyetlerine göre yetişme imkân
larını hazırlamak ve gerçekleştirmek gerekir. 

İlk tahsil çağında başlayan bu faaliyet, orta 
ve lise çağlarında tam mânasiyle meydana çı
karılmak ve daha o çağda spor terbiyesini aşı
lamak imkânını bahşedecektir. Bu maksatla 
okullar arası spor ve atletizm müsabakalarına 
önem vermek ve bu faaliyetleri fakülteler arası 
temas ve müsabakalarla daha muntazam bir 
şekilde geliştirmek ve tahakkuk ettirmek ica-
beder kanaatindeyiz. 

Okullarımızda bu şekilde ıher iki temel eği
timi ahenkli şekilde yürütürken çeşitli sebep
lerle okul dışında kalmış gençlerin beden eği
timi ve /spor terbiyesi almalarının sağlanması 
cemiyette gençlerimizi başı boş kalmaktan kur
taracak ve onları cemiyet için faydalı ele
manlar haline getirecektir. Bu maksatla Ibe-
den terbiyesi bölge müdürlükleri gibi teşkilât
larımız her vilâyet hattâ, her kazada gerekli 
spor tesis ve imkânları sağlamalıdır. Belediye 
ve özel idareler bütçelerinden ayrılan hisse
lere umumi bütçeden yardımlar yapılmak su
retiyle spor saha ve tesisleri kurmak ve ehli
yetli elemanlar vasıtasiylo sistemli ve prog
ramlı bir faaliyet gayeye en uygun şekilde hiz
met olacağı kanaatindeyiz. Bütün bu hizmet
lerin bir teşkilât tarafından, yürütülmesinde 
büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. Bir soruya 
cevap münasebetiyle Sayin Devlet Vekilinin 
Spor Bakanlığı kuruluş hazırlıkları yapıldığı 
yolundaki beyanını memnuniyetle kaydetmek
teyiz. Bunun tahakkuku uzun zamana ihtiyaç 
gösterdiği takdirde Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün, Millî Eğitim Bakanlığımı 'bağlan
ması faydalı olacaktır. 

Çeşitli spor kolları arasında bilhassa mille
timize has ve Türk gücünü dünyaya tanıtan 
güreşte bilhassa son senelerde arzu edilen ne-
teceyi istihsal edemeyişimiz sebepleri üzerin
de esaıslı surette eğilmek icabeder. Dünya dev
letleri her sahada olduğu gibi spor ve atlc-
tizim sahasında da günden güne ileri gider
lerken 'bizim gerileyişimiz ve yerimizde sayışı
mız cidden üzüntü vericidir. 

Duzeltme: 36 sayili basmayazilar tutanagin sonundadir.
4 S. Sayili C. Senatosu basmayazisi Senatonun 30 ncu Birlesim tutanagi sonundadir.



M. Meclisi B : 51 
Kanaatimizce bu mevzuda yeni elemanlar I 

seçiminde gerekli titizlik gösterilemediği gibi 
kıymetler de lâyıkı veçhile aranmamakta ve teşvik 
görememektedir. Bunun yanında bilhassa antre
nör ve güreşçilerimize gerekli maddi ve teknik 
yardım ve imkân sağlanması büyük rol oy? 
namaktadır. Güreşçilerimize direkt olarak 
yapamadığımız maddî yardımı endirekt yollar
dan meselâ ailelerine yapmak suretiyle malî 
durumlarını ıslah etmek ve formlarını muha
faza edebilmeleri şartiyle çeşitli iş dallarında 
iş verilmesinin temini, faydalı olacaktır. 

Bu suretle yılların yetiştirdiği dünya şam-
piyonlarımızı dış memleketlere maişetlerini ara
maya giden birer göçmen olmaktan kurtarmış 
•olabiliriz. Bütçe Eneümeuinin bu mevzuda on-
beş bölgede .birer güreş antranörlüğü kadrosu 
ihdas ederek 203 neü geçici hizmetler bölümü
ne yapmış olduğu 151 milyon 200 bin liralık 
ilâve tahsisi takdirle kaydetmek yerinde olur. 

Sayın milletvekilleri; Profesyonel Lig tali
matnamesinde kulüplere profesyonel futbolcu
ların şahsi haklarını kısıtlayıcı salâhiyetler ve 
imkânlar 'bahşedilmiştir. Futbolu teşvik de
mokratik hak ve hürriystlere saygı bakımın
dan talimatnameden bu gibi hükümlerin kısa 
zamanda kaldırılmasını ehemmiyetle belirtmek 
isteriz. Ayrıca kulüpleri, büyük ölçüde malî 
müzayaka halinde bırakan geçmiş senelere ait 
birikmiş vergi borçları uzun vadeli taksitlere 
bağlanmak suretiyle içerisinde bulundukları 
malî zorluklar giderilmiş ve onlara hayatiyet 
verilmiş olacaktır. 

Kanaatimizce bir başka mühim nokta da, 
genç sporcuların safiyetimden istifade etmek 
suretiyle bâzı kulüplerin başvurdukları hileli 
amatörlük meselesi genç kıymetlerin yetişme
sine mâni olduğundan talimatnamenin buna 
ilişkin hükümlerinin de kısa zamanda ıslahı ge
rekir. 

Muhterem arkadaşlarım; Spor - Toto Ka
nunu spor totodan elde edilecek gelirlerin sa
ha tesis ve onarımına sarf edilmesini âmir bu
lunduğu halde ve 40 milyon lira Genel Müdür
lük adına bankalarda, mevcut iken 1961 yılın
da ihalesi yapılan ikmal inşaatlarının hiç birisi 
sonuçlandırılmamıştır. Spor - Toto idaresi Dam
ga Resmi Kanunu icaıbı gerekli resmî ihmali yü
zünden ödemediği için idareye 1 milyon 125 
bin. lira gibi bir vergi ve «eza tahakkukuna se- I 

20.2.1962 0 : 1 
bebolmuştur. Bu vaziyet idaredeki lâkaytlığı 
göstermektedir. Bu durumda bütün Devlet dai
relerinde yapmaya mecbur olduğumuz zihniyet 
ve hizmet reformunu Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü teşkilâtında da yapmak zarureti 
kendisini göstermektedir. Teşkilâtın esaslı bir 
plân ve program dâhilinde liyakatli ve teknik 
elemanlar tarafından yürütülmesi, dikkat edil
mesi icabeden hususlardandır. Bu arada demok
ratik esaslara ve beynelmilel' teamüllere uygun 
bulunan federasyon yöneticilerinin kulüp tem
silcilerinin iştirakiyle yapılacak kongrelerce 
seçilmesi münasip olur kanaatindeyiz. 

Bugünkü spor sevgisi ve alâkası karşısında 
İstanbul'da 100 bin kişilik ve beynelmilel te
masları her cephesiyle içerisine alacak spor te
sisleriyle Ankara kapalı spor salonu tesisleri
nin bir an önce inşası büyük bir ihtiyaç halin
de ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, tetkikinize arz olu
nan 1962 malî yılı Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü bütçesi yukarda kısaca arz ettiğim gi
bi mevzuun ehemmiyetin* göre hazırlanmamış 
ve bu hizmetleri ifadan çok uzaktır. 10 milyar 
liranın üstünde bulunan Devlet bütçesi içerisin
de bu Umum Müdürlüğe ayrılan miktar 5 mil
yon 450 bin 229 liradır ki, bu umumi bütçenin 
iki binde biridir ve bu miktarın 4 milyon 250 bin 
229 lirası tamamen cari masraflar olup 18 fe
derasyonun vatan sathında yapacağı spor hiz
metleri için 1 milyon 200 bin lira tahsis olun
muştur. Dâhilde ve hariçte yapılacak bilcümle 
temaslar da bu miktardan karşılanacaktır. Bu 
şekilde federasyonların spor faaliyetlerinin ge
lişmesi yolunda bir hizmet yapacaklarını san
mıyoruz. 

Pek sayın milletvekilleri; 25 yıl önce çıka
rılan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu bu
günkü ihtiyaca cevap vermekten çok uzaktır. 
Genel Müdürlük teşkilât.m daha aktif ve fay
dalı hale getirecek Gençlik ve Beden Eğitimi 
Genel Müdürlüğü teşkilât kanun tasarısının bir 
an önce yüksek huzurunuza sevkı ile önümüz
deki yıllarda muhterem Hükümetimizin bu teş
kilâtın ehemmiyeti ile mütenasip bütçe ile hu
zurunuza gelmesini temenni eder, 1962 malî yı
lı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin 
millete ve Türk gençliğine hayırlı olmasını di
ler, cümlenizi derin hürmetlerimle selâmlanm. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — C. H. P. Meclis Grupu adına 

Sayın Kâmuran Ural. 

C. H. Pv MECLİS GRUPU ADINA KÂMU
RAN URAL (Trabzon) — Muhterem Başkan 
ve Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

1962 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü bütçesi hakkında, Cumhuriyet Halk Par
tisi Millet Meclisi Grupunun görüşünü arz edi
yorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, milletlerin hayatın
da beden eğitiminin, insanlara, cemiyet bün
yesindeki vazifelerinde, en iyi şekilde hareket 
etmek kuvvetini veren âmillerden biri olduğu 
gerçektir. 

Bu açık hakikat karşısında, bugün, bütçe
sini konuştuğumuz Beden Terbiyesi Teşkilâtı
nın, vazifelerinin büyük, imkânlarının ise çok 
mahdut olduğunu arz etmek isteriz, İçinde bu
lunduğu bütün güçlüklere rağmen, büyük bir 
gayretle çalışan Beden Terbiyesi Teşkilâtının 
başarılarını takdirle karşılıyoruz. Zaman za
man tatlı veya acı tenkidlere muhatabolan bu 
teşkilâtın, tamamen hatasız olduğu kanısında 
da değiliz. Ancak, inanıyoruz ki, temiz yü
rekle; samimiyetle millet ve memleket hizme
tine yöneltilmiş çalışmalarda, mevcut hatalar 
asla telâfi edilmiyecek bir mahiyette değildir. 

Sayın arkadaşlarım, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü, sadece müsabık yetiştirme hü
viyeti kazanan kısmı ile değil, her yaşta va
tandaşın, fizik ve moral eğitiminde, bir vası
ta olan diğer eğitimci vasıfları da göz önünde 
tutularak, gerek yeni yetişen, gerek yetişmiş 
olan ve gerekse faal spor çağını geçirmiş bu
lunanlara da şâmil bir teşkilât olarak mütalâa 
edilmek gerekir. 

İmkânlarının çok mahdudolduğunu söyle
diğimiz Genel Müdürlük, iki yıldan^ beri hiz
metlerinin süratini, hakkında türlü sözler söy
lenen Spor - Toto müessesesi ile temin etmek 
yolundadır. Bu mevzuun esasına girmeden 
arz edeyim ki, sosyal bünyemizi kumarın tah
ripkâr tesislerinden korumak zaruretini müd
rikiz. Ancak, bu konu ile ilgili tartışmalar 
hangi noktada olursa olsun, Spor - Totoyu 
kumar saymamak gerektiği sanısındayız. 
. Muayyen tahditleriyle, beden' eğitimi ve 

spor kollarının inkişafına hizmet eden bu mü
essesenin eğer küçük yaştakiler arasında ku-
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mar anlayışını tahrik eden tesiri varsa, bunu 
müessesenin bünyesinde değil Spor - Totoya 
hüsnüniyetli bir talih denemesi içinde başvu
ran aile büyüklerinde aramak gerekir. Beşbu-
çuk milyona varan bütçesi yanında 1961 yı
lında Spor - Toto hasılatiyle bütün yurtta ya
pılan ve bütüniyle spor tesislerine sarf edilen 
paranın yekûnu yirmisekiz milyon liradan faz
ladır. 

Muhterem arkadaşlar, muvaffakiyeti geniş 
yatırımlar gerektiren tesislerle gerçekleşebile
cek, beden eğitimi ve spor faaliyetlerine bü
yük ölçüde imkân sağlıyan, başka memle
ketlerdeki örnekleri tetkik edilerek kurulan 
Spor - Toto müessesesinin faydasına inanıyor ve 
eğer sosyal bünyemiz için hatalı yönleri var
sa bunların ıslah edilebileceğinin kabil olduğu 

kanaatinde bulunuyoruz. 
Bu münasebetle kaydedelim ki; beden eği

timinin her yaştaki vatandaş için çeşitli tatbi
katına inanan milletler bu mevzuda daha da 
ileri giderek, bu müessesenin mütekâmil, bü
yük kütlelere hitabeden ve hiçbir kayda tâbi 
olmıyan şekillerini tatbik etmektedirler. 

Memleketimizde de, gençlerimizi temiz aydın
lık salonlara, fikri inkişaflarına büyük ölçüde 
yardımcı olacak beden eğitimi imkânlarına kavuş
turma çaresinin, bu yola girmek suretiyle tahak
kuk edeceği kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bugün gerek beden eğitimini, gerek amatör 

spor kollarını, gerekse, şu veya bu yönünden yü
rütmeye gayret ettiği profesyonel kolların faali
yetini tanzim eden mevzuat, ihtiyaca cevap ver
mek imkânından mahrum bulunmaktadır. Bu 
maksatla hazırlanmış ve spor şûrasmca da tetkik 
edilerek, kısmen tadil edilmiş olan Beden Eğitimi 
ye Spor Genel Müdürlüğü kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının, dikkatle mütalâa edilmesi ve 
ihtiyaca cevap verecek bir kanunun süratle huzu
runuza getirilmesinde zaruret vardır. Bu hazır
lıklarda 3530 sayılı kanunla görevlendirilen ve 
valilerin idare ettiği teşkilât yerine daha müessir 
ve yalnız bu işle meşgul bir teşkilâtın ikamesi za
ruretinin göz önünde, bulundurulmalını temenni 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hemen bütün vatandaşlarımızın, uzaktan ya

kından alâkadar olduğu spor branşları üzerinde 
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kilde tahakkuk imkânlarına kavuşması temenni
sinin, Muhterem Heyetinizde en samimî dilekleri 
meyanında olduğuna eminiz. Bir noktayı bilhassa 
belirtmek isteriz; hizmete girdiğinden bu yana, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bu memlekette 
vatanın hayrına ne istediğini bilen bir kuşak ye
tiştirmiştir. Bu kuşağın mümessillerine minnet ve 
şükranlarımızı arz ederken, Karma Hükümet Sa
yın Başkanının 1936 yılında söylediği ve 19 Ma
yıs Stadyumunda vatandaşlarımıza hitalbeden 
«Türkiye'yi idare edenler Stadyumu en kıymetli 
mektep gibi her yerde kurmaya çalışacaklardır. 
Türkiye'nin istikbalini idare edecek olan genç ne 
sil açık havada, açık meydanlarda yetişecektir» 
sözü, (Sürekli alkışlar) dün olduğu gibi bugün de 
beden eğitimi mevzuunda sorumluluk taşıyanla
rın ciddiyetle mütalâa etmesi gereken bir anlayı
şın ifadesi olarak kalbul edilmelidir. 

Sözümüzü, milletini ve memleketini şerefle 
temsil etmek vazifesini müdrik Türk sporcusunu 
ve onu yetiştirmek çabasında olanları saygı ile 
sclâmlıyarak bitiriyoruz. 

Hürmetlerimizle (Alkışlar) 
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de, bir nebze durmak isteriz. Güreş, futbol, bini
cilik gibi beynelmilel temaslarda iyi neticeler al
dığımız kollarla, diğer spor kollarının bir disip
lin içinde idare edilmesi gerekir. Bu memleketin 
yetiştirdiği insanların, her yöndeki kabiliyetlerin
de olduğu gibi, spor alanında da yüce vatanımıza 
ıhizmet etmeleri borçlarıdır. Şerefli bayrağımızı 
dalgalandırırken, millî marşımızı bütün dünyaya 
dinlettirirken, milletçe duyduğumuz gurur ve he
yecan büyük olmaktadır. Bizi bundan mahrum 
etmeye elbetteki hakları yoktur. Kendilerinden 
yapamıyacaklarmı değil, yapmak iktidarında 
oldukları halde iyi çalışmamak suretiyle muvaf
fak olamamalarından şikâyet etmek hakkımızdır. 
Ancak, şurası da bir gerçektir ki, bizi üzen hâdi
selerin bir yönü de, meseleleri tanzim edenlerin 
hataları da, bahse konu olacak kadar ehemmiyet
lidir. Sportmen bir anlayış için galip veya mağ
lûp olmak değil ve fakat azimli, seviyeli ve cen
tilmen bir müsabık olmayı gaye edinmeliyiz. Türk 
gencinin Türk sporcusunun bu anlayış ve bu ide
al içinde olduğuna inanıyoruz. Her hâdisede, iyi 
yetişmiş olmanın, vatanperver olmanın misalin? 
veren gençliğimizle iftihar ediyoruz. 

1962 yılı beden terbiyesi bütçesinde açık ola
rak görülmektedir ki, Türk gücünü dünyaya tanı
tan güreşimizin inkişafı için 15 bölgede yeniden 
teşkilâtlanma programı hazırlanmış ve her bölge 
için bir antrenör tâyin edilerek, mahalline gönde
rilmesi kararlaştırılmıştır. Bunu şükranla karşı
larken, spor faaliyetlerinin gerektirdiği giderler 
kısmının önümüzdeki yıl bütçesi için, dalha tat
minkâr bir miktara çıkarılmasını temenni ederiz. 

Profesyonel futbol kulüplerimizin, büyük 
trnasfer ve sair masraflar dolayısiyle, müzayaka 
içinde bulunmaları elem vericidir. Bu hususun 
halli için, profesyonel kuruluşları iyi bir düzen? 
sokacak mevzuatın, başka memleketlerdeki duru
mun tetkiki suretiyle, hallinin zaruri olduğu ka
nısındayız. Profesyonel kuruluşlar yanında, ama
tör teşekküllerin dertleriyle yakından alâkadar 
olmak zarureti aşikârdır. Amatör sporumuzun 
her yönde inkişafında çalışmaların imkânlar sağ 
lamak suretiyle yüksek okullar ve üniversitelere 
yöneltilmesinde büyük faydalar olacağına inanı
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, türlü meselelerinden 
ancak bir kısmına temas ettiğim Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü hizmetlerinin, arzu edilen şe-

BAŞKAN — Buyurun Sayın İhsan Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, Beden Terbiyesi, 
içerisinde güreşi ile, futbolu ile atletizmi ile, 
dağcılığı ve kayakçılığı ile, bütün mevzuları ile 
memleketimizin üzerinde hassasiyetle duracağı 
konulardan birisidir. 

Bugün bütçesini müzakere ettiğimiz Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün önümüze gelen 
rakamları her ne 'kadar çok az görülüyorsa da, 

' bunun gayeye varmalk için, Spor - Toto gibi 
bir kaynağının da bulunduğunu nazarı dikkate 
almak lâzımdır. Bu bol gelirli kaynağı da na
zarı dikkate alırsak, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün daha 'büyük hizmetlerle karşı 
karşıya bulunduğunu ifade eddbiliriz. 

[Bugün Beden Terbiyesinin ilk başlangıcı 
olan okullarda Öğretmenlerin Ibeden terbiyesi 
konusunda ne kadar imkânsızlıklar içinde bu
lunduğu dikkatimizden 'kaçmamıştır. Okullar 
kendi yoklukları, imkânsızlıkları içinde bulun
maktadır. Atletizm gibi, atıcılık gibi bir ata 
sporu olan güreş de maalesef buralara girme
miştir. İzcilikle bir nebze meşgul olmaktadırlar. 
Bunlar yarının sporu haline getirilmelidir. 
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Millî Eğitim Bakanlığının ve Beden Terbi

yesinin imkânsızlıklar içinde bulunduğu bir du
rumda onların hocalarının parasız hakemlik 
yapmak gibi bir halle karşı karşıya bulundur
maktan kurtarmalıyız. Bugün Spor - Toto İda
resi gibi büyük gelir kaynağı olan bir müessese 
bulunduğu halde bunun gelirinin en büyük kıs
mını bâzı yerleştirilecek elemanların Spor -
Toto'ya 'havale edilmesi neticesinde orayı ele
man himaye eden ve barındıran bir müessese 
olmaktan kurtarmak ve senelerden beri Anka
ra'nın ortasında -çökmüş bulunan bir kapalı 
spor salonounu enkaz halinden çıkararak bir 
spor mabedi ıhaline getirmek mecburiyetinde
yiz. 

Beden Terbiyesi bütçesi konuşulurken çok 
muhterem Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımın 
temas ettiği konular dışında hassaten bu mesele 
üzerinde Sayın Devlet Bakanımızın dikkatini 
çekmek isterim. Artık istasyona gelip gidenler, 
bu müessesenin önünden geçenler onu hüzünle 
seyretmemeli, burası bir an evvel inşiraih duyu
lacak bir hale getirilmelidir. Stadyumla birlik
te, memleketimizin ana sporlarının hayat bu
lacağı bir spor müessesesi haline getirmek, he
pimizin ıhassasiyetle üzerinde duracağı bir va
zifedir. 

Arkadaşlarımın temas etmediği bir diğer 
noktaya daha temas etmek istiyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde, bil
hassa dış temaslarla ilgili konularda, aksak bâ
zı hareketler olmaktadır. Sayın idarecilerimiz 
diş temaslardan dönüşlerinde birbirini tutmıyan 
basın toplantısı yaparak, kabahati birbirlerinin 
üstüne atarak kendilerini kamufle etmeye ça
lıştıkları neticesine varılacak sözler sarf etmek
tedirler. Bilhassa güreş sporunda birkaç defa 
tekerrür eden bu hâdiselere bir son verilmesini 
ve Türk gücünün sembolü bu sporda birtakım 
aksak hareketlerle, memleket sporunun gölge
lenmesine müsaade edilmemesini ve böyle hare
ketlerde bulunan idarecilerin oralara gitmeleri
ne mâni olunmasını hassaten rica edeceğim. 

Arkadaşlar, sözlerimi, güreş 'sporunun son 
zamanlarda âdeta bir gerileme devresine girme
sinden üzüntülerimi ifade ederelk bitireceğim. 

1948 de, 1954 te, olimpiyatlarda bayrağımı
zı şeref direğine çektirdiğimiz gibi bundan son
ra da çektirmek, ve güreşçilerimize lâyık ol-
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duklaıı değer ve hürmeti göstermek için eh 
büyük varlığımız olan güreşi daha sıkı ele al
mak ve bunu okullardan itibaren memleketin 
bütün müesseselerinde dörtbaşı mamur hale 
getirmek ve (Türk gibi kuvvetli) sözünü bir 
kere daha' tekrar ettirmek üzere bu spora rağ
beti artırmak için bu Umum Müdürlüğü daha 
hassas olmıya davet eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım arkadaşlar. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Aydar: 
M. SIDDIK AYDAR fBirigöl) — Sayın Baş

kan, muhterem Hükümet, kıymetli arkadaşla -
rım; 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1962 
yılına ait bütçesini burada, yüksek huzurunuzda 
tenkid etmek, tasvibetmek bakımından konuyu 
enine boyuna ele almış bulunuyoruz. 

Bu konu benim de ihtisasım dahilindedir. 
Zaman kısa. İsterdim ki, biraz daha uzun zama
na sa'hibolayım, tenkidlerimi, temennilerimi da
ha geniş bii' surette ortaya atmak imkânını bu
layım. 

Beden Terbiyesi işlerini üzerine alan Devlet 
Bakanından bir sorum vardı. Buna öz cevap 
alamadım. 

Bu teşkilât Millî Eğitim Bakanlığı ile Başba
kanlık arasında zaman manian bir paslaşma ko
nusu olmuştur. Zaman zaman birinden diğerine 
geçmiştir. 1938 den 1942 ye kadar Başbakanlığa, 
sonra 1960 a kadar Millî Eğitim Bakanlığına, 
1960 dan sonra ihtilâlden evvel tekrar Başba
kanlığa bağlanması zihniyetinin içinde birtakım 
siyasi kanaatlerin ,zuhur etmiş olduğuna o za
man temas etmiştim. 

Zaman dar, onun için daha fazla konuşamı-
yacağını. Yalnız, Sayın Hükümet Başkanının 
19 Mayıs -Stadyumunun duvarlarında bulunan 
veciz cümlelerinin artık kuvveden fiile intikali
nin ele alınması, kurulması istenilen Spor Ba
kanlığı Kanununun bir an evvel yüksek huzu» 
runuza getirilmesi zaruridir. Büyük Türk Mil
letinin fertlerinin ruhan, bedenen yetiştirilme
sinin zamanı çoktan geçmiştir. 

Elimizde bulunan 3530 sayılı Kanun 1938 se
nesinde meriyet mevkiine konmuş ve halen 
mevcudolan teşkilât bu kanuna göre kurulmuş
tur. Bugünkü teşkilât içinde bulunan bütün me
murları, personeli tenzih ederim, bununla bera
ber bu teşkilâtın bir spor otoritesi, bir beden 
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eğitimi otoritesi haline gelmesini de candan ar- 1 
za ederim. Halen mevcut spor sahalarının, spor 
salonlarının bugünkü içtimai spor hayatımızla | 
kabili telif olmıyaeak ve hattâ dile alınamıya-
cak vaziyette olduğunu da arz ederim. O kadar 
ki, komşumuz olan Yunanistan ile, hattâ Mısır I 
ile kıyas kabul etmiyecek şekilde, tesislerden I 
mahrum vaziyetteyiz. Çok mühim gördüğüm \ 
hu mevzuun hassatan ele alınmasını Devlet Ba
kanından rica ediyorum. Bu konu üzerinde eğil
sinler, ıstıraplarımızı ele alsınlar. Büyük Türk 
Milletinin bedenî ve fikrî kabiliyetini bu sahaya 
yöneltsinler. Çünkü spor bugün milletlerarası I 
bir vasıta olarak, milletlerin birbirlerini tanıma- I 
»ı hususunda bir usul haline gelmiş bulunmakta
dır. Bend tanıyabilecek bir Devlet <ancak spor 
temasları neticesinde tanımaktadır. I 

Bu bakımdan Sayın Devlet Bakanından ri
ca ve istirhamım şu olacaktır: Spor Bakanlığı
nın bir an evvel kurulması hususundaki kanun 
tasarısını acilen getirsinler. Bu husustaki spor 
otoritelerinin mütalâalarına, basına intikal eden 
bu konudaki fikirlere hürmet edilmesini ayrıca 
rica ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI NECMt ÖKTEN (Ço

rum) — Sayın Başkan ve muhterem .milletvekili 
arkadaşlarım, bugün 1962 ımalî yılı Beden Ter
biyesi bütçesinin görüşülmesinde söz alan kıy
metli arkadaşlarımın uyarıcı, ışık tutan inançla
rına bütün samimiyetimle katılır ve kendilerine 
şükranlarımı arz ederim. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, kuruluşu 
gününden bugüne kadar çok yetersiz, dar bir 
bütçe ile idamei hayata çalışmıştır. Sportif faa
liyetler için halen mevcut çok kısır saha ve te
sisler ; mahallî idarelerdin ve kulüplerin inisiyatif 
ve gayretleriyle meydana getirilmiştir. Bu te
sisler bugünün spor hareketlerine cevap verecek 
durumdan çok uzaktır. 

Sportif hareketlerin gün geçtikçe inkişaf I 
edip genişlemesi karşısında bugünkü bütçe ihti
yaçlara cevap vermekten uzaktır. 

Sportif faaliyetlerin artaıası ve mevzuları- I 
um genişlemekte bulunmasından bu işlerle meş
gul olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
bugün için çok mahmul bir hale geldiği bir va-
kıadırJBu itibarla bu mevzulara layık olduğu I 
önemi verebilmek ve işlerin daha randımanlı | 
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yürütülmesini sağlamak için paraya ihtiyaç 
vardır. 

Diğer taraftan da memleket gençliğini spora 
teşvik ve onu cazip bir hale getirmek, için geniş 
ölçüde spor saha ve tesislerinin meydana geti
rilmesi zaruridir. 

1960 yılında kurulmuş bulunan sporda bah-
simüşterek Beden Terbiyesinin maddi sahadaki 
ihtiyaçlarına cevap vermeye başlamıştır ve bu
güne kadar % 40 olmak üzere 44 milyona baliğ 
olmuştur. 

Ayrıca 33 saha ve kapalı salon ve yüzme ha
vuzu olmak üzere inşalarına başlanmıştır. Bida
yette spor hareketlerinin tekasüf ettiği büyük 
şehirlerimizden başlamak üzere,, bilâhara mem
leket sathına da şâmil tesisler metotlu ve plânlı 
olarak ele alınmış ve yürütülmektedir. 

Tatbik mevkiine koymak için Meclis komis
yonlarına intikal ettirdiğimiz spor kanunlarının 
bir hedefi de bir spor akademisinin meydana 
getirilmesinin arzu edilmş olmasıdır. Bu kanu-
niyet keabettiği günden itibaren, tesislere ve bun
ların yürütülmesine ilk adım atılacaktır. 

Fakültelerarası spor faaliyetleri için her ça
reye başvurarak, bu sene yapılacak olan atletizm 
müsabakaları için Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün Spor - Toto kısmından tahsisat ayıra
cağım ve bunlara mutlaka yardım edeceğim. Ay
rıca kapalı tesisleri de vücuda getireceğim. Üni
versite gençliğinin spor sahalarına kavuşmaları 
için âzami mesaiyi sarf edeceğim. Belediyelerle 
özel idarelerin bütçelerinden yüzde 3 hisseyi Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bölgelerden 
alması lâzımgelirken, bunları birçok belediyeler 
halen ödememişlerdir. Ve bunlar büyük rakam
lara ulaşmıştır. Size bir misal olarak arz edeyim, 
İstanbul Belediyesinin bu mevzuda 20 milyon li
raya yakın bölgeye borcu vardır. Ankara ve İz
mir belediyeleri de aynı vaziyettedir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlanması mevzuunu ben 
şahsan biraz zayıf görüyorum. Çünkü bu mües-
sese evvelce Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmış
tı. Fakat bu bakanlığın geniş olan çalışma sahası 
içinde beden eğitiminin zayıf duruma düştüğü 
müşahede ve tesbit edilmiştir. 

Federasyon seçimleri, halen tâyin suretiyle 
yapılmaktadır. Yeni hazırlanan kanun tasarı
mızda federasyonlar bir heyet tarafından seçile-
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cek, hakikaten ehil olanlar bu. makamları işgal 
edeceklerdir. 

Güreşçiler mevzuna gelince; halen bir spor 
yardım derneği mevcuttur. Fakat malî kaynak
ları hemen hemen yok gibidir. Bunun için çareler 
aramaktayız, bu derneği kısa bir zamanda can
landıracağız. 

Bilhassa dünya âleminde geniş çapta isim 
yapmış güreşçilerimize ve ailelerine mutlaka eli 
mizi uzatacağız, diğer bir deyimle; güreş yardım 
derneği olarak kurulmaları üzerinde çalışmalara 
başlamış bulunuyoruz. 

Kulüplerin vergi borçlan cidden üzücü bir 
malhiyet almıştır. Kulüpler bu borç altında eri
mek tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Sayın 
Maliye Bakanı arkadaşımla bu sahada temaslar 
yapmaktayım. Bu borçların bir kısmını affettir
mek ve bir kısmının da ileriye muzaf olmak üzere 
taksitle ödenmesi için çalışıyorum. Bu sahada ku
lüpler mutlaka tatmin edilecektir. 

ıSpor - Totaya ait matbuatta göze çarpan bir 
vergi mevzuu vardır. Bu mevzu Spor - Toto Mü
dürlüğünde tetkik edilmektedir. Henüz kesin bir 
sonuç elde edilmiş değildir. 

(100 bin kişilik stat) çalışmalarına başlanmış
tır. 100 bin kişilik stat mevzuu geniş ölçüdeki 
spor stelerini dahi bünyesi içerisine alabilecek ka
biliyet ve kapasitededir. 

Ankara'nın kapalı salon mevzuundaki çalış
malar bitmiştir. Çok kısa zamanda ihaleye çıka
rılacağını Yüksek Heyetiniee Jebşir ederim. 

Bundan başka, 10 vilâyetimizde kısa bir za
manda meydana getirilecek çelik sac barakalar -
ki, bunlar kapalı salon kıymetini haizdir ve bü
tün şartları içinde tophyacaktır - ihale edilmek 
üzeredir. 

Bir C. H. P. li arkadaşımın teşkilâttaki bâzı 
reorganizasyon fikirlerine aynen iştirak ediyo
rum. Esasen bu, Meclis Komisyonuna intikal eden 
kanunun içinde de vardır. 

