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velde değişiklik yapılması hakkında ka-



Sayfa 
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Niğde Milletvekili Asım Eren; Ankara Rad
yosunun Meclis saatindeki yayınında kendisi
ni Amasya Milletvekili olarak bildirdiğinden, 
Adalet Partisi hatiplerinin konuşmalarına" daha 
fazla yer verdiğinden ve bu suretle taraf tut
tuğundan bahsile gündem dışı demeçte bulun
du. 

Başbakanlık 1963 malî yılı bütçesinin gö
rüşülmesine başlandı. Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Mekki Keskin Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

İkinci Oturum 

Başbakanlık, Devlet Plânlama Teşkilâtı 1963 
malî yılı bütçeleri kabul olundu. 

Danıştay bütçesi üzerinde bir süre görüşül

dü. 
Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 

Mekki Keskin Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Kâtip 
Ağn 

Rua Polat 

Üçüncü Oturum 

Danıştay Başkanlığı, İstatistik Enstitüsü, 
Diyanet işleri, 1963 malî yılı bütçeleri kabul 
olundu. 

15 . 2 . 1963 Cuma gmıii saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Nurettin Ok Vefa Tanır 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 

kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı (1/402) (Bayındırlık, içişleri, Adalet, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, 
milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istima
linin tahdit ve tanzimine dair protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı (1/403) (Ticaret, içişleri, Tarım, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonla
rına) 

3. — istanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir Teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı. (1/404) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

4. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı. (1/405) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sayı

lı Kanuna bağlı (1) ve. (2) sayılı cetvellerde 
değişiklikler yapılmasına dair kanım tasarısı. 
(1/406) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarına) 

Teklifler 
6. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve 

3 arkadaşının, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu
nun Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılma
sına dair kanun teklifi. (2/433) (içişleri ve Ada
let komisyonlarına) 

7. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma ve Ço
rum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 
ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi. (2/434) (Ada
let Komisyonuna) 

8. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Yönetmenliği
nin 72 nci maddesine ilâve yapılmasına dair ka
nun teklifi. (2/435) (Millî Savunma Komisyo
nuna) 

9. —- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 
ncü maddesinin 1 nci bendinin değişttirilmesi 
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ihakkında kanun teklifi. (2/436) ('Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
10. — Hatay Milletvekili Saki Zorlıı'nun 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/508) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

1.1. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/509) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

12. — Ünye'nin Hamidiye mahallesi, hane 
95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/510) (Adalet Komis
yonuna) 

13. — Ankara Vilâyeti Kızılcahamam ilçe
sinin Pazar nahiyesi Ağeaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyinoğlu, Fatma'
dan doğma 9.8.1938 doğumlu Ali Osman özden'-
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/511) (Adalet Komisyonuna) 

14. — Millî Korunma idaresinin 1958 yılı 
bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/512) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
15. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 

354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömer oğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mah
mudiye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 
sayısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciye'den 
doğma, 2'6 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

raporu (3/492) (Gündeme) (S. Sayısı : 102) 
[Dağıtma ttarihi : 13 . 2 .1963] 

16. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :l/377, C. Se
natosu 1/171) (Gündeme) (S. Sayısı : 103) 
[Dğıtma tarihi : 14 . 2 . 1963] 

17. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/387, C. Sena
tosu 1/173) (Gündeme) (S. Sayısı : 104) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 .1963] 

18. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/390, C. Sena
tosu 1/174) (Gündeme) (S. Sayısı : 105) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1963] 

19. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanım tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/391, C. Senatosu 
1/175) (Gündeme) (S. Sayısı : 106) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1963] 

20. —• 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/378, C. Senatosu 1/172) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 107) [Dağıtma tarihi : 14 . 2 1963] 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — 169 saym üye vardır. Nisap ol

muyor; müzakerelere başlanamıyacakty*. Saat 

11 de toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 10,23 

Î K Î N C Î O T U R U M •• 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Müzake- relere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşafm, ge
çen birleşimde grupu adına ve radyo ile ilgili 
konuşma yapan Niğde Milletvekili Asım Eren'in 
kendisini Mecliste savunma imkânından yoksun 
kişileri kürsüde söz konusu etmesinin doğru ol
madığı yolunda demeci 

BAŞKAN — Sayın Nihat Kürşat gündem 
dışı söz talebiniz var; ne hakkında? 

NİHAT KÜRŞAT (İzmir) — Parlâmento 
çalışmalarında suizanm tevlidedeeek beyanlar 
hakkında. 

BAŞKAN -r- Buyurun. 
NİHAT.KÜRŞAT (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, dün sabah burada hepimizi üzüntüye 
sevk eden: bir konuşma yapılmıştır. Konuşmayı 

yapan Niğde Mebusu Asım Eren'dir. Konuşma 
mevzuu, radyonun partizanlığından şikâyet. 
Bu arada bu işlerle hiç alâkası olmadığı halde. 
bir devlet memurunun ismi zikredilmiş : «Biz 
onun meşrebini biliriz, bu hareketi kendisine 
çok pahalıya ödeteceğiz» tarzında tehditlerde 
bulunulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir:,'kere iktidara 
mensup fo'ir milletvekilinin, iktidarın idareş!in-; 

de.lbulunan radyoyu şikâyet etaıesmcle /bir.jga-
ralbet vardır. IBu şikâyetlerin «muhalefetten 
ıgelmesi normal kangılana/bilir. (Ortadan «'o si
zin devrinizde.idi,--eski devirde idi», ısesleri) 

ISaniyen, • bu. kürsünün kendisini -müdafaa. 
imkânından mahrum bulunan şaihislara karşı-
'bir tecavüz vasıtası olaraik kullanılması asla 
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M. Meclisi B : 50 
tecviz edflemiyecek hatalı bir davranıştır. (bol
dan brarvıo sesleri) 

Üçüncü olarak, ıbizler milletvekili olarak 
icrada ıgördüğümülz aksaklıklar yüzünden an-
ıcak ve ancak Hükümeti ve onun alâkalı üyele
rini muhatap tutabiliriz. Aksi halde bu kür-
süde her fgün (biti- pııım müdür veya (bir müs
teşarı dile düşürürsek Devlet memurlarında ça
lışma aşkı ve insiyatifi diye (bîr şey bırakma-
<mış oluruz. Bu afaki mukaddemeden sonra 
şimdi Sayın Asım Erendin konuşmasına geçiyo
rum. 

Samimî kanaatim şudur ki, Sayın Eren 
radyonun partizanlığından şikâyet ederken, 
daha ziyade Meclis saatinde kendi konuşmasına 
yer verilmediği' için sızlanmaktadır. Binaen
aleyh şahsi iğbirarından dolayı tehevfvüle ka
pılarak radyo idaresine çatmaktadır. Kanaa
timce Sayın Asım Eren radyo idaresine değil 
çatmak 'bu yüzden teşekkür etmesi lâzımgelir-
di. Radyto idaresi Asım Eren'in konuşmasına 
yer vermemelkle kendisini korumuştur. 'Sayın 
Eren'in evvelki gün burada Büyük Millet Mec
lisi 'bütçesi 'görüşülürken yaptığı konuşmayı 
hatırlıyaealksınız. Burada neler söylemedi. Ka
nunların maliyetini Ihesabetti. Bütçeyi çıkan 
kanunlar adedine taksim eti ve maliyet çıkar
dı. Çıkan kanunları Ibu maliyete göre palhalı 
ibuldu. Yani Ibizler burada ıgünde (birkaç yüz 
kanun 'çıkarıp 'kanunların maliyetini ib'eş ku
ruşa indirirsek (bu mantığa ıgftre Sayın Asım 
Eren Meclisi muvaffak olmuş addedecek. (Sol
dan aîikışlar) 

Bir (başka hesapta /bulundu; Meclisin 188 
gün tatil yaptığını, buna mukabil 177 gün top
landığını Söyledi. 

Yine 'Sayın Eren'e ;g*öre, haftada ki, Ibu he
sabını Meclisin haftada üç ıgün toplanması 
üzerinden yapmıştır, Ibu 3 gün dışında Parlâ
mentoda komisyonların 'çalışması, ıparti grup
larının toplanması sayın hatibe göre !bir Par-
lâmentto ıf aaliyeti ıdeğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine hatırlıyacak-
sınız; <Sayın Asım Eren !bu konuşmasını yapar
ken Yüksek Meclisinizde zaman zaman tebes
sümlere fve Ihandelere yol açmıştır. Radyoda 
bu konuşmaları yayınlansa idi yüzbinlerce din
leyiciyi de kendisine güldürmüş olacaktı. 

15.2.1963 0 : 2 
AflBDÜSSAMET KUZUCU (Konya) — Sa* 

taşmayın bu kadar, şahsiyata ıginneyin, Baş
kan sataştırmayın Ibu kadar. (Milletvekili (bu
rada yok, nasıl konuşuyorsun sesleri) 

NİHAT KÜRŞAT (Devamla) — Biz sayın 
mille/tjveikilmi yakinen tanımaktayız. Ve mil
liyetçiliği bahsinde de en Ufak bir tereddüdü
müz yoktur. Binaenaleyh, Ibu çerçeve içinde 
/burada sarf ettiği gözleri Ibizler Parlâmento üye
leri fve arkadaşları olarak değerlendirmekte 
(güçlük çekmeyiz. Ancak aynı sözlerin, meselâ 
şu ibarenin radyoda yayınlandığını düşünün, 
'bit neşriyatın doğuracağı yanlış tefsirleri tah
min etmekte (güçlük çekmiyeceksiniz. (Sayın 
Eren Büyük Millet Meclisinin (bütçesi görüşü
lürken aynen şiöyle (buyurmuştur, bunu zabıt
lardan çıkardım: «Meclise ait binalar Ameri
kan işgali altında iken, Muhafız Taburunun er
leri bodrum katlarında yatmaktadır.» Sayın 
Eren Ibu »özlerini ini radyodan yayınlanmasını 
isterler? Bu tarz Ik'onıışmalar belki Moskova 
radyosu için cazip bir malzeme olabalir. (Sol
dan bravo, sesleri ive şiddetli alkışlar) Ama 
'Türkiye radyoları bu kabil sözlere, Asım Eren '-
in tehditlerine «rağmen, hiçbir zaman yer ver-
miyecektir. Sözlerimi bitirirken bir hususu 
da belirtmölk isterim. Meclis bütçesi üzerinde
ki müzakerelerde yapılan bu konuşma eğer 
Cumhuriyet Halk 'Partisi Grupu adına yapıl
mamış «olsaydı, Asım Eren'in... 

ALÎ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Allah 
aşkına 'grupu da karıştırma. Tahriki bırak. 
(Ortadan başka konuşmalar, haifif (gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın hatip devam buyurun. 
Lütfen dinleyelim., 

NİHAIT KÜRŞAT (Devamla) — Reis Bey, 
bu kürsüden dilediğimi söylemek benim hak
kımdır. Sataşanları susturmak da sizin vaatf-
fenizdir. Ben istediğimi konuşurum. Bu kür
süden benim (konuşmama mâni «olacak hiçbir 
tku«Wet tanımıyorum. 

Bu -konuşma Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına yapılmamış olsaydı, üzerinde durmı-
yacak, Asım Eren'in Mecliste bilinen eksantrik 
konuşmalarından biri olarak telâkki edip, tebes
sümle geçiştirecektik. Ancak, daha bir sene ev
vel bu tarzda Parlâmentonun itibarını küçük dü
şürecek rejimi zedeliyecek konuşmaları yüzün
den, kendi partisinin o zamanki genel sekre
teri tarafından bu Mecliste en ağır bir şekil-
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de hücuma uğnyan hatibin, bugün karşımıza | 
aynı fikirlerle, aynı partinin sözcüsü olarak I 
çıkmış olması hayretimizi mucibolmuştur. (Sol- I 
dan alkışlar) I 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Evvelâ I 
yerinize oturunuz. Sayın Ahmet Çakmak, niçin I 
söz istiyorsunuz, ne hakkında konuşacaksınız? I 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Efendim, ben 
de radyo hakkında kısa bir mâruzâtta buluna- I 
cağım. I 

BAŞKAN — Efendim, bu mevzuda bir ikin- I 
ci arkadaşa gündem dışı söz vermiyorum, lütfen I 

. oturun efendim. I 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Söz is

tiyorum, bu mevzuda söz istiyorum, efendim, I 
konuşacağım, konuşmaya ihtiyacım var. ] 

BAŞKAN — Aynı mevzuda size de söz vere- I 
miyeceğim. (Gürültüler) I 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan I 
usul hakkında söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, usul hakkında bir iki söz söyleyice- I 
ğtm. Başkanlık Dftvanı usul hakkında konuş- I 
mıa müessesesini yanlış bir kullanışa imkân ve- I 
recek bir tatbikata sokmuştur. I 

Muhterem arkadaşlarım, usul hakkında veya I 
gündem dışı söz isteyen kimse, ancak çok müsta- I 
cel ve söylenmediği takdirde aktüalitesi geçecek I 
bir mevzuu ele alabilir. (Soldan gürültüler) I 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Asım Eren arka- I 
dağımızın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı- I 
na yaptığı konuşma gündem içi bir konuşmadır. I 
Buna o zaman kime sataşılmışsa, gerek grup- I 
lar adına, gerek sataşılan o dairenin ilgili vekili I 
veya mümessili tarafından, gerekse şanıs şahıs I 
milletvekili arkadaşımız tarafından kürsüye çı- I 
kıp konuşma imkânı, cevap verme imkânı var- I 
dır. Kabul edelim ki; Büyük Miilet Meclisinin I 
çalışma rakamları hakkında kendi zaviyesinden 1 
yanlış bir görüşü tashih için, usul hakkında ko- I 
nuşmak üzere kürsüye çıkmış olsun. Ama, işin I 
bu tarafını bırakıp da tamamen şahsiyata gir- I 
mesi ve Başkanlığın, hatibin bu şahsiyata gir- I 
diği anda, işe müdahale etmemesi Başkanlığın I 
taraflı hareket etmesini gösterir arkadaşkr. Hür- I 
metlerimle. ^ I 

-BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın I 
Kürşat'ın konuşma isteği usul hakkında değil I 
gündem dışıdır. Gündem dışı söz verme hakkı- I 
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m İçtüzüğümüz Başkanlık Divanının takdirine 
bırakmıştır. Riyaset bu takdirini kullanmış ve 
gündem dışı söz vermiştir. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Ben de 
gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başka arkadaşa gündem dışı söz 
vermiyorum. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Parti
zanlığı siz yapıyorsunuz. (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi sunuşlar kısmına geçiyo
ruz. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Karde
şim konuşmak ihtiyacını hissediyorum, söz ver
meniz lâzım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Osman Sabri Adal arkadaşı
mızın... 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — (Otur
duğu yerden ayağa kalkmak suretiyle) Niçin 
ona söz verdiniz, bana da söz vermeye mecbursu
nuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz, gün
dem dışı 'kimseye söz vermiyorum. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Şimdi 
beni konuşturamazsm ama, beş dakika sonra kal
kar 'aynı şeyleri konuşurum. 

2. — îzmir Milletvekili Osman Sabri Adal'ın, 
İçişleri Komisyonu Başkanlık ve üyeliğinden 
çekildiğini bildiren önergesi 

BAŞKAN — Sayın Osman Sabri Adal arka
daşımızın bir önergeleri var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Onbeş aydan beri İçişleri Komisyonunda 

Başkanlık görevini yapmaktayım. 13 Şubat 
1963 tarihine kadar bu komisyondaki mesa-
-imiz ahenkli, verimli, bir halde devam etmek
te idi. Son günlerdeki- komisyon müzakerele
rinin cereyan tarzı, bir ihtisas komisyonunun 
gerektirdiği çalışma ruhu ile uyuşmıyacak bir 
mahiyet almıştır. Bu şartlar altında Başkan
lık görevimin, istediğim ve Özlediğim şekilcje 
devamına imkân göremediğim için bu gören
den ve aynı zarmanda komisyon üyeliğinden 
istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 

İzmir 
Osman Sabri Adal 

BAŞKAN T— Bilgilerinize (sunulur. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Gün

dem dışı konuşmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz 

efendim, ihtar cezası almaya vesile olmayınız 
(Gürültüler) yerinize oturunuz efendim. 

KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Otur-
mazsam ne alacak? (Gürültüler ve Adalet Par
tisi saflarından gülüşmeler ve Ooo sesleri) 

3. — Tokat Milletvekili Sabahattin Baybura'-
mn, Af hakkındaki kanun teklifini geri aldığına 
dair önergesi 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Af hakkındaki kanun teklifimin geriveril-

mesine müsaadelerini saygı ile rica ederim. 

Tokat 
Sabahattin Baybura 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/323, C. 
Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı: 80, C. 
Senatosu S. Sayısı: 16) (1) 

A — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi : 

BAŞKAN — Şimdi Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bütçesinin müzakeresine geçiyo
ruz. 

i lk söz Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Kemal Bağcıoğlu'nundur. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ-
LU (Maraş) — Muhterem milletvekilleri, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1963 yılı büt
çesi münasebetiyle, Adalet Partisi Meclis Gru
pu adına görüşlerimizi, tenkid ve temennileri
mizi arz etmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Anayasamızda kabul edilmiş bulunan temel 
haklardan mülkiyet hakkının korunabilmesi ve 
emniyetinin garanti altına alınabilmesi Tapu 
ve Kadastro işlerinin ikmaline ve bir nizam al
tına alınmasına bağlıdır. Mülkiyet hakkının 
hukuki olan vasfı kadar malî, ticari ve zirai 
vasfı da ve bilhassa şehir ve kasabaların ima-

(1) 80 S. Sayılı basmayazı 11 . 2 . 1963 ta
rihli 46 ncı Birleşim tutanağı sonunda-
dır. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosu 
16 S. sayılı basmayazı C. Senatosunun 
30 . 1 . 1963 günlü 34 ncü Birleşim tuta
nağı sonundadır. 

rında ve iskân işlerindeki önemli mevkii de dik
kate alınırsa tapu ve kadastro işlerinin ne 
derece ehemmiyet iktisabettiği kolayca anlaşı
lır. 

Bugün memleketimizde görülmekte olan ce
za ve hukuk dâvalarının mühim bir kısmı gay
rimenkul ihtilâfları yüzünden zuhur etmiş ve 
ceza ve tevkif evlerimizdeki mevkuf ve mah
kûmların birçoğunun hürriyetleri bu yüzden 
tajıdidolunmuş, bu yüzden birçok aileler yı
kılmış, kavgalar, döğüşler, yaralamalar olmuş, 
hattâ birçok insan maalesef bu yüzden ölmüş
tür. Kan dâvasının yani ölenlerle öldürenler 
arasındaki yıllanmış intikam hissinin bu yüzden 
zuhur ettiği çok görülmüş ve yine bu yüzden 
birçok aile sefil ve perişan duruma düşmüştür. 

Bu ihtilâfları kökünden halledecek tapu ve 
kadastro işlerimizin ikmal edilmesi bugün her 
şeyden önce Hükümetin; üzerinde ehemmiyetle 
durması gereken (içtimai huzurun teessüsünü) 
sağlamak tek kelime ile mülk emniyetinin temi
nat altına alınması lâzımdır. 

İkinci Koalisyon Hükümeti tarafından hazır
lanıp Yüksek Meclise sunulmuş bulunan Tapu 
ve Kadastro Müdürlüğü 1963 malî yılı bütçe 
tasarısı üzerinde A. P. Meclis Grüpu adma gö
rüş ve tenkidlerimizi arz etmeden önce millî 
bünyemizde ehemmiyetli biı* mevkii işgal eden 
ve bütün yönlerden (Sosyal, ekonomik, huku
ki, iktisadi) Vatandaşlarımızı yaşadıkları top
raklar üzerinde mülk emniyetine kavuşturacak 
birinci plândaki Tapu ve Kadastro işlerimizin 
tarihçesine kısaca bir göz atmak icabeder. 

Cumhuriyet tarihinden bu yana Tapu ve Ka
dastro işleri önceleri Maliye Bakanlığına ve'bî-
lâhara Adliye Bakanlığına ve sonra da Başba
kanlığa bağlı olarak müstakil bütçeli Umum 
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Müdürlükçe tedvir edilmiş.bulunmaktadır. Tür- I 
kiye'mizde sadece tapu muamelâtı ile başlıyan 
bu faaliyet Kadastro Kanunundan bu yana şe
hir kadastrolarının yapılmasiyle Medeni Kanu
nun ieabettirdiği daha teknik bir seviyeye yö
neltilmiş ve 1950 de kabul edilen 5602 sayılı Ta
pulama Kanunu ile de köy topraklarının ka
dastrolarının yapılmasına geçilmiştir. Medeni 
Kanunun mevkii meriyete vaz'mdan sonra gay-
rimenkull'er 'için kabul edilmiş olan yemi esas
lar (öayrimenkul re'hrii, irtifak hakları ve sai
re...) Tapu muamelâtının tanzimi için Tapu 
Kanunu tedvin edilmiş lolup geçildiği bâzı tâ
dillerle halen yürürlükte bulunmaktadır. 

Yapılan-incelemelere göre Türkiye'de hailem 
Tapu Kanunu ve Tapu Sicil ve kütükleri yani 
ıgayrimenkullerin yegâne hukuki teminatı sa
dece büyük şehirlerde tatbik edilebilmektedir. 
Bu ha'l 500 000 Kilometre kare (dağlar, göller, 
nettıirle-r,- bataklıklar hariç) 'kalbili istifade ara
zisi bulunan ve nüfusunun %..80 ini ihtiva eden 
takriben yirmi milyonun üstündeki vatandaşl'a-
rımıızın gayrimenkulleri yani evleri, santanlık.la-
rı ve a'hırlarıile tarla, bağ ve bahçeleri henüz 
tapuya bağlanmamış olduğundan vatandaşları
mız arasında ölümler sebebiyle doğan veraset 
işleri .güçlükler doğurtmakta ve yine vatandaş
lar arasında (meyane senetleri) ile veya şifahi 
'olarak gayrimenkul alım ve satımları yapılma
sına meydan vermekftedir.. I 

Bu i'tibarla, bugün Medeni Kanunun ihtiva 
ettiği esaslara uygun ve ıo .mânada: 'mesahaya 
müstenit krokili kayıtlar olmaktan ç'ok uzak 
tapu kayıtları mülk emniyetini sağlıyamamış 
ve bugüne Ikadar memleketlimizin arazisinin an-
ealk % '35 - 40 nisb e tindeki Ibir kısmı tapuya 
raptedilmiş bulunmaktadır. ıBu. nöbete eski ve 
yeni kayıtların dâhil lolduğumu, <ve 'bunun 'hari
cinde 'tapuya raptedilmiyen lotlak, raıera ve yay
lak gibi âmmenin intifama {bırakılmış, arazile
rin mülkiyetinin hangi ilçe veya ile ait olduğu 
hususunun daüıi düzenkinmediğini söylersek (bu 
mevzuda ne kadar «geri olduğumuz açıkça mey
dana • çıkacaktır. Yukarda nislb etini bildirdiği-
milz tapulu arazinin dalhi % 70 inin ihtiyaca sa-
'li'h 'olmaktan uzalk ve (hukuki kıymetini kayib-
etimiş 'o'l'duğu ve Medeni Kanunun 639 ncu 
•maddesi gibi sebepler ve 1505 sayılı Kanun ile 
'haricen iktisıabedilelbildiği ve ejoğünun hudut
larının bilinemediği, mahalline tatbik 'edilemez. | 
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,bir. halde bulunduğunu da 'hasırlarsak duru
mun valhameti derhal anlaşılır. . 

Sayın Milletvekilleri; 
Tapu ve kadastro işlerimizin Cumlhuriyet; 

tarihinden bu yana tarihçesine 'böylece, kısa; 
bir nazar atıfet tikten 've.m'eıvcut durumu tejs-j 
pit ettikten sonra isimdi bu mevzudaki »görüş 
/ve temennilerimizi arz ve izaJfoa çalışacağum : 

Memleketimizin huzlı ıbir kalkınmaya ihti
yacı (bulunduğu dikkate alınırsa ekonomik ve 
sosyal neticeleri itibariyle birçdk işlerde belli 
başlı ırolü lolan tapu ve kadastronun bu kalkın
maya parelel şekilde düzenlenmesi . .gerektiği; 
kendiliğimden 'ortaya ıçı'kar. 

Resmî adliye istatistiklerine 'nazaran mem
leketimizde İhalem, ihukuk ve «eza dâvalarının 
% 5û sinden fazlası gayrimenkul ihtilâflasın-, 
dan neşet etmekte 'bulunduğuna igöre Ibu konu
ya milletçe ive devletçe lönem yerilmesi gerek- ' 
tiği izahtan varestedir. 

Bu itibarla, bu günlkü bütçeye adı geçen 
umum müdürlük için konan 77 milyon civarın
daki tahsisat gayrikâfidir. Türkiye de kadastro 
faaliyetinin . gerek şehir veya köylerde bu
günkünden çok daha süratli ve sıhhatli yapılma
sını temin için bütçeye en az daha 20 000 000 
lira koymak suretiyle vatandaşlarımızın daha 
kısa bjr zamanda gayrimerikullerinin tapuya 
raptı ve bu suretle doğan ihtilâfa ve münazaa
ların giderilmesini zaruri görüyoruz. Ayrıca' 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün der
hal yeni bir teşkilât kanununa kavuşturulması 
ve Tapulama Kanununun günün ihtiyacına 
uygun bir hale getirilmesine, fotogrametrik 
sistemin daha geniş surette tatbiki ve gere
kirse Harita Umum Müdürlüğünün cihaz ve 
personelinden de faydalanmak suretiyle iş
lerin süratlendirilin esini ve bu arada son yıl
larda büyük tatbik sahası bulan kat mülkiye
tinim nizama bağlıyacak olan kut mülkiyeti ka
nun lâyihasının bir an önce Büyük Meclise 
sevk olunmasını bekliyoruz. 

5 yıllık kalkınma plânında kadastro işleri 
için 20 yıllık bir zaman derpiş plunmuş ye 
•bu müddet içerisinde kadastro işlerinin ikmali 
kabul edilerek şehir ve kasabaların kadast
rosunda senelik 35 000 parsel 150 000 ne ve 
köylerin kadastrosunda ise 5 000 000 dönüm 
arazi 23 milyon dönüme çıkarılması kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Halbuki böyle bir in-
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kişafa ulaşabilmek için evvelâ personel prob
lemini halletmek gerekmektedir. Bunun gö
rüşülmekte olan 1963 yılı bütçesine inikas et
mediğini görmekteyiz. Bugün Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün 6 500 civarında^ 
olan memur mevcudunun ancak 150 tanesinin 
yüksek tahsil görümş olduğu dikkate alınır
sa bu derece yüksek tahsilli elamanı az olan 
bir dairenin Türkiye'de mevcudolmadığı ken
diliğinden ortaya çıkar. Halbuki tapu ve ka
dastro işleri teknik isteyen ve hukuki malû
matı icabettiren hassas mevzular bulundu
ğuna göre ne derece bir çıkmazda bulunul
duğu açıkça anlaşılacaktır. Yüksek tahsilli 
personel eksikliğini gidermek ve muhtelif yıl
larda hükümleri tadil olunan 1936 tarihli 2997 
sayılı Teşkilât Kanununun müsaadesi nisbe-
tinde dışardan yüksek tahsilli kimselerin 
girmesini sağlamak bütçenin 450 nci bölümüne 
konulan ödenekle temin olunamaz. Bu ödenek 
miktarı maalesef geçen yıl bütçesinin aynı
dır. Muhtelif fakültelerde bugün ceman 128 
kişi okutulmaktadır. 5 yıllık kalkınma plânının 
derpiş ettiği yıllık inkişafa uyabilmek için bu 
ödeneğin kâfi gelmiyeceği ve bu miktar tek
nik okul ve yüksek okul mezununun yukarda 
işaret ettiğimiz nisbeti arzu edilen seviyeye 
ulaştırmıyacağı aşikârdır. Meslekin arzu edilen 
cazip hale getirilmesi ve kadastro müdürlük
lerinin bir mühendisle takviye olunması büt
çeye konulan ödenekle sağlanamaz. 

Yine taşandaki tekâmül kursu için ayrılan 
200 000 liralık 476 ncı bölüme ilâveye muka
bil yeni yetiştirilecek elemanların yetiştiril
melerini sağhyan kadastro okuluna verilecek 
tahsisatta 50 000 liralık bir eksiltme yapılma
sının yersiz ve lüzumsuz karşılanmakta ve 
hattâ 5 yıllık plândaki bölümün tedbirler kıs
mının (C) fıkrasında bu personelin iş gücünün 
çalışmaları yürütecek teknik ve yüksek nite
likte olmasına önem vermesine mukabil bu okul 
giderindeki 50 000 liralık eksiltmenin tama
men plâna aykırı ve teknik eleman yetiştiril
mesi amacı ile bağdaşmıyacak bİT husus oldu
ğunu ifade etmeyi yerinde görmekteyiz. 5 ' 
yıllık plânda tapu ve kadastro işlerinin lâyi-
yikiyle yapılabilmesi için teknik . personelin 
yüksek nitelikte olmasını ve bunun icjn de bu 
okulların geliştirilmesi kabul edildiği halde 
bu plânın ilk tatbikat yılı olan 1963 bütçesi-
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ne okul giderlerinden eksiltme yapılması çok 
entresan ve calibidikkattir. Halbuki değil böy
le teknik personele, tapu ve kadastro işlerinin 
arzu edilen seviyede yürütülebilmesi için mü
tehassıs elemanlara, hattâ yabancı uzmanlara 
da ihtiyaç olduğu aşikârdır. Buna mukabil ya
bancı uzman ücretleri ile bunların yollukları 
için 205 nci bölümde ve 307 nci bölümün 50 
nci maddesinde yalnızca (1) Hm bulunmak
tadır. Bu sembolik miktar ile işin azametinin 
nasıl telif olunacağı bir türlü anlaşılamamak
tadır. Bir taraftan muazzam bir hamle ya
pılması kabul edilirken diğer taraftan bu ida
redeki personel işlerini hâlâ keşmekeş içinde 
bırakacak bir malî politika takibedildiğini 
üzülerek müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Maalesef tapu ve kadastro bütçesinin 5 yıl 
hk. kalkınma plânına tatbikinin mümkün ol-
mıyacağı §u birkaç misaller açıkça görülmekte
dir. Devlet Plânlama Teşkilâtınca Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne; müzakeresini 
yapmakta bulunduğumuz 1963 yılı bütçesi 
için 94 milyon lira ayrılmış iken bu tavsi
yeye itibar edilmiyerek 77 milyon lira ile ik
tifa olunmasını Hükümet bilmem ki nasıl izah 
edecektir. Tapu ve Karadatsro Umum Müdür
lüğündeki reorganizasyon bilmem ki, nasıl sağ
lanacaktır. Tapu ve Kadastro G-enel Müdür
lüğü devlete gelir sağhyan bir daire olduğu 
halde maalesef şimdiye kadar daima üvey ev-
r»t muamelesi görmüş, bakımsız memur kad
rosu kifayetsiz, binaları harap her türlü mef
ruşattan yoksun bir durum arz etmekte (ve 
geçen yıl bütçesi müzakereleri sırasında bu 
Umum Müdürlüğü tedvirle yetkili Devlet Ba
kanının ifade etmiş olduğu gibi) iligsizlik ve 
alâkasızlık yüzünden rasyonel bir hale geti
rilememiş bulunmaktadır. Kadrosuzluk yü
zünden terfi edemiyen halbuki liyakat ve fe
ragatle çalışan memurlara sahip bu idarenin 
bâzı kazalarda eğer Hükümet konağı varsa 
ancak kendilerine bir oda ayrılabilmekte ve 
bâzı yerlerde tapu memurlarının kâtipleri 
dahi bulunmamaktadır. Çok yerlerde arap 
harfleriyle yazılmış tapu kayıtlarını okuya
cak yaşlı bir elemanın bulunmaması ve mah^ 
zenlerdeki yığın halindeki evraklar içerisinden 
kayıtların bulunmaması karşısında bu idareye 
ne kadar ilgi gösterilse azdır. Bugün Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğünün emrinde 
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çalıa§n İ00 bölgedeki arazi kadastro müdür
lüğü ve 38 mıntıkadaki şehir içi kadastro mü-
düklükleri ile ve bütçesinin bu manzarası ile 
değil 20 senede memleketin kadastrosunu 
ikmal etmek belki 100 senede bile mümkün ol-
mıyacaktır. Böylece acı da olsa bir gerçeğe 
işaret etmiş bulunmaktayız. Tapulama işinin 
bir *an önce ikmali için bu Umum Müdürlüğe 
artık öz evlât muamelesi yapmanın zamanının 
geldiğine kaaniiz. 

Kadastro, g&yrinmenkullerin hukuki ve 
hendesi durumlarını tesbit etmek olduğuna 
göre birçok yönlerden ehemmiyetli mütalâa edi
lebilecek- teknik personelin süratle yetiştirilme
si ve bu idaredeki reorganizasyonu sağlıyacak 
tedbirlerin süratle alınması ve bu umum müdür
lüğün elindenki 35 milyon dönüm civarında bu
lunan haritaların kadastro haritası haline sokul
malarını temin edecek personelin takviyesi ci
hetine gidilmelidir. 

Tapudama Kanunu gerekçesinde de saraha
ten ifade edilmiş olduğu gibi Türkiyemizin ka
dastrosunun en kısa bir zamanda ikmal edile
bilmesi fotogrametrik metodun kullanılmasiyle 
mümkün olduğuna göre bu metodun arzu edilen 
bir seviyede tatbikini . sağlıyacak tedbirlerin 
alınmasına derhal başlanmalıdır. Bugünkü ilmî 
inkişaf bu metodun tatbikini zaruri kılmakta
dır. Yer çalışmasına nisbetle birçok üstünlük
ler sağlıyan ve en azından 3 misli süratle ve da
ha ucuz kadastro yapılmasını sağlıyan bu usu
lün biran Önce gereği gibi tatbikine geçilmeli
dir. Dünyanın her yerinde artık bu metot tatbik 
olunmaktadır. Kalkınmamızda rehberlik edecek 
olan kadastro işlerine gereği gibi .ehemmiyet 
atfolunması bir gerçek olduğu halde 1963 yılı 
bütçesine konulan paralarla bunun gerçekleşti-
rilemiyeceği ve 20 yılda bitirilecek şeklinde 
ifade olunan hususun da böylece hayalden daha-
ha ileriye gitmemiş olduğunu kabul etmek icab-
eder. 

Bugünkü durumda kadastro faaliyetine ara
zi ve şehir kadastrosu olmak üzere iki yoldan 
gidilmekte, köylerin ve nahiyelerin hudutları 
dâhilinde bulunan topraklar arazi kadastrosu ile 
yapılmakta, fakat bir taraftan klâsik eski me
totla yer ölçüleri ile çalışılırken öbür yandan 
fotoğraf sistemi ile yani havadan fotoğraf çek
mek suretiyle kadastro yapılmakta bulunduğu
na göre memleketimizde kadastro işlerinin arzu 

15.2.1963 0 : 2 
edilen bir seviyede olmadığı, plânlı bir şekilde 
bir program dâhilinde yürütülmediği gerçeği 
karşımıza dikilmektedir. 

Arazi dakastrosu 5602 sayılı Kanuna göre, 
şehir kadastrosu ise 2613 sayılı Kanun gereğin
ce yapılmaktadır. Bu iki kanun da bugünkü 
kadastro işlerini yürütecek ve günün icaplarına 
uygun bir tarzda tanzim edecek esasları ihti
va etmediğinden bu iki kanunun gözden geçiril
mesi ve tek bir kanun haline getirilmesi lüzumu 
aşikârdır. Hükümet 5602 sayılı Kanunun yeri
ni alacak yeni bir tasarıyı Yüksek Meclise sun
muştur. Halbuki bizdes başka hiçbir memleket
te kadastro işleri iki ayrı kanunla yürütülme-
mektedir. Köylerdeki arazinin kıymetlerinin şe
hirlere nisbetle düşük olduğu mucip sebebiyle 
bu yola gidildiği ileri sürülmektedir. Halbuki 
belediye sınırları dışısda bulunan birçok arazi
nin belediye hudutları içindeki birçok araziden 
daha kıymetli olduğu ve birçok belediyelerin 
hudutlarının çok geniş tutularak kıymetsiz ara
zileri dahi hududu içine aldığı ve fakat meselâ 
İstanbul gibi bâzı yerlerde imar sahası içerisine 
giren birçok arazinin belediye hudutları dışın
da kaldığı dikkate alınırsa araziyi belediye 
hududu içinde veya dışında mütalâa etmenin 
hiçbir ilmî esasa istinadetmediği hakikati orta
ya çıkar. 

Ayrıca bu iki kanunun mevcudiyeti imar 
hareketlerine de mâni olmaktadır. Meselâ İstan
bul'da bu iki kanuna göre yapılmış olan kadas
tro haritalarının birbirlerini tutmadığı ve şehir 
haritaları ile birleştirilmesinin dahi mümkün 
olmadığı bir hakikattir. Bu hususun biran ön
ce halledilmesi ve Yüksek Meclise sevk edilmiş 
olan Tapulama kanunu tasarısının Hükümetçe 
geri alınarak her iki kanunu da ihtiva edebile
cek ve yeni esasları içine alabilesek tek bir ka
nunun biran önce hazırlanmasını ve böylece ka
dastro işlerimizin tek elden yürütülmesini, ka
dastro işlerimizin kısa bir zaman içinde ikmal 
edilmesi için lüzumlu addetmekteyiz. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir, cümleni
zi tamamlayınız. 

A.P. ÖRUPÛ ADINA KEMAL BAĞCIOÖ-
LÜ (Devamla) — "Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğünü ilgilendiren diğer bir husus da yeni 
bir teşkilât kanunudur. 

Yukarda işaret etmiş olduğumuz gibi tapu 
her şeyden önce arrşiv demektir. Bu sebeple 

— 6 9 7 —• 



M. Meclisi B : 50 
tapu sicil teşkilâtının bulunduğu her mahalde 
bir arşiv dairesine ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu 
hususun da dikkate alınması ve .arşiv daireleri
nin biran önce arzu edilen şekle ifrağı icabeder. 

Muhterem milletvekilleri; 
Tapu ve Kadastro 'Genel Müdürlüğü bütçesi

nin görüşülmesi vesilesiyle memleketimizde bu
gün mühim bir problem haline gelen gecekon
du meselesine teması zaruri görüyoruz. 

Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 
Eskişehir, Zonguldak, Adana, Gaziantep, Koca
eli ve Bursa gibi bilhassa işçi kesafeti mevcut 
bulunan büyük şehirlerimizde takriben iki mil
yonun üstünde bir vatandaş kütlesininin otur
duğu gecekondu meselesini de halletmek icahet-
mektedir. 

Adalet Partisi olarak biz tekmil vatandaşla
rımızın bir yuvaya sahibolmasmı dilemekteyiz. 
Bu amacımızdır. Bunun için iktidarda olduğu
muz zaman her türlü imkânları bulmaya çalı
şacağız; Ancak bugünkü vaziyette gecekondu 
derdinin ve dâvasının halli için önce hukuki 
yönden bu vatandaşların dertlerinin giderilmesi 
yani tapu işlerinin halli ve beledî hizmetlerin 
ikmali ile evvelâ vatandaşlara tapularının ve
rilmesi gerekmektedir. 

Karma Hükümetin bu maruzatımızı ve te
mennilerimizi dikkate almasını ve gerekli alâ
ka ve gayreti göstermesini arzu eder, işaret et
tiğimiz kanun tasarılarının en kısa bir zaman
da hazırlanarak Yüksek Meclise sevk olunması
nı temenni eder, 1963 yılı bütçesinin memleket 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Allah-
tan niyaz ederim. Hürmetlerimle. (Soldan al
kışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Memduh Erdemir. 

MfLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MEM
DUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Başkan,-
sayın Milletvekilleri; 

İkinci Koalisyon Hükümeti tarafından Millet 
Meclisine getirilmiş bulunan Tapu ve Kadas-
ro Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Ibütçe tasa
rısı üzerinde Millet Partisi Meclis Grupu adına 
söz almış bulunuyorum. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü tapu sicillerine mes
net olacak tapulama ve kadastro çalışmalarını 
yapmak gibi çok önemli bir vazifeyi ifa etmek
tedir. 

15 . 2 . 1963 O : 2 
Gayrimenkul malların, hukuki dlrumları-

nı ve geometrik şekillerimi tesbit eden bir tek
nik 'olarak tarif edilmekte olan 'kadastro, âdil 
bir arazi vergisinin takdiri ihtiyacından doğ
muştur. Yalnız vergi takdirinde değil, daha 
başka sahalarda da faydası görülen kadastro 
ileri 'memleketlerde çok maksatlı olarak yapıl
maya başlanılmış ve birçok memleketler, bu
gün, ilk tesis -kadastrolarını ikmal etmişlerdir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
sinin ehemmiyetini tebarüz ettirmek 'baki'mın-
dan çok maksatlı kadastronun 'bâzı faydalarını 
arz edeceğim. 

1. — Kadastro gayrimenkulun hudutlarını 
tesbit etmek suretiyle, mülkiyeti emniyet altı
na alır ve şahıslar arasındaki ihtilâfı önler. 

2. — Gadastro haritaları, sulama, kurutma, 
dranaj, yol, nehir ve ırmakların ıslahı gibi Dev
let hizmetlerine ait projelerin sıhhatli Ibir şe
kilde ve süratle yapılmasını temin eder. 

o. — İskân işleri ve toprak dağıtımı an
cak Devlet arazisinin nerelerde ve ne miktar
da bulunduğunu bilmekle mümkün olur. Bu 
bilgiler ise, sıhhatli kadastro yapılmakla elde 
edilebilir. 

4. — Toprak refermu, gübreleme ve verim 
arttırılmasiyle ilgili zirai faaliyetler; arazi 
cinslerinin sayımı, tasnifi gibi arazi ile ilgili 
istatistiklerin tesirine bağlı bulunmaktadır. 

5. — Vatandaşların devlet gelirine âdil 'öl
çüler tahdmda iştirak ettirilmesi ve vergi ada
letinin temini sağlam bir kadastro ile müm
kündür. 

6. Memleketimiz için önemli bir konu olan 
imar mevzuu mutlak mânada kadastroya ih
tiyaç gösteren bir ameliyedir. Bugün 600 ci
varında şehir ve kasabanın imar plânı yapıl
mış olmasına rağmen, ancak 50 kadar şehir ve 
kasabamızda kadastronun bulunması sebebiy
le; imar plânları tatbik edilememekte ve bu sa
hada yatırılmış olan millî servet, sarf edilmiş 
bulunan büyük emekler heba olmaktadır. 

7. Gayrimenkul]e ilgili ticaretin gelişmesi, 
bina ve yangın sigortalarına 'ait sicillerin tu
tulması, coğrafya, jeoloji dallarındaki ilmi in
celemeler, maden arama işleri ve turistik plân
lar ile askerî maksatlar için yapılmış olan 
1/25 000 ve 1/100 000 ölçekli haritaların 
tashih işlemleri de keza kadastronun yapılma
sına vabestedir. 
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Memleketimizin iktisadi kalkınması ve içti

mai huzuru bakımından son derece hayati önemi 
haiz bulunan ve faidelerini ana hatlariyle iza
ha çalıştığım kadastronun memleketimizde 
geçirdiği safhalara sathı olarak dahi bir göz 
atacak olursak; harcanan büyük emek ve pa-
ralaraı kaybedilmiş bunca zamana kıyasla, 
yapılmış olan işlerin miktarı ve kalitesi, tat
minkâr olmaktan uzaktır. Yapıldığı zannedi
len hizmetler ise; ne hükümetlerin ve ne de 
milletimizin yüzünü güldürecek mahiyette de
ğildir. 

Filhakika; 5602 sayılı Kanun hazırlanırken, 
gerekçenin 20 senede 140 milyon lira sarfiyle 
Türkiye Kadastrosunun bitirileceği keyfiyeti 
olmasına rağmen, tesbit olunan müddetin yarı 
sın dan fazlası geçmiş ve derpiş olunan tahsi
satın tamamı harcanmış ve fakat iş olarak, çe
şitli metotlarla ancak 55 000 km,2 lik bir saha 
güya kadastrolandırılmıştır. Kadastral harita
lar üzerinde, ifraz, tevhit, cins değişikliği vc-
sair gibi işlemlerin tamamen tak'ibedilememesi 
yüzünden de, bu haritaların mühim bir kısmı 
kullanılmaz hale gelmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
içinde bulunduğu bu derece vahim çıkmazın 
ana sebebini kanaatimizce organizasyon bozuk
luğu, personel kifayetsizliği ve madut bütçe 
imkânlarının 'dışında; Hükümetin bu temel 
hizmeti, dolayısiyle de olsa prodüktif bir 
hizmet telakki etmemesinde ve devamlı bir poli
tika konusu yapmamasında buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
658 sayılı Kanunla Türkiye'de kadastro 

işlerine başlanılmıştır. Bu kanunun tatbikatı 
arzu edilen neticeyi vermedeğinden 1934 yılın
da 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrirî Ka
nunu hazırlanarak mer'iyete konulmuştur. Da
ha sonra da 5602 sayılı Kanun şehir ve kasa
baların belediye hudutları dışında uygulan
mak üzere hazırlanmıştır. 

İl ve ilçelerin belediye hudutları dışında 
kalan arazilerde tatbik edileceğine dair, 5602 
sayılı Kanunda sarahat bulunması, muvacehe
sinde, metninde tatbik sahasına ait hiçbir hü
küm bulunmıyan 2613 sayılı Kanun ile il ve il
çe belediye hudutları içerisinde uygulanmakta
dır. Bu suretle, aynı hizmet için farklı iki 
mevzuatın tatbikatı devam etmektedir. 

15 . 2 .1963 O : 2 
•Senatoda bu vadide yapılan müspet tenkid-

lero cevap veren Devlet Bakanı Sayın Raif 
Aybar'dan; hiç olmazsa tatbikattaki - kolaylığı 
temin bakımından aynı mahiyetteki kanunları 
yeniden düzenliyerek mevzuatı sadeleştireceğiz 
gibi yapıcı bir beyan beklerken: «Şehir kadast
rosunun yapılması meselesi, hiçbir memle
kette ayrı olmasa bile bizde ayrı ayrı müta
lâa edilmesine mani bir hal yoktur.» şeklinde 
işittiğimiz sözler üzülerek ifade edelim ki, 
mezkûr idarenin ilerde ^yapacağı işler hakkın
da tereddüt ve endişelerimizi artımıştır. 

Bir taraftan 2613 -sayılı Kanundan ve tatbi
katından memnun olduğunu keza Senato'da 
ifade eden Sayın Aybar'ın, diğer taraftan 
1963 programının emrettiği 150 000 parsellik 
şehir kadastrosunu, memnun olduğu bu ka
nun sayesinde tamamiyle yapacağının taahhüt 
edeceği yerde; halen 41 bölgede şehir kadast
rosu yapılmaktadır. Plânlama ile mutabık 
kaldık, buna 5 bölge daha ilâve edeceğiz gibi 
yuvarlak ve hiçbir taahhüdü tazammun etmiyen 
beyanlarını, yukarda izhar ettiğimiz endişemi
zin en canlı bir delili sayıyoruz. 

Muhterem Arkadaşlar; 
Tatbikatı memlekette hiçbir sahada, ferah

latıcı tesir yapmamıış olan 1962 bütçe Kanu
niyle kadostro yönünden taahhüdedilen işleri 
ve alınan neticeleri 1963 bütçesi hakkındaki 
mütalâamıza ışık tutması bakımından, yüksek 
Heyetinize kısaca arz edeceğiz •. 

1962 yılı Bütçe Kanununda yıllık topoğrafik 
kadastral harita alımı kapasitesinin 15 000 
km.2 ye çıkarıldığı ifade ve taahhüt edildiği 
halde, 1963 bütçesini görüştüğümüz bugüne 
kadar alman fiilî sonuç maalesef. 700 km.2 si 
fotogremetrik, 1 300 km.2 si klâsik metotla ya
pılmış harita olmak üzere yapılan haritanın 
mecmuu 2 000 km.2 civarında bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, yapılan işin miktarı, taalhlıü-
dedileniıı ancak % 13 ü'dür. Buna mukabil Yük
sek Meclisinizcc, 15 000 km2 kadastral harita 
yapılması için verilmiş bulunan, 60 milyon li
ralık tahsisat Ihemen hemen aynen sarf edil
miştir. 

Bu durum, Büyük Meclise hesap vermek 
mevkiinde bulunan Hükümetin ne kadar kifa
yetsiz ve gayriciddî bir faaliyet gösterdiği hak
kındaki kanaatimizi teyidetmektedir. 
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Vatandaşın dibinden tırnağından artırarak 

binbir türlü mahrumiyet içerisinde verdiği mil
yonları, 1962 yılında heba etmek suretiyle acı bir, 
tecrübe geçirtmiş olan Hükümetin; hiç olmazsa, 
1963 yılı kadastro bütçesini tesbit ederken, 5 
yıllık plândaki (hedefleri tahakkuk ettirecek şe
kilde hareket etmesi gerekirdi. Halbuki, büt
çedeki rakamların ve Senatodaki görüşmelerin 
ışığı altında hemen açıklamak isteriz ki; Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi, plân 
hedeflerini gerçekleştirmek kabiliyetinden uzak 
ve plânın gelecek yıllardaki tatbikatını güçleş-
tirici bir mahiyet arz etmektedir. 

Bizi bu görüşe sevk eden sebepleri kısaca 
zikretmekte fayda mülâhaza ediyoruz : 

1. 5 yıllık plânda, «Çalışmaları yürütecek 
teknik ve yüksek nitelikte iş gücünün yetiştiril
mesine önem verilerek, arazide çalışma süreleri 
uzatılacaktır.» ibaresi ile hedef tâyin edilmiş ol
masına rağmen, bu tfıedefi tahakkuk ettirmeye 
yetecek miktarda tahsisat bütçeye konmamıştır. 

2. Kadastro (haritalarının yapılmasında sür
at sağlamak için fotogrametri metoduna geçil
mesi, plânın tavsiye ettiği ana tedbirlerden bi
risidir. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
harita sektörüne ait çalışmalar mey anında ha
zırlanan raporda, bu hedefi gerçekleştirmek üze
re tavsiye olunan tedbirlerin tam olarak alındı
ğını gösteren bir emare bütçede mevcut değil
dir. • 

Bu itibarla, plânda 1963 yılı için tesbit olu
nan 12 000 km2 lik topografik kadastral harita
nın, bu tutum karşısında yapılıp yapilamıyaca-
ğının münakaşası bir tarafa; Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğü (arşivlerinde topografik 
halde bekletilen 23 000 Km2, fotoğraf, olarak 
(bekletilen 15 000 km2 ki ceman 38 000 km2 lik 
işin ne zaman kadastral hale getirileceği de 
'bilinmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
ikinci Koalisyonun mesuliyetine iştirak 

eden partilerin Hükümet programından aynen; 
«Tapu ve Kadastro hizmetlerinin daha süratli 
ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır» ibaresi yer almıştı. Büyük 
Meclise karşı bu taahhüdü imza eden partiler
den ikisi, muhalefet partisi olarak hem 1962 
bütçesini tenkidetmişler ve hem de tenkid ve 
tavsiyelerde bulundukları Ibu bütçenin 9 aylık 
bir kısanımın tatbikat şansını elde tutmuşlardır. 
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Kadastro hizmetlerinin yürütülmesine memur 
bakanlık da Y. T. P. ye tahsis edilmiştir, iddia 
sahiplerinin 'bu kadar müsait şartlarda bulun
malarına rağmen, üzülerek ifade edelim (ki, ten-
kid ve tavsiyelerine uygun bir icraatleri görül
memiş, bilâkis ıbu partiler, hatalı icraatın de
vamını âdeta kolaylaştırmışlardır. 

Hemen tasrih edelim ki, bu sözümüz koalis
yonun gövdesi durumunda bulunan C. H. P. İl
lerin Kadastro meselesinde daha ehil olduğu 
mânasında ifade edilmemiştir. 1963 programında 
yer alan Kadastro işlerinin aynen tahakkuku 
için, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından tes
bit olunan 94 milyon liralık ihtiyacın, plânı 
bütçeye uydurma gayreti içerisinde 77 milyon 
liraya indirilmesinde; en az Y. T. P. li sayın 
Aybar kadar mesul bulunan C. H. P. li Maliye 
Bakanı Sayın Ferid Melen, geçmiş yılların bi
risinde Tapu ve Kadastro bütçesini tenkİdeder-
ken, bir muhalif mebus Olarak 'aynen : «Bu 
mevzu Fransa'da ihtilâlin sebeplerinden biri 
idi» demek suretiyle Kadastronun içtimai adalet 
ve huzurun tesisindeki önemli rolünü veciz ola
rak ifade etmişti. 