Profesyonel kulüplerimizin, muasır milletler
de tatbik edildiği gibi, şirket haline getirilmesi 
mevzuu üzerinde çalışıyoruz. Bunun hakkındaki 
bir kanun tasarısını Yüksek Meclise arz edeceğiz. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile spora yardım mev-
zuu hususundaki çalışmalar cereyan etmektedir. 
Gerek saha, gerek tahsisat vermek suretiyle ve ge
rekse bölge müdürlerinin yardımları sağlanmış
tır. Fakat bir koordinasyon temin edilememiştir. 
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Hakemler mevzuunda da, arkadaşımın teklif 

ettiği gibi, hakikaten bir yardım olacaktır ve bu 
mevzuda derpiş edilecektir. 

Güreş mevzuumuz ele alınmıştır ve içinde bu
lunduğumuz 1962 senesinde malî yardım yapa
cağız.- Demin arz ettiğim gibi, bilhassa bunların 
ailelerine yardım yapmak suretiyle elimizi uzat
mak ilk hedefimizdir.. Güreşi, köy meydanların
dan itibaren ele alarak, bununla ciddî şekilde alâ
kadar olarak nahiye merkezlerinde, ilçe merkezle
rinde ve il merkezlerinde teşvik edici müsabaka
lar tertibederek, hakiki kıymetleri meydana çıka
racağız, memleket sathını derinliğine, genişliğine 
tarıyacağız, bu suretle en kıymetli elemanları 
mutlaka elde edeceğiz. 

Gençlik Spor Bakanlığı kurulması üzerinde 
sayın arkadaşım Muslihittin Beyin sözlü sorusu
na verdiğim cevapta, bu mevzuun üzerinde Genel 
Müdürlükçe çalışılmakta olduğunu ve olgun bir 
hale geldiğini arz etmiştim. Yeni bir Bakanlığın 
kurulması bir hayli külfet tahmil edeceğinden ve 
1962 yılı bütçesinin malî bakımdan kifayetsizliği 
sebebiyle şimdilik bundan sarfınazar edildiğini ve 
önümüzdeki sene ele alınacağını da soru sahibi 
arkadaşıma ve Yüksek Heyetinize arz etmiş idim. 

Burada sözlerime son verir, Yüksek Heyeti
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — M. Sıddik Aydar. 
M. SIDDİK AYDAR (Bingöl) — özür dile

rim, ikinci sefer huzurunuzu işgal edeceğim. Fa
kat son söz milletvekilinindir, ben bu hakka 
müsteniden yüksek huzurunuza, çıkmış bulunu
yorum. 

Muhterem Vekil Beyefendiyle aynı kanaatte 
olmadığımız bir husus var. Beden Terbiyesi 
Uimuım Müdürlüğünün Maarif Velkâletimıe bağlan
masında bir fayda olmadığı fikrini sayın Vekil 
Bey ileri sürdüler. Bu duruma göre bendenizle 
tam bir zıt kutup teşkil etmiş oluyorlar. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait 3530 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde sarih bir hü
küm vardır ki, «Vatandaşın fiziki, moral kabi
liyetlerinin ulusal amaçlara uygun olarak cim-
nasti'k ve sportif oyunlara yöneltilmesi manâ
sını taşımaktadır.» Vatandaş dendiğine göre, 
okullarda başlıyan bir dâva var demektir. Okul
larımızda hem bedenî, hem fikrî mevzular üze
rinde durulmakta ve işlenilmektedir. Bir taraf
tan Maarif Vekâleti çocuğun fikrî kabiliyeti 
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üzerinde dururken, kanunun 1 nci maddesi, «be
deni eğitimde, bir noktasında ifade edildiğine 
göre, bu iki fikrin birbirinden ayrılamıyacağı 
kanaatindeyiz. Yalnız, Beden Terbiyesi vatanda
şın fikir ve moral kabiliyeti mevzuunu bir tara
fa itiyor. Türkiye'de mevcut bulunan 30 tane 
profesyonel kulüp ticari müessese haline gelmiş
tir. Memleketimizde 100 binlerce gencin bir ta
rafa bırakılması bizim için bir ıstırap mevzuu
dur. Bu mevzu Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün aynı zamanda Millî Eğitimin kopmaz, 
bir tarafa itilemez öz kardeşidir. 

' Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü, Dev
let Bakanlığı kadrosunu doldurmak bakımından 
(bir Genel Müdürlüğe ihtiyacı vardır diye bu 
Bakanlığa itelemek, kanaatimce doğru değil
dir. Biz, böyle bir fikirden muazzebiz. Vatanda
şın fikrî ve bedenî eğitiminin mutlaka bir elden 
idare edilmesi lâzımdır. Bu işin bu şekilde ya-
pılmamasından muazzebiz. Biz diyoruz ki ; Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlansın. Millî Eğitim Bakanlığı 
esasen bu mevzuda bir kanun hazırlamış ve sevk 
etmiştir. Üzerine eğildikleri takdirde, mutlaka 
vatandaşın fiziki ve moral kabiliyetine Türk 
Milletinin arzu ettiği şekilde istikamet verecek 
olan cimnastik, spor, sportif oyunlar ele alınmış 
bulunacaktır. Görülüyor ki, Anadolu'nun her 
hangi bir vilâyetinde Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün mevcudiyetini yalnız bölge baş
kanı veya onun müşaviri diyemiyeceğim hiç de 
öhil olmıyan bir insan dile getiriyor. Vilâyet-
llerdeki bölge başkanları daha ziyade politik hü
viyet taşımaktadırlar. Bu bakımdan hepimiz 
için bir azap konusudur. Bu hususun dikkate 
alınmasını bilhassa rica ediyorum. (Hürmetle
rimle) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin tümü üzerindeki konuşmalar' 
(bitmiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler..., Etm iyeni er... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. * 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanunu 

* MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan giderleri için (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 5 4.48 929 lira ve yatırım giderleri 
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için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 1 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

B. Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 485 853 

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

202 Ücretler 601 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti ' 262 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri - 68 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 11 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek $ara mükâfatı I 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 139 748 
BAŞKAN —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim (maaşı 10 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetimi 
giderleri 

301 Büro giderleri 37 625 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira I B, 

4 500 303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ye telefon ücret 
ve giderleri 22 500 
BAŞKAN-~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 80 000 
BAŞKAN - . Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 6 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 29 750 
BAŞKAN , - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 1. 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

311 4047 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek fahrî hizmetler tazminatı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Geri verilecelk paralar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma gider
leri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Spor faaliyetlerinin gerektirdiği 
giderler 1 150 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

422 Spor muayene merkezleri genel 
giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Profesyonel kulüplerin spor faa
liyetleri dolayısiyle ifası gerekli 
her türlü giderler 605 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Spor malzemeleri 13 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Spor siaha ve tesisleri dışında 
7258 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi gereğince yapılacak her 
türlü giderler tkarşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

427 Matbaa işletmeciliği (her türlü 
giderleri 1 270 000 

BAŞKAN — Efendim, hu bölümle ilgili ola
rak encümenin bir tadil teklifi vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 

yılı bütçesi, Karma Komisyonda görüşüldükten 
sonra; 505 - Hükme bağlı borçlar bölümün
den ödenmesi gereken 12 000 liralık ilâma müs
tenit bir borç tahakkuk ettiği anlaşılmıştır. 

Bu borcun ödenmesini teminen 427 nci 
«Matbaa İşletmeciliği her türlü giderleri.» bö
lümünden 12 000 liranın tenzili ile, 505 nci 
«hükme bağlı borçlar» bölümüne aktarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ 
Ömer Faruk Sanac 

Ankara 
llyas Seçkin 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Tadil teklifinizi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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427 .Matbaa işletmeciliği her türlü 
giderleri 1 268 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 427 nci bölümü tadil ile kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Bursa'daki Park Otel ve Ha
vuzlu Park işletmeciliği her 
türlü giderleri • 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

451 Yayın giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

460 Danışma Kurulu Üyeleri genel 
giderleri 7 500 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

463 Amerika'da yapılacak Dünya 
Güreş Şampiyonası ile Balkan 
Güreş Şampiyonası genel gi
derleri 380 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yll borçları 

" * ŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 000 

5 100 502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 3 000 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili önergeyi 

okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı 

Bütçesi, Karma Komisyonda görüşüldükten son
ra; 505 - hükme bağlı borçlar 'bölümünden 
ödenmesi gereken 12 000 liralık ilâma müste
nit bir borç tahakkuk ettiği anlaşılmıştır. 

Bu borcun ödenmesini teminen 427 nci 
«Matbaa işletmeciliği her türlü giderleri» bö
lümünden 12 bin liranın tenzili ile, 505 nci 
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hükme bağlı borçlar bölümüne aktarıimasıtti 
arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ 
Ömer Faruk Sanaç 

Ankara 
llyas Seçkin 

Aydın 
îsmet Sezgin 

BAŞKAN — Efendim, tadil teklifini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

505 nci bölümü 15 000 lira olarak yeni ka
bul buyurulan tadil veçhile oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. ' 

B. Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüğü Memur ve Hizmetlileri Bi
riktirme ve Yardımlaşma San
dığına (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımlar 
790 7258 sayılı Kanun gereğince 

vücuda getirilecek spor, saha ve 
tesisleri 1 

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

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1962 bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 5 448 930 lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN —Bölümleri okutuyorum. 

B. Lira 

1 Genel bütçeden yardım 2 &L0 928 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Spor faaliyetlerinden elde edile
cek varidat 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli varidat 2 035 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devreden nakit. 
mevcudu 588 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar odundu.) 

BAŞKAN — ikinci maddeyi cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum .- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1962 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeiştlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1962 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyla
rınıza sunuyoruım : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri
ne ait kadrolar, bağlı 'D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar JCurulu karariyle kadro alınabi
lecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe ka
nunu tasarısı ile 'Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
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oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 tarihli 
ve -4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul, edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ; 

1941 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
haselbei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 ve 4 ncü kıısım bölümleri bakiyelerinden eski 
yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

Madde 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle 
elde edilecek hasılat, bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelin ikinci bölümüne gelir, diğer ta
raftan bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 421 , 423, 
426 ve 428 nci bölümlerine ödenek kaydedilir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etimi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 9. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madedyi cetveliyle birlikte oy
larınıza, sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen-
ler... kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Haııun i Mart 1962 tari-
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Arkadaşlar, bu bütçe açık oylamaya tâbi 
olduğundan sonuncu maddeyi okutmuyorum. 
Sonuncu madde öğleden sonraki birleşimde 
okunacaktır. Bu sebeple saat 15 te toplanıl
mak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Ferruh Bozbeyli* (İstanbul) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Yoklama yapılacaktır. 
(İzmir milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

BAŞKAN -
lere başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz var, görüşme-

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi
nin kalan maddesini okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesini 
açık oyunuza arz ediyorum. 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile 1962 yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapılan, de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1/19, C. Senatosu 1/23) 
yısı :3,37) (1) 

(S. Sa-

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesine geçiyoruz. 

Evvelâ partiler adına, sonra da şahısları 
adına isimlerini yazdırmış olan arkadaşlara 
sırasiyle söz vereceğim. 

İlk söz, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Meclis Grupu adına Altınısoy'un. 

Burada yoklar mı? Yo"k.. 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına 

Sayın Reşat Turhan. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ MECLİS GRU
PU ADINA REŞAT TURHAN (Sivas) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar : Türk 
Milletinin hamiyet ve hayırseverlik duyguları
nın birleşerek meydana getirmişf olduğu vakıf
lar, hayrı hizmetler ve ilk sosyal yardım mü-

(1) 37 S.. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

3 S. Sayılı C. Senatosu basmayazısı Senato
nun 29 ncu Birleşim tutanağı soyıuna eklenmiştir, 

— 30 



M. Meclisi B : 51 
essesemizden biri olmasına, rağmen, üzülerek 
beyan etme'k mecburiyetindeyiz k i , . Devletten 
daima üvey evlât muamelesi görmüş ve lâyık 
olduğu alâkayı bir türlü bulamamıştır. 

Buigüıı, Garpta ve Amerika'da bulunan bir
çok hayır müesseseleri (Ford ve liokf eller 
vakıfları) örneklerini bizim vakıflardan alır
ken Medeni Kanunumuzun vakıflar yerine 
tesisleri ikame etmesi, bu sosyal müesseselerimizi 
geriletmiş ve vakıf • tesis etmek istiyenleri de 
süphv ve tereddüde sevk ettiğinden hiç ol
mazsa eski vakıflara ait tesis hükümlerinin 
Medeni Kanunda bulunmayışını büyük bir 
noksanlık telâkki etmekteyiz. 

Yeni Anayasamızın 5ü nci maddesinde de 
belirtildiği veçhile «Devlet, tarih ve kültür de
ğeri olan eser ve anıtların korunmasını sağlar, 
maddi imkânlardan yoksun olan başarılı öğ
rencileri en yüksek öğrenim derecelerine ka
dar okutmak için burslar ve gerekli yollardan 
yardımlar sağlar.» dediğine göre bugün büyük 
bir kısmı vakıflarla alâkalı olan tarihî ve kültü
rel eserlerimizin, bakını ve işletilmesiyle mu
vazzaf olan bu müesseseye İÜ milyar liralık 
bütçeden sadece 40 milyonluk bir meblâğın 
ayrılması, bu tarihî ve (sosyal müesesemizin 
yapması icabeden hizmetlerle asla bağdaşama-
ın aktadır. 

Muhterem, arkadaşlar; Valkıflar Genel Mü
dürlümü 1962 bütçesi gelir ve giderler topla
mı 40 841 945 ]İradır. Ve 44 260 000 lira olan 
1961 yılı hütçesinden 3,5 milyon liralık bir 
noksanlık arz etmektedir. 41 milyonluk bu büt
çenin 20 milyonu kendi kaynaklarından 21 
milyonu da Hazine yardımı ile kapanmakta
dır. İşte 'bu mütevazi bütçe ile neler yapıldığı
nı ve yapılacağına, kısaca işaret etmek isteriz. 

1. Her 'biri şanlı Türk tarihinin ve kültü
rünün canlı ibirer şahidi olan ecdat yadigârı 
ve dünya çapındaki bu eser ve âlbidelerimiz 
3 469 aded olup gelecdk nesillere daha iyi bir 
şekilde intikalini 'sağlamak için hu tempo ile 
çalışıldığı takdirde 20 senelik bir faaliyet ve 
600 milyon liralık da 'bir me'blâğa ihtiyaç var
dır. 

2. Bugün memleketimizde vakıf camileri 
olarak 2 523 aded mezibut, 358 aded mülhak, 
2 300 aded de halk idaresine bırakılmış cami
ler olarak ceman 5 181 aded etmektedir. Bu 
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adede Medeni Kanunun neşrinden sonra dernek
ler ve köyler tarafından yaptırılanların da ilâ
vesiyle 40 bine yakın cami ve eser vakıfların 
yardımına muhtaçtırlar. 

3. Muhterem arkadaşlar, malûmunuz oldu
ğu veçhile hayrı vakıfların vazifeleri, (hizmet
leri) yalnız tarihî eser ve camilerle meşgul ol
mak değildir. Genel Müdürlük ayrıca sosyal ve 
iktisadi sahalarda da kalkınmamıza yardımı 
olan birçok vilâyetlerde çarşı, pasaj, otel, iş 
hanı, 'blok apartıman, hastane, talebe yurtları, 
imaretler, zeytinlik ve incirlik gibi müesseselere 
sahibolup bunların da işletme ve idaresiyle 
meşgul olmaktadır. 

Şurasını derhal arz etmek isterim ki, Tmgün 
îstanbuldakiler 'hariç Genel Müdürlüğün 5 333 
adedi musakkaf ve 8 160 adedi de gayrimu-
sakkaf olmak üzere 14 093 parça ve 600 mil
yon tutarında emlâlke sahiptir. İstanbul'daki 
vakıf emlâki henüz tesbit edilmeyip buradaki
lerin de ilâvesiyle 17 bin parça ve 1 buçuk mil
yar lira tutarındaki bu muazzam emlâkin geliri 
sadece, senede ancak 9 milyon liradır. Vakıf 
gelirleri arasında en büyük rakamı işte bu bir 
buçuk milyon liralık emlâkin kiralan teşkil 
etmektedir. Eski ve yeni hukukumuzdaki va
kıfların gayeleri itibariyle bu kaynağın en 
esaslı bir kaynak olması tabiîdir. Fakat Millî 
Korunma ve Kira kanunlarının yegâne tatbik 
sahası bulduğu bu idare gayet cüzi kiralarla 
verimsiz durumdadır. Alınan kiralar 'binaların 
tamir masraflarını dahi karşılıyamanıaktadır. 

İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki 
milyonlarca liralık mağazalarda, hanlarda icra
yı ticaret edip milyonlar kazanan ve emsalle
rine nazaran hiç denecek kadar az kira veren 
bu kimselerin Kira Kanunu hükümlerinden is
tifade ederek yegâne tarihî sosyal müessesemiz 
oları vakıfların hu şekilde istismarına asla razı 
olamıyoruz. Bu bakımdan hazırlandığını öğ
renmiş bulunduğumuz vakıf kira kanunu tasa
rısının bir an evvel Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevk edilmesini temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, kısaca da olsa İtiraz 
da valkıf öğrenci yurtlarına temas etmek isti
yorum. 

Vakıf öğrenci yurtları da sosyal bakımdan 
'büyük bir 'hizmet olup Ankara'da 70, İstan
bul'da 100 kişilik kız ve 600 -kişilik de erkek 
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talebe yurtları son senelerde hakikaten ıslah 
edilmiş ve okunulacak bir duruma sokulmuş
tur. Ancak bu yurtlar ihtiyacımız ve nüfus ar
tışı karşısında kifayetsizdir. Aynı zamanda 
yurtların işletilme tarzları da disiplinden uzak 
ve bir başıboşluk içindedir. Senelerce evvel 
yurda girip, fakülte ve okulla alâkası kalmıyan 
/bâzı talebeler tarafından yurtlar birer imaret
hane haline getirilmektedir. Bilhassa bu hususa 
bir çare düşünülerek hakikaten muhtaç ve oku
yacak olan,, kimselerin seçiminde hiçbir tesir 
altında kalınmadan âzami titizliğin gösterilme
sini istirham etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; bütün vatan sathına. 
yayılmış ve tam mânasiyle tesbit dahi edileme
miş bulunan bu idarenin emlâki gayeye uygun 
şdkilde işletilememektedir. Alâkasızlık yüzünden 
zeytinlikler yabanileşmekte, Anadolu'da birçok 
vakıf malları kaybolmakta, îstanbul ve Ankara 
gibi şehirlerde istimlâk edildiği halde halen 40 
milyon lira belediyeden alınamamakta. Bu yüz
den de milyonlarca lira zarara.' duçar olunmak
tadır. Bunun için modern işletmecilik esasla
rına uygun bir çalışmanın ve bu arada da Va
kıflar Bankasından istifade edilmesinin Genel 
Müdürlüğün gelirlerini artıracağı kanaatin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlar: Yukardan 'beri arz 
etmiş olduğumuz hususlar genel müdürlükçe 
imkânları nisibetinde az çok idare edilmektedir. 
Şimdi "temas edeceğim aile vakıfları ile hariç
teki vakıfların durumu çok daha elimdir. 

1. Bir defa aile vakıfları bugün tamamen 
vakfı tesis eden vâkıfın iradesi haricinde ta
sarruf edilmektedir. Bu ise gerek mer'i gerek
se vakfın tesis edildiği zamanki hükümlere ay
kırıdır. Bu hususların ıslahı maksadiyle vakıf
ların, vakıf muamelelerine göre tatenif ve tespi
tinin lüzumuna kaani bulunuyoruz. 

2. Elde mevcut ve mletilmeısi millî ekono
mimize tesir edici zürra vakıflarının idaresin
de Vakıflar Umum Müdürlüğü aciz içindedir. 
Bu idareyi yapamıyorsa bir hususi kanunla bu 
vakıfların aile vakfı devam etmek kaydiyle mi
rasçı] arana terki her 'halde hakkaniyete uygun 
bir yol olur. ^ 

3. Üzülerek bir tarafta - Ankara'daki bir 
vakfın vakıfnamesinin Çankırı'da veya istan
bul'daki kitaplıklardan çıkmasıdır. Elde mev
cut ve mahzenlerde tasnife tâbi tutulmamış vak-
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fiyelerin tasniflerinin temini ve bu suretle de 
kaybolmuş» bulunan veya hususi emlâklere dâ
hil edilen vakıf mallarının tesbiti ile istirda
dını temenni etmekteyiz. 

Hariçteki vakıflar: Kıymetli arkadaşlar; 
bir de hariçte bulunan Türk vakıflarına temas 
etmek yerinde olur, zannediyoruz. Mısır, Sur-
ye, Irak gübi memleketlerdeki vakıflar hem hu
dutlarımızın haricinde kalmış, hem de bir fay
da sağlıyamıyaeak duruma gelmiştir. Meselâ. 
Mısır'da bulunan Türk vakıflar*, Mısır Hükü
meti tarafından 1952 den bari çıkarılan kanun
larla başka bir statüye sokulmuş ve Mısır hu
dutları haricinde oturan hak sahiplerinin tasfi
yesi cihetine gidilmiştir. Millî ekonomimizi il
gilendiren bu gibi devletlerarası münasebet
lerle halli ieabeden bu meseleye dünün ve bugü
nün-hükümetleri bigâne kalmış ve Mısır Hü
kümetinin koyduğu kanuni şartları maddeten 
ve manen yerine getirmekten âciz kalan Türk 
vatandaşları haklarını kaybetmek gibi elîm du
nu n a düşmüşlerdir. 

Bu hususta Hükümetten temennimiz; türlü 
kombinezjonlarla haklarından mahrum edilen 
vatandaşlarımıza müzahir olması ve cetlerinin 
kanları pahasına tesis ettikleri bu vakıfların 
gelirlerinden, istifade 'edebilmelerinin diploma
tik yollardan teminidir. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerimi bitirirken 
ehemmiyetli telâkki ettiğimiz vakıf dâvalarını 
takip şekli ile köy camilerine yapılan yardım
lar hususunda da kısacık bir mâruzâtta bulu
nacağım. 

A) Bugün mahkemelerde on bine yakın 
dosya vardır. Bunlar büvük merkezlerde avu
katlar vasıtası ile takilbedilmektedir. Buna mu
kabil, Anadolu 1da bilhassa kasabalardaki dâ
valar ya takipsizlikten veyahut da ehil olmı-
yan dâva. takipçilerinin ehliyetsizliğinden kay
bedilmektedir. Bunun için vilâyet merkezlerin
deki dâvalara bakan, vakıf avukatlarının mu
kaveleli dahi olsalar, kazalardaki dâvalara da 
bakmalarının temin edilmesi kanaatimce idare
yi büyük zararlardan kurtaracaktır. 

B) Vakıflar bütçesinin (A/2) cetveli tet
kik ıbuyurulacak olursa, 726 ncı bölümde yer 
alan dernekler ve köyler tarafından inşa veya 
tamir ettirilecek olan hayrata, 1960 yılında 15 
Milyon 500 bin, 1961 yılında. 14 milyon tahsi
sat ayrıldığı halde bu yılki bütçeden 4 milyon 
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250 bin lira ayrılmış olmasının sebebini anlıya-
mamaktayız. 

C) Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha 
temas etmek isterim. İstanbul'da Bezmi Âlem 
Valde Sultan vakfından bulunan Gureba has-
tahanesinin yanma projeleri hazırlanmış 575 
yataklı bir hastanenin bu yıl temellerinin atıl
masını en hayırlı bir hizmet olarak şükranla 
karşıladığımızı belirtirken, biran evvel faaliye
te geçilmesini temenni eder hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Muslihittin Gürer. Yok mu efendim? 
(Yok sesleri) 

Cumhuriyet Halk Parteri Meclis Grupu adı
na Mehmet Göker; buyurun efendim. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA MEH
MET GÖKER (Kayseri) — insanlığın yaratı
lışında hayır işlerine karşı sevimli bir temayül 
vardır. Fertlerin hayat safhalarında daima bu 
temayül hissolunur. Dinî akide ile imtizaç edin
ce bu haslet daha açık olarak görülür. Asırlar
dan beri vücuda gelen yollar, köprüler, çeşme
ler, imarethaneler, şifahaneler, medreseler, mek
tepler ve mabetler gibi hayır müesseseleri bu 
hâsılatın en canlı âbideleridir. 

Bu yüksek yaratılış Müslümanlarda daha mü
tekâmil bir haldedir. Denilebilir ki, dinin içti
mai meslekî bu esas üzerine kurulmuştur. 

Yardım ahlâki ve insani bir vazife olduğu 
kadar aynı zamanda cemiyetlerin yüksek menfaa
ti iktizasındandır. Fertlerin maddi ve mânevi ha
yat, sıhhat, namus ve şerefini korum alda fertle
rin müstefidolacakları gibi, cemiyetlerde mesut 
olurlar. Bu sayede ilim ve irfan artar,-nüfus teza-
yüdeder, servet çoğalır. Caniler, mücrimler aza
lır, cemiyette âmme birliği kuvvet bulur. 

Vakıf müessesesi gayesinde muvaffak olmuş 
bir müessese olduğu içindir ki* islâmiyet vakfı 
teşvik eder ve onu iyi bir fiil olarak telâkki eder. 
Vakıflar Devletin ve milletin sosyal, ahlâki, ik
tisadi, idari bakımlardan bünyelerini koruyucu 
ve yapıcı bir inkişaf âmili olmuştur. Vakıflar Mü
essesesi Türk ahlâk geleneğinden doğmuş, men
şeini dinî ve içtimai esaslardan alan ve fakirlere, 
zayıflara, kimsesizlere, ilim ve irfana, belediye ve 
sağlık işlerine birçok hizmetler yapan sosyal bir 
yardım müessesesidir. Vakıflar sayesinde ecdadı
mız dünya milletlerine örnek müesseseler ver
mişlerdir. 
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Vakıfların bu malüyetini kısaca belirttikten 

sonra, bu müessesenin bâzı zamanlar bütçeleri si
yasi bir kısım neticeler istihsali için tanzim 
edilmiş ve müessese baskı altında tutulmuştur. 
Karma Hükümetin bütçe imkânları tahtmda koy
muş olduğu tahsisatlar müessesenin feragatli ida
reci ve elemanların dirayeti sayesinde maksada 
en verimli olarak sarfedileceğini ve gelecek sene
lerde de daha geniş imkânlaıın hazırlanacağına 
inanarak malî imkânlar tahtında yapıcı bir görüş
le ele alındığına kaaniiz. 

Vakıflar müessesesini tarihî seyri içerisinde 
mütalâa ettiğimiz takdirde, bütçede tahsis edi
len 40 841 945 liralık gelir ve gider toplamının 
az olduğunu ve bu bütçenin bu müesseseleri ya
şatmaya kâfi olmadığını ve bilhassa zamanında 
Devlete yardım etmiş bir müesese olarak geliri
nin büyük kısmının Hâzine yardımından karşı
lanmasını müessesenin durum ve mahiyetiyle 
kabili telif görmüyoruz. 

Ayrıca bir evvelki senenin gelir ve gider büt
çesine nazaran 3 418 055 lira noksan tahmin edil
mesi aynı şekilde Hükümetimizin takibetmekte 
olduğu geniş yatırım imkânları karşısında aynı 
imkânların Vâkıflar Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilen bütçede geniş bir şekilde yer verilmemesi
ni doğru bulmadık. 

Vakıfların mahiyetini tetkik ettiğimiz zaman 
ön plânda esaslı vazifelerinin hayrî ve sosyal hiz
metler ve ikinci kısımda da iktisadi tedbirler ola
rak bir ayrım yapmak zarureti vardır. 

Hayrî hizmetler : Âbide ve eski eserlerin ba
kımı, kontrolü, onarımı, resterasyonu ve yeni gay-
rimenkuller temininden ibarettir. Onarımlar en 
önemli problemdir. Bakım ve idaresi Vâkıflara 
ait âbidelerin çoğu dünya şahaserieri arasında 
olup sayıları 3 500 civarındadır. Bu eserlerin bir 
nesilden diğer nesile intikal etmesi ve ayakta du
rabilmesi için 700 000 000 civarında bir paraya 
ihtiyaç vardır. Bu meblâğ eserleri 30 ilâ 40 sene 
ayakta tutabilecek bir meblâğ olup âbidelerin 
onarım faslına konan cüzi meblâğla bu işin başa-
nlamıyacağı bir hakikattir. Onarımlar bu tempo 
ile gittiği takdirde elde mevcut eski eserlerin 
muayyen bir müddet sonra harabe haline gele
cekleri bir hakikattir. Bu eserler milletimizin ta
rihî sanat anlayışım ifade eden vesikalardır. Bu 
güzel eserlerin bugünkü bütçe rakamlariyle ona-

I nmı ancak bir asır içinde yapılabilir. Ve bu süre 
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içinde de tamamının harap olacağı ortadan kalka
cağı ilmî hesaplara müstenidolarak ifade edil
miştir. 

Abidelerin onarımı bahsinde bugünkü Genel 
Müdürlük fennî heyetinin takviyesi zaruridir. 
Mimar kadrolarının artırılmasiyle birlikte tam 
elıliyetli yetişmiş onarım kadroları tanzimi terki
bi ve bu suretle bu eserlere has ve mütehassıs 
fennî ekiplerin hazırlayacağı resterasyon plânla
rının tanzimi icabetmektedir. Ve onarım bahsin
de ehemmiyet verilecek ilk hareket noktasının mi
mar kadrosunun takviyesi olduğuna kaaniiz. 

Sosyal hizmetler yönünden Vakıfların kuru
luşunda, gelişmesinde cin plânda tuttuğu, muh
taçların yetiştirilmesi, yoksullar için imarethane
ler tesıisi, dul, öksüz, kör, ve sağırlara yardım 
yapılması ilme ve irfana hizmeti belediye ve sağ
lık işlerine yardımı Türk camiasında büyük rol 
oynamış ve en zengin ve medeni milletler bile, 
millet olarak bizim hayrî hizmetler safında ve 
sosyal hizmetler mevzuunda katettiğimiz merhale
lere asla ulaşamamışlardır. Devletin akıncı de
virlerinde bu müesseseler cemiyetin kalkınma
sında mühim roller "ifa etmişlerdir. Öğrenci 
yurtları tesisi ve idaresi ve idamesi yönünden 
bugünkü bütçe ilo tahsis edilen meblâğın noksan 
ve kifayetsiz olduğunu ve inkılâp hükümetle
riyle başlıyan ve Karma Hükümetle devam eden 
kültür seferberliğinde daha fazla bir meblâğ 
tahsisi zarureti vardır. 

Ayrıca dernek ve iköyler tarafından inşa ve 
tamir ettirilecek hayrata yardım bölümüne kon
muş olan meblâğın da 1961 Bütçesine nazaran 
noksan olarak konmasını doğru bulmadım. Der
nek ve köylerde yapılacak hayrata yardım bu 

'yerlerin gelirden mahram bulunması sebebiyle 
ancak Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapacağı 
esaslı yardımlarla ayakta durabileceği bir haki
kattir. (Etüt ve proje gideri için bölüm 741 e 
50 000 TL. konması takdire şayandır. Bölüm 
751 in 61 nci maddesinin 1 000 000 Bolüm 62 nin 
8 750 000 eski eserlerin onarım giderlerinin ar
tırılması Genel Müdürlüğün ve Vakıfların gaye 
ve maksadına uygun telâkki ettik: 

Bugünkü haliyle Vakıflar müessesesi mev
cut bütçesi ve müessesenin mahiyetine göre aciz 
içinde sayılır. İmparatorluğun yıkılmasından 
sonra, Vakıflara ait birçok güzel eserlerin hu
dutlarımız dışında [kalması bu müessesenin ge
lirine en büyük darbe olmuştur. Ayrıca Büyük 
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istanbul yangınında müesseseyi besliyen gelir 
kaynaklarının heba olması, ormanların Vakıf
ların elinden alınması, aşarın ilgasından sonra 
,gelir kaynaklarından tamamiyle mahrum bir 
hale gelmiştir. 

Aynca vakıf eserler mevzuunda; ehemmiyet
lerinin tam olarak halka duyurulmaması ve gerekli 
propagandanın yapılmaması sebebiyle lüzumsuz 
birer eser olarak bakılmaktadır. Vatandaşları 
teşvik edici usûller ihdas edilmelidir. Bu ina
nışla birçok dâvalar ikame edilmiş ve idare 
fuzulü olarak binlerce dâva dosyasiyle uğraş
mak zaruretiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu hal
de eski eserlerin daha fazla harabolmasına sebe
biyet vermiştir. Ayrıca birçok gayrikanuni ve 
kötü yollara başvurulmak suretiyle kıymetli 
halılar el yazısı kitaplar, yurt dışına kaçırılmak 
suretiyle eldeki .mevcut eserlere darbeler vu
rulmuştur. 

Bu (kadar müşkül durumda bulunan Vakıf
lar İdaresinin hayatiyetini muhafaza etmesi, bu
günkü personelinin feragatli çalışmasiyle olmuş
tur. Bu müessesenin içinde bulunduğu acizden 
kurtulabilmesi için aşağıdaki tedbirlerin süratle 
alınmasına kaaniiz. 

1. — Vakıflar idaresinin bugün elinde bu
lundurduğu gayrimenıkullerin kıymeti «bir mil
yar yüz milyon» civarındadır. Gelir tahminle
rinden anladığımıza göre milyarlık servetten 
elde edilen kira dokuz milyon civarındadır. Kıy
mete görje bu gelir yüzde bir miktarında olup 
emsallerine ve hususi sektördeMlere göre, mu
kayese kabul etmiyecek derecede azdır. 

Bu bakımdan Vakıf eserlerin mahiyetleri na
zara alınarak 6570 sayılı gayrimenkullerin ki
ralan hakkındaki Kanunda mutlak surette de
ğişiklik yapmak zarureti vardır. Bu suretle gay
rimenkullerin hakiki gelirinin temini ve tesbi-
ti ieabeder. 

2. Vakıflar İderesinde kifayetli personel 
kullanabilmesi için gerekli imkânın temin edil
mesi zarureti vardır. İhtimamına terk ettiğimiz 
idarenin himmete muhtaç olduğuna ve mevzua
tın süratle ıslah edilmesi lüzumuna kaaniiz. 

'S. Ayrıca Medenî Kanımda süratli olarak 
değişildik yapmak ve bu suretle Vakıf müesse
sesinin ihyası yoluna gidilmesi ve mâni hüküm
lerin kaldırılması zararidıir. Zira M. K. ancak 
tesis kurmaya müsaittir. 
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4. Vakıflar İdaresinin Statüsünde ve 2762, 

2387, 2950, 5982, 6092, 6570 sayılı kanunlarda 
ve bağlı olarak Vakıflar Nizamnamesinde deği
şiklik yapmak ve bu değişiklikle birlikte İdare
nin anlayış ve hürriyetle teşkilâtlanması ve bir 
kısım Devlet Daireleri; bu arada Diyanet işle
ri, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ve Kurucu Meclis zamanında kanuni-
yet kesbetmiş Yurtlar ve öğrenci kredi müesse
sesiyle sıkı irtibat halinde çalışılması ve hayır 
müessesesi olarak bütçeye yük olmıyaoak muh
tar bir müessese haline getirilmesi zarureti var
dır. Bu muhtar müessesenin Hükümetin tesirli 
raurakab esiyle verimli bir hale geleceğine 
kaanmz. 

5. Gureba Hastanesi kadrolarında yeııibaş-
tan ayarlama yapılması ve müessesede çalışan 
mütehassıs, doktor, asistan vesair personelin em
sallerine göre kadro ve maaşlarının ayarlanma
sı zaruridir. Hastanenin mevcut yatak adedi ve 
tıp ilmindebi inkişaflar nazara alınarak hasta
neye tahsis edilen 700 000 liranın az olduğunu 
zikretmek mecburiyetindeyiz. 

6. Vakıflar İdaresi elinde bulunan masraflı 
işletmeleri süratli olarak elinden çıkarmalı ve 
gelir getirmiyen yük olan gayrimenkulleri kıy
met derecelerine göre elinden çıkarmalıdır. Bu 
suretle bakımı imkânsız olan vakıflar da hem 
haraibiyetten ve hem de bütçe masrafından çı
karılmış olur. 

7. iSermayesiniıı yarıdan fazlası Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne ait Vakıflar Bankası; dira
yetli idarecileri sayesinde, hayatiyetini muha
faza ve Vakıflar için gelir temin eden bir te
şekkül olması sebebiyle mensuplarının mesaile
rini takdir ve tebrik ederiz. 

8. Hariçteki vakıflar mevzuunu haricî te
maslarda Önplânc|a tutmak gerektiğine kaaniiz. 

Hulâsa : Vakıflar İdaresi sosyal ve hayrı 
müessese olarak Hükümetin bu müesseseyi İm
paratorluk zamanındaki göz kamaştırıcı bütçe
sine ve idaresine kavuşturması yegâne temenni
mizdir. Bütçenin tümüyle birlikte milletimize 
uğurlu ve hayırlı olmasını Allah'tan temenni 
ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Meclis Grupu adı
na Sayın Mehmet Altmsoy. 

C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA MEH
MET ALTINSOY (Niğde) — Muhterem arka
daşlarını, Vakıflar Umum Müdürlüğünün hu-
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zurunuza getirilen 40 841 945 liralık mütevazı 
bütçesinin hususiyeti icabı tenkidlerimize bu 
bütçenin gelir kaynaklarından başlıyacağız. 40 
küsur milyonluk masraf tahmininin 21 küsur 
milyonu Hazine, 19 küsur milyonu ise Umum 
Müdürlüğün kendi kaynakları ile karşılanmak
tadır. 

Vaktiyle bir nezaret iken bugün bu Ununu 
Müdürlüğün dar kadrosu ile idamei hayat et
meye çalışan bu hayrı müessese, görülüyor ki, 
gayriye hayrü hanat §öyle dursun, kendisi muh
tacı himmet ve muhtacı Hazine bir hale gelmiş
tir. 

Temin edeceği gelirlerle açları doyurmak, 
darda kaftanlara yardım elini uzatmak, cemiyet 
içinde hayat yükünün ağırlığından kamburla-
şan belleri doğrultmak amacı ile kurulan bu mü
essese ne gariptir ki, bugün Hazinei Devletin 
sırtında 21 milyon liralık bir yük tutar olmuş
tur. 

1962 yılı bütçesine Umum Müdürlük kaynak
ları 19 küsur milyon gelir temin etmektedir. 
Kanaatimiz odur ki, mevcut kaynaklar yeni 
bir anlayışla işletilirse asgari 50 milyon gelir 
temin edecek kapasitededir. Ayrıca yeni gelir 
kaynakları temini için yapılacak bir hamle ile 
bu meblâğ bir misli daha artırılabilir. Şöyle ki: 

Umum Müdürlüğün Türkiye'nin her tarafın
da mevcut gayrimenkullerinden bu bütçeye te
min ettiği gelir 8 810 000 liradır. 

Elde mevcut bina ve sair gayrirnenkullerm 
azameti karşısında bu miktar gelir ancak gü
lünç sıfatı ile ifade edilecek kadar azdır. 

Bir misal verelim : İstanbul'daki 4 ncü Va
kıf Hanın temin ettiği yıllık geliri bu binanın 
işgal ettiği arsayı pazar yeri olarak haftada 
bir gün kiraya vermek suretiyle temin etmek 
mümkündür. 

Ankara'da mevcut Ankara Palas adı ile 
mâruf bina ve tesisler bu isimdeki şirkete - son 
dâva kazanılmadan evvel - bir yıllığı sadece 
25 bin liraya kiraya verilmiştir. 25 bin lira bu 
binanın senelik çatı aktarma ve badana, temiz
leme masraflarını bile karşılamaz. İşte bu öl
çülerle 8 810 000 lira tutan bu bölümün geli
ri ciddî bir ıslaha tâbi tutulduğu takdirde beş 
misli artabilecek kabiliyettedir. O takdirde de 
Vakıfların sadece bu geliri kendi masraflarını 
karşılamaya yetecek, Devlete yük olmaktan 
kurtulacaktır, 
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Bütçede icarei müeccele ve mukataalı va

kıfların gelirleri, tâbir caizse, mikroskopik 
rakamlarla ifade edilmektedir. Sebebolarak da 
'bu tip vakıfların bir kanunla tasfiyeye tâbi 
tutulduğu dermeyan edilmektedir. 

Vakıf sahiplerinin arzularını yerine getır-
miyecekler hakkında (iki cihanda aziz olmaya, 
çoluk çocuğunun hayrını görmeye, nesli mün
kariz ola) diye lânetliyerek mâni olmaya ça
lıştığı bu beddualı yolun bir kanun marifetiyle 
tercih edilmiş olması bir yana, bu vakıflar 
âdeta yok pahasına elden çıkarılmıştır. Hâlâ 
da çıkarılmaya devam olunmaktadır. 

Bu hususta müşahhas bir misal verirsek işin 
garabet ve fecaati daha iyi anlaşılır kanaatin
deyiz. 

Vergi kıymeti 1 000 lira olan b.ir vakıf gay
rimenkulu bu kıymetin % 2,5 u olan 2,5 lira
ya faizle kiraya verilir. Bunun 20 misli olan 
50 lira bedelle de mutasarrıfına terk edilir. 
Bu misal rakamlara neden mikroskopik dedi
ğimizi izah eder kanaatindeyiz. 

Arz edilen yollarla Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün elden çıkardığı gayrimenkul ade
di 230 bin küsurdur. Bunun içinde ibadetha
neler de vardır. 

Mevcudu verimsiz bir sistemle işletilen, bir 
yandan da mütemadiyen elden çıkarılan va
kıfların yeni bir tesis suretiyle beslenme im
kânı da âdeta selbedilmiş, yeni vakıf kaynak
ları kurutulmuştur. Medeni Kanunun 322 nci 
maddesi, evlâdi vakıf tesisini tamamen orta
dan kaldırmıştır. Tesis edilen vakfın % 70 ini 
teşkil eden evlâdi vakıf müessesesi kanunla 
bertaraf edildiği, mevcutları da bu tempo ile 
elden çıkarılmaya devam edildiği cihetle bir 
gün gelecek ortada ne vakıf ne de onu idare 
edecek bir umum müdürlüğe ihtiyaç kalacaktır. 

O halde Hükümetten ricamız şu olacaktır: 
Ya Medeni Kanunu bir an evvel ıslah edip 
vakıfları ihya suretiyle bu hayrî ve içtimai 
müessese hakiki hüviyetine kavuşturulsun, ya
hut da ilga edilsin ki Hazinei Devlet bu yükten 
kurtulsun. . . 

Vakıflar bütçesinin gider kısmına gelince : 
Giderin büyük yekûnu personel ve idare 

masrafına taallûk etmektedir. Müessesenin 
gayesine hizmet eden iki esash bölüm vardır 
ki bunlardan bir tanesi 1962 bütçesinde gayet 
isabetsiz bir tensikata tâbi tutulmuştur. 
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Bunlardan birisi Guraba Hastanesine yapı

lan yardımdır. Bu mevzuda geçen yıllar büt
çelerindeki statüko muhafaza edilmiş olmak
la beraber hastane idaresi de çoktan beri vak
fın tesis gayesinden inhiraf etmiştir. İkinci 
esaslı hüküm (Dernekler ve köyler tarafın
dan inşa ve tamir ettirilerek hayrata yardım) 
bölümüdür. 

Bu bölüm için 1960 bütçesinde 15 537 127 
lira 1961 de 14 milyon lira ayrılmışken bu büt
çede sadece 4 250 000 lira ayrılmıştır. 

Vakıfların hüviyeti ve kuruluş gayesiyle alâ
kası olmıyan banka işletmek, arsa ve bina 
satmak, mevcut vakıf menkul mallarını yok 
pahasına elden çıkartmak, muattal kalmış ar
saları ve haralbolmuş binaları ile şehirlerin be
ledî hizmetlerini güçleştirip, şehir plânlarının 
tetkikine mâni olmak gibi menfi davranışları 
yanında, hayra, içtimai yardıma müteveccih 
ve cemiyetin mânevi kalkınmasına ön ayak 
olarak birkaç müspet işinden biri olan bu in
şaat ve tamirat yardım bölümünün bu derece 
büyük bir tensikata tâbi tutulmasını izah ede
cek hiçbir -menkul sebep olmadığı kanaatinde
yiz. 

Bu sebeple, yeni bir kanunla vakıf malları
nın Kira Kanunu şümulünden -çıkarılması ve 
bu yoldan bütçe yılı içinde elde edilmesi müm
kün meblâğın bu bölüme tahsisi yoluna gi
dilmesini ehemmiyetle rica ve hararetle tav
siye ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Sözcüsü geldi 
mi?... (Yok sesleri) 

Sayın İhsan Ataöv (Yok sesleri) 
Süreyya Koç. 
SÜREYYA KOÇ (Balıkesir) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Vakıflar İda
resine ait emlâkin hemen mühimce bir kısmı 
memleketim olan Balıkesir'de olduğu içiiı ya-
kînen bu idare ile ilgili bâzı hususları burada, 
huzurunuzda arz için çıkmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; cemiyetlerde cemi
yetin 'bünyesindeki fertler arasında sosyal den
gesizliği gidermek için bilhassa Türk yaradılışı 
islâmî inançla beraber dünyaya örnek olabile
cek Vakıflar idaresini meydana getirmiştir. Do-
layışiyle dünya içinde en büyük teşkilâta sahip 
foir millet olarak görülmekteyi. 

Biraz evvel arkadaşlarımın temas ettikleri 
gibi; tarihe bakacak olursak bu teşkilâtın ve-
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rimlerî bütün dünya insanlığına ışık tutmuştur. 
Bugün ise vakıfların elindeTri emlâkin büyük 
bir kısmı verimsiz derecededir. Bunun verimsiz 
olma sebeplerini müsaade ederseniz arz edeyim : 

Biliyorsunuz, memleketimizdeki vakıflar 
idaresinin gayesi sosyal işler ve eğitimdir. Bu
nunla beraber bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
hüviyetindedir. İktisadi Devlet Teşekkülleri ola
rak işletilirse elde edilecek neticeler de ona 
göre fazla olacaktır. Vakıf emlâkini iktisadi bir 
teşekkül olarak kabul etmek ve böylece ele al
mak zarureti vardır. Aksi halde bu müessese
lerden istifade edilmesi hususu azalacaktır. Va
kıflar Kanununun yani 2762 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinde, bu idarenin kimler tarafın
dan yapılacağı tesJbit edilmiştir. Bunu idare 
edenlerin mutlak surette mülkiyeli veya hu
kukçu olması emredilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanunun bu madde
sinin değiştirilmesi lâzımdır. Belki, mülkiyeli ve 
hukukçu arkadaşlar hakikaten vakıflar alanın
da iktisadi ehliyete sahibolabilir. Ama böyle bir 
şahsa ve mesleke istihdaf eden kaydın kaldı
rılması zaruridir. Bu işin iktisadi işletmeyi 
idare edebilecek ehil ellere verilmesi şarttır. 

Bugün milyarları bulan vakıf emlâkinden 
gelen gelirlerin yekûnu 19 milyondur. Bu ka
dar milyarları bulan ölçüdeki servetlerin bu 
memlekete getireceği gelirlerin Devlet bütçesi
nin yedek bir Hazinesi halinde muazzam olma
sı lâzımgelir. Bu da ancak güzel bir idare ile 
olabilir. Bunun im/kânlarını yeni Devlet Veki
linin hizmetinden ve gayretinden bekliyoruz. 

Diğer bir husus da; Cumhuriyet devrinde 
maalesef halkımızın vakıflara ve onları takvi
ye eden hayrı yardımları çok azalmış bulun
maktadır. Bunun sebepleri ise şunlardır : Her 
şeyden evvel vakıf emlâki gayesine matuf ol
malıdır ve mahalline kullanılmalıdır. 

Vakıf gayesine matuf olmazsa, başka bir is% 

tikamete tevcih edilirse bundan sonraki vatan
daşlar vakıflara verilen emlâkin çarçur edil
diği kanaatini besliyecekler ve doloayısiyle 
vakfa devam etmiyecdklerdir... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. 
SÜREYYA KOÇ (Devamla) — Halbuki 

mevcudolan vakıfların büyük bir kısmı cemi
yetin içindeki fertlerin hayrına değildir, başka 
istikametlere tevcih edilmekte ve dolayısiyle 
teşvik etme kabiliyetini kaybetmektedir. 
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özel idare ve belediyeler vakıfların büyük 

bir kısmını ellerinde bulundurmaktadırlar, is
tiyoruz ki yeni teklif edilecek kanun tasarı
sında bunlara kontrol imkânı sağlanması için 
kayıtlar konulsun... 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
SÜREYYA KOÇ (Devamla) — Teşekkür 

ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ali Dizman. 
ALİ DİZMAN (Tokat)— Pek muhterem ar

kadaşlarım, insanlık duygusunun en yüksek bir 
tezahürü olarak servetlerini hayrî sahalara taih-
sis eden ve böyle vakıfları teşekkül ettirmiş olan 
bir ecdattan olmanın gurur ve iftiharı içinde
yim. Ne yazık ki, vakıflar devrimizde körletil-
miş, böylece bir taraftan içtimai sahada büyük 
malî külfetlere sahibolan sağlık, maarif gibi bir
çok sosyal dâvalarımız Devletin kısır bütçesi ile 
karşılanmak durumuna indirilirken, diğer ta
raftan insanların hayrî duyguları dumura uğra
tılmak yoluna gidilmiştir. Eğer bugün eski 
şaşaası ile değil, onun yarısı seviyesinde bir va
kıf teşekkül seyri olabilse ve şartları bugünün 
dâvalarına müteveccih bir durumda olsaydı şim
di ne sağlık dâvamızın, ne de maarif dâvamı
zın bir müşkülâtla karşılaşması mevzuubahsol-
mazdı. Bu itibarladır ki bu yolda şimdiye ka
dar atılmış yanlış adımların tamamını silmek 
ve vatandaşta yeniden vakıf şevk ve heyecanı 
husule getirmek lâzımdır. Ona değer hükümle
rine uygun telkinlerle ve benden evvelki arkada
şımın gayet güzel belirttikleri gibi, mevcut vakıf
ları gayelerine tahsis etmekle bunu teşvik etmek 
ve vakıf müessesesini canlandırmak kabildir. 

Keza benden evvelki arkadaşımın bahsettik
leri, köy ve dernekler eliyle yapılan hayrî hiz
metlere yardım için konmuş olan tahsisatın bu 
sene dörtte bir miktarına tenzili bence, sadece 
0 tahsisatın gayesine olan derin bağlılığımız se
bebiyle değil, iktisadi bakımdan da gayet yan
lış bir adımdır ve dolayısiyle burada tekrar edil
meye değer bir konudur. 

Şöyle ki, Hükümetin derneklere ve köylere 
hayrî hizmetler yapmak için tahsis ettiği meb
lâğ aslında sembolik bir rakam olmaktan ileri 
gitmemiştir. 300 veyahut beş. yüz lira gibi 
Hükümetin verdiği miktarlar hayrî işlerle 15-20 
bin liralık bir eser meydana getirmiştir. Mahal
lede bir cami yapılacak, Hükümetin 500 veya 
1 000 lirası ile işe başlanmış, oraya halk yardı-
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mini esirgememiş, yardım etmiş, muazzam bir 
âbide vücuda getirmiştir. Köylerde de aynı §eye 
tesadüf edilmektedir. 1960 senesine göre 11 mil
yon, 1961 senesine göre 10 milyon civarında 
yapılan bir indirim Türkiye'de asgari (Hükü
metin bir lirasına mukabil halk 15 - 20 liralı!? iş 
yaptığına göre) 100 küsur milyonluk bir yatı
rım azalması husule getirecektir ki, bunu da,ha 
evvel Hükümetin görmesi icabederdi. Aynı §e-
ıkilde üniversite ve öğretim yuvaları yurtlan 
mevzuuna tahsis edilmiş, olan meblâğdan bir in
dirim yapılmış olmasını da isabetsiz olarak gör
mekteyim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar ) 

BAŞKAN ~ . Buyurun Fahir Gdritloğlu. 
FAHİR OlRlTLIOÖLU (Edirne) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler, atalarımızdan bize inti
kal etmiş olan Vakıf müessesesi, Türk hamiyet 
ve vatanseverliğinin şahane bir abidesidir. 

Beş dakika içerisinde konunun azameti ile 
ilgili bir konuşma yapmak imkânım olmadığı için 
ttınıas edilmiyen üç nokta üzerine işaret etmek
le iktifa edeceğim. 

Birinci nokta : Bütçe Kanununun tatbifem-
de bir ahenksizlik görüyorum. Dernek ve köy 
camileri yapılması gayretlerine iştirak olmak 
üzere 126 nci bölümde 4 290 000 liralık bir tah
sisat konulmuştur. 

Halbuki Maliye Bakanlığı bütçesinde bu ka
bil camilerin yapılması için Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne 12 Ö00 000 lira ayrılması uygun gö
rülmüş; 721 nci bölüm vo 100 ncü madde ile 
12 '500 000 lira bu maksatla Maliye bütçesine 
konmuş ve oradan Vakıflar bütçesine intikali ya
pılmıştır. 

Binaenaleyh; Vakıflar bütçesinde köy cami
leri için 12 500 000 liranın tahsisine uygun tarz
da sarf yeri gösterilmemesini, bütçe kusuru sa
yarım. 

İkinci nokta : Vakıflar İdaresiyle ilgili otel
ler meselesi. Otel işletmeciliği ile Vakıflar İda
resinin ilgi ve münasebetini göremiyoruz. Balı
kesir'de 10ü yataklı muazzam bir otel yapılmış
tır. Otel iglemyor. Edirne'de 25 yataklı otel ya
pılmıştır. Otel işlemiyor. Ankara'da Ankara 
Palası Vakıflar İdaresi yapmıştır ve işletmeye de
vam ediyor. 

Ankara'nın Hükümet merkezi olduğu ilk gün
lerde, Devletin haysiyetinin korunması bakımın
dan, Ankara Palası o tarihlerde işletmek -mazur 
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görülebilirdi. Fakat bugün, 1962 yılında böyle 
bir mazeret ortada' kalmamışken, hâlâ Ankara 
Palasın işletilmesini izah edemiyoruz. 

Üçüncü nokta : Ankara'nın âbide değerindi* 
bir cmiden mahrum bulunuşu noktasıdır. Bu 
mânasiyle; Başkentimiz Ankara'da Edirne'nin 
ruhunu, İstanbul'un cazibesini, Konya'nın, Si
vas'ın mânasını bulamıyoruz. 

Modern Türkiyelin Başkenti Ankara'da; 
şehrin azameti ile mütenasip bir islâm âbidesini 
kuramamanm hatasını işledik. Ankara'yı, Türk-
müslüman şehirleri içerisinde, mâbetsiz belde ıl
ımak talihsizliğine düşürdük 

Ankara'da Kocat epe'de Diyanet Sitesi ismin
de kurulan ve Ankara'da büyük bir cami yapıl
ması gayesini güden derneğin faaliyetine Vakıf 
lar İdaresinin iştirakini dileriz. 

İnsanlık ve medeniyet tarihimizin en büyük 
ve canlı eseri vakıflarımızın lâyıkı veçhile koru
nabilmesi için lüzumlu mevzuatın bir an evvel çı
karılmasını, vakıflarımızın hayatiyetinin ilelebet 
devamını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü bütçesine oyunu kullanmayan arkadaş rai
mi? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Encümen söz istiyor mu? 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA CELAL SUN

GUR (Yozgat) — Hayır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI AVNİ DOĞAN (Kasta

monu) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesi mü
nasebetiyle konuşan arkadaşlarımı dikkatle din
ledim. Bizim Muhterem Heyete vakıf sahasında 
arz ettiğim hususları bizden daha iyi ifade eden 
bu arkadaşlara bu dairenin mesul vekili sıfatiy-
1Ö teşekkür etmeyi borç bilirim. 

Bu beyanlara cevap vermeden evvel Vakıfla
rın mahiyeti hakkında küçük bir izah yapmayı 
faydalı görmekteyim. 

Yüksek malûmunuzdur İd, mala hükmi şah
siyet vererek onu' insanlığın hayrına bir tesis 
halline getiren hukuki zihniyet, Garp medeniye
tine ve Garp hukukuna tatbikat bakımından mal 
olmuştur. Roma devrinden itibaren bu nevi dü
şünceler mevcudolmakla beraber, tatbik bakımın
dan Islâmm vakıfları kadar geniş ve kadim ola
nına raslanmamıştır. Bu itibarla, vakıfların tari
himizdeki önemi büyüktür. Bu müessesenin ifa 
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ettiği hizmetler karşılıksızdır. Atalarımızın vakıf

larda, din, mezhep, cinsiyet, ırk gözetmeksizin, yar
dımı esaslı bir şart olarak ele almıştır. Sosyal yar
dım ve sosyal güven hizmetleri dışında da vakıf
lar birtakım hizmetler görmektedir. Hayvanları 
dahi gıdasızlıktan ve hastalıktan koruyacak çok 
ince tesislerimiz vardır. Tanzimat ıslahat sırasın
da vakıf işleri ele alınarak lâyıkı veçhile ıslah 
edilmemiştir. , 

Diyanet îşleri bütçesi münasebetiyle bâzı ar
kadaşlarımız, vakfa ait vazifelerin ilgili dairelere 
tevziini ve idaresini teklif ettiler. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün ifa ettiği hizmeti, diğer daireler
den beklemenin bir fayda temin etmediğinin esas
lı delillerine sahibiz. Bir misalini arz edeceğim ; 

îstanlbul'daki sebiller ve, çeşmeler Sular İda
resine bırakılmıştı. Bugün vaktiyle Türk sanat
kârlarının itina ile yaptıkları mermer işleme eser
lerin yerine beton hazneler konmuş bulunuyor. 
Kırk Çeşmeyi görenler var mı bilmiyorum, üze
rinde yapılmış, ince nakışları yok olmuştur. Hal
buki Vakıflar İdaresi kendi kalifiye teşkilâtivle 
bu ecdat yadigârlarını, mahfuz tutmaya çalış
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, vakıfların, gerek iç
timai yardım olarak, gerekse sosyal güven olarak, 
hayır işleri üzerindeki hizmetlerinin mahdut bir 
sahaya inhisar etmesi, bizi de mustarip etmekte
dir. 

Bununla beraber şu hususu arz etmek isterim: 
Bâzı arkadaşlarım Vakıflar idaresinin kendi ken
dini idare edemiyerek Hazine yardımına muhtaç 
hale geldiğini söylediler. Böyle bir vaziyet yok
tur. Vakıflar idaresi istanbul Belediyesinden 
tam 40 milyon lira alacaklıdır. 

Hazine vakfın bir gelir kaynaklarına el uzat 
mıştır, oysa ki, Vakıflar idaresi Hükümetin yap
maya mecbur olduğu âmme hizmetlerini yapmak
tadır. 

Arkadaşlar; Vakıflar idaresinin bugün tes-
bit edilen varlığı bir milyar liranın üstünde
dir. Bu tesbit tamamlandığı zaman birbuçuk 
milyarlık bir varlığa sahibolacaktır. Halen 
mevcut müsakkafatının sağladığı gelir dokuz 
milyondur. Yani elde edilen gelir, yüzde ya
rımından biraz fazladır. Bunun sebebi Kira 
Kanunundaki eksiktir. 

Bir misal vermek isterim : Galata'da Ke
mankeşteki dükkânların aylık kirası 80 lira-
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dır. Tarlabaşmdaki altı katlı apartmanın altı 
oda, hol, banyo ve diğer tesisleri ile birlikte 
aylık kirası 70 liradır. Şahkapısı sokağında beş 
katlı, 18 odalı ve iki dükkanlı apartmanın ay-
'ık kirası 425 liradır. Çatıkkaş sokağındaki 4 
katlı 16 odalı bir apartmanın aylık kirası 207 
liradır. Bdbek mahallesi Rumelihisar cadde
sindeki iki odalı bir hol ve diğer sıhhi tesisatı 
İle birlikte bir evin aylık kirası 15 liradır. 
Akareti erdeki vakfa ait evlerin ortalama aylık 
kiraları 50 liradır. Bu sebeple Vakıflar idare
ci kendisine mevdu işleri geniş ölçüde yapmak 
.̂öyle dursun, elinde bulunan ecdat yadigârla

rının tamirini dahi yapamamaktadır. Bunun 
sebep]erini arkadaşlanm ortaya koydular ve 
vakıf müsakkafatın Kira Kanununda yapılma
sı gereken tadilâtın yapılmasını teklif ettiler. 
Böyle bir kanun hazırlanmış ve Meclisinize 
tevdi edilmiştir. 1939 daki ve daha sonra çıkan 
Kira Kanununun Yüksek Meclisin müzahere-
tiyle 1962 yılında tatbik safhasına konulmak 
imkânı olursa, görülen hizmetin 2 mislini yap
mak mümkün olur. Şimdi, Vakıf idaresinin 
imkânsızlık içinde yaptığı hizmetlerin mahi
yeti üzerinde de rakamlar arz edeyim .-

Arkadaşlarım, biz sadece dinî âbidelerle 
meşgul olmayız, Devletin yapması lâzımgelen 
bir sürü sosyal meseleleri yaparız. Bugün 17 
vilâyette talebe yurtlarımız vardır. Bu yurt
larda 2 200 talebe barınmaktadır. Bu talebeler 
iaşe de edilmekte, ayrıca elbise, çamaşır v. s. 
de verilmektedir. Yüksek tahsil talebe yurtla
rından Ankara'daki Kız Talebe Yurdundan 70 
kişi bulunmaktadır, istanbul'daki Kız Talebe 
Yurdunda 100 kişi bulunmaktadır. Ayrıca er
kekler için 100 kilişik talebe yurdu kadrosu 
600 e iblâğ edilmiştir. Yurt ve muhtelif ima
retlerde yedilin fakire yemek verilmektedir. 
Buralarda muhtaç ilkokul çocukları yediril
mektedir. Ayrıca her sene 300 talebe istanbul'
da kampa alınarak itina görmektedir. Türki
ye'de para almadan bakan tek hastane Gureba 
Hastanesidir. o00 yataklı olup her gün biraz 
daha inkişaf etmektedir. Bir milyon 800 bin 
liraya mal olacak olan yeni paviyon 1962 yı
lında hizmete girecektir. 

Vatan caddesinde 20 milyona mal olan 500 
yataklı modern hastanenin temeli 1962 yılın
da atılmış olacaktır. 

Restorasyon işleri : 
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1961 yılında 18 milyon safriyle 137 aded 

eski eser restore edilmiştir. 1962 programı ha
zırlanmış olup plânlama idaresine takdim edil
mek üzeredir. Buna nazaran 1962 de 15 milyon 
lira sariliye 115 eski eser restore edilecektir. 
önümüzdeki beş yıllık programda restorasyon 
işi için 100 milyon liralık karşılık koymaktayız. 

Vakıflar İdaresinin işletmelerle, bankalarla 
anlaşmasını garip gören arkadaşlarımız oldu. 

Arkadaşlarım; hayrî işleri yerine getirebil
mek için vakfın elinde tesis edilmiş bir mal 
vardır. Bu malın ve varlığın en iyi' şekilde kul
lanılabilmesi suretiyle hayır iğlerinin hududu
nu genişletmek ümkün olur. Vakıflar İdaresi 
Vakıflar Bankasını kurmak için korunacak şe
kilde olmıyan birçok emlâki satmıştır. Bu ban
ka, millî bankalarımız içinde, ağırbaşlı ve iti
barlı bir banka olarak şerefli mevkiini almıştır. 

İşletmelerimizin ekonomik ve günün icapla
rına uygun birer işletme olması yolundaki te
mennilere teşekkür etmemeye imkân yoktur. 
Bir arkadaşımız, işletmelerimizin, sadece Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ve hukuk mezunlarına bıra
kılmaması, bu işlerden anlıyan, ihtisas sahiple
rine kıymet verilmesi yolunda tavsiyelerde bu
lundular. Bu tavsiyeyi yerine getirmek için bü
tün imkânlarımızı kullanmaya çalışacağız. Bu 
hususta, lüzumlu olan kanunun çıkarılmasını ön 
plâna almamız mümkündür. Bu itibarla biz 
menfaati mahdut arsa ve gayrimenkulleri bir 
plân dairesinde satarak, daha rantabl şekilde iş
letmek kararındayız. 

Adana, Tarsus, Bitlis, Çorum, Burdur'da 
çarşı, iş hanları, otel ve emsali inşaatı yapmak
tayız. Sirkeci'de Aşirefendi'de bir iş hanının ya
pılması için projeler hazırlanmıştır. 

1962 de idare rantabl inşaata doğru ve prog
ramlı çalışmalara hazırlanmaktadır. 

Bu arada, Vakfın ba§ma belâ olan otellerden 
de bahsetmeyi, müsaadenize güvenerek lüzum
lu görmekteyim. 

Vakıf Idıaresimıin tıuriızımıe yardımı etaıeisı aırau 
edlilür. Bu iş aıncaJk ecdat yadigârı âbidelerin; mev
cudiyetinden faydalanarak onların en iyi ve en 
temiz şekilde, gelecek turistlerin enzarı istifade
sine konulması şeklinde olabilir. Bâzı bölgeleri 
tatmin edebilmek için birtakım oteller yapılma
sı cihetine gidilmiştir. Bugün Vakıflar İdaresi 
sıkıntı içindedir. Edirne ve diğer yerlerdeki 
oteller rantabilite esasına uymamaktadır. Bun-
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lar Vakıflara gelir getirmediklerine göre muhit
lerine faydalı olabilse ve turistleri memnun ede
cek yerlerde kurulmuş olsalar yine raziyiz. Tu
rizm Bankasının bu yolda gayret sarf etmesini 
beklemek hakkımızdır. 