Memleketimizde içtimai şulhün sağlanması
na hizmet edecek olan kadastro işleri için, as
gari meblâğı vermekte hasis davranan Sayın 
Melen'in, bu tutumunu ilerti sürdüğü ihtilâl 
felsefesi muvacehesinde bir türlü izah etnıek 
mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Koalisyon partilerinin tenakuz teşkil eden 

söz ve fiillerini böylece belirttikten sonra, çok 
önemli saydığımız bir mevzua daha temas ede-. 
eeğiz : 

Arazide bilfiil çalışmak suretiyle, her türlü 
mahrumiyet ve güçlükler karşısında yılmadan, 
bütün ihtisas ve bilgisini kadastro hizmetine 
vakfeden teknik personelin durumları ağır ge
çim şartları muvacehesinde, o derece kronik ha
le gelmiştir ki; devletin başka iş yerlerinde ay
nı mahiyetteki hizmeti gören teknik personele 
nazaran Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
personeline daha az ücret ve tazminat ödenme
sindeki isabetsizlik, bu sahadaki adaletsizliğin 
bir ifadesi olmakla kalmamış, aynı zamanda 
âmme hizmeti olan kadasto işlerinde randımanı 
da düşürmüştür. 

Şöyleki : Kadastro için ayrılan tahsisat 
miktarının ve hizmete alınan personelin her se-
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ne fiilen artmasına rağmen, 1950 de personel ba
sma yılda 925 personel olan verim, her yıl ve 
süraitle azalan bir tempo ile 1962 de 150 persele 
inmiştir. 

Bu durum gösteriyor ki, aslında son derece 
ehemmiyetli olan bir hizmet, palyatif tedbirler 
yüzünden rantabilitesini kaybetmiş, ve âdeta 
milletin sırtına yük olacak bir hale gelmiştir. 

Millet Partisi Meclis Grupu alarak, Hükü
metten <bu ağır yükün milletin sırtından kaldı
rılmasını temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mâıuzatımıza ıson verirken, görüş ve temen

nilerimiz ne olursa olsun 1963 yılı Tapu ve Ka
dastro bütçesinin milletimiz için hayırlı olması
nı diler Yüce Heyetinize saygılarımızı sunarız. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına sayın 
Mustafa Kepir. 

O.K.M.P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
PİR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
si hakkında, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Meclis Grupu adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere, huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Anayasamızın 36 ncı maddesinin birinci fık

rası «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sa
hiptir» diyor. Türk vatandaşının, gayrimenku
lu mütaallik mülkiyet haklarını, huzur ile kulla
nabilmesi, ondan âzami verimi elde etmek için, 
emek ve para yatırımı yapabilmesi; o gayrî-
meııkule, her türlü ihtilâf ve endişeden uzak 
olarak, sahibolması halinde mümkündür. Huku
kun bahis ve Devletin mevzu kanunlarla müda
faa ve muhafaza etmediği bir gayrimenkulden, 
ne fert ne de, millî gelire katılacak hisse bakı
mından, cemiyet istifade edemez. Anarşizmin ya 
da komünizmin hâkim olmadığı ziraat memleket
lerinde, millî gelirin belkemiğini, bir sabit ser
maye mahiyetinde olan gayrimenkulun, sahip
leri tarafından harcanacak gayret ve yatırım
lar teşkil eder. Şu anda bütçesi müzakere edi
len «Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü» bu 
çapta bir hukuk, huzur ve verim müessesesini, 
Devlet adına nizamlıyan bir temelli kurumdur. 

Adından da anlaşılacağı üzere, Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünün iki ana vazifesi 
vardır : 
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1. Gayrimenkule ait akit ve tescil işlerini 

yapmak, yani hak sahibine tapusunu verip si
cilini muhafaza etmek, 

2. Kadastro faaliyetlerinde bulunmak, ya
ni gayrimenkulun teknik ve hukuki durumunu 
tesbit ederek hak sahiplerinin kimler olduğunu 
belirtmek. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu çok 
mühim hizmetleri, kara ve hava çalışmalarının 
imtizaciyle sağlar. Çağdaş milletlerin çok hak
lı olarak büyük önem verdikleri hava çalışma
ları, karada çalışmalardan, zaman, emek ve mas
raf bakımından 3 misli az ve verim yönünden 
ise 3 misli fazladır. Bu gerçeği idrak eden Ge
nel Müdürlük de hayli zamandan beri «Fotogra-
nıetri» denilen bu yolda ve muvaffakiyetle ça
lışmaktadır. Ancaküzüntü ile ifade etmek iste
riz ki, bu modern metotla yapılmış olan harita
lardan; halen 34 milyon dönümlük bir sahayı 
kaplıyan kısmında kadastro faaliyetine geçil
memiş bu sahanın mütehassıs personeli, henüz 
haritası yappılmamış olan bölgelere ve yer ça
lışmalarına sevk edilmiştir. Bu hatadan süratle 
dönülmesini ve yapılmış masrafların heba edil
memesini ehemmiyetle rica ederiz.. 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiye'de tapu kadastro dâvasının millî 

kalkınmamızdaki önemli mevkiini takdir eden 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, 5 yıllık kalkınma 
plânının tapu kadastroya ayrılan bölümünde : 

a) Türkiye kadastrosunun 20 yılda ikmal 
edileceğini tahmin ve bu hedefe ulaşabilmek için 
de; 

b) Halen şehir kadastrolarında yılda 35 bin 
parsel olan verimin 150 bin parsele, arazi yani 
köy kadastrosunda ise halen 5 milyon dönüm 
olan verimin 23 milyon dönüme çıkarılmasının 
lâzımgeldiğine işaretle, 

c) Bu verimin (Aero * Fotogrametri) me-
totlariyle sağlanacağını hesap ve Genel Müdür
lük bütçesinin 1963 yılı tatbikatı için 94 mil
yon küsur liranın konmasını tavsiye etmiştir. 
Fakat esefle işaret etmek isteriz ki, daha ilk 
hamlede, Devlet Plânlama Teşkilâtının tavsiye 
ettiği 94 milyan lira yerine, bunun 17 milyon li
ra eksiği olan 77 milyon küsur lira ancak tah
sis edilebilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kadastro işlerimiz 
bugün biri şehir kadastrosu, diğeri arazi kadas
trosu olmak üzere iki koldan yürütülmektedir. 



M. Meclisi B : 50 
Arazi kadastrosu 5602 sayılı Kanunun; şehir 
kadastrosu ise 2613 sayılı Kanunun tâyin etti
ği statüler içinde tedvir edilmektedir. 

Filhakika, köy ve nahiye sınırları içinde bu
lunan gayrimenkulun kadastrosu «Arazi kadas
trosu» diğer adiyle tapulama rejimine tabi tu
tulmakta, şehir kadastrosu ise, adı üstünde be
lediyeler sınırı içinde bulunan arsalara tatbik 
edilmektedir. Maftıiyetleri itibariyle tamamen 
yekdiğerinin aynı olan bir mevzuun, iki ayrı ka
nunla yönetilmesi mantıkan izahı güç bir man
zara arz etmektedir. Gayrimenkulun reel değer
ler bakımından farklı oluşu vehleten hatıra gel
mekte ise de, belediye sınırlarının mutlak bir 
kıymet ölçüsü olarak kabulü zannetmiyoruz ki, 
realitelere tetabuk edebilsin. Belediye sınırları 
dışında, fakat şehir plânları içinde öyle arazi 
veya arsalar vardır ki, her hangi bir belediye
nin sınırı içindeki araziden kat kat üstün fiyat
larla kapışılmaktadır. Binaenaleyh çağdaş mil
letlerin hemen hemen hiçbirinde tatbik edilmi-
yen bu sakîm yolun derhal terk edilehek, ilmin, 
tecrübenin ve memleket realitelerinin icaplarına 
uygun ve kadastro değişikliklerinin ne suretle 
giderilebileceği cihetini de muhtevi bir kanun 
tasarısının hazırlanmasını ve Büyük Meclise şev
kini temenni ve ehemmiyetle tavsiye ederiz. Ay
rıca, halen yürürlükte olan her iki kanunun da 
kifayetsizliği, Devlet Plânlama Teşkilâtınca ka
bul ve süratle ıslahı 5 yıllık kalkınma plânında 
temenni edilmiş bulunmaktadır. 

Nasıl temenni edilmesin ki, meselâ istanbul'
da İ3U kanunlara göre ayrı ayrı yapılmış olan 
kadastro haritalarının evvelâ birbirleriyle sonra 
da hiçbirini şehir haritalariyle birleştirmek 
mümkün olamamaktadır. Bu suretle hizmetlile
rin gayretlerini destekleyici değil köstekleyici 
olan bu biraz da komik görünüşlü duruma son 
verilmesini tekraren ve teyiden'rica etmekte
yiz. 

Sayın milletvekilleri; dün Başbakanlık büt
çesinin müzakeresi vesilesiyle de arz ettiğim 
üzere Devlet, kendisine mevdu hizmetleri, kadro
sundaki personelle yürütür, personel kifayetli, 
personel hizmette verimli, personel şahsiyetli 
ise, Devlet kifayetli, Devlet verimli, Devlet şah
siyetli olur ve halka hürmet ve itimat telkin 
eder. 'Bütün Devlet teşkilâtında olduğu gibi bu 
çok mühim müessesemizde de ehliyetli, liyakat
li ve bilhassa sağlam seciyeli hizmet erbabına 
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şiddetle ihtiyacımız vardır. Bu da mesleki ca
zip bir hale getirmekle, cidden büyük mahrumi
yetler içinde vazife gören memurların madde
ten ve mânen tatmin edilmesi ile mümkün ola
bilir. Bugün Tapu ve Kadastro teşkilâtımızda 
takriben fi 500 hizmetli personel vardır. Bunlar
dan 153 ü yüksek tahsillidir. Niçin? Çünkü 
«Külfete eşit nimet prensibi» maalesef bu mü
essesemize de girememiştir ve meslek cazip ha
le getirilememiştir. 

Halen, Genel Müdürlük hesabına, harita mü
hendisliği 'Hukuk, ISiyasal Bilgiler okul ve fa
kültelerinde tahsil etmekte olan 128 gencin mev
cudiyeti, ayrıca bu yıl bütçesinin 476 ncı bölü
müne tekâmül kursu görecek memurlar için 200 
bin liralık bir miktarın ilâve edilmiş bulunması 
ümit ve memnuniyet verici ise de konunun 
ehemmiyet ve şümulü karşısında bütün bu ted
birlerin kifayetsizliği de aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1. Bugün şehir haritalariyle kadastro hari

taları arasındaki farklar dolayısiyle imar plân
ları tatbik edilememektedir. Diğer taraftan 
bütün kadastro haritalarının tashihi, ancak, 
mahkeme karariyle mümkün olabilmekte ve bin
li etice işler uzamakta ve sürüncemede kalmak
tadır. 

Bu sebeple, yanlışlıkların düzeltilmesi için, 
diğer memleketlerde olduğu gibi bir kadastro 
yenileme kanununa şidddetle ve acilen ihtiyaç 
vardır. 

2. Teşkilât Kanununun biran evvel hazır
lanmasına ve bu kanunda kadro ve terfi husus
larının ehemmiyetle göz önüne alınarak niraz 
evvel arz edildiği üzere meslekin cazip hale geti
rilmesi imkânlarının yer almasını bekliyoruz. 

3. Çok mühim noktalardan birisi de şudur : 
Yapılan kadastro işleri kadastro müdürlük

leri dışında hiçbir teknik kantrola tabi tutulma
maktadır. Bu sebeple birçok işler, tecvizi kabil 
olmıyacak hatalarla tapuya intikal etmekte ve 
sonra da bunların tashihi mümkün olamamak
tadır. 

Bu itibarla ikmal edilen kadastroların tapu
ya devrinden evvel, kontrollerini temin maksa-
diyle, Teftiş Heyetinin dışında ve Teftiş Heye
tine paralel olarak bir teknik kontrol teşkilâ
tının kurulması zaruridir. 

4. Büyük bir vatandaş kütlesini pek ya
kından ilgilendiren kat mülkiyetinin yeni esas-

— 602 — 
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lara bağlanması için Genel Müdürlükçe faali- | 
yete geçildiği ve gerekli etütlerin tamamlan
mış bulunduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 

öünün meselesi haline gelmiş olan bu konu
nun bir kanun tasarısı ile Meclise getirilmesini 
temeniye şayan görmekteyiz. 

5. Sicil ve plânların muhafazası için tapu 
sicil teşkilâtı bulunan her yerde bir tapu arşiv 
binasına ihtiyaç ve zaruret vardır. Bu binaların 
günlük tapu muamelelerinden vatandaşa ağır 
gelmiyecek cüzi bir nisbette ve kıymet üzerin
den hare almak suretiyle mümkün olacağı kanı
sındayız. Nitekim, ceza evlerinin inşaatında kul
lanılan fon, böyle bir mekanizmaya istinaden te
sis edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, C.K.M.P. adına Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi hakkındaki 
görüş ve temennilerimizi kısaca arz etmiş bulu
nuyorum. 

Bu bütçenin memleket ve milletimize hayırlı 
ve uğurlu, Genel Müdürlük için de başarılı ol
masını temenni ederiz. 

Hürmetler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Sayın 
Mustafa Uyar. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 
(tzmir) — Saym Başkan, Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı bütçe tasarısını tenkid, tahlil ve bu husus
taki (görüşlerimizi arz etmeden evvel, kısa bir 
tarihçe yapmayı faydalı bulmaktayız. 

Bugünün sosyal hayatında önemli bir yeri 
olan ve özellikle kalkınmamızın tctmel ilkelerin
den biri bulunan tapu ve kadastro işlemi mem
leketimizde ilk defa 1274 tarihli (Arazi Kanun
namesi) ile başlamıştır. Bundan evvelleri toprak, 
Padişahların mülkü sayılmakta idi. Bilâlıara 
Padişahlar, fermanlar ve ihsanlarla toprakla
rını dağıtmaya başlayınca özel mülkiyet konusu 
haline gelmiş ve tarihî seyrini takibederek, bu
günkü önemine yükselmiştir. 

. Gerçekten, arazi, öteden heri memleketimizin 
başlıca geçim kaynağı olmuş ve bunun içindir ki I 
/halkımızın toprakla ve dolayısiyle mülkiyet hak
larının teminatını teşkil eden tapu ve kadastro 
daireleriyle olan ilgisi çok ciddî ve hayati bir 
mahiyet almıştır. I 

— 603 
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Bugün aile hukukundaki nikâhın önemine 

ise, gayrimenkul hukukundaki tapunun önemi 
de aynıdır. Böylece, gayrimenkul ve özellikle 
toprak Türk toplumu ve ailesi için âdeta bir 
unsur haline ıgelmiştir. # 

Gayrimenkullerin tapulanmasında şehirlerin 
inkişafı daJlıa müessir bir rol oynamış ve mem
leketimizde ilk defa 1912 yılında (Emvali gayri-
menkulenin tahdit ve tahririne ait Kanun) ile, 
şehir kadastrosu başlamış bulunmaktadır. Araya 
giren Birinci Cihan Harbi sebebiyle inkıtaa 
uğramış olan şehir kadastrosu bilâhara Cumhu
riyetin ilânından sonra çıkarılan 658 sayılı Ka
nunla 1925 yılında tekrar faaliyete başlamış ve 
işbu 658 sayılı Kanun 1936 yılında yerini 2613 
sayılı Kanuna terk etmiştir. 

İl ve ilçelerin belediye hudutları içinde ka
lan gayrimenkullerin tesbit ve tescilini hedef 
tutan şehir kadastrosu faaliyetleri sonunda, şim
diye kadar 27 il ve 20 ilçenin tesbitini ikmal 
ederek, 1 006 332 aded parselle tapu sicilleri 
tesis edilmiştir. 

Halen, 32 mıntakada şehir kadastrosu faali
yeti devam etmektedir. 

Tapulama denilen arazi kadastrosu da mem
leketimizde ilk defa 1950 yılında tedvin edilmiş m 

olan 5802 sayılı Tapulama Kanununun .yürür
lüğe girmesiyle başlamıştır. Tapulama faali
yeti, il ve ilçelerin belediye hudutları dışında 
kalan gayrimenkullerin tapulamasını istihdaf 
etmektedir. 

Tapulama faaliyeti 1955 yılma kadar klâ
sik metotla yani (pusla, şerit, ve takometre gi
bi âletlerle yerden yapılan ölçülerle) çalışmış ve 
1955 yılında kabul edilen 6587 sayılı Kanunla 
fotogrametri (havadan fotoğraf almak) meto
dunun da uygulanması derpiş edilmiş/tir. An
cak, fotogrametri metodu için lüzumlu olan 
(tayyare, kıymetlendirme âletleri ve personel) 
gibi araçların tedariki kanunun çıkışı gibi kolay 
ve süratli olmamıştır, önümüzdeki yıllarda, fo
togrametri metodunun mevcudiyetini ve tapu
lamadaki süratini milletçe idrak ederek mem
nuniyet duyacağımızı ümidetmekteyim. 

Bugüne kadar tapulaması bitirilerek tapu 
sicilleri tesis edilen köy adedi, 4590 olup, ta-
pulanmış olan arazinin yüz ölçümü de 52 826 460 
dönüm, 4 877 884 parselden ibarettir. 
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Halen yurdumuzda 100 bölgede klâsik ve 

fotogramotri metodu ile tapulamaya devam edil
mektedir. 

Tapu ve 'kadastro işlemlerinin daha salim 
yürütülmesine sicillerinin tesisi için, 1936 yı
lında 2997 sayılı Kanunla Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü kurulmuştur. >Bu Genel Müdür
lük, gayrimenkul mallara ait akidlerle bilûmum 
tescil, kadastro ve tapu tahrir işlerinin kanun 
ve nizamlarına göre ifasını temin ile mükellef
tir. 

Genel Müdürlüğün bu işleri günlük ve va
deli işler olmak üzere mütalâa edilebilir. 

Günlük işler, dalha ziyade tapu dairelerinin 
işleridir. Vatandaşların ıgayrimenkul alım - sa
tım münasebetleri ile ilişkin Ibuîunan rehin, ir
tifak tmuameleleri ıgünlüık işlerin Ibaşlıcalarmı 
teşkil etmektedir. 

Vadeli işler ise,' «şehir ve arazi 'kadastrosu 
faaliyetlerini teşkil etmektedir. 

Bugün memleketimizdeki arazinin % 65 i 
tapuda kayıtlı değildir. 'Tapuda (kayıtlı olanla
rın da 'ancak ;% 30 u ihtiyaca .salih bulunımak-
tadır. Mütebaki% i5 i ise 1515 sayılı Kanun hü
kümleri karşısında şüpiheli bulunmaktadır. 

Mulhterem arkadaşlarını; 
Memleketimizdeki tapulama işleminin ıtari-

Ihî seyri ile fiilî durumu kısaca bundan ibaret
tir. 

Şimdi de tapulamanın önemi üzerinde (bir 
nebze durmak istiyoruz : 

1. Mülk edinme hakkı, Anayasalınızda 
Türklerin tabiî haklarından 'olaralk kabul edil
miştir. 

2. Topraklarımızın P/o 65 i tapusuzdur. 
3. Halkımızın % $0 i toprakla, ziraatle ge-

çimmektedir, ı3,5 milyon çiftçi ailesi vardır. 

4. İşlenen «suçların % '65 - 70 i .gayrimen-
ikul ihtilâf ındandır. 

5. İMaıhkemelerdeki dâvaların % 75 i gay
rimenkul ile ilgilidir. 

6. Toprak reformu, aJdil zirai vergisi kre
di tevzii, kolay ipotek tesisi, isulama (tesisleri, 
toprak ve iskân siyasetinin tahakkuku, Sosyal 
adalet ve kalkınmanın süratle sağlanması (hep 
toprağın ölçülmesine bağlıdır.. 

7. 'Tapu teşkilâtı, Devlet bütçesi bakımın
dan ımüstelhlik değil, dalha ziyade ımüs'talhsil ve 
gelir ıgetiren (bir kaynaktır. Tapu harçları ya-
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pılaıı işlemlar ile doğru oranlı olarak artmak
ta dır. Meselâ: 

• 1945 yılında '518 '221 aded işlemden 16 884 847 
lira elde edilmiştir. 

1948 yılında '591600 aded işlemden 9 002 474 
lira elde edilmiştir. 

1950 yılında 493 280 aded işlemden 10 308 844 
lira elde edilmiştir. 

1955 yılında ' 1 155 332 aded işlemden 
38 801 748 lira elde edilmiştir. 

Î9İ58 yılında 910 075 aded işlemden 
105 İM 192 lira elde edilmiştir. 

1959 yılında 911 780 aded işlemden 76 813 834 
lira elde edilmiştir. 

1960 yılında 877 300 aded işlemden 92 369 106 
lira elde edilmiştir. 

1961 yılında 801 941 aded işlemden 83 234 334 
lira elde edilmjiştir. 

8. Birçok çiftlikler ve köylerde bâzı kim
seler, 300 - 400 dönümlük taıpuları ile 3 000 -
4 000 veya ,30 000 - 40 000 dönümlük araziyi 
işgal etmekte ve Iböyleee mühitlerindeki top
raksız balkı köle >gibi kullanmak suretiyle ade
ta derejbeyi (hayatı sürtmektedirler. (Bu görüşü
müze konu olabilecek ibinlerce Türk köyünden, 
basın yolu ile milletin malı ihaline ıgelen. izmir, 
Tepeköy ilçesine bağlı 'Gıöllüce köyünü ve köy
lüsünü misal olarak gösterebiliriz. Oöllüoe kö
yü ve Ihalkı Igörmiyenleri hayale ve Ibcnim gibi 
görenleri de inkisara uğratmaktadır. Köylü 
adeta, oturduğu ve yatıp kalktığı Sazdan ve 
'çitten evinin saJhibi değildir. Etraftaki çiftli
ğin sahibi Mes'ude Evliyazade, elindeki mah
dut tapu senetleriyle her yere salhip çıkmakta 
ve köy içine yapılmak istenen okula da mâni 
olduğundan, ancak mafhkeme kararı ile yapıla
bilen <okul da köy çocukları bu yıl »okuyabilme 
imkânına kavuşmuşlardır. Her ne kadar Mes-
ude Hanımın elindeki tapu senetlerinin 'hukuki 
durumu ile fiilî durumu arasında (bir veya bir
kaç sıfır farkı varsa da, kıymetsiz giibi görünen 
•sıfırlar soldakiler 'olduğu için, Mes'ude Hanı
mın elindeki Sıfırlar maaleseif sağ taraftadır. 
Köylüler ,bu çiftlik (hanımının zulmünden kur
tulmak için, tapulama işleminin bir an önce 
köylerine ıgelmeısini ıbeklemefctedirler. 

Istırabı umumi efkârın malı olan bu köylü
nün derdine Hükümetimizin ve Tapu ve Ka
dastro Oenel Müdürlüğümüzün bu yıl çare bu
lacağına samimiyetle inanıyoruz. 
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Sayın 'Milletvekilleri; 
•Bir parça da plân ve tapulamadan 'bahset

mek istiyoruz : 
İ5 ve İ 5 yıllık kalkınma plânına tapu ve ka

dastro işinin ide ithal edildiği yüksek malûmla-
rınıızdır. 

T. B. M. M. Plân Karma Komisyonunda ıha-
rit'a, tapu Ve kadastro sektörü plânının görü-
şıülımesi sırasında, Sayın Defvlet Bakamı Iiaiıf 
Aybar (Memleketimizin ılık tösis Ikadatrosunun 
20 yüda bitirilmesini sağlıyacak bir genel plân
lama yapıldığını ve kadastro haritalarının yapıl
masında sürat sağlamak için fotoğrametri meto
dunun uygulanmasının gerektiğini ve "ayrıca 
yüksek nitelikte iş gücünün yetiştirilmesine 
önem verileceğini) beyan etmiş ve buna paralel 
olarak da, birinci beş yıllık kalkınma plânının 
ilgili bölümünde (çalışmaları yürütecek teknik 
ve yüksek nitelikte iş gücünün yetiştirilmesine 
önem verilecek, arazide, çalışma süreleri uzatı
lacaktır, kadastro haritalarının yapılmasında sü
rat sağlamak için t'otoğrametri metoduna geçil
mesi ve kıymetlendirme kapasitesini tam kulla
nabilmek için havai nirengi metodunun kullanıl
ması sağlanacaktır) denilmiştir. 

Bu beyan ve ifadeleri plânın tatbik ve tapu
lamanın sürati için bir müjde sayıyoruz. Gefeocek 
yıl bütçesinde, 19(55 bütçesinde ifadesini bulan . 
mütevazi programın tatbik edilmiş olduğunu 
görmekle bahtiyarlık duyacağımızı şimdiden be
yan etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
1961 yılında 5(5 395 000,. 1902 yılında 

(50 540 847 lira olan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bütçesi bu yıl 16 503 280 lira 
fazlasiyle 77 050 087 liraya baliğ olmuştur. Bu 
fazlalığın kısmı küllisi % 15 zamlarla birlikte 
cari giderlere aidolup, 2 500 000 lirası 1963 yılı 
kalkınma plânının tatbiki için kıymetlendirme 
ve fenni âletler alınmasında, 2 405 259 lirası da 
kadastro ve tapulamanın verimini artırmakta 
kullanılacaktır. Böylelikle az da olsa, 196;] yılı 
plânında tapulamanın bir miktar hızlanacağını 
görmekle memnunluk duymaktayız. 16,5 milyon 
fazlalığın bir kısmı ise, inşaatı bu yıl tamamla
nacak olan Genel Müdürlük merkez binasının 
inşaat ve mefruşatına harcanmak suretiyle, sağ
da, solda iğreti ve kira ile çalışmaktan da böyle
ce kurtulmak suretiyle, işlerin daha verimli ve 
rasyonel bir hale gelmesi sağlanmış olacaktır. 
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Bütçe, diğer bölümlerinde geçen yıla para

lel olarak tertiplenmiş bulunmakta olup, kanaa
timizce ilk kalkınma yılında hiç. olmazsa, 1962 
yılının tahmin edilen 100 000 000 lira gelirinin 
civarına yükselmeliydi. Hükümetin diğer yıllar
da, bu istikamette gayret sarf etmesini bilhassa 
rica etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Tapulama ve kadastro mevzuatı, yukarda 

işaret ettiğimiz gibi, 5602 ve 2613 sayılı kanun
lardır. Samimiyetle kabul ve itiraf edelim ki, bu 
kanunların her ikisi de, bugünün ihtiyacına 
ayak uydurmaktan uzaktır. Bu hakikati kabul 
eden Hükümetin yıllardır sürüncemede kalmış 
olan tapulama kanunu tasarısını Yüce Meclise 
sevk etmiş olmasından memnunluk duymakta
yız. Kurulmuş ve Tapulama Kanununu tetkika 
başlamış olan Karma Komisyonun işe gereken 
önemi vererek, bugünün ihtiyacına cevap vere
cek, arzulanan sürati sağlıyacak şekilde çıkara
cağına inanıyoruz. Yeni tasarının arzulanan şe
kilde kanunlaşmasiyle, tapulama işleminde % 
40 nisbetinde bir artış hızı sağlanacağını ve ta
pulama masraflarında da hayli azalma kaydedi
leceğini ümidetmekteyiz. Zira, mer'i 5602 sayılı 
Kanun hükümleri haksız itirazlara, lüzumsuz 
dâvalara ye fuzuli masraflara müsait bulunmak
tadır. Halen gezici arazi kadastro mahkemeleri
ne intikal etmiş olan itirazlı tutanak adedinin 
896043 ve 1958 yılındaki tesbitlerin % 25 itirazlı 
olarak mahkemeye tevdi edildiği ve 13 mahke
mede bakılan 9524 dâvadan 3 939 unun kabul, 
5 585 inin ret ve Temyiz edilen 9 555 dâvadan 
6 520 sinin tasdik ve 3 352 sinin nakzedilmiş ol
ması mer'i hükümlerinin ilgililer tarafından ne 
derece suiistimal edildiğini göstermeye kâfi ge
lir sanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Bir nebze de, tapu sicil binalarından bahset

mek istiyoruz. 
Halen tapu ve kadastro teşkilâtına, dâhil 

490 daire çok namüsait ve her türlü korunma 
tedbirlerinden mahrum kiralık binalarda vazife 
görmektedir. 

[Ter ne kadar, 2015 ve 5602 sayılı kanunlarda 
«tapu sicil binaları inşası» hakkında hükümler 
mevcutsa da, bu binaların bütçe giderleriyle nor
mal yollardan yapılmasını beklemek uzun yıl
lara vabestedir. Bu bakımdan günlük tapu mu-
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amelelerinden alınacak harçlarla binaların ya
pılmasını hedef tutan bir tasarının Hükümetçe 
hazırlanarak Meclise sevk edilmiş ve ayrıca 
miletvekilleri tarafından da aynı mahiyette tek
liflerin Meclise verilmek suretiyle komisyonlar
da tetkik konusu olduğunu memnunlukla öğ
renmiş bulunuyoruz. Yüce heyetinizin, bu tasa
rı ve tekliflere iltifat ederek bir an evvel ka
nunlaşmasında gayret sarf edeceğine inanıyo
ruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Tapu ve kadastro işinde en önemli işlerden 

birisi de, teknik eleman konusudur. 
2997 sayılı Kanunla 1936 yılında kurulmuş 

olan teşkilât ve kadroları bugünün ihtiyacına 
cevap vermekten çok uzaktır. Memur kadrosu 
ve maaşlar çok azdır. Ezcümle: Mevcut memur
ların % 82 si 300 - 450, % 16 sı 500 - 800 ve 
% 2 si de 950 - 1 750 lira maaş almaktadır. Ha
len 100 küsur memur, kadro tıkanıklığı sebebiy
le terfi edememek mecburiyetinde kalmıştır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hiz
metleri hukuk ve fen bilgisi ile mücehhez ele
manlar ihtiyaç göstermektedir. Bu bakım
dan eleman yetiştirilmesi de ayrı bir önem taşı
maktadır. Bunun için 1328 yılında açılıp tedri
satına devam eden Tapu ve Kadastro Meslek 
Okulu vardır. Bu okuldan mezun olan yüzlerce 
elemandan bir kısmı maalesef maaş ve kadro 
sebebiyle teşkilâttan ayrılmak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Ayrıca Tapu ve Kadastro Okulu ile liseden 
mezun olarak teşkilât hesabına Yıldız Teknik 
Okulunda burslu olarak okutulan talebelerden 
135 aded Y. Mühendis ve mühendis teşkilâtta 
vazifeli bulunmaktadır. 

Yine, her yıl ortaokul mezunu olan 80 - 100 
talebe tapulama kursuna alınarak bir senelik 
ve teşkilâta mensup memurlardan da her yıl 40 
kişi iki seselik tekâmül kurslarında eğitime 
tabi tutulmaktadır. 

Halen : 
1. 162 yatılı talebe Tapu ve Kadastro Oku

lunda. 
2. 80 burslu talebe Yıldız Teknik Okulu 

Harita Mühendisliği Şubesinde. 
3. 44 burslu talebe Hukuk Fakültesinde. 
4. 85 talebe Memur Tekâmül Kursunda. 
5. 4 burslu talebe Siyasal Bilgiler Fakülte

sinde. 
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6. 92 talebe Tapulama Kursunda. 
7. 29 talebe de Fen Kursunda eğitim gör

mektedir. 
Bu miktarların her yıl artırılarak, teşkilâtın 

ihtiyacı olan kaliteli ve karekterli elemanın 
bir an evvel ikmal edilmesini arzu etmekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Tapu ve Kadastro bütçesi üzerindeki görüş

lerimize, teklif ve temennilerimiz ile son vermek 
istiyorum. 

1. 1963 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 16,5 
milyon lira fazla olmakla beraber kifayetsiz ve 
ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. 

2. Tapulama masrafları çok fazladır. Ez
cümle 1960 yılı tesbitleriııde haritaların bir ki
lometre karesi 7 000 liraya mal olmuştur. Bi
naenaleyh masrafların azalması için tedbirler 
alınmalıdır. 

3. Memleketimizde tapalanması lâzımge-
len saha 50 000 Km.2 dir. Halen 50 000 
Km.2 si yapılmış bulunmaktadır. Cari usul ve 
masraflarla tapulamanın ikmali için 75 yıl ve 
3 milyar liraya ihtiyaç vardır. Bu acı hakikat 
karşısında hem masraftan ve hem de zamandan 
tasarruf etmek ve tapulamayı 20 yılda bitirebil
mek için, fotogrametri usulünün tamamen tapu
lamaya tatbiki ile, kıymetlendirme cihazlarının 
artırılmasını ve teknik eleman yetiştirilmesine 
özel bir önem verilmesini temenni ediyoruz. 

3. Birikmiş topakrafik haritaların bir an 
evvel kadastrosunun ikmali için gerekli tedbir
ler alınmalıdır. Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün elinde hales 35 000 Km2 civarın
da topografik harita mevcut olduğu gibi, 1965 
plânına alınmış Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü için 8 000 Km2 ve Harta Genel Müdür
lüğü için de 4 000 Km.2 topografik harita ya
pılacaktır. Binaenaleyh mevcut haritaların bir 
an evvel kadastral hale getirilmesi hızlandırıl
malıdır. 

4. Bir fikir verebilmek için, 1 . 11 . 1961 
tarihine kadar, topoğraflanan sahanın 33 238 000 
ve kıymetlendirilen sahanın ise, 19 148 812 dö
nüm olduğunu söylersek, bu işe ne kadar önem 
ve sürat vermekliğimiz lâzım geldiğini yüce 
takdirinize bırakır ve Hükümetin dikkatini çe
keriz. 

5. Teşkilât ve masraf tasarufunun bir di
ğer yolu da, 2613 ve 5602 sayılı kanunların bir
leştirilerek aradaki tezatların giderilmesidir. 
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Hükümetin bu i§e parmak basmasını rica ediyo
ruz. 

6. Tapu've Kadastro Genel Müdürlüğünün 
kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 1936 tarihli 
2997 sayılı Kanun derhal ıslah edilmelidir. 

7. Kaliteli, bilgili ve karakterli eleman ye
tiştirmek için gerekli tedbirler acilen alınmalı
dır. 

8. Tapulama artınca gelir de artmakta ol
duğundan, tapu ve kadasttro gelirlerinin bu 
bütçede harcanması temin edilmelidir. 

9. Müstakil tapu daireleri kurulması için 
ilgili kanun derhal çıkarılmalıdır. 

Sayın Milletvekilleri, 
1963 yılı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlür 

ğü bütçesi üzerindeki tetkik, tahlil, tenkid ve 
temennilerimiz bundan ibarettir. 

Diğer bütün bütçeler gibi bu sektöre ait büt
çenin de memleketimiz ve miletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinizi sevgi 
ve saygılarla selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Sel
çuk Aytan. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA SELÇUK AYTAN 
(Konya) — Sayın Başkan, Muhterem Milletve
killeri; 

Y. T. P. Meclis Grupu adına Tapu ve Ka
dastro Teşkilâtı hakkındaki tenkit ve terennile-
iPİmM mevzuat, tasarı ve tatbikat açısından gö
rüşlerinize arz edeceğim. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile, Tapu ve 
Kadastro İdaresinin iki yönlü ıgörevi vardar. Bir 
yijmı gayrinıenkullerin sıhhatli haritalarını ve 
Medeni Kanun hükümlerine göre tapu sieilleri-
ni meydana getirmek, diğer yönü de meydana 
getirilmiş olan harita ve sicilleri iyi ibir 'surette 
saklayıp üzerlerinde yapılacak hertürlü hukukî 
işlemleri yapmaktır. - Bıı sebeple konu edilen 
idarede, gayrimenkullerin haritallariyle birlikte 
yeni tapu sicillerini meydana (getirmek işi, ku
rulmuş olan kadastro heyetlerine verilmiştir. 

Henüz kadastrolanmamış yerlerin eski tapu 
acillerini ve dayanakları müsbit evrakı muha
faza etmek ve vatandaşlar arasında .gayrimen-
kulleri ilgilendiren akid ve sair işlemleri yap
mak görevide Tapu İdarelerine tevdi edilmiş 
Ibulııntmaiktadır. 

Bu kısa giriş ve izahtan sonra teşkilât hak
kındaki bütçe ile ilgili görüşlerimizi de, iki ka-
tagoride tespite çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tapu ve Kadastro sektörü 1963 yılı bütçesi

nin gerek ödenek ve gerekse tespit edilen hedef 
bakımından beş yıllık plânla ahenkli İbir şekilde 
hazırlandığına ıkaani olmak isterdik. Bu itibarla. 
biz mevcut 'bütçenin plân hedeflerini gerçekleş
tirmek kabiliyetinden uzak olduğunu, ifade ile 
tatbik yılı sonunda kanaatlerimizde yanılmış ol
mayı ümit 'ederiz. 

İlk görüşlerimizi Kadastro Teşkilâtına has
retmek isterim. 

Elimizdeki bütçede yüksek nitelikte iş gü
cünü isağlıyaoak teknik ve kalifiye personel ye-
tlştirilımesiaıe gerekli ehemmiyet verilmediği ıgi-
!bi, yüksek okullarda ve fakültelerde okutulan 
öğrencilere ayrılmış olan burs miktarında da 
bir artırma olmamış ve hattâ yeniden yetiştiri
lecek elemanlar için hiçbir ilâve lödenekte ko-
ıiıulmamıştiır. Ayrıca öğrenci sayısının artırıl
ması gereken Kadastro Okulunun ödeneğimden 
50 bin lirada azaltılmıştır. 

Biz uygun evsaflı kadastro elemanlarının 
yetiştirilmesindeki zarureti plânın tatbikat ve 
kolaylığım temin bakımından inanmaktayız. Bu 
itibarla her Tapu Sicil Muhafızlığı başında bir 
hukukçunun ve her Kadastro ve Tapulama Mü
dürlüğünün başında da teknik billgilerle 'müceh
hez bir mühendis bulundurmanın (zaruretine 
kaani olarak bu iarzunun gerçekleştirilmesini te
menni ediyoruz. 

2 .— Bütçede, birikmiş topografik haritala
rın biran evvel kadastrosunun ikmali için ge
rekli tedbirlerin alınmadığına işaret etmek iste
riz. Filhakika Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün bugün elimde halen yapılmış ve yapıl
makta olan 35 bin kilometre kare araziyi kaplı-
yan 1/5000 ölçekte topografik haritanın mevcut 
olduğu ve bu haritalarım kadastrıal hale (getiril
memiş bulunduğunu, biran evvel bunların ele 
alınarak kadastral hale getirilmesinin zaruri ol
duğunu, aksi halde aradan daha bir kaç sene 
(geçtiği takdirde, hudutların işaret edilmemiş 
«İması ve arazide daimi olarak değişikliklerin 
vuku bulması dolayısiyle bunların kadastro işin
de kullanılamıyacak hale (geleceklerini belirtme
yi zaruret telâkki ederiz. 

Ayrıca, 1963 yılında 8 bin kilometre karesi 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve 4 bin 
kilometrekaresi de Harita Genel Müdürlüğü ta^ 
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rafından olmak üzere 12 ton kilometre hanelik 
topografik iharita yapıtanıaısı plâna alınmış (bu
lunmaktadır. 'Buna mukıaibil bu (haritalardan an
cak 5 bin kilometre kare ciivıariindıa Ibir miktarı 
ıkadastrıal harita haline $okukıbilımi§t:ir. 

Türkiye arazisiınln % 70 lianim çıplak olması 
»dolayılsiyle dünyada tfotogııametri metodunun 
tatlbikı liiçiija en uygun (memleketlerden (birisimin 
Türkiye olduğu muhakkaktır. Memleketimizde 
bu ımetodun tatbik ediılemiyeceği yerler yok de-
iıecek kadar az olduğuna [göre, ıbizdeki kadastro
nun yavaş yürümesinin on mühim ıseMbü araızıi-
niıı iktisap ve temellük şekillerinden ziyade ye
temez m'e'tod ve yetersiz personel ile organizas-
yon laksaJklığundıaın illeri ıgel'dıiğıinli ıkaibul etmek 
gerekir. 

Muhtere milletvekilleri; 
Türkiye'de kadastro işlemleri, biri 2013, di

ğeri 5002 sayılı Kanuna göre çalışan iki ayrı he
yet tarafından yapılmaktadır. Birinci heyet, yet
ki ve görevini 261 o sayılı Kanundan almakta, 
buna (Şehir kadastrosu) denmektedir. Kadast
rolama sırasında yapılacak itirazlar, heyetin 
bünyesindeki komisyon tarafından tetkik edilip 
mukteza tâyin edilmektedir. Bu muktezaya rıza 
göstermiyen tarafın yetkili mahkemeye müraca
at yolu açıktır. 

5602 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan he
yetler (Arazi kadastrosu) adını taşır. Yapıların
da komisyon olmadığından ve itirazları incele
yip karar verme yetkileri bulunmadığından her 
itiraz, doğrudan doğruya gezici arazi kadastro 
mahkemelerine verilmektedir. Bu, mülkiyet 
hakkını zedeleyici bir olaydır. Zira : Bir gay
rimenkulun tapu ile sahibi bulunan'bir kimsenin 
bu hakkına, yeteri bir belge göstermek gerekçe
sini duymadan itiraz edilmesi üzerine iş hemen 
mahkemeye yollanıp kadastro işlemi, hükmün 
Arerilmesine kadar bitirilememektedir. Kadastro 
mahkemeleri harca tabi olmadığı için dâvayı 
kaybeden kimsenin yükleneceği bir mahkeme 
masrafı da yoktur. Görülüyor ki, müeyyidesiz, 
gelişi - güzel bir itiraz mülk sahibini ,mânen ol
duğu kadar maddeten de zarara sokmaktadır. 
Belki itirazcı meşru olmıyan bir kazanç temini 
veya hiç olmazsa karşısındakini üzmek isteğine 
dayanan bir itirazda bulunmuştur. Bu yüzden 
5602 sayılı Kanunun uygulandığı yerlerde mah
kemeye intikal etmiş dâvaların sayısı astrono
mik rakamlara yükselmiştir. 
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rinden çok şey kaybedeceğini, bu suretle alını, 
satıma etki yapacağına, bunun sonucu y olarak 
Devletçe alınması gereken harçtan da yoksun 
kalmamağı düşünülürse zararın katmerli olduğu 
anlatılır. Kaldı ki, vatandaşın mülkiyet konu
sunda bir an önce huzura kavuşturulamamış ol
ması da ayrı bir kayıp sayılır. 

Bu itibarla, Y. T. I\ olarak biz dağınık mev
zuatın toparlanmasını, 26111 sayılı Kanunun ta
dili ile, 5602 sayılı Kanun hükümlerinin birleş
tirilip bir tek Kadastro Kanunu meydana geti
rilmesini teklif ve bu zarurete inandığımızı be
lirtmek isteriz. 

Kadastro heyetlerinde, arazide çalıştıkları 
günler için, çalışan memurlara kadro dereceleri
ne göre yevmiye verilmektedir. Bu yevmiyenin 
verilmesi, memuru zor şartlar içinde çalışmaya 
teşvik etmek, randımanı artırmak amacını güt
mektedir. Ancak, uygulamasında beklenilen so
nuç alınamamıştır ve alınamamaktadır. Meselâ 
yevmiye verilmediği zamanlarda arazide çalışan 
bir memur ertesi günü tekrar aynı yere gitme
mek için, vakit geçmiş bile olsa, o işi bitirmeye 
gayret ettiği halde, bugün bir yevmiye daha ta
hakkuk ettirebilmek amacıyla yarıda bırakarak 
işi paydos etmek suretiyle zaman ve emeğin israf 
edildiği görülmüştür. Aynı zamanda bu usulün 
sakınılacak bir yönü daha vardır : 

Herkesçe bilinir ve kabul edilir ki, her me
murun "kabiliyeti bir değildir. Biri arazide ran
dımanlı çalıştığı halde, diğeri büroda başarılı 
çalışır. Kadastrolar için her ikisine de ihtiyaç 
vardır. Halbuki, mevzuat, yevmiyeyi sadece ara
zide çalışana verir. Her memurun, çalışmasından 
yararlanmak için arazide çalışana yevmiye ver
mek usulü bırakılarak kadastrolanan gayrimen
kulun şehir ve kasabalarda sayışma ve arazide 
de yüz ölçümüne göre bir prim verilmeli ve o he
yette çalışanlara maaşları oranında bölüştürül-
melidir. Böylece memurun kabiliyetinden fayda-
lanıldığı gibi, boş yere zaman ve emek kaybın
dan da sakınılmış olur. 

Tapu teşkilâtı ile ilgili görüşlerimize gelince: 
1 . 7 . 1932 de yürürlüğe giren 2015 sayılı 

Tapu Sicili Müdürlüğü Ve Tapu Sicil Muhafız
lığı teşkilâtına dair kanun ile daha sonra 1 . 6 , 
1936 da yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Teş
kilât Kanununda her ilce merkezi, bir tapu sicil 
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muhafızlığına ayrılmış ve her birine mmtaka is
mi verilmiştir. Birkaç ilin birleşmesinden grup 
tapu sicil müdürlükleri ihdas edilmiş, bilâhara 
5442 sayılı iller İdaresi Kanununun yürürlüğe 
girmesiyle grup teşkilâtı lüzumsuz kalmıştır. 
Buna rağmen halen İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Trabzon'da grup teşkilâtı mevcuttur. Diğer 
gruplar ise, tamamen kaldırılmıştır. D u r u m bu 
merkezde olduğu halde 2015 sayılı Kanun hâlâ 
yürürlüktedir. 

Bir garabet arz eden bu durumun, günün 
ihtiyaçlarına uydurulması için Teşkilât Kanu
nunun hazırlanması, kaçınılmaz bir zaruret ol-
mnjştur. 

En son 2997 sayılı Teşkilât Kanunu, 19Ö6 
tarihli olduğu göz önüne alınırsa, bugünün ih
tiyaçlarına cevap veremiyeceği, kendiliğinden 
meydana çıkar. Kadrosuzluktan ehliyetli memur
lar terfi ettirilemiyor. Yeni şartlara uygun bir 
memur statüsünün bulunmayışı yüzünden teş
kilât cazibesini kaybetmiştir. Yükselme imkâ
nını göremiyen kalifiye memurlar, günden gü
ne başka müesseselere kaymaktadırlar. Gidenle
rin yeni işlerinde başarılı birer eleman olma
ları teşkilât adına acı duyulacak bir olaydır. 
Üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. Çün
kü, milletin bu teşkilâta da ihtiyacı vardır. 

Mfcsldki cazip hale 'getirip Ibu akımı durdur
mak için : 

1. Kadro ve aylıklar diğer Devlet dairele
riyle aynı seviyeye getirilmeli, başarılı me
murlara gerek memuriyet ve gerekse maaş ba
kımından yükselme imkânları sağlanmalıdır. 

2. Halen mer'i nizama gö're ikametgâhta 
yapılan akitlerde alman harçlardan yarısı Ha
zineye gelir kaydedilmekte, diğer yansından 
da vergi kesilip, kalan miktar da kadroda mev
cut memurlar arasında maaşlariyle orantılı ola
rak bölüştürülmektedir. Alman hare, memu
run selblk eden emeği karşılığı verildiğine ıgöre 
Devletin arslan payı olarak yansını alması 
âdilâne sayılamaz, (Bu maaş dışı artık !bir ka-
zancolduğu düşünülecek olursa, alınan vergi
ye itiraz olunamaz. 

3. İktisadi Devlet Teşekküllerinde olduğu 
gibi yapılan tapu işlemleri sebebiyle alman 
harçlardan % de oranla bir prim tanınmalı ve 
bu prim memurlar arasında maaş nisbetinde 
bölüşül melidir. 
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Gelişen Türkiye'mizde genel hizmetleri hal

kın ayağına götürmek amacı güdülürken bâzı 
mühim yerlerde halen tapu teşkilâtının bulun
mayışı aeı bir gerçektir. Teşkilât bulunan bâ
zı yarlerde de kadro yetersizliği vardır. Bu 
yetersizlik o derece ileridir ki, odacısı bulun
madığından dairenin temizliği de memurun gö
revleri arasına girmiştir. 

Birçok tapu dairesinde kullanılan araçların 
eksikliği veya kullanılmıyacak derecede eskidi
ği cidden hüzün vericidir. 

Isınma, aydınlatma, kırtasiye vesair öde
neklerde hiçbir zaman İhtiyacı karşılıyamadığı 
gibi, sadece sembolik olarak 'kalmaktadır. 

2015 sav ıh Kanunun 9 ncu maddesi (Tapu 
sicilleri tesis olunan mahallerde Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğünce kabul olunacak 
plâna uygun birer Tapu Sicil Muhafızlığı bina
sı temin olunur.) denilmiş olmasına ve üzerin
den 31 seneye yakın bir zaman geçmiş bulunma
sına rağmen işin ehemmiyetiyle mütenasip kaç 
bina temin olunmuştur? Hemen hiç. Ancak, 
bir bina Antakya'da vardır, o da ilhakla bize 
hazır geçmiştir. Bir tane de, İstanbul Kar
tal'da yapılmıştır. 

Birçok yerlerde yangın tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunan binalarda oturtulmakta, müs-
bit evrak müsait olmıyan rutubetli mahzenler-
d« saklanmaktadır. 

Millî servetimizi teşkil eden gayrimenkul-
letimizin sicilleri emin binalarda, kalifiye me
murların muhafazası altında bulundurulmak 
suretiyle vatandaşın, tapu yönünden huzur 
duyması temin edilmelidir. Demek oluyor ki, 
tapu teşkilâtının düzenli olması, bu teşkilâta 
mensup bir zümrenin refahını sağlamakla bera
ber bütün bir memleketin huzur ve saadetini-
temin etmiş olacaktır. 

Teşkilâtın, istenilen düzene girmesi temöh-
ni edilirken tapu işlemlerini çelmeliyen ve bu 
yüzden tapu dairelerinden şikâyetlere sebebo -
lan bâzı hususlara da temas etmeden geçemiye-
ceğiz : 

2644 sayılı Tapu Kanununun 28 nci madde
si (Akit ve tescile mütaallik tapu işleri idari ' 
emirlerle durdurulamaz.) demektedir. Bunun
la »gaıyrimenkul'lerin alım, satım ve sair işlemle
rinde kolaylık ve sürat temini düşünüldüğü 
açıktır. Şu halele bu düşünüşü örseliyecek, 

/ 
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kolaylığı güçlüğe çevirecek konulardan sakın
mak gerekir. Ne yazık ki, tatbikat hiç te böy
le değildir. 

Sonradan kabul edilen bâzı kanunlarla ta
pu işlemlerinin formalitesi artırılmış ve dola-
yısiyle işler aksatılmıştır. Ezcümle: 2762 sa
yılı Vakıflar Kanunu, 5625 sayılı Kanun Ve 
7338 Veraset Vergisi kanunlarının tatbikatla 
ilgili hükümleri vatandaşın tapu idarelerinden 
sebepsiz sızlanmalarına mucibolmaktadır. 

Bu itibarla biz Y. T. P. olarak mer'i nizamı 
tapu mevzuatiyle ahenkli hale getirmenin za
ruretine inanıyor 1963 yılı bütçesinin Türk 
milleti ve bu vatan için hayırlı olmasını temen
ni ediyoruz. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Turhan 
Kut. 

TURHAN KÜT (Tekirdağ) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devle
te giderlerinin üstünde gelir sağlıyan bir hizme
tin içindedir. 

Bu bakımdan, Genel Müdürlük bütçesine ek
lenecek ödenekler aynı zamanda istihsal artı
rıcı bir yatırım mahiyetini taşımaktadır. 

Nitekim, 1961 yılında, yapılan 800 000 tapu 
muamelesi karşılığında 83 234 000 lira gelir el
de edilmiştir. 

Buna mukabil Genel Müdürlüğün bir sonra
ki yıl olan 1962 bütçesinin tutarı 60 milyon li
radan ibarettir. 

Asırların ihmali yüzünden bugün yurdumuz
da tapuya tescil edilmiş, bilhassa kadastrosu ya
pılabilmiş gayrimenkul sayısı hiç denecek ölçü
dedir. 

Türkiyemizin sosyal ve ekonomik yapısı ba
kımından, toprağın taşıdığı büyük önem dolayı-
siyle, bu sebeple işlenen suçların çokluğu, bu
günkü çalışma temposu ile yurdun tamamına 
şâmil bir tapulama ve kadastro işleminin, an
cak yüz yıl sonra bitirilmesinin mümkün olabi
leceği hususu, bu kürsüden her bütçe yılında, 
çeşitli sözcüler tarafından ifade ve şikâyet edi-

' legelmiştir. 
Kaldı ki, sosyal adalet açısından kaçınılmaz 

bir hal alan toprak reformunun, kemali ile uy
gulanabilmesi için de, bütün memlekete şâmil 
olacak bir kadastro işleminin biran önce tamajn-
lanması gerekmektedir. 
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Bu açıdan, 1963 yılı bütçesinde derpiş olu

nan 16,5 milyon lira tutarındaki fazla ödeneği 
şükranla karşılamamak mümkün değildir. 

Ancak, yukarda belirtilen zorluklar karşısın
da, eklenen ödeneğe rağmen, hizmetin arzu edi
len sürate ulaşabileceğini kabul etmek çok güç
tür. 

Filhakika, eklenen tahsisatın yalnız 9 küsur 
milyon lirası, kadastro ve tapulama işlerinin 
verimi ve arazide çalışma günlerini artırmak, 5 
yıllık kalkınma plânının 1963 yılı tatbikatı için 
gerekli alet ve malzemeyi ve 91 aded arazi ara
basını satmalmak için konulan ödeneği, bunun 
dışında kalan kısım ise, memur ve hizmetlilerin 
maaş ve ödeneklerine yapılacak kanuni zamlar 
ve sair cari masrafları teşkil etmektedir. 

Durumu böylece tesbit ettikten sonra, temen
ni mahiyetinde olan bir hususu arz etmek is
teriz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi
ne konulacak fazla ödenek, istihsal artırıcı bir 
yatırını mahiyetinde olmasına göre, bu genel 
müdürlüğün bütçesinin hazırlanmasında göz 
önünde tutulacak esas, hiç yoksa bir yıl evvel 
sağlamış olduğu gelire eşit miktara ulaşacak bir 
tahsisatın kabulü istikametinde olmalıdır. 

Hizmetin, arzu edilen hedefe biran önce ula
şabilmesi için, bu temenninin gelecek bütçele
rin hazırlanmasında göz önünde bulundurulma
sını Hükümetten istirham, etmekteyiz. 

'Sırası gelmişken bir noktaya daha temasta 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Arazi yüzölçülerini tâyin eden birimlerde, 
zamanla meydana gelen değişiklikler yüzünden, 
'bilhassa tabiî sınırlarla çevrili bulunmıyan bü
yük çiftlik ve arazi sahiplerinin geniş ölçüde 
Hazine arazisine de vaziülyedoldukları bir ger
çektir. 

Bu kabil.çiftliklere mücavir yerlerde oturan 
ve bütün geçimini topraktan sağlamak zorunlu-
ğıında bulunan küçük çiftçiler ise topraksızlı
ğın ıstırabı içinde kıvranmakta ve yaşıyabilmek 
için ekonomik varlığını bu arazi sahiplerinin 
lütuf ve himayeleri altında idame ettirebilmek
tedirler. 

Mer'i mevzuatın uygulanması suretiyle, yaşı
yabilmek için toprağa muhtaç bulunan bu kü
çük toprak adamlarının asgari ihtiyaçlarını te
min edebilmek amaciyle, tapulama işlemleri sıra-
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sında, seçilecek ünitelerin bilhassa, sınırları ta
biî hadlerle belli olmıyan bu çeşit araziden olu
şuna dikkat edilmek suretiyle, Anayasamızın 
kabul ve tescil ettiği sosyal adaleti sağlama yo
lunda yardımcı olunmasını rica ve istirham ede
rim. 

Derin saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIÎfBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Mer'u, yaylak, hudut ve mülkiyet ihtilâfları 
Türkiye köy hayatının bir kanseridir. 

Adliyedeki dâvaların % 70 imden fazlası
nın arazi ile ilgili dâvalar olduğu her gün (bu 
ihtilâflar yüzünden silâhlı ve silâhsız arbede 
ve cinayetlerin ardı arkasının kesilmejyişi vakı
ası nazara alınırsa bu teşhisimizin ne kadar ye
rinde lolduğu kolayca anlaşılır. ıBu marazların 
sosyal bünyeden sökülüp atılması kadar ; top-
.rak reformu ve ızirai reformu süratli, adilâne 
ve verimli şekilde (gerçekleştirilmesi 'tapulama
nın ıgereken ehemmiyetle ve kifayetle ele alın- I 
ması ve başarıya ulaştırılması ile mümkün ola
bilecektir. 

Bir 'memleket ki, iktisadi ve içtimai hayatı 
ile hayati mânada ilgili bulunan toprakla, hu
kuki münasebetinin ımedeni ve ilmî mânada taz
mini demek 'olan kadastrosunu ikmal edeme
miş, haltta bu lüzum ve zarureti (kâmil mânada 
takdir edememiştir; >o memleket ve millet, de
ğil kalkınmasına medar olacak reform Ve icra-
atleri ıgerçekleştirmek, medeni Ibir cemiyet ol
mak, «ıflıihatli bir sosyal (bünye yaratmak iddi
asının ve imkânın dahi sahibi olamaz. I 

Plânlama Kurulunun tavsiyesine rağmen 
1963 bütçesine 77 milıylon lira gi(bi cüzi bir meb
lâğın konması elem vericidir. I 

Bugün (kifayetsiz olduğu iddia edilen, ha- I 
kıkatı halde içinde bulundukları şartlar itiba
riyle takdire lâyık bir gayret ve faaliyetin I 
içinde bulunan kadastro personelimizin arazide 
senenin 70 ıgününden fazla çalışma imkânından 
mahrum oluşu ayrı bir üzüntü sebebidir. I 

Tapulamanın süratlendirilmesi şarttır. Bu
nun için; 

1. Asgari ölçü olarak tahsil edilen kadast- I 
m harçları kadastro faaliyetlerine Iharcanımalı; I 
ve Ibu miktar daha da artırılmalıdır. 

2. 1939 tarih ve 2997 sayılı Teşkilât Ka
nununun tedvininden (bu yana muamelât hac- I 
mı 4 misli artmış, kadro aynı kalmıştır. Yeni J 
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Teşkilât Kanunu, yeni kadrolar süratle veril
melidir. 

3. Tapulama faaliyetinin öncelikle verimli 
arazi .bölgelerine hasrı için Umum Müdürlüğe 
imkân ve fırsat verilmelidir. 

4. Teşkilâtın günlük politik tesirlerden ma
sun kalması için; Başvekâlete (bağlı kalmak im
kânından mahrum, etmemelidir. 

5. Personelin arazide senede 200 gün çalış
ması imkânı verilmelidir. 

'6. 2613 sayılı Şehir Kadastro Kanunu ile 
5602 sayılı Kanunun tevhidi caiz değildir. 

Zira; (birincisi Medeni Kanun (hükümlerine 
göre % 99 u tapulu 'olan saihada tapulamayı 
yapar; 5602 sayılı Kanun ise % 60 ı tapusuz 
arazilerde süratli bir tasfiyeyi hedef tutan ve 
özel hükümler taşıyan bir tasfiye kanunudur. 
Arazinin verim, ve değeri esasına müstenit bir 
ayırımdan hareketle 1ıer iki kanun hükümleri
ni birleştirme temennileri Türkiye realiteleri
ne ve (her iki kanunun mahiyetine ve hedefine 
aykırı nazari ve isabetsiz mütalâalardır. 

7. Jlotograımetri usulü geliştirilmeli, bu 
bapta imkân verilmelidir. 

8. Kadastro mahkemelerinin senenin bir
kaç ayında tahsisat yokluğundan boş oturma
sı önlenmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca şunu ifade 
edeyim: Çukurova'da AbdülhamitUen kalma 
680 bin dönümlük, iki tapu ile kayıtlı bir ara
zi vardır. IBu arazinin hududu aslında 1 milyon 
dönümdür. Bu arazide birçok fuzuli şagiller 
vardır. Asigari ikiyüz )bin dönüm arazi fuzuli 
şagillerin elimdedir. Her hükümete, her İmar 
ve îskân Bakanına, her uımum müdüre bunu 
söylemişimdir. Fakat bir türlü bu derde çare 
Ibulamadılar. (Bunun çaresi şudur. Bu bölge ay
rı bir kadastro bölgesi olarak ele alınıp 10 - 15 
(hâkim verilmelidir. Bu Hazine arazisi mahke
me hükmüyle fuzuli şagillerin elinden alınmalı, 
bu suretle, bu araziler için yapılmakta olan bir
takım kavga ve gürültüler önlenmelidir. Hem 
de hu kıymetli araziyi topraksız kimselere ver
me imkânları artar. 

İsterlerse bakanlık bu konuşmamı resmî bir 
ihbar telâkki ederler, isterlerse yazılı olarak da 
bunun nedenlerini izah edebilirim. Esasen Me
deni İBerk zamanında da müracaat etmiştim. 
Bu (bölgenin kozan ve celyhan kadastrosundan 
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'olup ayrı bir 'kadastro bölgesi sayılarak, sür
atli vasıtalarla kadostronun ikmali için mesele 
ele alındı, ilgili 'daire ve bakanlıklara yazıldı. 
Kadastro süratle ikmal edilecekti. Fakat mah
keme bir türlü bitmedi. (Bu 'gidişle daha 50 se
ne de 'biteceği yoktur. Yazık milletin malına, 
memleketin, Devletin malı Iheder olmaktadır. 
Bir kısıım vatandaşlarımız, topraklar üzerinde 
aç biilâç 'bir dönüm ıtoprak süremezken diğer 
bir kısmı burnuna kadar doymaktadır. Günah
tır, yazılktır, 'vebaldir. 

15 . 2 . 1963i O : 3 
Arkadaşlar ive parti sözcüleri şayanı takdir

dir; kaderi kötü çizilmiş olan Türk !köyl<üsü-
niin hayati ehemmiyette olan bu dâvasını bu
rada yürekten ve samimî olarak dile (getirdiler. 
Ve verilen rakamı kâfi bulmadılar. Fakat nasıl 
olur da 'bu bütçe rakam yükseltilmez. Anlıya-
m adı m. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saat 13 .olmuştur. 14,30 da 
'toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 13,05 

- ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Birleşime ara vermiştik, mü- I ızakerelere devam ediyoruz, 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

4. — Vazife ile yurt dışına cidecek olan Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Fey-
zioğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'-
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/513) 

BAŞKAN •— Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi var, okutuyorum. 

ıMıilHet Meclîsi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

[Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 'Turhan Feyzıi-
oğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Diniçer'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzenine, 
.muvafık görülmüş olduğunu iarzederim, 

Cumhurbaşkanı 
V ' Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilıgiilerinıke sunulur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
sinin tümü üzerindeki müzakerelere devam edi
yoruz. Söz sırası şahsı adına sayın Talât Oğuız 
arkadaşımızın. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 
Başkan, saygı değer arkadaşlarım. 

Türkiye ahalisinin % 75 nün köylü bulunup, 
çiftçilikle iştigal etmeleri, vatan 'sathına, yayı
lan araziılerin ıgayrisıahit hudutlarla mücehhez 
(bulunması, Tapuların eski bulunup dönüm iti
bariyle tahakkuk etmeyişi, mesahaların tesis ta
rihinde fenne ve> tekniğe uygun1 olarak hesap
lanmaması, bu memlekette halli zaruri bulunan, 
birçok ihtilâfların zuhuruna, sebebiyet vermiş, 
bu ihtilâflar sebebiyle telâfisi gayrimümkün 
maddi ve manevi zararlar iras ederek laıil'e ocak
larının sönmesine müncer olan cinayet vakala
rının peyda olmasına anüncer olmuştur. % 75 
Türk köylüsünün, hayatını, varlığını bağladığı, 
toprağını, ihtilafsız ve nizasız olarak rahat bir 
nefes almak suretiyle alnının teriyle, canını ver-
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üreden kanını dökmeden sürmesi, tasarruf etme
si, melhuz her türlü tehlikelere karşı teminat 
altıma alınması zamanı geldiğime kani bulunmak
ta ve Devletlim bunda geç bile kaldığıma inan
maktayım. 20 inci asır Türkiyesimıde, medeni, 
Batılı devletlerde (haılledilebilen bu davamın, 
yirminci asır Türkiyesinde 'gece, gündüz bol 
ekip ve birlikler halinde çalışmak suretiyle 'hal
lini zaruri görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar : Anayasa" nizamının 
ıtemel ilkelerimden biri bulunan, mülkiyet ve 

zilyetlik, tasarruf hakkının bu memlekette temi
mat altıma alınması berşeyden evvel memleket 
topraklarınım bir an evvel kadastrosunun bitme
sine, hallime vabestedir. Medeniyet, insanlığım 
huzur ve vsükûniyle teessüs eder, ihtilâflar ise 
huzur ve sükûnun vâki olmasiyle nihayete erer. 

isviçre tgibi medeni bir memleket, sosyal ba
yattaki (huzur ve sükûnumu, toprak ihtilâfları
mın nihayete ermesine mıedyundur. Kadastro, 
gayrimenkul malılarım hukuki ve bemdesi hülvi-
yetlerıimi tespit eder ive (gösterir. Memleket ka
dastrosunun biran evvel ikmali, tapusuz hiçbir 
gayrimenkulun bırakılmaması, vatandaşlara ta
puların verilmesi, içtimai emniyet ve ilıuzuruıı 
(teessüsüne yegâne çare, vasıta lo'larak telâkki et
mekteyim. 

Şu hakikati tebarüz ettirmek mecburiyetin
deyim ki, memleketimizde tapu daireleri ekseri 
kasaba ve şehirlerimizde kerpiçten mamul bi
nalarda ifayı vazife eylemektedirler. Tapu def
terlerinin durumu yürekler acısıdır. Eleman yok
luğundan, tahsisat kifayetsizliğinden, işler ak
samakta, vatandaş tapusunu alabilmek için Hü
kümet koridorlarında, kaza ve vilâyetlerde gün
lerce ıstırap içinde kıvranmaktadır. Tapu daire
lerinde bulunan eski harflerle yazılı defterlerin 
sicillerin en kısa zamanda Türkçeye çevrilmesi
nin ve M. K. siciller için kabul ettiği aleniyet 
sisteminin tatbikine imkân verecek, vatandaşın 
tetkikine imkân bırakacak durumun yaratılma
sını zaruri telâkki ediyorum. 2613 sayılı Tapu ve 
Kadastro Kanununun 15 Kânunievvel 1934 ta
rihli bulunması ve 29 yıllık bir ömre malik ol
ması sebebiyle, değişen sosyal, iktisadi, tabiî ha
yat şartlarına uygun olarak, ıslahını günün ihti
yacına, realitelere uygun olarak zaruri görmek
teyiz. Topulama faaliyeti verimsiz ve kısırdır. 

Tahsisat kifayetsizliği sebebiyle, tapulama 
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faaliyetlerinin tatil edildiği, tahsisatın aylarca 
beklendiği, bu suretle işlerin aksadığı, tatbikat
ta müşahade edilen hususlardandır. Tapulama 
faaliyetlerinin inkıtasız, fasılasız devamını sağ-
hyacak müsmir tedbirlerin İttihazını, bu memle--
ketin kaderiyle ilgili mülkiyet meselesinin bir 
an evvel halli bakımından zaruri görmekteyiz. 

Mülkiyet meselesinin pek mühim olduğu bu 
memlekette, tapu memurlarının vazifelerinin sü
ratle intacı, vatandaş işlerinin bir an evvel gö
rülmesi, odacı kadrolarından yoksun bulunan ta
pu memurlarının, odacı kadrolarının tahsisine 
imkân verecek bir çalışmaya başlanmasını za
ruri addediyoruz. 

5602 sayılı Tapulama Kanununun yeniden 
gözden geçirilip, memleket ihtiyaçlarına uygun 
olarak hazırlandığı, komisyonda müzakere edil
diğini, geçen yılki bu bütçe üzerinde vâki temen
nilerimizin yeni tasarıya ithal edileceğini mem
nuniyetle müşahade etmiş bulunuyoruz. 

Tapulama tesbitlerinin yapıldığı bölge ve bir
liklerde, seyyar hudut taşlarının vasıfları ve ya
pıları itibariyle değiştirilmesinin bulundukları 
yerlerden kaldırılmaları ve bu suretle hudutların 
bozulur bir hale getirildiği, yeni ihtilâfların zu
huruna sebebiyet verildiği tatbikatta müşahade 
edilen hâdiselerdendir. 

Bu mahzurun telâfisi için Fransa ve İsviç
re'de olduğu gibi arazi hudutlarının sabit ve 
beton çimentodan mamul taşlarla tesbit ve tâyi- • 
minine temenniye ne tavsiyeye şayan bir husus ola
rak telâkki ediyoruz. Bu memlekette toprak tev
zi komisyonlarının içtimai yaraların artmasına 
sebebiyet verdikleri, hususi mülkiyete tecavüz 
edilerek tevziatın yapıldığını hepiniz bilir ve 
takdir edersiniz*. Şahıs, Devlet, Hazine, Vakıf 
arazilerinin tâyin ve tesbit edilmeden hak sahip
leri bulunmadan toprak tevzi komisyonlarının 
bu memlekette el'an hali faaliyette bulunmala
rını, mülkiyet hakkına, bir nevi hürmetsizlik ve 
tecavüz olarak telâkki ediyoruz. Bunun telâfisi 
için Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü ile İmar 
ve İskân Vekâletinin elbirliği etmek suretiyle iş 
birliği yaparak bu boşluğun doldurulmasını za
ruri telâkki etmekteyim. Memleket kadastrosu
nun ikmalinden, şahıs, Hazineye ait arazi tefrik 
ve tesbit edildikten sonra toprak reformunun 
bu memlekette iyi neticeler verebileceğine ve sos* 
yal reformun tesis edilebileceğine inanmakta
yım. 
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Muhterem arkadaşlarım, Devlet Vekili Sayın I 

Raif Aybar'a bir sual tevcıih etmek suretiyle hu
zurunuzdan ayrılmış olacağım. I 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün, 
imar ve iskân Bakanlığına bağlanacağına dair I 
muhtelif sözler ve haberler duymaktayız. Mülki
yetin ihyasına müntehi Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bir taraftan Devlet Bakanlığına 
bağlanması, veya Başbakanlığa veyahut Adliye 
Bakanlığına bağlanması icabederken; mülkiye
tin ihlâlini müntehi imar ve iskân Bakanlığına 
bağlanmasından Devlet Bakanlığı olarak nasıl 
bir fayda mülâhaza etmektedirler? 

Bu hususların cevaplandırılmasını istirham I 
ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. I 

BAŞKAN — Sayın Ilyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka

daşlarım, milletimizin yüzde seksenini yakından 
ilgilendirilen ve memleket çapında bir problem 
olan tapu ve kadastro işlerinin halli mevzuun- I 
daki fikir ve kanaatlerimi tahdidedilmiş olan I 
kısa müddet içerisinde izah etmek için söz almış I 
bulunuyorum. I 

Bu memlekette büyük bir iç acısı olan ve mil- I 
lî bir dâva haline gelmiş bulunan tapusuz tarla 
ve nikâhsız kadın yüzünden işlenen cinayetleri 
ve buna bağlı sonuçları öğrenmek için, kütüpha- I 
neleri gezip bilgi toplamaya lüzum yoktur. Bu 
hususta mahkemelerdeki binlerce dâvalarla ceza 
ve tevkif evlerinde, tarla ihtilâfı yüzünden ya
tanları hatırlatmak isterim. Yani, tarla ve mera 
yüzünden dövüşenler, kafası kırılanlar, göz çı
karanlar, bu yüzden yetim ve dul kalanlar, sönen I 
ocaklar; kan dâvası yüzünden, öldürenlerin bü
yük bir iç acısıdır. Bu dâvalar ve bunların feci I 
akibetlerini düşünürseniz kadastro probleminin I 
ehemmiyetini daha bariz olarak anlamış ve an
latmış oluruz. Kısaca kadastronun mülk ehem- I 
miyeti bakımından ele alınması ve halledilmesi I 
gereken âcil bir dâva olduğunu izah etmiş olu- I 
yorum. Çünkü, dâvanın kesin olarak halli ile I 
miras anlaşmazlıkları, bu yüzden sönen ocaklar, I 
yıllarca süren dâvalar, ceza evlerini dolduran I 
zavallı insanların ıstırabı bitecek ve kadastro 
sayesinde herkes mirasım arzu ettiği şekilde hak 
ve hukuka dayanarak alacak ve biıınetice mülk 
emniyeti garantilerinden birisi olan tapuya sa-
hibplma bahtiyarlığına ermiş bulunacaktır. 

öncelik bakımından tapu ve kadastro ile il
gili işlerin ağırlık noktasını şimdilik köy ve köy j 
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sınırları teşkil etmektedir. Çünkü, ceza evlerini 
dolduran insanların büyük çoğunluğu köylü va
tandaşlarımızdır. Bunların acıklı hali karşısında 
bizler, tapulama işine gereken önemi ve önceli
ği vermezsek bu yüzden işlenen cinayetlerin so
nunda ölen ve hapse giren insanların mesuliye
ti birazda bizim omuzlarımıza yüklenmekte ol
duğunu. bilmemiz gerekir. 

Arkadaşlar, burada şunu önemle belirtmek 
isterim ki, bu hazin tabloyu önünüze sermekte
ki gayem hâdiseleri doğuran sebepleri ortadan 
kaldırmak için, gereken tedbirleri almak ve cid
diyetle tatbik etmek içindir. 

Arkadaşlar, hâdiseye böyle teşhis koyup 
ehemmiyeti belirtildiğine göre bence ilk yapıla
cak iş, kendisine büyük zaruret hâsıl olan teş
kilât kanununun günün icaplarına uygun ola
rak ivedilikle çıkarılmalı; Genel Müdürlüğün 
merkez teşkilâtı dinamik ve yapıcı insanlarla 
takviye etmeli ve verimsiz hale gelenler tatmin 
ile tasfiye edilmeli ve binnetice kadro işi büyük 
bir dikkatle hal yoluna girmelidir. 

Arkadaşlar, sırası gelmişken söylemek iste
rim ki, kadastro dâvasına Anayasa problemi 
kadar ciddiyetle eğilmeliyiz. Çünkü, tapu Dev
letin namusudur. 

Bunun üzerindeki hakların ceffelkalem bir
takım usulsüz yollardan ihlâline müsaade etme
meliyiz. Halbuki, bu iş tatbikatta o kadar lâu-
balileşmiştir ki, Anadolu'nun her hangi bir 
yerindeki tapucunun Kıbrıs'a tapu kesecek ka
dar kendisini salâhiyetle gördüğünü söylersem 
beni mazur görün. 

Sayın arkadaşlar yeri gelmişken hemen ilâ
ve edeyim ki, istatistiklere göre gerek fenni, 
gerek malî bakımdan bu meseleyi en kısa za
manda halledecek metot, havadan topograf al
mak suretiyle yapılan kadastro haritalarıdır. 
Halen teşkilâtında personel bakımından 10 ki
şi, vasıta beklemeden 3 uçağa sahibolan Genel 
Müdürlüğü destekliyerek meseleyi halletmek 
icabetmektedir. Kısa süre önce kabul buyur
duğunuz bir kanunla personeli maddi bakımdan 
bütçe imkânları içinde tatmin ettiniz. Bunun 
müspet neticelerini uçucu personelden bekliyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, vatandaşlarımızın 
bünyesini sıtma ve verem gibi yıllardan beri ke
miren ezelî ve ebedî iki dert vardır. 
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Biri tapu dairelerindeki aksaklıklar, diğeri 

ise nüfus dairelerindeki keşmekeşliktir. 
Şimdi kısaca birkaç kelime ile kadastro

nun önem ve faydasını maddeler halinde belirt
mek isterim. 

Kadastro her şeyden evvel memleketin me
deni hüviyetinin bir sembolüdür. 

Gayrimenkul servet ve plasmanlarının en 
emin koruyucusudur. 

Kadastro muhtelif arızalar gösteren gayri-
menkullerin yüz ölçümlerinin gerçek rakamla 
ifadesidir. 

Kadastro arazi ıslahında tek vasıtadır. 
Kadastro millî tesanüdü bozan âmilleri orta

dan kaldıran içtimai bir varlıktır. 
Kadastro vergi tarh ve usulünde adaleti sağ-

lıyan ve maliyenin istinadedeceği büyük kuv
vettir. 

Tarım kredilerinde ve ipoteklerinde kadas
tro şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, yukarıdan beri saydı
ğım hususların tahakkukunun, 203 sayılı Kanu
nun getirdiği prensiplerin Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, 
Harita Genel Md. ile koordineli olarak daha ve
rimli hale getirmesiyle mümkün olacağı kanı
sındayım . 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Ülkü. 
FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka

daşlarını, Tapu Kadastro teşkilâtının, vatandaşı 
vatan sathında bir mülke sahip eden ve oraya 
mânevi bağlılıkları yanında maddeten de bağ-
lıyan bir müessese olduğu cümlece malûm bir 
keyfiyettir. Bu münasebetle tapu işinin müm
kün olduğu kadar kolaylaştırılması, fazla for
malitelerden uzak olması, mümkün olduğu ka
dar vatandaşın bu işinin rahatlıkla yapılması 
Hükümetin vazifesi cümlesinden olsa gerektir. 
Cümlenizce malûmdur ki, köylerde, ilçelerde 
tapu muamelesi için vatandaşları müşkülât çek
mekte, formalitelerin ağırlığı dolayısiyle güçlük 
karşısında kalmaktadır. 

Vatandaşın, köylünün toprak sahibi olabil
mesi için, bir tapu salhibi, mülk sahibi olabilme
si için Hazineye ait arazinin tevzii hususu, Top
rak Tevzi komisyonları tarafından yapılmak du
rumundadır. Fakat bir yandan da arazinin ka-
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dastrosu, Tapu - Kadastro Teşkilâtımız tara
fından yapılmaktadır. Çok zamanlar bu iki teş
kilâtın vazifeleri birbirine karışmaktadır. Bu 
bakımdan bu iki teşkilâtın bir bakanlık elinde 
toplanması lüzumuna işaret etmek isterim. Hal
buki Toprak Tevzi Teşkilâtı malûmunuz olduğu 
üzere imar ve İskân Bakanlığı, diğeri ise Dev
let Bakanlığı camiası içerisindedir. 

Vatandaşın müstahsil hale biran önce gele
bilmesi için elindeki arazinin bilfiil sahibi ol
duğuna dair elinde tapu senedi bulundurması, 
hududiyle, sahasiyle arazinin kendisine aidol-
duğunu bilmesi lâzımdır. Halbuki birçok yerde 
arazinin tapusu yapılmış fakat kazai taksimat 
yapılmadığı için, vatandaş arazinin nereden ne
reye kadar kendisine aidolduğunu bilmemekte 
ve bu tedahül birçok hâdiseleri meydana getir
mektedir. Anadolu'nun bilhassa Doğu vilâyetle
rinde bu hususa dair misaller olduğu gibi, hat
tâ, Ankara civarından bile misal vermek müm
kündür. Emlâkçiler tarafından sınırları meçhul 
arazinin satışı yapılmaktadır. Bu hal türlü müş
külleri doğurmakta ve mahiyeti itibariyle vatan
daşların birini diğerine düşürmektedir. Buna 
bir son verilmesi lâzımgeldiği açıktır. 

Bununla beraber kadastro görmüş olan bil
hassa ormanlık olduğu iddia edilen yerlerdi, 
vatandaşın karşılaştığı büyük müşküller vardır. 
Arazinin tapulu olmasına rağmen ve tapu kay
dı çıktığı halde, itiraz müessesesi çok müşküller 
çıkarmakta; ve orman bölge şeflikleri tarafın
dan derhal basit bir mektupla itiraz edilmekte 
ve vatandaş uzun yıllar emek verdiği, kendisi
nin ormandan sökmüş olmadığı yerleri dahî, 
ormanın elinden kurtarmak için iş mahkeme
ye düşmekte ye uzun zaman malhkemelerde 
sürünmektedir. Bunun misali pek çoktur. 
Tarım Bakanlığına, arz ettiğimiz zaman, tapulu 
arazi için böyle bir şey olamıyacağmı söyledi
ler. Zannederim Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü kendisinin muamelesinden geçmiş 
olan araziye vâki itirazı önlemek hususunda bu 
muameleye kendisinin sahip çıkması kadar ta
biî bir şey olamaz. Misal olarak Tunceli'ndeM 
birçok köylerde geçen hâdiseleri zikredebilirim. 
Kadastro teşkilâtı oradan çıkar çıkmaz, orman 
teşkilâtı, yer göstermek suretiyle değil, bir nu
maradan son numaraya kadar kadastro görmüş 
olan araziye itiraz ediyorum; diye bir müracaat
la derhal tapu muamelesi durmuş ve vatandaş, 
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uzun zamandan beri arazisinden istifade imkâ-

. ııından mahrum kalmıştır. 
İSonra muhterem arkadaşlarım, Tapu ve Ka

dastro teşkilatındaki memur durumuna temas 
ettiler. Bendeniz, 'bilhassa kadrosuzluk yüzün
den son derece müşkül durumda olan ve bu 
yüzden de ister istemez birçok sıkıntılara mâ
ruz bulunan memurların durumunun çok acı ol
duğuna şahadet etmek isterim. Bunları da im
kân nisbetinde düzelteceklerini ümidederek, he
yetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

M. M. Başkanlığına 
Tapu ve Kadastro konusunda konuşan hatip

ler karanlık nokta bırakmadılar. 
Müzakerenin yeterliğini arz ve teklif ederim. 

îçel 
Yahya Dermancı 

BAŞKAN — Öne rgenin aleyhinde buyurun \ 
Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlarım, kadastro dâvası memleketimizin 
malî ve iktisadi sahalarında yapacağı hamlele
rin temel ve mesnet davasıdır. Bu dâva üzerin
de milletvekillerine ayrılan konuşma müddeti 
içinde, milletvekilleri kendi fikirlerini Yüksek 
Meclise arz edemedikleri gibi, bu mesele üzerin
de milletin fikirlerini de tam mânasiyle ifade et
miş olmıyacakl ardır. Bu itibarla, her milletveki
linin mümkün mertebe bu dâva üzerinde kendi 
düşünce ve fikirlerini ortaya koyması lâzımdır. 
Bu bakımdan önergeye müspet oy vermemenizi 
istirham edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANE RAİF AYBAR (Anka

ra) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — önerge vardı, 
ne oldu Başkan? 

BAŞKAN — Önergeyi okuttum, önergeyi 
oylamadan evvel milletvekili arkadaşların ko
nuşmalarına cevap vermek üzere Bakana, ister
se komisyona da söz verdikten ve son söz mil-
letvekilinindir kaidesine uyularak sırada olan 
bir milletvekiline de söz verdikten sonra öner
geyi oylıyacağım. Usul budur. Buyurun efen
dim. 
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DEVLET BAKANI RAİP AYBAR (Devam

la) — Muhterem arkadaşlar, sabahtan beri Yük
sek Meclisi Tapu ve Kadastro bütçesi münase
betiyle yapılan konuşmalar işgal etmekte ve 
alâka ile takibe sebebolmaktadır. Bir servisin, 
bir âmme servisinin başında bulunan insanlar 
için, ister politikacı olarak, ister kariyer ada
mı olarak başında bulunan insanlar için alâkalı 
oldukları servis üzerinde, bu Parlâmentonun 
çatısı altında milletvekillerinin bu servise gös
terdikleri alâka, cidden bu işin başında olanlar 
için teşvikkârdır. Zannediyorum ki, bunu herkes 
böyle kabul eder. Biz de bu alâkayı mesaimiz 
için teşvikkâr telâkki ederek, huzurunuzda İm 
alâka dolayısiyle sarf edilmiş sözler, dermeyan 
edilmiş fikirler, tenkidler ve temennilere müm
kün mertebe toplu olarak ve bâzı nirengi mese
lelere de biraz daha etraflı olarak cevap ver
mek suretiyle, alâkalarınıza karşı olan vazife
mizi ifaya çalışacağız. 

Bâzı hususlar, gerek sözcü arkadaşlarım, ge
rekse şahısları adına konuşan arkadaşlarım ta
rafından mükerreren ve isabetle; yani bizim de 
mutabık olduğumuz rakamlar ve tesbitler ola
rak isabetle kaydedildiği için bunları, Büyük 
Meclisi işgal etmemek için tekrar etmiyeceğim. 
Yani, ilei'i sürülen rakamların, gerek personel 
adedinde, gerekse yapılan hizmetlerin miktarla
rında Devlet Bakanlığı olarak üzerinde ayrıca 
durmaya, değer bir fark olmadığından dolayı, o 
rakamları ve beyanları aynen tekrardan kaçı
nacağım. Bilinen şey, bütün Parlâmentoya, hat
tâ bütün millete mal olarak bilinen şey Türki
ye'de tapu ve kadastro dâvasının artık eski ta
rihlerde olduğu gibi bir tasarruf belgeleri mu
hafızlığı dairesi olmak bünyesini çok aşmış bir 
mesele haline geldiğidir. Türkiye'de tapu ve ka
dastro dâvasının bir sosyal, bir ekonomik me
sele, bir malî mesele, bir vergi nizamı ile alâkalı 
mesele, vatandaşın iç huzuru ile alâkalı bir me
sele, zirai kalkınma ile alâkalı mesele olarak, 
büyük bir mesele diye telâkki edilmek haline 
vâsıl olunmuş bulunmasıdır. 

Komisyonda, Senatoda ve Büyük Mecliste 
millete mal edilmiş bu fikrin tercümanı olan 
arkadaşların meseleyi böylece empoze etmeleri 
ve Devlet Plânlama Dairesinde de işin bu por
tede mütalâa edilmesi, hakikaten Türkiye'de 
oldukça hayırla, şükranla yâdedilecek bir mer
hale katetmiş bulunan tapu - kadastro hizmetle-
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fimizin bugün vâsıl olduğu merhaleden de ve 
bugün vâsıl olduğu merhaleye kendisini götü
ren malî imkânlardan çok daha fazlasına lâyık 
ve çok daha fazlasına doğru götürülmesi ge
rekli bir hizmet olduğu müsellemdir. 

Türkiye'de bugün, arkadaşlarımın hem hak
lı, hem de işin tarihi ile mukayese edildiği za
man biraz fazlaca aceleci görünen tenkidleri 
önünde, bir küçük muhtıra, bir küçük geri dö
nüş yapmak, bizleri tapu - kadastro hizmetleri- _ 
nin yarını bakımından ümitsizliğe veya fazla 
bir şey üıııidetmez hale getirmekten menedecek-
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim yetişmeye 
başladığımız devirlerde tapu - kadastro hizmeti, 
bâzı nadir şehirlerimizde, elinde birer takaomet-
re ya bulunan, ya bulunmıyan, şeritleri yamalı 
birkaç memurun birkaç jalonla uğraşarak be
cermeye çalıştığı bir hizmet halinde idi. Ama 
bugün Türkiye'de kadastro, tenkidlerin bütün 
haklılığına, temennilerin bütün isticalciliğine 
rağmen o günkü merhalenin çok üstündedir. 
Bugün Türkiye'deki tapu - kadastro hizmeti 
klâsik metot denilen yerden çalışma metodunu 
10 seneden beri bir başka metotla, fotoğramet-
rik metotla takviye ederek bir işletmecilik ha
line doğru gitmekte olan bir kadastro servisine 
mazhar hale gelmiştir. 2 tayyare, bugün için 
10 ve bu sene kabul buyurulaeak bütçenin tat-
bikatiyle 14 tane değerlendirme aletine sahib-
olarsjk, kadastro faaliyetimiz, havadan kadas
tro yapmak kısmiyle günden güne inkişaf ha
lindedir. Ama, temenniler ve bu baptaki ten
kidlerin hepsine cevabolmıak üzere ide arz ede
yim ki, Türkiye * zannedildiği kadar ve bâzı 
çevrelerin iddia ettikleri kadar sırf havadan 
fotoğrafı alınarak fotoğrametri yoliyle kadast
rosu 'tacili mümkün olan bir memleket değil
dir. /Türkiye'de /klâsik metotla çalışmak araızi-
nin tabiatı icaJbıdır. Bu sözüm, yani jııemleke-
timizin fotogrametrik metodun tatlbikıne bün
yesi bakımından ne miktar imkân veren Ibir 
memleket olduğu hususunda, iki sene evvel İs
viçreli bir 'mütehassısın Türkiye'de yaptığı tet-
kikat «onunda da ifade edildiği ,gibi, münhası
ran fötögraıfik metotla kadastrol faaliyetin yü
rütülebileceği bir memleket »değildir. Klâsik me
todu çeşitli sebeplerle bırakmak mıümıkün değil
dir. Arazi vaziyetinden (böyledir, tapu nizamı
mızdan, orman durumumuzdan dolayı böyledir. 
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Bir noktada ıgelip iş bâzı arkadaşlarımın baş
larında düğümlenen ve bütün 'bütçe müzakere
lerinde, yalnız ibu bütçe müzakeresinde değil, 
»zabıtlarını tetkik ettiğim diğer seneler (bütçe 
müzakerelerinde de, muihtelif hatipleri aynı 
mansapta birleştiren bâzı tenkidlere ve temen
nilere igetirmeiktedir. O da,- ne kadar çok fotog
rametrik sisteme gidersek, fotogrametri yo
liyle ne kadar çok harita yaparsak, Türkiye'
de kadastro Ihianıetini yani (halkın, % 60 ı ta
pusuz olarak tasarruf edilen »gayrimenkulun sa-
Ihi'bi »olan halikın, koynuna tapularını bu kadar 
süratli koymak mümkündür. Hayır, iş böyle 
değildir. Çünkü, Türkiye'min fotogrametrik 
metotla haritalarını almak işi, eğer bugünkü 
kullandığımız hizmet viteslerini bir kaç vites 
daha 'artırırsak belki 3 - 5 senelik (bir iş »ola
caktır. 3 - 5 senelik bir iştira ama, 'Türkiye 
'haritalarının tamamı alınmış ve fakat harita
ların alındığı lyerlerin kime aidiyeti mckâniz-
ıması işletilemediğinden dolayı haritaları depo 
edilmiş bir memleket 'haline ıgelir; ama köylü 
koynunda tapu 'bulmaz. Yani meselenin bir baş
ka cephesi 'vardır; o da (haritası alınmış, ka-
dastral vaziyete getirilmiş ve idantifikasyon 
ameliyesi, yani toprağın her parçasının mahal
len ve Türkiye'ye malhSus olan şeritli temellük 
nizamının arasından muıteberiyyeti tefe tek tet
kik edilmek suretiyle şalhsa bağlanması ame'li-
yesidir, bizim için önemli olan husus.. 

Bu itibarladır ki, sırf teknik ölçülerle, sırf 
mekanik ölçülerle, 'Türkiye'de fotogrometri 
.metodunda, bundan ç/ok daha Ihızlı çalışmış »ol
mak, Türkiye'nin tapu ve 'kadastro meselesini, 
Medeni (Kanunumuzun istediği tapu sicillerine 
sahilbolan tapulu vatandaşlar olarak Türkleri 
dolaştırabilmek meselesini io nisbette süratle 
(halleder demek ve bu iki nisbet arasında bir 
ciddî ve hakiki muadelet kurmak hatalı oldu
ğu, tBâikanlığa geldiğim .günden beri yaptığım 
tetkiklerin, eksper olmamakla beraber bu mev
zu üzerinde, durduğunu ve yaptığım tetkiklerin 
muhassalası bir kanaat olarak da, 'bana »gelmiş 
ve şahsan da tezi 'benimsemiş vaziyetteiyim. 

Bıı„ mâruzâtım şu demektir ki, Türkiye'de 
bu ıhususta iki ayrı çalışma yapmak mecburi
dir. Bir taraftan, yıldan yıla , artan fotogra
metrik ^çalışmalarımızı yapacağız ve Ibunda yıl
dan yıla ortaçağın - nitekim 1963 plânında şim
diye kadar dâhil olmamış 10 (bölgeyi daha fo-
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toğrametrik metot çalışması sakasına ithal edi
yoruz. - ,bir taraftan ida yerden, klâsik çalış-
malarıınıi'za devam edeceğiz. Ele ıgelecelk olan 
haritaların şahımlara anerfbudijyeti ameliyesi baş
ka tip 'bilgilerle, teknik sadece mühendislik 
tekniği, fot'agrametri tekniği değil, 10nun dışın
da tasarruf (hukuku bilgisiyle mücehhez olan 
elemanların tarafından idantifikasıyon ve şa
hıslara rapt ameliyesinin (yürütülmesine devam 
edilecek ve Türkiye o zaman arzu edilen hale 
gelecektir. Ne zaman ıgelecektir? Müddet iti
bariyle me diyebilir Devlet Bakanı hu mev
zuda? Yapılmış plânda hu meselelerin bu cep-
ıheleriyle etüdü sonunda 20 senelik bir müddet
le Türkiye'de, tapu ve kadastro meselesinin 
halli derpiş edilmiştir. Arkadaşlarımın ifade 
ettikleri rakamları aynen benimsiyerek ve ay
nen kabul ederek diyeceğim ki, 1963 yılı çalış
malarınız için plânlamada böyle /bir hizmet 
trampleni üzerine çıkabilmemiz için asgari ola
rak ihtiyacımız, 95 - 100 milyonluk (bir (bütçe 
olarak mütalâa edilmiştir, ilk etütlerde de. Büt
çenin imkânları umumi tolaralk Devlet bütçesi
nin imkânları bu 90 - 95 milyonluk bütçeyi 
maalesef hepiniz gibi ben de maalesef diyorum, 
•bu sene Tapu - Kadastroya verememiştir. Vere
memiştir ama, biz buna rağmen alınmış olan 
77 ımilıyıon küsur liralık bir -bütçenin ve bunun 
yanında ileride arz edeceğim tedbirlerin, plân
lama ile mutabık kaldığımız son rotüşleriyle 
mutabık kaldığımızı arz edeceğim rakamları, 
1963 senesi tapu - kadastro 'hizmetleri olarak 
memlekete maletmeye azimliyiz ve bunun he
saplarını yapmış bulunuyoruz. Zannediyorum 
(ki, bir dahaki Meclise (bütçesini müdafaa ede
cek olan Devlet Bakanı ,bu rakamları tahak
kuk ettirmiş bir Devlet Bakanı olarak huzuru
nuza çıkmaya muktedir olacaktır. 

Plânda 19t63 bütçesi için 12 bin kilometre
karelik bir husus derpiş edilmiş ve bu alt se
nelere doğru 16 - 22 - 30 bin kilometrekarelik 
sabalara doğru götürülmüştür. Bu sene için bi
zim bu aldığımız tahsisatın bu rakamla bağlan
masından sonra plânlama ile de mutabıJİL kala
rak Tapu - Kadastro idaresi olarak Türk Dev
letine yapacağımızı vadettiğimiz servis, şu ra
kamlarda ifadesini bulacaktır. Bu sene, 5 bin 
kilometrekare nirenigi ve rasat yapılacaktır. 
7550 kilometrekarelik fotogr a metrik alım ya-
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pılacak uçakla. 12 bin kilometrekarelik de to-
pografilk harita yapılacaktır. 

Bir noktaya işaret edeyim ve oradan da 
üzerinde çok durulan bir başka noktaya geç
mek istiyorum. Biz, Tapu - Kadastro İdaresi 
olarak iki türlü çalışma yapmaktayız. Birisi, 
doğrudan doğruya idare hesabına yapılmakta 
olan çalışma, birisi de âdeta diğer Devlet daire
lerine bir nevi taahhüt şekliyle yapmakta oldu-

, ğumuz fotogrametrik mesai.. Mütaaddit söz
cü arkadaşlarım ve bâzı kendi hesabına konuşan 
arkadaşlarım, efendim, Tapu - Kadastronun 
Fotogrametrik Dairesinde «35 bin km. karelik fo
toğraf vardır, bunlar yatmaktadır, işletilmemek-
tedir, değerlendirilmemektedir.» gibi tenkidler 
yaptılar. Bu işin aslı şudur; doğrudan doğruya 
yaptığımız Tapu - Kadastro hizmetlerinin yanın
da mütaahhit şeklinde yaptığımız hizmetin bizim 
elimizde biriktirdiği ve tarafımızdan da kullanıl
ması mümkün bâzı fotogrametrik ucuz malzemesi 
vardır. Bu (haritalar, bizdeki rakamlara göre, 
36 bin küsur kilometre kare tutmaktadır. Ve 
bunların 3 bin kilometrekaresi değerlendiril
miş, mütebakisi beklemektedir. Ama, bu bek
leyişin sebebi şudur ve beklemeye de mecburdur: 
Toprak - İskân, Toprak - Su ve Bayındırlık 
Bakanlığı gibi diğer sektörler acele yapacak
ları hizmet veya kendi hizmet sahalarında ya
pacakları işler için, 203 sayılı Kanundan evvel 
de Tapu - Kadastrodan buralarının haritaları
nın yapılması istenir. Bedelini onla.r öderler. 
Harita yapılır; onlara veririz. İşlerini görür
ler. Ama, çıkmış bir haritadır, zamanı gelince 
direkman Tapu - Kadastro hizmetleri için bun
ları elimizde tutarız. Lfvzım olduğunda aynı ye
rin bir daha haritasını yapmamak için... Fa
kat, meselâ Keban Barajı yarın faaliyete geçe
cek ve Bayındırlık Bakanlığı, bizden acilen o 
mmtakanm haritasının yapılmasını talebetse 
ve biz de burada şu kadar bin kilometrekarelik 
'harita yapmış olsak Tapu - Kadasro servisinin 
normal mesaisi; Keban Barajında bayındırlık 
hizmeti dolayısiyle yaptığımız haritaların saha
sına intikal etmeden evvel Adana'daki postayı 
bozup, Nevşehir'deki Tapu - Kadastro servisini 
dağıtıp, burada bunun çektiği fotoğraflar var
dır diye, biz bu fotoğrafları süratle kadastral 
haritalar haline getirmek ve Tapu - Kadastroya 
mal etmek gibi bir metot takibetmiyeceğiz. O 
tarafta çalışmaya başladığımız zaman «Bura-
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daki haritalarımız vardır.» diyeceğiz ve alttarafı I 
bizim hizmetimiz için; tapuya intikal ettirilmesi I 
için, yapılacak olan iş yapılmak suretiyle işte I 
o birikmişliğinden şikâyetle bahsedilen haritalar I 
da yine vazifesini görecek ve fakat zamanı ge- I 
linçe görecektir. Binaenaleyh, bu nokta üzerin- I 
de bâzı tereddütler izhar etmiş olan arkadaşlar, I 
meselenin aslının ve seyrinin bu olduğunu, lût- I 
fen kalbul etmelerinde fayda mülâhaza ediyoruz. I 

Tapu ve Kadastro bir merhaleden bir mer- I 
haleye gelmiştir, ama, yine birçok arkadaşları- I 
mm ittifakla işaret ettikleri gibi ve Devlet hiz- I 
metleri içinde, pek çok dairelerimiz için de söy- I 
leneceği gibi, noksanları da ehemmiyetle üzerin- I 
de durulaıbüecek miktardadır. Bu noksanlar bizi I 
memnun eden dilekler ve tenkidler halinde ifa- I 
de edilmiş olduğu üzere, başlıca, 3 - 4 nokta I 
üzerinde toplamak gerekir. I 

Birisi Tapu kadastro hizmetlerinin du- I 
ha rasyonel ve daha randımanlı bir mesaiye I 
kavuşması için bir reorganizasyona ihtiyacı I 
vardır.» I 

Doğrudur. Tapu - Kadastro dairesi servisi I 
ve hu işlere bakan Bakanlık bu reorganizas- I 
yon üzerindedir. Personele müteallik olarak I 
hizmetin, bugün aldığı bünyenin icaplarını I 
karşılamaya müteallik olarak bu organizasyon I 
faslında yapılacak en mühim iş bir tek kalem- I 
de ifade 'edilebilecek iş; şüphesiz ki, yeni bir I 
Tapu - Kadastro Teşkilât Kanunudur. Bu I 
teşkilât kanunu içinde hem servisin bugünkü I 
genişlemiş bünyesini karşılıyacak bir duruma I 
getirmesi, hem de bu servisi çevirecek olun I 
elemanı maaştan kaliteye, dışarıda okumaktan, I 
içeride yetiştirmeye kadar neler hangi kadro- I 
lar içinde derpiş edileceği bu teşkilât kanu- I 
nunda tanzim edilmiş olacaktır. Teşkilât ka- I 
nununun, geçen sene de Meclis önünde bütçe- I 
m'iz müzakere edilirken, selefim tarafından ha- I 
zırlanmakta olduğu söylenmiş bir kanun oldu- I 
ğunu biliyorum. Bu sene ben de henüz teşki- I 
iât kanununu M'eclisin kapısından sökamamış bu- 1 
lunmanm sikantışı içinde olduğumu kemâli I 
samimiyetle itiraf ederim. Ama, bu sıkıntının I 
pek kısa zaman sonra beni ve Meclisi terk I 
edeceğini sanıyorum. Çünkü teşkilât kanunu I 
âzami bir, birbuçuk ay içinde Meclise mal I 
olacaktır. Nitekim bu mevzuda noksanlıkları- I 
mızm ikinci parçasını teşkil eden mevzuatta I 
değişiklikler kısmında, bu değişikliklerin hiz- j 
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metin süratine ve rantabilitesinede tesir edici 
hükümleri muhtevi olan Tapulama Kanuna 
ile bir parçası bu Meclisin komisyonlarına ka
dar gelmiş ve lütfen kabul buyurulan öncelik 
ve ivedilik şartlan içinde komisyonda halü-
müzakerede bulunmuştur. Zannediyorum ki, 
Nisan ayında Tapulama kanununu, komisyon, 
Büyük Meclisin çıkarmasına müsait bir şekilde 
süratle hazırlayıp takdim edecektir. Bu su
retle eğer yeni iş mevsimimizin başında bizim 
işlerimizin bu kadro ve tahsisat ve bu şartlarla 
dahi ve umumiyetle kadastro işlerinin hem va
tandaş hem servis bakımından % 40 daha faz
la randıman verici, memnun edici bir halde 
idaresini mümkün kılacak olan Tapulama ka
nunu Büyük Meclisçe kabul buyurulup Mayıs 
başından itibaren servisimizin emrinde işliye-
cek olan bir hüküm haline getirilirse Tapu -
Kadastroya büyük hizmet edilmiş olacaktır. 
Bundan da çok şeyler bekliyoruz. 

İtirazların azalması bu sahada hudutsuz ni
zamların bertaraf edilmesi, Tapu - Kadastro 
hâkimlikleri ve mahkemelerinin çalışma şekli, 
personelin tatmin nişbeti, bu Tapulama ka
nunda büyük bir miktarla, ehemmiyetli bjr 
miktarla dâvalarını bulmuş olacaktır. 