Edirne'deki otelin feci vaziyetini burada ifa
de etmek gerekmektedir: Edirne'deki bir otel 
bugün belediyeyi iflâsa mahkûm edecek hale 
gelmiştir. Bir mukavele yapılmış, zararın % 901 
belediyeye aidolmak üzere Turizm Bankası ta
rafından işletmeye başlanmış ve bugün ayrıca 
beşyüz bin liralık eşya getirerek bu eşyaları be
lediyeye mal etmiştir. Bu eşyaların bedeli hâlâ 
ödenmemiştir. Biz, müesseseyi hayır işlerinde 
ve içtimai yardım sahasında tutup fantazi he
veslerden uzak tutmaya çalışmaktayız. Bir ar
kadaşımızın bu sahada bir fikri vardır: «Vakıf 
İdaresi elindeki müsakkafatı daha iyi kullana
bilir» demektedir. Bu suretle Vakıfların geli
rinde de artma olabilir. Bu hususta idarecile
rimiz sık sık müracaatlarda bulunmaktadırlar. 
Biz bu mevzuda gerekli tedbirleri almaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, cami ve derneklere 
yapılan yardım; 15 milyondan dört milyona, 
son tashih ile beş milyon 800 bin liraya inmiş
tir. «Evvelce 15 milyon iken neden bu miktara 
inmiştir?» dendi. 

Geçen sene de böyle idi. Bu fasılda mevcud-
olan tahsisat; bir taraftan köy cami ve dernek
lerine yardım, foir taraftan da restore ve ter
inim işlerine ayrılmıştır. Fasıl ayrılmış olduğu 
için arkadaşlarımızın dikkatini çeken nokta 
buradan ileri gelmektedir. Gönül arzu eder 
tahsisatın genişlemesini. Demin de arz ettiğim 
gibi takdim ettiğimiz Kira Kanununu bu sene 
çıkarmak lûtfunda bulunursanız ve tat'bikat için 
maddelerini buna göre ayarlamak imkânım 
bahşederseniz en kısa bir zamanda bu tahsi
satı artırmak imkânına sahip kılmış olursunuz. 

Bir diğer arkadaşımız, Ankara'nın mâbetsiz 
flbelde halinde bulunmasının mesuliyetini bize 
yüklemek istediler. Arkadaşlarım : Mevcut dinî 
âbidelerimizin hepsini millet kurmuştur. Devlet 
bütçesinden yapılmış bir tek cami yok gibidir. 
Ecdadımız bu iyi niyetin ve güzel temayülün 
örnkelerini vermiş. Memleketimizde bugün 
zenginlerin mevcudolduğunu kabul etmek ge
rektir. Bugün bu sahada ecdadın gösterdiği te
mayüle uygun bir hareketi maalesef görmemek
teyiz. 

— 40 — 
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Medeni Kanunun kabulünden sonra onun I 

getirdiği hükümler vakıf esaslariyle aradaki 
çok cüzi tefavüte rağmen, yeni büyük tesisler 
meydana gelmemiştir. Bunun içtimai, siyasi, 
ruhi ve sair sebepleri tetkik edilmektedir. Bu
nu izale edebilecek tedbirleri araştırmaktayız. 

Arkadaşlarım tesbit işinden bahsettiler. (Bil
hassa Y.T.P. li arkadaşımız bize hiçjbir vazife 
bırakmadı. Umum Müdürlüğün bütün rakamla
rını en güzel şekilde almışlar tetkik buyur
muşlar ve bize (bu hususta tavsiyede bulundu- | 
lar. Kendilerine teşekkür ederim. Vaziyet şu
dur. Vakıfların tam bir envanteri mevcut de
ğildir. Umum Müdürlük bunu tesbite çalışmak
tadır. Falkat tesbit işi çok veballi bir iştir. ! 
Bu tesbit işinde esaslı komisyonlar vazife alma
lıdırlar. Bu işi herkes yapamaz. Halihazırda 
îstanbuFda tesbit işi bitirilmiş addedilebilir. 

istanbul'da teslbit için Umum Müdürlük im
kânlarının hepsini kullanarak, suiistimalsiz, ta
rafsız ve ivazsız tesbit yapmak imkânına sa-
hilbolacağız. 

Umum Müdürlüğün bünyesinde çalışan ar
kadaşların hepsi itimadınıza lâyık olacak dira
yet içinde emek sarf etmektedir. Vakıflar Ban
kası ; memleket iktisadiyatına en iyi şekilde hiz
met yolundadır. 

Bir miktar da bu hizmetlerin relöve ve ona
rım işlerinden bahsedeceğim :. 

1961 de 1 582 cami, eski eser ve âbide ona- I 
rımma el atılmış, bunlar için 78 milyon lira 
sarf edilmiştir. 

1961 yılında Relöve Bürosu tarafından 183 
âbidenin relövesi ikmal edilmiştir. Aynı büro 
tarafından 1961 de 23 eski eserin relövesi ya
pılmış, 172 eski eserin onarım ve restorasyonuna I 
başlanmış olup, devam edilmektedir. Bu işler 
için konulan ödenek 12 milyon liradır. 

1962 de 40 vilâyette 115 'onarım ve resto
rasyon işine başlanacak veya başlanılmışlara 
devam olunacaktır. Bunun 70 i camidir, diğer
leri türbe, hamam ve saire ıgibi âbidelerdir. 
Türkiye'de bütün tamir ve restorasyona muh
taç vakıf âbideleri aşağı - yukarı 3 469 kadar
dır. Bunlar için, sanatkâr ellerin çalışması şar-
tiyle 600 milyon lira sarf edilmesi gerekir. Ça- I 
lışma tempomuzu hızlandırarak Ibir taraftan I 
vakfın kendi bünyesinde rantabilitesini kaybet
miş, yeni bir gelir menbaı olmıya hadim olmı- I 
yan kısımlar iyi 'bir tetflrikatla, yapılacak bir I 
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plân dairesinde satılarak elde edilecek varidat 
ile, bir taraftan da Devletteki matluplanmızm 
ödenmesiyle daha salim hir yola girilmiş ola
caktır. Bu hususta da Büyük Meclisin müzahe
retine mazhar olacağımız kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, umumi hatları ile 
kıymetli arkadaşlarımın bahis mevzuu ettiği 
hususlara hem iştirak noktalarını, hem de ken
di görüşümüzü arz etmiş bulunuyorum. Eğer 
tenvire muhtaç gördüğünüz bâzı cihetler mev
cut ise sual tevcihi suretiyle onları da cevapla
maya amade ve emrinizdeyim. 

Eğer bu husustaki mâruzâtım arkadaşlarımı 
tenvir etmişse, izahatım kâfi görülüyorsa, Vakıf
lar Genel Müdürlüğü bütçesinin 'kabulünü istir
ham edeceğim. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesinin tümü üze
rindeki müzakereler bitmiştir. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa verilen oyların neticesini arz 
ediyorum. Oya katılanlar 274, kabul edenler 
235, reddedenler 30, çekinserler 9, muteber ol-
anıyan oy adedi 1 dir. Muamele tamamdır, 
bütçe kabul,edilmiştir. 

Arkadaşlar, biraz sonra Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçesini de açık oylarınıza 
sunacağız; onun için lütfen arkadaşların sa
londa hazır bulunmalarını rica ediyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağli (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 20 706 945 lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 20 635 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 
R Lira 

JtMnci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 4 512 761 

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

206 

207 

209 

210 

217 

218 

221 

301 

302 

303 

304 

3 234 200 Ücretler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 240 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka hatlar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
.gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 102 390 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 869 514 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 5 500 
BAŞKAN — Kabul... edenler Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kasa tazminatı 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 1 113 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

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

27 502 

130 000 

75 000 

110 500 

30 000 

60 000 

531 761 

35 000 

42 500 

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

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

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

307 Yolluklar \ 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul, edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

407 Muhasebe! Umumiye Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir.. 

417 Vakıf akaarlar giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Her çeşit tesbit ve satış giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

422 Hayrı ve sosyal hizmetler 4 727 724 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

650 000 

450 000 

5 000 

25 000 

150 000 

- 48 



& 

425 

M. Meclisi B:ö l 20.2.1962 
Lira l B. -

Ö:â 

Hayratın ve hayrattaki kıymetli 
eşyanın inceleme ve ayırma 
giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Muhtelif istihkaklar 223 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarla 
meslek okullarında okutulan öğ
rencilere verilecek burslar 62 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın ve tanıtma giderleri 37 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçlan 70 000 

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

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

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

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Kudretsiz hayrata yardım 45 000 

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

Lira 

604 Mülhak vakıflara ait eami ve 
mescit hademe ücretleri farkları 755 0Q0 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 Vakıflar Memurlan Yardımlaş-
ana ve Biriktirme Sandığına Yar
dım (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeği giderleri için) 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatıranlar 
I - Küçük onarımlar 

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

II - İstimlak' ve satınalmalar 
711 İstimlak ve satınalmalar 200 000 

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

IV - Transfer edilen 
yatınm fonlan 

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

V - Etüt ve proje 
741 Etüt ve proje giderleri 50 000 

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

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Yeni yapı ve esaslı onanmlar 15 720 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi tekrar okutuyo
rum efendim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, maddeyi cetvelleriyle 

beraber oylarınıza sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. —^Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 

i bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
J 41 341 945 lira tahmin edilmiştir. 
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&AŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 

B - Cetveli 
B. Lira 

1 îcareler 9 082 6(X) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Temettü ve faizler 1 800 00C 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

5 Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyunu

za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile teşriî or
gana sunulur. Bunlann eldeki kadrolara ek olma
ması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazi-
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f e ve teşkilâtı hakkındaki 27. 6.1956 tarihli ve 
6760 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı 
.kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu-
, nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
'ödenek üstünde çıkan ve 1961 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

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

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

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 1962 bütçe, yılı içinde kapatıl 
mak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 liraya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtır: 
maya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

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

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 10. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

B) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESt 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesinin mü
zakeresine geçiyoruz. îlk söz Cumhuriyet Köylü 
Millet Partisi Meclis Grupu adına Sayın Yörük'-
ündür. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Yazılı hukuk devrindeyiz. Medeni milletler 

ferdî ve içtimai adalet ihtiyaçlarını, nadir 
istisnalarla kanunlarla karşılamaktadırlar. Ce
miyetin emniyeti ve selâmeti, fertlerin haysi
yetleri, şerefleri, hürriyetleri, ailevî ve patrimoni-
yal hakları ve vazifeleri daha ziyade kanunların 
teminatı altındadır. Fakat yalnız bu teminat kâfi 
değildir. Medeni bir cemiyette cemiyete ve baş
kalarına gerçekten muzır olmıyacak tarzda ha
reketlerimizi önliyecek hükümlerin tehdidine 
•mâruz bulunmamalıyız da. 

Başta Ceza Kanunu olmak üzere, cezai di
ğer kanunlarımızın hürriyetlerimizi lüzumsuz 
derecede tahdideden birçok hükümlerinin fert
leri tazyika mâruz kılmıya hazır bir tarzda 
ayakta durmakta olduğu inkâr ' edilemez bir 
hakikattir. 

1926 tarihinden beri yürürlükte olan Ceza 
Kanunumuz sistemden mahrum denecek dere
cede yamalıdır. İtalya'nın 1889 tarihli Ceza 
Kanunundan iktibas ettiğimiz bu kanun za
manında sistemli, hürriyetperver, demokratik 
hükümler ihtiva etmesi itibariyle mükemmeldi. 
Fakat bu mükemmeliyet sonraları Ceza Hu
kuku sahasındaki inkişafa intibak edecek de
recede değildi. 1938 tarihinde, Faşist rejimin 
icaplarına uygun mahiyette tanzim edilmiş bu
lunan 1930 tarihli italyan Ceza Kanunundan 
yapılan iktibaslarla tadil edilen bünyesi ve 
prensipleri itibariyle zedelenmiş, sistemi bozul
muş bir Ceza Kanununa tâbi bulunmaktayız. 

M. Meclisi B:e: 
C K. M. P. MECLÎS GRUPÜ ADINA 

ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (Ankara) — 
Çok muhterem milletvekili arkadaşlarım. 

Yüksek Mecliste Adalet Bakanlığı Bütçesi 
ele alındığı bu sırada adalet müessesesi mesele
lerini bütünüyle gözden geçirmek, bu husus
taki görüşlerimizi arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gerçekten, bu bakanlık hemen bütün me

deni memleketlerde âmme hizmetlerinin en 
ehemmiyetli sayılan şubelerinin başında gelir. 
Devletin başlıca vazifelerinden olduğu her za
man ve her yerde tekrar edilen adaletin tevzii 
hizmetinin, haklıyı haksızdan ayırdederek 
âmme vicdanını tatmin etmek hususunun so- ' 
rumluluğunu taşıyan bu bakanlığa, teşkilâtına 
mahkemelere gözlerin daima müteveccih bu
lunduğundan şüphe yoktur. 

Hukuk dışı hareketleri önlemek için gerekli' 
kanunları hazırlamak, kanunlara aykırı hareket 
edenleri cezai veya hukuki müeyyidelere mâ
ruz kılmak fonksiyonu, batta cüzi bir kısmı 
itibariyle, felce uğrasa cemiyetin nasıl bir her-
cümerç içinde çalkanacağını düşünürken deh
şet duymamak mümkün değildir. 

Beşeriyetin medeniyet yolunda huzur içinde 
ilerlemesini sağlıyan bu cihazın kendi (bünye
sinden veya dışardan gelen tesirlerle işle
mekten âciz kalması hattâ kifayetsiz işlemesi, 
ihtiyaçlara cevap verememesi halinde şer kuv
vetlerinin her tarafta harekete geçeceğine 
şüphe yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bütün muhtevasiyle bizo huzur vermesi ge

reken bu müessesenin başlıca unsurlarını ele 
almak gerekince aklımıza evvelâ kanunlar ge
lir. 

Adalet Bakanlığının başlıca vazifesi fertle
rin emniyetlerini ve hürriyetlerini masun ve 
mahfuz tutarak, içtimai münasebetlerin insani 
ve medeni esaslara göre düzenlenmesini sağlı-
yacak kanunları hazırlamaktır; bundan başka 
diğer bakanlıkların faaliyet sahalarını ilgilen
diren mevzuları düzenlemek için vaz'edilmiş 
veya edilecek kanunların bu esaslara uymıyan 
hükümleri karşısında uyanık bulunmaktır. 

Muihterem arkadaşlar, 
Bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamak için, 

Ceza Kanununun bâzı hükümlerini tadil veya 
ilga etmek, yahut yeni bir kanun yapmak hu
susunda fikirlerde değişiklik vardır. 

Âcil ihtiyaç olarak bu kanundaki ağır, hür
riyetleri lüzumsuz yere tahdideden, antide
mokratik hükümler kaldırılmak, lüzumlu hü
kümler koyulma suretiyle kanunu tadil etmefe 
ve bundan sonra içtimai bünyemizde, zamanın 
telâkkilerine uygun medeni, demokratik esas
lara sadık bir ceza kanunu projesi hazırlamak 
hususunda bakanlığın (bir an evvel harekete 
geçmesini gerekli addetmekteyiz. • 

Muhterem arkadaşlar; 
Medeni Kanunumuzda tadilât yapmak üzere 

evvelce Ikurulmuş ve her nedense mahremiyeti-
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ne büyük bir itina ile dikkat edilmiş olan ko- ı 
misyon şayet çalışmalarını bitirmişse bu çalış-
'maların umumi efkâra arzında, üzerinde ileri 
sürülecek mülâhazaların açıklanmasına fırsat • 
verildikten sonra Büyük Meclise tevdiinde fay
da vıardır. Bu vesile ile, kanun projelerinin 
umumi efkâra arzı ile mütehassısların mütalâa
larını serd etmelerine imkân verilmesinin ka
nunlarımızın muhteva bakımından daha kaliteli 
olmasını sağlıyacağma inandığımızı Yüksek 
Heyetiniz huzurunda arz ederim. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
1957 de yürürlüğe girmiş olan Ticaret Kanu

numuzu ele alınmasını gerektiren sebeplerin do 
nıeveudolduğuna ikaaniiz.' Bu kanunun (birçok 
müesseselerinde yer, yer boşluklar, hatalar, ih
tiyaçlara cevap vermiyen hükümler vardır. 
Neşriyatta bunlara işaret olunmuştur. 

Bilhassa sigortaya mütaallik hükümler âmir 
mahiyette olduğundan, tatbikatta tefsir yolu 
ile düzeltilmesine de imkân bulunmamaktadır. 

Kanunun ımucip sebeplerinde, intikal dev
resi hükümleri olarak gösterilen sigortacılığa 
ait fikirler ele alınırken, diğer hataların, da 
yeni hükümlerle düzeltilmesi tavsiyeye şayan i 
görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ticari hayatın zaruretleri icabı olarak iki 

hususa daha temas etmek isterim. Çek müesse
sesinin ticari hayatta emniyet bakımından bü- ı 
yülk bir rolü vardır. Bugün bir taraftan ticari, 
ahlâkın gelişi diğer taraftan îcra ve iflâs Ka
nununun hükümlerindeki kifayetsizlik sebebiy- i 
le alacağın tahsili mühim bir problem halini | 
almıştır. Bonoların paraya çevrilmesinde bile j 
büyük müşkülât vardır. Çek mahiyeti icabı na-
'foi/t hükmündedir; evvelce çek karşılıksız oldu
ğu takdirde ihdas eden hapis cezası tehdidi al
fanda idi. Halbuki yeni kanun karşılığı bulun
madan çek çekme imkânın] tanıyor. Bu sebep
le çekin karşılılksızlığı yüzünden ödenmemesi 
suç teşkil etmemektedir. 

Karşılıksız çek bir nevi kalp para sürmeye 
benzer, birçok yabancı kanunlarda olduğu gi
bi karşılıksız çek çökmenin bir ceza tebdildi al
tında bulunması gerektiğine kaaniiz. 

İkinci mesele de; deniz ticareti ile ilgilidir. 
Ticaret mahkemeleri yanında, İstanbul ve 

İzmir'de veya şimdilik İstanbul'da bir deniz 
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ticareti mahkemesine ihtiyaç vardır. Deniz ti
careti ihtisas istiyen "bir sahadır. İhtisası oku
yan hâkimler bu dâvalar karşısında güç durum
da kalmaktadırlar. 

Denizcilik sahasında çıkan ihtilâfları hallet-
pıek için , ihtisas sahibi ticaret mahkemeleri ku
rulursa birçok teknik hâdiselerde mütehassıs 
kaptanla duruşmalar yapılmak suretiyle birçok 
müşküller ortadan kalkar. 

Fevkalâde deniz hâdiselerinde mütehassıs 
kaptanların mahkemeye iştiraki ile alınacak 
deniz raporlarının kanunun istediği itimadı tel
kin edebileceği tabiîdir. Deniz raporları birçok 
şahıslan ilgilendiren çok ehemmiyetli fbir vesi
ka bir delildir. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Usul kanunumuz lüzumsuz yere dâvaların 

uzamasına ve bâzı, bâzı hâkimlerin talikler 
yapmalarına imkân vermiyecek tarzda tadil 
edilmek gerekir. 

Bu kanunumuz dâvaların daha ziyade yazılı 
olarak seyretmesini gerektirdiği halde, hemen 
daima tarafların şifahi usulden faydalanmaları
na meydan verilmektedir. Dâvâlıya, savunma 
hakkının zedelenmemesi için imkânlar tanınma
sı elbette zaruridir. Fakat bu zaruret kendi sı
nırı içinde kalmalı, taşmam-alıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gerek nazari gerek tatbiki hukukun bir ani

me hizmeti olarak tanıdığı avukatlık meslekini 
düzenliyen kanunun yenibastan tanzimini lü
zumlu görmekteyiz. Şimdiye (kadar yeni bir ka
nun yapmak hususunda mütaaddit teşebbüsler 
olmuş, fakat netioelenememiştir. Bu yoldaki 
çalışmalar ve hazırlıklar şüphesiz ki', bu mevzu
da yenibastan 'kanunun tanziminde yardımcı 
olacaktır. 

Hâkimin yardımcısı, adaletin hadimi olan 
avukatlığın, fonksiyonuna uygun hükümlerle 
tanzim edilmesi gerekir. Müdafaa mesleki ol
madan kaza fonksiyonunun kemâli ile işliye-
miyeceği bu müessesenin ilk çağlardan ıberi 
mevcndolmasmdan anlaşıl] r, 

Avukatlık müessesesine kendi bünyesi için
de muhtar bir hale getirmek, vesayetten kur
tarmak zamanı çoktan gelmiştir. Artık bu mü
essesenin kendi kendine işlemek hususunda 
yeterli olduğu kabul edilmelidir. Münevver, hu
kuku meslek edinmiş şahıslardan mürekkep bir 
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teşekkülün hâlâ vasayet altında bulunmasını 
doğru bulmuyoruz. 

Bundan başka avakathk meslekinde 'çalışan
ların istikbalde yoksun kalmak endişesinden 
kurtulmaları da lâzımdır. Bu sebeple 'emeklilik 
yahut umumi ve meslekî bir sigorta «istemine 
bağlanmak suretiyle avukatların istikballerini 
teminat altına almalıdır. 

Avukatların, tevkifini tazammun eden 'hük
mü ve 117 ııci maddenin kaldırılmasını sağlı-
yan tadil teşebbüsünü takdirle karşıladığımızı 
ilâve »ederiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Antidemokratik kanunlar hakkında seneler

dir yapılan hazırlıkların gün yüzü görmediği 
bir hakikattir. Bu kanunları kaldıran veya de
mokratik hale getiren kanun projelerinin Yük
sek Meclise gelmesine intizar etmekteyiz. 

Anayasa hükmüne göre Türkiye B. M. Mec
lisinin ilk toplantısından itibaren 6 ay içinde 
kanuniye! keısb etmesi gereken Anayasa muha
kemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu kanunları 
vardır. 

Anayasa Mahkemesi Kanunu Meclise geldi, 
lıenüz encümendedir. 

Encümende incelemeler bittikten sonra umu
mi heyetimizce müzakere ve kabul edilecek, 
Senatoya, gönderilecek, Senatoda kabul edildik
ten isonra da yürürlüğe girecektir. 

Bu işlerin Nisan sonuna kadar bitirilmesi 
gerekiyor. Ne zamana çalışacağız, ne zaman bi
ti receği'z. 

Yüksek Hâkimler Kurulu hakkındaki Ka
nun projesi ise henüz Meclise gelmedi zanne
derim. (Bu kanunlar seyirlerine sürat verilecek 
rrıaıhiyette olmıyan, üzerinde uzun boylu ince
lemeler ve müzakereler yapılması icafbeden çok 
önemli kanunlardır. Gayretli ve enerjik Ada
let Bakanınızdan bu kar unların Meclise şev
kinde istical gösterilmesini beklerdik. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hâkimin vazifesi hukuk kaidesinin metnini 

yalnız meslekî bir mira*» gibi tatbik etmekten 
ibaret değildir. Cemiyet tekâmül halindedir. 
Her gün biraz daha değişir bugünün ihtiyaç
ları ve telâkkileri dünün telâkki ve ihtiyaçları 
değildir. Hukuku, cemiyetin revasın e tekâmülü
ne intibak ettirmek hâkime düşen bir vazife
dir. 50, 100 hattâ daha çok sene evvel yürürlü
ğe giren bir kanunun hükmünü tatbik eder-
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ken, hürmete şayan olduklarında şüphe buluıı-
mıyan seleflerinin görüşlerine ve telâkkilerine 
rânı olmaktan ziyade içinde bulunduğu muhi
tin ihtiyaçlarını görmek ve onları karşılayacak 
surette methi nnânalandırmak hâkimin vazifesi
dir. Hukuki kaidelerin katılaşmasından eenıi-

' yete ahlâki, iktisadi sosyal büyük zararlar ge
lir. Hukukun tekâmülünü sağlamak yalnız ka
nun vâzının işi değildir; bu tekâmülde ilim 
adamlarının tatbikatçıların büyük rolü var
dır. 

Mulhterem arkadaşlarım ; 
Şüphesiz müesses içtimai akideleri âmme in

tizamı, ahlâki prensipleri koruyan hükümler 
dokunulmaz bir hürriyete sahiptirler. Fakat 
bunların dışındakilere sahalarını daraltmak ve
ya genişletmek suretiyle verilecek mânalarda 
hâkimin, içinde yaşadığı muhitin ihtiyaçlarına 
ve ihtisaslarına kulak vermesi lâzımdır. 

Hukukçu, esasen meslekinin kendisine ver
diği itiyatlar ve fikrî terbiye bakımından mu-
hafazakârdır. 

Kanuna mâna vermek hususunda kendisini 
lüzumundan fazla bağlıyan her kayıt onun mu
hafazakârlık temayülünü artırır. Bu da cemi
yetin geri kalmasını mucibolur. Hâkimin kanu
nu mânalandırmak hususundaki içtihat hürri
yetine yer verilmekledir ki, ihtiyaçlara uygun 
hükümlerle hukuki münasebetler iyi bir hüvi
yet ka-zanır. 

Temyiz Mahkemesinin kararlarını inceledi
ği hâkimler Temyiz hâkimlerinden daha genç 
ve hamleci hukukçulardır. Hukuki ibdalarda 
bunların büyük rolleri vardır. Genç hâkimle
rin hukukta yenilik sağlamak yolunda araştır
malarda bulunmalarını önliyecek baskıdan aza
de olmaları icabeder. Adlî anarşiden korkmak 
için hiçbir sebep yoktur. Çünkü, asıl rol yine 
Temyiz Mahkemesindedir. Kanunun ruhunu ih
lâl eder mahiyetteki hükümler üzerindeki nakzet
mek salâhiyetini kullanarak otoritesini muha
faza eder. Doğabilecek mahzurları önler. Fakat 
alt kademe hâkimlerinin hamleleriyle Temyiz 
Mahkemesinin teennisinden 'ortaya çıkacak mu-
hassala hukukta bulunması gereken hayatiyeti 
sağlar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Bu mülâhazalarda Hâkimler Kanununa te

mas -etmek istiyoruz : 

— 47 — 
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1934 tarihli Kanunda hâkimlerin terfiinde 

nakz ve - tasdik notlarının önplândâ nazara 
alınması gerekiyordu. 1945 tarihinde bu hüküm 
bir derece tâdil edildi. 

Fakat yine Temyizin tasdiki hâkimin terfi
inde başlıca rolü oynaması dolayısiyle hâkimin 
meslekî hüviyetini açıklamaktan ziyade temyiz 
içtihadına uygun karar vererek dâvayı netice
lendirmeye çalışacağı da tabiîdir. Hâkim sâyıi-
akal kanununa tâbi olarak, hukuki araştırma
larında derinleşmekten ise fikrî 'çalışmalarla 
yorulmaya lüzum gömleksizin "temyiz içtihadı
na uygun karar vermekle vazifesini yapmış 
olduğuna kaani olabilir. 

Hâkimlerin terfiinde hükümlerinin tasdik 
ve nakz ölçüsü tamamen ortadan kaldırılma-
makla beraber, mânevi vasıflardan başka ilmî 
ye. meslekî ehliyetin diğer 'ölçülerini de göz 
önünde tutmak yerinde olur. 

Genç hâkimler için imtihan sistemi, eser te
lifi gibi ölçülerde nazarı itibara alınırsa hâkim
lerin hukukun terakkisine (hadim olmaktaki 
rollerine bir cereyan sahası açılmış olur, kana
atindeyiz. 

Hukukun içtimai faydası tahakkuk edebil
mek için yaşar bir halde bulunması, cemiyetle 
hemhal olması lâzımdır. Arz ettiğimiz sebepler
le hâkimlerin terfidni, yalnız hükümlerinin tem
yizce tasdik veya nakzedilmesine bağlı kılmak
tan vazgeçilmelidir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle ya

pacağımız temenniler mâruzâtımızla bitmiş de
ğildir. Fakat verilmiş olan karar gereğince 20 
dakikadan ibaret söz hakkımızın zamanı dol
muş olduğundan sözümüzü burada kesiyorum. 

Bu yılın ve gelecek yılların adlî hayatımız 
j.çin hayırlı olmasını temenni ederek Yüksek 
Heyetinizi derin hürmetlerimle selamlarım. 
(Bravo, sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Hayri Mumcuoğlu. 

' Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA HAYRÎ 
MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
aziz arkadaşlar, Meclis grupları adına konuşa
cak parti sözcülerinin konuşmalarının da (20) 
dakika ile tahdidi bize ancak başlıca Adliye me
selelerimiz üzerinde,-umumi hatları ile, konuşma 
imkânı verecektir. 
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Esas mâruzâtımıza geçmeden evvel Adalet 

bütçesinin tümü hakkındaki görüşlerimizi kısa
ca arz etmek isteriz :v 

Bu bütçenin sathi surette tetkikinden de ki
fayetsizliği kolayca görülüp anlaşılmaktadır. 
Filvaki : Bütçede geçen yıla nazaran on iki mil
yon civarında bir artış vardır. Ancak, bu artı
şın sakınılmaz masraflar karşılığı olarak, ceza ve 
tevkif evleri için lüzumlu gıda maddeleri fiyat
larındaki yükselmeyi, personel aylıklarını karşı
lamak için vukua geldiği anlaşılmaktadır, önem
leri fazla açıklamaya dahi lüzum göstermiyen hiz
metler için, bunlara olan ihtiyaçların vüsat ve 
mübremiiyeti karşısında cidden pek az ödenekler 
konmuştur. Bu yılın adliyemizde bir reform yılı 
olması gerekmekte iken adlî kanun, nizamname 
ve yönetmeliklerin hazırlama ve düzenleme gider
leri için ayrılan ödenek, 4489 sayılı Kanuna tev
fikan görgü ve bilgilerinin artırılması için yaban
cı memleketlere gönderilecekler için tefrik olu
nan meblâğ, adalet binaları ile islâh müessesele
rinin yapım ve onarımları için verilen ödenek 
bu cümeledendir. Keza infaz müesseselerine lü
zumlu döner sermaye için konulan ödenek mik
tarı ile bu yıl da (D) cetvelinde muhafaza istih
dam edilecekleri anlaşılan gardiyanların hiç ol
mazsa (merkez müstahdemlerine Senatoda bah-
solunduğu gibi) kısmen olsun terfilerini mümkün 
kılacak bir himmet gösterilmemesi bütçenin kifa
yetsizliğini müeyyit hususlar olarak görülmekte
dir. Halbuki, yukarda işaret ettiğimiz veçhile, 
bu yıl adliyemizde bir reform yılı olacaktır. Bu 
sebeple, Anayasamızla mutabakat arz etmiyen bir 
çok kanunların süratle tadil ve ilgaları gereke
cektir. Birçok yerlerde bina kifayetsizliğinden 
mahkemeler güç şartlar altında vazife gördükle
rinden hiç olmazsa arsa ve plânları hazır yerlerin 
adalet binalarının yapılması ve yine, aşağıda arz 
edeceğim sebeplerle, ceza ve tevkif evleri inşaa
tına, Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğün
ce hazırlanmış olan program gereğince, devamı 
mümkün kılmak üzere ödenek ayrılması gerekir-
dıi. Biz bunlara karşı, esasen açık olan ve gelir 
tahminlerinin ziyadesiyle iyimser olması sebebiy
le daha da açik verecek olan, bu takdirde yatırım
lara bile ödenek ayrılmaması tehlikesi beliren büt
çeden Adalet Bakanlığına bundan fazla tahsisat 
tefrik edilemezdi yolundaki mütalâa ve cevabı 
da tatminkâr bulamıyaoağımızı arz etmek isterik. 

» 
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Değerli arkadaşlarım, j 
Takdir buyuracağınız veçhile adalet sistemi 

mükemmel, sürat ve emniyetle işlemiyen bir ülke
de adalet ve binnetice huzur ve refah aramak bey
hudedir. Dünya kurulduğundan beri bu kuralın 
istisnasına rastlanılmamıştır. Bu itibarla diyoruz 
ki : Bütçe darlığı, malî imkânsızlık gibi mülâha
zalarla Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenek 
csirgenmemeli, başka yerlerden sağlanacak tasar
ruflarla bu bakanlık bütçesi, mâruf tabiriyle, 
dörtbaşı mamur bir halde huzurunuza getirilme
li idi. Bununla beraber biz, bakanlık bütçesinde 
tesbit ettiğimiz bu noksanları, Karma Hüküme
tin güvenoyu aldığı gün de Büyük Meclise sunma 
zorunda kalması sebebiyle gereği gabi üzerinde 
duramamış olmasna hamlediyor ve gelecek yıl 
bütçesini, sosyal meselelerimizin ikinci plânda 
mütalâa edildiği zehabını uyandırmıyacak bir 
titizlikle hazırlaması dileğiyle esas mâruzâtımıza 
geçiyoruz. 