Bu noktada yine arkadaşlarım ısrarla söy
ledikleri bir hususu da cevaplandırmak isterim. 
O da; «Tapulama Kanunu ile birlikte Şehir 
Kadastro Kanununu da niçin getirmediniz, ne
den birleştirmediniz, tek kanun prensibi hak
kındaki noktai nazarların yıllardır tekrarına 
rağmen neden bunlar birleşmedi ?» Sualini de ce
vaplandırmayı bir vazife bilirim. Bu nokta 2613 
sayılı Kanunla Tapulama Kanununun bir mâna 
ile, hepsi kadastro işinde kullanılan mevzuat 
olduğundan dolayı, sadece tevhidi, mecelle ha
line getirilmesi gibi, rahatlıkla kabul edilebile
cek bir mâna" ile talebedilebilir, ama, bu kanun
ların tatbik sahalarının, Kemal Sarıibrahimoğlu 
arkadaşımın isabetle temas ettikleri gibi tatbik 
sahaları, kendilerinin bünye itibariyle de aynı 
olmasını icabettirmemektedir. Bu sebeple de 
Tapulama Kanunu Türkiye'de tamamen şehir 
dışında ve tapusuzlukla malûl bir saha üzerin
de, tapusuzluğun tasfiyesi hedefini güden ah
kâmı muhtevi ve o bünyeye göre tanzim edilmiş 
olan bir sistemi şiletmek için yapılmış olan mev
zuattandır. Halbuki ötekisi; demin Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun da dediği gibi, şehirlerin içinde 
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% 95 i esasen Medeni Kanun hükümlerine göre l 
bir tapuya merbut bulunan şeylerin kadastrodan 
geçmiş, tapulu hale gelmiş bulunmasını hedef 
tutmaktadır. Binaenaleyh, tatbik edildikleri sa
hanın mülkiyet nizamı, ve bünyesi ile bu mülki
yet üzerinde hallini derpiş ettikleri hususlar ara
sında bünyevi fark vardır. Bu farkı hiç görme-
mezlikten gelerek, bunun ikisi de aynıdır,^diye 
birleştirmek tezine tapu idaresi şimdiye kadar 
intibak edememiştir. Tapulama Kanunu tanzim 
edilirken ki, Adliye Vekâletinin mülk hukuku
muzun üzerinde son derece eksper hâkimleri ile 
yine mülk hukuku üzerinde ve tapu kadastro 
hukuku üzerinde doktoralı mensuplarının dahi 
iştirakyile yapılmış olan Tapulama Kanununun 
zamanı tanziminde de bu birleştirme mevzubah-
sedildiği zaman, arz ettiğim bu çalışma sahaları
nın, Türkiye'ye mahsus olan bünyevi hususiye
tinden dolayı bu. birleştirme fikri reddedilmiştir. 
ü itibarla birleştirme mevzuunu daha derinden 
tetkik ettikleri zaman bu fikrin taraftarı olan, ar
kadaşlarımızın da fikirlerinde ısrar edeceklerini 
zannetmiyorum. 

Tapu - kadastronun memur, bilhassa küçük 
tapu memurlarının durumu: Bunları tekrara 
bile lüzum yoktur. Bu memleket toprağında iki I 
vilâyet gezmiş her insan gezdiği vilâyetlerde şu 
bu âmme hizmeti daireleriyle meşgul olan her 
insan, hepimiz, bilmekteyiz ki, Türkiye'de mal
zemesi bakımından da, maaşı bakımından da, I 
binası bakımından da yirminci asrın bu yılların- I 
da görmek istemediğimiz daire ve görmek iste
mediğimiz az maaşlı kifayetsiz şartlar içindeki 
memurların tipik numunelerini Tapu - Kadastro
da bulmak ve orada şahidolmak mecburiyetinde 
ve vaziyetindedirler. 

Bunu telâfiye çalışmak Büyük Meclislerin ve
receği himmetler nesibetinde kabul edilecek bu 
kanunların derpiş ettiği kadroları tanzim etmek 
ve yine (o da komisyonda bulunan) birtakım 
tapu kadastro binalarının, ifade edildiği gibi, 
hapsane binaları misillû tahsisi varidat yolu ile 
yapımına devam edip bir taraftan milletin tapu
ya kavuşmasını temine çalışmak, bir taraftan 
kavuşulmuş tapuların Medeni Kanuna göre tan
zim edilmiş sicillerini muhafaza edebilmenin dai
relerine tapuyu kavuşturmak meselesi de halle
dilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi tamamlar
ken, münferit bâzı talepler izhar edilmiştir, ken- | 
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di adlarına konuşan arkadaşlarım tarafından. 
Gerek Tekirdağ milletvekili arkadaşım, ve ge
rekse Adana bölgesi için taleplerde bulunan ar
kadaşlarım bâzı münferit hususlar talebetmiş-
lerdir. Bunları not aldım, bu mıntakalarda husu
si olarak tapu kadastro hizmetlerinin süratle yü
rütülmesi ve o dertlerine deva bulmak hususun
da birtakım tedbirlere girmesi lâzımdır. 

İmar ve İskân Bakanlığına veya başka bir 
vekâlete tapu kadastronun bağlanması hususun
daki suallerine hemen cevabını vermek isterim. 
Bunu komisyon ve Senatoda da verdim. Halen 
başında bulunduğum daireyle mutabı ve şahsi 
kanat olarak ifade edeyim ki, İmar - İskân Ba-
kanlığiyle Tapu - Kadastronun birleşmesine ben
deniz intibak edemiyorum. Çünkü İmar - İskân 
Bakanlığı hizmetleri itibariyle mülkün üzerine 
doğru giden, halbuki Tapu - Kadastro mülkü sa
hibine aidolarak muhafızı ve tesbitçisi olarak 
çalışan, hizmetlerinin bünye itibariyle farklı iki 
servisi temsil ederler. Bu servislerin birbirleriy
le birleşmesi doğru değildir. Tapu - Kadastro bir 
başka vekâlete, meselâ Adliye Vekâletine birle-
şebilir, meselâ bulunduğu yerde bırakılabilir. 
Fakat, İmar İskân Bakanlığına bu servisin bağ
lanmasını uygun bulmadığımı da sorulmuş su
allere cevaben arz eder, unutulmuş hususlar için 
emrinizde olduğumu tekrar'ederek hepinizi hür
metle selâmlarım efendim. (Alkışlar) 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim bir su
alim var : 

Bir müddet evvel şifahi bir sual münasebe
tiyle şu kürsüden bana vermiş olduğunuz cevap
ta ; toprak tevzi komisyonlarına ait faaliyetle
rin bu mevzuda tapu kadastro faaliyeti bittik
ten sonra yapılacağım ve bu hususta bir karar
name hazırlanıp Bakanlar Kuruluna sevk edil
diğini şu kürsüden ifade etmiştiniz. Bu ana ka
dar bu kararnameden bir netice çıkmadı; sebe
bini lütfen izah eder misiniz? 

DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (Devam
la) — Efendim, Talât Bey arkadaşımın bana 
hatırlattığı husus şudur; bir ara İmar ve İskân 
Vekâletine de vekâlet ettiğim sırada kendileri
nin bir sorusunu cevaplandırmıştım. O sorunun 
hedefi şimdi ifade ettikleri husustu. Bu husus, 
Türkiye'de Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
tatbikatını kadastroyu gönderdikten sonra mı 
yapmalıdır, yoksa arkadan yapmakta mahzur 
yok mudur, suali. 
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Kendilerinin fikri, burada da ifade ettikleri 

gibi, esas itibariyle Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununa göre yapılan tevzii arazinin kadas
tro arkadan gittiği takdirde Tevzii Arazi Ko
misyonlarının çalışmalariyle tapu - kadastro
nun çalışması yani mülkün şahıslara aidiyetinin 
kabulündeki ölçüler ve çalışan memurların ta
sarruf hukuku, bilgisi bakımından farklar ol
duğu için arkadan kadastro gittiğinde büyük 
ihtilâflar, nisbeti artık ihtilâflar yaratmakta
dır. 

Ben Senatoda da ifade ettim. «Bu tatbikat 
hakkında fikre sahibolduktan sonra gönül isti
yor ki» dedim; «bizim fikrimiz odur ki, evvelâ 
kadastro yapılmalı sonra toprak iskân çalışması 
ve çiftçiye toprak tevzii ameliyesi yapılmalı
dır.» Aksi takdirde ölçüler bir olmuyor. Meselâ 
zilyedlik meselesinde; zilyedlikten dolayı ta
punun maliklere bağlanması mesejesinde Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu çerçevesi içinde 
yapılan faaliyete Topraklandırma Kanununun 
meriyetinden sonra ki, yani 1945 ten sonra ik-
tisabedilmiş zilyedliklerden aşağı kabul etme
yip, ki, tapu hukuku bakımından kabulü şayan
dır, bunlar Hazine arazisine ithal edildiği za
man ve itibari olan ölçüler dışında kalacak olan 
kısımlar 13, 1 ne kadar dönüm olursa olsun Ha
zineye kaydedilip o kimsenin elinden alınmak 
esasiyle tevzii yapıldığı için arkasından tapu -
kadastroyu gönderdiğiniz zaman, bin tane tapu -
kadastro parseli yaptıysanız 800 tane, 600 tane, 
700 tane, benim toprağım bana bırakılmamış id
diasına müstenit ihtilâf çıkıyor. O itibarladır ki, 
matlubolan, Talât Oğuz arkadaşımızın fikirle
rine uygun olarak; evvelâ kadastro, sonra Çift
çiyi Topraklandırma yapalım. Bu mevzuda 
îmar ve îskân Bakanı arkadaşım ile temaslar 
yapmakta idik. Sizin sorunuza cevap verdiğim 
zaman, bu temasların yapıldığını ve müspet ne
tice vereceğimizi ifade etmiştim. Sözümün be
yanı ve şümulü bundan ibarettir. Bir kararna
me tanzim ettik. Bu kararnameyi de gönder
mek üzere olduğumuz tarzında bir cümle, kati
yen varit değildir; yanlış hatırlıyorsunuz. Te
mas halindeyiz, ama, maalesef bu işin içine gir
dikçe anlıyorum ki, bizim daha evvelki kadas
tro fikrimiz îmar ve îskân Bakanlığınca kabul 
edilmek istenmiyor. Bu hususta bir anlaşma ya
pılabilme ümidi müşküldür, ama üzerinde çalı
şıyoruz, 
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BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu efejı-

dim? 
KAEMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

ŞEKÎP ÎNAL (Hatay) — Evet efendim, istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. l ; l n * 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAMI 

ŞEKÎP ÎNAL (Hatay) — Muhterem arkadaş
lar, gerek parti sözcülerinin ve gerek kendi ab
larına konuşan arkadaşlarımızın, üzerinde 
önemle durdukları iki noktayı aydınlatmak üze
re söz almış bulunuyorum. 

Bunlardan birisi şudur; tapulama işlerine 
gereken önemin verilmesi üzerinde duruldu. 
Komisyonumuz da aynı konu üzerinde tevakkuf 
etmiş, Bakanlıktan aldığı izahat dairesinde; ya
ni tapulama işlerinde çalışan personelin en çok 
200 gün arazi üzerinde çalışabileceği hesabı na
zarı dikkate alınarak, 418 nci bölüme konul
muş olan 7 milyon liralık ödenek, 1,5 milyon 
lira daha artırılarak 8 500 000 liraya çıkarıl
mıştır. Bu suretle Yüksek Heyetinizin üzerinde 
önemle durduğu bu meselede âzami imkânlar 
dâhilinde çalışılması sağlanmış bulunmaktadır. 

İkincisi; bilhassa grupları adına konuşan, 
Kemal Bağcıoğlu ve bir de Mustafa Kepir ar
kadaşlarımız, üzerinde önemle durdukları hlı-
sus; tahsisatın, 77 milyon lira üzerinden tesbit 
edilmiş olması ve bunun plânla arasında çok bü
yük bir fark olduğu noktasıdır. Her halde ar
kadaşlarımın tetkikleri sırasında gözlerinden 
kaçmış olacak, bendeniz bu noktayı aydınlat
mak istiyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 742/40 ucı 
bölümünde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü inşaatını ikmal etmek maksadiyle 2 milyon 
77 bin liralık bir tahsisat konulmuştur. Ayrıca 
gene Maliye Bakanlığı bütçesinin 782/16 ucı 
bölümüne 3 milyon 201 bin lira, tapu - kadas
tro taşıtlarını temin etmek maksadiyle kontıl-
muş bir ödenek vardır. Bu suretle ayrıca 5 mil
yon 278 bin liralık bir ödenek konulmuş bulun
maktadır, bunların ilâvesiyle umumi yekûn 82 
milyon 875 bin lira olmaktadır. 

Binaenaleyh, tetkik edilmekte olan bütçenin 
esas tahsisat yekûnu 77 milyon küsur bin Ura 
değil, 82 milyon 875 bin küsur liradır. Bu nok
tayı arz etmek için huzurlarınızı işgal etntiş 
bulunuyorum, hürmetlerimle, 
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BAŞKAN — Ahmet Karamüftüoğlu. 1 
AHMET KARAMÜFTÜOĞLU (Adana) — 

Aziz arkadaşlarım, tapu - kadastro hizmetleri
nin lâyıkiyle ifa edilemeyişi sebebi, zannımca 
bu müessesenin Hükümet teşkilâtı içinde lâyık 
olduğu yeri bulamamış olmasından ileri gel
mektedir. Vaktiyle kadastronun isminin duyul
madığı; şimdi birer bakanlık olan hizmetlerin 
bilinmediği devirlerde, bu memlekette yalnız I 
Tapu Müessesesi bir bakanlıkla, Defteri Haka-
ni Nezareti olarak idare edilmiştir. Bir bakan
lıkla, çok evvelden idare edÜlen bir müessese- I 
ndn yanma, Kadastro gibi kendi kadar eesa- I 
meti <büyük olan bir müessese ilâve edildikten I 
sonra, her devirde ayrı bir bakanlığa bağlanan 
bir göçmen umum müdürlük gffin idare edilme
si yüzünden sesini duyuramamakta ve ıMzmeti- I 
ni görememektedir. Eğer Tapu Kadastro hiz
metlerinden lâyiki ile faydalanmayı düşünüyor- I 
sak, evvelâ Tapu ve Kadastro teşkilâtlarını ay- I 
rı ayrı toirer umum müdürlük haline getirmek I 
ve bir müsteşarlık şeklinde, müstakil bir balkan- I 
lığın uhdesine tevdi edilmelidir. Ancak o za- I 
man kendi hüviyetini ıbulur ve gerekli hizmete 
amade olur. Çünkü, Hazineye yük olan bir 
müessese değil bilâkis, kendi gelirlerini tama-
miyle massedemiyen, göreceği hizmetler için 
sarf edemiyen teşkilâttır. İstiklâlini kazandığı 
gün büyük mikyasta işler düzelecektir. Aksi 
halde böyle kaldıkça kör topal işleri yürütmeye 
çalışacak ve kadastronun tamamlanması için I 
otuz sene de çok az gelecektir. 

Sayın arkadaşlar; bu müessesenin Toprak 
iskân Umum Müdürlüğü ile birleştirilmesi hu
susu çok vahim neticeler doğurur. Bakan Be- I 
yin ve diğer arkadaşların da izah ettikleri gibi, 
Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü 'bu müesse
senin bünyesi ile kabili telif değildir. Bu itibar
la Tapu Kadastronun, Toprak İskân Umum 
Müdürlüğüne bağlanması nazarı itibara alınmı-
ya^ağından eminim. I 

Eğer Tapu Kadastro müstakil bakanlık olur
sa o zaman toprak iskânın oraya bağlanması 
düşünülebilir. 

Muhterem Milletvekilleri, yeknazarda (bir
birinden ayrı gibi görünürse de hakikati halde 
çak yakından alâkası olan orman tahdit (Or
man Kadastrosu) işi var. Orman Umum Mü- I 
düdüğüne bağlı Orman Tahdit Komisyonları, | 
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yani'Orman Kadastrosu, (bu memlekette çalış
mamaktadır. Orman kadastrosu yapırmıyan, 
orman içi ve civarı köylerde arazi kadastrosu
nun yapılması fiilen mümkün değildir. Bu ka
bil köylerin yekûnu da az değil. Zaten zaman 
zaman gelen tamimlerle başlanmış olan işler 
bırakılmakta ve ekipler, postalar geri çevril
mektedir. Binaenaleyh, Orman Tahdit Komis
yonları ya çalışır hale getirilmeli veya en iyisi 
Tapu - Kadastro Teşkilâtı ile birleştirilerek 
muvazi şekilde yürümesini temin etmelidir. 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayın sayın 
Karaımüftüoğlu, vaktiniz dolmak üzere. 

AHMET KARAMÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Türkiye'de, orman içi ve orman civarında 
13 bin küsur köy bulunduğuna göre, kadastro 
hizmetlerini kemaliyle yapabilmesi için orman 
tahdidi işinin 'halledilmesiyle müm'kün olabilir. 

Bu sebeple orman talhdit işlerinin Tapu Ka
dastroya bağlanması elzemdir. Bir de arkadaş
larım kadastro işi tedbit işi değildir, tapu al
ma işidir. Bu sebeplerle Kadastro mahkemele
rine çok önem verilmesini rica eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN *— Kifayet önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(İçel Milletvekili Yahya Dermancı'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Kifayet önergesi reye arz edilmeden Baka

na söz verildi. Mütebaki söz alanların da konuş
malarını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Zaten kifayeti müzakere takri
ri ka'bul edilmediği takdirde, geride kalan ve 
'Söz almış (olan arkadaşların Ihepsi konuşacaklar
dır. Bu itibarla, (mevcut durumun devamını is-
tiyen takriri oylarınıza arz ediyorum. Yalnız, 
kifayeti müzakere önergesini 'oylannıza arz edi
yorum. (Kaç İkisi var sesleri) 'önergeyi kabul 
edenler... Kaıbul etmiıyenler... Katbul edilmiştir. 
Bölümlere ıgeçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
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B. Lina 

İkinci Ikısımi - Personel1 

giderleri 
I - 'Maaşla? ve ücretler 

201 Maaşlar 38 488 907 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka/bııl edilmiştir. 

202 Ücretler 3 809 430 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kaıbul edümiştir. 

203 Geçici »hizmetliler ücreti 1 391 217 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

204 Yaibancı uzman ve (hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 1 

BAŞKAN — 204 ncü «bölüm, hakkında ?bir 
bir takrir vardır okutturuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (bütçe

sinin 204 n/cü faslında gösterilen yabancı uz
manların cellbi için gerekli tahsisat konulma
mıştır. Plânın tavsiye ettiği bir tedbirin alın
ması için îbu fasla; 1 nci sınıf ibir mütehassısın 
6 ay müddetle çalıştırılmasını temin için 60 000 
lira konulmasını arz ve teklif ederiz. 

M. P. Grupu adına 
Kırşehir 

Memdulh Erdemi r 

Yapılacak değişiklik 

B. 
204 Yaibancı uzman ve hizmetliler

le îbunlara yardımcı persıonelin 
ücretleri 

Lira 

GO 000 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarım, Ana
yasanın 94 ncü (maddesinin son cümlesi «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 'bütçe ka
nunu tasarılarının Genel 'kurullarda 'görüşül
mesi sırasında gider artırıcı veya Ibelli gelirleri 
azalıtncı teklifler yapamazlar.» demektedir. !Bu 
itibarla tou önergeyi v>y& koyamıyacağım. 

204 ncü (bölümü 'oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

II - Başka (haklar 
206 4178 'Ve 4596 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 1 241 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

209 6434 sayılı Kanunun 114 ncü 
maddeskrin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve '39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

_ yapılacak-ödemeler 2 749 »391 
' BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
2111 Merkezde ve taşrada Arap 

harfli tapu 'kayıtlarının, yeni 
harflere çevrilmesi suretiyle 
çıkarılması işlerinde mesai (ha
ricinde çalıştırılacak memur
lara ÖÖ56 sayılı Kanunun 22 
nci maddesi gereğince verile
cek fazla mesai ücreti . 300 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gider-' 
leri 509 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

•302 İller Ibüro 'giderleri 1 200 0<k> 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 (Basılı kâğıt ve defterler 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştiır. 

304 Posta, telgraf ve telefon üeret 
ıvö «giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştiır. 

305 Kira 84$ 958 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

300 'Giyecekler * 315 875 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. : 

307 'Yolluklar 9 685 760 

BAŞKAN — Bir önenge var, okutuyorum: 
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Millet Meclisi Başkanlığına B. 

(Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 19İ68 451 
yılı (bütçesi 307 niei .bölümünün 70 nc'i maddesi
ne bir milyon lira ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Kadri Erıoğan 

(BAŞKAN — M ı a evvel ifade edildiği -gibi, 
Anayasanın 94 me'ü ımaddösinin son fıkkrasına 
ayfkırı 'olduğu için oylamayacağım, 

©ölümü oyunuza arz edeceğim, Kalbul eden
ler.,, 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'3. 
308 

309 

418; 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştirr. 
Taşıt 'giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilm%ti'u\ 

(Dördün'cü kasına - Daire 
(hizmetleri 

^613 sayılı kadastro ve 5602 
sayılı tapulama kanunları uy-
[gulama, giderleri 

L'irıa 

146' 000 

mo 260 

8 600 00ü 

(BAŞKAN — Biiır toriğe vardır, okutuyo-
'înHn.... ..- ..> 

Millet Meel'itai Başkanlığına 
Tapu Kadastro Uımum Müdürlüğü 1963 yılı 

ıMtçesindını 418 inci foHümüınıde Tapu Kanunları 
Uygulama Masraflarına 3,5 milyon lira ilâvesi
ni arz ve tekildjf 'ederdim, 

Kadri Eroğan 
Urfa 

BAŞKAN — Anayasanın 94 ncü ımaddesi-
nıin son fıkrası gereğince oylanmıyacaktıtr. 

(Bölümü oylarınıza artzediyorum. Kabul eden
ler.. Etoiyeaıler.. Kabul edilmiştir. 

B. 
450 

Ldra 
Teknik okullarda kadastro 
müHıenıdiısi ve Hukuk ve Siya
sal Bilgiler Fakültesinde tapu 
sicil muhafızı olarak yetiştiri
lecek öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et miyenler... Kabul edilmiştir. 

390 000 

452 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmistri'r. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
aıçiıtt yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş tir. 

476 Kurs ve okullar genel gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
ı501 (Geçen yıl borçları 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyonler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Tapu ve Kadastro Memur ve 
Müstahdemleri Tutum ve 
Muavenet Sandığı (Memur ve 
müstahdemin öğle yemeklerine 
yardım olanak) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 

703 Makimıa ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'. 

V - Etüt ve proje 
732 203 sayılı Kanun gereğince ha

rita alma ve yapımı işleri gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmâyenler... Kabul edilmiştiir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları satmalma ve 

esaslı onarımları 
781 Makimıa ve teçhizat satıraalıımıı 

ve esaslı onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştiir. 

Lira 
20 000 

30 000 

1 050 000 

2 000 

91 000 

51 997 

20 000 

2 248 800 

2 500 000 
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BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğü bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiş
tir. 

Bir önerge var okutuyorum. 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağh (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişildik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/314) (Gün
deme) (C. Senatosu S. Sayısı: 7, M. Meclisi 
S. Sayısı: 11 e ek) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan, 

1962 Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının ehemmiyetine binaen bir 
an evvel kanunlaşması için öncelikle görüşül
mesini arz ve rica ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay 

:- ' .*'' Şefik İnal 

Cet\ 
B. M. ödeneğin çeş 

Haddeyi tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

(Madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

(1) 11 e ek S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nuntladır. Aynı tasarı ile ilgili C, Senatosu 7 
S. Sayılı basmayazı C. Senatosunun 17.1,1963 
günlü 10 ncu Birleşim tutanağı sonundadır, 

15 .2 .1963 O : 3 
BAŞKAN — önergede adı geçen kanun ta

sarısı üzerinden 48 saat geçmediği için gündeme 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Madde : 1 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvtellerde değişiklik yapılması hak-

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 1 000 000 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bölümleri okuyup oylarınıza 
sunuyorum. 

el 
di Düşülen Eklenen 

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 

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

Kanunun tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Kanun açık oylarınıza sunulmuştur. Ku
tular dolaştırılacaktır. 

3. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumtyuri-

i yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş* 

Millî Eğitim Bakanlığı 
' (A/l) 

307 Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 1 000 000 

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

(A/2) 
'753 Avrupa İktisadi İş Birliğinin iştiraki ve İş Birliği ile kuru

lacak ders aletleri yapımı merkezi inşaatı giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi î/377, C. Se
natosu î/171) (Gündeme) (S. Sayısı: 103) (1) 

BAŞKAN — Bu husustaki önergeyi okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan, 

Ankara Üniversitesi 1962 yılının Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının ehemmiyeti
ne binaen bir an evvel kanunlaşması için gün
deme alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve ri
ca ederim. Maliye Bakanı 

Ferid Melen 

BAŞKAN — önergede sözü edilen kanun ta
sarısının, dağıtılmasından itibaren henüz 48 sa
at geçmediği halde teklif veçhile gündeme alın
masını oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.. 2.1908 0 : 3 
öncelikle görüşülmesini oyunuza arz ediyo

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

Karma Bütçe Komisyonu C. Senatosu met
nini aynen kabul etmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 25 000 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bölümleri okutup 
arz edeceğim. 

oylarınıza 

tB. 

301 

305 

308 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Büro giderleri 
Başkan — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli (Eczacılık Fakültesi) 
Başkan — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
Başkan — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18 500 

6 500 

25 000 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.)) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyla

rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

(1) 103 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosu 63 S. Sa
yılı basmayazı C. Senatosunun 12.2.1963 tarih
li43 ncü Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok
tur. Tasarının tümü açık oya arz edilmiştir. 
Kutular dolaştırılacaktır. 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Büt-
de Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporunu dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/387, C. Senatosu 1/173) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 104) (1) 

BAŞKAN —- Bir önerge daha vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında, Orman 

(1) 104 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. Aynı tasarı ile İlgili C. Senatosu 65 S. Sa
yılı basmayazı C. Senatosunun 12.2.1963 tarihli 
43 ncü Birleşim tutanağı son/una bağlıdır. 



M. Meclisi B : 50 15 . 2 .1963 O : 3 
G-enel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısının ehemmiyetine binaen biran 
evvel kanunlaşması için gündeme alınarak ön
celikle görüşülmesini arz ve rica ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — önergede sözü edilen kanun ta
sarısının, 48 saat geçmediği için gündeme alın
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

Karma Bütçe Komisyonu C. Senatosu metni

ni aynen kabul etmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı"? Yok* 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka* 
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertip
leri arasında 110 000 liralık aktarma yapıl
mıştır. 

BAŞKAN 
sunacağım. 

Bölümleri okutup oylarınıza 

a ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/l) 
420 Orman Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları deneme gi

derleri 
Başkan — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetle
rinde çalışacaklara yapılacak ödemeler 
Başkan — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Amenajman 
Başkan — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar ' 
Başkan — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 
Başkan — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 
Başkan — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 000 

20 000 

40 000 

20 000 

05 000 

05 000 

(A/l) toplamı 

(A/2 
705 Makina ve teçhizat onarımı 

Başkan — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

65 000 110 000 

45 000 

(A/2) toplamı 

(A/l) ve (A/2) toplamı 

45 000 

110 000 110 000 
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ÖÂŞKAN — Birinci maddeyi yeniden okutu- I 

yorum* 
(Birinci madde yeniden okundu.) 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde I 
yürürlüğe girer. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
migtir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Yok. 
Kanun açık oylarınıza arz edilmiştir. Kutular 
dolaştırılacaktır. 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yûı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/390, C. Senatosu 1/174) 
(S. Sayısı: 105) (i) 

(1) 105 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. Aynı tasan üe ügiU C. Senotsunun 
66 S. Sayılı basmayaaısı C. Senatosunun 12.2. 
1963 tarihli 43 ncü Birleşim tutanağı sonuna ek
lidir, 

15.2 .1963» O : 3 
BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo

rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının ehemmiyetine bina
en bir an evvel kanunlaşması için gündeme alı
narak öncelikle görüşülmesini arz ve rica ede
rim. 

Maliye Bakanı .<-
Fericl Melen •* 

BAŞKAN — önergede adı geçen kanun tasa
rısının üzerinden 48 saat geçmediği için günde
me alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Karma Bütçe Komisyonu C. Senatosu metni
ni aynen kabul etmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddele
re geçiyoruz. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 147 850 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bölümleri okuyup oylarınıza 
sunacağım. 

— 688 — 



B. 

M, Meclisi B : 50 15,2.1963 0 : 3 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

417 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi 
ve resimler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler Kalbul 'edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri %«; 
BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmiyenler Kalbul 'edilmiştir. 

420 Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler Kalbul edilmiştir. 

450 Burs giderleri . ;;Vj 
BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmiyenler Kalbul edilmiştir. 

505 Hükme ıbağlı borçlar 
BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmiyenler Kalbul 'edilmiştir. 

(A/2) ^^J^.^ 
751 Yeni yapılar ve lesafch onarmalar 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler Kalbul edilmiştir. 
7î>2 Satmalınacak makina, alât ve vasıtalar ve bunları kurma giderleri 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler Kaibul edilmiştir. 

5 000 

70 000 

2 850- , ^ ' j 

•M J' 2 850 

^ > 70 000 

5 000 

140 000 

• ^ . ' . . ^ . y 

•*>. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutup oyları
nıza arz edeceğim. 

(Madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 'Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli1 cetve
lin 772 nci («4898 ve 7200» sayılı kanunlar ge
reğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve 
doldurma evleri ile mevcutlarının genişletilmesi 
giderleri) bölümünün 20 nci (Rize Çay fabrika
ları) maddenden 1 169 674 lira düşülerek 
(A/l) işaretli cetvelde yeniden açılan 506 nci 
(karşılıksız borçlar) [bölümüne olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Tasarı 

açık oylarınıza arz edilmiştir. Kutular dolaş-
'tınlaea'ktır. Bir önerge daha vardır, okutuyo
rum. 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/391, O. Senatosu 
1/175) (S. Sayısı : 106) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının ehemmiyetine binaen 
bir an evvel kanunlaşması için ıgündeme alına
rak öncelikle görüşülmesini arz ve rica ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen *-»,';* 

(1) 106 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosu 67 
S. Sayılı basmayazı, C. Senatosunun 12.2.1963 
tarihli 43 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 
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BAŞKAN — Dağıtımından 48 saat geçmedi

ği için bu kanun tasarısının gündeme alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Karma Bütçe Komfeyonu C. Senatosu met
nini aynen kabul etmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.2.1963 0 : 3 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (950 000) liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bölümleri okutup oylarınıza 
sunacağım. 

CETVEL 
B. ödeneğin çeşidi 

(A/l) 
209 5434 sajyılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapıla

cak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vakıf aka-arlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Hayrî ve sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Muhtelif istihkaklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

726 Dernekler ve köyler tarafından inşa, veya tamir ettirilecek 
hayrata yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen Eklenen 

600 000 

130 000 

450 000 

20 000 

350,000 

350 000 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 1 yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birilikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler'... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Gıenel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaret
li cetvelin 422 nci (Hayrî sosyal hizmetler) 
bölümünün 40 ncı (Üniversite ve okullar muh
taç öğrencileri yurt ve kamp giderleri) mad
desinden 119 223 lira düşülerek aynı cetvel
de (Karşılıksız borçlar) adiyle yeniden .açı
lan 506 ncı bölüme olağanüstü ödenek olarak 

.aktarılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. —- Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN— Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Heyeti umumi-
yesi üzerinde söz istiyen yok. Tasarı (açık oy
larınıza arz edilmiştir. Kutular dolaştırıla
caktır. 
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7. 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/378, C. Senatosu 1/172) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 107) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okuyanız : 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen, kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

1902 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanım tasarısının 
ehemmiyetine binaen fbir an evvel kanunlaş
ması için ıgündeme alınarak 'öncelikle görüşül
mesini arz ve rica ederim. 

'Maliye Vekili 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Dağıtımından 48 saat geçme

diği için gündeme alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Ka'bul edilmiştir. 

öncelikle ıgörüşüLmasini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kafbul etmiyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

Karma Bütçe Komisyonu O. Senatosu met
nini aynen kabul etmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini ioylarınııza arz ediıyorum. Kabul 
etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
'bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ili
şik (1) saydı cetvelde yazılı tertipleri arasın
da 11 767 735 liralık aktarma yapılmıştır. 

Bölümleri okutup oylarınıza sunuyorum. 

B. 

Hükümet tasarısına bağlı cetvel 

1 SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/l) 
Başbakanlık 

309 Başbakanlık taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul1 edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 
301 Merkez daireleri büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
309 Taşıt giderleri 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Danıştay 

207 İEendbi dil bilenlere 3656 saıyılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödeneeek para (mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

301 Büro ıgidcrleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

İstatistik Genel Müdürlü 
301 Merkez daireleri büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

40 000 

8 000 

8 000 

1 500 

8 600 

60 000 

(1) 107 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. Aynı tasarı ile ügüi C. Senatosunun 64 S. 
jŞayılı basmayazısı C, Senatosunun 12 . 2 . 1963 tarihli 43 ncü Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 

— 631 — 



M. Meclisi B : 50 15 . 2 .1963 O : 3 
B. • ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

305 Kira (bedeli 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt ıgiderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

401 (Matbaa ıgiderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Makina (fişi ve mültilgraf, baskı makiotıası ve ımalzenıe; satmalına 
giderleri .41 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri T5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
202 Ücretler 45 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardım

lar 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluk
ları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın ve tanıtma ıgiderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabuli edilmiştir, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

'301 ıMerikez daireleri büro giderleri ', 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 ©asılı kâğıt ve defterler 196 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 36 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs ve okullar genel giderleri 1O0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Hakanlığı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak aam ve yar
dımlar ' • 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

219 6775, 6996 ve 7281 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazmi
natlar 80 150 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

223 Tamirhanelerle uçak ve deniz fabrikaları rharita ve işçi ücret
leri 2 227 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, ıteHgraf ve telefon ücret ve giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. ödeneğin çeşidi, Düşülen Eklenen 

440 000 

80 160 

3 792 700 

25 000 

50 000 

150 000 

209 300 

" ' • ' \ 

m 

. -

i 
• • « % f 

305 Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.:. Kabul edilmiştir. 

411 Harb malzemesi, teçhizat ve talhlkimat karşılığı 'giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 üniversite ve yiüksek okuUarlda okutturulan öğrencilere verile
cek burslar 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 ıStaj ve tahsil 'giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs igiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

484 Askerî stok temini ve tesisinin gerektirdi ği iher -çeşit 'giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü , •' 

212 4367 sayılı Kanun (gereğince verilecek er tayını 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

410 Giyecek ve teçhizat giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
307 Yolluklar 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. -
308 4598 ve 211 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi igiderleri 

tve (y-ollulklan 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muaıyyenat 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

410 Askerî malzemeler 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun ö nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Dış memleketlerde 'Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma gi
derleri . 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maliye Bakanlığı 
201 Maaşlar 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
218 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi' gereğince ödenecek kasa 

tazminatı 300 000 
BAŞKAN — Kabili edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

307 Yolluklar 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

407 Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren 
ıgiderler 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

419 Millî mülkler muamele .giderleri 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münaisebetlerin gerektirdiği giderler 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

493 '213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı «maddesi gereğince 
muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine verilmesi gereken ücret 558 100 
BAŞKAN —• Kabul edenler.». Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•615 Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler dolayı siyle zarara uğrıyan 
ılktisadıi Devlet 'Teşekkülleri ve benzer müesseselere yapılacak 
yardımlar* 336 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

649 Eski 'Muharipler Birliği Genel Merkezine 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Devlet borçları 

803 Mülga 561 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arazi (be
deli 12 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

804 15434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sarıldığına yapılacak 
ödemeler 636 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
301 Merkez daireleri Ibüno giderleri ,20 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
306 Giyecekler 5 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
201 Maaşlar 250 000 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 ısaıyılı 'kanunlar gereğdnce yapılacak zam ve yar

dımlar 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek ted avi giderleri ve yolluk
ları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

— 634 — 



M. Meclisi B : 50 15 . 2 .1963 O : 3 
B. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

421 Cumamla savaş ,genel giderleri 35 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş genel giderleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

410 Giyecek ve teçhizat giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

423 Para gönderme (giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalı§ma Bakanlığı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 6 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

305 Kira Bedeli 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kamun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluk
ları 9 715 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler.., Kaibul edilmiştir. 

309 Taşıt giderler! 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler. . Ka'bul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 9 715 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler. . Kabul edilmiştir. 

Hanay i Bakanlığı 

309 Taşıt giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451. Yayın giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

30J Meılkez daireleri büro -giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenle"... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 10 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma ıgiderleri 48 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecne'bi memleketlere gönderi
leceklerin yolLuklariyle llıer çeşit (giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

(A/ l ) Toplamı 10 575 385 10 159 965 
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(A/2) 

Başbakanlık 

751 Yeni yapılar ve esaslı onarımlar 40 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
701 Bina onarımı 5 000 

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

Emniyet Genel Müdürlüğü 

792 ıMaikina ve teejhizat satmalımı ve onarımı 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 

752 Hava meydanları ile yolları ve depoları yapımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 

771 (Kamulaştırma ve her nevi gayrimenkul «a tınalmaları 

Bayındırlık Bakanlığı ı 

711 îstünlâk bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

765 (Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 1 101 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul1 edilmiştir. 

785 5367 ve 7415 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları yapmı 
ve sair giderleri 25 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

170 000 

336 420 

1 101 350 

(A/2) Toplamı 1 102 360 1 607 770 

(A/l) ve (A/2) Toplamı 11 767 735 11 767 735 

BAŞKAN — 1 nei maddeyi tekrar okutuyo
rum. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
2 622 552 lira düşülerek ilişik (3) sayılı cet
velde yazılı tertiplere olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Bölümleri okuyup ayrı ayrı 
oylarınıza sunacağım. 
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(2) SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

(A/l) 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

451 Yayın ve tanıtma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
411 Harb malzemesi, teçhizat ve tahkimat karşılığı giderleri 

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

Maliye Bakanlığı 
493 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı maddesi gereğince muhtar ve ihtiyar 

kurulu üyelerine verilmesi gereken ücret 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 
BAŞKAN 

Millî Eğitim Bakanlığı 

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

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 
127 Köyceğiz - Dalaman pilot bölge projesi tatbikat giderleri (Sarf şekli, Bakanlar 

Kurulunca tesbit edilir.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Lira 

2 552 

600 000 

50 000 

1 500 000 

470 000 

(3) SAYILI CETVEL 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yol-

luklariyle başka her çeşit giderleri 2 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
670 Ankara Ordu Evine yardım 600 000 

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

Millî Eğitim Bakanlığı • 
217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 1 500 000 

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

(A/2) 
Tarım Bakanlığı 

742 Köyceğiz - Dalaman pilot bölge projesi tatbikat giderleri 470 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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M. Meclisi 
Maddeyi tekrar okutuyorum. 

(Madde 2 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyJe birlikte 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE a. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin yatıranlar kısırıma 
ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı formül eklen
miştir. 

B•: 50 15 . 2 . 1963 O : 3 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının ehemmiyetine 'binaen bir an evvel ka
nunlaşması için gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve rica ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Hatay 
Sekip înal 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte ka
bul edenler... Kabul etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (T) işaretli cetvele ilişik (5) sayılı cetvel 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte ka
bul edenler... Kabul etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —^Maddeyi kabul edenler 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Et-

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Etmiyeııler... 

MADDE 6. 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenleı 
Madde kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oya sunuyorum. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

<S. — 1962 yılı Bütçe, Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sayı
sı : 31) (İ) 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan 1962 yılı Bütçe Kanunu

na bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

(1) 31 S. Sa/yılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. Aynı tasarı ile ilgili, C. Senatosunun 52 
ye ek S. Sayılı basmayazısı ise C. Senatosunun 
27 .12 .1962 tarihli 21 ncü Birleşim tutanağı 
sonuna bağlıdır. 

BA.SK.AX — Esasen 44 ncü Birleşimde gün
deme girmiş İmlim m aktadır. Öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeuler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen'L Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişildik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı bütçesinin çeşitli 
cetvellerinde yer almış bulunan «Millî Savun
ma Yüksek Kurulu» deyimi «Millî Güvenlik 
Kurulu» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yeııler... Kaimi edilmiştir. 

MADDE 2. — ilişik cetvelde yazılı hizmetli 
kadroları 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin Başbakanlık kısmına eklen
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kaimi edenler... Etmi
yeııler... Kabul edilmiştir. 

MADDE :!. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği için Başbakanlık Teşkilât Kanunu
na eklenen aylıklı kadrolarla, bu kanunla 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetve
lin Başbakanlık kısınma eklenen hizmetlilere 
ait kadroların tutarları ve özlük haklariyle 
ilgili giderler 1962 yılı Başbakanlık bütçesinin 
2 nci kısmına dâhil personel giderleri tertiple
rinden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yeııler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edil-

j mistir. 
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MADDE 5. ~ Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum ; 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen?... Yok. Tasarı 

acık oyunuza arz edilmiştir. Kutular dolaştırı
lacaktır. 

.9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 
yık Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/325, C. Senatosu 1/139) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 67, C. Senatosu S. Sayısı : İS) (1) 

BAŞKAN — ^ayııı arkadaşlar, Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin müzakeresi
ne başlıyoruz. Parti grupları adına ilk söz Ada
let, Partisi Grupu adına Sayın Şinasi Osma ar-
kad aşımızmdır. Buyu run. 

A. P. Grupu adm'a Şinaşi Osma (izmir) 
— • Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; 

Mensubu bulunduğum Adalet Partisi Mec
lis Grupu adına l%o yılı Beden Terbiyesi 
bütçesi üzerindeki tenkid ve temennilerimizi 
arz'a başlamadan evvel beden eğitimi ve spor'-
ım Dünya çapındaki ehemmiyeti üzerinde bir 
parça durmayı faydalı bulmaktayız. 

Sayın arkadaşlar; İkinci Cihan Harbinden 
sonra Dünya'da ve bilhassa sulhsever milletler 
arasında bnşlıyan birlik hareketleri, hiçbir 
milletin kendi kabr in içinde mücerred ve, ay
rı bir hayat yaşamasına, imkân bırakmamış
tı?. 

Hayat ve mevcudiyetleri, biribirini tanı-
nvaları siyasi, iktisadi kültürel alanlarda ki 
münasebetlerin tanzimi bir zaruret haline gel-
miştii'. 

İşte busun Dünya yüzünde yaşıyan insan
ları ve bilhassa gençliği siyasi ve iktisadi bir 
mevzu kadar alâkalandıran ve meşgul eden 
beden eğitimi ve spor, bu münasebetlerin art
masından ve gelişmesinden ötürüdür ki büyük 
bir kıymet ve ehemmiyet kazanmıştır. 

Ancak, bu 'kadar ehemmiyetli ve bugün bir 

(1) 67 S. Sayılı basmayazı tutanağı nsonıın-
dadır. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosu İ8 S. Sa
yılı basmayazı C. Senatosunun 1 . 2 . 1963 tarihli 
36 net Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 
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kütlenin hissiyatına tercüman olan bu mevzii 
maalesef memleketimizde, bâzı müessese ve 
topluluklar tarafından lâyikıyle anlaşılma-
makta> bu meselenin taşıdığı önemle mütenasip 
biı* alâka görememektedir. 

Hattâ o kadar görememektedir ki, bu mü
him mevzuun bir memleket, topyekûn bir gençlik 
meselesi olduğunu kavrıyamıyanlar (memleketin 
daha mühim meseleleri dururken bununla uğ
raşmak niye?) diyecek kadar ileri gitmekte, 
yalınız bilgisizlikleri değil idraksizliklerini de 
ortaya koymaktadır. 

Halbuki Dünya milletlerinin, gençliği is
tikbâle hazırlamak için, bu mevzua üzerinde 
hassasiyetle durarak çalışmaları, senelerden 
beri bu uğurda sarf ettikleri hesapsız paralan, 
gençliği kötü itiyatlardan kurtararak spor sa
halarına sevk için gösterdikleri büyük gay
retleri düşünürsek ne ikadar geri kaldığımızı 
kolayca anlıyabiliriz, 

Bir misal olarak birc/ok Avrupa memleket
lerinde ve 'biDhassa İsviçre, 1904 senesinde ku
rulan, spor okullarına mukabil bizim 3 sene 
evvel güçlükle Ikurduğumu'z Manisa'daki Aske
rî Spor okulunu dalhi lâyikiyle çalıştıramadı-
ğımızı, Avrupa'nın bütün şelhirlerinde< hattâ 
mahalle aralarında yapılan yeşil çimen sahalara 
mukalbil, 'bizim ıbüyük şehirlerimizin bir ikisi 
hariç, çimen sdhalardan mahrum. •oluşumuzu 
keza Avrupa'da hemen her (şehirde Mrkaç ka
palı salon 'bulunurken bizim Ibunlardan da 
yoksun ıbulunuşumuzu düşünürsek 'bu mevzu-
daki 'geriliğimizi anlamak kalbildir. 

Kanaatimizce, ıbir milletin 'hayat mücadele-
sindetki mukavemet ve muvaffakiyeti bir (ordu
nun muharebedeki 'kudret ve 'başarısı onu teş
kil eden fertlerin fizikî ive morel üstünlüğüne. 
bağbdır. 

Bugün ıı̂ k, din, mezhep ve kültür ayrılık -
la.n gösteren sul'h sever milletleri 'birbirine 
bağlıyan çeşitli mevzulardan (birisi de ihiç şüphe 
y'ökftur 'ki spor temaslarıdır. İşte ıhtı selbeple-
dir ki dünya 'milletleri arasında her zaman bü
yük bir itibarı ve müstesna ıbir mevkii olan 
Türk Milletinin spor alanlarında da aynı mev
kii muhafaza etmesi Ibu. çalışmaları artırmak 
ve geliştirmekle mümikündür. 

'İstikbalimizin temin atı, istiklalimizin koru
yucusu, yarının 'Devlet adamları Atatürk genç
liğini, muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak, 
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hayat savaşma hasırlamak fikrî terbiye ile, I 
'beden terbiyesinin birlikte niüitalâa edilmesiyle 
kabildir. 

Bütün ibir memleket (gençliğini meşgul eden, I 
günlük 'gazetelerin arka sayfalarını 'baştan ba
şa kaplıyan (bu tmjvzuu, gençlerle spor severler 
nazarındla siyasi ve iktisadi mevzular kadar il- I 
'gi çekicidir. I 

Gazete bayilerinden gazete satmalan insan
ları acaba hiç tetkik ettiniz mi? Eğer tetkik 
etmiş iseniz, yaşlı 'insanların ıgazetelerin ilk I 
tayfalarına, siyasi ve ekonomik mevzulara ev- I 
velâ göz attırklarını /gençlerin de, gazeteleri I 
ellerine alır almaz arfca sayfalarını çevirerek I 
beden eğitimi ve spor mevzulariyle alâkalan- I 
dıklarını 'görmüşsünüzdür. I 

İşte bu sebepledir ki, bu kadar önemli ve I 
alâka çekici bir mevzuda çalışan insanların, I 
bilhassa idarecilerin, bilgi ve tecrübeleri ne ka- I 
dar çok loluıisa olsun, kendileri vaktiyle ne ka- I 
dar şöhretli birer sporcu ollarak ibulunurlarsa I 
bulunsunlar, bu mevzuda muvaffak olabilmele- I 
ri, memleket gençliğine lâyı'kı ile hizmet ede- I 
bilmeleri için sporunda kendisine malhsus olan I 
politikasını bilmeleri lâzımdır. I 

Değerli arkadaşlar; bugünkü, Türk sporu, 
kocaman bir gövdenin (küçücük bir başı tara
fından idare edilmesi neticesidir ki, milletler- I 
arası alanda daima başarısızlığa uğramakla ve I 
bocalamaktadır. I 

(Bunun bariz misallerini; I 
1. Dünya çapındaki millî sporumuz güre- I 

şin bugünkü aJçıklı "halinden. I 
2. Geçen sene Ankara'da yapılan Balkan I 

Oyunları Atletizm Şampiyonasındaki başarısız- I 
lığımızdan. I 

3. Futbol ve diğer spor Ibranşllarında kâ- I 
fi ve yeter bîr muvaffakiyet ıgösteremeyışimiz- I 
den anlamak mümkündür. Bu hal teşkilât 'ka- I 
demelerinde çalışan arkadaşların bilgisizlik ve I 
yetersizliğinden değil teşkilâtın (kifayetsizliğin- I 
den ileri (gelmektedir. i!938 senesinde, yani I 
bundan 25 sene evvel 'o «amanın İhtiyaçları 
göz önünde tutularak çıkarılan '3530 sayılı Be- I 
den Terbiyesi Kanunu bugünün mıodern 'anla- I 
yışma ve 'gelişimine ıaya'k uyduranı a maktadır. I 
Niteikim bu ihtiyarlar 1950 den sonra iş başına I 
-gelen hükümetler tarafından zamanında tesbit 
•edilerek bu yolda bâzı 'çalışmalar yapılmıştır. 
Meselâ; I 
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il. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 

müstakil bir hale (getirilerek (Başvekâlete bağ-
lanmlası. 

'2. N'olksan federasyonların kurularak teş
kilâtın ıgenişletilmesi. 

3. Bugün 30 milletin claJh.il bulunduğu Dün
ya O r dula parası Spor Konseyine bundan 10 
sene evvel 6 mcı üye olarak girişimiz. 

4. Manisa'da bir askerî spor okulu kurul
ması, 

5. Askerî spor teşkilâtının (müstakil hüvi
yetli ve bütün orduya şâmil bir hale getirilmesi, 

6. Spor Toto Kanununun çıkarılarak, bah
si müşterek faaliyetlerinin geliştirilmesi bunlar
dandır. 

Bu sebeple bu teşikilâta yeni bir veçhe ver
mek, yeni bir kanunla bu küçük başı gövdeye 
uygun bir hale getirmek gençliğimizin varlı
ğı ile mütenasip, müstakil ve işler bir teşkilât 
haline koymak memlekete büyük bir hizmet 
olur. 

Halen Başvekâlete bağlı, bir Devlet Bakanı 
tarafından mevzuun ehemmiyeti, hususu ve 
kıymeti ile mütenasip olmıyacak bir şekilde 
sevk ve idare edilen-bu teşkilât, idare (hasıla
tından idari maıslalıattan daha ileri gidemiyen 
güdük bir şekildir. 

Bu mevzua lâyılk olduğu veçheyi vermek su
retiyle, gerek beynelmilel alanda her gün biraz 
daha artan faaliyetlerimizi tanzim, ıgerek mik
tarları fazla ve faaliyet sahaları genişliyen fe
derasyonların çalışmalarını idare ve koordine, 
gerek bütün vatandaşlarımızın alâka ile takib-
ettikleri Spor Toto işlerini lâyıki ile kontrol ve 
murakobc ve gerekse memleketimizin spor bakı
mından geri kalmış bölgelerini kalkındırmak 
mümkün olabilir. 

Düşüncemize göre, kurulması tasarlanan 
bir Spor Bakanlığı kuvveden fiile çıktığı tak
dirde hem dünya spor efkârındaki itibarımız 
artar ve hem de Türk gençliğine büyük ölçüde 
fay d al ar sağl anır. 

Bugün 5 713 745 liralık bir bütçe ve basit 
bir teşkilâtla bu yükü kaldırmaya ve bu ağır 
işleri tedvire çalışan Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü kifayetsiz ve yetersizdir. 

Yeknazarda bütçeye tahmil edeceği birkaç. 
milyonluk yük ve kurulacak yeni teşkilâta lü
zumlu mütehassıs personelin temini bir güçlük 
gibi mütalâa edilirse de bu yeni teşkilâtın sağ-
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liyacağı maddi ve mânevi faydalar bu külfete 
katlanmayı zaruri 'kılmaktadır. 

Evelâ, yeni teşkilâta muvazi olarak ele alı
nacak bahsi müşterek genel müdürlüğü bugün 
memlekette yılda vasati 25 milyon liralık bir 
gelir sağlarken yeni teşkilâta geçtikten son
ra 'bu miktar iki misline, yani 50 milyon ko
laylıkla çıkabilir. Hatırlanacağı gibi bahsi 
müşterek kanunu çıkarılırken yapılan itiraz-. 
lar bugün anadolunun birçok yerlerinde mey
dana getirilmeye başlıyan spor tesisleriyle unu
tulup gitmiştir. 

Bunlardan, bilhassa, birçoik şehirlerimizde
ki stadlarm onarılması, noksanların tamam
lanması, mevcut tesislerin geliştirilmesi ve ye
nilerinin meydana getirilmesi, 14 ilimizde ku
rulmaya başlıyan 1 500 - 2 000 kişilik kapalı sa
lonlar mucibi memnuniyettir. Yalnız bu ıme-
yanda İzmir Ankara ve Bursa kapalı salonları
nın henüz ihale ve başlangıç safhasında oluşu, 
1958 den beri ikmal edilemiyen Aydın kapalı 
salonu, İzmir'in modern şehir stadının henüz 
inşaasma daihi başlanmamış olması üzüntü tev-
Metmektedir. 

Bu meyanda İstanbul'un büyük 'bir iftıtiyacı 
karşılıyacak olan 100 bin kişilik şehir stadı için 
henüz arsa temin edilmemiş olması, 1958 de 
yeri tesbit edilerek projesi müsabakaya konu
lan fakat çeşitli pürüzlü işler yüzünden inşası
na başlanmıyan Cebeci stadı işi yürekler acısı
dır. 

Bu vesile ile şu noktaya da işaret etmek iste
riz ki, büyük şehirlerimizin bilhassa, İstanbul, 
İzmir ve Ankara'nın stad ihtiyaçları her şey
den evvel ele alınması gereken meselelerdir. 
Halen *bu şehirlerde mevcut stadlarm yetersizli
ği, onarılma imkânlarının sağlanamaması, mil
lî ve millî mahiyetindeki müsaba,kalar için hal
kın rahatça maç seyredememeleri üzerinde du
rulmaya değer 'konulardır. 

Kısaca Spor Toto 'diyerek üzerinde lâyıki ile 
durulmıyan, bahsi müşterek mevzuu da çok dik
kate şayandır. 

Meselâ; bu mevzudan elde edilen paralarla 
yapılan ve yapılacak olan tesislerin bu teşkilât
ta çalışan insanlarla bundan geçinen onbinlerce 
vatandaşın durumunu lâyıkiyle anlaşılabihnek 
için Spor - Totonun kurulduğu günden bu yana 
bu konudan elde edilen paraların miktarına ve 
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sarf şekline bir göz atmak faydalı okir, 1960 yılın
dan bugüne kadar geçen zaman içinde, Spor - To
todan elde edilen para miktarı, yani genel hası
lat 247 556 528 liradır. Bu paranın 9 953 684,56 
sı idari masraflara ve teşkilâtta çalışan insanlara 
verilmiştir. 23 643 061,54 ii bayilere komüsyon 
olarak ödenmiştir. 

Bugün henüz kâfi derecede genişletilemiyen 
bu teşkilâtın bayileri 900 küsurdur. Halbuki, bü
tün memleket sathına yayılırsa bu miktar 10 bine 
baliğ olabilir. Bukadar aile de bundan faydala
nır. 

4 208 500 spor kulüplerine yardım olarak ve
rilmiştir. 

83 990 513,05 spor tesisleri için Uenol Müdür
lüğe tahsis olunmuştur. 

117 915 227,94 ikramiye olarak vatandaşla
ra dağıtılmıştır. 

7 915 540,90 çıkarılan bir kanunla yurtlara 
tahsis olunmuştur. 

Bu basit hesaptan anlaşıldığına.göre, onbin
lerce vatandaşın geçimini temin eden iktisadi 
ve sosyal alanlarda mühim bir varlık olan bu 
müessese yeni bir teşkilâtla bu miktarı kolayca 
iki misline çıkarabilir. 

Yine bu hesapta dikkat nazarımızı çeken bir 
husus, bu paraları sırtından kazandığımız ve bu
gün büyük bir malî m/üzayeke içinde bulunan 
kulüplerimize yapılan yardımın azlığıdır. 

İşte, ayrı ayrı birkaç Umum müdürlük ve ba
kanlığa bağlı müşavirlik ve ihtisas şubelerinden 
teşekkül edecek bir müessesenin her bakımdan 
memlekete faydalı olacağına inanmaktayız. Şöy
le ki; halen Başvekâlete bağlı olan Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğü, Başvekil adına bir Dev
let Bakanı tarafından değil, sporun politikası
nı, hususiyetlerini bilen ve bu mev7.ım Bakanlar 
Kurulunda lâyıkiyle ve salâhiyetle temsil ve mü
dafaa edecek bir bakan tarafından pekâlâ tedvir 
edilebilir. 

Memlekette ve milletlerarası alanda, genişli
ğine ve derinliğine artan spor faaliyetlerimizi 
küçük bir baş «birtek Umum Müdürlük» yerine, 
büyük bir baş müstakil bir bakanlık, daha plân
lı düzenli programlı ve verimli olarak sevk ve 
idare edebilir. 

Spor işlerimizin en yüksek mercii olan, Mer
kez İstişare Kurulu, halen çoğu Umum Müdür 
tarafından tavsiye edilen ve başta vekâletçe tâ
yin olunan şahıslardan müteşekkil bulunduğun-

— 641 



M. Meclisi B : 50 15 . 2 .1963 O : 3 
dan Umum Müdürlüğün dolayısiyle BnşvekfıJe
tin tesiri altındadır. 

Hattâ hazan bu Yüksek Kurulun kararları bile 
diktatöryal bir görüşle bozulmaktadır. Ihımın 
l>âriz misalini geçen seneki Millî Likte görebi
liriz. Halbuki yeni bir teşkilât kanunu ve seçim 
yoliyie kurulacak bir (Yüksek Spor Konseyi) 
bu gilu şahsi görüş ve tesirlerden uzak yalnız 
memleket realitelerine uygun ve gençliğe fay
dalı olacak bir istikametle huzur ve emniyetle 
çalışabilir.. 

Keza, seçim yolu ileıiş l>aşına gelen kulüp idare 
heyetlerine muvazi olarak bu kulüplerin çeşitli 
spor kollarını sevk ve idare eden federasyonla
rın da seçim yoliyie iş başına gelmeleri demok
ratik nizamın kaçınılmaz J>ir zaruretidir. Bugün 
Umum Müdür tarafından tâyin edilen bu fede
rasyonların vazifelerinde başarıya ulaşmamala
rı, Umum Müdürlüğün tesiri altında kalmaların
dan ileri gelmektedir. Halbuki seçim voliyle iş 
başına gelecek federasyonlar daha salahiyetli iş 
görebilirler. Bölgelerde de bu böyledir. Bölge 
müdürleriyle bölge istişare kurulları valilerin 
tesiri altındadır. Bazan valilerin tesiriyle kulüp
lerin ve sporcuların aleyhine kararlar da alındı
ğı bilinmektedir. 

Yeni bir kanunla bu hususta dikkat nazara 
alınır. Bölge müdürleri ve bölge spor konseyleri 
seçim yoliyie iş başına gelebilirler. Bütün bun
lardan başka kulüplere ve sporculara daha mü
sait imkânlar tanımak yardıma muhtaç spor kol-
lariyle sporcuların himayelerini sağlamak kulüp
lerin şirket haline getirilerek, kulüp idarecileri
ni çeşitli tazyik ve tesirlerden kurtarmak, disip
linli ve düzenli bir çalışma yoluna girmek müm
kündür. 

Aziz arkadaşlar; memleketimizin yalnız mu
ayyen bölgeleriyle muayyen spor kollarının kal
kınması topyekûn memleket sporunun kalkınma
sı demek değildir. Binaenaleyh yap.ıla.cak yeni 
bir Teşkilât Kanunu ile bütün memlekete ve biK 
tün gençliğe şâmil, köyden ve ilkokuldan itiba
ren planlanacak bir çalışma ile faydalı olunabilir. 

Bu vesile ile bir hususa daha dikkat nazarı
nızı çekmek istiyoruz. Memleketimizde, köyden 
ve okuldan başlıyan sonra asker ocağında geli
şen daha sonra da büyük şehir kulüplerinde de
vam eden beden eğitimi ve sporun faydalı bir is
tikamette inkişafı için okullarda müdürlerin, 
kıtalarda kumandanların, şehir, kasaba ve mües

seselerde idare âmıirlerinin sporu sever ve hima
ye odov insanlar olmaları lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar; bugün memleketimizde 
gelişen spor hareketleri karşısında halen yürür
lüğe girmek üzere bulunan ve ancak .1/4 ii 
1 130 000. lirası, spor faaliyetlerine tahsis edi
len bu kısır bütçe ile iş görmek çeşitli spor kol
larını çalıştırmak ve müsbet neticeler atmak 
mümkün değildir. Bu mevzua gereken ehemmi
yeti vermek ve bu müesseseyi işler İnde getir
mek teşkilât ve para meselesidir. 

Arkadaşlar; sırası gelmişken üzerinde hassa
siyetle durulması lâzım olan bir noktaya daha 
işaret etmek isteriz. 

Tezahüratı tecavüz mertebesine varan spor 
sahalarındaki taşkın sporcuların hali ağlanacak 
vaziyettedir. 

Bu hususta söylenecek' çok sözlerimiz olması
na rağmen vaktinizi işgal etmemek için iki 
misalle yetineceğiz. 

Birincisi, geçen sene Balkan atletizm şampi
yonası sırasında, bütün oeneJnlcrin gözü önünde 
trübünlerde başlıyan ayva. muharebesine idare, 
emniyet ve inzibat kuvvetlerinin seyirci kalma
sı memleketimiz aleyhine kötü bir puvan teşkil 
etmiştir. 

ikincisi, daha geçen hafta birçok Parlâmen
to üyelerinin şahit olduğu, Sayın Devlet Baş
kanının ve Hükümet erkânının huzurunda cere
yan eden manzara bu mevzuda çalışanların ih
mal ve aczini açık olarak göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerimizi bitirme
den evvel geçen sene beden terbiyesi bütçeli ko
nuşulurken tenkid ve temennilere cevap veren 
Devlet Bakanı birçok vaatlerde bulunmuştu. 
Bilhassa bunlar arasında üzerinde durmak iste
diğimiz hususlar şunlardır. 

.1. inşasına başlandığını beyan buyurdukla
rı .33 saha, kapalı salon ve yüzme havuzu işlet
meye açıldı mı ? 

2. Spor akademisi için'ne gibi bir hazırlık 
yapılmıştır? 

3. Üniversite gençliğinin faydalanması için 
ne gibi imkânlar sağlanmıştır? 

4. Belediye ve özel idarelerin borçlarından 
ne kadarı alınmıştır ? 

5. Spor kulüplerinin üzücü bir hal. alan ver
gi borçları ne oldu? 
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Bunların bir kısmının taksite bağlanması, 

bir kısmının af voliyle halli işi Maliye Bakanı 
ile mutabakata varıldı mı ? 

6. Muhtaç sporculara, bilhassa dünya ça
pında şöhret sahibi, bayrağımızı yabancı diyar
larda şerefle dalgalandıran güreşçilerimize ve 
ailelerine ne gibi yardımlar düşünülmüştür? 

7. istanbul'un 100 bin kişilik şehir stadı ne 
âlemdedir ? 

8. Ankara'nın kapalı salonu ihale edildi 
mi? 

9. 'Spor kulüplerimizin şirket haline getiril
mesi için bir çalışma yapıldı mı ? 

10. Millî sporumuz göreşin, köy meydan
larından itibaren ele alınarak bucak, ilçe ve il 
merkezlerine şâmil teşvik ve müsabakalariyle 
hakiki kıymetlerin meydana çıkarılması yolun
da neler yapılmıştır? 

11. Yine geçen sene vadedilen Spor Bakan
lığı Kanunu hazırlığı ne safhadadır? 

12. Federasyonların seçimlerinin bir heyet 
tarafından yapılacağı yolundaki beyanları kuv
veden fiile çıkmış mıdır? Çıkmış ise hangi fe
derasyon, hangi heyetlerle seçilmişlerdir? Atle
tizm federasyonunun tâyin şekli malûmumuz-
dur. 

13. Son olarak, aldığımız bir bilgiye göre 
Ankara Atatürk Lisesi bir kapalı salon inşası 
için yer vermek teklifinde bulunmuş bu teklife 
göre yapılacak kapalı salondan gündüzleri okul
lar, geceleri spor kulüpleri faydalanacaklarmış, 
bu hususta Millî Eğitim Bakanlığı ile bir görüş
me yapıldı mı? Netice ne oldu? 

işte arkadaşlarım, huzurunuzda^ açıklanma
sını istediğimiz bu hususların alâkalı Bakan ta
rafından cevaplandırılmasını beklerken Hükü
metin bu teşkilât üzerine eğilerek çalışmaların 
Türk Gençliğine lâyık bir istikamete yöneltil
mesini rica eder, yeni bütçenin, kifayetsiz ol
masına rağmen, memlekete ve asıl Türk gençli
ğine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
riz. 

Derin hürmetlerimle. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ali Baran Numanoğlu. (Yok «esleri). 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu 
adına Saym Mustafa Kepir. (Yok sesleri.) 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı
na Saym ismail Ertan. 
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C. H. P. GRUPU ADINA ISMAlL ERTAN 

(Denizli) — Muhterem Başkan ve Millet Mec
lisi ıı'in sayın üyeleri, 

'lfll03 yılı Beden 'Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesi ihlaikkmda C. H. P. Millet Meclisi Gru-
pıınun görüşünü arz ediyorum. 

Beden ITeribiyesi 'Genel Müdürlüğü 1938 yı
lında çıkarılan 13530 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine göre yurtdaışın fizik ve -moral 'kabiliyet
lerinin ulusal ve inkılâpçı amaçlara güre, ge
lişimini sağlıyan oyun, jimlâstik ve Lspor faali
yetlerini sevlk ve idare etmek maksadıyla Baş
vekâlete J>ağlı ve Ih ü km i 'şahsiyeti ,-haiz alarak 
kurul muş tu i'. 

'Kanunun neşrinden bu yfana, 'bu Genel Mü
dürlük yönetim <ve ibağıntı bakımından Başba
kanlık ile 'Millî Eğitim Bakanlığı arasında nö-
ibntl'eşe yer değiştirmiştir. 

Muihit e rem mil 1 e'tiveki 11 e ri 
'Milletlerin, hayatında beden eğitiminin, in

sanlara, cemiyet bünyesindeki 'vazifelerinde en 
iyi şekilde hareket etmek kuvvetini veren âmil
lerden hiri -olduğu gerçektir. Bu açık hakikat 
•karşısında Ibu'gün ıbüt'çes'ini konuştuğum uz Be
den Terbiyesi 'Teşkilâtının, vazifelerinin Ibüyük 
imkânlarının is'e çok mahdut olduğunu arz et
in e'k isteriz. 

Beden 'Teılbiyesi Genel Müdürlüğü kurulu
şu gününden 'bugüne ka'dar çok yetersiz dar bir 
bütçe ile idamei hayata çalışmıştır; sportif faa
liyetler için tfıa'len mevcut çok kısır salha ve te
sisler; tnalhallî idareler ve kulüplerin insiyatif 
ve gayretleriyle meydana getirilmiştir. Bu 
telsisi er Ibugünün spor hareketlerine cevap ve
recek durumdan çok uzalktır. Sıportif (hareket
lerin ıgün geçtikçe inkişaf edip genişiemes'i kar
şısında Ibugünkü .'bütçe ihtiyaçlara cevap, 'ver
mekten uzak'tır. 

Beden Terbiyesi Teşkilâtının içinde 'bulun
duğu ıbüıtün güçlüklere rağmen 'büyük ibir gay
retle çalışmasını takdirle karşılıyoruz. 

Alcı ve tatlı teukidl'ere mâruz ikalan İm teş
kilâtın hatadan arı olduğu iddia edilemez, an
cak 'inanıyoruz 'ki memleket ve 'millet 'hizmeti-. 
ne samimiyetle yöneltilmiş çalışmalarda mev
cut ihatalar asla telâfi edilnıiyeceik ibir m atfı i-
yette değildir. 

(Sayın ımil'l etvekili eri, 
Beden Ter'biyesi Genel Müdürlüğü ıher yaş

ta vatandaşın moral ve fizik eğitim'inde bir 
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vasıta olan diğer eğitimci vasıfları da göz 
önünde tutarak ,gerek yeni yetişen igerek ye
tişmiş olan ve gerekse faal spor çağını 'geçir
miş (bulunanlara da şâmil (bir teşkilât (olarak 
'mütalâa-edilmek ıgerelkir. 

'imkânlarının çok mahdudolduğunu söyledi
ğimiz Genel Müdürlük üç yıldan beri hizmetle
rinin süratini; hakkında türlü sözler söylenen 
Spor - 'Toto Müessesesi ile maddi 'sahadaki ih-
tiya'çliarına cevap vermiye (başlamıştır. 

Memleket 'sathına ışâmil tesisler imetodlıı ve. 
plânlı 'olarak ele lalınımış ve yürütülmektedir. 
'Bu mevzuun esasına (girmeden evvel arz ede
yim İki, ®o$yal bünyemizi 'kumarın kemirici te
sirlerinden ıkoTumanm zaruretine inanıyoruz. 

Muayyen tahditle riyle, spor 'kollarına ve 
beden eğitiminin inkişâfınla 'hizmet eden bu 
müessesenin kumardan sayılmaması gerekmek
tedir. 

Muvaffaikıyeti geniş yatırımlar gerektiı'en 
tesislerle gerçe'kleşelbileic'ek, beden eğitimi ve 
spor 'faaliyetlerinden Ibüyük ülçÜde imkân sağ-
lıyan, 'başka memleketlerdeki örnekleri tetkik 
edilere'k (kurulan Spor - T%to Müessesesinin 
'faydasınla inanıyor ve eğer sosyal Ibünyemiz 
için 'hatalı yönleri varsa onların ısla'h edilebi
leceğinin kabil olduğu kanaatinde bulunuyoruz. 

Bu münasebetle Beden Terbiyesi politikamı
zı ilgilendiren bir konu üzerinde daha durmak 
istiyorum. 

Geçen Ekim ayında 1968 yılında tertibedi-
lecek olimpiyatlar için memleketler adaylıkla
rını koydular. O zamanki neşriyatı takibeden-
ler Türkiye'nin de bu iş için adaylığını koyma
sını istemişlerdi. Bu neşriyat Hükümet nezdin-
de hiçbir akis yapmadı. 

Halbuki Plânlama Dairesi bu gibi teşebbüs
lere memleketin turizmini teşvik için rağbet 
edilmesi lâzım geldiğini kabul etmişti. 

Olimpiyatları başarmak hususunda hazırlık
sız olduğumuz ileri sürülebilir; buna karşılık 
önümüzde 6 yıl vardır 6 yıl içinde bu hazırlık 
yapılabilirdi 1968 olnıazsa 1972 senesinde aday
lığımız konabilir ve 1 yıl sonrası teminat altına 
alınabilirdi. Bu da memleketi turizme açmak 
için fevkalâde yerinde bir fırsat olabilirdi. 

Olimpiyatlara tekaddüm eden yıl içinde ve
ya bir yıl sonra bir de enternasyonal fuar tesis 
edilebilirse, bundan'hem memleket sporu, hem 
de ekonomisi istifade eder. 
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Bu nokta üzerinde önemle duruyor ve Hükü

metin bu konu üzerine ciddiyetle eğilmesini ri
ca ediyorum. 

Muhterem miletvekilleri; 
1963 bütçesi de yetersiz, çelimsiz, günün is

teklerine cevap vermekten uzaktır. Bütçe yekû
nu 5 841 745 lira olup bunun 2 902 743 lirası 
genel bütçeden yardım, 2 939 002 lirası da teş
kilâtın kendi kaynaklarından temin ettiği gelir
lerdir. Teşkilâtın bütçesi geçen yıla nazaran 
kanuni mecburi yerlerden mütevellit sadece 
392 816 liralık bir artış göstermektedir. 

Sportif faaliyet ve ihtiyaçların inkişafı, spo
run cazip hale getirilme çabası, işlerin arzula
nan verimle yürütülebilmesinin, bundan imkân
lar içerisinde nasıl mümkün olabileceğini dü
şünmek lâzımdır. 

Belediye ve özel idarelerin de yüzde 4 ve 
yüzde 2 arasındaki hisseleri ödemekle çektiği 
güçlükler, hattâ ödiyememe durumları dikkat 
nazara alınacak olursa teşkilâtın imkânsızlık 
içinden nasıl kurtulabileceğini merak etmemek 
elden gelmez. 

Bütçe yekûnunun hemen hemen 2/3 si cari 
masraflar karşılığı olduğuna göre, spor faaliyet
leri için 421 nci bölüme konan 1 130 000 lira 
1962 bütçe rakamlarından 20 000 lira noksan
dır. Bütçe gerekçesinde spor, şubelerinin geniş
lemiş, sporcu adedinin de fazlasiyle artmış ol
duğu, 1962 de (18) federasyondan ibaret spor 
kollarının 1963 yılında (24) e yükseleceği zaru
reti ile karşı karşıya bulunulduğu, 1962 ye na
zaran bir misli ödenek konulmasının zaruri ol
duğuna işaret edilmektedir. 

Federasyonların tanzim ettikleri yıllık faali
yet programlarında yapılması icabeden sarfiya
tın 5 680 000 lira olduğu Karma Bütçe Komis
yonu raporunda zikredilmektedir. 

Bütçe tasarrufu mülâhazası ile yapılan bu 
indirimde sayıları artan federasyonların gelişen 
şartlar karşısında arzulanan sportif faaliyetin 
büyük bir kısmını gerçekleştiremiyecekleri aşi
kârdır. Bu hal karşısında yapılacak işin, kendi
sinden büyük hizmet ve vazifeler beklediğimiz 
bu teşkilâtın, genel bütçe yekûnu içinden önemi 
ve değeri ile orantılı bir bütçeye hiç olmazsa 
gelecek yıl kavuşmasını temenniden ibarettir. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Yurdumuzda Cemiyetler Kanununa göre, 

hükmi şahsiyeti haiz birer teşekkül olarak ku-
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rulan tescilli kulüplerin muhtelif isimlerde, 
gençlik, ihtisas kulübü, askerî güc olarak 
(1 650) civarında olduğu bilinmektedir. 

Profesyonel kulüplerin karşı karşıya kaldık
ları malî sıkıntı ile birikmiş vergi borçlarının 
üzerine eğilmeli, kulüplerin bu borçlardan kur
tarılma çareleri düşünülmeli ve bu kulüplerin 
şirket haline getirilme çareleriyle pürüzler or
tadan kaldırılmalıdır. 

Profesonel sporcuların şahsi hakları korun
malı, yardım dernekleri ve sendikalar için ge
rekli hazırlıklar yapılmalı, profesyonelliğin sira
yetini önleyici tedbirlerde ihmalkâr davranıl-
mamalıdır. 

Amatör bir zihniyet ve ruhla çalışan, aidat, 
konser, müsamere ve daha çok belli - başlı spor 
seven şahısların hamiyet ölçülerine göre, yaşa
mak, gelişmek, eğitmek şöyle dursun, ancak ne
fes alacak çapta varlıklarını idame ettirmeye 
çalışan ve adedi çoğunluk itibariyle yurdumu
zun daha çok küçük yerleşme merkezlerinde 
bulunan bu kulüplerin üzerine eğilinmelidir. Bu
nun için de bir kısım bölgelerimizde lik maçları 
tek devreli olmalı, gizli profesyonelliğe kaçma 
temayülü önlenmeli, askerî güçlerin liklere iş
tirak etmediği yerlerde garnizon komutanının 
izni ile asker sporcuların sivil kulüplerde lisans
lı olarak sportif faaliyetlere iştirak için gerekli 
değişiklik yapılmalıdır. 

Millî Eğitim (Bakanlığı ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü koordine bir çalışma yoluna 
yönelmeli, kulüplerde faaliyet gösteren lisanslı 
öğrenciler için gerekli öğretmenler kurulu kara
rının ders yılı sonunda alınması, lik maçlarının 
geç başlamasını önleme bakımından temin edil
melidir. 

İlçelerde senede bir defa dahi toplanamıyan 
istişare heyetlerine bir yön verilerek spor ku
lüpleri ile ciddî olarak ilgilenmeleri temin edi
lip küçük yerleşme merkezlerindeki spor kulüp
lerinin faaliyetleri izlenerek yeni kurulanların 
tescilinde de titizlik gösterilmelidir. 

Hakemlik müessesesine her türlü tecavüzden 
masun bulundurmak için tedbirler alınmalı, spor 
ve seyir terbiyesi üzerinde faaliyet gösterilme
lidir. 

Kulüpler, oyuncular, seyirciler; hakemlerin 
kifayetsizliğinden ve taraf tutmasından kurta
rılmalı ve bu hallerden biri veya birkaçı tesbit 
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edilen hakemler cezasız bırakılmamalıdır, Ha
kem, antrenör, çalıştırıcı yetiştirmek için kurs
lara önem verilmelidir. 

Spor hekimliği ele alınmalı (İdarecilerin tel
kin veya kendi arzusuyla) bir kısım sporcuların 
müsabaka öncesi vücuda zarar verici ilâçları 
kullanmalarına mâni olunarak sporcuların sıh
hatleri üzerinde titizlikle durulmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bugün gerek beden eğitimi, gerek amatör 

spor kolları, gerekse şu veya bu yönden yürüte 
meye gayret ettiği profesyonel hallerin faaliye
tini tanzim eden mevzuat ihtiyaca cevap ver
mek imkânından mahrum bulunmaktadır. 

Bu maksatla hazırlanmış ve Spor Şûrasında 
da tetkik edilerek, kısmen tadil edilmiş olan 
Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü ku
rulması hakkındaki kanun tasarısının, dikkatle 
mütalâa edilmesi ve ihtiyaca cevap verecek bir 
kanunun süratle kabulünde zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hemen bütün vatandaşlarımızın, uzaktan ya

kından alâkadar olduğu spor branşları üzerinde 
bir nebze durmak isteriz. 

Beynelmilel temaslarda iyi neticeler alabil
mek için spor kollarının bir disiplin içinde ida
re edilmesi gerekir. 

Bu memleketin yetiştirdiği insanların, her 
yöndeki kabiliyetlerinde olduğu gibi, spor alan
larında vatanımıza hizmet etmeleri borçlarıdır. 
Şerefli bayrağımızı dalgalandırırken, Millî Mar
şımızı bütün dünyaya dinlettirirken, milletçe 
duyduğumuz gurur ve heyecan büyük olmakta
dır. Bizi bundan mahrum etmeye elbette ki hak
ları yoktur. Kendilerinden yapamıyacakları de
ğil, yapmak istidadında oldukları halde, iyi ça
lışmamak suretiyle muvaffak olamamalarından 
şikâyet etmek hakkımızdır. 

Ancak bizi üzen cihet, meseleleri tanzim 
edenlerin hataları da bahse konu olacak kadar 
mühimdir. Sportmen bir anlayış içinde galip 
veya mağlûp değil ve fakat azimli, seviyeli ve 
centilmen bir müsabık olmayı gaye edinmeli
yiz. 

Türk gencinin, Türk sporcusunun bu anlayış 
ve bu ideal içinde olduğuna inanıyoruz. Her 
hâdisede iyi yetişmiş olmanın, vatanperver ol
manın misalini veren gençliğimizle iftihar edi
yoruz. 
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Türle gücünü dünyaya tanıtan güreşimizin ı 

inkişafı içinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi
nin zaruri olduğuna inanıyoruz. Bu arada yıl
lardır devam edegelen Edirne'deki Kırkpmar 
güreşlerine Devletin el atmasını gönülden te
menni etmekteyiz. 

Amatör sporumuzun her yönden inkişafında 
çalışmaların imkânlar sağlamak suretiyle yük
sek okullar ve üniversitelere yönetilmesinde bü
yük faydalar olacağına kaaniiz. 

Spor bir tesis işidir. Açıkça itiraf etmek 
lâzımgelir ki, bugün gençliğin hizmetine tahsis 
edilen belli başlı spor tesislerinin hemen hemen 
hepsi 1950 yılından önce yapılmış ondan sonra
ki yıllarda şiddetle ihtiyaç duyulmasına ve bu 
ihtiyaçların duyurulmasına rağmen gençliğe 
devrin İhtiyaçlarına uygun tesisler armağan 
edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Türlü meselelerden ancak bir kısınma temas 

edebildiğim Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
hizmetlerinin arz edilen şekilde tahakkuk im
kânlarına. kavuşması temennisinin, Muhterem 
Heyetinizden samimî dilekleri m ey anında oldu
ğuna eminiz. 

Bilhassa bir noktayı belirtmek isteriz. Hiz
mete girdiğinden bu yana Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü bu memlekette vatanın hayrına 
ne istediğini bilen bir kuşak yetiştirmiştir. Bu 
kuşağın mümessillerine minnet ve şükranlarımı
zı arz ederken Karma Hükümet Sayın Başkanı
nın 19Bo yılında söylediği ve 19 Mayıs Stadyo-
mıında vatandaşlarımıza hitabeden «Türkiye'yi 
idare edenler s'tadyomu en kıymetli mektep gi
bi her yerde kurmaya çalışacaklardır. Türkiye'
nin istikbalini idare edecek olan genç nesil açık 
havada, açık meydanlarda yetişecektir» sözü 
dün olduğu gibi bugün de beden eğitimi mevzu
unda sorumluluk taşıyanların ciddiyetle müta
lâa etmesi gereken bir anlayışın bir ifadesi ola
rak kabul edilmektedir.. 

Sözümüzü milletini ve memleketini şerefle 
temsil etmek vazifesini müdrik Türk sporcusu
nu ve onu yetiştirme çabasında olanları saygı ile 
selâmlıyarak bitiriyoruz. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Münakale tasarılarına oy kul-
lanmıyan arkadaşımız var mı? (Var sesleri) 
Oylarını kullanmıyanlar, lütfen kullansınlar, 
efendim. 
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Söz Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adı

na Zeyyat Kocamemi'nin. 
V. T. P. GRUPU ADİNA Z UY YAT KOCA-

MrlMİ (Tokat) — Sayın Başkanım, aziz arka
daşlarını; 

Yeni Türkiye Partisi adına Beden Terbiyesi 
Bütçesi üzerinde söze haşlarken, benden önce 
konuşan parti sözcülerinin söylediklerine aynen 
iştirak ederek, burada konuşulanları tekrarla
madan, sadece temas edilmemiş birkaç noktaya 
dokunarak vaktinizi fazla işgal etm iveceğim i 
söylemek isterim. 

Arkadaşlarım, bugün dünyamızda sporun 
mühim bir mevkii vardır. Büyük kütleleri he
yecan, dalgalarla sarmaktadır. Bu heyecanın ya
nında vücudu geliştiren, zihni dinlendiren ma
lûm fonksiyonlar da vardır. Ben kafamı dinlen
dirmek istediğim zaman maça gider ve daha zin
de olarak evime dönerim. 

Bundan başka, sporun milletleri birbirine 
yaklaştıran başka bir yi'mii do vardır. 1936 
Avrupa'sında kaşları daima çatık ve yüzü insa
na korku veren Alman Füıhrcr'i Hitlcr'in yüz 
hatlarının yumuşadığı, munis bir hal aldığı an
cak Berlin Olimpiyatları esnasında görülmüştür. 
Bunun yanıbaşında propaganda sahasında spıo-
run mühim bir mevkii vardır. Aramızda pek 
az kişi Brezilya Oumhurreisinin ismini bilebilir 
ama, Pele deyince bilmiyen yoktur. Yine înigi-
liz Mührühas Lordunun ismini kimse bilmez 
ama Mathhıs deyince; bu ihtiyar kurdu tanımı-
van yoktur. 

Aradan 27 sene geçmesine rağmen harika at
let ()wcns'i pek çok kişi hâlâ hatırlar ama 10 se
ne evvelki Başvekillerin ismini sorsam, aranız
dan kaç kişi cevap verir? Rusların milyonla!' 
sarf iyi e yaptıkları propagandaya, belki de on
dan fazla Rus güreşi, Rus futbolu ve atlet Bfu-
mel hizmet etmiştir. Ve işte nihayet îtalya'daki 
futbolcumuz Can, Devlet teşkilâtının yapama
dığı bir şekilde propagandamızı yapmaktadır. 

Vaktiyle, Fransız mekteplerinde bir test ya
pılmış; Waterloo'da Napoleon'u mağlubeden in
giliz Generali Wellingtou'ım ismini 3 - 4 kişi 
bilmesine mukabil o sene yapılan Fransız - İn
giliz millî macında sol açık oynıyan Bastin'i 
talebenin % 80 i bilmiş. Biz bütün bunları bili
riz ve teşkilâtı acı acı tenkid ederiz, fakat onun 
istediklerini yerine getirmeyiz. Bütçe Komisyo
nunda Italvanlara 6 - 0 venilmemiz şiddetle ten-

— 646 



M. Meclisi B : 50 
İvid edildi, fakat sonra Umum Müdürlüğün dev
rinin mecbur futbolcusu Szusza'yı boca olarak 
getirmek için istediği tahsisat reddedildi, hay
ret ettim. 

Arkadaşlarım, sporda hoca teknik ilerleme 
bakımından sarf ir. Ve bunun kaliteli yabancı 
hoca olması lâzımdır. Yerli hoca yetiştirelim de
niyor. Arkadaşlarım, italyanlar dünya futbo
lunun sayılı elemanlarıdır. Ama onların kulüp
lerini de Macar hocalar çalıştırır, İspanyollar 
da öyle. Spor - Totonun hesabına baktık, hoca 
parası oradan ödcnemiyormuş. Bunun bir ça
resini bulmalı. Sporu kalkındırmak için Spor -
Totodan ayrılan paradan bir kısmı, yine aynı 
•gayeye hizmet edim hocaya sarf edilsin. Böyle 
aksaklıkların giderilmesini Yeni Türkiye Partisi 
adına temenni eder, 'benden evvel konuşan ar
kadaşlarımın fikirlerine uyarak hepinizi hür
metle selamlar, huzurunuzdan ayrılırım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — 1 ve 2 numaralı kutulara oyla
rını kuTlannııyan arkadaş var mı? Yok. 1 ve 
2 numaralı kutularda oylama işlemi bitmiştir. 

Şahsı adına Sayın İhsan Ataöv. 
I USAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü bütçesi üzerinde şahsi görüş
lerimi arz edeceğim. Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğünün Maliye Bakanlığından almış ol
duğu ıcüzi para ile işlerinin yürütülemiye'ccği 
•bir realitedir. Aneaik, vermiş okluğu 2,5 mil
yon lira kadar bir para ile mevzuat bakıınmda:ı 
bütçesini getirme ve harcama 'bakımından, ta-
manıiyle, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün Maliye Bakanlığına bağlı tutulması ve ken
di bütçesini kendisi yaparak Başbakanlıktan 
geçirmek yetkisi verilmemiş olması umum mü
dürlük aleyhine bir noktadır. Bunun ıslahı ge
rekir. 

Umum Müdürlük bütün faaliyetini, Spor -
Totodan temin ettiği hasılat ile yapmaktadır. 
Yalnız Spor - Totodan yurdun muhtelif yerlerin
de yapılan tesislerin, yalnız tesis olarak yapıl
mış olması ve bunları bir işletme haline getire
memesi hir zaıf unsurudur. Spor - Toto, bu mü
essese için büyük bir gelir kaynağıdır. Ancak 
bu 'kaynak realist 'olarak çalıştırılmamaktadır. 
Burası bir nevi himaye ve bâzı kimseleri kayır
ma yeri olarak kullanılmaktadır. Bu hususta 
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bir sözlü soru da vermiştik. Hatırlarsınız muh
terem arkadaşlarını; o zaman, Devlet Vekiline 
vekâlet eden sayın Ali Şakir Ağanoğlu buradan 
aynen şöyle okumuşlardı: «Spor-Toto İdaresin
de 549 memur vardır. Bunun 545 tanesi bayan
dır. Esbabı mucibe olarak da tasnif işlerini 
bayanların daha iyi yaptığını ileri sürmüştür. 
Şimdi, muhterem arkadaşlar; biliyorsunuz spor 
kollarında büyük emek vermiş emektar birçok 
insan vardır. 'Glüreşçiler gibi. Bunlar, bugün 
hastalık ve geçim sıkıntısı içerisindedir; bun
lar sefaletin ikollarına tevdi edilmişlerdir. Bu 
tip kimseleri Spor - Totoda himaye etmek im
kânı varken, bunları ihmal etmek doğru değil-. 
(lir. 

HALÛK NUli BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Kim var? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi isim 
sayarsam olmaz. Bunun yanında muhterem ar
kadaşlarım; Spor - Toto İdaresinde, ayrıca di
ğer devlet müesseseleriyle .kabili kıyas olmıyaıı 
bir lüks vardır. İdarece totodan elde edilen ge
lirlerin büyük kısmı demirbaşa sarf edilmekte
dir. Fakat nedense Beden Terbiyesi Teşkilâtı
nı kiradan kurtaracak, bir çatı altına alacak 
bir bina yaptıramamaktadır. Bir han işgal edi
yor. O hana Ibüyük çapta kira vermekte, orada 
yerleştirdiği dairelerdeki odalara formika ma
salar, döner koltuklar, çelik dolaplar, lüks eş
yalar, dörtbaşı mamur bir şekilde yerleştirilmiş, 
bulunmaktadır. Ama bunun yanında diğer dev
let dairelerimiz bu lüks ve konfordan, imkân
lardan uzaktadır. 

Arkadaşlarım ; gecen yıl bütçesinde de bu
rada aynı şeyler söylendi. Fakat her sene söy
lenenler 'buz üzerine yazılan yazılar gibi kalı
yor. ' (jüııkü geçen yıl sayın Devlet Vekilinin 
burada söylediğini açıklamak istiyorum. İhti
mal ki, bu sene de çıkıp aynı şeyleri söyliyecek. 

«Halen bir spor yardım derneği mevcuttur. 
Fakat malî kaynakları hemen hemen yok gibi
dir. Bunun için çarelerini arıyoruz. Bu'derneği 
kısa zamanda canlandıracağız. Bilhassa dünya 
âleminde geniş çapta isim yapmış güreşçilerimi
ze ve ailelerine mutlaka elimizi uzatacağız. 

Ahkaranın kapalı salon mevzuundaki çalış
malar bitmiştir, çok kısa zamanda ihaleye çıka
rılacağını yüksek heyetinize tebşir ederim» di
ye Sayın Vekil geçen sene bu tebşiratta bulun
muştu. Fakat , 'aradan bir yıl geçti. Senei dev-
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riyesinde tebşiratınm tekrannı ve biri neticeye 
bağlamasını istirham edeceğim. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, yurt dışı
na mütemadiyen güreşçi ihraç etmekte olduğu
muzu ve ihraç ettiğimiz güreşçilerin de Alman
ya'da büyük takımlarda çok parlak neticeler al
makta olduğunu matbuattan takibetmekteyiz. 
Buna mukabil yurdumuzda bulunan güreşçileri
miz hastalıklar içinde, bir kısmının da şurada 
burada çalıştığını görüyoruz, hattâ Meclisimizde 
bunlardan üç tane mevcuttur, hademelik yapı
yorlar, bunlara çalışma imkânı verilmediğini gör
mekteyiz. Artık Devlet müesseselerindeki pek 
çok kaynlanlar arasına bunları da ithal etmemiz 
zaruridir. Cumhuriyet Halk Partisi adına konu
şan arkadaşımın da ifade ettiği gibi Şanlı Bay
rağımızı yabancı memleketlerin şeref direkleri
ne çektirip dalgalandıracak olan bu muhterem 
güreşçi arkadaşlarımıza bir elatmamız gerek
mektedir. Güreş Federasyonu bu memleketin yü
zünü ağartan tek spor müessesesidir. Onu öz 
evlât gibi bağrımıza basmamız lâzımdır. Bugün 
bizim ağır siklet güreşçimiz Almanya'ya davet 
edilmiştir. Gitmesinin sebebinin geçim sıkıntısı 
olduğu, federasyondaki eski güreşçiler tarafın
dan söylenmiştir. Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün şu dar imkânları içinde hiçolmazsa 
memleketimizi olimpiyatlarda şerefle temsil 
eden güreş sporu üzerine eğilmesini tavsiye 
ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — 3 ve 4 numaralı kutulara oyla
rını atmıyan arkadaşımız var mı? Yok. 3 ve 4 
numaralı kutularda oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Reşit Ülker ... Yok. 
Sayın Turhan Kut?.. 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlar, sınırlandırılmış zaman çerçevesi i 
içine, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi 
ve çalışma konuları hakkındaki görüş ve temen
nilerimizi arz etmeye çalışacağız. 

Sağlam dimağın ancak sağlam vücutlarda I 
gelişebileceği bir bedahattir. Bu itibarla, yurt 
kalkınmasına temel teşkil eden olgun ve kültür
lü dimağların gelişmesine büyük yardımı doku- ı 
nacak, bedenî kabiliyetlerin artırılması istika
metine sarf edilecek çabaları şükranla karşıla
mak lâzımgelir. 

Ancak, memleketimizde spor anlamının yan
lış bir istikamette tefsir edildiği ve bedenî ge- j 
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Üşmenin, yalnız sporun bir şubesi olan futbol 
ile mümkün olabileceği inancının yaygın bir 
hale geldiğini ve getirildiğini, esefle müşahede 
etmemek kabil değildir. 

Devletin, beden terbiyesi ve spor çalışmala
rını düzenliyen sorumlu teşekkülün de, aynı ha
talı görüşe katılmakta bulunuşu, üzüntülerimi
zi artırmaktadır. 

Devlet eliyle yapılan spor tesislerinin büyük 
bir kısmı futbol sahalarına inhisar etmekte, 
profesyonellik usulünün tasvip ve teşvik gör
mekte, ayrıca Spor - Totonun ihdası suretiyle 
memleket efkârının futbol temaslariyle lüzu
mundan fazla ilgilendirilmekte ve şu suretle 
spordan beklenen hakiki fayda kemaliyle elde 
edilememektedir. 

Olimpiyat oyunlariyle, bütün dünya gençli
ğini birbirine yakınlaştırma amacını güden ça
lışmalar aslında, ferdî ve bedenî kabiliyetlerin 
yekdiğeriyle yarıştığı amatör sporculuk ruhu
nun teşviki için ihdas edilmiştir. 

Beden kabiliyetlerini, amatörlük yolu ile teş
vik etmek ve geliştirmek yerine spor anlayışını 
yalnız futbol açısından ele alarak ve özellikle 
profesyonellik usulünün ihdası suretiyle dejene
re etmek, isabetli bir davranış olmamak lâzım
gelir. 

Son yılların milletlerarası temaslarında, mil
lî sporumuz olan serbest ve grekoromen güreş 
dallarında, arka arkaya uğradığımız act mağ
lûbiyetlerin sebebini, ata yedigârı olan spor dal
larının ihmale, buna mukabil, kâmil mânasiyle 
spor anlayışının tamamen dışında kalan profes
yonel futbol temaslarının fazla ikbale mazhar 
kılınmasında aramak lâzımdır. 

Devlet idaresinde önemli yer alan Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, böylesine dar 
bir anlayıştan kendisini bir an önce kurtararak, 
ferdî ve bedenî kabiliyetlerin gelişmesinde çok 
büyük önemi olan, atletizm, voleybol, basketbol, 
yüzme, binicilik gibi spor şubelerine, özellikle 
millî sporumuz olan güreş ve yeniden ihya edi
len okçuluk sporlarına gereken önemi vakit ge
çirmeden vermesini ve yekdiğerini takibeden 
mağlûbiyetlerin üzüntüsünden kurtulmamız için 
harekete geçmesini önemle temenni ederiz. 

Transfer aylarında, kadrosuna aldığı yeni 
oyuncularına, astronomik rakamlarla ifadesini 
bulaeak ölçüde ücretler ödiyebilen ve yıllık büt
çeleri milyonlara ulaşan kulüplerimizin yanıba-
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şmda; yurdun çeşitli köşelerinde her türlü 
maddi yokluk içinde amatörlük ruhu ile çırpı
nan, oyuncularına forma ve ayakkabı temin 
etmek imkânından mahrum spor kulüplerimi
zin de varlığı, bir an gözden uzak tutulmama
lıdır. 

Genel Müdürlük tarafından murakabe edil
mekte bulunan Spor - Toto hasılatından, yardı
ma muhtaç olan bu kulüplerin de faydalanma
larını temin maksadiyle, her hafta tertip olu
nan totoya dâhil maçların araşma, münavebe 
ile kulüpler de alınmalı ve bu mevzu birkaç ku
lübün imtiyazı olmaktan çıkarılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; birkaç ay evvel 
Ankara'da yapılan, organizasyon bakımından 
yüzümüzü ağartacak kadar mükemmel olmakla 
birlikte, elde edilen teknik neticeleri itibariyle 
tatmin edici olmaktan çok uzak bulunan, Bal
kan oyunlarına temas etmeden geçemiyeceğim. 

Konuşmamın başında arz ve ifade ettiğim 
gibi, spor anlamının yanlış tefsiri suretiyle, so
rumlu Genel Müdürlüğün yalnız futbola, belki 
de gerektiğinden fazla önem vererek, buna mu
kabil sporun anası denilecek atletizme himmet 
göstermemiş olması, bu acı mağlûbiyetlerin baş
lıca sebebini teşkil etmiştir. 

Müsabakalara katılan altıncı bir Devlet ol
madığı için, beşihcilikten öteye geçemiyen ve 
göğüslerinde ay yıldız taşıyan atlet çocukları
mız, yalnız kendileri üzülmekle kalmadılar, he
pimizin gönüllerimizde onulmaz yaralar açtı
lar. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, ken
disine düşen sorumluluğu bütün derinliği ve ge
nişliği ile duyarak, bundan sonra olsun, millet 
olarak bizleri bu türlü akibetlerden koruması 
için çalışmasını can ve gönülden diler, gelecek 
yılın, sportif temaslarımızda başarılı geçmesini 
candan temenni ederim. 

Saygılarımla, (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Sadi Binay. 
SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım. 
Beni huzurunuzda söz almaya mecbur- eden 

sebep, gençlik ve spot- konusunun bir ana dâ
vamız olması ve hiçbir surette diğer ana dâva
larımızdan ayırdedilmemesi icabederken; bu hu
susun ciddî bir şekilde ihmal edildiğini görmem 
ve bundan dolayı duyduğum samimî üzüntü ol
muştur. 
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Gençlerini fikren ve bedenen .iyi yetiştirme

yen ve onlara spor terbiyesi vermiyen milletlerin 
istikballerinin müemmen olmadığını tarih bize 
göstermiştir. Bundan başka, Hükümet olarak, 
gençlik üzerine eğilmek, onları her türlü aşırı 
cereyanlardan, fuzuli meşkalelerden masun kıl
mak ve politik cereyanlara sürüklenmelerini-ön-
lemek iktiza eder. 

Buna çare fikir eğitimiyle birlikte beden ve 
moral eğitimi ve sportif ruhun teessüs ettirilme
sidir. 

Beden Terbiyesini, sadece müsabık yaratma 
hüviyeti ile değil, her yaştaki vatandaşımızın 
fizik ve moral eğitimini yapabilecek kudrette 
bir teşkilât halinde görmek, bu itibarla en can
dan arzumdur. Sihhatli, zinde, fikren ve bede
nen güçlü insan yetiştirmek bence sosyal ve eko
nomik bir büyük yatırım olarak mütalâa etmek 
lâzımdır. ' 

Bugünkü fiilî durumda ise, hâlâ 25 yıl önce
ki bir kanunla idare edilmekte olan, binadan 
elemandan paradan mahrum Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünü küçük ve mütevazi imkânları 
karşısında böyle büyük vazifeler beklemektedir. 
Bu teşkilâtta bütün bu imkânsızlıklara rağmen 
bir zihniyet ve hizmet reformunun başlamış ol
masını memnuniyetle kaydetmek isterim. 

Ancak Bütçe Komisyonu ve yüksek huzurla
rınızda görüşülen birçok genel müdürlüğün çok 
daha kabarık 40 - 50 milyonluk bütçelerine ha
raretle ilâve teklifleri yapılırken, 24 ayrı spor 
kolunda ve bütün vatan sathında faaliyet göste
ren ve 7 den 70 e ibiLhassa gemçliğiırılizie yalkî-
nen alâkalı olan böyle bir genel müdürlüğe ge
nel bütçenin 4 binde biri nisbetinde 2 milyon 788 
bin 743 lira gibi ufak bir paranın nasıl reva gö
rülebileceğini ve hizmetlerin ne şekilde yürütü
lebileceğini ve gittikçe bozulmakta olan istisnai 
ahlâkın nasıl düzeltilebileceğini derin derin dü
şünmemek elden gelmiyor. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün mem
leket realitelerine aşina olduğunu ve Maliye Ba
kanlığındaki işleri yakıuen takibettiğini ve hat
ta Maliyenin de kendilerini haklı bulduğunu 
biliyor ve duyuyorum. Ve diyorum ki : Bu yıl 
bu bütçede bir artırma bahiskonusu olmıyabilir, 
fakat önümüzdeki yıl, bu Genel Müdürlüğün 
bütçesinin ihtiyaç ve realitelere kısmen olsun ce
vap verebilecek bir imkân ve zihniyetle hazır
lanması elzemdir. 
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Burada bu Genel Müdürlüğün her türlü fa

aliyetine yakın alâka gösteren ve hattâ tam bir 
sayfasını bu mevzua hasreden ve Türk efkârı 
umumiyesinin spor zevkini hiç olmazsa nazari 
olarak tatmine uğraşan spor sever basın mensup
larına bu hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimi 
arz etmek isterim. Ciddî ve randımanlı bir ça
lışma devresine girmiş olan Spor - Totoya ait 
hasılat ve tevzi cetvellerinin bundan böyle bütçe 
raporlarına eklenerek bilgi verilmesi temennim
dir. Bütçenin hayırlı olmasını diler, 1963 yılın
da Beden Terbiyesi Teşkilâtını başarılar ve Türk 
sporuna da iyi şanslar temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — 5 - 6 ve 7 numaralı kutuya oyu

nu kullanmıyan arkadaşımız var mı?... 5 - 6 ve 7 
numaralı kutulara ait oy toplama muamelesi bit
miştir. 

1 kıy urun Sayın Süleyman Bilgen. 
SÜLEYMAN BİLGKN (Edirne) — Muhte

rem arkadaşlarım, spor işlerimiz lâzımgelen cid
diyetle ele alınmamış bulunmaktadır. 

Çeşitli spor bıranşlarında bir ilerleme kay
detmediğimiz gibi, maalesef gerileme mevcuttur. 

Bilhassa Ata yadigârı güreşimizin hali yürek
ler acısıdır. 

Sayısız dünya şampiyonluklarını elde ettiği
miz günler artık bir hatıra olmuştur. Bunun çe
şitli sebepleri mevcuttur. Gizli profesyonellik, 
güreşimizi tehdideder mahiyettedir. Ehliyetli arı-
tronerler iş başında değildirler. 

Güreş hazırlık kamplarında ciddî çalışmalar 
yapılmamakta, güreşme zamanını doldurmuş 
elemanlardan istifade yoluna gidilmektedir. 

Gazetelerde okuduğuma göre, evvelce anga
je olduğumuz halde, Fransa'da yapılacak bir tur
nuvaya iştirakten sarfınazar edildiği yapılmakta 
ve Fransa'nın durumu FİFA nezdinde şikâyete 
götüreceği haberi verilmektedir. 

Bu haber doğru ise, üzücüdür. Güreşimiz 
formsuzluk bahanesi ile, er meydanından kaç
makla değil, çareler arıyarak kalkınabilir. 

Genç elemanlara, şiddetle ihtiyacımız var
dır. Güreşimizin temelleri, tarihî Kırkpmar ve 
Karakucak güreşlerine dayanır. Beden Terbiyesi 
Teşkilâtının alâkasını ve yardım elini bu mey
danlara uzatmasının zamanı gelmiş ve hattâ geç
miştir. 

Futboldaki durumumuz, güreşimizden par
lak değildir. Zamanında ünlü takımları yenmesi-
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ni bilmiş, Millî Futbol takımımız hezimetler se
risi içindedir. Arada sırada çerez kabilinden 
dünya futbol kategorisinde sıraya dahi giremi-
yen takımlarla maç yapılmakta, galibiyet sevin
ci ile avunmaktadır. 

Böylelikle lüzumundan fazla şişirilen galibi
yet sevinçleri, meselâ İtalya'da hezimete inkılâb-
etmektedir. Disiplinli ve ehil antrenörler nez-
dindeki genç elemanlarla takviye edilirse ta
kımlarımız, ümitverici neticeler alacaktır. 

Saha çamur idi, hava soğuk idi, hakem ta
raf tuttu, seyirci tezahürat yaptı gibi suni 
faktörler ile, mazeret beyan etmek; artık spor 
alanında demode olmuş bir usuldür. 

Sonbaharda Ankara'da yapılan Atletizm 
Balkan Birinciliklerindeki durumumuzu hepiniz 
müşahede ettiniz. Balkan milletlerinin iştirak 
ettiği müsabakalarda beşinci oluşumuz,. altıncı 
bir takımın iştirak etmeyişindendir. Muhtelif 
birinciliklerle bayrağını şeref direğine çektiren 
ve millî marşını defalarca dinlettiren milletle
rin yanında, Millî Marşımızı bir seromoni dola-
yısiyle açılışta ve bir de, Sayın Cumhurbaşkanı
nın teşriflerinde dinletmiş bir millet olarak 
üzüntü duymamak imkânsızdır. Buna sebep, sik 
temas yapılamaması ve diğer profesyonel spor 
kolları ayarında, amatör atletizm kolunun ih
male uğraması gösterilebilir. Ehil antrenörlere 
ve sahalara ihtiyacımız vardır. Kış aylarını, ka
palı salon azlığından çalışamadan geçiren bir 
atletten daha fazla bir netice de beklemek abes
tir. 