Pek Sayın arkadaşlarım. 
Büyük Milletimizin aydın evlâtları, bu aziz 

yurtta, 1807 yılından beri, (Malûm bu tarih se
nedi ittifak tarihidir) Hukuk Devleti kurma 
çabası içindedir. Bu mücadele tarihinin zaman 
el verseydi de safahatını nakletseydim. Bu tari
hin gerek gurur ve gerekse hüzün veren olay
ları bugün için çok düşündürücü ve ibret ve
rici olurdu. Şimdilik yalnız bu uğurda gayret
leri geçen vatan evlâtlarını saygı ve minnetle 
yâdederek mâruzâtıma devam ediyorum: Evet 
aziz arkadaşlarım bu /mezkûr igayretler saye
sinde bugün çok önemli merhaleye ulaştığımın 
muhakkaktır. Dördüncü Anayasamız olan yeni I 
Anayasamızla, bugünkü ananasında, hukuk dev
leti sistemi esas" itibariyle, kurulmuştur. Bun
dan sonıra millet olarak, Meclis olarak vazifele- I 
rimizin kurulan rejimin korunmasına ve gerek- I 
lerinin yerine getirilmesine yönelmesinin ica- I 
bedeceği tabiîdir. Şüphesiz bu konuda birçok I 
fikir ve temenniler dleri sürülebilir. Nitekim I 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde çok I 
kıymetli mütalâalar ileri sürülmüştür. Biz yal- I 
nız hukuk devletinin temel unsuru ve şartı I 
olan mükemmel bir adalet eihazı kurulması ko- I 
nusu üzerindeki naçiz görüşlerimizi kısaca arz I 
edeceğğiız. I 

Değerli arkadaşlarım, I 
Mükemmel adalet cihazının İterim olarak da, I 

personeli, maddi imkân ve vasıtaları ile ileri bir | 
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sistem ve müesseseyi ifade ettiği şüphesizdir. 
Adalet cihazında personel, hâkimden gardiyana 
kadar müessesede fonksiyonnu olan elemanların 
toplamıdır. Haklıyı haksızdan ayırma, haklıya 
hakkını teslim, suçluyu takip ve cezalandırma 
ve ondan sonra uslandırma bir hiyeraşi içlinde 
adliye personelinin vazifeleri' cümlesindendir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hep biliyoruz, bilhassa çok partili devreye 

girdikten sonra, Adalet Bakanlığının bütçesi 
görüşüldüğü sırada, bu kürsüde (mahkemelerin 
istihsali hâkim teminatı .meseleleri uzun uzun 
ve en sert şekilde tartışma konusu olurdu. Bu
gün, bahtiyarız ki bu konular Anayasamızda 
sağlam esaslara Ibağlanmıştır. Ancak bununla 
adliyenin bütün meselelerinin bitmediği ve bit-
miyeceği tabiîdir. Zira : Arz etmek icabeder ki 
mahkemelerin istiklâli yalnız 'hukuk devletinin 
esasını teşkil eden adalet teminatının bir un
surudur. Mahkemelerin (bağımsızlığı, adaletin, 
icranın karşısında her türlü tesirden azade ka
lışını ifade eder. Adalet teminatının asli unsur
larından diğeri ve asıl dinamik unsuru, millet 
adına kaza hakkını kullanan 'hâkimlerdir. Ada
let teminatı ancak onların şahıs ve şahsiyetle
rinde değerlenir. Nitekim Anayasamız mahke
melerin bağımsızlığını ve hâkimlik teminatı 
esaslarını vaz'ettikten sonra 134~ncü maddesiy
le, 'hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ' 
ve ödevlerinin özel bir kanunla düzenleneceği
ni tespit eylemiştir ki, yukarıki maddelerde be
lirtilen esaslara göre yeni bir Hâkimler Kanu
nunun tedvini lüzumuna işaret edilmiş olduğu 
ta'biîdir. Gerçekten bugünkü Hâkimler Kanu
nu ile Anayasamızın bağdaşamıyacağı muhak
kaktır. Bugünkü Hâkimler Kanununun temina
ta, ilişkin hükümleri bu cümledendir. Bu aykı
rılık olmasa dahi Anayasamızın kaza hakkına 
verdiği öneme karşı, bu hakkı kullanacaklarda 
elbette ki eskisine nazaran daha titizlikle ve 
dalıa esaslı vasıflar aranmasının icabettiği açık
lamadan varestedir. îşte bu sebepledir ki yeni 
tanzim edilecek Hâkimler Kanunu tasasısmda 
yer alması temennisiyle birkaç söz söylemek is
teriz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Yurdumuzda başlıyan ıslahat hareketleri sı

rasında 19 ncu Yüzyılın ikinci yarısında düzen
lenen ve birçok hükümleri bugün ata sözü ha
linde ve değişmez hukuk kuralları sağlamlığın-
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da dillerde dolaşan Mecellenin Kaza kitabında, I 
hâkimlerin bakîm, metîn, mekîıî ve fe'hîm ol- I 
maları gibi vasıflara, sahibolması gerektiği ya
zılıdır. Bugün de kendierine çok önemli ve kut
sal kaza hakkını kullanma yetkisi verilen hâkim
lerde, evvelâ çok mazbut bir karakter, seziş ve 
anlayış kabiliyeti zekâ, geniş kültür ve mevzu
ata bihakkin vukuf aranmalıdır dediğimiz za
man Mecellenin veciz hükümleri tafsilen ifade 
edilmiş olur. Takdir buyuru/lacağı veçhile bu va
sıfların bir kısmı fıtrî diğerleri kisbîdir. (Bu iti- I 
bar iledir ki; evvelâ hâkimlerin mesleke alınma
larında fıtrî kabiliyet ve vasıflarının bulundu
ğuna delâlet edecek, aile ve şahıslarımda dürüst
lük, tahsil hayatlarının çok. mazbut ve emsalin
den töferrüdetmiş olarak geçmiş bulunması hu
susları üzerinde titizlikle durulmasının lüzumu
na inanıyoruz. Bundan sonra ana kanunlarımı
zın iktibas edildikleri memleketlerde yine maz- -
but bir tarzda doktora yapanlar tercih edilmek 
suretiyle mesleke katî surette alınacakların İM 
yıllık ve özel olarak teşkil edilecek staj mahke
melerinde staja ve staj sonunda da ciddî bir im
tihana tâbi tutulmalarının ve imtihan neticesin
de daha ziyade başarı kaydedilen hukuk şube
sinde adaya vazife tevdiinin muvafık olacağı 
kanaatindeyiz. 

. Hâkimlerin "yükselmeleri, yerlerinin değişti
rilmesi, meslekten çıkarılmaları ile terfi ve ter
fihleri konularındaki düşüncelerimize gelince : 

(Şahsın görünür rütbei akli eserinde) mıs-
raının ifade ettiği gibi biz hâkimlerin yükselme- / 
lerinde eserleri olan hüküm ve kararlarının kıs
tas olmasından daha adaletli bir esas düşünemi
yoruz. Yerlerinin değiştirilmesinde : Coğrafi te
minat diye dilimize giren tâbirin delâlet ettiği, 
istemedikçe hâkimin yerinin değiştirilmemesi 
prensibinin faydasından ziyade tafsile lüzum 
görmediğimiz mahzurları bulunduğundan terk 
edilmesinin yerinde olacağını ileri sürüyoruz. 
Meslekten çıkarılmaları konusu ise : Kanaati
mizce müsamahalı düşünmeye tahammülü olmı-
yan bir meseledir. Kutsal meslekin ciddiyeti ile 
kabili telif olmıyan bir hareketin hâkimden sâdır 
olmasının meslekten çıkarılma sebebi olarak ka
bul edilmesi zaruretine bütün samimivetimizle I 
inanıyoruz. Hâkimlerin ayjık ve ödeneklerinin,; I 
her halde hâkime geçim darlığını düşündürmiye- I 
cek bir seviyede bu mutlaka bütün kamu hiz- I 
metlilerinin aldıkları aylıkların fevkinde bulun- i I 
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masının ve bakıyei hayatlarını endişesiz geçire
bilmek için tam aylıkları ile emekliye ayrılma
larının zaruretini yukarda mâruz düşüncelerin 
tabiî bir neticesi saymaktayız. 

Cumhuriyet savcılarının da görevlerinin arz 
ettiği hususiyet sebebiyle tâbi olacakları istis
nai hükümler dışında ve esas itibariyle hâkim
ler statüsüne dâhil edilmelerinin Anayasamızın 
yargı bölümünde yer alan 137 nci maddesinin 
açık hükmünün tabiî neticesi olacağı kanaatin
deyiz. 

Adalet hizmetinde fonksiyonu olan diğer 
personel icra memurları, malhkeme kâtipleri, 
mübaşirler ve infaz memurlarıdır. Bunlara da 
yeni hâkimler 'kanununda yer verilmesi, hizmet 
icaplarının ayrıca tüzük ve yönetmeliklerle 
düzenlenmesi şayanı temennidir. Bu maruzatı* 
mızla, saydığım personelin, genel olarak me
murlarda 'bulunması gerekli vasif ve şartlar dı
şında özel 'bilgilere salhib olmaları lüzumuna 
binaen ayrı statülere salhip kılınarak yetiştiril
melerine işaret ettiğimize kaaniiz. Bununla 
beraber 'bu konuda iki âcil noktaya temas et
meme müsaadenizi rica ederim; Bunlardan bi
rincisi : Bu memurların sair memurlara kıya-
sen iktihama mecbur bırakıldıkları meşakkatli 
hizmetlerine rağmen <jok küçük kadrolarda is
tihdam edilmeleri ve munzam, ekserahvalde ka
inini tatillerinden de malhram kılan mesaileri
nin karşılıksız kalmasıdır. Bu konuda sunul
duğunu öğrendiğimiz malhkeme kâtiplerinin 
terfi ve terfiöılerini isti'hdaf eden kanun tekli
finin kabulü cidden büyük bir haksızlığın ber
taraf edilmesi 'olacaktır. Ma'hkeme mübaşirle
rinin barem dâhiline alınmalarına rağmen ter-
fihden ve terliden mahrum bırakılmaları (15 
liralık kadro başlangıç ve niftıai kadrolarıdır) 
da burada izalesini temenni ettiğimiz haksız
lıklar arasında yer almaktadır. Temas etmek 
istediğimiz ikinci nokta : 

Ceza evlerinde iç ve dış muhafazanın tev
hidi ve gardiyanlığın bir meslek haline getiri
lerek memur statüsüne tâbi tutulmaları konu
suna ilişkindir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Zaman zaman ceza evlerinde vukua gelen 

müessif ve elim hâdiseler hep bu konunun şim
diye kadar İhmal edilmiş 'olmasından ileri gel
mektedir. Bir sözlü sorum vesilesiyle de arz 
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ettiğim gibi elbetteki marifet iltifata tâbidir. I 
Siz gardiyana bugünkü hayat şartları karşı- I 
slnda asgari geçim imkânı balhşetmiyen ayda I 
200 lira gibi ücret verir ve sonrada kendisin
den dünyada hiçbir Ihizmetlinin iktüham ede-
miyeceği iş beklersiniz. Bu aklın zıddı (bir iş
tir.' Filhakika bizde birçok ceza evleri yalnız 
gardiyanlara mevdudur. O ceza evinde her 
şeydir. Gece - gündüz ceza evindedir. Çok za
man haftalık iznini dahi 'kullanmak imkânın
dan mahrumdur. İslah işi de kendisinden 'bek
lenir. Bu kadar hizmete karşılık 200 lira üc
rete kimlerin rağbet göstereceğini takdirinize 
arz ediyorum. Bu sebepledir ki gardiyanlarda 
muayyen 'bir yaş ve çok zaman imza atacak 
kadar okuma - yazma bilmekten başka şart j 
aranamamış ve ceza evlerine boş kalmakdansa I 
nasıl olursa olsun zihniyeti ile rast gele insan 
gardiyan olarak sokulmuştur. Esefle kaydet
mek isteriz ki ceza evleri idaresinin Adalet 'Ba
kanlığına intikali tarihi olan 19'28 yılından beri 
bu 'hazin 'hale son vermek yani infaz persone
linin, tabiatiyle başta gardiyanların özel bir sta
tüye tâbi tutulmaları yolundaki bütün teşeb
büsler yatırım edebiyatı ile, malî mülâhazalar
la akamete uğratılmıştır. 'Bunun artık Ihal za
manının gelip beklediğine 'hepimizin inanma
mız lâzımdır. 

Ben yapılacak olan bu Ihamlede sayın ve 
enerjik Adalet Bakanı arkadaşımın maliye ba
rajını aşacağını ümit ve temenni ediyorum. 

Bu mephasdeki mâruzâtıma Son vermeden 
evvel adalete yardımcı 'organlara da çok 'kısa 
olarak temas etmek isteriz: 'Bunlar Adlî Tıp 
müessesesi ile adlî tabipler, avukatlar, noter
ler ve adlî zabıtadır. Bunların kuruluşları se
bebine uygun şekilde çalıştıkları zaman hak
kın zuhuruna ne derece 'hizmet ettikleri ve nok
sanlıkları halinde veya maksattan "uzaklaştık
ları 'vakit 'hakkın ziyama ne nisbette âmil (ol
dukları açıklamaya lüzum görtermeyen 'ger- I 
(•eklerdir kanısındayız. İBu itibarla : Adlî Tıp 
müessesesinin modern kriminoloji ve graffaloji 
esaslarına göre tekemmül ettirilmesi ve biç 
olmazsa il merkezlerine birer adlî tabip veril- I 
m esi ve avukatlık ile noterliğin birer kazanç I 
müessesesi olmaktan ziyade hakkın ihkakma I 
yardımcı müesseseler olarak yeniden gözden I 
geçirilmesini temenniye şayan buluyoruz. | 
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Adlî zabıta müessesesine gelince : Kurucu 

Mecliste Anayasa Komisyonu bu müessesenin 
tesisi lüzumuna tasarının üçüncü bölümünde 
adlî zabıta için 'hususi bir hüküm sevk ederek 
işaret etmişti. Bu 'hükmün bulunduğu madde
nin müzakeresi sırasında söz alanların 'hepsi 
müessesenin lüzumunda müstacelen kurulma
sında ittifak etmişlerdi. Yalnız mezkûr hük
mün Anayasada yer alıp almaması tartışma 
konusu olmuş ve neticede tasarıdan çıkarılma
sı uygun bulunmuştu. Bu sebeple : Adlî zabı
tanın süratle kurulması mühim ve acil bir ih
tiyacı karşılayacağı hususu üzerinde fazla 
durmayı zaid görüyoruz. 

MuJhterem arkadaşlarım, 
Mâruzâtıma başlarken adalet teminatının 

yalnız mahkemelerin istiklâli ve hâkim temi
natı olmadığını bunların birer unsur oldukla
rını belirtmiştik. Gerçekten adalet teminatı iyi 
kanunlar ve iyi tatbikat ile kemalini bulur. 
Modern kriminoloji ilminin verilerine göre : 
Cemiyette . huzur ve sükûnun teessüsü, idare 
edilenlerin kanunlara riayetlerinin sağlanması 
ancak-kanunların Anayasaya mutabık olarak 
ve cemiyetin menfaatlerini en iyi şekilde temin 
edecek surette vücuda getirilmeleri ve iyi tat
bik olunmaları ile mümkündür. Aksi halde 
kanunların, ihlâl imkânları daima aranan ve 
hattâ zorlanan huzursuzluk sebebi kurallar 
yığınından başka bir mâna ifade etmiyecekle-
ri tabiîdir. Bu itibarladır ki bu kuruluş dev
rimizde, teşkilât ve usul kanunlarından baş
lanmak suretiyle ana kanunlarla birlikte cezalı 
hususi kanunların, idari kanunların gözden. 
geçirilmesini zaruri görmekteyiz. 

Teşkilât ve usul kanunlarının takdimen ele 
alınmasını teklif edişimizin sebebi : Bugün 
başta Yargıtayımız olmak üzere yurdumuzun 
birçok yerlerindeki hâkimlerimizin insan ta
kati fevkındeki mesailerine rağmen teşkilât 
ve usul kanunlarının noksanları yüzünden ada
lette matlup süratin sağlanmasıdır. Filhakika 
Yargıtay asli fonksiyonunu pek güç şartlarla 
ifa edebilmektedir. Yargıtayı asli vazifesini 
kemaliyle ifa edecek hale getirmek için istinaf 
mahkemelerinin kurulmasını zaruri bulmakta
yız. Gerek Hukuk ve gerekse Ceza usulü ka
nunlarımızdaki işleri sürüncemede bırakan hü
kümlerini ve ceza usulündeki Anayasamız» 
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mutabık bulunmıyan maddelerini tadada lü
zum görmeden bunların tadillerini derpiş eden 
tasarıların bir an evvel gelmesini temenni edi
yoruz. 

Anayasanın çıkarılmasını altı aylik mühle
te bağladığı kanunların en mühimlerinden 
biri olan Yüksek Hâkimler Kurulu teşkili hak
kındaki tasarının da, meclislerde lâyıkiyle tet
kikine müsait zaman bahşedilmek üzere daha 
fazla geciktirilmeden sevk edilmesi yolundaki 
temenninin müşterek arzumuz olduğunu umu
yoruz. 

Bu arada çeşitli sebeplerden maalesef inkı
taa uğradığını öğrendiğimiz Medeni 'Kanunu
muzun tadili üzerindeki çalışmalara tekrar 
başlanıp kısa zamanda ikmal edilmesi yolunda
ki dileğimizi de arza şayan bulmaktayız. 

1932 yılından beri çeşitli sebeplerle uğra
dığı tadiller yüzünden insicamını kaybeden 
Ceza Kanununun ve diğer cezalı hususi kanun
ların yeni Anayasamızın getirdiği ilkelerin ışığı 
altında bir ilim heyeti tarafından revizyona tâbi 
tutulmalarını tehiri tecviz edilemiyecek hizmet 
olarak mütalâa ettiğimizi kaydetmek isteriz, 

îller İdaresıi Kanununda adalet istiklâlini ma
nen zedeliyen hükümler bulunduğundan bunla
rın kaldırılmasını temenniye şayan bulmaktayız. 

Hükümlülerin tahliyelerinden sonra himaye
lerini istihdaf eden müesseselerin kurulması ve 
çocuk mahkemeleri kurulması hakkındaki tasarı
larının da bakanlıkça hazırlandığını memnunluk
la öğrenmiş bulunuyoruz. Bunların bir an evvel 
Meclise şevklerini temenni ederken kanuniyet ik-
tisabetmeleri halinde mevzuatımızın büyük iki 
noksanının giderilmiş olacağına inanıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım. 
Adalet müessesesinin ihmali caiz olmıyan un

surlarından biri de adalet binaları ile ceza ve tev
kif evleri binalarıdır. 

Bugün, esefle kaydetmek isteriz ki, memleke
timizin birçok il ve ilçelerinde adalet tevzi edilen 
mahaller ya köhne binalar veya Hükümet konak
larının elverişsiz zemin katlarında ve infaz mües
seseleri ise asgari sağlık şartlarından yoksun yer- , 
lerdedir. 

Adalet saraylarının mehabetinin insan psiko
lojisi ve iş verimi üzerindeki derin tesirlerini iza
ha lüzum görmüyoruz. 

Keza bu memlekette maalesef yıllık hükümlü 
ve mevkuf hareketleri uzun zamandır yüzbinden 
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aşağı hiç düşmemiştir. Bir kısmı neticede beraet 
eden ve çoğu ıslah edilmek üzere alman ve ekse
riyeti genç yaşlarda olan bu insanların ııslah edil
mek şöyle dursun ahlâkları nı ifsadedici yerlere 
konulmasının 20 nci yüz yılın ikinci yarısında en 
ileri mânası ile insaniyete!,' medeniyetçi, hürri
yetçi bir Anayasanın kabul edildiği Türkiye'miz
de ne dehşet verici bir olay olduğunu bilmem taf
sile lüzum var mıdır? 

Bu mâruzâtımızla, adalet sarayları ile modern 
infaz rejiminin tatbikini mümkün kılacak ceza 
evleri inşaatına devamın, memleketin mübremi-
yet derecesinde olan ihtiyacının karşılanmasına 
matuf bir gayret olacağına işaret ettiğimize kaa-
niiz. 

Bu suretle adalet cihazının başlıca meselele
rine naçizane temas ettiğimiz kanısı ile sözleri
mize son verirken, üstün vatanperverlik ve taraf
sızlıkla her zaman ve her yerde halka ve hakka 
hizmet eden başda aziz meslekdaşlarım hâkim ve 
savcılar olmak üzere bütün Adalet mensuplarını 
saygı ve sevgilerimle selâmlıyor ve yine başların
da Sayın Bakan olmak üzere Bakanlıktaki güzi
de arkadaşlarıma başarılar diliyorum. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir. 

HAYRÎ MUMCUOĞLU (Devamla) — Aziz 
arkadaşlar, maalesef maruzatımı bitiremiyeceğim. 
Yalnız benim için ifası zaruri bir vazife vardır. 
Onu yerine getireceğim. 

ömrümün 27,5 yılı aralarında geçen şerefli 
Türk hâkimlerini, daima büyük vatanperver his
lerle mücehhez, daima -hakka ve halka hizmet 
eden aziz meslckdaşlarımı saygı ile selâmlar ve 
başta Sayın Bakan olmak üzere güzide Bankan-
lık mensubu arkadaşlarıma başarılar dilerim. 
C Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Naci Güray. 

A. P. MECLİSİ GRUPU ADINA NACİ GÜ
RAY (Elâzığ) —Muhterem arkadaşlar; 

Bütçenin Adalet Bakanlığına ait bölümünün 
müzakeresi .münasebetiyle, Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grupunun, Adalet politikası hak
kındaki görüşünü, ana hatları ile arz ©diyorum. 
Adaleti, Cemiyetimizin temeli İkaıbul etmekteyiz. 
Devletin bekasını, Devlet içinde güvenliği, başta 
adalet sağlar. Bu itibarla, .mjilldtlerin medeni 
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seviyeleri, adalete verdikleri önem ve adalet 
mercilerinin vazifelerini yapmakta gösterdikleri 
liyakatle ölçülür. 

Sayın arkadaşlar, 
îyi bir adalet, her şeyden önce bir personel 

ve teşkilât meselesidir. Personel denince başta 
hâkimler gelir. Biiz burada savcılarımızı da, hâkim 
sınırında mütalâa etmekteyiz. îyi bir adalet 
için vasıflı ve bilgili hâkimler lâzımdır. Hâkim
lerin mesleke almışlarında nazari bilgilerden 
başka, tatbikat bilgileri ile de teçhiz edilmeleri 
gerekir. , 

Bugünkü usulde, mesleke almışta, bilhassa 
bu tatbikat bilgileri noksandır. Hâkimlik sta
jının buıgünkü haliyle, bu noksanlık, ikmal olu
namamaktadır. Stajını bitiren genç hakimleri
miz, ekseriya, tek hakimli yerlere verildiklerin
den, kendileri adalet tevziiıtde müşkülât çek
tikleri gibi, vatandaşlar da adalet ışığından lâ-
yıkiyle müstefidolamamaktadırlar. 

Bu sebeplerle yeni hâkimler kanununda, bu 
hususta tedbirler konulması ve bütün hâkimleri
mizin bilgilerini artırmak için, meselâ, meslekî 
neşriyat kolaylığına mazhar kılınmaları, gibi 
noktalara önem verilmesi, adalete hizmet ola
caktır. 

İkinci mesele olarak da, hâkimlerimizin mad
di refahlarını sağlamak gelmektedir, ödenek 
kanuniyle, Devlet imkânlarına göre bu cihet, 
kısmen de olsa, sağlanmış ise de, yüksek dere
celi hâkimlerden bir kısmı kadro sıkıntısı dola-
yisiyle, zamanında terfi edememekte, ödenekler 
maaş derecelerine göre değil, kadroya göre 
muhassas (bulunduğundan, bir kısmı da bu yön
den maddi sıkınJtı içinde bulunmaktadırlar. 

Arz edilen sebeplerle, Adalet Bakanının, 
kadro ve ödenek durumu hakkında, Büyük Mil
let Meclisine kanuni tedbirler getirmesi temenni 
olunur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
îyi bir adalet, bu adaleti tevzi edenler mâ

nevi huzurun sağlanması ile mümkündür. Bu
nunla hâkim teminatına temas etmek istiyoriz. 

Hâkim teminatı, hâkime tanınmış bir imtiyaz 
olmadığı gibi ,hâkimin mesuliyetsizliği de de
ğildir. Hâkim teminatı, hâkimin, Anayasamı
zın 132 nci maddesinde belirtilen, görevimle 
bağımsızlığını, Anayasa, kanun, hukuk ve vic
dani kanaatlerine göre hüküm vermesini sağlı -
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yan bir müessesedir. Bu itibarla, aslında, va
tandaş için bir teminattır. 

Mahkeme bağımsızlığı, hâkim teminatı olma
dan sadece bir hayaldir. Biz, hâkim teminatın^ 
dan, bilhassa hâkimlerin" mesleke almış, terfi,, 
tahvil ve tecziyeleri gibi, bütün personel mua
melelerinin icra ve siyaset organlarının müda
haleleri dışında bırakılmasını anlamaktayız. 

Bugünkü Hâkimler Kanuna, hâkimleri temi
natlı ve teminatsız diye ikiye ayırmış olup, per
sonel muamelelerini icranın elinde buranıdur-
maktadır. Ayrıca, bâzı kanunlarla da bu temi
nat zedelenmiştir. Emeiklilifc Kanununun 3â 
ncu maddesi ve salâhiyet ıkaoıunu gibi. 

İşte yeni Anayasamız, en son Anayasaları 
da örnek tutarak, hâkim teminatını, 134, 136, 
143 ve 144 ncü maddeleri ile, bir Anayasa mü
essesesi olarak •kabul etmiş ve Yüksek Hâkim
ler Kurulu teşkil olunarak, bütün personel mu
amelelerinin bu kurul tarafından yapılmasını 
emretmiştir. 

Yine Anayasanın 137 nci maddesinde, kaza 
mercilerinin bir unsur 'olmakla bera'ber, icranın 
yargı mercilerinde temsilcisi bulunan savcılar 
için de özel bir teminat kabul edilmiştir. 

Hazırlandığını bildiğimiz, bu Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun bir an evvel Büyük 
Millet Meclisine (getirilmesini ve yeni Hâkim
ler Kanununun bir an evvel hazırlanmasını te
menni ederiz. Umarız ki, yeni kurulacak bu ku
rul, görevini kendisinden beklenilen titizlikle 
yapmak suretiyle, cemiyetimize faydalı olsun. 

Sayın arkadaşlar; • ; : $ 
Hâkim teminatı, uzun zaman Büyük Millet 

Meclisi içi ve Meclis dışı, şiddetli münakaşala
rın konusu olmuştu. Hâlkim teminatını bu su-
retle sağlam temellere bağlayıp, bir Anayasa 
müessesesi haline getirerek, bu münakaşalara 
son verip, Türk adaletine büyük hizmet yapan 
inkılâp idaresine ve Kurucu Meclise bu müna
sebetle şükranlarımızı sunmayı bir vazife telâk
ki ederiz. 

Kanunlarımızla adalet mercilerine henüz ibir-
çok memleketlerde bulunmıyan vazife ve ema
netler de tevdi edilmiştir. Biliyorsunuz ki, de
mokratik sistemin, demokratik rejimin temeli 
seçimdir. Seçimlerin idaresi, hâkimlerimize 
tevdi edilmiştir. Hâkimlerimizin bu vazifeyi, 
kemaliyle başardıklarını, burada işaret etmeyi, 
bir vecibe saymaktayız. 
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Sayın arkadaşlar; 
Bu Anayasamızla, yargı organları arasında 

yeni ve çok' önemli bir ımüessese daha yer lalmış-
tır : Anayasa mahkemesi! 

Anayasa Mahkemesi tasarısı, Hükümet tara* 
fmdan Millet Meclisine gönderilmiş, bugün Ada
let Komisyonundan geçmiştir, Anayasa Komisyo
nunda incelenmektedir. 

Anayasa mahkemesi, diğer Devlet organları
na bir üstünlük ifade etmez. O, bir hukuki mu
rakabe organıdır. Bu mahkemenin hukuki ve katî 
mesnedi, sağlamdır. Ancak, bâzı memleketlerde 
ıbu müesseseler, tatbikatlarında cemiyet için fay
dalı olmıyan çatışmalara sebe'bolmuşlardır. 

Biz öteden beri kurulmasını savunduğumuz 
bu müessesenin, kıymetli elemanlarla ve durendiş 
bir tatbikatla, cemiyetimize büyük fayda getire
ceğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mahkemeleri, başkâtibi, zabıt kâtibi ve müba

şiri ile, bir küllolarak kabul etmek zorundayız. 
Bugün bunlar, maddi sıkıntı içinde çalışan, fera-
gatkâr insanlardır. Bu selbeple başkâtip ve diğer 
kâtiplere bir tazminat verilmesi hususunda, Ada
let Komisyonu tetkikinden geçen teklifi, memnu
niyetle karşıladık. Mübaşirler hakkında da çare 
düşünülmesini ve bütün bu personelin, bilgi ba
kımından teçhiz edilmeleri için tedbirler alınma
sını temenni ederiz. 

Bilindiği gilbi, bizde mahkemeler tek dereceli
dir. Muayyen dâvalara sulh mahkemeleri, bunun 
dışındakilere de asliye mahkemeleri bakarlar. As
liyelerin ticaret daireleri, bâzı illerimizde çok ha
kimlidir. Diğerlerinde tek hakimlidir. 

Biz, her şeyden önce, bütün ilçelerimizde as
liye mahkemelerimizin kurulmasını temenni ede
riz. Asliye' mahkemelerinin tek hakimli mi, yoksa 
ıçok hakimli mi olması hususunda, artık karar 
kılınmalıdır. 

Yine bilindiği gibi, mahkemelerin tek dereceli 
mi, yoksa iki dereceli mi olması hususu, hukukta 
münakaşalı bir konudur. Doktrinde, iki dereceli 
olması hususundaki görüş daha ağır basmaktadır. 
Birçok memleketlerdeki tatbikat da budur. 

Bizde, gerek kuruluş, gerek hâkimlerin tâyi-
nindeki noksanlıklar sebebiyle, yapılan tecrübe 
maalesef iyi netice vermemiştir. 

Biz iki dereceli mahkeme tarafında olmakla 
beraber, bunun bir personel ve bir bütçe imkânı 
meselesi olduğunu da, idrak etmekteyiz. Anealk 
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Adalet Bakanlığımızın bu husustaki düşüncesinin 
açıklanmasında fayda görmekteyiz. 

Yargıtaya da, birkaç kelime ile olsun, temas 
etmek isteriz. Malûmdur ki, yargıtay, bir mahke
me derecesi değildir. Yargıtay, memlekette kanun 
ve içtihat birliğini ve kanunların tatbikmdeki 
kontrolü sağlıyan bir yargı kuruludur. Daha zi
yade bir içtihat müessesesidir. 

Fakat tatbikatta, işlerinin çokluğu, usul ka
nunlarındaki tedbir noksanlığı, belki de ikinci de
rece "mahkemelerinin kurulmamış olması sebepleri 
ile yargıtay, bu gerçek vazifesini lâyıkiyle yapa
mamakta, birçok hallerde bir ikinci derc-ce mah
keme vazifesini yapmaktadır. Bu mankemenin 
gerçek vazifesini yapabilmesi için, tedbirler alın
masını ve başsavcılık teşkilâtının da kendisinden 
beklenilen vazifeyi yapabilecek bir duruma geti
rilmesini temenni ederiz. 

Kurulması, Anayasanın 135 nci maddesiyle 
emredilen çocuk mahkemelerinin de bir an evve! 
kurulmasını beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mahkemelerin adalete vâsıl olmak içm taki'b-

edecekleri yolları gösteren Hukuk ve Ceza Usulü 
Muhakemeleri kanunlarında, bugüne kadar yapı
lan tecrübeler de, göz önünde tutulmak suretiyle, 
değişildik yapmak zamanı gelmiştir. Bu ihtiyacı 
duyan Bakanlığın, bu yönden yaptığı hazırlıkları 
mermuniyetle karşıladık. 

Türk Ceza Kanununun bugünkü ihtiyaçları 
karşılamadığı hususundaki kanaat umumidir. 
Bu kanunun, tadili hususundaki hazırlık da 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Bugün ceza adaletinde başvurulan delil ba
kımından, ceza mahkemelerimizin zaaf içinde 
bulunduklarını itiraf etmek zorundayız. Bu 
da, maddî delilleri tesbit hususundaki müesse
selerimizin bulunmamasından ve bulunan mü
esseselerle .de ihtiyacı karşılayamamasından 
doğmaktadır. Bu yüzden, ilmen itibarını kay
betmiş olan şehadet müessesesi bugün memle
ketimiz tatbikatında, mahkemelerin hükümleri
ne esas olan en mühim delili teşkil etmektedir. 

işte biz 6019 sayılı Kanunun bir an evvel 
tâdil olunarak, adlî tababetin cazip bir mes
lek haline getirilmesini ve ihtiyaçları karşılaya
cak müesseselerin kurularak, bu mahzurların 
bir an evvel giderilmesini temenni etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlar; memleket ihtiyaçlarına 
istediğimiz kadar uygun kanunlar yapalım ve 
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istediğimiz kadar mükemmel, mahkemeler teş
kil edelim, eğer bu mahkemelerin verdikleri 
kararların lâyıkiyle tatbikini sağlıyacaksak, 
adaleti tevzi etmiş sayılamayız. 