Sporun kalkınmasına maddi olarak, iştirak 
eden Spor-Totoya ait tenkidlerimiz olacaktır. 

Millî lig dışında, spor-totoya ithal edilen ma
hallî takımlar, âdeta birkaç vilâyete inhisar et
tirilmekte, bir sıraya tabi tutulmamaktadır. Bu 
durum şüpbesiz tenkide uğramaktadır. 

Kısa zamanda sıralıyabildiğim bu hususla
rın, teşkilâtça nazarı itibara alınacağına inana
rak 1963 bütçesinin, sporumuza gelişmeler sağ
lamasını diler, hürmetlerimi sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi var. 
Söz istiyor musunuz Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI NECMÎ ÖKTEN 

rum) — Evet, istiyorum. 
HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — 

Başkan, söz istiyorum. 

(Ço-

650 — 



M. Meclisi B : 50 
BAŞKAN — Kifayet önergesi var efendim. 
Sayın 'Hâldan Kısayol, Bakandan ve komis

yondan sonra size söz vereceğim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ıDBVLET BAKANI NEOMÎ ÖKTEN (Ço

rum) — iSaym Başkan, sayın milletvekilleri ar
kadaşlarım, evvelâ sporumuzun inkişafı lehinde 
kaydedilecek bir nokta olması itibariyle gerek 
Karma Komisyonda, gerek 'Senatoda, gerekse 
Umumi Heyette memnuniyetle müşahede etti
ğim bir hususu açıklamama müsaadenizi rica 
edeceğim. Arkadaşlarımız hakikaten haklı ve 
can alacak konulara temas ettiler. Bu arada ye
rinde tenkidlerde de bulundular; ancak bunla
rın genel olarak yapıcı olması sporumuzun istik
bâline ümitle bakmamıza vesile teşkil eder ma
hiyettedir. Görüşmelerin, başından beri ileri sü
rülen fikirleri özetlendirecek olursak, esas iti
bariyle tümünün bir iki noktada birleştiğini gö
rürüz: Bunlardan en önemlisi diğer genel mü
dürlüklere kıy asen ve dünyada sporun bugün 
bir propaganda vesilesi olarak kullanıldığı ha
kikati de göz önünde bulundurulacak olursa, 
bütçenin son derece zayıf ve kadrolarının da 
yetersiz oluşu da gözden kaçmaz. Hatiplerin de 
açıkça ifade ettikleri gibi spor faaliyetleri için 
bütçeye konulan 1 milyon 130 bin lira 18 ayrı 
spor dalında çalışan genel müdürlüğün yalnız 
güreş veya atletizm faaliyetlerinin masraflarını 
karşıiayamıyacak durumdadır. Spor faaliyetleri 
içinTileri sürülen temennilere de uyularak büt
çenin faaliyet giderlerinin hiç olmazsa önümüz
deki yıllarda 10 milyon Türk lirasına yükseltil
mesi zaruridir. 

Burada bina için spor-toto gelirlerinden 
istifade edilmesi düşünülebilirse de, bu gelirin 
spor faaliyetlerine sarfı 7358 sayılı Spor-Toto, 
daha doğru bir deyimle sporda müşterek bahis 
Kanunun ruhuna ve metnine aykırı olur. Kal
dı ki, esasen vâzıı kanun çok yerinde bir görüş
le, memleketin dört bir bucağının spor saha ve 
tesislerinden mahrum ve daha uzun yıllar ih
tiyaçların mevcut gelirlerle karşılanamayacağını 
dikkate alarak ve diğer taraftan gençlerin so
kaklardan, kahve köşelerinden kurtarılabilmesi-
nin bunların biran evvel tahakkukuna vabeste 
bulunduğu gerekçesini de göz önünde tutarak, 
bu gelirlerin sarf mahallerini kesin olarak dör
düncü maddede zikredilmiş bulunmaktadır. Kal
dı ki, teşkilât bugünkü statüsü ve kadrolariyle | 
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rasyonel bir şekilde çalışabilecek halde değildir. 
Bu itibarladır ki, yeni teşkilât kanunu tasarısı 
hazırlanmış, ilgili bakanlıklara gönderilmiş ve 
bakanlıklardan gelen yapıcı tenkidler de dikka
te alınarak teşkilât kanununun tadili ve reviz
yonu tekrar ele alınmıştır. 

Temas olunan diğer bir nokta da Millî Eği
tim Bakanlığı ile iş birliği yapılarak, sporun 
modern alanda okullara ve üniversitelere sokul
ması konusudur. Yeni Teşkilât Kanununun ha
zırlandığı şu sıralarda bu yönden de faydalı 
olabileceğimizi tesbit etmekteyiz. Bu meyanda 
Spor Akademisi mevzuu üzerinde de ayrıca yi
ne ısrarla durulmaktadır. Diğer bir husus; ge
rek bölge müdürlerinin, gerekse çeşitli spor 
dallarının federasyon başkanlarının ekserisinin 
vazifelerini fahri olarak derühde etmeleridir. 
Bilhassa bölge müdürlerinin Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne bağlı bulunmamaları bir
çok aksaklıklar ortaya çıkarmaktadır. 

Bâzı arkadaşlarımız amatörlere gerekli öne
min verilmediği tezini ileri sürmüşlerdir. Şu 
hususu tebarüz ettirmek isterim ki, futbol bran
şında mahdut bir çerçeve dâhilinde uygulanan 
profesyonelliğin diğer branşlara sirayet etme
mesi için ciddî tedbirlere başvurulmuştu. Fut
bolda memleket sathında teşmil edilmiş bir ama
tör ligimiz mevcuttur ve sporun diğer bütün 
branşlarında amatör faaliyetlerimiz bir plân ve 
pprogram dâhilinde idame ettirilmektedir. Biz 
profesyonel futbolun gördüğü alâkadan, getir
diği gelirlerden bilhassa futbol tekniğindeki 
ilerlemeden amatör sporumuzu faydalandırıyo
ruz. Profesyonellikle amatörlük birbirlerini mü
teessir etmeden iki ayrı yolda her ikisi de teş
kilâtın kontrolünde yürümektedir. 

Diğer bir husus da sporun memleketin dört 
bir köşesine teşmili mevzuudur. Sporda ilerle
menin belli - başlı faktörlerinden birinin saha
lar ve tesisler olduğu malûm bir keyfiyettir. 
Uzun yılların ihmalinin telâfisi cihetine gidil
mek üzere ve bölgelerin ihtiyaçları göz önünde 
tutularak objektif ölçülerle spor saha ve tesis
lerinin yapımına bir plân, program dâhilinde 
geçilmiş bulunulmaktadır. Tesislerimiz birer bi
rer tahakkuk ettikçe otomatik olarak sporun 
her branşında memleket sathında bir kalkınma 
bahis konusu olabilecektir. Bu izahatımdan an
laşılacağı üzere mevcut imkânlarla sporumuzun 
kalkınmasına emin adımlarla çalışılmaktadır. 
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Şunu da açıkça ifade edebiliriz ki, teşkilât bü
tün kollariyle ve memleket sporuna hizmet et
meyi kendilerine şiar edinmiş arkadaşlarımızın 
iyi ellerindedir. 

Spor Bakanlığı mevzuuna gelince; evvelce 
böyle bir bakanlığın ihdası tarafımızdan da dü
şünülmüş ve yapılan incelemede Batı dünyasın
da, Fransa gibi böyle bir bakanlığı tecrübe edip 
kısa bir müddet sonra terk edenler gösterilebi
lir ise de, demokratik hüviyette olan Devlet 
idarelerinin hiçbirinde bir spor bakanlığı bahis 
konusu olmadığı neticesine varılmıştır. Esasen 
böyle bir bakanlık ihdasının bütçeye çok bü
yük bir külfet de tahmin edeceği aşikârdır. 

Diğer -taraftan ön çalışmaları ilgili bakanlık
lara intikal ettirilmiş bulunan Beden 'Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün yeni Teşkilât Kanunu ke
sinleştiği takdirde, bütçeye munzam bir külfet 
katmaksızın ve yeni bir bakanlığın ihdası ba
his konusu olmaksızın memleket sporunun da
ha rasyonel yürütülebileceğine inanıyoruz. [Kal
dı ki, teşkilât halen mütevazi bütçesiyle Dev
let Bakanlığına bağlı olarak ve memleket sat
hına şâmil faaliyet ve problemleriyle esasen 
bakanlık seviyesinde çalışmaktadır; 

Atatürk Lisesi kapalı bir salon, teşkilâta 
başvurarak, istemiştir. Ancak biz tercihan bir
çok lise, yüksek okulların beraberce istifade 
edebileceği bir mahalde inşasını, böyle bir ka
palı salonun meydana getirilmesini düşünmüş 
bulunuyoruz. Müsaade buyursunlar en münasip 
yeri intihap hakkı bizde olsun. 

Federasyon reislerinin seçimle gelmesi son 
derecede hassasiyetle üzerinde durulması icab-
•eden bir konudur. Zira saha ve tesisleri tama
men Devletçe hazırlanan bir faaliyeti ve bu 
emanetleri bihakkin idare edecek ellere vermek 
zaruridir. Kulüp adedleri, eski yıllara nazaran 
binleri aşan gençlik kulüplerinin ve güçlerin bir 
seçimle istenilen vasıfta federasyon reisleri bu
labilecekleri acaba ümidedilebilir mi? Şahsan 
ben zannetmiyorum. 

Tesis mevzuundaki çalışmalarımız, bütçeye 
ilâve olunan bir cetvelde açıkça gösterilmiştir. 
Kaldı ki, 1963 yatırım programımızda bütün il
lerimizin bu programdan istifade etmeleri hu
susu da ayrıca dikkate alınmıştır. Yüzbin kişi
lik stat mevzuuna temas edeceğim. Bayrampaşa 
arsaları şahıslara aittir. Evvelce tesbit edilen 
ve portesi beşbuçuk milyona varacak olan par-
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sellerin hatalı hesabı neticesi dokuz milyona da
hi istimlâkinin mümkün olamryacağı anlaşılmış
tır. Kaldı ki, bu stadın kabili istifade olabilme
si için ayrıca spor tesisleri, park yerleri v.s. 
20 milyon liralık bir istimlâke daha ihtiyaç gös
termektedir. Etrafının tanzimi, yolların ana yol
lara bağlanması için çok daha mühim dâvaları
mız varken, 30 milyona yakm mebİâğı-istimlâk 
için ayıramıyacağımızı üzüntü ile arz ediyorum. 
Kaldı ki, bu saha istimlâk edilmeden yalnız 
stadı ihtiva eden kısım projesi müsabakaya çı
karılmıştır. Müsabakaya iştirak edenlere yüzbin-
lerin üzerinde para verilmiştir. 'Cebeci stadı işi 
evvelce düşünülmemiş, birtakım yeni engeller 
dolayısiyle, ezcümle istimlâkleri icabettiren ye
ni arsalar dolayısiyle inşaat ruhsatı bir türlü 
alınamamış ve inşaat gecikmiştir. Ankara ka
palı salonunun ilâna çıkarılmış bulunduğunu 
arkadaşlarıma arz ederim. Bunun da teknik bir
çok engelleri çıktı; kapalı salonun kurulacağı 
yerde toprak sondajlariyle vakit geçti, Devlet 
Su İşleri tarafından bu sondajın 50 metreye 
kadar muhtelif noktalarda inilmesi istenildi ve 
bu şekilde bu salonun ihalesi geç kaldı; teknik 
sebepler dolayısiyle, İzmir'de çok şeyler yapıl
makta ve yapılacaktır da. Programlarımız da 
bir defa dikkat nazarından geçirilecek olursa 
her hususun tesbit edildiğini görmeye kâfi ge
lir. 

İstişare Kurulu, denildiği gibi, Umum Müdü
rün inha ettiği şahıslardan tereklçübetmemek-
tedir. Bilâkis ilgili bakanlıkların temsilcileri 
ekseriyeti teşkil etmektedir. Ezcümle dört asli 
üyeye mukabil Millî Savunma, içişleri, Sağlık 
ve Millî Eğitim Bakanlıkları temsilcileri bunun 
başında gelmektedir. 

Yüksek okullarla, üniversite çevreleriyle iş 
birliğinden bahsettiler. Geçen yıl federasyonlar 
faaliyet programları meyanında bu husus da 
dikkate alınmıştır. Fakat bu yıl bilhassa yük
sek okullara, üniversitelere, faaliyetlerin artırıl
ması yanısıra, malzeme yardımı da ayrıca yapı
lacaktır. 

Spor - Toto Teşkilâtı kiradan kurtarılacak
tır ve bıı maksatla Ulaştırma Bakanlığının kar
şısına tesadüf eden paraşüt kulesi arkası Beden 
Terbiyesi tarafından istimlâk edilmiştir. Proje 
müsabakası bu yıl yapılacaktır. 

•Güreşçilerimiz için verilen vait yerine geti
rilmiştir ve aile efradına en geniş mânada yar-
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dunda da bulunulmuştur. Edirne'deki Er Mey
danı teknik elemanlarımız tarafından yerinde 
incelendi, Edirne Bölgesi bu yerin tapu mua
melesini ikmalden sonra modern bir tesis hali
ne getirilmesi işi ele alınacaktır. 

Atletizm mevzuunu ele alıyorum : Geçen yıl 
ilk defa geniş mikyasta yardım edilmiş, kadro
ları ikmal olunmuş ve faaliyet programları da 
artırılmıştır. Arkadaşımızın temas ettikleri nok
ta yerindedir. Kendilerine, 'bu yıl atletizme, teş
kilâtın tarihinde görülmemiş bir ehemmiyet ve
rilmiş olduğunu açıkça ifade edebilirim. Bu 
federasyonun faal programının incelenmesi bu 
hususu açıkça göstermeye kâfidir. Yüksek He
yetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

NACİ ÖKTEM (istanbul) — Efendim, bir 
sual sormak istiyorum. Merkez istişare Kurulu 
nasıl ve ne vakit kurulmuştur? 

DEVLET BAKANI NECMİ ÖKTEN (Ço
rum) — Bununla alâkası olmamak lâzımgelir. 
istişare Kurulu vaktiyle kurulmuştur ve halen 
devam edegelmektedir. Aşağı - yukarı 2,5 sene 
evvel kurulmuştur. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hâldan Kısayol. 
HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Sayın 

Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü Bütçesinin görü
şülmesi münasebetiyle ben de birkaç kelime ile 
mâruzâtta bulunacağım. Bu teşkilât 1960 sene
sine kadar bugünkünden daha az imkânlarla ça- j 
lıştığı halde bugünkünden daha çok muvaffak 
olmuştur, imkânlar fazlalaştıkça nedense veri
mi azalmış ve bugün için (karşılıklı nezaketi bir 
tarafa bırakırsak) bütün memleketçe tenkid edi
len, bir teşekkül haline gelmiştir. Teşkilât Ka
nunundan bile yoksun olan bu Umum Müdür
lüğün rantabl çalışmadığı, memleket spor ve 
gençlik dâvalarına arzu edilen şekilde deva bu
lamadığı aşikârdır. Bütün spor branşlarında iler
leme şöyle dursun, yerimizde saydığımızdan bile 
emin değilim. Memleketimizin beynelmilel spor 
alanında yegâne söz sahibi olduğu güreşin, ehil 
olmıyan ellerde ve türlü kaprisler neticesi dü
şürüldüğü ümitsiz hal'ine, gerek Umum Müdür
lük, gerekse Bakanlığı seyirci kılmaktan ileri 
bir faaliyet gösterememekte, güç ve salâhiyetle
rini üç beş kimsesiz güreşçi veya antrenöre gös
termektedirler. 
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En çok para getiren spor kolu futbol da, 

Federasyon ve Umum Müdürlük forslu birkaç 
kulübün tabiî haline gelmiştir. Transferlerden 
mütevellit vergi borçlarım, kulüplerden Hükü
met bile tahsil edememektedir. Dış seyahatler ida
reci ve Federasyon mensuplarının turistik gezi
leri mahiyetine bürünmüştür. Kafilelerde spor
cu adedine yakın idareci bulunmasına mukabil, 
doktor veya masör gibi lüzumlu elemanlar alın
mamakta, buna Umum Müdürlük de, Başkanlık 
da seyirci kalmaktadır. Stadyumlardaki galiz 
tempolara Federasyon da, Umum Müdürlük de 
seyirci kalmaktadır. 

insan ailesiyle bir müsabakaya gidemez ol
muştur. Bunlara çare bulmak pekâlâ mümkün 
iken, gösterilen müsamahanın işi çok daha kötü
ye götüreceğine işaret ederim. 

Spor - Totodan vatandaşların şikâyetleri 
mahkemeleri aşındırmaktadır. Totoda her mü
dür her talimatı istediği gibi tatbik edecekse, 
bu iş yürümez. Hata yapmamaya çalışılmalıdır. 

Hakemlik müessesesi (himayeye ve onore 
edilmeye muhtaçtır. ıBu .müessesenin yükaeltil-
mesi yolunda ciddi gayretler sarf edilmeli, mu-
ıvaffak olamıyan ve büyük hatalar yapanlara dü-
zelinoeye kadar vazife verilmemelidir. 

Ankara kapalı spor salonu senelerdenberi, 
hâlâ enkaz halinde durmaktadır. Şimdiye ka
dar, çoktan yapılmış olması ioa'bederdi. Bu ka
dar ağır davranışın sebebi neden «gorulmıâız, bil
meyiz? ' • /•# 

istanbul Bölgesi Umum Md.lük içkide, dev
let içinde, devlet gibidir. Kimse bununla ilgi
lenmez. Bölgeye büyük varidat temin eden Miıt-
hat Paşa Stadının yağmurlu havalarda bir tjar-
la manzarası arzetmesi, her .gelen ecnebi kafile 
mensuplarının tenkidine maruz kalması bile, alâ
kalılarımızı uyandırmaz. Drenaj, bakım ve örtü 
gibi hususları, Umum Md.lük herhalde yaptıra
bilecek kudrettedir. Aynı şey 19 Mayıs stadı 
için de bahis mevzuudur. Bunların müspet isti
kamete tevcihinde çak geç kalınmıştır. 

ıSpor, Umum Md.lüğün, tesisleri yurdun iher 
köşesine götürüp, hizmete açmasiyle gelişir, ak
si halde, kendimizi aldatmalktan bajşlka birişey 
yapmamuş oluruz. 

Sadece kıymetli Umum Md. Fikret Beyin 
şahsi gayretleri ile istenebilen her şeyin düzel
mesini beklemekte doğru.değildir, işlerin ancak 
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©1 birliği ile, bütün teşkilâtça yapılacak (bir iham- • 
le ile düzelebileceğine inıanıyoruın. 

Biz de, duş seyahatlerde kafilelere katılıan I 
idarecilerin türlü tutum ve alakasızlığından şi- i 
kâyet edildiği halde, aynı teşkilâta mensup ida- ı 
reci veya .müşahitler, dönüşlerinde birbirini kır
mamak anaksadiyle maslahata uygun ve kabaha
ti ekseri sporcularıa yükler mahiyette raporlar 
vermektedirler. Işleran içine nüfuz ve daha net 
kontrolünü sağlamak için, dış temasların hep
sine Bakanlık veya Umum MdMk müşahidi adı 
altında teşkilât dışından ve bu işlerden anlar 
Meclisimiz mensupları arasından arkadaşların va
zifelendirilerek gönderilmesinin çok daha fay
dalı neticeler vereceği kanaatindeyim. Bütün 
milletçe her sahada hamle yapmaya hazırlandı
ğımız ve plânlı kalkınmaya geçtiğimiz şu bütçe 
yılında, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne 
asgarî ihtiyaç, olarak ıgösfcerilen 10 milyonun ay-
rılamamasını ben Bakanlığın Hükümet içinde, 
gereken laktiviteyi gösteremediğime, bu işin 
'ehemmiyetini Hükümet üyesi arkadaşlarına ka
bul ettiremediğine hamlediyor ve Bakanlığı, Be
den Terbiyesi Umum (Müdürlüğünü, bu az büt- I 
çelerle çalışmaya mecbur bıraktığı için kabahatli 
bulduğumu belirterek, Bakanın bu sahada da
ha aktif olması icabettiğini ve Hükümetten ih
tiyacı olan imkânları koparmasını beklediğimizi 
itfade ederek, sözlerime son verir, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Beden Terbiyesi hizmetlerinin memleket ça

pındaki ehemmiyetini takdir etmiyen ve bilmi-
yen sayın üye yoktur. 

Görüşmeler kâfidir; müzakerenin kifayetini 
ve maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi
nin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Bölüm ve .maddelere geçilmesini oylarınıza su- ! 

15 . 2 . 1963 0 : 3 
I nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. 
| Maddeyi okumada:ı evvel daha önce oyla-
• ması yapılmış olan tasarıların neticelerini -oku

tuyorum. 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 

(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısına 246 oy verilmiş olup 
242 kabul, 11 ret ve çekinser 11 dir. Ta-

I sarı kabul edilmiş ve kanuniyet kesbetmiştir. 
Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu

na mağlı,,(A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısına 262 oy 
verilmiş olup, 243 kabul, 10 ret ve 9 çe
kinser vardır. 'Tasarı kabul edilmiş ve kanuni
yet kesbetmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısına ait oylama netice
si: 268 oy verilmiş. 247 kabul, 9 ret, 12 çekin-
ser. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

I hakkındaki kanun tasarısına ait oylama netice
si : 

Oy sayısı : 242, 222 kabul, 10 ret, 10 çe-
kinser. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısına ait oylama netice
si : Oy sayısı 255, kabul 233, ret, 11, çekin-
ser 11. Tasarı kanunlaşmıştır. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
na ait oylama neticesi : 

Oy sayısı 234, kabul 212, ret 9, çekinser 13. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına 
ait oylama neticesi : 

Oy sayısı 227, kabul 210, ret 6, çekinser 11. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

Saat 18,00 e gelmiştir. 20,00 de toplan
mak üzere (Bitirelim, sesleri.) Arkadaşlar, çok 
uzun, bitirmek mümkün değildir, bu itibarla 
saat 20,00 de toplanmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

! Kapanma saati : 18,05 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Rıza Polat (Ağn) 

BAŞKAN —• Birleşimi ara vermiştik. Müza
kerelere devam ediyoruz. Beden Terbiyesi Ge-
nel Müdürlüğü 1963 bütçe kanunu tasarısı. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı büt
çe kanunu tasarısı 

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

•B. 

201 

202 

203 

204 

206 

[ A / l ] CETVELÎ 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN" — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştiir. 
Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştiir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'. 

1 j lna 

477 759 

718 470 

295 '650 

68 850 

14 500 

207 
Lira 

209 

210 

22.1 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş tir. 
Temsil ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 
Emekli dul ve yetim maaşı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm; verili Kabul edilmiştiir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et mi yemler... Kabul •edilmiştiir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E t; ti iy on 1er.. „ Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Giyecekler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştiir. 

175 186 

3 000 

10 000 

41 125 

7 000 

21 000 

116 000 

7 500 

36 000 

656 — 
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B. 
308 

309 

311 

401 

403 

407 

418 

419 

421 

422 

423 

424 

426 

/ 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştİT. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kaibul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'. 
Temsil giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeınlev... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma 
giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ehndvcnıler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor faaliyeti giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Kimiye ?! i er... Kabul edilmiştir. 
Spor muayene merkezleri gi
derleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Profesyonel kulüplerin spor 
faaliyeti dolayısiyle ifası ge
rekli her ıtürlü giderler 

BAŞKAN — Kabul ed-anlıer... 
K l\n jy enle r... Kabul e di l m i ştir. 
Spor malzemeleri 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etniıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor saha ve tesisleri dışın
da 7258 sayılı Kanunun 4 ncü 

Lira 

4 500 

2 500 

187 199 

1 150 000 

1 500 

2 000 

12 000 

1. 130 000 

2 500 

•005 000 

8 000 

771 
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B. Lira 

428 

451 

460 

464 

501 

502 

505 

653 

maddesi gereğince yapılacak 
her türlü giderler 

BAŞKAN — Kabul edenlier... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bursa'daki Barkotel ve Ha-
vuzlupark İşletmeciliği 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın gikierleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulu Üyeleri gi
derleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dünya ve Balkan Güreş Şam
piyonaları ile Akdeniz ve 
Kışsporları Olimpiyatları gi
derleri 

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

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

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Memur ve Hizmetli
leri Biriktirme ve Yardım
laşma Sandığına (Memur ve 
hizmetlilerin öğle yemekle
rinde kullanılmak üzere) 

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

[A/2] CETVELİ 

Yatırımlar 
VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımlar 
7258 sayılı Kanun gereğince 
vücuda getirilecek spor sa-

10 000 

18 000 

7 500 

500 000 

10 000 

15 001 

21 000 

15 000 
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ha ve tesisleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
782 Taşıt satmalına 14 000 

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

İXI - Yatırım hizmetleri 
geçici görev yolluğu 

7% Yatırım hizmetleri geçici gö
rev yolluğu 1 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 

(Vyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaimi 
etmiyenİen'... Kabul edilmiştir. 

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

B. Dirta 

1 Genel bütçeden yardım 2 788 743 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmi-yenler... Kabul edilmiştiir. 

2 Spor faaliyetlerinden elde 
edilecek gelir 1 

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

3 Teberrular 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycınlor... Kabul edilmıişti»r. 

4 Çeşitli gelir 2 405 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 2 tekrar okundu.) 

15.2.1963 0 : 4 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle oyunuza 

arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmi-
yenlei'... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve Ö656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hiz
metliler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl 
bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclîsine sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 
tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmi-
yenlev... Kabul edilmiştir. 

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

1941 - 1961 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde- * 
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1963 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya 3 ve 4 ncü kısım bölümleri bakiye-
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lerinden eski yıllar •borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Spor faaliyetleri ve Bursa'da-
ki Parkotel - Havuzlu parktan ve Matbaa İş
letmeciliğinden elde edilecek hasılat, bir taraf
tan bağlı (B) işaretli cetvelin 2 ve 4 ncü bö
lümlerine gelir, diğer taraftan bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin 401, 421, 423 ve 428 nci bö
lümlerine ödenek kaydedilir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN - • Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lei"... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanını 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Ka;bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütül'. 

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

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Yok. 

1$. 2.1963 0 : 4 
Tasarıyı açık oyunuza sunuyorum, kutu 

dolaştırılacaktır. 

10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı v& Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile 1963 yth Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/337, C. Senatosu 1/152) (M, Mec
lisi S. Sayısı : 81, C. Senatosu 8. Sayısı ': 17) 
(î) 

BAŞKAN — Şimdi, Vakıflar Genel Müdür
lüğü bütçesine geçiyoruz. 

Bu bütçenin tümü üzerinde C. K. M. Par
tisi Grupu adına Sayın Tahsin Telli. (Evvelâ 
mu'h'alefet, sesleri) 

Millet Partisi Meclis Grupu adına Sayın İs
mail Hakkı Akdoğan. 

M. P. GRUPU ADINA İSMAÎL HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısı hakkındaki görüş ve temen
nilerimizi arz etmek üzere, Millet Partisi Meclis 
Grupu adına söz almış uulunuyorum. 

Ecdadımızdan bizlere kadar intikal eden kıs
miyle, vüsat ve mahiyetini kolaylıkla anlıyabil-
dıiğimiz Vakıf müesseMerinin, maddi ve mâne
vi durumuna sosyal bünyemizdeki tesirlerine 've 
kuruluş gayelerine dair görüş ve temennilerimi
zi, grup sözcüleri için ayrılan 20 dakika gibi kı
sa bir zamanda, etraflıca Yüksek Heyetinize arz 
etmemize imkân yoktur. 

\\\\ bakımdan bâzı mühim noktalara kısaca 
temas etmekle yetineceğiz. 

Yurdumuzun dört bucağına ve hattâ millî hu
dutlarımız dışında kalan beldelere, milletimizin 
medeniyetimizin ve tarihî geleneklerimizin damga
sını vuran vakıf sahiplerini ve bu uğurda hizmet 
etmiş değerli şahsiyetleri huzurunuzda hayır ile 
yâd eder, bizlere bırakmış oldukları bu hayır mües
seselerimi, imar ve ihya etmeye, arzuları istikame-

(1) 81 S. Sayılı oasmayazt tutanağm sonun-
(ladır. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosunun 17 S. 
Sayılı basmayazısı ise C. Senatosunun 12.2.1963 
tarihli 36 ncı Birleşim tutanağı sonuna bağlı
dır. 
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tinde kullanmaya azimli olduğumuzu belirtmekten I 
zevk duyarız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dünyaya örnek olan vakıflarımızın bugün ar

tık gelişmediğini 1926 yılından bu yana yapılan 
vakıfların, yok denecek kadar az olduğunu iti
raf etmek mecburiyetindeyiz. Osmanlı devrinde 
bir bakanlık olarak yaşatılan bu müessesenin, za
manımızda maddi ve mânevi imkânları çok mah
dut bulunan bir Umum Müdürlük vasıtasiyle 
yürütülmesini, yeterli bulmamaktayız. 

Halen vatandaşlarımız arasında, hayır yap
mak istiyen kimselerin bulunmadığını, veya bun
ların adedinin geçmişe nazaran azaldığını kabul 
etmiyoruz. 

Vatandaşlarımızın başka bir deyimle hayır 
severlerin ve müesseseye karşı gereken alâkayı 
göstermemesi, kanaatimizce Medeni Kanunumuz-
daki tesislere dair hükümlerin, kifayetsizliğin
den ve yeni tesisleri teşvik edici mahiyette ol
mamasından ileri gelmektedir. 

Bilindiği üzere hayır sever vatandaşlar, ya
pacakları vakfin ve bu uğurda katlandıkları fe
dakârlıkların, kendilerinden sonra tesis gayeleri I 
istikametinde kullanılmasını arzu ederler. 

Son yıllarda ise, Vâkıflara vâki müdahaleler, 
Vakıf gayrimenkullerinin ve iratlarını, tesis ga- I 
yeleri dışında kullanılması, vatandaşlarımızın, I 
vakıf yapma arzularını önlemektedir. Bu itibar
la, Medeni Kanunumuzda bu yönden gerekli ta- I 
dilâtm öncelikle yapılmasını, hükümetlerin mü- I 
dahalesine imkân vermeden, yeni hayır müesse
selerinin kurulmasını sağlıyacak hükümlerin I 
vaz'edilmesini ve memleketlerde olduğu gibi, I 
vergi muafiyetinin tanınmasını zaruri görmek
teyiz. 

Mevcut vakıfların hemen hemen tamamı ha- I 
yır için yapılmış ve sahiplerini, bu müesseselerin 
gelirlerini, belirli bir istikamete yöneltmiş bu
lunmaktadırlar. Faraza muayyen bir beldedeki 
bir camiin tamir ve muhafaza masraflarının ya
pılması ve müstahdemlerinin ücretlerinin öden
mesi için, çiftlikler dükkânlar, han ve hamam
lar vakfedilmiştir. Bunları vakfeden kimse, ge
lirlerinin, direk olarak bu ibadethaneye sarfını 
arzu eder. Yine vakfettiği gayrimenkulun geli
rinin tahsisen gösterdiği bir yerde mevcut yok
sul çocukların yetiştirilmesine bırakan kimsenin 
torunları bu gelirin bir başka beldede veya bir I 
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başka işe sarf edilmesinden üzüntü duyarlar. 
Bu bakımdan Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
varidat ve masraflarının bütçelerde gösterilme 
şekli hususi bir önem kazanır. 

Cemiyetimizin gelişmesi ve geçirdiği istihale
ler muvacehesinde, hayır sahiplerinin, vakıfna
mede yer alan arzularının bugün tam olarak ta
hakkuk ettirilmesine imkân olmamakla beraber, 
yeni vakıf yapmak istiyen vatandaşlarımıza gü
ven hissinin aşılanmasını ve kanunlarımıza bu 
yönde kesin hükümler konulmasını uygun bul
maktayız. 

Ayrıca arzu edilen gelişmenin temin edilebil
mesi için : 

Diyanet İşleri Umum Müdürlüğü ile Vakıflar 
Umum Müdürlüğü bir bakanlık içerisinde, iki 
ayrı umum müdürlük olarak birleştirilmeli ve 
vakıf gelirleri, tahsis gayelerine, Diyanet hiz
metlerine ve sosyal hizmetlere sarf edilmelidir. 
Bu şekilde vatandaşlarımız üzerinde yapacağı 
psikolojik tesirin çok müspet olacağına ve yeni 
vakıfların yapılmasını teşvik edici mahiyette bu
lunduğuna kaaniiz. 

Geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında bu gö
rüşümüzü Bütçe Karma Komisyonunda arz et
miştik. O zaman ilgili Bakan, Devlet işleri ile 
din işlerinin birbirinden tamamen ayrı olması
nın lâiklik prensibinin vazgeçilmez icaplarından 
olduğunu, bu itibarla teklifimizin mümkün ola-
mıyacağmı söylemişler, tarafımızdan da bizim 
de aynı kanaatte olduğumuz, ancak, her iki mü
essesenin birleştirilmesini değil psikolojik tesiri 
bakımından, her iki umum müdürlüğün aynı 
bütçe içerisinde yer alması bu suretle vatandaş
larımızın yaptığı hayrın, mümkün mertebe di
rek olarak arzusu istikametinde sarf edildiğine 
kaani olması bakımından bu teklifi yaptığımız 
bildirilmiştir. 

Kıanaatiımıizce, 'bu ıteM&fimıiz ınakul görtüie-
rek tahakkuk ©ttimitküği talktarde, iâlkiilk mefku
resi katiyen zedetlenmiyecek ve vadaındaşlarımı-
zın idealleri karşılanmış oktsoatktır. Aynı sanman
da Devletin malî yükü de öıııemili sekide azft-
laöaktıtr. 

Muhterem arkadaşlar : 
Bütçe tasarısının tetkiikıınden ıanılaşıldıgvııııa 

göre hayratı koruma dern©klıertiıne yardım ola
rak 4.250.000 liba tafhsdsat konulmuştur. 19İ3 
yılından T>u yana, bu ıbölüme (konulan tahsisat-
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lana bakıldığı zaman bu miktarın çok az olduğu 
ıgörülebileceği gibi, 45.073.000 liralık bir bütçe 
içerisinde, hayır işine ayrılan ıbu miktar ödene
ğin, uzun yıllar (bakımsız kalmış i'badethanele-
rıin, Dernekler tarafından tamirine ve (halkımı
zın ihtiyacı olan yeni ibadethanelerin yapılma-
ısının teşvikine, imkân vermiyecek ımaihiyette ol
duğu görülür. 

©u itibarla 'Devlete 'ağır bir yük talhımil et
meden ıhalkm listiyerek yenliden yapacağı tesis
lerin, veya onarımların dernekler vasıta&iyle ta-
Ihakkuku için konulan 4.250.000 liralık ödene
ği üzüntü ile karşıladığımızı arz etmek isteniz. 

Bütçe Karma Komisyinunda yapılan mü
zakereler sırasında, Sayın Bakan bu fasılda 
mevcut ödeneğin her ısene olduğu g M ibir kıs
mının Valiler emrine ıgöndenildiğini, bir kısmı
nın derneklere yardım olanak kullanıldığını ve 
mühimce ibir kısmının da merkez (hissesi olanak 
Bakanlık emrinde alıkonulduğunu 'bildirmiş ve 
merkez hissesinin demokrasi icaibı Cıımlhurbaş-
kanilığına, Biaşjbakanilığa ve yetkili ımorcilere vâ
ki müracaatlerin karşılanması için kullanıldığı
nı belirtmiştir. 

Koalisyonu teşkil eden partilerin, ımuıhalefet 
f>a£larında, bulunduğu sıralarda merkez emrinde 
alıkonulan ıbu gibi tahsisatların, sırf politik ıse-
ıbeplerle kullanıldığını, ıhalkın yetkili mercilere 
heyetler halinde müracaatlerinin arzulandığını 
acı acı tenkid ettiklerini hatırlamaktayız. Bu iti
barla, ıbu günkü Hükümetin uzun yıllar tenkid et
tiği 'bu hareketi plânlı devrede de devam ettir
mek .istemesini üzüntü ile karşılamaktayız. Ar
tık bu usûl terk edilmeli İbir yıl içerisinde ya
pılması önceden kararlaştırılan işlere yetecek 
miktarda tahsisat tefrik olunarak ihallk ve ada
let ölçüleri içerisinde tevzi oluınımalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hemen hemen tamamı 1939 yıllından evvel 

inşa edilen vakıf gayrimenkullerinin 6570 sa
yılı Kanun muvacehesinde, kira bedellerinin 
normal bakım masraflarını dahi 'karşılıyamıya-
cak derecede düşük olduğu ve bu hale son 
verilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

6570 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi suretiyle, vakfa, ait gayrimen-
kullerin kira bedellerinin, arzu edilen had
de çıkarılması için bir kanun tasarısının, mev-
eudolduğu hepimizin malûmlarıdır. Kanaati-
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mizce, cezai müeyyidelere dahi katlanmak su
retiyle muhtelif yollarla isahibi bulunduğu gay
rim enkullenin kira bedelini artırma yolunu 
bulan vatandaşlar dışındaki namuslu mülk 
sahiplerinin, belediyelerin, özel idarelerin, Kı
zılay, ve Çocuk Esirgeme gibi hayır müesse
selerinin gayrimenkullerinin kira bedelleri 
sabidolmalk şartiyle, sadece Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait gayrimenkul kira bedelle
rinin yükseltilmesi için özel ibir kanun ka
bul edilmesi, hak ve adalet duygulariyle bağ
daşamaz. Yüksek heyetinizmde bu şekilde 
istisnai bir hüküm vaz'eden bir kanunu ka
bul edeceğine kaani değiliz. Bu bakımdan Hü
kümetin bu fikirden vaz geçerek, günün icap
larına uygun ve âdil, yeni bir tasarının Yük
sek Meclise sevk etmesini temenni etmekte
yiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
6219 sayılı Kanunla kurul an Vakıflar Ban

kasının, kuruluş gayesi istikâmetinde faali
yet göstermediğine ve Hükümetin anlıyama-
dığımız bir sebepten buna imkân vermediğine 
kaani bulunmaktayız. 

62.19 sayılı Kanunun gerekçesinde : Vak
fa ait çeşitli gayrimenkuilerden işletilmesinde 
fayda mülâhaza edilenlerin işletmesinin ban
kaya tevdi edilmesi ve bu gayrimenkullerin 
ticari ve iktisadi icaplara uygun olarak idare
sinin daha verimli olacağı yazılı bulunmak
tadır. Sayın Bakan, Bütçe Karma Komis
yonunda verildiği izahat arasında, Vakıflar 
Bankasının diğer bankalardan farksız oldu
ğu onlarla birlikte ve aynı sahalarda vazife 
gördüğünü, bankanın hiçbir zaman kira top-
lıyan İbir veznedar, bir çiftlik ağası ve bir 
otel müsteciri olmıyacağmı ileri sürerek va
kıf gayrimenkullerinin idaresinin bankaya 
devrinin mümkün olmıyacağmı 'söylemişler
dir. özel teşebbüsler arasında yer alan Va
kıflar Bıalikasının bu hizmetleri yapamıyaca-
ğı kabul edildiği takdirde bir âmme hizmeti 
olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün, aynı hiz
metleri yapabileceğinin kabul edilmesi müm
kün değildir. Tadbikatta bu görüşümüzü 
teyidedecek mahiyettedir. 

Sayın Bakanın tâbiri ile veznedarlığın çift
lik ağalığının ve müstecirliğin Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünden daha çok Vakıflar Ban
kasına yakışacağına kaani bulunmaktayız. Şa-
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yet Vakıflar Bankasının bu (günkü hali ile va
kıf gayrimıenkullerini verimli bir şekilde iş
letmesi mümkün değilse Teşkilât Kanunun
da gerekli tadil ve ilâvelerin yapılması su
retiyle 6219 sayılı Kanunun âmir hükmünün 
yenine getirilmesini veyahut ta yeni bir kanun
la bu işleri uğraşmak üzere özel teşebbüs ya
nında yer alacak gayeye uygun bir ımüesseıse-
nin (kurulmasını temenni etmekteyiz. 
„Burada maruzatımıza son verirken 1963 yılı 

bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, Millet Partisi Meclis grupu adına hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. grupu adına $aym Hasan 
Aksoy. 

A. P. GRUPU ADİNA HASAN ,AKSAY 
(Adana) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Vakıflar Umum Müdürlüğü 1963 
yılı bütçesi münasebetiyle, bu konudaki Adalet 
Partisi Meclis Grupunun görüşlerini arz ediyo
rum. 

Mevzuu bütün detayları ile ortaya koyma
dan -önce, ona nasıl bir zaviyeden baktığımıza 
kısaca işaret etmekte fayda ve zaruret vardır. 

Her şeyden önce, vakıflara tarihte kalması 
.icabeden bir ımüessese gözü ile bakışın, satıştan 
idare tarzına kadar bütün davranışlarını açık
ça müşahede ettiğimiz, Vakıflar Umum Müdür
lüğünün tutumu aksine, vakıfların çok lüzum
lu 'bir içtimai ve insani müessese olduğu kanaa
tini taşıyoruz. 

Bugün Amerikalıların, tarihe yazdığımız al-
tun sayfaların aydınlığında yol görerek, insani 
örnekliğimizden ilham, kendi bünyelerinden 
kuvvet alarak vakıflar kurmaya ıbaşlamaları ve 
bunların bini geçmiş olması üzerinde bir nebze 
durmak dahi, görüşümüzün isabetini delillen-
ddrmeye kâfidir. 

Bu keyfiyetin 20 nci asırda vakıfların lüzu
munu göstermekten başka ifade ettiği bir mâ
na daha varsa, oda vakıfları ancak büyük ve 
medeni milletlerin tesis edebildiği hakikatidir 
ki, bu hususta vakıflarımız ve tarihimiz için 
methiye olmak mâna ve ehemmiyetini taşır-

Bu itibarla üzerinde durulması ve değerlen
dirmesi icabeden husus, vakıfların ruh ve içti
mai yardım duygusunu, kemali ile ifade etmek
ten mahrum, şu bütçe tablosu yerine vakıfla
rı bizzat kuran ve faydalı kılan zihniyet ve sis-
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temle idaresini temin etme (hususu olacaktır. 
Vakıflara bu geniş açıdan bakacağız. 

Bu suretle, vakıfları ele alıştaki tutumumu
za ve devri geçmiş bir mevzu olması şöyle dur
sun, üstün medeniyetlerin melhenk taşı vazife
sini gören değer ölçüsüne (kısaca işaret ettikten 
sonra, zamanınızı fazla israf etmemek ve daha 
salim bir neticeye varabilmek için mevzuu 3 'bö
lümde tahlil etmeye çalışacağız. 

1. Vakıf nedir? 
2. Vakıfların dünkü ve bugünkü durumu 

nedir ve bütçenin ifadesi? 
3. Netice ve dileklerimiz. 
Vakıflar nedir : 
Vakıflar en insani duygulardan biri olan, 

hemcinsine yardım duygusunun bütün vatan 
satımda yükselmiş âbideleridir. Bu yardım, da
yanışına ve imar duygusu, bu hamiyetperverlik, 
düşünülebilen her sahada tatmin yolu aramış, 
bulmuş, eserlerini kurmuş, kendi alın terinin 
mülkiyetini Allaha intifamı cemiyete bırakmış
tır. 

Cami, yol, çeşme, şifahane ve hastaneler ya
pım ve bakımından, yapılacak evlerin, kurula
cak sokak ve mahallelerin tesisinde; şehrin is
tediğini korumak maksadiyle mimar istihdamı
na varıncaya kadar; vakıflar yapılmıştır. 

Çanakkale 'deki eski üç tabya da vakıftır. 
Vakıflar, sadece böyle umumun menfaatine 

tahsis edilen müesseselerden ibaret dfeğildir. 
Atalarımız cemiyetin cemiyet olarak faydalan
masını düşünerek hareket ettikleri gibi, her fer
din de teker, teker, acılarını, ıstıraplarını duy
muş, fbunları dindirmek için kendilerini unu
tarak, büyük, çok büyük bir diğergâmlıkla te
sisler kurmuştur, öyle ki, evde kalmı§ kızın 
geçiminden, ayağı kırılmış leyleğin bakımına 
kadar düşünülmüş; vakıflar ypılmıştır. 

Bir hizmetçinin kıracağı bardalk sebebiyle 
azarlanmasını önlemek, parasız bir kimsenin 
yapacağı kazayı tazmin etmek, fakirlerin te
mizlenmesini temin için, kazanından, 'odunun
dan, sabununa kadar düşünerek çamaşırhane 
kurmak, Erzurum, Kars yaylasından İstanbul'
da ilim taihsil eden talebeye yağ göndermek dü
şüncesi, iş olmuş eser olmuş, vakıf olmuş ve ta-
î'ühimize çok parlak bir sayfa koymuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kısacası 'bu hizmet âbidelerini ıkuran ruh, 

Türk ruhu, topal leyleğteı, kimsesiz hizmetçi-

— 661 — 



M. Meclisi B : İ 
nin acısını tâ özünde duyan ruhtur. Bugün mi
rasyedi pervasızlığı ve kayıtsızlığı ile yıkıp 
sattığımız vakıfların, her taşının harcında, ta
rihin önünde diz çöktüğü bir insani duygu ve 
gayr için dökülen alın teri vardır. 

Hem atalarımız bu eserleri sadece Anadolu'
ya inhisar ettirmemiş, Osmanlı ülkesine dâhil 
olanak mazhariyetine eren her yere aynı insani 
duyguları götürmüş, müstemleke değil, vatan 
yapmışız. Üç kıt'aya en insani duyguları hak 
etmişiz. Yalnız Yunanistan'da bıraktığımız va
kıfların 250 milyonun çok üzerinde olu§u, Musir 
vakıflarının milyonlar kazanışı bunun bariz mi
salidir. 

2. Vakıfların dünkü ve bugünkü durumu 
ve bütçenin ifadesi nedir? 

îslâmiyetle <baş'lıyan bu mânadaki vakıflar, 
en ölmez eserlerini Osmanlılar devrinde verdi. 
Osmanlı İmparatorluğu kuvvetlendiği ve kuv
vetli kaldığı müddetçe vaikıflar da vakfiyelerin 
şartlarına uygun, göz kamaştırıcı bir mükem
meliyet içinde idare edilirler. 

Bir zamanlar Maliye Nezaretinin ödiyemedi-
ği memur maaşlarının, sadece Bağdad Vakıfları 
Hazinesi ile bir çırpıda ödendiğini misal ver
mek, yukardaki sözlerimizi delillendirmeye tek 
başına da yeter kanaatindeyiz. 

İmparatorluk zayıflamaya başlayınca, vakıf
ların feötü idare ve istismarı da başladı. 

Bu kötü gidişi durdurmak, Evkafı düzelt
mek için 1826 da kurulan Evkaf Nezareti de, 
aynı düşüş istikametinde yol almaktan başka bir 
şey yapamadı. 

1932 de çıkarılan. Vakıflar Umum Müdürlü
ğü Kanunu ile bir ad değişikliği yapıldı ise de 
dağılış ve çöküşte hız artışından ve bundan son
ra yapılmamasından başka bir değişiklik olmadı. 

Bugün, yılların, hattâ asırların tahribinden 
günümüze gelebilmiş vakıfların durumu acıdır. 
Adem istikametinde yol almaktadır. Bu durumu 
birkaç bölümde arz edelim : 

•1. Vakıflar çok acı bir istismar içindedir. 
4 milyar lira civarında bir servete sahip vakıf
ların bugün, 45 milyon gibi zayıf bütçesinin 
yarısını bile kendi- kaynağından temin edeme
mesi. Halbuki akarlarına tam bir bakım için 
sadece kendi geliri değil, bu bütçe rakamının 
ook daha üstünde bir meblâğa ihtiyaç oluşu, du
rumu aydınlatacak ölçü olmaya kâfidir. 
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Yalnız haddizatında vakıfların geliri bu de

ğildir, ama vakıfların eline geçen budur. İşte 
geçen sene Devlet Vekilinin ifadesi : 

Sayın Avni Doğan; «Zaman zaman Vakıf
lar İdaresinin hikmeti vücudunu kaybedeceği, 
Hükümete bâr olacağı söylenir. Hükümet Vakıf
lar İdaresine borçludur. Vakıfların 100 milyo
nu Maliyeye geçmiştir.» buyuruyor. 

Ayrıca, Sayın Vekil, yine aynı salâhiyet ve 
isabetle vakıfların nasıl gayesi dışına çıkarıldı
ğını şöyle ifade ediyor : 

«Ayrıca Hükümetin vakfa yaptığı yardım, 
vakfın hizmeti dışında bâzı hizmetleri vakfa tah
mil etmesinden dolayıdır.» 

Buradaki miktar ve nisbet üzerinde durula
rak yükseltileceği kanaatinde istekte, sözü uzat
mamak için Sayın Vekilin vakıfların durumunu 
ortaya koyuştaki ifadesinde tamamen mutabık 
olduğumuzu söylemekle iktifa edeceğiz. 

İşte Vakıflar Bütçesinin hakikati ve samimi
yeti. 

Bir de idaresi bakımından misaller verelim : 
1. 1949 bütçe müzakeresinde İhsan Yalçın: 

Evkafın, İstanbul'da 25 liraya kiraya verdiği 
bir kahveden 100 bin lira hava parası alınmış 
olduğunu söylüyor. 

Beş dakikada vakıf sırtından binler, 25 lira 
ile bir çırpıda 99 975 lira... 

'Sadece şahıslar değil, âmme idaresi de, hattâ 
bizzat Vakıf İdaresi de, bu yağmaya iştirak et
miştir. Yarış vardır. 

Falan Vekâlet için arsa lâzım olmuş, vakıf
lara; falan Vekâlet için ambar lâzım olmuş, va
kıflara; belediyenin yol ve meydan açmak için 
aradığı maili inhidamlar, vakıflara... 

2. Vakıflar İdaresinin zihniyeti, vakfiyele
re hâkim olan zihniyete uygun değildir. 

3. Mevcut nizamın aksaklıkları sebebiyle 
vakıflar idaresinin enerjik ve kabiliyetli per
soneli dahi, hizmet randımanı alamamak baht
sızlığına mahkûm olduğundan âtıl, yorgun ve 
verimsiz kalmaktadır. 

Vakıflar Kanunu nasıl tatbik edilmektedir 
Kanunun T nci maddesi beş yıl içinde vakıf

ların tesbitini emreder. Bu beş yıl dolalı 26 
yıl oldu. Hâlâ tesbit işi Anadolu şöyle dursun 
İstanbul'da dahi bitirilememiştir. 

Malını henüz öğrenmemiş vakıfların arşiv
lerinde 10 000 ne ya'km dâva dosyasının bulun-
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ması, vakıfların mâruz kaldığı sempatiye, çok I 
açık bir delil teşkil eder. I 

Bizzat Vakıflar Kanunu vakıfların tahribi- I 
no açık kapılar bırakmıştır. 

Madde 12: «Mevkilerine ve temin ettikle
ri menfaate göre kalmaları gerekli görülmiyen I 
mazbut ve mülhak vakıflara ait akaar ve top- I 
rakları, idare meclisinin kararı ile satmaya 
veya başka menkullerle değiştirmeye, Umum 
Müdürlük salahiyetlidir.» 

Devamlı olmak iradesinin nasıl Umum Mü
dürlük emrine verildiği şu ifadede açıkça gö
rülüyor. 

Birde kanunun müspet hükümlerinin tatbi- I 
kine bakalım: 12 nci maddenin devamı : 

«Bu satışlarda elde edilecek paralar terci-
han mahallerinde akaar satınalmaya veya yaptır
maya veya o vakfın mevcut akaarlarınm tamiri
ne sarf olunur. Bugüne kadar satılan binlerce 
akaarm yerine kaç akaar alınmış, Şemsettin Bey 
zamanında yapılan Ankara Palas ile, Rüştü 
Bey zamanının Evkaf apartmanından başka 
bcllibaşlı ne yapılmıştır? Dersek, hükmün 
tatbik edilip edilmediği açıkça ortaya çıkar. 

26 neı madde mukataayı ve icareteyni me-
nedev. Ankara'nın ortasında, Ankara Palasın I 
üst kısmı nedir? 

Misaller ve sebepler çoğaltılabilir, fakat du
rumu izaha hu kadarı kâfi. 

Muhteremi Arkadaşlar, 
Burada bir hususu hatırlamakta fayda var

dır. Malûmuâliniz her vakfın bir vakfiyesi 
vardır. Bu vakfiyeler bir sayfada, bin sayfada 
olabilir. Fakat hepsinin tertip tarzı başlayış 
ve bitiriş bakımından birbirine benzer. Hepsi 
dua ile başlar. İyilik yapmak nasibinden do- ] 
layı Allah'a şükreder ve vakfiyelerin sonu daima I 
şöyle 'biter. 

«Bu vakfa hizmet edip vakfiyeye riayet 
edenlerden Allah razı olsun ve onlara yardım et
sin. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların j 
laneti de vakfiyeyi bozanların üzerine olsun.» j 
Vo saire. 

İddiasız, gürültüsüz, sessiz sedasız beşerin 
en kutsi en ince duygularını âbideleştiren, kuş- ı 
lamı acısını paylaşan insanların hem de atala
rımız olan insanların lanetlerini mi alıyoruz. 
Bu tarzı hareketimizle, bu duruma mı düşü
yoruz? Düşünmek zorunda olduğumuz ka-
naatindeyiz. | 

— W8 
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Netice : 
Yukardan beri yaptığımız tahliller, vakıf

ların turizm gibi tâli hizmetlerin üstünde 4 
ana değere sahibolduğunu ortaya koymuştur. 

1. Vakıflar bugünkü yardım cemiyetleri 
gibi, insanın imdadına, sadece aciz ve çaresiz 
kaldığı zaman koşan bir müessese değil, daha 
insan düşmeden çaresiz kalmadan elinden tuta
bilecek kadar kuvvetli bir müessesedir. Sa
dece hastayı tedaviye uğraştırmak yerine koru
yucu tedavi de, yapan bir müessese. 

2. Yüzyıllar önce yaşamış atalarımızın, ıbir 
fazilet, diğerigâ'mlık Iheykeli ıgilbi, »günümüze 
kadar sürüp gelen ve lâfla değil İş ve eser ha
linde cemiyete 'hizmete deıvam eden iradesini 
her gün 'görmek, en ince duy^gu ve düşüncele
ri atalarımızın eserlerinde okunmak, hiçlbir za
man (küçümsenecek Ibir hâdise olmıyacak ve 'bu 
'kaynak millî şuuru, tarih şuurunu daima (bes-
Hyece'ktir. 

13. Bugünün ıtıoplıımunu teşkil eden fertle
rin, ifadelerini >granitle§tirerek, milletinin yüz
yıllar sonraki fertlerine Ihiıtaıbed'elbilme duygu
sunun eseri olacak olan vakıfların, elbedi 'ol
ma duygu ve inancında, ülkü ibirliğini kuv
vetlendireceği şüphesizdir. 

4. Samimî ve safdil olarak inananlardan 
ç'ok fazla foir avazla bağıranları, istismarcı, kin 
esasına dayatılmak istenen >bir sosyal adalet 
değil, tam zit'tma an'cak çtok büyük milletlerin 
yapafbileceği sevgi esasına dayanan içtimai da
yanışma, yardımlaşma müessesesidir, vakıf. 

Vakıf, içtimai demgeyi (kine ve kapıişmaya 
bağhyan Ibasİt hir rulhun Veya ikavmin işi de
ğil, diğerkâmlığın hazzını fert olduğu İcadar, 
millet olarak da müesseseleştiren büyük ruhla
rın büyük milletlerin eseridir. 

Bu kaynak kurutulmamalıdır. Sosyal ada
let, sadece zaptiyeleri yaşatacak Ibir kin müca-
deleisinin kurlbanı olmak yerine, seVgi kutvveti-
nin ve toplum düşüncesinin esteri olmalıdır. 

1. — Takibi gerekli yol: 
Yukardaki izahımızdan valkıflarııı bugünkü 

mevzuatla idare edilemiyeteeği açı'kca anlaşıl
maktadır. Hatltâ Ibu ihtiyaç yıllardan Iberi 'kuv
vetle duyulmaktadır. Me'selâ 14 sene önce 'büt
çe müzakeresinde Falhri Bük aynen: 

«Vakıflar kanun tasarısı 'bir ian önce igetiril-
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sin her ıhâlde bu perişanlığa bu düzensizliğe 
'bir son verilsin»1 

Geçen senede Devlet Vekili de bu ihtiyacı 
şöyle ifade etmiştir. 

«'Vakıflar ürerinde ıslahat yapılmış 'yolun
da, Eibülûlâ Beyin raporu (buradadır.. Yalnız 
Ebü'lûlâ Beyden değil, üniversitenin 'birçok 
ilim erbabından ıbu Ihusulsta raporlar alınmıştır. 
Bu hususta geniş Ib'ir mesai 'sarf edilmektedir; 
'müsterih olsunlar.» 

2. Bu tanzim edilecek kanunda, eskiden 
olduğu ıgilbi vakfedenin şahsiyetine kanuni (bir 
varlılk vererek onun arzusunu ebedileştirmek 
lâzımdır. 

Bu (husus valkıf yapılabilmesi iğin, vakıfla
rın devamlı lolalbilmesi .'için olduğu kadar, vak
fın, yukarda arz ettiğimiz değerleri iktisaıbet-
mesi bakımından da zamiridir. 

3. Eski vakıfların tahsis edildiği birtakım 
(hizmetler ıbu'gün DeVlet hizmetleri iara'sına ger
diğinden 'bâzı vakıfların asrın şartları ile telif 
etme zaruretine inanıyoruz. Ancak (burada 
vakfedenin gayesini ve vakfı zedelememek için 
âzami itina sarf edilmeli, ve Ibunlar tatlbikatcı-
nin vicdanına "bırakılmak yerine, (kanunla, te
minat alınmalıdır. 

4. Vafkıflar, verigi gibi mükellefiyetlerden 
ve kira gibi Iher türlü tahditlerden muaf tutul
malıdır. 

o. İmar ve tamire ehemmiyet verecek ted
birler alınmalıdır. 

6. ileride lâikliğin tahiî icalbı ıolaralk, Di
yanet işlerinin cemaata (bırakılmasına ibaizırlık 
olmak üzere dinî vakıfların ayrılarak Diyanete 
devri, hazırlıkla yapılmasına matuf tedbirler 
alınmalıdır. 

7. Devletin turistik hizmetler gilbi tkendi 
işlerini, Vakıflara (ancak (karşılığını umumi (büt
çeden ıgöstermek suretiyle yaptırabilmeğini, an
garya yüklememesini temin edici hükümler ih
mal edilmemelidir. 

8. Vaikıflar mecmuası devamlı olarak çı
karılmalı ve (bu ımeomua, s'o'n sanat tarihi mo
dası altında, resimTer ve pencere, 'kapı ölçüleri 
ile doldurulmamıa'lı, va'kıf 'mevzuunu inceliye-
cek ibir mecmua olmalıdır. 

9. Bugün 30 000 ne yakın vakfiyeden an
cak, 1938 de Fatfih vakfiyesi, '24 sene sonra da 
19!62 de ISüleymaniye 'vakfiyesi (basılabilmiştir. 
O da (henüz piyasaya sürülmemiştir. 
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Vakıfların ruhunu ve durumunu anlamak 

(bakımından, «bize, kendimizi tartacak /bir önem 
taşıyan 'bu vakfiyelerin 'hiçoTmazsa mühimleri, 
lük's'e 'kaçılmaldan, sadeleştirilerek süratle 'ba-
sılmalıdır. 

10. (Sayın Devlet Vdkili 1962 bütçesinin 
Sena'todalki müzakeresi sonunda : 

«Grupları adına konuşan 'Mustafa Bey, 'Cev
det Bey ve Alpiskender Bey arkadaşlarımızın 
bahsettiği, Ibize ışık tutucu mevzular üzerinde, 
yeniden '.konuşacak değilim. Bu (hususlarda 
kendil'eri ile 'mutabıkım.:» 

Buyuruyor. Bu ifadenin tahtında müstetir, 
yerinde görüşlerden mümkün olanların tatbik 
edileceği vadinin isabetine iştirak ediyoruz. 

Bunlardan ve Sayın Vekilin vekâlet olarak 
sarahaten vait buyurduğu hususlardan tatbik 
edilenleri ve bu yolda alman mesafeyi öğren
mekle bahtiyar olacağız. 

Bu vesile ile geçen yıl Vekil Beyin ifade bu
yurduğu şu üç hususu da öğrenmek isteği ile 
tekrar ederek sözlerimi bitireceğim : 

1. Taksimde 6 - 7 odalı gayet güzel bir da
ire 90 lira kira getirmektedir. Muadilinin kira
sı 1 500 liradır. Bu kira bedeli ile binaların 
tamiri bile mümkün olamamaktadır. Arkadaşlar 
bunu tanzim edecek bir kanun hazırlanmasını 
istediler. Bu kanun tanzim edilmiştir. 3 - 4 gü
ne kadar T. B. M. M., ne takdim edilecektir. 

2. İstanbul Şehzade Camiinin içine teşrif 
ederseniz, alt katının çarşı haline getirilmiş ol
duğunu görürsünüz. Buna muadil böyle boş 
duran yerler, muntazaman büyük kâr getirir 
bir hale getirilecektir. 

3. Yeni bir zihniyet sahibi idare teşkilâtı
nın kurulmasını emrettiler. Bu yapılmaktadır. 
Vakıf işletmelerinin çalışmaları devam etmekte
dir. Kısa zamanda bunlar huzurunuza gelecek
tir. 

Sözlerimi bitirir hürmetlerimi sunanın. (Al
kışlar. ) 

BAŞKAN — 0. K. M. P. Grupu adına Sayın 
Tahsin Telli. 

C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA TAH
SİN TELLİ (Erzurum) — Muhterem arkadaş
lar; C. K. M. P. adına Vakıflar Genel Müdür
lüğü 1963 bütçesi dolayısiyle Vakıflar hakkın
daki görüşümüzü arz ediyorum. 
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Vakıf, eski zamanlardan beri kurulmuş bir ı 

hayır müessesesidir. îslâmiyetten önce, muhte
lif şekillerde meydana gelen vakıf hareketi îslâ-
miyette tam ve kâmil bir hal almıştır. Birçok 
âmme hizmetleri ve ihtiyaçları bu müessese va- j 
sıtasiyle cevaplandırılmıştır. 

Medeni Kanunun kabulü ile vakıf müessese
si yerini tesise terk etmiştir. Eski vakıflar ı 
hakkında ayrıca tatbikat kanunu çıkarılacağı, 
864 sayılı Kanunu Medeninin sureti meriyet ve i 
şekli. tatbiki hakkındaki Kanunun 8 nci mad- • 
desinde belirtilmiştir. 

2762 sayılı Kanun, tatbikat kanununda bah- j 
sedilen evkaf hakkında bir tatbikat kanunu ol- I 
ma sınırını aşmış bir teşkilât kanunu mahiye- l 
tini almıştır. 

C. K. M. P, Grupu olarak vakfın ehemmiye-
tiyle mütenasip şekilde bu müessesenin kendi- | 
sinden beklenen fonksiyonu ifa edebilmesi için } 
yeni esaslarla tahkim edilmesi gerektiği kanaa- ! 
tindedir. Takibedileeek yol ayrıca arz olunacak
tır. j 

Muhterem arkadaşlar : 
2762 sayıh Kanunla Vakıflar iki kısma ay- i 

rılmıştır. 
1. Mazbut vakıflar : | 
a) Bu kanundan önce zaptedilnıiş bulunan j 

vakıflar; 
b) Bu kanundan önce idaresi zaptedilmiş 

olan vakıflar; 
e) Mütevelliliği bir makama şart edilmiş 

vakıflar; 
ç) Kanunen veya fiilen hayırlı bir hizmeti 

kalmamış olan vakıflar; 
d) Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerinden ; 

başkalarına şant edilmiş vakıflar, t 
'Bunların hepsine birden mazbut vakıflar de- I 

nir. Bunlar Vakıflar Genel Müdürlüğünce ida
re edilmektedir. 

2. Mülhak vakıflar : 
Mütevelliler veya seçilen heyetler tarafından 

idare edilen vakıflardır. | 
Muhterem arkadaşlar; 
Bir müessese ne kadar ulvi gayelerle ku

rulmuş olursa olsun yöneticilerde yeterli ehli
yet bulunmadığı müddetçe maksadın tam mâ-
nasiyle tahassülu mümkün değildir. Bu zaru
ret iledir ki, idare meclisi başkan ye üyelerinin 
hukuk veya mülkiye diplomalılarından ve Dev- [ 
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let işlerinde bilgi ve görgüleri ile tanınmış olan
lar arasından seçileceği esası kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün vazifeleri 
kanunda sayılmıştır. Bunlar arasında 4 Ejkim 
1926 tarihinden evvel vücut bulmuş vakıfların 
idare ve temsil edilmesi ve 7044 sayılı Kanunla 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen esa
sen vakıf oltıp tarihî ve mimari kıymeti haiz 
eski eserlerin tamir ve bakımı vardır, tdare 
edilen vakıflar eski hukukumuza müsteniden 
kurulmuş olmalarına mebni idarecilerin bu sa
hada bilgi sahibi olmaları lâzımdır. Tarihî ve 
mimarî eski eserlerin bakımı için de ihtisasa 
ihtiyaç vardır. Binaenaleyh Evkaf İdaresinde 
önemli mevki işgal eden kimselerin hukuk veya 
Siyasal Bilgiler Fakültesi diplomasına sartıip 
Derlet işlerinde bilgi ve ıgörgü sahibi bulunma
ları kâfi değildir. Vakıflar hukukunda, tarihî 
ve mimari eserlerin kıymetini takdirde bilgi 
sahibi olmaları da lâzımdır. 

2762 sayılı Kanunun neşrinden sonra vakıf
ların icareteyne ve mukataaya bağlanamıyaoağı 
esası benimsenmiş, evvelce icareteyn veya onu-
kataaya bağlanan vakıfların muayyen bir taviz 
bedeli karşılığında mutasarrıfına temlik edilmesi 
hususunda hüküm konmuştur. 1955 yılma ka
dar ödenm'iyen taviz 'bedellerine rağmen vakfın 
mülkiyeti mutasarrıfına cebren temlik edilmiş, 
Vakıflar İdaresi ipotekli alacaklı durumuna gir
miştir. Taviz bedelinin miktarını tesbit eden 
kıstas yanlış seçilmiş, vakıflar idaresi bu suret
le telâfisi mümkün olmıyan zarara mâruz bıra
kılmıştır. 

Vakıfların icareteyne bağlanmaması prensi
bi yerindedir. Ancak, mukataanm muhafazasın
da zaruret vardır. Kapatılmış bulunan bu yolun 
açılması faydalır. Çünkü; bugün Evkaf İdare
sinin elinde yurdumuzun muhtelif yerlerinde 
kıymetli arsalar mevcuttur. Şehirlerimizde ar
sa teinini bir dâva halini almıştır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü malî imkânlariyle bu arsalar 
üzerinde inşaat yaptırmaya muktedir değildir. 
Arsaların elden çıkarılması da doğru değildir. 
Diyanî vakıflara ait arsa ve akaarm ilerde ku
rulması muhtemel dinî cemaatlere terk edilme 
hususuda gözden ırak tutulmamak lâzımdır. 
Arsalar üzerinde inşaat yapılmaması âmmenin 
ve vakfın zararınadır. Mütemmim cüz'ü prensi
bine sadık kalınarak mukataanm ihdasında 
memleket menfaati vardır. Vakıflar Genel Mü-
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dürlüğünün koyacağı şartlara ve imar plânına I 
uygun şekilde b'ina yapılmak üzere arsalar ki- I 
ra karşılığında muayyen bir müddet için ahar I 
şahıslara kiraya verilebilir. Kira müddetinin I 
hitamında arsa üzerine yapılan bina vakfa1 aid-
olur. Bu suretle vakıf 'ihya edilmiş olur. Mev
zuatımızın 'bu esaslara göre düzeltilmesi yerin
de olur kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vakıflar- Kanunu, mevkileri ve gelirleri itd-

(bariyle muhalffazasında lüzum görülmiyen akar 
ve toprakların satılabiTmesînde Umum Müdür
lüğe yetki vermiştir. 1940 yılında fevkalâde 
hal dolayısiyle kabul edilen Millî Korunma Ka
nuniyle musakkatf gayrimenkullerin kiraları 
dondurulmuştur. 6570 sayılı Kanunla da bu 
'kıstaslar biraz genişletilmiştir. Vakfa ait ki
ra bedellerinin düşüklüğü karşısında gelir, 
vakfın masrafını dalhi karşılaım atmış, Genel 
Müdürlük birçok gayrimenkulunu elden çıkar
mak mecburiyetinde kalmıştır. Sonradan yaptı- | 
rılan binalara da mahalli belediyeler menfi ta
vır takınarak emsallerinden düşük kira bedeli 
takdir etmişlerdir. Bu suretle de zarar mik
tarı artmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün elinde envan
ter değeri 1 milyar 5 milyon liralık akar bu
lunduğu halde gelirinin % 1 den aşağı 9 000 000 
lira oluşu üzücü bir haldir. Bu sebeple mües
sese kendisinden beklenen fonksiyonu ifa ede
memektedir. Vakıfları zarardan kurtarmak 
amaciyle Hükümet tarafından sevk edilen 6570 
sayılı Kanuna ek bent tasarısı ihtiyaca cevap 
vermez. Çünkü kira bedellerinden elde edilecek 
para da ancak 2,5 milyon liralık artış sağlana
bilmektedir. 

Hükümet plânın muvaffakiyeti için iç fi
nansman rezervleri aramaktadır. Kira bedel
leri serbest bırakıldığı takdirde âmme müesse
selerine ait gayrimenkuller gerçek kira bedeli 
karşılığında kiraya verilebilecek, bundan ol
dukça önemli miktarda gelir sağlanacaktır. Ke
za eşhasa ait gayrimenkul gelirlerinden de, Ge
lir Vergisi alınmak suretiyle gelir sağlanmış 
olacaktır. Vakıfların elindeki gayrimenkuller 
% 5 üzerinden 50 000 000 lira üstünde kira 
getirebilir. Bu dahi gerçek kira bedelinin du
nunda bir tahmindir. Haddizatında hususi şa
hıslar elinde bulunan gayrimenkuller asgari j 
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I % 10 gelir getirebilmekte ve çabucak değerini 
I amorti etmektedir. Bu hal göz önüne alınarak 
I kanunlarda gereken ıslahatın yapılması zamanı-
I nm geldiği kanaatindeyiz. 

Satış yapılan gayrimenkullerin satış bedelle
rinin kaidetcn satılan gayrimenkullerin bulun
duğu şehirlerde yapılacak binalara sarfı lâzım-
gelmektedir. Tatbikatta buna riayet edilme
miş, siyasi maksatlarla vakfa ait paralar başka 
şehirlere ve verimsiz yerlere sarf edilmek sure
tiyle vakıflar zarara uğratılmıştır. Badema 
plân ve kanun hükümleri göz önünde tutularak 
yatırımların verimli kılınması zaruridir. 

Halen yürürlükte bulunan kanunun mütevel
lilerin azline dair hükümleri çok ağırdır. Bu 
hükümlerin Medeni Kanun hükümlerine uygun 
şekilde tanzimi yerinde olur. Keza tevliyetten 
azledilen kimsenin tekrar mütevelli oiamıyaca-
ğına dair hüküm de hatalıdır. On sene müd
detle mütevelli tâyin edilmemiş mülhak vakıf
ların mazbut vakıf haline getirilmesi haksız ne-

ı ticeler doğuracak hükümlerdendir. 
Vakıflar Kanununun neşrinden önce mev

cut bâzı vakıfların gelirlerinin, başka vakıflara 
harcanmasının tahsisi, kabulü ve bunun devam 
ettirilmesi vakfa aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlar : 
7044 sayılı Kanunla tarihî ve mimari kıyme

ti haiz aslında vakıf olan eserler Vakıflar Qte-
nel Müdürlüğüne devredilmiş bulunmaktadır. 
Bunların bakım ve tamiri için her yıl Maliye 
Bütçesine konulan paradan Umum Müdürlüğe 
yardım yapılmaktadır. Halen bu mahiyetteki 
eser ve âbideler 3 600 civarındadır. Maliye 
bütçesinden bu yıl verilecek paralardan 17 mil
yon lirası âbideler ile devralman eserlerin ba
kım ve tamirine sarf olunacaktır. Bu eserlerin 
tamir ve restoresi için asgari 600 milyon liraya 

I ihtiyaç vardır. 5 yıllık plân devresi zarfında 
sarfı 100 milyon liradır. Şu duruma göre, bu 
eserler 30 senede tamir edilmiş olacaklardır. 
Esasen uzun zamandan beri muhtelif düşünce
lerle insanların ve tabiatın tahribine terk edil
miş bulunan bu eserlerin plânlı devrede de ih
mali üzücüdür. ^ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu sahada ça
lışacak kadrosu da kâfi değildir. Genel Müdür
lük kadrosunda 950, 1 100, 1 250, 1 750 lira
lık 15 Y. Müh. ve mimar kadrosu mev-
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. cuttur. Restorasyon için ayrıca ihtisasa ihtiyaç I 
vardır. Bu kadar az bir kadro ile Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü kendisinden beklenen fonksiyo
nu tam mânasiyle ifa edemiyeceği aşikârdır. I 

Medeni Kanunumuza göre kurulan tesisler 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün murakabesine 
tabi değildir. Diyanî vakıflar ise, Medeni Ka
nuna göre teftiş ve- murakabe dışındadır. Ka
nunda âmme hukukunun mahfuziyeti kaidesi be
nimsenmiş olmasına rağmen idari tahdidata ait 
kanun da yapılmamıştır. Âmme hizmetine tah
sis edilmiş bulunan tesislerin, kontrolünün sağ
lanmaması âmmenin zararını mucibolur. Bu 
itibarla Medeni Kanunda işaret edilen idari tah
didata ait kanunun hazırlanmasında ve kabu
lünde fayda vardır. 

Halen işletilmekte olan zeytinlikler de tica
ri işletmeciliğin kaidelerine uygun tarzda işle-
tilememektedir. Asıl sebep yönetim elemanına 
verileri paranın azlığıdır. Ticari kabiliyete sa
hip kimseleri ücret bareminin dışına çıkmak 
suretiyle müessesenin başına getirmekte fayda I 
mülâhaza ediyoruz. I 

Geçmişte ve halen mühim âmme ihtiyaçları
na cevap veren vakıf ve tesislerin daha iyi dü
zenlenmesinde zaruret bulunduğu kanaatinde- I 
yiz. Hükümetin bunu sağlıyacak teşebbüslerini 
parti ğrupumuzun destekliyeceğini arz eder, C. 
K. M. P. Grupu adına hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar). 

BAŞKAN— C, H. P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Göker. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA MEH
MET GÖKER (Kayseri) — Sayın Başkan, Sa
yın milletvekilleri, C. H. P. Grupu adına 1960 
yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi hak
kında görüş, tenkid ve temennilerimizi arz 
ediyorum. I 

1959 - 1961 yıllarının tahsilat seyri ve inşa 
halinde bulunan binalardan 1963 yılında elde 
edileceği tahmin olunan kiralar da göz önünde I 
bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş olan 
bütçenin gelir ve gider toplamı 45 073 000 
liradır. 41 341 945 lira olan 1962 yılı bütçe
sine nazaran 3 731 055 lira bir fazlalık arz et- I 
mektedir. I 

45 073 000 lira. olarak teklif edilen 1963 
yılı gelir bütçesinin 22 582 600 lirası Vakıf
lar Gcnol Müdürlüğünün kendi kaynakla- | 

15.2.1969 0 : 4 
rından ve 22 490 400 lirası da Hazine yardı
mından karşılanacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Vakıf, malın hükmi şahsiyet olarak insan

lığın hizmetine tahsis edilmesidir. Eski me
deniyetlerde, eski Roma medeniyetinde teki
rine tasadüf edilirse de şahsiyetini îslâmiyette 
kazanmış ve ecdadımız vakıf sahasında dün
yaya örnek olacak eserler vermiştir. Ecdadı^ 
mızın fütuhat devirlerine muvazi olarak ve 
onun büyüklüğüne lâyık vakıf eserleri ver
miş ve împaroturluğa iltihak edilen ülkelerde 
insanlık için din, meshep, ırk ve cinsiyet 
farkı gözetmeksizin vakıf eserlerden Türk
lerle beraber faydalanma hakkı tanınmıştır. Bu 
eserlerin birçokları gerileme devirlerinden. 
sonra, millî hudutlarımız dışında kalmış ve 
dolayısiyle de vakıfları besliyen gelir kaynakları
nın büyük kısmı Balkanlar'da, Mısır'da, 
Irak'ta; kalması hasebiyle cemiyete sağladığı 
sosyal ve iktisadi yardımlarda da geride kal
mıştır. 

Millî hudutlarımız içinde kalmış olan vakıf 
eserlerin, bir kısmı yangın ve tabiî âfetlerle 
kısmen veya tamamen harabolmuş ve ayakta 
kalabilenlerde bugünkü Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen mütevazı bütçe ile 
hayatiyetleri kısmen idame ettirilebilmiştİT. 
Mâruz kalman tabiî ve beşeri âfetlere rağmen 
Türkiye hudutları içerisinde dünya şahaser-
leri arasına geçmiş bol miktarda vakıf eserleri 
vardır. Bunlar kervansaraylar, âbideler, han
lar, camiler, sebiller, mezarlık, hastaneler ve 
sairedir. 

Vakıfların tarihimizdeki kudret ve değer
leri büyüktür. Vakıf müesseselerin ifa ettiği 
hizmetler karşılıksızdır. Bu eserlerin kullanıl
masında «italarımızın müsamahası, bütçeleri 
her devirde dillere destan olmuş ve devlet 
bütçesine muvazi bütçelere . sahibolmuşlardır. 
Bu sıfatla vakıflar mahiyetleri itibariyle sosyal 
dayanışma müesseseleri olup bunun dışında da 
bir kısım devletin görmesi icabeden hizmetleri 
görürler. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütçede Vakıflar Genel Müdürlüğünün ge 

lirleri arasında yer alan birinci bölüm icarei 
vahidedir. Bu gelir vakıf akaarların kirala
rından toplanmaktadır. Bu bölümde elde 
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edilen gelir 1962 yılı bütçesinde 9 000 000 lira 
olup bu sene 11 500 000 lira tahmin edilmiştir. 
Vakıf eserlerinin kıymetlendirilmesinde İmlen 
tesbit edilen değerleri bir milyar liranın 
üzerindedir. Bu derece kıymetli emvalden elde 
edilen 9 000 000 veya 11 500 000 Türk lirası 
gelirin azlığını işaret etmek kâfidir. Vakıf gay-
rimenkullerinin kira bedellerinin bu "kadar dü
şük olması muhtelif talihlerde çıkarılan Millî 
Korunma kanunlariyle kira mevzuatına vaz'edi-
len tahditler ve son olarak da 6570 sayılı Gayri
menkul kiraları hakkındaki Kanundur. Devlet 
Vekâletinin bu hususu ıslah amaeiyle hazırla
mış olduğu tasarının halen Millet Meclisi komis
yonlarında tetkik edilmekte olduğunu memnu
niyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Büyük Meclisin 
bu kanunu biran evvel kabul etmesi vakıf eser
lerin kiralarında ve dolayısiyle Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün gelir bütçesinde artışlar kayde
deceği tabiîdir. Gayesi itibariyle. 

Meselâ, İstanbul'da bulunan bir kısım vakıf 
eserlerin bu sebeple emsallerine nazaran çok 
düşük kira bedeliyle kiralandığı bir hakikattir. 
Bu gayrimenkullerden alman kira bedeli gay
rimenkulun senelik normal yıpranmalarını da
hi karşılıyaeak miktara baliğ olmamaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü gelirlerini artır
mak ve memleket turizmine hizmet gayesiyle 
muhtelif illerde otel inşasına teşebbüs etmiş, 
ancak 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden evvel yerleri 
tesbit edilen bu otellerin inşasında politik mülâ
hazalarla gayeye uygun yerde ve tarzda yapıl
mamış olması hasebiyle Genel Müdürlüğe fay
dası şöyle dursun zararlı olmuşlardıj. Şayet 
Vakıflar Genel Müdürlüğü memleket turizmine 
önem vermek isterse bunu otel inşası suretiyle 
değil elinde bulunan vakıf eserlerin gayeye 
uygun restore edilmesiyle temin etmeli aksi 
halde yapılmış olan bu nevi eserlerin elinden 
ve tasarrufundan çıkarılması çareleri aranmalı
dır. Bu nevi yerlere yapılacak sarfiyat iktisat 
kanunlarına uygun olarak iş muhitlerinde bol 
gelir getirecek sahalara yatırmalı ve gelirinin 
artışını sağlaması zaruridir. Vakıfların mevcut 
eserlerinden elde edilen 9 milyonluk gelir de
ğeri ile mukayese edildiği zaman geliri yüzde 
yarımdan biraz fazladır. Bu sebepledir ki, Va
kıflar İdaresi kendisine mevdu işleri geniş öl
çüde yapmak şöyle dursun elinde bulunan ee-
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dat yadigârlarının tamirini dahi yapamamakta
dır. 

Vakıf gelirleri arasında bulunan icarei mü
eccele ve mukaata tasfiyeye tabi tutulmakla 
gelir getirmek durumundan çıkmış sayılabilir. 
6219 sayılı Kanunla kurulmuş olan Vakıflar 
Bankasının yüzde 55 sermayesi Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne aittir. Banka kurulduğu günden 
beri tedbirli ve dirayetli personelinin çahşma-
siyle geliri her sene fazlalaşmış ve iktisadi kriz
lerden korunmasını temin etmiş ve millî banka
larımız seviyesinde itibarlı bankalarımızdan* ol
muştur. Bu bakımdan Vakıflar Bankasının ida
recilerini ve mensuplarını muvaffakiyetli çalış
malarından dolayı tebrik ederiz. Banka işletme
cilik yapamaz. 

Vakıflar İdaresi elinde bulunan toprakların
dan bir kısmını elinden çıkarmakta ve gelir te
min etmektedir. Vakıf eserlerden tamirleri im
kânsız olan veya mevcut plânlar dolayısiyle ta
mirine, restoresine sıra gelinceye kadar hayati
yetini kaybetmesi muhtemel olan veya kendisi
ne gelir temin etmiyecek durumdaki toprakla
rını geniş ölçüde elinden çıkarması ve elde edi
lecek gelirlerin münasip şekilde kullanılması 
zaruretine inanıyoruz. 

Zeytinlik hasılatı, arazi ve incirlik hasılatı, 
zeytinlik işletmeleri hasılatı ve kira bedelleri, 
vakıf memba suları kira bedelleri Vakıflar İda
resine daha fazla gelir teminine matuf, müte
hassıs elemanların çalışmalar yapması ve bu su
retle gelir ıslahı sağlanmasını temenni ederiz. 
Bu suretle Vakıflar Genel Müdürlüğü gelirleri
ni artırmak suretiyle kendi kendine yeter bir 
vaziyete gelmesi ve Hazine yardımından kurta
rılması ve bir kısım belediyelerde tahsil edilme
miş Vakıflar Genel Müdürlüğü alacaklarının 
tahsil imkânlarının araştırılması ve yardımlar
dan uzak kendi kendini idare edecek hale gel
mesini temenni etmekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi içerisin
deki gider durumuna gelince son senelerde ta-
kibedilen prensibe uygun yapılması ve sarflar 
politik mülâhazaların dışında olmalıdır. Bu 
masrafların başında âbidelerin onarımı, sosyal 
dayanışma dışındaki vazifesi olup 1963 bütçe
sine 10 000 000 lira tahsisat konulmuştur. Bu 
meblâğ 1962 senesine nazaran 1 250 000 lira 
fazladır. Vatanın şaheserleri olan bu âbidelerin 
sayısı 3 -143 civarındadır. Bu tahsisatın daha 
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fazla olması arzumuzdur. Ancak gelir kaynak
ları ve bütçe imkânları içinde ayrılmış hu meb
lâğın gayeye uygun olarak kullanılmasını te
menni ederiz. 'Mevcut âbidelerin hayatiyetini 
bir süre daha devam ettirebilmek için milyon
larca liraya ihtiyaç vardır. Kira bedellerinde 
yapılacak değişiklik Yüce Meclisçe kanuniyet 
kesbettikten sonra bu bölüme konulacak tahsi
satın fazla olacağı tabiîdir. Bugünkü imkânlar 
içerisinde bir kısım eserlerin tamirine sıra. ge
linceye kadar tahsisat bu miktarlar civarında 
kaldığı takdirde büsbütün elden çıkacağı bir 
hakikattir. Maddi imkânlar yanında eserlerin 
ihyası için evvelâ fennî ekibin fazla miktarda 
ehliyetli kimselerden teşkili zaruridir. Bugün 
Genel Müdürlük (hizmetinde çalışan fenni eki
bin miktarı az olup bu kadro ile eserlerin ta
mamı üzerinde çalışmak imkânı yoktur. Eser
lerin onarımında hayatiyetini muhafaza zaru
reti olduğundan tatbiki elemanlar yetiştirilip 
yapıldıkları devirdeki mimar tarzını muhafaza 
zarureti vardır. 

Vakıflar hayrî ve sosyal hizmetlerinin cemi
yette rolü ve tesiri büyüktür. Bu bakımdan Va
kıflar İdaresi sadece âbide ve dinî eserlerle maş-
gul olmayıp Devletin yapması lâzımgelen bir
çok sosyal meseleleri yapmaktadır. Vilâyetler
de bulunan ve sayıları bugün 20 yi bulan talebe 
yurtlarının bütün vilâyetlere teşmili imkânını 
araştırmalıdır. Ayrıca Ankara ve İstanbul'da 
bulunan yüksek tahsil kız ve erkek öğrenci yurt
larına Ibir evvelki seneye nazaran tahsisatın 
692 724 lira noksaniyle 2 250 000 lira konması
nı ve bu suretle ödeneğin tenkisinin esbabı mu-
cibesini tatminkâr bulmadık. Bu tahsisatı kıs
ma talebe kredi ve fonu ve Yurtlar Kanunu na
zara alınarak yapılmışsa takibettMeri , gayele
rin ayrı olması hasebiyle ödenekte gelecek se
nelerde artırma yapmanın çareleri aranmalıdır. 

Muhtaç ilkokul çocuklarına verilen yemek 
tahsisatlarının genişletilmesi ve gelecekte memle
ket mukadderatına hâkim olacak yavruların sıh
hatli yetişmeleri ön plâna alınmalıd.r İmaret
hanelerde daha çok fakire yemek tahsisi sure
tiyle taşıdığı sosyal gayeye yaklaşması temenni
ye şayandır.' 

Türkiye'de para almadan bakan ve tedavi 
eden tek hastane vakıf müessesesi olarak Guraba 
Hastanesidir. Personelinin durumunu ıslah için 
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yeni tedbirler alınmasını temenni eder ve has
taneye yapılan ilâve pavyon cemiyete yaraiflı 
bir müessese olarak iftihar edilecek bir haldir. 
İstanbul'da temeli <atılan diğer bir hastanenin 
vakıfın gayesine uygun bir eser olacağına ina
nıyoruz. 

Vakıf eserleri arasında bulunan camilere ya
pılan yardımların 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden 
sonra fark gözetmeden memleketin her köşesine 
aynı ölçüde yapılan yardımlardaki muvaffaki
yetinden dolayı Genel Müdürlük 'idareci ve 
olemanlarım tebrik ederiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bugünkü di
rayetli ve fedakâr personelinin daha randımanlı 
çalışabilmesi ve neticeler istihsali için : 

Vakıflara taalluk eden kira mevzuatının hu
susi bir kanunla süratle düzeltilmesi ve halen 
Yüce Mecliste bulunan kanun . tasarısının gaye
ye uygun bir şekilde kanuniyet kesbederek va
kıf eserleri gelirinin artırılması zaruridir. 

Vakıf eserlere lüzumsuz nazariyle bakan gö
rüşleri telâfi etmek amaciyle Medeni Kanu
nun tesise mütaallik hükümlerinde tadilât yap
mak suretiyle Amerika Garp devletleri anla
mında vakfa kıymet kazandıracak hukuki mev
zuatın bir an evvel ıslahı yoluna gidilmeli ve 
bilhassa 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile bağlı 
Vakıflar Nizamnamesinin süratli bir şekilde ta
dili yoluna gidilmesi ve inkişaf eden cemiyeti
mizin bugünkü durumuna uygun olarak yeni 
bir Vakıflar kanunu ve Nizamnamesi tanzimi 
vakıflarla alâkalı idarede ve şahıslarda mevcü-
dolan şikâyetlerin süratle önü alınması zarureti
ne kaandiz. 

Vakıflar idaresinin muhtelif belediyelerde 
•bulunan alacaklarının süratli olarak tahsili ile 
oradan edilecek 'gelirlerin gayesine uygun hiz
metlere sarfı ve icabederse bu yönden mevzu; 
atta ıslahat yapılmasına kaaniiz. 

Vakıfların tam olarak envanteri meveudolma-
dığından ihtisas sahiplerine bu işin tanzim ettiril
mesi zarureti vardır. 

Vakıflar Bankasının işletmecilik olarak ça
lışmasına hiçbir zaman taraftar değiliz. Banka 
işletme müessesesi olarak çalıştığı takdirde ban
kacılık gayesinden tamamiyle ayrılmış ve bugün 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne temin ettiği gelir
leri elde edememiş olacaktır. 
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Sayın Üyeler, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün geliri fazla, 

hayrî ve sosyal hizmetlerde ve âbidelerin onarı
mında tam olarak netice alabilmesi Yüksek Mec
lise halen gelmiş olan kamunun biran evvel kabulü 
've sair mevzuatın kabul edilecek istikamette in
kişafına bağlıdır. 1963 yılı bütçesinin idareye, 
milletimize hayırlı olmasını Grupumuz adına te
menni eder, hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ali Dizman. 

Y. T. P. GRUPU ADINA II. ALÎ DÎZMAN 
(Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun Vakıflar 
Genci Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle Vakıf
lar mevzuundaki görüşlerini hulasaten arza ça
lışacağım. 

Vakıflar atalarımızdan bize miras kalan en 
hayırlı, en ulvi gayeleri sinesinde taşıyan bir 
müessesedir. Millî Eğitim davasındaki, sağlık 
davasındaki ve bunlara benzer birçok sosyal 
dâvalarımızdaki cesameti gözümüzün önüne ge
tirdiğimiz takdirde bu dâvaları,, bütçe imkânla
rı içerisinde halle gayret sarf ettiğimiz müddet
çe, değil bugünkü bütçelerle, çok ileri tarihler
deki, çok daha geniş imkânlı bütçelerle bile bun
ları tam ve kâmil ıııânasiyle halletmeye, yakın 
bir gelecekte muktedir olmıyacağımızı anlarız. 
Bu dâvaları, geniş mikyasta halletmiş milletler 
dahi, bunların birçoğunu bütçelerine tahmil et
memişler, sosyal yardımlaşma derneklerine bu 
mevzuda geniş mikyasta vazifeler yüklemişler
dir. Biz de bu mevzuda vakıflar, bulunmaz bir 
fırsattır. Hiçbir din ve milletin tarihinde, bu 
kadar hayırlı, bu kadar ulvi gayeye maddi kıy
metlerin tamamının, tahsis edildiği görülmüş bir 
şey değildir. Bu ancak bizim atalarımız tarafın
dan yapılmış, insanlığa örnek müesseseler ola
rak vakıflar meydana getirilmiştir. Ne yazık 
ki, biz vakıfların ihdas tarihindeki. gayelerini, 
yavaş yavaş, zamanımızdaki ihtiyaçlara doğru 
kaydırmak yoluna gitmemiz sosyal dâvalarımı
zın hallinde en mühim hisseyi vakıflara verme
miz icabederken, hali hazırdaki mevcut mevzua
tımızla bu mevzu ile alâkalı davranışlarımız ve 
telkin vazifemizi lâyıkı ile yapmamız sonucu va
kıf hissini dumura uğratmış bulunmaktayız. 
En kısa zamanda bu yoldan çıkmamız, vakıfları 
eski şaşaası ile ihya etmemiz ve gayelerini de 
bugünün ihtiyaçlarına yavaş yavaş tevcih etme-
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miz bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 
Bu yola, ya vakıfları ihya yoliyle yahut bunun 
yerine ikame edilecek bir müessese yoliyle git
mek kabil olabilir. Ancak Medeni Kanunumuz-
daki tesislere mütedair hükümlerin bu yola bi
zi sevk etmediği uzun zamanın tecrübesiyle sa
bittir. Elde mevcut bir müessese hizmete mü
heyya iken başka birini aramaya da lüzum yok
tur. Bunun içindir ki, tek gayemiz vakıfları ih
ya etmek, vatandaşın şuurunda hiç değilse eski
sine (Atalarımızdakine) yakın bir mikyasta va
kıf şuurunu yerleştirmek, telkinatta bulunmak, 
mevzuatımızı müesseselerin inkişafına hizmet 
edecek bir hale ifrağ etmek olmalıdır. Bu itibar
la, vakıf mevzuunda, ana görüşümüz budur ve 
inanmaktayız ki, vakıflar ihya edilmedikçe mil
lî eğitim ve sağlık dâvaları başta olmak üzere 
büyük sosyal dâvalarımızı bütçe imkânlarımızla 
halle imkân bulamıyacağız. 

Vakıfları ihtiyaçlarımıza uygun bir istika
mette ve eski vüsatindeki bir seviyeye çıkarabil
mek için ilk şart halihazırdaki mevcut vakıfla
rın şartlarına harfiyen riayet edilmesidir. Vakı
fın şartlarına riayet ettiğimiz hususunda vatan
daşlarımızı inandırdığımız takdirde, yolun ya
rısını katetmiş olacağımız şüphesizdir. 

Asli olarak bu görüşümüzü arz ettikten son
ra, bütçenin sadece iki bölümüne temas edece
ğim. Bunlardan birisi üniversite ve okullar muh
taç öğrencileri yurt giderleri mevzuudur. Bu bö
lüme konan ödeneğin, mütaakıp bütçelerde bi
raz daha artırılması, maarif dâvamızın halline 
en büyük hizmeti yapacaktır. Fakir ve fakat üs
tün kabiliyetli çocuklarımız bu şekilde tahsille
rini ikmal etmek ve vatana çok daha hayırlı bi
rer insan olarak yetişmek imkânını bulacaklar
dır. 

tkinci mühim nokta, dernekler ve köyler ta
rafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yar
dım bölümüne konan tahsisattır. Bu sadece va
tandaşlarımızın arzularına Yüce Meclis olarak 
hürmet etmemiz için değil, yatırımlarımızın bi
zim. vereceğimizden çok daha üstün miktarlara 
halkımızın desteklemesini teşvik yolu ile ulaşma
sını sağlamak için de ayrı bir önem taşımakta
dır. Bir cami yaptırma derneğine Devlet tara
fından bin lira verildiği zaman hemen her yer
de görmekteyiz ki, halkın, böyle bir hayır işinin 
başlamış olmasını görmekten dolayı şevki art
makta, Hükümetin bin lirayla başladığı bir mev-
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züâ ö on bin, yirmi bin lirayla seve seve iştirak 
etmektedir. Böylece, Hükümetin yapacağı bin li
ralık bir yatırımla, bunun 10 - 20 misli bir ya
tırıma ulaşılabilmektedir. Bugün koyduğumuz 
dört milyon liralık bir yatırımla kırk milyonluk, 
yarın on milyon koyacağımız bir ödenekle asga
ri yüz,milyonluk yatırıma sahibolabileceğiz. Bu 
itibarladır ki, bu bölüme konulacak, ödeneği, sa
dece vatandaşın haklı arzularına bir hizmet ola
rak değil, yatırım bakımından inikaslarının da
ha büyük yatırımlara meydan vereceğini de 
göz Önüne alarak ileriki yıllar bütçelerinde artır
mak lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Elbetteki vakıflar üzerinde bugün söylene
cek en mühim söz, vakıf akaarlarının kiraları
nın artırılması mevzuudur. Bu mevzuu Hüküme
tin de benimseyerek lüzumlu tedbirleri derpiş 
eden tasarıyı Meclisimize getirmesini memnun
lukla karşılıyoruz. 

Gecenin bu geç vaktinde zamanınızı daha faz
la israf etmek istemiyorum. Bütçenin hayırlı ol
masını diler, Yeni Türkiye Partisi Meclis Gru-
punun en derin saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına sayın İhsan Ataöv. 
. İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayin Babkarı, 

muhterem arkadaşlarım; milletimizin, maddi 
servetleri yanında 'atasından vâris olarak aldı
ğı birçok mânevi servetleri de vardır. Bu mâ
nevi servetler zaman ilerledikçe mânevi değer
lerini kaybetmediği halde şahısların nefislerin
de duyduğu ve onları mânevi kuvvet olarak ka
bul ettiği bâzı duygular, bu servetleri lâyıkı ile 
değerlendiremiyor. Milletimizin kalbindeki fa
zilet müessesesi, topraklammızın altında ve 
üstündeki servetlerden çok daiha kuvvetliydi. 
Tarihimize bir göz atacaJk olursak, Atalarımız, 
bu memlekette o kadar büyük ve zengin vakıf 
hazinel ri bırakmışlardır ki, biz bunları gerek
tiği şekilde maalesef değerlendiremiyoruz. Bir
çok yerlerdeki vakıflar ımevcut kanunlara rağ
men elden çıkarılmakta veyahut da ıbun'lar ha
kiki mânaları itibariyle değerlendirilememekte-
dir. Benim bu kürsüde, şu anda söz 'alışımın 
en ibaşlı sebebi, muhterem arkadaşlarımın ıgö-
nüllerini eskiye doğru biraz götürmektir. Grup 
sözcüsü arkadaşımızın <bahsettiği noktalara do
kunmadan, İstanbul'da Fâtih Sultan Mehmet'
in bir vakfiyesini sizlere arz edeceğim. Bakınız 
o zaman, nasıl memlekette sosyal bir düşünce, 
nasıl hekimliğin sosyalizasyonu ve bugün bizim 
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yapamadığımız şeylerin o devirde nasıl yapıldı
ğını dikkatlerinize <arz ediyorum. Muhterem 
arkadaşlarım; Fâtih Sultan Mehmet şöyle bir 
vakfiyede bulunmuştur. 

«Ben ki Taşlık mevkiinde kâin bina ve inşa 
•eylediğim malûımulmülk olan 136 (bap dükkâ
nımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sa
hih eyledim. Şöyle ki : tşbu akaratımdan elde 
olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına 
ikişer kişi tâyin eyledim. Bunlar ki, ellerinde 
bir kap içerisinde kömür tozu külü ile ikireç 
tozu karıştırılmış olduğu halde günün belli sa
atlerinde bu sokakları gezeler ve ellerindeki 
bu tozu sokalklara tükürenlerin tükürükleri üs
tüne dökeler. Ve yevmiye 20 şer >akçe alalar. 
Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip, 15 yara sancı tâyin 
eyledim. Bunlar ki ayın muayyen günlerinde 
İstanbul'u gezeler ve kapıyı 'bilaistisna gezip 
çalalar. O evde hasta olup olmadığını soralar, 
Var ise şifaları orada mümkün ise şifayap 
ölalar. Değil ise kendilerinden Ihiçjbir karşılık 
beklemeksizin Darülacezeye kaldırılıp orada 
salâlh bulalar. Ve maazallah her hangi bir gıda 
maddesi buhranı vâki olur ise bırakmış olduğum 
100 aded silâh ehil erbabına verile. Bunlar ki, 
ayın ve yılın ic ab ettirdiği mevsimlerde, hayva
natın yumurta ve yavrulama zamanı değil, 
Balkanlara çıkıp hayvanatı vahşiyeyi avlaya 
ki, zinhar hastalar gıdasız kalmaya. 

Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim 
imarethanemde şehit ve şühedanın harimleri 
ve Medinei İstanbul'un fu'karası yemek yiye. 
Ancak ve Ancak bunlar yemek yemeye ve alma
ya bizzat kendileri gelmeye. Güneş indikten ve 
loş bir hava karardıktan sonra kimse görmeden 
kapalı kaplar içinde evlerine yemekleri götülü-
le.» 

Çok muhterem arkadaşlarım; bu vakfiyeyi 
veren Fâtih Sultan Mehmet hayır ve hasena
tın nasıl yapılacağını, (bugünkü Vakıf İdare
mize ilkokullara yemek verirken nasıl agıik 
karavanaların içinde böyle teşhir ede ede ye
mek verdiğini nasıl nakzettiğini, hekimliğin 
ve sağlığın İstanbul'da bırakılan vakfiye jile 
nasıl korunduğunu, fbize gösteren iyi bir Örne
ği olması bakımından dikkatlerinize sundum. 

Büyük Fâtih'in ruhunu şâdederken, bugün
kü vakıfların idaresi gayesini Sultan Mehmet'
in görüşüne uyarak tahakkuk ettirirse memle
kete daha fazla hizmet edileceği kanaatindeyim. 
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Hepinizi hürmetle selâmlarım, sevgili arka- I 

daşlarum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi var efen

dim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI ALİ SAKİR AĞANOĞ-

LU (Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem ar- I 
kadaşlar; tetkik edilmekte olan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi vesilesiyle, sayın 
hatipler, çok değerli tenkidler ve temenniler I 
izhar buyurdular. I 

Vakıflar Grenel Müdürlüğü müessesemiz, I 
1935 yılında organize edilmiş bir müessesedir. I 
O tarihe kadar eski mevzuatla binlerce ecdat I 
yadigârı vakfın idaresine devam edilmişti. 1926 
da Medeni Kanunu çıkarılmakla milletimizin 
sosyal bünyesinde yepyeni bir devir açılmıştır. I 
Vakıflar, her şeyden evvel sosyal müessesedir. 
Osmanlı Devleti bir jandarma devletti. Bilindi
ği gibi jandarma devlet, memleketin asayişini 
korur, adalet tevzi eder. Diğer bütün çalışma
lar, sosyal çalışmalar, ilmî çalışmalar vakıflara 
bırakılmıştı. Bu hususta eski Selçuk devletleri
ni, Abbasi Devletini örnek almışlardır. Dinî, sos
yal, iktisadi, insanî, her sahada pek çok hizmet I 
vakıflar yoliyle görülmekteydi. Bu itibarla, bu
gün bize intikal etmiş olan ecdat vakıfları, Türk 
toplumunun ne derece geniş düşünceli, medeni 
ve insanî hareket ettiğinin güzel eserleridir. Va- I 
laflar sadece mabetler, camiler, mescitler değil
dir. Vakıf içinde darüşşifalar, medreseler, ima- I 
retler, aş evleri, bakım yerleri bulunduğu gibi, I 
ecdadımızın ne derecede insani düşüncesini ifa- I 
de eden birtakım başka konular da vardır. Er- I 
zurum'da, bir içli vatandaşımız, vaktinden ev- I 
vel gelen leyleklerin korunması için tarla vak- I 
feder. Bunun mahiyeti nedir? Göçmen kuşlar, I 
leylekler, sıcak bölgelerden Anadolu'ya gelir, I 
Erzurum bölgesinde bazan kış gecikir, vaktin- I 
den ünce gelip de karla karşılaşınca müşkül bir I 
duruma düşerler. Leyleklerin bu acıklı halini I 
görüp acıyan bir içli vatandaş tarla vakfeder. I 
Der ki ; vaktinden evvel gelen leylekler sıkıntı- I 
ya düşerlerse bunları ahırlarınızda barındırınız. I 
İşte benim arazim bunun vakfıdır. I 

İstanbul'da cariyelikten sultan olan bir ha- I 
seki çanak çömlek vakfı tesis eder. Kendi ço- I 
cukluğunda, hizmet ederken çanak kırdığı za- I 
manda efendisi veya evin hanımı tarafından son I 
derece azarlanırmış. Bu, içinde bir ıstırap kay- | 
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nağı olmuş günün birinde kendisi haseki olun
ca vaktiyle çocukluğunda, gençliğinde çektiği 
ıstırapları başkaları çekmesin diye, hizmetçile
rin kırdığı çanak çömleklerin yerine konması 
için bir vakıf ihdas eder. Bu misal gösteriyor ki, 
ecdadımız, çok insanî, medeni ölçülerle, servet
lerinin bir kısmını, veya tamamını vakfetmiş
lerdir. Bu, Türk Milletinin medeni ölçüsüdür. 
Bu eserlerin hepsi Cumhuriyet devrinde, Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün idare ve muhafazası
na terk edilmiştir. 