Bununla hukukta icra ve cezada infaz sis
tem ve müesseselerimize temas etmek istiyo
ruz. 

Yürürlükte bulunan icra ve iflâs Kanunu
muzdan şikâyet umumidir. Uzun yılların tat
bikatı bu kanunun memleket ihtiyaçlarını kar
şılamaktan uzak olduğunu ortaya koymuştur 
Bu sebeple, yeni bir icra, iflâs Kanununun ha
zırlandığı hususundaki Hükümet beyanı mem
nuniyet uyandırmıştır. Bu kanunun bir an ev
vel hazırlanmasını ve icra dairelerinin daha 
bilgili personel ile teçhiz edilmek suretiyle ic
ra teşkilâtımızın ıslah olunmasını temenni ede
riz. 

infaz sistemimize gelince: 
/Bilindiği gibi, Ceza Hukukumuzda, cezanın 

gayesi daha ziyade ıslah esasına dayanmakta
dır. itiraf etmek lâzımdır M, bugün mevcut 
olan sistem bizi bu gayeye ulaştırmaktan uzak
tır. Ceza ve tevkif evlerinin durumları birçok 
yerlerde perişandır. Bâzı yerlerde ceza ve tev
kif evleri birbirinden bile ayrılmamıştır. Genel 
olarak, ceza ve tevkif evleri personeli bu ga
yeye vâsıl olmak için gerekli bilgiden mah
rumdur. 

Bu personeli, bilgi ile teçhiz edip, refahla
rını artırmak bir zaruret haline gelmiştir. 

Diğer taraftan, çocuk ceza evlerini, çocuk 
ıslah evlerini, iş esasına dayanan ceza evlerini, 
ta'biatiyle bütçe imkânları da göz önünde tutu
larak, bir plân ve bir program dâhilinde, ihti
yacı karşılayacak şekilde yapmak lâzımdır. 

tş esasına dayanan ceza evleri, hem ıslah 
gayesini gerçekleştirecek ve hem de mahkûm
ları müstehlik mevkiden müstahsil durumuna 
sokacaktır. Ayrıca, mahkûmiyetlerini bitiren 
şahıslar, cemiyete katıldıkları zaman bir iş ve 
sanat sahibi olacaklardır. Bu yılki bütçede, 
Nafıa bölümüne bu maksat için konulan tahsi
sat çok azdır. Halbuki, ceza evlerimizin bu şek
le sokulması cemiyetimiz için bir nevi yatırım 
telâkki edilebilir. 

Bizim memleketimizde noksanlardan birisi 
de patronaj müesseseleridir. Cezalarını bitire
rek ceza evlerinden çıkan insanların bir kısmı
nın tekrar suç işlemeleri, himayeden uzak ol-
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malarından ileri gelmektedir. Bu itibarla ba
kanlıkça hazırlandığını duyduğumuz, patronaj 
kanum tasarısının bir an evvel Meclise getiril
mesini beklemekteyiz. 

Adalet binalarımızda birçok yerlerde per
sonelin verimli çalışmasına elverişli olmadık
tan başka, adaletin mehabetini sağlamaktan 
uzaktır. Bu binaların da bir program dâhilin
de yapılmasına önem verilmesini temenni ede
riz. 

Vekâlet Teşkilât Kanununun bir an evvel 
getirilmesi ve vekâlet bünyesinde bulunan 
umum müdürlüklerin çalışmalarının, ilmî esas
lara göre düzenlenmesi adlî zabıtanın umumi 
zabıtadan ayrılması hususunun tetkik ettiril
mesini beklemekteyiz. 

Avukatlık Kanununum tadil olunarak, avu
katlık stajının verimli bir hale getirilmesini 
temenni ederiz. 

Sayın arkadaşlar, 
Adalet bütçesi dolayısiyle, birçok noksan

larımıza temas etmiş bulunuyoruz, öyle ki, büt
çenin bir tasarruf bütçesi olduğunu, ve bütçe
nin hazırlanışıındaki müstaceliyeti, idrak etmek
teyiz. Bu sebeple bu temennilerimiz tabiatiyle 
önümüzdeki yıllan ilgilendirmektedir. 

Yeni bütçenin milletimiz için hayırlı olma
sını temenni eder, Hükümetimize ve değerli 
Adalet Bakanımıza başarılar dileriz. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P Meclis Grupu adına 
Atalay Akan. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA ATA
LAY AKAN (Urfa) — Muhterem arkadaşla
rım, 

Bütçenin Adalet Bakanlığına ait bölümünün 
müzakeresi münasebetiyle Cumhuriyet Halk Par
tisi Meclis Grupunun adalet politikası hakkın
daki görüşünü ana hatlariyle arz ediyorum. 

Adaleti cemiyetimizin temeli kabul etmekte
yiz. Devletin bekâsını, Devlet içinde güvenliği 
başta adalet sağlar. 

Bu itibarla milletlerin medeni seviyeleri, 
adalete verdikleri önem ve adalet mercilerinin 
vazifelerini yapmakta gösterdikleri liyakat de
recesiyle ölçülür. 

Sayın arkadaşlar, 
iyi bir adalet her şeyden önce bir personel 

ve teşkilât meselesidir. Personel denince başta 
hâkimler hatıra gelir. Biz burada savcılarımızı 

— 65 — 



M. Meclisi B : 51 
da hâkim sınıfında mütalâa etmekteyiz, iyi 
bir adalet için vasıflı ve bilgili hâkimler lâzım
dır. Hâkimlerin meslöke « almışlarında, nazari 
'bilgilerden başka tatbikat bilgileriyle de teç-
'hiz edilmeleri gerekir. Bugünkü usulde mesle-
ke alınışta bilhassa bu tatbikat bilgileri nok
sandır. Hâkimlik stajının bugünkü haliyle bu 
noksanlık ikmal 'olunamamaktadır. Stajını bi
tiren genç hâkimleu uiz, ekseriya tek hakimli 
yerlere verildiklerinden kendileri adalet tev-
ziinde müşkilât çektikleri gibi vatandaşlar da 
oralarda adalet ışığından lâyıkiyle müstefit 
olamamaktadırlar. Bu sebeplerle yeni Hâkim
ler Kanununda bu hususta tedbirler konulması 

• ve bütün hâkimlerimizin bilgilerini artırmak 
için meselâ, meslekî neşriyat kolaylığına mazlhar 
kılınmaları gibi noktalara önem verilmesi ada
lete hizmet olacaktır. 

ikinci mesele olarak da, hâkimlerimizin mad
di refahlarını sağlamak gelmektedir, ödenek ı 
Kanunu ile Devlet imkânlarına göre bu cihet 
kısmen de olsa sağlanmışsa da, yüksek derece
li hâkimlerden bir kısmı kadro sıkıntısı dola- • 
yısiyle zamanında terfi edememekte, ödenekler 
maaş derecelerine göre değil, kadroya göre mu-
hassas bulunduğundan, bir kısmı da bu yönden 
maddi sıkıntı içinde bulunmaktadırlar. 

Arz edilen sebeplerle Adalet Bakanlığının 
kadro ve ödenek durumu hakkında Büyük Mil
let Meclisine kanuni tedbirler getirmesi temen-j 
ni olunur. 

Sayın arkadaşlar, 
iyi bir adalet, bu adaleti tevzi edenlere, mâ

nevi huzurun sağlanmasiyle mümkündür. Bu- i 
nunla hâkim teminatına temas etmek istiyoruz. 
Hâkim teminatı, (hâkime tanınmış bir imtiyaz 
olmadığı gibi, 'hâkimin mesuliyetsizliği de de
ğildir. Hâkim teminatı, hâkimin Anayasanın 
132 nci maddesinde belirtilen, görevinde bağım
sızlığını, Anayasa, kanun, hukuk ve vicdani 
kanaatlerine göre hüküm vermesini şağlıyan bir1 

müessese olması itibariyle aslında, vatandaş 
için bir teminattır. Mahkeme bağımsızlığı, hâ- ' 
kim teminatı olmadan sadece bir hayaldir. 

Biz hâkim teminatından bilhassa, hâkimle
rin mesleke almış, terfii, tahvil ve tecziyeleri 
gibi bütün personel muamelelerinin, icra ve si
yaset organlarının müdahalesi dışında tutulma
sını anlamaktayız. 
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Bugünkü Hâkimler Kanunu hâkimleri temi

natlı ve teminatsız diye ikiye ayırmış ve perso
nel muamelelerini icranın elinde bulundurmak
tadır. Ayrıca bâzı kanunlarla da bu teminat 
zedelenmiştir. Emeklilik Kanununun 39 ncu 
maddesi ve Salâhiyet Kanunu ıgibi. 

işte yeni Anayasamız, en son anayasaları da 
örnek tutarak, hâkim teminatını, 134, 136, 143 
ve 344 ncü maddeleriyle bir Anayasa müessesesi 
olarak kabul etmiş ve Yüksek Hâkimler Kuru
lu teşkil olunarak bütün personel muamelerinin 
bu kurul tarafından yapılmasını emretmiştir. 
Yine Anayasanın 137 nci maddesinde kaza 
mercilerinin bir unsuru olmakla beraber icranın 
yargı mercilerinde temsilcisi bulunan savcılar 
için de özel bir teminât kabul edilmiştir. Ha
zırlandığını bildiğimiz bul Yüksek Hâkimler 
Kurulu Kanununun bir an evvel Büyük Mil
let Meclisine getirilmesini ve yeni Hâkimler 
Kanununun bir an evvel hazırlanmasını temen
ni ederiz. Umarız ki, yeni kurulacak bu kurul, 
görevini kendisinden beklenilen titizlikle yap
mak suretiyle cemiyetimize faydalı olsun. 

Sayın arkadaşlar, 
Hâkim teminatı uzun zaman Büyük Millet 

Meclisi içi ve Meclis dışı şiddetli münakaşaların 
konusu olmuştur. Hâkim teminatını bu suret
le sağlam temellere bağlıyarak bir Anyaşa 
müessesesi haline getirip bu münakaşalara son 
verip Türk adaletine büyük hizmet yapan in
kılâp idaresine ve Kurucu Meclise bu münase
betle şükranlarımızı sunmayı bir vazife telâkki 
ederiz. 

Kanunlarımızla adalet mercilerine, henüz 
birçok memleketlerde bulunmıyan vazife ve 
emanetler de tevdi edilmiştir. Biliyorsunuz ki, 
demokratik sistemin, demokratik rejimin temeli 
seçimdir. Seçimin idaresi hâkimlerimize tevdi 
edilmiştir. Hâkimlerimizin bu vazifelerini ke
maliyle başardıklarını burada işaret etmeyi bir 
vecibe saymaktayız. 

Bu Anayasamızla, yargı organları arasında 
yeni ve çok önemli bir müesese daha teşkil edil
miştir. Anayasa Mahkemesi. 

Anayasa Mahkemesi tasarısı Hükümet ta
rafından Millet Meclisine gönderilmiş, bugün 
Adalet Komisyonunun incelemesinden d6 ge
çerek Anayasa Komisyonuna sevk editecek bir 
hale gelmiştir. 
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Anayasa Mahkemesi, diğer Devlet organ- I 

larma bir üstünlük ifade etmez. O, bir huku- I 
ki murakabe organıdır. Anayasa Mahkemesi- I 
nin hukuki ve mantıki mesnedi sağlamdır. An- I 
cak bâzı memleketlerde bu müesseseler, tat'bi- I 
kâtlarında cemiyet için faydalı olmıyan çatış- I 
malara sebebolmuşlardır. Biz öteden beri ku- I 
rulmasmı savunduğumuz bu müessesenin kıy
metli elemanlarla ve durendiş bir tatbikatla I 
cemiyetimize büyük fayda getireceğine inanı
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar; mahkemeleri, baş- I 
kâtibi, zabıt kâtibi ve mübaşiri ile bir küllola- I 
rak kabul etmek zorundayız. Bugün bu per
sonel maddi sıkıntı içinde çalışan feragatkâr I 
insanlardır. Bu sebeple başkâtip ve diğer kâ- I 
tiplere bir tazminat verilmesi hususunda Ada- I 
let Komisyonunun tetkikinden geçen teklifi I 
memnuniyetle karşıladık. Mübaşirler hakkında I 
da çare düşünülmesini ve bütün bu persone- I 
ün bilgi bakımından teçhiz edilmeleri için I 
tedbirler almasını temenni ederiz. I 

Bilindiği gibi bizde mahkemeler tek dere- I 
celidir. Muayyen dâvalara sulh mahkemeleri, I 
bunun dışındakilere de asliye mahkemeleri ba- I 
karlar. Asliyelerin ticaret daireleri bâzı ille- I 
rimizde çok hakimlidir. Diğerlerinde tek hâ- I 
kimlidir. Biz her şeyden önce bütün kazaları- I 
mızda asliye mahkemelerinin kurulmasını te- I 
menni ederiz. Asliye mahkemelerinin tek ha
kimli mi, yoksa çok hakimli mi olması huşu- I 
sunda artı'k karar kılınmalıdır. I 

Yine bilindiği gibi mahkemelerin tek dere- I 
celi mi yoksa iki dereceli mi olması hususu I 
hukukta münakaşalı bir konudur. Doktrinde, I 
iki dereceli olması hususundaki görüş daha I 
ağır basmaktadır. Birçok memleketlerdeki tat- I 
bikat da budur. Bizde gerek kuruluş, gerek I 
hâkimlerin tâyinindeki noksanlıklar sebebiyle I 
yapılan tecrübe maalesef iyi netice vermemiş- I 
tir. 

Biz iki dereceli mahkeme tarafında olmakla I 
beraber, bunun bir personel ve bir bütçe imkâ- I 
nı meselesi olduğunu da idrak etmekteyiz. An
cak Adalet Bakanlığının bu husustaki düşün
cesinin açıklanmasında fayda görmekteyiz. 

Yargıtay hakkında da birkaç kelime ile ol
sun temas etmek isteriz. Bilindiği gibi Yargı
tay, bir mahkeme derecesi değildir. Yargıtay 
memlekette kanun ve içtihat birliğini ve ka- 1 
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nunlarm tatbikındeki kontrolü sağlıyan bir 
yargı kuruludur. . Daha ziyade bir içtihat mü
essesesidir. Fa'kat. tatbikatta, işlerinin çoklu
ğu, Usul kanunlarındaki ted'bir noksanlığı, bel
ki de ikinci derece mahkemesinin kurulmamış 
olması sebepleriyle Yargıtay gerçek vazifesini 
lâyıkiyle yapamamakta, birçok hallerde bir 
ikinci derece mahkeme vazifesini yapmakta
dır. Bu müessesenin gerçek vazifesini yapabil
mesi için tedbirler alınmasını ve Başsavcılık 
teşkilâtının da kendisinden beklenilen vazifeyi 
yapabilecek bir duruma getirilmesini temenni 
ederiz. 

Kurulması Anayasanın 135 nci maddesiyle 
emredilen çocuk mahkemelerinin de bir an ev
vel kurulmasını beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; mahkemelerimizin 
adalete vâsıl olmak için takiibedecekleri yolla
rı gösteren Hukuk ve Ceza usulü muhakemele
ri kanunlarında, bugüne kadar yapılan tecrü
beler de göz önünde tutularak değişiklik yap
mak zamanı gelmiştir. Bu ihtiyacı duyan Ba
kanlığın, bu yönden yaptığı hazırlıkları mem
nuniyetle karşıladık. 

Türk Ceza Kanununun bugünkü ihtiyaçla
rı karşılamadığı hususundaki kanaat umumi
dir. Bu kanunun tadili hususundaki hazırlık da 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Bugün ceza adaletinde başvurulan delil ba
kımından ceza mahkemelerimizin zaıf içinde 
olduklarını itiraf etmek zorundayız. Bu da, 
maddi delilleri tesbi't hususundaki müessesele
rimizin bulunmamasından ve 'bulunan mües
seselerin de ihtiyacı karşılıyamamasmdan doğ
maktadır. Bu yüzden ilmen itibarını kaybet
miş olan şahadet müessesesi bugün memleke
timiz tatbikatında ceza mahkemelerinin hü
kümlerine esas olan en mühim delili teşkil et
mektedir. îşte biz 6019 sayılı Kanunun bir 
an evvel tadil olunarak adlî tababetin cazip 
bir meslek haline getirilmesini ve ihtiyaçları 
karşılıyacak müesseselerin kurularak bu mah
zurların bir an evvel giderilmesini temenni 
etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlar; memleket ihtiyaçlarına 
istediğimiz kadar uygun kanunlar yapalım ve 
istediğimiz kadar mükemmel mahkemeler teş
kil edelim. Eğer bu mahkemelerin yerdikleri 
kararların lâyıkiyle tatJbikıni sağlıyamazsa'k 
adaleti tevzi etmiş sayılamayız. 
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„ • Bununla hukukta icra ve cezada infaz sis
temimize ve müesseselerimize* temas etmek isti
yoruz. 

Yürürlükte bulunan İcra ve İflâs Kanunu
muzdan şikâyet umumidir. Uzun yılların tat
bikatı, bu kamunun memleket ihtiyaçlarını kar
şılamaktan uzak olduğunu, ortaya koymuştur. 
Bu sebeple yeni bir İcra ^<J İflâs Kanununun 
hazırlandığı hususundaki Hükümet beyanı mem
nuniyet uyandırmıştır. Bu kanunun bir an ev
vel hazırlanmasını ve icra dairelerinin daha 
bilgili personel ile teçhiz edilmek suretiyle 
icra teşıdlâfımızm ıslah olunmasını teır^nni 
ederi i. 

infaz sistemimize gelince: Bilindiği gibi, bi
zim ceza hukukumuzda cezanın gayesi ıslah 
esasına dayanmaktadır, itiraf etmek lâzımdır 
'ki, bugün mevcudolan müesseselerimiz bizi bu 
gayeye ulaştırmaktan uzaktır. Ceza ve tevkif 
evlerinin durumları birçok yerlerde perişandır. 
Bâzı yerlerde ceza ve tevkif evleri birbirinden 
bile .ayrılmamıştır. Genel olarak ceza ve tevkif 
evleri personeli bu gayeye vâsıl olmak için ge
rekli bilgilerden mahrumdur. Bu personeli bilgi 
ile teçhiz edip refahlarını artırmak bir zaruret 
haline gelmiştir. 

Diğer taraftan çocuk ceza evlerini, çocuk ıs
lah evlerini iş esasına dayanan ceza evlerini ta-
biatiyle bütçe imkânları da göz önünde tutula
rak, bir plân ve program dâhilinde ihtiyacı kar
şılayacak şekilde yapmak lâzımgelir. iş esasına 
dayanan ceza evleri hem ıslah gayesini gerçek
leştirecek ve hem de mahkûmları müstehlik mev
kiinden alıp müstahsil durumuna sokacaktır. 
Ayrıca, mahkûmiyetlerini bitiren şahıslar, cemi
yete katıldıkları zaman bir iş ve sanat sahibi 
olacaklardır. Bu yılki bütçede Nafıa bölümüne 
bu maksat için konulan tahsisat çok azdır. Hal
buki, ceza evlerimizin bu şekle sokulması cemi
yetimiz için bir nevi yatırım telâkki edilebilir. 

Bizim memleketimizde noksanlardan birisi 
de patronaj müesseseleridir. Cezalarını bitire
rek netice hapishaneden çıkan insanların bir kıs
mının tekrar suç işlemeleri himayeden uzak ol
malarından ileri gelmektedir. Bu itibarla Ba
kanlıkça hazırlandığını duyduğumuz Patronaj 
Kanununun bir an evvel Meclise getirilmesini 
beklemekteyiz. Adalet binalarımız birçok yerler
de personelin verimli çalışmalarına elverişli ol
madıktan başka adaletin mehabetini de sağla-
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maktan uzaktır. Bu sebeple bu binaların da 
program dâhilinde yapılmasına önem verilmesi
ni temenni etmekteyiz. 

Vekâlet Teşkilât Kanununun bir an evvel ge
tirilmesi ve Vekâlet bünyesinde umum müdür
lüklerin çalışmalarının ilmî esaslara göre düzen
lenmesi ve adlî zabıtanın umumi zabıtadan ay
rılması hususunun tatbik ettirilmesini beklemek
teyiz. 

Avukatlık Kanununun tadil olunarak avu
katlık stajının verimli bir hale getirilmesini 
temenni ederiz. 

Adalet bütçesi dolayısiyle birçok noksanlık
lara temas etmiş bulunuyoruz. Bugünkü bütçe
nin bir tasarruf bütçesi olduğunu ve bütçenin 
hazırlanmasındaki müstaceliyeti idrak etmekte
yiz. Bu temennilerimiz tabiatiyle önümüzdeki 
yıllan ilgilendirmektedir. 

Yemi bütçenin milletimiz için hayırlı olması
nı diler, Hükümete ve değerli Adalet Bakanımı
za basanlar dileriz. (B.ravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesine oy vermiyen var mı? 

Arkadaşlar programımıza göre bugün Ada
let Bakanlığı bütçesi bitecek, Millî Savunma bi
tecek ve ondan sonra içişleri Bakanlığı bütçesi 
de bitcektir. Adalet Bakanlığı bütçesinde par
ti grupu sözcülerinden maada 14 arkadaş söz al
mıştır. Şimdi bu arkadaşlara sırasiyle söz vere
ceğim. 

Sayın Talât Oğuz. 

TAL.ŞT OĞUZ (Mardin) — Muhterem 
Başkan, sayın ve kıymetli arkadaşlarım, muh
terem Hükümet azaları ve kıymetli basın men
supları : 

Adliye Vekâleti bütçesi üzerindeki görüş ve 
temennilerimizi arz etmeden evvel Türk milleti 
adına icrayı kaza eden muhterem Türk hâkim
lerini ve sizleri hürmetle selâmlarım. 

1. Adlî hayatımızın boşluklarını doldur
maya matuf tedbirlerin alındığını adlî hayatı
mızda açılan yaralann sarıldığını hâkimlerimizi 
maddi ve mânevi refaha kavuşturacak, ideal 
hâkim seviyesine ulaştıracak hazırlıklann Ad
liye Vekâletince yapıldığını müşahede etmek 
ve okumakla, Adliye Vekâleti bütçesi üzerin
de bu durumu memnuniyet verici bir hâl ola-
ırak telâkki ediyor ve Adliye Vekilini tebrik et
meyi bir vazife addediyoruz. 
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2. itham edilerek tevkif olunan ve bilâ-

hara suçsuz/uğu anlaşılarak beraet eden bir va
tandaşa ihlâl edilen bu şeref ve haysiyetinin 
iadesi için Devletçe maddi bir tazminatın ve
rilmesi hususunu zaruri görüyor ve bu demok
ratik hayatın ve hukuk Devletinin esaslı pren
sip ve kaçınılmaz zaruretlerinden addediyoruz. 
Bu hususun mevzuatımızda bir an evvel yer 
alması icabeden bir hüküm olarak telâkki edi
yoruz. 

3. Adlî hayatımızda ihdas olunan salâhiyet 
müessesesini hâkimlik teminatı ile kabili telif 
görmüyor, teminat müessesesini zedeleyici za
rarlı bir unsur olarak telâkki ediyor, işlerin 
aksamasına devamlı ve istikrarlı bir programın 
tatbik vedilmemesine adaletin ve hakkın sürün
cemede kalmasına sebebiyet verdiğini müşa
hede etmek ve duymakla bütçe üzerinde tenkid 
edici bir mahiyet olarak bu hususu telâkki edi-

• yor ve bunun izalesini zaruri addediyoruz. 

4. İlim, irfan, hukuk nosyonunun icabet-
tirdiği bir meslek olan ve her bakımdan hu
kuk ilmiyle mücehhez olması istenen C. savcılığı 
ve sorgu hâkimliği vazifelerinin inhilâli ha
linde • mahkeme başkâtiplerine bu vazifenin 
bir kanunla verilmesi adlî teşkilâtın en önemli 
ve en mühim iki müessesesini tatbikatta iyi ve 
âdil bir şekilde işlememesi neticesini doğuru
yor, kaçınılmaz mahzurları tevlidetmekle bu
nu zararlı bir usul olarak telâkki ediyor, ada
letin yönünü hukuki ve fiilî cepheden aksata
cak bir hüküm olarak mütalâa ediyor ve bu
nun bütçede yer aldığını görmekle tenkidi mu
cip bir mesele olarak telâkki ediyoruz. Bu 
boşluğun ve aksaklığın doldurulmasını temen
niye şayan bir arzu olarak izhar ediyoruz 

5. Kanunların hâkim olduğu sükûn devre
lerinde ve milletin müşterek reyi ile teşekkül 
etmiş bir Hükümetin idaresinde, dâhilde gerek 
ordu ve gerekse bundan daha evvel kuvvetli 
olan efkârı umumiye tarafından tutulan ve 
harici düşmanlara karşı da müdafaa tedbirleri 
almış ve bu itibarla bütün iktidarı Hükümette 
toplıyan, huzur ve sükûnu temin edecek kud
rette bulunan bir Devlette vatandaşın hayatına 
nihayet vermek için hiçbir zaruret olmaz. Şu 
hale göre : Mer'i kanunlarımızda muhtalif suç
lar için kabul edilen idam , cezalarını Faşist 
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italyan Ceza Hukuku ikinci Cihan Harbinden 
sonra tamamen mevzuatından sildiği halde 
idam cezalarının mevzuatımızda halen yer al
masını mer'i bulunan Anayasanın 11 nci mad
desine aykırı buluyor. Yeryüzünde bu kadar 
Devlet payidar olurken, millî emniyet ve asa
yişi temin ve muhafaza da bütün tarih bo
yunca müstesna liyakat sahibi olduğunu muh
teşem misallerle ispat eden Türk siyaset ve 
zekâsı, idam cezasını mevzuatından silmek su
retiyle milletin selâmet, huzur ve saadetini aynı 
mükemmeliyetle daha engin bir haz ve gururla 
idame ettireceğine kaani bulunmaktayız. Bu 
hususu bütçe üzerinde temenniye şayan bir me
sele olarak mütalâa etmekteyiz. 

6. Stajı bitiren genç hâkim ve C. savcı
larının memleketin en ücra köşelerine, ilmî ve 
hukuki tetebbulardan mahrum kalacak şe
kilde tâyinleri ve mukadderatlarına terk edil
meleri, gene dimağların ve meslek aşkının 
zayıflamasına ve adlî hataların zuhuruna sebe
biyet verdiği bir hakikat olduğu, bu kabil genç 
elemanların vilâyetlerde veya müçtemi hâ
kimliği şehirlere tâyinlerini zaruri görüyor 
bunu da adlî hayatımızda kaçınılmaz bir pren-
sibolarak telâkki ediyoruz. 

T. Kaçakçılığa müsait bölgelerde ihtisası 
icabettiren kaçakçılık suçlarından mütevellit 
dâvaların rüiyet edecek kaçakçılık ihtisas 
mahkemelerinin ihdasını zaruri görüyor ve 
bunun bir an evvel tahakkukunu kaçınılmaz 
zaruret olarak telâkki ediyoruz. 

8. 5887 sayılı Harçlar Tarifesi Kanununun 
125 nci maddesinin günbegün fırlıyan iktisadi 
hayatımıza uygun mer'i Anayasamızın 41 ve 
42 nci maddelerine mütenazır bir şekilde teb
dili zaruretinde inanıyor ve bunu da çalışma 
hakkının ve emeğin tabiî bir neticesi olarak 
mütalâa ediyoruz. 

9. Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
mahkeme başkâtiplerinin bir an evvel bu du-
rıımlarının sağlanması için gerekli tedbirin 
alınmasını zaruri görüyor ve bu hususun bütçe 
dâhilinde yer almadığını müşahede etmekle 
üzüntümüzü belirtmeyi bir vazife addediyoruz. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Savın Tahsin Telli. 
TAHSlN TELLÎ- (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; 
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Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında konuşur- ı 

ken sözlerime «Adalet Mülkün Temelidir» veei- I 
zesiyle başlıyacağım. Temelin kuvvetli olması I 
ve istikbale ümitle bakabilmek için temele konu- I 
lan harca çok dikkat etmek lâzımdır. Bu teme- I 
1 i kuvvetli tutan harem unsurlarından biri ada- I 
let tevzii ile vazifeli bu'lunan vicdanından emin I 
bulunacak bilgili ve içtihat kabiliyetli hâkim- I 
ler, yardımcıları avukatlardır. I 

Hâkimlerimiz T. C. Anayasası ile teminata I 
bağlanmıştır. Bunun karşısında bulunan vatan- I 
<daşm teminatı da bulunması lâzımdır. Bu temi- I 
nat hâkimlerin her bakımdan mükemmel insan I 
olmalarına bağlıdır. I 

Uzun zamandan beri bu zümre için tatbik I 
edilen «staj müessesesi bu elemanların yetişmesi- I 
ne kâfi değildir. Bu itibarla gerek hâkimlerin I 
ve gerekse avukatların staj sisteminin değişti- I 
rilmesi zaruridir. Fakültelerdeki öğrenci çok- I 
luğu bunların her bakumdan kontrolünü müm- I 
kün kıramamıştır. Buna binaen fakülteden I 
sonra ayrıca, topluca staj yapmayı sağlıyacaK I 
bir ihtisas tarzı bulmalk lâzımdır. Bu esnada şu I 
hususlar nazara alınmalıdır. I 

1. Tatbikat bakımından bilgisi -artırılmalı- I 
dır. 

2. Ahlâki idurumu ve huyları gözden geçi- I 
rilmelidir. I 

3. İçtihat kaJbiliyetine dikkat edilmelidir. I 
Stajyer Hâkim ve avukat olmak istiyenlerin I 

beraber yetiştirilmeleri esasının benimsenmesi( I 
ve staj sonunda herkesin serbestçe sahasını seç- I 
mesi esası kabul edilmiştir. I 

Muhterem 'arkadaşlarım : Diğer bir husus I 
da hâkimlerin verdikleri kararların kontrolü I 
bakımımdan Yaryıtay teşkilâtının «yükünün ha- I 
fifletilmesidir. Asliye mahkemeleriyle Yargıtay I 
arasında iikinci bir ikaza kademesinin kurulması I 
bu hususta bir tedbir olarak düşünülebilir. I 

Hâkimlikte ihtisasa yönelmeyi sağlamak lâ- I 
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar; Adalet kanunlardaki 
hükümlerle tecelli ettirilir. Eğer kanunlarımız
daki hükümler hak yerine haksızlığa vasıta ola-
biliyorsa bununla adaletin tecelli ettirilmesine 
imkân yoktur. Bir ıkanun yasama organınca ka
bul edildiği anlda lâfzan Millî Kanun vasfını 
alırsa da, milletin tarihî geleneklerine, örf ve 

- âdetine kıymet vermediği 'müddetçe asıl ımâna-
siyle Millî Kanun vasfını alamaz. I 
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Bu itibarla halen yürürlükte bulunan kanun

ları gözden geçirmek tarihî inançlarımızın na
zara alınarak yeniden tedvininde zaruret var
dır. Kanunlarımız tedvin edilirken o zaman 
kullanılan dille ele alınmıştır. Kanunların an
laşılmasına mâni olan bu halin giderilmesi1 an
laşılabilir dille yeniden kaleme alınması şarttır. 

Keza, cezai hükümler mümkün okluğu nis-
bette bir kanunda toplanmalıdır. 

Haksız olarak tutuklandırılmış kimselere 
tutuklu (kaldıkları süreye göre tazminat veril
melidir. 

Devlet vatandaşın can emniyetini sağlamak
la mükellef tir. Bu itibarladır ki, kendisine dü
şen vazifeyi ifa edemiyerek faili meçhul cina
yetlerden maktul taraf veresesine tazminat ve
rilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım : Medeni Kanun 
memleketin içtimai bünyesi ve milletin inanç 
ve kanaatleı-i nazara alınmadan İsviçre Medeni 
Kanunu tercüme edilmek suretiyle Türk Mede
ni Kanunu olarak kabul edilmiştir. Bâzı mües
seselerinde katolilk mezhebinin tesiri bulunan, 
milletimizin bünyesine uygun olmıyan ve hü
kümleri bakımından kâfi olmıyan ve gayriâidil. 
olan meselâ boşanma, nesebi gayrisahih çocuk
ların durumu, evlâtlık müessesesi, mirasta fü-
ru ile beraber geride kalan usulün mirasa müs
tahak olamaması, lüzumsuzluğu aşikâr intifa 
hakkı, bir kıyım mirasçılara mahfuz hisse tanın
maması, tatbikatta mahkemelerin işlerini ço-
ğaltmaktan başka işe yaramıyan iştirak halin
de mülkiyet şeklinin şuf'a ile ilgili hükümlerin 
müesseseyi tanzime (kâfi bulunmaması gibi se
beplerle yeniden ele alınması 1953 yılında başlı-
yan çalışmalar tekrar ele alınarak yeni bir mede
ni kanun hazırlanması yerinde olur. 

Keza Borçlar Kanununun da gözden geçirilme
si lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, nüfusumuzun % 75 
ini ilgilendiren ve 1926 da ayrı bir kanunla dü
zenleneceği bildirilen sulardan intifa, meralar ve 
yaylalar hakkındaki Kanun bugüne kadar tedvin 
edilmiş bulunduğundan köylü vatandaşlarımız 
bir türlü huzura kavuşmamışlardır. Eskiden bu 
hususta bir çalışma olduğunu öğrenmiş bulunu
yorum. Bir an evvel kanunun çıkarılması için 
Meclise sevkı ve kanuniyet kesbetmesi mühim bir 
ihtiyaca cevap verecektir. 

- 60 — 
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Arkadaşlarım; bütçeye gelir temini bakımın- I 

dan bilhassa vilâyet ve büyük kaza merkezlerin- I 
deki noterlikler Adalet Bakanlığına bağlı birer I 
müessese haline getirilirse önemli bir gelir kay- I 
nağma kavuşmuş olur. öyle noterler var ki, bu- I 
nun aylık safi kazancı 14 000 lira civarındadır. I 
Gelirinin fazlalığı sebebiyledir ki, Adalet Ba- I 
kanlığı son müsteşarı kendisini böyle bir noter- I 
lige tâyin ettirmiştir I 

Kanunların tefsiri T. B. Millet Meclisine ait- I 
tir. Bu itibarla tevhidi içtihat müessesesi ile ya- I 
sama organının haklan Temyiz Mahkemesine ve
rilme neticesini doğuı muştur. Birçok ahvalde çı- I 
karılan Tevhidi İçtihat kararları tarafınızdan 
tedvin edilen kanunları hükümsüz kılmaktadır. I 
T. C. K. nun 93 ncü ve M. K. nunun 639 ncu 
maddesiyle alâkalı tevhidi içtihat kararları 
bu mahiyettedir. Hattâ tecil hususundaki tevhidi I 
içtihat kararının kritiğini yapan Ord. Prof. Ta- I 
bir Taner, İstanbul Hukuk Fakültesi mecmua- I 
larından birinde etraflıca eleştirmiştir. Bu mües- I 
seseye de eğilmek zamanı gelmiştir. I 

"Vaktin tahdidi sebebiyle konuşmalarıma bu- I 
rada son verir, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al- I 
kışlar) 

BAŞKAN — Oy toplama muamelesi bitmiştir. I 
Sayın Ali Cüceoğlu. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) —• Muhterem ar

kadaşlar; 1962 yılı Adliye Vekâleti bütıjesi üze
rinde birkaç söz söylemek ihtiyacını hissettim. 
Bütçenin umumi vaziyetine göre 210 milyon 859 
bin 531 lira tahsisat konmuştur. Bunun 2 milyon 
781 bin lirası yatırım (içindir. Bu meblâğ Adliye 
Vekâletinin ve adlî organın şahsiyetiyle hemayar 
değildir. Çok azdır. Bugün adliye binalarının du
rumu perişandır. Bu binaların içine girdiğimiz 
zaman biz adliyeden beklediğimiz mânevi büyük
lüğü kaybederiz. 

Ayrıca ceza ve tevkif evleri ıslaha muhtaçtır. I 
Bunun (için de yatırım hesabına 8 200 liralık bir I 
tasarruf sağlanmıştır ki, bu tasarruf yapılmamalı 
bilâkis tahsisat çoğaltılmalı idi. Ceza ve tevkif 
evleri müşterektir, mevkufla hükümlü aynı çatı 
altındadır. Bu da efkârı umumiye nazarında âm-

' meyi rencide edici bir vaziyettir. Bunun da ıslahı 
şarttır. I 

Usul kanunları ciddiyetle ele alınmalı ve ıs- I 
lah edilmelidir. Bu kanunlardaki boşluklar yü- I 
zünden celseler uzamakta, dâvalar sürüncemede 
kalmaktadır. I 
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Yine icra ve iflâs kanunu tasalısının hazır

landığını ve Meclise takdim edileceğini Sayın Ba
kan söylediler. Hakikaten bu elzemdir ve bir an 
evvel gelmesi zaruridir. Çünkü, piyasadaki ikti
sadi krizin başlıca sebeplerinden birisi; ticaret 
erbabının dükkân ve mağazasmdaki mallarını İs
tanbul'a karşı diğer yerlerdeki dükkânlara ka
çırması neticesinde kriz meydana gelmektedir. 
Bir noter senedi ile satış yapıp mağazada şahsın 
ismi değiştiği anda alacak tahsil kabiliyetini kay
betmektedir. 

Mahkemelerin işlemesi bakımından bilhassa za
bıt kâtibi ve mübaşirlerin üzerinde durmak lâ
zımdır. Bunların daha iyi yetdşmelerini temin 
edebilmek ve mesleklerinde ehil olmalarını sağlı-
yabilmek için bir mektep kurulması zaruridir. 
Çünkü, zabıt kâtipleri ve mübaşirler ele alındığı 
zaman bunların çok perişan bir durumda olduk
larını görmek gayet kolaydır. Esasen efkârı umu-
miyenin, halkın adliyeye girip çıktıktan sonraki 
adliyeye karşı soğuk davranışlarının yegâne se
bebi, bunların ehliyetsiz oluşudur. Adliyeye giden 
bir vatandaş evvelâ bunlarla karşılaşır. Kâtip ve 
vatandaş münasebetleri düzenlenmelidir. Bunla
rın kadro imkânları dardır. Maddi bakımdan 
tatmin edilmemişlerdir. Bunun için de huzur
suzdurlar. 

Üçüncü bir husus, Adliye Encümenlerinden 
bunlarım tâyin ve diğer işlerinin alınması lâ
zımdır. Bu encümenlerin yaptıkları tâyin Ve 
terfiler hissiyatla suiistimal edilmektedir. Bu
nun için de doğrudan doğruya vekâlete bağlan- * 
masında zaruret yardır. 

Yine ce>za evlerinden mahkemelere sevk edi
len vatandaşlar sokaklarda elleri kelepçeli dizi
ler halinde götürülmektedirler. Bu hoş değil
dir. Bumun için de araba tahsisinde zaruret 
vardır. Adliye ile ce^a evlerinin uzak olan yer
lerde mutlaka arabaya ihtiyaç vardır. Yine ce
za mahkemelerinde keşfe gitmek için Vesait 
tutmak meselesi de bu önemdedir. Suçüstü tah
sisatından bu paralar verilmediği için, hiçbir 
"şoför gelmek istememektedir. Zira, parayı ne 
zaman alacağı meçhuldür. Bunun için suçüstü 
tahsisatına ayrılan 200 000 lira azdır. Adlî teş
kilâtlara her güm ceza keşifleri, katil keşifleri 
için bir araba taihsis edilmesi zaruridir. Bütçe 
Komisyonu esasen bu hususa temas etmiştir. 
Bu husu'sun da bir sn evvel ele alınmasını ve 
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peyderpey bu adliyelere birer araba tahsis I 
edilmesini uygun mütalâa etmekteyim. 

Mâruzâtımın ele alınacağından emin olarak 
ve bundan sonraki safhalarda adliyenin açık 
kısımlarının kapatılmasını diler, hürmetlerimi 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Nevzat Şener? Yok. İhsan 
Tombuş? Yok. Osman Şahinoğlu? Yok. Fethi 
Ülkü? Yok. Kemal Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Vazgeçi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Erol Akçal? Yok. Maz<har Arı-
kaıı. 

MAZHAB AK1KAN (1 çel) — Büyük Mec
lisin sayın üyeleri; Adalet Bakanlığı bütçesi
nin görüşülmesi mün*ısebetîyle ben de bu mües
sese hakkındaki naçizane düşüncelerimi sizleri 
ısıkmadan bizzarure îelhisan arz etmek üzere 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

'Sözlerime, binb'ir kahramanlık menkılbele-
riyle dolu yüce tarihimizden birkaç sayfa çe
virerek baş'lıyaeağım. 

16 neı Asrın ilk yansı, muhteşem bir im
paratorluk doğuyor, akıncı muzaffer Türk or
duları işgal eyledikleri topraklardan büyük ta
rihi vakar içerisinde geçiyorlardı. 

Askerlerin her tarafı talan ettiklerimi düşü- i 
nerek, halk bağ ve bahçelerine koşuştular. 
Hakikaten birçok bağ çubuklarında üzüm kal
mamıştı. Hepisi üzgün ve mahzundu. Bu sırada 
içlerinden birisi bağırdı: Altın, altın var diye. 
Evet, çubuklarda rengârenk küçük çıkınlar ı 
asılıydı. Hepsinin içerisinde altın vardı. Asker 
ihtiyacı olan üzümü koparmış, bedelini altın 
olarak bu çıkınlara koymuştu. Köylüler sevinç
li ve heyecanlıydılar: Harb eden askerleri bu i 
kadar, âdil olan bir milletin idaresi kimîbilir 
ne kadar adaletli diyerek kucak açıp teslim I 
oluyorlardı. 

işte, karış karış dünyanın dört bucağına 
hâkimiyet ve hars damgası basmış, başka mil
letlerin tek nümunesiyle öğündükleri, devlet
lerin en büyüğünden çok daha büyüğünü yüz
lerle kurmuş atalarımızla tarihî muvaffakiyeti 
işte bu üstün adalet duygusuna dayanıyordu. 
Bunun içindir ki, «Adalet mülkün temelidir.» 
vecizesınde'ki sihrin büyük kudretini, adaletli 
bir-milletin beka ve terakkisi yanında, adalet- i 
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siz ülkede her şeyin bir gün hüsrana gark ola
cağını söylemekle en doğru şekilde ifade etmiş 
oluruz. 

Adalet öyle bir destek, öyle bir kuvvettir 
ki; değirmenini yıkacağım: söyliyen imparato
ra, «Hayır yıkamazsın, çünkü Berlin'de hâkim 
var» diyen Alman değirmencisi de, zamanın hü
kümdarını ve bugün devleti dâva eden bir Türk 
vatandaşı da Tanrının mukaddes adı için hâ
kimden hakkın teslimini istemişlerdi. Hak, ne 
kadar kutsi bir mefhumsa onu meydana koyacak 
•kişiler de o derece aziz ve muhterem varlıklar 
olmalıdırlar. 

Hâkimler, rahim, müşfik ve 'müstakimi ol
manın sırrına eren kimselerdir. 

O, bir baba şefkatiyle tarafları dinlerken; 
zerreleri hesaba katan bir taassup içerisinde 
ibreyi düzgün ve dürüst tutacaktır. 

Adaletin mutlak tecellisi için hukuk hayatı-
ımızm her türlü maddi ve mânevi kuvvetlerle 
teçhizedilmesi gerekmektedir. Çünkü: Kılıçsız 
terazi ne kadar acizse, terazisiz kılıç da o kadar 
zaliim bir kuvvettir. 

Hâkim ve savcı, muvaffakiyetleri suçlu san
dalyesinde önlerinde oturan adamın başını is
temekteki ustalığa bağlı birer kanun adamı de
ğillerdir. Bugünkü Anayasa gibi kudretli bir kı
lıca sahibolarak, hak ve adalet önünde ibadet 
edenleri bu huşu halinden hiçbir kuvvet gü
nahkâr bir istikamete götürememelidir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ve Anayasa mah
kemesini, hakkın tecellisinde tam bir emniyet 
içerisinde çalışabilme imkânını veren tedbirler 
ve yasama organına dahi devamlı adaletin ışığı 
altında en emin yolu bulma itiyadını hazırlıyan 
müesseseler olaraik büyük muvaffakiyet temen
nisiyle yâdetmek yerinde olur. 

Bütün bunların yanında hâkimin ve savcının 
hulâsa adalet dağıtan makamları işgal edenlerin 
insan olduklarını unutmamak lâzımdır.. Yeni kuru
lacak müesseselerin kuruluş ve teşkilât kanun
larında bu meslek münfesihinin maddi, mânevi 
kıymetlerle değerli olmasını temin edecek hü
kümler vaz'edilmeli, fakat hâkim teminatı, yo
lunu şaşıran, dehşet ve ıstırap saçan vazifelilere 
asla kalkan olmamalıdır. 

Temennilerimiz : 
Adalet binalarının birçoğunun bugünkü nâ-

müsait durumundan kurtarılması, 

— 6 2 -
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Usul ve İcra kanunlarında sürat temin ede

cek hükümler vaz'ı, 
Büyük iş merkezlerindeki mahkemelerin 

takviyesi, 
Hâkim terfi işinin zamanında sağlanması 

için kadro kifayetinin ayakta tutulması, Ayır-
,ma Meclisi toplantısı dolayısiyle terfilerdeki ge
cikmenin müktesep hakla telifi, kâtiplerin kifa
yet dereceleri üzerinde müsamahasız bir mura
kabenin sağlanmasını mümkün kılacak ciddî 
tedbirlerin mutlaka alınması, 

Mahkeme kalemlerinin iş y sahiplerini kor-
kutmıyacak hale getirilmesi icabetmektedir. 

Ceza evleri, işkence yerleri değildir. Suç iş
lemiş olan kimsenin marazi ruh âleminde akıl 
ve zekâyı yardıma çağırarak onun telkin etti
ği temiz duygular ve tuttuğu aydın ışıklar jçeri-
sinde arılanma ve iyiye tebdil etme müessese
leri haline getirilmelidir. Âmme nizamının mü
eyyidesi ceza evlerinin anahtarlarını gecelerin' 
karanlığında elinde bulunduran gardiyanların 
barem içi kadrolara aktarılarak gardiyanlığın 
infaz mesleki haline getirilmesi, ceza evi bina
larının program dâhilinde 'bugünkü plânlar 
tashih edilip tasarruf sağlanarak inşası, mah
kûmları serbest hayatta muvaffak kılacak hi
maye müessesesinin mutlaka ihdası en halisane 
temennimizdir. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim hususlar • 
bir tenkid değil, durumun önemini Yüce Heye
tiniz Önüne sermek ve dolayısivle bunların pa
ra, bütçe meselesi olduğunu belirtmektir. Yok
sa Adalet Bakanlığının bu dâvanın tahakkuku 
için ne kadar arzulu olduğunu öteden beri ya-
kînen bilen bir insan olarak bu uğurdaki ça
ba ve gayretleri şükranla yâdederim. Bu yıl 
Bakanlık bütçesindeki tahsisat tezayüdü 12 
milyon lira civarındadır. Bugünkü plânlarla 
yalnız bir ceza evini 8,5 milyon liraya yap
mak zorunda olan bir Bakanlık için bu artık 
fantazi mesabesinde olup hüzün vermektedir. 
Bir memleketin beka sembolü olan adalet için 
eğer Yüce Heyetiniz imkân lütfederse adalet 
mensubu zevatın çocuklarına yüksek tahsil için 
Hükümetin yurt kurmavı düşündüğünü sevinç
le haber aldım. Karma Hükümet ve onun ener
jik Adalet Bakanı ve muktedir teşkilâtı tara
fından bütün noksanların hal yoluna konaca

ğ ı n a ben yürekten inanıyorum. 
Hepinizi 'hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 

bütçesinin oylama neticesini arz ediyorum. İşti
rak 256. 

Kabul : 219 
Ret : 35 
Çekinser : 2. 

Vakıflar bütçesi kabul edilmiştir. 
Bir takrir var efendim, okutuyorum. 

jMillet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde partilerin 

görüşleri ve altıdan fazla arkadaşın temennile
ri bizleri kâfi derecede tenvir etmiştir. 

önümüzde 20 . 2 . 1962 yani bugün görü
şülmesi gereken Millî Savunma Bakanlığı büt
çesi ve ayrıca içişleri Bakanlığı bütçesi gibi 
yüklü görüşme mevzuları vardır. 

Bu itibarla kifayeti müzakere kararının alın
masını saygılarımla teklif ediyorum. 

Eskişehir 
(delâlettin Üzer 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Bakan. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU (Kırşehir) — Çok muhterem Başkan ve Mil
let Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 1962 yılı büt
çesini Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ışığı 
altında Meclisin huzurunda müdafaa ve arka
daşlarımın paha biçilmez tenkid ve irşatlarına 
cevap arz etme fırsatını elde etmiş olduğumdan 
dolayı bahtiyarlığımı arz eder her birerlerinizi 
hürmetle selâmlarım. 

Gerek parti grupu adına konuşan arkadaş
lara gerekse şahısları adına bu kürsüden beyan
da bulunan arkadaşlarıma irşat, tenvir ve ikaz
ları sebebiyle teşekkürlerimi arz ederim. Ve si
yasi hayatımda tevdi buyurduğunuz Vekâlet 
hizmetim, hangi noktada biteceği malûm olma
makla beraber, biteceği güne kadar bu ışık al
tında hizmet etmeyi vazife bilirim. 

Arkadaşlarımın tenkidleri, şu noktalar etra
fında toplanmış bulunmaktadır : 

Ceza evlerimize taallûk eyliyen hususlar, si
yasi işlerimize taallûk eden kısımlar, mahkeme 
kuruluşlarımız, mevcut kanunlar üzerindeki te
menniler, hâkim yetiştirme ve hâkim meslekinin 
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değeri... Bunlara bu sıra içerisinde cevap arz et
meye çalışacağım. 

Ceza ve tevkif evlerimizin personel zaviye
sinden elinden tutulacak bir müessese olduğu 
inkâr ka'bul etmez bir hakikattir. Bakanlığımız
da gardiyanların memur kadrosuna ithali husu
sunda bir kanun teklifi hazırlanmış bulunmak
tadır. Bütçeye az bir külfet yükliyecek olan 
bu kanun tahmin ederim ki, Yüksek Heyetinizin 
tasvibine mazhar olacaktır. 3 milyon 638 590 
lira gibi bir fark arz eden bu cüzi miktar için ; 
Büyük Meclislin, müzaheretlerini esirgemıyece-
ğinden emin bulunmaktayım. 

Çocuk ıslah evleri ve çocuk ceza evleri ba
kımından umumi vaziyet şu merkezdedir. An
kara, izmir, Elâzığ ıslah evlerinde ve Ankara'- | 
da yapılacak ilâve ile bu ıslah evlerinde barına- j 
cak 11, 15 yaşları arasında çocukların yekûnu 

- 600 dür. 15 - 18 yaşı arasında çocuk ceza evle- j 
rinde cezalarını çekmekte olan ve İzmir, Konya, | 
Eskişehir'de bulunan çocukların adedi 229 dur. j 
Altı aydan daha az ceza ile mahkûm olmuşlar j 
için çocuk ceza evlerinde yer bulmak mümkün 
olmadığından, umumi ceza evlerinde tefrik edi
len kısımlarda bu cezalar ikmal ettirilmektedir. 
Bunların adedleri 287 dir. Üç yerde açacağımız 
çocuk ceza evleri ile bütün suçlu çocukların 
umumi ceza evlerinden ayrı yerlerde ve cezadan 
beklenilen ıslah ve cemiyete yararlı bir şekilde 
iadelerinin teminine büyük bir gayret sarf edi
lecektir. 

Ceza evlerimizin iç ve dış emniyeti zaviye
sinden ileri sürülen fikirlere /biz de iştirak et
mekteyiz. 1929 - »1930 da meriyete 'girmiş olan 
1721 sayılı Kanunla, ceza evlerinin iç ve dış 
emniyetinin Adalet Bakanlığınca temin edil
mesi âmir (hüküm olarak mevzuatımız arasında 
yer almış bulunuyor. Ancak, gardiyan ve mu
hafız kadrosu itibariyle bunların Devlet büt
çesine tahmil eylediği yük 60 milyonun fev
kinde bir me'blağa haliğ 'olmaktadır. (Bu itibar
la ceza evlerimizin iç ve dış emniyetinin 'bera
berce yürütülmesi mevzuunda, bir yıl bütçe
siyle bu işlerin yürümesinin mümkün olamıya-
cağmı Yüksek Meclis takdir eder. Bu sebeple 
iç emniyet gardiyanlarla, dış emniyet ise Jan
darma Nizamnamesinin 221 nci maddesine tev
fikan jandarma ile idame ettirilmektedir. Teş-
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kil edilen bir komisyon marifetiyle jandarma 
kuvvetleriyle yapılan çalışmalarla peyderpey 
iç ve dış emniyetin müstakil (olarak Adliye 
Bakanlığına devri hususunda hazırlıklar ikmal 
edilmek üzeredir. 

Çocuk mahkemeleri esas itibariyle Anaya
samızın 135 nci maddesinde (bir Anayasa hük
mü ve emri olarak yer almış bulunmaktadır. 
Yüksek .Meclisin malûmu olduğu üzere, her 
zaman tekrar ettiğim !bir hususu arz etmeme 
müsaadelerinizi istirham ederim. Bugünkü mo
dern ceza hukuku zaviyesinden varılan netice 
şudur: Dünyada suçlu çocuk yoktur. Eğer bir 
çocuk suç işlemişse ya asıosyaldir, veya anor
maldir. Ya talbiatın ve kötü kaderinin veya ce
miyetin hatası 'onun 'omuzlarına binmiştir. Bu 
itibarla çocuk mahkemeleri ve çocuk ıslâhının 
bu" ışık altında tedvininde Adliye Vekâletimiz 
gayret sarf etmektedir. Bugünkü ceza siste
mimizde, 'bu mevzu ele alınmışsa da 'bunlar 
kuvvetli ve cesaretli Ibir adım telâkki edilecek 
hususları ihtiva etmemektedir. Bu. zaviyeden 
tetkiklerimiz 'bittiği zaman, huzurlarınıza te
kemmül etmiş Ibir kanunla çıkmak gayreti 
içerisindeyiz. 

İş esası üzerine müesses ceza evlerinin mik-
tariyle, merkez ceza evlerimizde iş yurtları ma
rifetiyle 'çalıştırılan mahkûmların miktarı diğer 
mahkûmlara nisbetle pek hüyük bir yekûna 
'baliğ olmaz. Yakın zamanda inşası bitecek 
Niğde, Dest gibi 'birtakım ceza evleriyle, bir 
arkadaşımın bu kürsüden ifade ettiği şekilde, 
hazırlıklarını ikmal ettiğimiz ve (birtakım mü
esseselerle varmış olduğumuz anlaşmalar neti
cesinde çalıştırılmayan mahkûmların adedini 
asgariye indirmek gayretindeyiz. Bu mahkûm
ların ıslahı ve hu ıslahtan 'beklenen 'fayda ko
nusundaki temayül, bugünkü modern cemiyet
lerde, insanın çalı'şmasiyle kendi kendisini mu
rakabe etme mevkiinde olması istidadında be
lirmiş 'bulunmaktadır. Ceza Kanunumuzun 
umumi hüviyeti içinde yapacağımız tadillerle, 
13, 14, 15 nci maddelerdeki tadilleri modern 
esaslara göre düşünmekteyiz ve bu mevzuda 
bir komisyon çalışmaktadır. 

Mahkemelerimiz ve zatişlerimiz zaviyesin
den dermeyan buyurulan hususata da cevap,, 
arz etmek isterim : 
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Sorgu hâkimliklerinin külliyen kaldırıla- I 

rak hazırlık tahkikatı neticesindeki evrakın 
doğrudan doğruya mahkemelere tevdi edilme
sinin usul ittihaz edilmesi ileri sürülmüş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım takdir buyururlar 
ki, sorgu hâkimliği müessesesinin külliyen ref'i 
ile sadece cumhuriyet savcıları marifetiyle gerek 
sulh, gerek asliye, gerekse ağır cezayı alâkadar I 
eden mevaddm doğrudan doğruya (mahkemeye 
intikali hususu hemen huzurunuzda evet veya 
hayır denilebilecek kadar basitlik arz eden bir I 
adli müessese ve bir doktrin değildir. Üzerinde I 
dikkatle, ehemmiyetle durulması, incelenmesi ve I 
Garp mamleketlerindeki sistemlerden istiane I 
edilmesi zaruretiyle karşı karşıyayız. Hemen I 
şurasını arz etmek isterim ki, sulh ve asliyeye I 
taallûk eden mevaddm bugün iddianame ile I 
doğrudan doğruya mahkemeye intikali mümkün- I 
dür. Ama Devletin arşı ulusal emniyetini teh- I 
dideden veya hayatın ifnasına müncer olabile- I 
cek suçlara kadar olan kısımlarda, bir şahsın I 
müddeiumuminin hazırlık tahkikatı ile kendi- I 
sini hâkimin huzuruna sevk etmekte dâva em- I 
niyeti ile karşı karşıya mıyız, değil miyiz mese
lesi de zihinlerde istifham yaratacaktır. Bu iti
barla meseleyi bir ilmî tetkike terk etmenin fay
dalı olacağı kanaatindeyim. 

Mahkemelerimizin çilekeş kâtip ve başka- I 
tiplerinin ve mübaşirlerin durumu hakikaten I 
üzerinde durulmaya ve düşünülmeye değer mev- I 
«ulardandır. Bir hâkimin kudreti ne nisbette I 
üstün olursa olsun,-bir hâkimin kanunlara say- I 
gısı, adalete hürmeti ne mertebei âlâda bulunur
sa bulunsun hükmetmek mevkiinde olan bu in- I 
sanın geniş bilgki ve geniş yüreği, adaletin tam I 
olarak-tecellisi için mahkemelerle kalem teşki- I 
lâtı birlikte yürümediği takdirde ne muamelâ
tın ve ne de netayici hükmiyenin tatminkâr ol-
mıyacağını biz de bilmekteyiz. Bu itibarla, Ad
liye Encümeninde zabıt kâtibi, başkâtip, müba
şir ve icra memurlarımıza ödenek verilmesi hak- I 
kındaki kinim tasarısının müzakeresi bitmiş 
Bütçe Encümenine intikal etmiştir. Ouma günü 
saat 10 da müzakeresi bu Encümende yapılacak
tır. Bundan sonra Yüksek Heyetinizin tasvip ve 
takdirlerine iktiran eylediğf takdirde bu çilekeş I 
mesleği az da oka bir sıkıntıdan kurtaracak, 
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bu suretle adalete hizmet etmenin zevkini tada* 
cakamız. 

Tek hakimli mahkemelerimiz: 
Bugün teşkilâtımızda, 98 yerde tek hâkindi 

sulh mahkemesi, 289 yerde de asliye mahkemesi 
olmasına rağmen, tek hâkimle idare edilen mah
kemelerimiz mevcuttur. 

Kanaatimiz, inancımız odur ki, tek hâkimle 
adalet tevziinden derhal feragatle asliye mahke
melerini işler bir hale getirmek lâzımdır. Ancak 
bunun bir kadro meselesi olduğunu Yüksek Mec
lis takdir buyuracaktır. Kadro meselesi üzerinde 
söyliyeceklerimiz daha geniş bir ölçüde huzuru
nuza geldiği zaman olacaktır. Ancak Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununu Vekâletimizce bu haf
ta sonunda Yüksek Meclise sevk edilecek hale gel
miş bulunacaktır. Bu kanunla birlikte Temyiz 
Mahkemesinin bugünkü çalışma sıkıntısı ve dos
ya tazyiki altında bulunan vaziyetini tezekkür 
ederek Reisler Encümenince varılan bir karai'la 
vekâletimiz uyarılmış ve bu düşünce ile iki Tem
yiz dairesinin daha ittihazına Adliye Vekâleti ola 
rak lüzum görülmüştür. 

Anayasa Mahkemesine tefrik edeceğimiz kıy
metli hâkimler ile Yüksek Hâkimler Kuruluna 
ayıracağımız değerli ve yüksek dereceli hâkimle
rimizin tutarı ve Temyizde ihdas edilecek iki dai
reye tefriki, lâzımgelen hâkimlerin miktarı itiba
riyle aşağı - yukarı 24-25 aded Temyiz âzalığı 
kadrosu ve birinci sınıfa ayrılmış, taşra teşkilâ
tımızda hizmet görmekte olan hâkimlerin terfi
leri ve istikballerini maddi zaviyelerden teminat 
altında bulundurmak için yüze yaklaşan yüzlük 
kadro, 80 kadar 90 lık kadro, 60 - 70 aded de 80 
lik kadro talebiyle yüksek huzurunuza, geleceğiz. 
Adaletin tevziinde, istikbal endişeleri, adaletin 
dağıtılmasında maddi sıkıntılarla karşı karşıya 
kalınmadığı zaman hâkimin adaletinden daha 
emin olunabileceğini takdir edersiniz. Mecellede 
«hâkim, gam ve gussa ve açlık ve galebe nevm 
gibi mahza tefekküre mâni olabilecek bir arıza ile 
zihni müşevveç olduğu halde hükme tasaddi et
memelidir.» kaziyesi esas alınmıştır. Büyük Mec
lisin kadro mevzuunda Adalet Bakanlığını dt*-
tekliyeceğinden ve adaletin uzun yıllar beklediği 
kadro noksanlıklarını telâfi edeceğinden emin 
olduğum için şimdiden kendimi bahtiyar addede
rim. 

Kanunlar üzerindeki temenni ve telkinlere kı
saca arzı oevubetmek isterim, 
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1889 tarihli ve Zenardelli Kanunu ismi ile 

anılan ve bugünkü Ceza Kanunumuzun mehazını 
teşkil eden İtalyan Ceza Kanununun aldığımız 
tarihten itibaren, 1274 tarihli Ceza Kanunname! 
Hümayunundan aktarılan maddelerle esas pren
sibi ihlâl edilmeye başlanmıştır. Bundan sonra 
1884, 2275, 3038, 5435, 6123 sayılı kanunlarla ve 
diğer tadillerle yapılan değişikliklerle mahiyeti 
asliyesinden uzaklaşmış bir kanun manzarası nrz 
etmektedir. Bilhassa 1930 tarihli Rokko Kanunu 
adiyle anılan ve Faşist rejimin temayüllerini ih
tiva eden kanundaki hükümleri de sinesine aldık
tan sonra, Ceza Kanunumuz bugün artık üzerine 
dikkat ve hassasiyetle eğilmek iktiza eden bir Ka
nun manzarası arz etmektedir. Modern ceza ka
nunları ve Türk içtimai bünyesinin alıştığı bu eo-
m, hükümleri zaviyesinden tetkiklerle birlikte bir 
neticeye bağlanması zaruretine biz de inanmış bu
lunuyoruz. Bu itibarla Adliye Vekâletinde bir 
komisyon teşkil edilerek Ceza Kanunumuz bu za
viyeden tetkik edilmektedir. Ceza Kanunumuzun, 
aynı zamanda 3038, 3112, G123, 6988 sayılı ka
nunların infazdaki ivicaçları dolayısiyle derlen
meleri mevzuunda her birini parça parça getir-
mektense kül halinde getirmeyi ve bunun aynı za
manda kolaylık da getireceğini ifade etmiş bulu
nuyorum. En kısa zamanda bunları ikmal ederek * 
(getireceğimizi arz ederim. 

İcra ve Islâf Kanunu memlekette dert halin
de terennüm edilmektedir. İstanbul Tüccar Der
neğinin hazırlamış olduğu proje bir aydır Adliye 
Vekâletinde tetkik edilmektedir. Bu projeyi tet
kik eden komisyon dün yine'toplantı yapmış ve 
bu toplantıya bendeniz de iştirak etmiş bulunu
yorum. Ticari hayatta ve hukukta hakkın istih
salini mucibolacak takip hukuku zaviyesinden 
İcra ve İflâs Kanununun arz ettiği ehemmiyeti 
bendeniz de, cemiyetin hissettiği nisbette olmasa 
(bile kendi istitaatım dâhilinde hissetmiş bir arka
daşınız olarak lüzumlu ve zaruri görürüm. Bir an 
evvel bitirilmesi hususunda telkinlerimizi yaptık, 
ingallah kısa zamanda biter. 

. A v u k a t l ı k Kanunu ve avukatlık mesleki, bir 
Imıhe hizmeti olmakla beraber - ben de sayın ho
cama iştirak ederek ifade edeyim ki, - Anayasa
nın her teşekkülün kendisini idare etmek iktida
rına malik olduğu yolundaki hükmüne dayanarak 
ve ihdasından bu yana gerçek esprisini kaybetmiş 
olduğuna inanarak Adliye Vekâleti sultasından 
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kurtarılması lâzımgelen bir meslek olarak yeni
den kanunun ele alınması zaruretine inanmış bu
lunuyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Anayasa Mahkemesi kuruluşuna ve muhake
me usullerine dair Kanun Adliye Vekâletimizce 
hazırlanıp, Hükümet kanaliyle Yüksek Meclise 
intikal ettirilmiş ve Adalet Komisyonunda müza
keresi tamamlanarak Anayasa Komisyonuna inti
kal etmiş ve orada müzakereleri devam etmekte
dir. Teşriî kaza zaviyesinden, bugünkü mahkeme
lerde kanunların Anayasaya aykırılığı hakkında 
bir kararın ittihazını mümkün kılmıyan nehçi 
ortadan kaldıracak olan ve teşriî organı muraka-
he zaviyesinden değil, ancak, kanunların Anaya
saya uygunluğunu tetkik zaviyesinden bu memle
kete ışık tutacak müessesenin bir an evvel kuru
larak işlemesini lüzumlu gördüğümü ifadeyle ik
tifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, teferruata fazla girmek 
ve zamanınızı almak istemiyorum. Teknik kısma 
taallûk eyliyen hususat zannederim ki, bu arz et
tiğim noktalar etrafında toplanmakladır. Geriye 
en mühim nokta olarak arkadaşlarımın temas et
tiği hâkimlik stajı ve hâkim yetiştirilmesi mev
zuu kalmaktadır. 

Biz gerek bir teşekkül olarak ve gerekse şah
san bendeniz bugünkü staj müessesesinin kifaye
tine inanan bir arkadaşınız değilim. Bugünkü 
staj müessesesi Adalet Bakanına tanıdığı bir sa
lâhiyetle, stajın iki sene devam etmesi icabeder-
ken birinci senenin sonunda Bakan staja son ve
rir ve kuralarını çektirerek hâkim namzetlerini 
tâyin ettirebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 11 . 6 . 1329 tari
hini taşıyan Hükkânı ve Memurini Adliye İn
tihap Nizamnamesine bir göz atalım. Bu Ni
zamnamenin 29 ncu maddesini okuyorum. 

«Madde : 29 - Darülfünunu Osmani Hukuk 
Şubesinden mücerret mezuniyet, mertebei sa
niye memuriyetine intihap için hak 'bahşet
mez. Buı kabîl mezunlar mertebei saniyeden 
bir memuriyete tâliboldukları takdirde Mah-
kemei Temyiz rüosası ile Başmüddeiumumiden 
ve Mahkemei Temyiz devairine mensup birer 
azadan mürrekebolarak nezaretin daveti mah-
susası ile teşekkül eden dmtihan encümeni hu
zurunda talimatı mahsusasma tevfikan şuabatı 
hukukun nazariyat ve ameliyatından tahrirî 
ve alenen şifathi imtihanlar vererek bilfiil hâ-
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himiyette istihdam ehliyetini mübeyyin bir şa
hadetname istihsal etmeye ve bir sene tatbikat 
için muayyen usulü takibeylemeye mecburdur
lar» Bu kayıtlar bu Nizamnamede yer almış bu
lunmaktadır. 1958 tarihli Fransız Hâkimler 
Kanununu nda da aşağı - yukarı aynı hükümler 
yer almış bulunmaktadır. 1329 daki kayıtları 
1958 senesinde kendisine ışık diye alan Fran-
sık Hâkimler Kanunu bizim bu hükümleri
mizden istifade etmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla sadece mahkemelerd birer ay, 15 şer gün 
geçici bir hizmet görmekle adalet tevziinde 
bir hâkim namzedinin olgunlaşacağını kabul 
etmeye imkân tasavvur etmemekteyiz. Ankara 
ve İstanbul üniversiteleriyle yaptığımız te
maslarda hâkimlerimizin yetiştirilmesi husu
sunda yeni bir istikamet ve yeni bir usul tâ
yin edilmesinin zarureti ortaya çıkmış bulun
maktadır. Henüz kesin bir neticeye varılma
mış olduğu için hangi yoldan ve istikametten 
gidileceğini şu anda Muhterem Heyetinize ifade 
etmek mümkün olmamakla beraber, bu işin 
ehemmiyetine inananlardanım. Eski hukuku
muzun ifadesiyle «Beynel hasmeyn adi ile» ada
let tevziine memur olan hâkim, herkesi inan
dırıcı seviyei ilmiye ve ahlâkıyede olmak mec
buriyetindedir. Mecellenin 1792 nci maddesinde 
hâkimin tarifi eski terimlerle üç mim ve üç 
nunla ifade edilir. Hâkim; hakim, fehîm, müs
takim, emin, mekîn ve metîn olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Türk hâkimi; hakim, 
fehîm, müstakim, emin, mekîn ve metîn merte
besine eriştiğini birçok imtihanlarla isbat etmiş
tir. (Alkışlar) Hayatımıza son veren, servetimi
zi sona erdiren, hürriyetimize set çeken, babalık 
hakkımıza bizden nezeyliyen, kocalık sıfatımızı 
zevale erdiren, velhasıl tabiî ve mevzu hukukun 
bahşettiği hakları insanların üzerinden mürtefi 
kılan bir sandalyede oturduğunun azametini 
hisseden ve bir tasarrufu ilâhiyeyi yer yüzünde 
vekâleten icra ettiğini bilen hâkimlerimiz buna 
lâyıktırlar, bu seviyededirler ve bu seviyemin 
üzerine de çıkacaklardır. Muhterem Senatoda 
arz ettiğim gibi bir noktaya işaret etmeme mü
saadenizi rica edeceğim. Huzuru ilâhide insanlar 
çırılçıplak hüviyetleriyle hesap verirler. Nasıl 
ki, Allah'ın huzurunda çırılçıplak hesap verilir
se, adalet önünde de ne iktisabettiği mevki, ne 
intisabettiği zümre, ne şu, ne bu göz önüne alm-
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madan insan olarak, fert olarak müsavi hesap 
vermek ve hak istemek mecburiyetindeyiz. Bu 
itibarla Adliye Vekiliniz olarak şunu ifade et
mek isterim ki, beşeriyetin idamei hayatına sah
ne olan ve birgün sonu gelecek olan bu dünya
daki gayretlerimiz, Adliye Vekiliniz olarak sarf 
ettiğimiz ve edeceğimiz gayretlerimiz Türk Mil
letinin saadetine ve adalete hizmetten ibarettir. 
Bu gayretlerimiz kaynağını vahyi ilâhiden, il
ham ve mevzuu tabiî hukuktan almakla belki 
hedefe ulaşacaktır. 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri, sevap ve 
günahlarımızın hesabını huzuru ilâhide vermek 
bir mükellefiyeti uhreviyediır. Adalet Bakanı 
olarak yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların 
hesabını da huzuru millette açık alınla vermeyi 
bir mükellefiyeti dünyeviye kabul ederim. Eğer 
bunun hesabını huzurunuzda hakkım olmasa da 
bir-parçacık verebildimse bu, kıymetli müsama
hanız sayesinde olmuştur. 

Hepinizi hürmet ve saygı ile selâmlarım. (Sü
rekli alkışlar.) 

KEMAL SAEIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN -*- Buyurun. 
KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
1. Ketebenin bilgi ve ehliyeti istenen sevi

yede midir? 
2. Değilse yetiştirilmeleri için ne gibi ted

birler düşünülmektedir? 
3. Ketebe yetiştirmenin ve zatişlerinin yeni 

esaslara bağlanmasını adalet hizmetinin selâme
ti için lüzumlu görmekte misiniz ? 

ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-
LU (Devamla) — Lüzumlu görmekteyim, mes
lek okulları açmak çarelerini araştırıyoruz Sa
yın Kemal Bey. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bir sual de 
ben sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sualler tevali ederse yeniden 
müzakere açmak demek olur. En son söz millet
vekilinin olduğu için arkadaşımıza söz verdim, 
diğer arkadaşlara söz vermek mevkiinde deği
lim. 

HALÎL ÖZMEN (Kır§ehir) — Son söz mü-
letvekilinindir hükmüne dayanarak söz istiyo-
rum. 

BAŞKAN — Kifayet takriri verildikten son-
ra ne görüşülebilir, ne de sual sorulabilir. En 
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fion söz milletvekilindir, hükmüne dayanarak ar
kadaşımıza söz verdim. 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde genel gö
rüşmeler bitmiştir. Şimdi bölümlere geçiyoruz. 

B. Lira 

206 

207 

209 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 
. BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

îkinci kışını - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 107 320 000 

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

202 Ücretler 13 101 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 3 323 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu -maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 

3 000 

ödemeler 
BAŞKAN 
miyenler.., 

8 125 582 
— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

218 7458 sayılı Kanun gereğince öde
necek kasa tazminatı 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 Hâkim ödeneği 24 267 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et-
miysiîler... K&buJ edilmiştir. 
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B. 

220 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

Lira 

6119 sayılı Kanun gereğince adlî 
tababetle ilgili olarak ödenecek 
tazminat 471 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 
ncu maddeleri gereğince müte
hassıslara verilecek huzur üc
reti 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 516 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 4 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 2 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 7 970 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 357 520 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 780 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayıllı Kanun gereğince öde-
.necek tedavi giderleri ve yol
lukları 325 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar giderleri 326 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördünoü 'kısım • Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenter... Kabul edilmiştir. 
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Lira I B. 

417 Kovuşturma giderleri 4 654 800 
BAŞKAN — Kabul edenle*... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Adlî Tıp Kurulu giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Ceza ve tevkif evleri giderleri 25 439 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Milletvekilleri ve C. Senatosu 
üyelerinin seçim giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Yüksek Soruşturana Kurulu ve 
Yüksek Adalet Divani her türlü 
masrafları 294 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere yerilecek 
burslar 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri ' 39 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 58 322 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 

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

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

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve 

Ankara Adliyesi Hâkim ve Me
murları Yardımlaşma Cemiyeti-

100 000 

79 000 

lira 

ne (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 92 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarmalar 

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

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

III - Transfer edilen yatırım 
fonları 

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

IX - Makina ve teçhizat satmalımı 
ve esaslı onarımları 

792 Makina ve teçhizat satmalımı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Adliye bütçesinin tümü üzerindeki konuş
malar bitmiştir. Saat 19,00 olmuştur. Program 
gereğince henüz tetkik edilmesi lâzımgelen iki 
bütçe vardır. Fakat, bu hususta bir takrir ve
rilmiştir. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlıkça, her ne kadar, Millî Savunma 

Bakanlığı bütçesinin bu gece görüşüleceği ifa
de edilmiş ise de, bu hususun beyanı sırasında 
birçok arkadaşlarımız hazır bulunmadıkları ci
hetle haberdar olmamışlardır. 

Bu sebeple Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sinin müzakeresine 21.2.1962 çarşamba sabahı 
başlanması hususunun oya konulmasını teklif 
ederiz. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

(«Hayır» sesleri, «devam devam» sesleri) 
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul e k 
miştir. 
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Muhterem arkadaşlar bir hususu arz etmek 

isterim. Program mucibince bundan sonra gö
rüşülmesi lâzımgelen bütçeler bitinceye kadar 
sabah, akşam ve gece oturumlarına devam edi
lecektir. 

Bu hususta bütün arkadaşların şimdiden ma
lûmatları olması lâzımgelir. Bütçeyi zamanında 
çıkarmak için bundan sonra bu şekilde hareket 
edileceğini arkadaşların bilmeleri ve ona göre 
hareket etmelerini rica ederim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ticaret 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâlet 
buyurmanızı arz ederim. 

15 Ocak 1962 
Giresun Milletvekili 

Mustafa Kemal 'Çilesiz 

$oru : 
1. — Karadeniz bölgesinin fındık müstah-

sıllarınm istihsali artırmak maksadiyle Ziraat 
Bankasında fındık bahçelerinin beher dönümü 
için aldıkları kredinin miktarı nedir? 

2. — Beher dönüm için verilen krediye esas 
teşkil eden barem hangi tarihte tostoit edil
miştir? 

3. — Arazi (bedellerinde husule gelen artma 
dolayısiyle Ziraat Bankasının arazi bareminde 
/bir değişiklik yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğinin ve kredi bakımından tes'bi't edi
len baremin artınlmasiyle, müstahsıllarm tefe
cilerden kurtulmasının mümkün 'olup 'olmıyaca-
ğınm veya müstahsilin istihsal ettiği fındığın 
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Sabah saat ondan onüçe, öğleden sonra on-

beşten ondokuza, gece yirmiden o günkü prog
ram bitinceye kadar toplantılara devam oluna
caktır. Aksi takdirde bütçelerimizi zamanında 
çıkarmak imkânı olmıyacaktır. 

Arkadaşların şimdiden bu hususa muttali 
olarak buna göre hareketlerini tanzim etmelerini 
rica ederim. 

Yarın saat onda toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,5 

hakiki değerinin kendi eline geçmesi ve tefe
ciler tarafından istismar edilmemesi için ne gi
bi tedbirler alınmıştır. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 15 . 2.1962 

letdcaret Genel Müdürlüğü 
Banka ve Kredi 

özel : 
Sayı 

Genel : 4/2769 

özü: Giresun Milletvekili Mus
tafa Kemal Çilesiz'in yazılı so
ru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: 18 Ocak 1962 gün ve Kanunlar Mü- -

dürlüğü 7/43 827/3506 sayılı yazınız : 
Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'

in gün ve «ayısı yukarda belli yazınız ilişiğin
de alınan 15.1.1962 günlü yazılı soru öner
gesi incelendi : 

1. Fındık müıstahsıllaıınm mevcut bahçele
rinin yıllık masraflarını karşılamak maksadiy
le T. C. Ziraat Bankasınca dekar başına 21 li
ra hesabiyle çevirme kredisi açılmaktadır. 

2. Fındık için dekar başına evvelce 15 lira 
olarak verilmekte olan bu had, bankanın plas
man VQ imkânları nisbetinde ve ihtiyaç ölçü-

ö. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal | 
Çilesiz'in, Karadeniz bölgesi fındık müstahsılla- i 
rmın istihsali artırmak maksadiyle Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasından aldıkları kredinin j 
miktarına ve artırılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna Ticaret Bakanı İhsan 
Gürsan'ın yazılı cevabı (7/43) 
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sünde Haziran 1955 tarihinde 21 liraya çıkarıl
mıştır. 

3. a) Bankanın toprak değer baremleri 
normal olarak her 5 yılda bir revizyona tâbi 
tutulmaktadır. Bununla beraber arazi alım ve 
satım bedellerinde % 20 nisbetinde bir azalma 
veya çoğalma vukubulduğu ve buna bankanın 
mahallî şube ve ajanslarmca da kanaat getiril
diği takdirde 5 yıl beklenilmeden mevzuat esas
ları dâhilinde baremin yenilenmesi cihetine gi
dilmektedir. 

b) Giresun ve ilçelerindeki banka, şube ve 
ajanslarınca tanzim olunan baremlerin son re
vizyon tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 

Mahallî 

Giresun 
Bulancak 
Keşap 
Ş. Karahisar 
Görele 
Alucra 
Espiya 
Tirebolu 

Baremin 
tasdik 
tarihi 

1961 
1959 
1962 (Tahakkuk safhasında) 
1962 (Tahakkuk safhasında) 
1960 
1961 
1958 
1958 

c) Diğer taraftan câri ikraz birimlerinin 
artırılması bankanın kaynak ve imkânlarının 
inkişafına bağlı bulunduğundan yeni malî kay
naklar sağlandıkça ve maliyet masraflarında 
tahavvüller vâki oldukça kredi birimleri üze
rinde gerekli artırmalar yapılmaktadır. 

d) Müstahsilin tefeciler tarafından istis
mar edilmemesini temin için çiftçinin ihtiyacı 
olan kredinin yeteri ölçüde ve zamanında veril
mesi, alman kredinin behemahal istihsale sar
fının kontrol edilmesi icabetmektedir. 

T. C. Ziraat Bankasının malî kaynakları he
nüz bütün ihtiyacı karşılayamadığından, bir 
taraftan Bankanın yeni malî imkânlarla takvi
yesine, diğer taraftan da mahallî Tarım Teşki-
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lâtları ile iş birliği yapılarak açılan kredinin 
maksadına sarfının kontrolünün sağlanmasına 
çalışılmaktadır. 

Banka tarafından alman bu tedbirlerle tat
minkâr sonuçlara ulaşılabilmesi için bir taraf* 
tan da müstahsilin imsakli davranarak yıllık 
geliri ile sarfiyatı arasında bir muvazene kur
ma fikrini benimsemesi ve aldığı krediyi istih
salden başka bir maksatla kullanmaması ge
rekeceği tabiîdir. 

Bu gayenin tahakkuku için de ilgililere Ban
kaca da gerekli telkinler yapılmaktadır. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Ticaret Bakanı 
İhsan Gürsan 

2. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
narenciye ihracatına biraz daha fazla ehemmi
yet verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Ticaret Bakam İhsan Gürsan'tn yaeût 
cevab% (7/54) 

17 Ocak 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile rica ederim. 

Muğla Milletvekili 
Hilmi Baydur 

Sahil mıntakalarımızda narenciye istihsali 
iftihar edebileceğimiz bir dereceye varmış ve iç 
istihlâkin üstüne çıkmıştır. Bu sene yalnız Al
manya ve Avusturya'ya yapılan ihracatın mem
nuniyeti muciboldıığu mezkûr memleketlerden-
gelen teşekkür mektuplaımdan anlaşılmıştır. 
Fakat ihracat kâfi miktarda olmadığı için bu 
mahsulün gereği gibi değerlendirilemediğini bu 
defa seçim bölgeme yaptığım seyahatte öğren
dim. Narenciye ihracatına biraz daıha ehemmi
yet verilmesi hususunda Bakanlıkça ne gibi ted
birler alınmakta ve bu hususta ne düşünülmek
tedir? 
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16.2.1962 

özü : Muğla Milletvekili Sayın Hilmi 
Baydur'un, narenciye ihracatı ile ilgili 
yazılı soru önergesi Hk. 

*" ' " Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23.1.1962 tarih ve 7/54918/3809 sayılı yazılan. 
Narenciye ihracatına biraz daha fazla ehemmiyet verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 

dair Muğla Milletvekili Sayın Hilmi Baydur tarafından verilen yazılı soru önergesi tetkik 
edilerek istenilen izahat aşağıda verilmiştir : 

I - Son beş senelik narenciye ihracatımız neviler itibariyle şöyledir : 

Portakal, Diğer taze 
Mandalin limon • turunçgiller 

Sene 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Ton 
3 067 
7 141 
11 083 
9 227 
7 261 

Kıymet 
1.000 $ 

683 
935 
940 
828 
722 

Ton 
1 353 
5 850 
1 979 
10 495 
8 871 

Kıymet 
1.000 $ 

315 
l 051 
282 

1 215 
1 180 

Ton 
186 
375 
347 

1 188 
956 

Kıymet 
1.000 $ 

32 
75 
28 
100 
90 

Bu maddenin ihracatında 1957 den itibaren devamlı bir artış kaydedilmişse de, 1961 ihracatın
da miktar ve kıymet itibariyle 1960 a nazaran bir azalma görülmektedir. Bunun kısmen rekolte az
lığı, kısmen de dış pazarlardaki arz fazlalığı neticesinde fiyatların düşmesi ile izahı mümkündür. 

II - Narenciye ihracatımızın artırılmasını teminen alman ve alınması düşünülen tedbirler aşağı
da sıralanmıştır : 

1. Mahsulün temiz, muntazam ambalajlar içinde, mütecanis tipler halinde dış pazarlara arz 
edilebilmesi bakımından standardize edilmesinin Önemi takdir edilerek, Narenciye Standardizasyon 
Nizamnamesi hazırlanmış ve yürürlüğe konulmak üzere bulunmuştur. 

2. Taze meyva ve sebze, bu cümleden olmak üzere narenciye ihracatının inkişafında finans* 
manın önemi büyüktür. Bu sebeple Amerikan (ICA) karşılık paralarından bu mahsullerimize 
tahsis edilen 20 milyon T.L. lık kredinin 30 milyon T.L. sına çıkarılması için Maliye Bakanlığı nez-
dinde teşebbüse geçilmiştir. 

Bundan başka, T. C. Ziraat Bankasınca Mersin bölgesi taze meyva ve sebze ihracatı için ay
rılan 1 milyon liralık plasman 2,5 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Bahis konusu kredinin daha kolay kullanılmasının gerektirdiği tedbirlerin alınması zımnında 
T. C. Ziraat Bankasına talimat verilmiştir. 

3. Taze meyva ve sebze, bu meyanda narenciye mahsulünün dış pazarlarda tanıtılması, bu 
suretle ihracatın artırılması gayesi ile çeşitli dış kaynaklardan faydalanılarak deneme ihracatı ya
pılması cihetine gidilmiştir. 

Bu mevsim sona ermeden, Belçika'ya 70 tonluk portakalın deneme mahiyetinde ihracedile-
bİlmesi için gayret sarf edilmektedir. 

- i t 

i l Meclisi 
T. a 

Ticaret Bakanlığı 
Dışticaret Dairesi 
özel : 322.80.20 
Genel : 5/3032 
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4. Orta - Şark pazarlarına, narenciye ihracatımızın artırılması üzerinde de durulmakta, bu 

pazarların 1m bakımdan arz ettiği imkânlar etüt edilmektedir. 
5. Bilâteral anlaşmalar akdedilirken, bu memleketlere narenciye ihracatımızın artırılması 

hususu üzerinde ısrarla durulmaktadır. 
6. Narenciye ihracatımızın artırılması, nakliye imkânları ile de yekinen ilgilidir. Bilhassa 

soğuk hava ve vantilâsyon tertibatını havi gemilerin mevcudiyeti bu ihracatın inkişafında müs
pet bir tesir icra edecektir. 

Bu husus Ulaştırma Bakanlığı ile müştereken incelenmektedir. 
7. Bunların dışında ihracatımızın meslekî teşekküller vasıtasiyle Bakanlığımıza intikal et

tirdikleri, ihracatı artırıcı teklif ve temenniler de müspet bir görüşle tetkik edilmekte, iç ve dış 
teşkilâtımız vasıtasiyle kendilerine her türlü kolaylık gösterilmektedir. 

Keyfiyet arz olunur. 
Ticaret Bakanı 
İhsan Gürsan 
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Beden Terbiyesi öenel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık ü) eıikler 

450 
274 
235 

30 
9 

175 
1 

[Kabul 
İhsan Ataöv 
Nazmi Kerdımoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balitacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

edenler] 
Ekrem Palksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi GiMoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
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Mehmet Ali Anslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dennancı 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeylî 
Nurettin Bulak 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Ali özdifemeıüi 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 

M. Meclisi B : ( 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağla/m 
Bahrî Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Hâldan Kısayöl 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuık Aytan 
Ahmet Gürkan 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Süıkan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deiikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
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Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdaioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük t 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asıım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Oijâey 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
ÇANAKKALE 

Refet Sezgin 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Aaizoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ertugrul Akça 
Turhan Bilgin 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Neomeddin Küçüker 

İSTANBUL 
Fahrettin Keriım Gökay 

KARS 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 

Sabri Kesürin 
Osman Zeki Oiktay 

KONYA 
irfan Baran 
Mekki Keskin 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

URPA 
Celâl öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğhı 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rusa Polat \ 

[Çekinserler] 
ÇORUM 

İhsan Tombuş 
KASTAMONU 

İsmail Hakkı Yılanlı-
afclu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemür 

KONYA 
Kadircan Kaflı 

MARDİN 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

[Oya katilmıyanlar] 
ADANA 

Ali Boadoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral (B.) 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhli* Ete 

Mahdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt (B.) 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoglu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Gihat Bilgehân 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoglu 
Fennî îslimyelj 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan (B.) 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Giyasettin Karaca 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
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Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Etihem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Adi Muhsin Bereketoğla 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sim Hocaoğlu 
Sekip înal 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Fuat Arna 
Cihad Baban 
Suphi Bayıkam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Donnan 
(Baş. V.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
llhâmi Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
Malik Yölaç 

M. Meclisi 
İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
îhsan G ursan (B.) 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Şinasd Osıma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâaddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
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Huvrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azıt 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürfk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Rafet Aksoy (Baş. V.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güııer 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer ( t 
D.) 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmuran Evliyaoğlu 
(B.) 
Fevzi Geveca 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 

Hüseyin Özalp 
SİİRT 

Adil Yaşa 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Sebatı Hastaoğhı 
Ahmet Kangal 
Oevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Selâhatftin Güven 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağrnurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görenta§ 
Şülkrü Kösereisöğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğ 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer . 

[Açık üyelikler] 
Muş 1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanun tasanaına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 256 

Kabul edenler : 219 
Reddedenler : 35 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 193 
Açık üyelikler \ 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip- I 
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
llyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nazmi Keriımoğlu 
Ömer Eken | 

Rafet Eker 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Mehmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tonıbuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmııs Arslan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem „ 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmd özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naea Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettin Karaca 

Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğru! Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytiraoğlu 

GAZİANTEP 
.Muzaffer Canbolatt 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

• GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Albdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Denmancı 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 
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İSTANBUL 

İbrahim Ab ak 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeylı 
Nurettin Bulak 
Katip Tahir Burak 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tokinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Kesit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeren 

İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mıısıtafa Uyar 

KARS 

Necmettin. Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 

Ali özdikmenli 

KAYSERİ 

Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

M. Meclisi B : 51 
KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Merııduh Erdeımir 
Halil özınen 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sez>ai Sarpaşar 
Bedrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyıırt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlıı 

20 . 2 . 1962 O : 2 
MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdaioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

Haşjm Tan 
SİVAS 

Adil ALtay 
İbrahim. Göker 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten , 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaımoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengın 
Fevzi Fırat 
Suphi Konaık 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
Fuat Ümit 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgili 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

Turhan Bilgin 

GİRESUN 
Ethem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmöddîn Küçüker 

HATAY 
Sekip İnal 

KARS 
Kemal Okyay 
Sırrı ökten 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
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M. Meclisi B : 51 20 . 2 .1962 0 : 2 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
Oghl 

KONYA 

Sclçtik Aytan 
Mökki Keskin 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramb 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

URFA 
Celâl öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereteoğiu 

[Çekinaerler] 
ADANA 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral (B.) 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler (1. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Radf Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete 
Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 
EminPaksüt (B.) 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün • 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

[Oya katılmıyanlar] 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Nihalt Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Gökhan Evlîyaoğlu 
Mehmet TMtoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş. 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan (B.) 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu (B.) 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 
Vefik Pöfrinçcioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müfltügil 
Kemal Saıtır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Er&men 

Naim Tirali 
GÜMÜŞANE 

Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğhı 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin -Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Fuat Ama 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B. V.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven (B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğu» 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Hhami Sanoar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
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Sabni Vardarlı 
Malik Ytolaç 

ÎZBOR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali N a i l Erdem 
Ragrp Gümüşpala 
ihsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Nihat Künşat 
Şinasiı Osuna 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avnd Doğan (B.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzdoğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâaddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsiîn Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Şahabetftiıı Bilgisu 

M. Meclisi 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Faruk Süıkan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

B : 51 20 . 2 . 1962 O : 2 
NİĞDE 

(Ruhi Soyer 
ORDU 

Raf et Aksoy (B. \r.) 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fnad Sirman (Başkan) 

MALATYA 
H. Avtni Akşit 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatüpoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
ımanoğlu 
Hurrem Kubat 
HMmi Okçu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
Cevdet Osikay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürfc 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Nuımanoğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihifttin Gürer (1. 
Ü.) 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuıaıt Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cöımert 
Kâmran Evliyaoğlu 

Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
Myas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osıman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çelttefkli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mujncuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağimurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoglu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal BadıHı 
Kadri Eıröğan 

UŞAK 
Ahmet Tahîtlakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuıat Ak 
Nuri Beşer 
Romiz Karakaşoğlu 

[Açık üyelikler] 
Muş 1 



Dönem ; l 
Toplantı: 1 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 36 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 

raporu, (Millet Meclisi 1/7, Cumhuriyet Senatosu 1/22) 

Not - Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 4 

Cumhuriyet Senatomu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 363 - 1/22 

7 . 2 . 1962 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1962 tarihli 30 ncu Birleşiminde değiştirilerek 
kabul olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M, 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/7 -68 

Karar No. 2C> 

IH .2 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senaftosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1962 tarihli 30 ncu Birleşiminde değiştirilerek ka
bul olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı komisyonumuzca 
tetkik ve müzakere edildi. 

421 nci spor faaliyetleri faslından 50 000 liranın tenzili ile 311 ııci faslına 50 000 liranın ilâvesi 
uygun mütalâa edilerek Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Adana 
H; Âksay 

Hatay 
#. tnal 

Muğla 
T. Şahin 

Başkan V. 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Amasya 
M. Zeren 

İstanbul 
E.Ülker 

Siirt, 
A. Yasa 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Ankara 
M. Ete 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sivas 
M. Vural 

Kâtip 
Balıkesir 
C. Bilgehan 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Konya 
/. Baran 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğhı 

T. Üye T. Üye 
S. Gürsoytrak' H. Tunçkanat 

Balıkesir 
K. öztas 

Konya 
R. özal 

Yozgat 
C. Sungur* 

Diyarbakır 
it. tskenderoğlu 

Konya 
V. Yılmaz 



* 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

M. ödeneğin çeşidi 

Komisyonca C Senatosunca Karma Bütçe 
evvelce kabul değiştirilerek Komisyonunca 

edilen kabul edilen kabul ediıen 

4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 50 000 100 000 100 000 

Üçüncü kısım toplamı 

Spor faaliyetlerinin gerektir
diği giderler 

Dördüncü kısım toplamı 

Kısımlar toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

235 175 

1 200 000 

3 652 502 

235 175 
3 662 562 

285 175 

1 150 000 

3 602 502 

285 175 
3 602 502 

285 175 

1 150 000 

3 602 502 

285 175 
3 602 502 



Dönem : 1 
Toplantı: 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 37 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı Vakıf lar Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi * ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/19, Cumhuriyet Senatosu 1/23) 
Not - Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 3 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 364 -1/23 

1962 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . . 1962 tarihli 30 ncu Birleşiminde değiştirilerek 
kabul olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/7 - 68 

Karar No. 27 

13.2. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1962 tarihli 30 ncu Birleşiminde değiştirilerek 
kabul olunan Valkıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçe kanunu tasarısı komisyonumuzca tetkik 
ve müzakere edildi. 

(L) cetvelinden (1) aded 700, (2) aded 600 lira maaşlı mütehassıs muavini ve (4) aded 450 
lira maaşlı asistan kadrosunun serbeslt bırakılması ve bunun için 422 nci bölümün 40 ncı madde
sinden 57 276 lira düşülerek 201 ve 209 ncu bölümlere aktarma yapılması ve 450 nci bölümde 
üniversite ve yüksek okullarla (Meslek okullarında) okutulan öğrencilere verilecek burslar şek
linde yapılan değişiklik uygun mütalâa edilmiştir. » 

Raporlumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

). F. Sanat; 

Adana, 
// . Ak say 

Hatay 
Ş. inal 

Muğla 
T. Şahin 

Başkan V. 
Elâzığ 

//. Müftüf/il 

Amasya 
.¥. Zer en 

İstanbul 
U.Ülker 

Siirt 
A. Yaşa 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Ankara. 
M. Ete 

Kırşehir 
-1. Bilgin 

Sivas 
.!/. Vural 

Kâtip 
Balıkesir 
('. Bilgehan 

Balıkesir 
F. îslimych 

Konya 
t. Baran 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

T. Üye 
N. Gilr soy İrak 

Balıkesir 
K. özias 

Konya 
Tl. Özaf 

Yozgat 
C. Sungur 

T. Üye 
H. Tunçkanaf 

Diyarbakır 
R. İskender oğlu 

Konya 
('. Yılmaz 





Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayfa B. 

34 

M. ödeneğin çeşidi 

201 Maaşlar ' 
11 Vilâyetler memurları maa^t 

Komisyonea C. Senatosunca Karma Bütçe 
evvelce kaibııl değiştirilerek Komisyonunca 

edilen kabul edilen kanul edilen 

2 499 490 2 552 770 2 552 770 

Bölüm toplamı 
25 209 5434 sayılı Kanun gereğince 

T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

11 % 6 emekli % 25 giriş kese-

4 459 481 4 512 761 4 512 761 

28 

30 

31 

29 

422 

450 

nekleriyle artış farkları 
12 % 1 ek karşılıkları 

Bölüm toplamı 
tkinci kısım toplamı 
Hayrî ve sosyal hizmetler 

40 Üniversite ve okullar muhtaç 
öğrencileri yurt ve kamp gi
derleri 
Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Kısımlar toplamı : 
tkinci kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 

500 089 
76 937 

865 518 
10 041 130 

3 000 000 
4 785 000 

8 665 952 

" 10 041 130 
)• 8 665 552 

Üniversite ve 

503 552 
77 470 

869 514 
10 098 406 

2 942 724 
4 727 724 

8 608 276 

10 098 406 
8 608 276 

503 552 
77 470 

869 514 
10 098 406 

2 942 724 
4 727 724 

8 608 276 

10 098 406 
8- 608 276 

yüksek okullarla meslek okul-
lannda okutulan öğrencilere verilecek burslar. 