Teşkilâtı kurulurken bu müessesenin teşkilât 
kanununu hazırlamak kolay olmamıştır. 1935 te 
çıkarılan Teşkilât Kanunu İsviçreli bir müte
hassısın yardımı ile hazırlanmıştır. 

Medeni Kanun, İsviçre Medeni Kanunundan 
alındığı için, Vakıflar Genel Müdürlüğü de 
1935 te bu ölçülere uygun bir teşkilât kanunu 
ile kurulmuştur ve bugüne kadar vakıflar mü
essesesi bu kanun ile idare edilegelmiştir. Çok 
çeşitli hizmetler bu müessese içinde yer almış 
ve almaktadır. 1935 ten sonra vakıfların devral
mış olduğu eski eserler, âbidevi eserler 2 443 
adeddeydi. Bunlar; camiler, mescitler, medrese
ler ve sairedir. 1957 yılında çıkarılan 7044 sayılı 
Kanunla, aslı vakıf olan tekmil tarihî, âbidevi 
eserler de vakıflara devredilmiştir. 1957 den 
sonra, 7044 sayılı Kanun hükümlerine göre da
ha 1 026 tarihî eser vakıflara devredilmiştir. 
Bugün; vakıfların elinde tarihî, âbidevi eser ola
rak 3 469 eser vardır. Bunlar, camiler, mescit
ler, medreseler, imaretler, ve saire olarak dinî 
hizmetlere, sosyal hizmetlere tahsis edilmiş bi
nalardır. Bunlardan başka, muhterem hatiplerin 
temas buyurdukları irat getiren gayrimenkuller 
de vardır. Bunların envanteri var mıdır? Suali 
soruldu. Vardır. 1935 ten beri yapılan çalışma
larla vakıflara ait varlık tesbit ve tescil edilmiş
tir. Ve bugün, gayrimusakkaf ve musakkaf ola
rak, W 801 mazbut, 2 362 mülhak olarak 
19 163 vakıf gayrimenkul mevcuttur. 

Sayın 'hatipler ihtilâflardan bahsettiler. Pek 
çak vakıf gayrimenkulunun mahkemelik oldu
ğundan 'battısetttiler. Doğrudur. 

Ama, bu; yalnız, vakıfları ilgilendiren bir 
husus değildir. 

Türkiye'de tapu kadastro çakışmalarının ta
mamlanmasından dolayı gayrimenlkul ihtilâf
larının ne kadar çok olduğuna Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 'bütçesi vesilesi ile de 
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uzun uzun temas edilmiştir. Ve yine Danıştay I 
Bütçesi ikonuşulurken, her sene 130 - 40 bin dos- I 
yanın <o müessesede mevızu olarak ele alındığın- I 
dan bahsedildi. Bunlar, sosyal bünyemizdeki I 
ihtilâfların çokluğunu ifade eder. Vakıflar da I 
gayrimenkullerle iştigal eden bir müessesedir. I 
Bu müessesenin elindeki gayrimenkullerin bir I 
kısmı da ihtilâf mevzuu olarak adlî makamla- I 
ra intikal edebilir ve etmektedir. Bunun diğer I 
bir sebebi vakıfların mevzuatıdır. Çeşitli mak- I 
satlarla vakıflar yapılmıştır. Zamanla bunların I 
istimal tarzı değişmiştir. Değişmek icabetmiş- I 
tir. Ve bunun neticesinde vâkıfın varisleriyle I 
Vakıflar İdaresi arasında birtakım ihtilâflar I 
auhur etmektedir. Bunu, sadece Vakıflar Genel I 
Müdürlüğünün çalışmasına atfedilecek !bir ku
sur olarak mütalâa -etmek yerinde değildir. I 
Muhterem arkadaşlar; Vakıflar Genel Müdür
lüğünüz 1953 yılma kadar tamamiyle kendi 
varidaıtiyle idare ediliyordu. 'Tabiî; çalışmaları 
bugünkü kadar genişlemiş değildi, ama yine I 
büyük camilerimize devamlı 'olarak Vakıflar I 
İdaresi tarafından ^bakılıyordu. Ve o zamanki 
mütevazi bütçesiyle pek çok eser tamir edile- I 
gelmiştir. Bugünkü çalışmaları dalha geniş öl
çüdedir. Her yıl dana da genişlemektedir. I 

Vakıflar idaresi bir taraftan esiki eserleri I 
onarıp, ihya edip muhafaza ederken; diğer I 
taraftan da (birtakım iktisadi hizmetler gören I 
binalarını idare etmekte ve onlardan irat elde 
etmektedir. Vakıfların elindeki ayrimenkulleri I 
muhtelif sınıflarda mütalâa etmek mümkündür. 
Bu ıg-ayrİTnenkullerin ,bdr kısmı, musakkaf gay- I 
rimenkuldür. Bir iş hanıdır; çarşıdır; vakıf I 
apartmanıdır. Bunlardan gelir sağlanmaktadır. I 
Bir kısmı aratzidir. Ziraat arazisidir. Bir kısmı I 
zeytinliktir. Bağ, balhçedir. Vakfın elinde tutul- I 
masına, mulhafaza edilmesine zaruret olmıyan 
bir kısım arazinin, arsaların satılmasına öteden 
beri yer verilmiştir. Bunlardan sağlanan vari- I 
datla da'ha verimli yeni .gayrimenkuller alın
maktadır. Bilhassa o vakfın bulunduğu bölge
de, bulunduğu şehirde yeni işhanları, yeni dük
kânlar, çarşılar yapılmak suretiyle vatandaş
ların hizmetine gidilmektedir. O şehirin imarı- I 
na hizmet edilmektedir. Yine vakıflar mevzu
atına göre bir kısım vakıf zeytinlikler Vakıflar 
İdaresine işletilmektedir. Bunlardan elde edi
len hâsılat, vâkıfın aslî gayesine ıgöre kullanıl- I 
maktadır. I 
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Bir sayın (hatip, bu işletmelerin iyi idare1 

edilmediğinden bahsettiler. Bendeniz aynı kat 
naatte değilim. Bugün, körfez bölgesi dediği
miz Edremit bölgesindeki vakıf zeytinlikler, o 
civarda en iyi bakılan, mütehassıs zeytinciler 
tarafından idare edilen zeytinliklerdir. Hattâ, 
geçen sene orada işçiler için lojmanlar yaptı
rılmaya başlanmıştır. Diğer işletmelere örnek 
olacak şekilde işçiler barındırılmakta ve işçi
lerin hayat standardı bu bölgede yükseltilmek
tedir. Bunların daha iyi işletilmesi hepimizin 
arzusudur. Bu, teknik personel meselesidir. Bu
gün, vakıfların tekmil kadrosu, 1 275 kişidir. 
Bu kadro içerisinde teknik eleman olarak 59 
kişi vardır. Bu 59 kişinin hemen hepsi eski eser
lerin ihyası, imarı için çalışan mühendisler ve 
memurlardır. Fakat, memleketimizin bir hudu
dundan öbür hududuna, kadar, 'biraız evvel ade
dini arz ettiğim 3 500 e yakın eserin birer bi
rer ele alınması, röleıvelerinin yapılması, aslı
na uygun şekilde tamir ve restorasyonu çok 
geniş çalışmaları icalbettiren teknik işlerdir. 
Vakıflar 'Teşkilâtında çalışan bu teknik perso
nel, muayyen ücretlerle çalıştırılan kimseler
dir. Diğer dairelerde olduğu gibi bu dairemi
zin de teknik personelini devamlı olarak tut
mak ve bunların adedini artırmak, ücret maaş 
sistemimizle ilgili bir mevzudur. Maaş ve üc
retlerin tatminkâr olmamasına rağmen mevcut 
personel canla :başla çalışmaktadır. Bu işe biraz 
da gönül vermiş insanlar olarak, ecdat yadigâ
rı eserleri asli haline getirmek için büyük gay
ret sarf etmekte okluklarını huzurunuzda şük
ranla ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; eski esefler içiiı 
Cumhuriyet devrinde yüz milyona yakın para 
harcanmıştır. Ve yüzlerce eser tamir edilmiş, 
ihya edilmiştir. 1962 yılında 176 eser tamir 
edilmiştir. Bunlar için 15 milyon lira harcan
mıştır. 1963 yılında 109 eser restore edilecek
tir. PFogramımııza göre 'bunlar için 20 milyon 
lira civarında bir harcama yapacağız. Bu tem
po ile 3 600 civarında eski eseri 10 - 15 sene 
içerisinde tamir etmek mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Vakıfların diğer ça
lışmaları, hayır çalışmaları, hepimizin arzu et
tiğimiz gibi devamlı olarak geliştirilmesi icab-
!eden çalışmalardır. Bugün, muhtaç vatandaşla
ra yardım olarak 2"79 Ib'in lira tahsisat ayrıl
mıştır. Bütçemizde 'bunu ama ve mulhtaç <va-
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tandaşlara aylık olarak ödemekteyiz. Yine 20 
yerde öğrenci yurdu vardır. Bunun üç tanesi 
yüksek ta'hsile devam eden öğrenciler içindir. 
İstanbul ve Ankara'dadır; diğerleri orta öğre-
n'im yapan mulhtaç ve kabiliyetli çocukları ba
rındıran yurtlardır. Bu yurtların »adedini 
artırmayı arzu etmekteyiz. İBu hususta çalış
malarımızı genişletmekteyiz. Bütçeye konmuş 
olan tahsisat 1963 yılında yapacağımız işler 
için kâfidir. 1962 yılında 'bütçeye konulmuş; 
lolan tahsisatın tamamının 'kullanılmaması bir
takım -mevzuat sebeplerinden ileri geliyor. Ev
velâ, öğrenci yurtlarını Doğu illerim'izde yay
mayı arzu ediyoruz. Fakat, bugünkü mevzu
ata göre Vakıf Müdürlüğü bulunan şehirlerde, 
vilâyetlerde yurt açmak müm'kün. Bu mevzu
atı değiştirerek, vakıfların idari teşkilâtı bu-
lunmıyan illerde de yurt açmak için çalışmak
tayız. İkinci husus, vakıflar, vilâyetlerin ve
ya -belediyelerin temin edecekleri 'binalarda yurt 
açmaktadır. Oraya malzemesini, memurunu 
göndererek: yurt açmaktadır. 1962 yılında de
vamlı mu)hıa;beremi'z olan Ibirkaç vilâyet bize is
tenen vasıfta 'bina temin edemediği için, 'istedi
ğimiz birkaç yurdu açamamışızdır. Fakat 1963 
yılında Doğu 'illerimizin birkaçında yurt açmak 
için çalışmalarımızı 'artıracağız. 

Dernek yardımlarına gelince; Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü her yıl, bütçesinden derneklere 
yardım olarak Ibir miktar para ayırmaktadır. 
Bu miktar, bütçeye 'koman meblâğ aiz görülebi
lir. Fakat bu yardımların maddi 'olmaktan zi
yade mânevi, teşvik edici tarafı vardır. Bugün 
memleketimizin 'hemen (her vilâyetinde birçok 
dernek, köy, kasaba içinde cami yaptırma -gay
retindedir. Bu dernekler toplu çalışmanın; bir 
•maksada birlikte 'hizmet etmenin .canlı örnek
leridir. Bizim yapdığımız yardımlar onları teş
vik içindir. Bu beraber çalışmaları 'hızlandır
mak içindir. Derneklere yapılan i'ki üç bin li
ralık yardım onların 'ortaya 'koyduğu büyük 
•meblâğlar yanında küçük, isembolik rakamlar
dır. Bunun daha fazla olması 'Türkiye Cum-
'huriyetinin ve Devletinin bütçesiyle ilgili bir 
'konudur. 'Milletimiz zenginleştikçe, vergi kay-
na'klarımrz zenginleştikçe, bü'tçemizdeki rakam
lar kabardıkça bu kabil yardımlar çoğalabi
lir. 19'68 yılında butçemizdeki 4 milyon 260 
bin liralık meblâğın tevzi şekli üzerinde bir-
talanı fikirler ileri sürüldü. Eskiden nasıl, ne 
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maksatla kullanılırdı, bunun münakaşasını ya
pacak değilim. Fakat, iki yıldır bütçedeki 
yardım meblâğının büyük kısmı vilâyetlerde 
valilerin emrine verilmektedir. Köy başına 
75 lira Ihesabiyle bir vilâyet içerisindeki 'köy 
adedine ıgöre, 30, 40, 50 bin lira valiler emrine 
gönderilmektedir. Bundan maksat, vali, ma-
'hallindeki çalışmaları, köylerin durumunu da-
.ha iyi bilir. Cami yapma derneklerinin en 
muhtaç lolanları ıgöz önünde bulundurularak 
ikişer, üçer bin lira yardım yapmak: suretiyle 
bu meblâğı taksim -eder. Merkezde alı koydu
ğumuz miktar, yine 'objektif ölçülerle dağıtıl
maktadır. Bizim idaremizden arkadaışlarım 
müsterih 'olabilirler. Hiçbir tefrik yapılmak
sızın, bu cüzi diyebileceğimiz meblâğı yüzlerce 
yerlere küçük miktarlar halinde dağıtmaktayız 
ve bu yola devam ediyoruz. Niçin bunu mer
kezde alıkoyuyoruz? Bütçe Karma Komisyo
nunda da arz etmiştim. Demokratik bir niza
mın 'geliştirilmesi için çalışmaktayız. Vatan
daşlar parlâmento mensuplariyle devamlı te
mas halindedir. Devamlı isteklerde ve dilek
lerde bulunmaktadırlar. Ayrıca, Devlet Baş-» 
kanından başlıyarak Bakanlara, umum müdür
lere devamlı mektuplar gelmektedir. Bunların 
bir kısmının tatmin edilmesi, cevap verilmesi 
lâzımgelir. Küçük miktarlarla da olsa teşvik 
edici yardımlar yapılması gerekir. Onun için, 
müessese merkez emrinde bir miktar para bu
lundurmayı sene içersinde vâki 'olacak dilekle^ 
ri cevaplandırmıak için 'faydalı görmüştür. 1963 
yılında bu ölçülerle çalışmalarımıza devam ede
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, vakıf müessesesinin 
gelişmemiş olduğu hususunda bâzı fikirler 
ileri sürüldü. Cumhuriyet devrine geMnceye 
kadar pekçok vakıf yapıldığı halde, Cum
huriyet devrinde niçin yeni vakıflar yapılma
maktadır? dendi. Bu husus sosyal bünyemiz
le ilgilidir. Eski devirlerde birçok iktisadi, 
sosyal ve ilmî çalışmaları devlet üzerine al
mamıştır. Fertlerin ve vakıfların çalışmala
rına bırakmıştır. Halbuki Cumhuriyet dev
rinde, devletin iştigal sahası çok genişletil
miş, pekçok iktisadi hizmetlerden başka sos
yal hizmetler de devlete intikal etmiştir. Öbür 
taraftan, mevzuatımızdaki değişiklikler es
kisi kadar serbest vakıf yapmaya imkân bırak
mamıştır. Medeni Kanunumuzdaki tesis hü- •• 
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kümleriyim, eskiden vakıf yapma hükümleri 
ayrıdır. Tesisleri kolaylaştırmak için Medeni 
Kanunumuzda bâzı değişiklikler yapma yolun
da çalışmalar olmuştur ve halen Adalet Ba
kanlığında bu hususta çalışılın aktadır. 

Diğer taraftan, vergi mevzuatında da, bir
takım değişiklikler yapmak icabeder. Vatan
daş vakıf yaparken birtakım (kolaylıklar, ve 
muafiyetler ister. Bu çalışmalar neticesinde 
yeni tasarılar Yüksek Meclisimize geldiği za
man, memleketimizde yeni vakıfların mey
dana getirilmesi için mcveudolan umuımi arzu
ya göre gerekli kararların .alınacağına inan
maktayız. , 

BAŞKAN —• Konuşmanızı bağlıyor musu
nuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞAKÎR AĞAN-
OĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Vakıflarla, Diya-. 
net işlerinin birleştirilmesi konusunda fikir
ler ileri sürdüler. Bugünkü Anayasamıza 
göre Diyanet İşleri Başkanlığı bir hizmet 
teşkilâtı olarak devlet daireleri arasında yer 
alan bir müessesedir. Anayasamız, Diyanet 
İçişleri Başkanlığını bir devlet dairesi olaraik 
kabul etmektedir. Eski ölçülerde bir daire de-
ğıildir. 

Vakıflar ise, 'tekmil vakıf eserlerinin ko
runması, muhafaza ve hakimiyle vazifellendi
rilmiş bir müessese halindedir. Bugün, vakıf
lar kendi varidatı ile kendisine tevdi edilen 
vazifeleri başaracak durumda değildir. 1953 
yılından beri vakıflara Hazineden tahsisat 
verilmektedir. 3 500 eski eserin tamamen ihya 
edilmesi için vakıflara her îsene Hazineden 
milyonlar vermek icabedecektir. Binaenaleyh, 
gerek Anayasanın ana hükümleri ftcalbı, ge
rek Vakıflar Umum Müdürlüğünün malî im
kânları bu müesseseyi Diyanet İşleri Başkan
lığı destekliyecek bir müessese haline koy
mayı engel 'teşkil eder. 

Sayın hatiplerin sormuş oldukları sualle
rin hepsini cevaplandırdığımı zannediyorum. 
Yalnız bir nokta daha şu anda hatırıma gel
di. 

Vakıflar Bankası .kuruluş Kanununa uygun 
şekilde çalıştırılmıyor dendi ve kanunun bir 
maddesinden bahsedildi. Vakıflar Bankası bir 
iş banikası, bir piyasa bankası olarak kurul
muştur. Her ne Ikadar ikinci maddelsinde, bir-
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takım vakıf eserlerinin işletilmesi yer almak
ta ise de, bu maddeyi ve fıkrayı Muhterem 
Meclisinize ifade etmek isterim. «Vakıflar 
Umum Müdürlüğüyle mülhak vakıfların ida
resini bankaya tevdiine lüzum gördükleri gay-
rimenkullerin...» Burada bir mecburiyet yok
tur. Lüzum görüldüğü kaydı vardür. Bu der 
inektir ki, banka kurulduğundan bu güne ka
dar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar 
Bankasına her hangi bir işletmeyi devretme'-
ye lüzum görmemiştir. Onun için arkadaşımı
zın bahsettiği âmir bir hüküm değildir. İhti
yari (bir hükümdür. 

Mâruzâtım bu kadardır, 1963 yılı vakıf
lar bütçesinin kabulünü istirham eder, say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aksoy buyurun suali* 
nizi sorun. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, muh
terem Vekil Bey birçok camilerin tamir edil
diğinden bahsettiler. Bu meyanda bilhassa 
iSultan Ahmet, Selimiye, Fâtih Beyaızıt camileri-* 
nin tamiri hitam bulmuş mudur, ıbulmamışsa ni* 
çin bugüne kadar ikmal edilmemiştir? 

İkinci sualim; Fâtih külliyesinin tamiratı 
ve restore işi hitam bulmuş mudur? 

SABAHATTİN BAYBURA (Tokat) — Bir 
sual de benim var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun bunu cevap
landırsın ondan sonra. 

DEVLET BAKANI ALİ SAKİR AĞAN. 
OĞLU (Devamla) —• Muhterem arkadaşlarım, 
büyük tarihî âbidelerimizin, eserlerimizin res
tore işi devam etmektedir. Fâtih Camii bitmiş
tir. Külliyesi bitmiştir. Fakat §u anda yarım 
kalmış kısımlar var mıdır bilmiyorum. Fakat 
bitmiştir. 

Edirne'deki Selimiye Camiinin restore işi 
d'çvam etmektedir. Bunlar çok ince işler olduğu 
için muayyen bir vadede bitirilemiyor. Teknik 
eleman meselesidir,, fazla sıkıştırmaya gelmi
yor. Mütaahhit eleman bulamamadan şikâyet 
ediyor-. Sonra, yüzlerce sene ayakta duran bu 
âbidelerin bir taraftan tamiri ve resterasyonu 
bitse bile, diğer taraftan başka bir iş ile kar
şılaşılıyor. 

Süleymaniye'nin restorasyonu devam et
mektedir; külliyesi ve medreselerin bir kısmın
da çalışmalar devam ediyor. Sultan Ahmet 

— 675 — 



M. Meclisi B:50 
Camiinin restorasyonu 1963 yılında başlıya- | 
cak ve birkaç sene devam edecektir. 

Tekrar arz edeyim, bu tarihî eserlerin ta
mamlanması için 600 milyondan fazla bir pa
raya ihtiyaç vardır. Plânlama Dairesi, birinci 
boş senede 200 milyon istememize mukabil 
bize yüz milyon lira kadar ayırabilmiştir. 
1963 yılında 20 milyon harcıyacağız. 109 ese
rin restorasyonuna başlanacaktır. 1962 yılında 
15 ımilyon liraya yakm harcama yapılmıştır. 
186 eserin restorasyonuna devam edilmiştir. 

Bir hususu maruzatıma ilâve etmek iste
rim. Bu restorasyon işlerinde hemen el konul
ması lâzımgelen, hemen müdahale edilmesi lâ
zımgelen, en zararı olan eserler ele alınmak
tadır. Daha birkaç sene tahammül edebile
cek olan binalara gelecek yıllara bırakılmak 
üzere programılara alınmakta ve sıraya kon
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ttolât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, 24 

Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşmasiyle Türk
lerin yabancı memleketlerde, bu arada Mı
sır'da, Suriye'de ve Irakt 'a bulunan vakıfla
rının tasviyesine mütaalli'k bir hüküm, mev-
cudolduğu halde; Loz&n Anlaşması meriyete 
girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bu 
vakıfların tasviye edilmesi iktiza ederken, 
aradan 40 yıl. geçmesine rağmen bu tasviye 
muamelesi yapılmamıştır. Vekâlet tarafından 
bu tasviye muamelesinin' yapılması için her 
hangi bir hazırlık ve çalışma mevcut mudur? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞAKÎR AĞAN-
OĞLU (Devamla) — Teknisyen arkadaşımın 
gönderdiği bir not var, bu suale cevap teşkil 
edecek mahiyettedir, onu arz 'ediyorum : 

Lozan Muaahedesinde, millî hudutlar dışın
daki vakıfların tasviyesi hakkında müstakil bir 
hüküm yoktur. Ancak Yunanistanla olan mü-
budale hükümleri, hakiki şahısların malları
nın mübadelesi meyanmda Girit ve diğer Yu
nan adalarında bir kısım vakıf emlâkine kar-
ışılık Hazine tazminat vermişse de, bu tazmi
natın Hazineden vakfa nakli bugün bir ih
tilâf konusu halindedir ve halen de Danış-
tayda bulunmaktedır. 

Binaenaleyh, şunu kesin olarak ifade et
mek mümkündür ki, eski Osmanlı Devletinden 
kopmuş, "ayrılmış yerlerdeki vakıflarla bugün | 
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bizim doğrudan doğruya bir ilgimiz kalmamış-
tır. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Lozan Anlaş
masını âmir hükmü bu kabil vakıfların tas
fiyesini âmir bulunmaktadır. Bunun muvace
hesinde bakanlığınız tarafından böyle bir tas
fiye düşünülmekte midir? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞAKÎR AĞAN-
OĞLU (Devamla) — Düşünülmemektedir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Teşekkür ede
rim. 

DEVLET BAKAN ALİ SAKİR AĞAN-
OĞLU (Devamla) — Rica ederim. 

BAŞKAN — Sabahattin Baybura. 
SABAHATTİN BAYBURA (Tokat) — 1962 

yılında bâzı camilerin tamiri için Vakıflar 
bütçesine para konmuş ve bunun kabul edil
miş olmasına rağmen, elde mevcut personel 
bulamamak sebebiyle bu camiler tamamlanama
mış idi. Bu personelin tâyini hususunda, eksik
lerin tamamlanması hususunda Sayın Bakan 
bir şey düşünmüş müdür? 

DEVLET BAKANI JOÂ ŞAKÎR AĞAN-
OĞLU (Devamla) — Vakıflar teşkilâtının tek
mil kadrosunun 1 275 kişi olduğunu ve bunun 
içinden teknik kadronun 59 kişi olduğunu ifa
de etmiştim. Bunun 18 i yüksek mimar ve mü
hendis, 18 i teknisyen, ikisi tescil uzmanı, ikisi 
foto, ikisi kurşuncu olmak üzere yekûn 59. 

Mevcut eserlerin ele alınması, birer birer 
tetkik edilmesi, krokilerinin, resimlerinin hazır
lanması ve restorasyonunun hangi ölçülerle ya
pılmasının icabettiği, çok uzun çalışmaları ge
rektiren işlerdir. Doğu Beyazıt'taki îskenderpa-
şa külliyesinden tutun da Edirne'deki Selimi
ye'ye kadar 3 500 eserimiz vardır. Bu tarihî 
eserler, Amasya, Sivas, Erzurum ve Konya'da 
olmak üzere bunların tetkiki resimlerinin çıka
rılması, krokilerinin çıkarılması, yapılacak ta
mirat için gerekli malzemeyi bulmak ne kadar 
zaman alır. Ve bunlar üzerinde çalışacak teknis
yenler kaç ayda bu işi başarabilirler. Bu eserle
rin bir kısmı mozayıktan ve çiniden yapılmış 
olup, bunlar için malzeme tedarik edilebilmesi 
geniş çalışmaları icabettirir. Şimdi bu teknik 
kadroyu, yine umumi mevduatımız içindeki üc
retlerle, yevmiye ile çalıştırmaktayız. Arkadaş
larıma soruyorum, bir yüksek mimarı, bir yük
sek mühendisi 60 lira yevmiye, 75 lira yevmiye 
ile tutamıyoruz diyorlar. Geliyorlar bizde üç-
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beş ay çalışıyorlar, işlerin biraz düzenleneceği I 
sırada, bizim iş verdiğimiz mütaahhide gidiyor
lar. Mütaahhid 3 bin lira veya daha fazla ücret 
veriyor. 'Bunlar Yüksek Meclisinizi ilgilendiren, 
umumi ücret sistemi içinde mütalâa edilecek bir 
husustur. Teknik elemanları devamlı çalıştıra
bilmek onların ihtisaslarından faydalanabilmek 
için nasıl bir ücret ölçüsü tâyin edilecektir? 
Bunu Yüksek Meclisiniz takdir edecektir. Kal
dı ki, vakıflar, hepimizin üstünde titizlikle dur
duğumuz ecdat yadigârı eserlerimizdir. Türk 
kültürünü, Türk tarihini Anadolu'nun muhtelif 
şehir ve kasabalarına serpilmiş olan vakıf eser
ler ayakta tutmaktadır. Cami, medrese ve köp
rülere kadar.... 

Bu eserleri benimsiyecek, gönlünü ona vere
cek insanlar arıyoruz Fakat, maddi bir dünya
da yaşıyoruz. Ücret mevzuu başta geliyor. Bu 
bakımdan teknik eleman bulunamıyor. Bu mev
zuu, umumi personel ve ücret mevzuunda Yük
sek Meclisinizin tetkik edeceğine inanmaktayım. 
Devlet Personel Dairesi birçok hazırlıklar yap
mıştır, raporlar hazırlamıştır. 1963 yılında bu 
önemli mevzu Yüksek Mecliste ele alınacaktır. 
İnşallah o zaman Vakıflar Genel Müdürlüğümü
zün de teknik personel ihtiyacını daha iyi kar
şılamak imkânı hâsıl olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir. | 
KEMAL DEMÎR (Bolu) — Efendim, Vakıf

lar Genel Müdürlüğü son yıllarda nerelerde".kaç 
a d ed otel yapmıştır? 

İkincisi, bu otellerin halihazır durumu nedir ? 
Üçüncüsü, bu otellerden Vakıflar Genel Mü

dürlüğünün bir borcu var mıdır,* varsa miktarı 
nedir? 

DEVLET BAKANI ALÎ SAKİR AĞAN-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir zaman evvel 
ele aldığı otel işleri vardır. Vakıflar yapsın den
di. Bu iş 1923 te, Cumhuriyet devrinin açılışiyle 
başlar. Fakat, o zaman ilk yapılan oteller An
kara Palas ve Belvü otelleridir. Ankara'nın en 
mübrem ihtiyaca cevap veren çalışmalardan 
sonra vakıf apartmanları ve lojmanları yapıl
mıştır. Yine, ayrıca Ankara'da vakıf çarşıları 
da yapılmış bulunmaktadır. I 

Memlekette gerek iç, gerek dış turizmin ge
liştirilmesine hizmet etmek üzere son 5-6 sene I 
içerisinde Vakıflar İdaresine otel yaptırma va- I 
zifesi tevdi edilmiştir. Vakıflar İdaresi son 5-6 | 
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sene içerisinde yapmış olduğu çalışmalara zan
nederim 1955 senesinden sonra başlamış; Edir
ne'de, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Sapanca'da ve 
Rize'de oteller yapmıştır. Bu otellerden Edirne'
deki belediye ile Turizm Bankasının işletmesi
ne verilmiş ve maalesef bu işletme zarar etmiş
tir. Edirne gibi bir serhat şehrimizde, yabancı 
turistin ilk girdiği bir şehirde modern bir otel
dir, fakat küçüktür. 30 yataklıdır, zarar etmek
tedir. 

Çanakkale'deki otel kiradadır. Balıkesir'de
ki otel, sanıyorum 2 milyon rakamından daha 
fazlaya mal olmuş bir binadır. Henüz bir kira
cısı yoktur. Bir müşteriye vermek için bekliyo
ruz. Sapanca'daki otelin henüz katı kabulü ya
pılmamıştır. 4 milyon liradan fazlaya mal ol
muş bir oteldir. Yeni karayoluna nazaran sapa 
yerdir; gölün cenup kısmmdadır. Katî kabulü 
yapıldıktan sonra kiraya vermek üzere, müşte
ri arıyoruz. O da henüz rantabl hale geçmemiş
tir. 

Rize'deki otel 1962 Haziranında bir müstecir 
tarafından işletmeye açılmıştır. (Borç var mı, 
sesleri) Borç yoktur, Vakıflar kendi imkânla-
riyle yaptırmıştır. 

Bu arada bir proje vardır, onu arz edeyim. 
Bu da Vakıflar Bankası ile ilgilidir. İstanbul'
da Taksim Gazinosunun bulunduğu saha Vakıf
lar Bankası Genel Müdürlüğünün malıdır. Bu 
sahada, Emekli Sandığının yaptırdığı Hilton 
Oteline muadil bir otel yaptırılması teşebbüsü
ne girişilmişti. Bu teşebbüs durdurulmuştur. 
Fakat, yeniden ele almış bulunuyoruz. Vakıfla
rın bugünkü kanunun bir tadil teklifi getire
ceğiz.-Ondan sonra, vakıfların iştirakiyle, ya
bancı şirketlerden de talepler vardır, bunların 
da iştirakiyle bu sahada büyük bir otel yaptırı
lacaktır. 

BAŞKAN — (Sayın Kemal Okyay. 
KEMAL OKYAY (Kars) — Efendim, Va

kıflar Genel Müdürlüğü teşkilâtımız yoktur mü-
lâhazasiyle yurdun birçok geri kalmış bölgele
rinde vakıf yurtları ve aş ocakları açamıyor. , 
Bu husustaki yöneltmelikte bir değişiklik düşü
nülüyor mu? Yöneltmelik Sayın Bakanı tatmin 
ediyor mu? 

DEVLET BAKANI ALİ SAKİR AĞAN-
OĞLU (Devamla) — Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün tekmil sarfiyatı Divanın vizesinden ge-
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çer ve bütçe içi sarfiyattır. (Bugüne kadarki tat- I 
bikatta vakıflar teşkilâtının bulunduğu yerler
de, ancak oralarda masraf yapılabileceği esas 
tutulmuştur. Buna göre vakıf teşkilâtının bu
lunduğu yerlerde yurtlar açılmıştır. Fakat bu 
düşünce, bu hareket tarzı vakıf teşkilâtının bu
lunmadığı yerlerde sosyal hizmetimizi yapmaya 
engel teşkil etmektedir. Bu durumu bendeniz de 
benimsemiyorum. Bunun dışına çıkmak sure
tiyle hizmetlerimizi genişletebileceğiz. Kars'ta 
bir teşkilâtımız olmadığı halde yurt açmak is
tiyoruz; ama imkânsızlık sebebiyle yapamıyo
ruz, yine aynı sebepten Van vilâyetinde bir teş
kilâtımız olmadığı için orada da- bir yurt aça
mıyoruz. Bu durum karşısında, alâkalı müte
hassıs arkadaşlardan rica edeceğim, mevzuatta 
bir değişiklik yapılması icabediyorsa, gerekli 
hazırlıkları yapsınlar. Biliyorsunuz, Vakıflar 
Talimatnamesi Devlet Şûrasının tasvibinden ge
çer. Onların tasvibinden geçirelim ve muhtac-
olan bölgelere, bilhassa Doğu illerimize, bu çok 
yerinde ve isabetli olacak hizmetimizi götürebi-
lelim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
DEVLET BAKANI ALÎ SAKİR AĞAN-

OĞLU (Devamla) — Tekrar teşekkürlerimi ve 
saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu. 
(Yok sesleri) 

Sayın İsmet Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sıramf Tahsin 

Beye verdim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahsin De-

miray. 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Pek'muh-H 

terem arkadaşlarım; bir atasözü vardır, der ki, 
«Babası oğluna bir bağ bağışlamış, oğlu baba
sına bir salkım üzümü - bir parça değişiklik ya
parak söyliyeyim - verememiş.» Bugün loş selvi-
liklerin altında yatanların kavuklu taşları bize 
hayret ve esefle bakmaktadır. Evlâdın, benim 
oğlum diyememekte; önündeki yere düşmüş ku
şağa bakarak «Acaba kimin bu kuşak?» demek
tedir. Sadece selvilerin gölgesinden kavuklu 
taşlar, hayretle bakmıyor; Boğaziçinin tepele
rinden bir karanlık nokta daha bakıyor. Demin 
Ataöv'ün, sizin gözlerinizi yaşartan vakfiyele
rinden bir parçasını okuduğu Hazreti Fatih'in 
İstanbul'da ilk meydana getirdiği, hem de üç 
buçuk ay zarfınla her şeyini yapıp vücuda ge- I 
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tirdiği; öylesine ki, muhteşem demir kapılarını, 
içindeki bütün askerî tesisleri, hamamını, mabe
dini, her şeyini, hattâ altın yaldızlı büyük kita
besini de yerine koymak suretiyle ikmal edil
miş olan bir Rumelihisarı âbidesi vardır. Bu
nun üzerinde, en yüksek kulesinin kapısı üze
rinde bugün kapkara koca bir nokta bugünkü 
nesillere bakmaktadır. Bir kuru kafanın boş 
gözleri nasıl bakarsa, oradaki bir kara çukur
luk bugünkü nesillere öyle bakmaktadır. 

Bu nokta şudur : Fatih'in 3,5 ayda yaptığı; 
sizin tamirini, yapıp, tozunu toprağını 3,5 sene
de kaldıramadığınız Rumelihisarı. Kaldırama
dık, 1953 e yetiştiremedik, Rumeli Hisarını. 

NUREDDİN ÖZDEMÎR (Gümüşane) — Yu
nanlılar mâni oldu. 

TAHSİN DEMÎRAY (Devamla) — îşte bu 
halleri belirtmek, bu kürsüden anlatmak istiyo
rum. 

(BİR SES — Kırk yılın başında..) 
TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — 40 yılın 

başında değil, ömrü boyunca bu adam doğru 
söyledi. 40 yıl yaşasaydınız anlardınız nasıl doğ
ru söylediğini... (Bravo sesleri). Biz bu doğru 
sözleri buraya, Anadolu yaylalarından söyleye 
getirdik. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi, bir karanlık 
göz var. Fatih'in o büyük yapısı üzerinde; o ya
pının kapısı üzerinde. Bu düşmüş olan kitabe
nin çukurudur. Bu kitabe bugün yerinde yok
tur, ve şimdi, o kitabenin nereye gittiği kimse
nin malûmu değildir. Acaba ne oldu?... Bu mille
te ne oldu ise işte böyle oldu. Bu millet, bu ki
tabeyi bulur, yerine koyarsa, ben o zaman bir 
hayır yoluna, bir gafletten kurtulup kendini 
bulma noktasına geldiğine kanaat ederim. Bu
nu yapmadığı müddetçe, veyl onlara, veyl onla
ra... Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önerge vardır okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetinin reye konmasını, 

konunun aydınlanmış olması bakımından arz ve 
teklif ederim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Tümü üzerinde müzakereler bitmiştir. Mad

delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 22 474 650 lira ve yatırım giderleri 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 22 600 000 lira ödenek verilmiştir. 

B. 

A / l - CETVELİ 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtmdyenİGir... Kabul edilmiştir. 

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

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 485 322 

3 651 480 

262 841 

110 390 

836 252 

4 200 

B. 

217 

218 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

507 

308 

309 

407 

Ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaş
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenbr... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabıvf edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 
Yolluklar 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Mulıasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi-

Lira 

5 500 

16 000 

1 287 000 

27 502 

130 000 

60 000 

J10 500 

38 000 

60 000 

651 760 

35 000 

24 000 

679 
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,B. 

417 

418 

419 

421 

422 

424 

425 

426 

450 

451 

452 

ren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vakıf akarlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E t m iyeni e r... Kabul edil m iştir. 

Tesbit ve satış giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Arazi incirlik ve zeytinlikler 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayri ve sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.'.. Kabul edilmiştir. 
5634 sayılı Kanunla ilgili gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti'!'. 

Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve 
ayırma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil m iştir. ̂  
Muhtelif istihkaklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenle r... Kabul edil mistir. 

Üniversite ve yüksek okullar
la meslek okullarında okutu
lan öğrencilere 'verilecek burs
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
iyin yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
875 000 

740 000 

5 000 

25 000 

250 000 

4 260 000 

218 400 

15 000 

250 000 

02 000 

55 000 

)B. 

454 

Lira 

10 001 Sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Düşünülmiyen giderler 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E tn liyeı ile r... Kabul edil mistir. 

Beşinci kısmı - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 50 000 

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

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

505 Hükme bağlı borçlar 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
El;ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Kudretsiz hayrata yardım 45 000 

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

604 Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe ücretleri farkı 755 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm-iyenli1 r... Kabul edilmiştir. 

653 Vakıflar Memurları Yardım
laşma ve Biriktirme Sandığı
na Yardım (Memur ve müstah
demlerin öğle yemeği giderleri 
için) ' 22 500 
BAŞKAN • - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi eetveJleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 
1 - Onarımlar 

701 Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

600 000 
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B. Lira 

II - istimlâk ve satınahnalar 
705 İstimlâk ve satmalmalar .150 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştâı-. 

IV - Transfer edilen 
yatırım fonları 

7.1ü Dernekler ve köyler taralın
dan inşa veya tamir ettirile- • 
cek hayrata yardım 4 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Htmiycnler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
73.1 Etüt ve proje giderleri 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edikaişt.İ!r. 

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

ve esaslı onarımlar 
74.1 Yeni yapı ve esaslı onarım

lar 17 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
45 074 650 lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

1 leareler 11 582 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edil mistir. 

2 Temettü ve faizler ' 1 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
tötmdy enler... Kabul edilmiştir. 

3 Türlü gelirler ' ü 750 000 
BAŞKAN — Kabul edemle r... 
Etmiyeriler... Kabul •edilmiştir. 

4 Hazineden yardım 22 490 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devrolunan ge
lir fazlası 2 401 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
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oyunuza sunuyorum. Kalbül edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile 'beraber oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait 
kadroları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariyie kadro 'alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi ek cetveli dle beraber 
oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki 27 . 6 . 1956 
tarihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetveli ile bera
ber oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü-
ıııe Maliye Bakanlığınca aktarılacak 'ödenek
ten ; 

1928 - 1961 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ııcü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
lar yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1963 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden ve
ya 3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölüm
leri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümü
ne Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödenekten 
ödenir. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla

cak masraflara ait formül, bağlı (R) .işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetvelleri ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Ka<bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi ka'bul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen'? Yok. Tümünü 
açık oylarınıza arz ediyorum, kutular dolaştırı
lacaktır. 

Daha evvelki tasarıya oyunu kullanmıyan 
arkadaş varsa lütfen kullansınlar.. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin görü
şülmesi bitmiştir. 

B — Adalet Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN —• Adalet Bakanlığı bütçesini gö
rüşmeye başlıyoruz. 

Tümü üzerinde, Millet Partisi Grupu adına 
Sayın İsmail Hakkı Akdoğan. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMA
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Muhterem 
Başkan ve sayın arkadaşlarım; 

1963 yılı Adliye Bakanlığı Bütçe Kanunu 
tasarısı Ihakkında, Millet Partisi Meclis Grupu 
adına, tenkid ve temennilerimizi arz etmek 
üzere, söz almış bulunuyorum. 

Verilen zaman içerisinde, ıgör'üşlerimizi ana 
hatları itibariyle ifade etmeye çalışacağız. 

Adliye Başkanlığının, başlıca vazifelerinden 
biri, içtimai münasebetleri düzenliyen kanun-
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l an hazırlamak ve bu görevini ifa ederken, 
fertlerin emniyet ve Ihürriyetlerinin, teminat 
altına alınmasına, son derecede itina göstermek
tir. Bu itibarla, Adliye Bakanlığı, her şeyden 
önce ve ivedilikle, kanunlarımızı, bir bir ele 
almalı, demokratik nizama ve Anayasa'ya .ay
kırı hükümleri kaldırarak, yerlerine, asrımızın 
demokrasi anlayışına medeni inkişafına uygun 
ve ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek hükümleri 
taşıyan, yeni kanun tasarılarını Yükselk Mec
lise sevk etmelidir. 

Muhterem arkadaşlar: 
Uzun yıllardan beri iktidarların, ilim adamla

rının, iktidar ve muhalefet partilerinin, yetkili 
şahısları tarafından, antidemokratik ve kifa
yetsiz oldukları, sık sık beyan olunan ve üze
rinde ittifak olunan kanunların, hâlâ değişti
rilememiş, ve hattâ Adliye Bakanlığınca, ge
rekli kanun tasarılarının hazırlanarak, Yüksek 
Meclisinize sevk edilememiş olmasından üzün
tü duymaktayız. 

Her yıl bütçe müzakereleri sırasında, balkan
ların beyanları arasında ve koalisyon hükümet
lerinin programlarında yer alan, «.... kanunu 
üzerinde çalışmaktayız, çalışmalar hızlandırıla
caktır. Yakında Meclise sevk edeceğiz, gibi söz
lerin tahakkuk etmediğimi müşahede etmek 
azap vericidir. Gönlümüz Sayın Adliye Bakanı
mızın bu sene ele, aynı sözleri telkrar etmesini 
isterdi, ne yazık ki, Karma Bütçe Komisyonunda 
müzakereler mutat şekilde cereyan etmiştir. 

1. 1926 yılında, italyan Ceıza Kanunundan 
iktibas •edilmek suretiyle aldığımız, Ceza Kanu
nu, zaman zaman demokratik icaplara ve bün
yemize uygun bir şekilde ıslaJhı gerektiği hal
de, .aksine olarak bilâhara yapılan tadillerle, 
bugün herkesin tenkid ettiği bir kanun hali
ne getirilmiiştir. 

•Sayın Adliye Bakanımız bu hususta, 1962 
yılı bütçesinin müzakeresi sırasında grup söz
cüsü »alarak aynen, «Başta Ceza Kanunu olmak 
üzere, cezai diğer kanunlarımızın, hürriyetleri
mizi, lüzumsuz derecede taihıdideden birçok hü
kümlerinin, fertleri tazyika mâruz kılmaya ha
zır bir tarzda, ayakta durmakta olduğu, inkâr 
edilemez bir hakikattir.» buyurmuşlardı. Aynı 
kanunlar bugün de meriyette bulunduğuna gö
re, bu fikrin sahiplerinin, fertleri bu derecede 
tazyik altında tutan kanunları tadil veya teb-
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dil etmekten geri kalmalarına bir mâna vere
miyoruz. 

2. Yine Isveçre'den aldığımız Medeni Ka
nunda yer alan bâzı Ihülküm ve müesseselerin, 
o günden bu yana geçen uzun yllar zarfında 
içtimai, iktisadi ve sosyal bünyemizle, telifinin 
mümkün olmadığı, bir gerçektir. Medeni Kanu
numuzda mevcut ölyle büküm ve 'müesseseler 
vardır ki, tatbik sahası 'bulamamakta, veyahut-
da, vatandaşlarımız çaresiz kalmadıkça bu mü
esseselere iltifat etmiyerek, kanunun başka bir 
hükmünden istifade temin etmeye hattâ kanu
nun açık bıraktığı yerlerden faydalanmaya ça
lışmaktadırlar. 

Bu meyanda biraz evvel eski vakıf mevzu
atı yerine Medeni Kanunumuza «konulan tesis 
hükümlerinin, kifayetsizliğini ve İm husustaki 
görüşlerimizi Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe
sinin müzakeresi sebebiyle arz etmiştik. Medeni 
Kanunumuzda yer alan, ısıılh teşebbüsü, ihtar 
ve ayrılık müesseseleri de aynı şekilde an tip ati 
ile karşılanılan ve intibak edemediğimiz hü
kümlerdendir. Tatbikat da bu fikrimizi teyid-
edecek mahiyettedir. Meselâ: Her birimiz mes
lek hayatımızda bir hâkimin sulh teşebbüsünde 
bulunan tarafı, karşı tarafla birlikte davet ede
rek 4 başı mâmur bir baba nasihati verdiğine 
ve bu nisihat üzerine de tarafların (barışarak, 
birlikte evlerine gittiklerine şahit olmamışız-
dır. 

Boşanma dâvası açan karı - boca, bir gün 
gelir, belki de barışırlar ama bu hiçbir zaman 
sulh teşebbüsü üzerine mahkemede verilen bil
gi ve nasihatin tesiriyle olmamıştır. 

3. icra ve îflâs Kanununun kifayetsizliği, 
hakikin yerine getirilmesi ve alacağın tahsili 
içsin ihdas .olunan icra dairelerinin, bugünkü 
hali ile, devamlı bir şikâyet konusu olduğu İc
ra îflâs Kanununun alacaklının yerine daha 
ç)ok borçlunun himayesine imkân verecek mev
zuatın değiştirilmesi lâzımgeldiği, üzerinde en 
ç'ok durulan ve 'mutabakata varılan bir nokta
dır. Zamanında hakkını icra vasıtasiyle dalhi 
alamıyan, uzun bir süre haksızlıkla karşı kar
şıya gelerı alacaklının, bir gün hakkına kavuş
ması ihtimaliyle karşı karşıya bulunması, son 
derece üzücü olduğu gibi, hakkını alsa dahi 
artık kendisi için ve bilhassa ticari ahlâkın, te
sisi için bir mâna ifade etmemektedir. Atala
rımız bu, durumu şu veciz sözle ifade ederler-
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di. «Göle su gelinceye kadar kurbağanın göızü 
patlar.» 

4. C. U. M. K. bir yana H. U. K. nunda 
dâvaların lüzumundan fazla uzamasına selbeb-
iolan hükümlerin mevcut bulunduğu, dâvayı 
uzatmak kasdı ile hareket ©den tarafın yersiz 
ve icapsız talep ve hareketleri karşısında, fu-
ızuli taliklerin yapılmasını önliyecek tedbirlerin 
alınmasına ve Usul Kanununa bu yolda hüküm
ler konulmasına ihtiyaç •vardır. 

5. Uzun yıllardan beri üzerinde hassasiyet
le durulan bir nokta da hâkimlerdir. Yüksek 
Hâkimler Kurulunun teşkiliyle bağımsız bir 
hale ıgelen hâkimlik meslekinin tam ve mütekâ
mil bir hale etirilmesi için hazırlık çalışmaları 
devam etmekte olduğu söylenen, Hâkimler Ka
nunu tasarısının, bir an evvel Yüksek Heyeti
nizin tasdikine arz edilmesi zaruridir. 

6. Avukatlık Kanununun bir an evvel ele 
alınmasını ve meslekî sigortanın tesisini zaruri 
görmekteyiz. 

Sayın Adliye Bakanımız «hâkimin yardımcı
sı, adaletin hadimi olan avukatlığın, fonksiyo
nuna uygun hükümlerle tanzim edilmesi gerek
tir Müdafaa mesleki olmadan kaza fonksiyonu
nun, kemali ile işliyebileceği bu müessesenin ilk 
çağlardan beri mevcut olmasından anlaşılır. 

Avukatlık müessesesine kendi bünyesi için
de muhtar bir hale getirmek, vesayetten kurtar
mak zamanı çoktan gelmiştir. Artık bu müesse
senin kendi kendine işlemek hususunda yeterli 
olduğu kabul edilmelidir. Münevver, hukuku, 
meslek edinmiş şahıslardan mürekkep bir teşek
külün, hâlâ vesayet altında bulunmasını doğru 
bulmuyoruz.» demişlerdi. Kendileri bugün fikir 
ve kanaatlerini tahakkuk ettirecek en yetkili 
bakanlığın başında bulunduklarına göre kanaat-
larina uygun bir şekilde hazırlatacakları Avu
katlık kanunu tasarısını beklemekteyiz. 

7. Uzun müddet muhalefetin tenkitlerini 
üzerinde toplıyan bir konu da istinaf mahkeme
lerinin yeniden teşkil edilmesidir. Sayın Bakan
lığın da, bu görüşe iştirak ettiğini ve yakında 
istinaf mahkemelerinin teşkiline dair yeni bir 
kanun tasarısının Yüksek Meclisimize sevk edil
mek istenildiğini müşahade etmekteyiz. 

Tasarının hazırlanmasında bu mahkemelerin 
yerlerinin objektif ölçülerle tesbitine gidilece
ğine inanmak istiyoruz. Bunda da yeniden ih-
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das edilen noterlikler gibi siyasi ölçülerin kulla
nılmasını temenni ederiz. 

8. 1963 yılı içerisinde münhal bulunan ve 
yeniden ihdas olunan noterliklere yapılan usul
süz tâyinlere gelince : 

Adı Adalet olan bir bakanlıkta,, hak ve ada
let Ölçüleri bir tarafa bırakılarak, siyasi mülâ
hazalarla tâyinler yapılmasını üzüntü ile karşı
lamış bulunuyoruz. (Hâkim, savcı ve noterlik
ler gibi) talebelerine uzun yıllar hak ve adalet 
mefkuresi öğretmiş kimselerin bu şekil hareket
leri son derece elem vericidir. 

Bu iddiamızın reddedilmez ve taze delili yu
karda da arz edildiği üzere noterliklerin bilhas
sa kendi partisi idareci ve mensupları için bir 
nimet tevzii vasıtası olarak kullanılmasıdır. 

«Objektif ölçülerle hareket ettiği, müracaat 
edenlerin dosyalarını tetkik ettik, hakkı takdi
rimizi kullandık» gibi klişe sözler ve mukavele
ler noter tâyinindeki açık iltimas ayıbını asla 
örtemez. 

Kimlerin müracaat ettiği ve kimlerin nerele
re tâyin edildiği tetkik edildiği zaman hakikat 
ortaya çıkacaktır. 

f). Adliye Bakanlığının vazifesi sadece ka
nun yapmak, ihtilâfları, halletmek, suçluları ta-
kibetnıek, yakalamak ve hapsetmek değildir, ("to
za evlerine düşen vatandaşların, oradan vatana 
ve millete nafî birer şahsiyet olarak çıkmaları, 
bir kelinreyle islâh edilmeleri lâzımdır. Bugünkü 
infaz sistemimizin bu gayeyi temin etmekten 
çok uzak bulunduğu, bir gerçektir. Af kanunla
rı gereğince boşalan ceza evlerini, kısa bir müd
det sonunda sabıkalıların tekrar doldurdukları 
bir vakıa iken, aksini kabule ve savunmaya im
kân yoktur. Bu itibarla mesele halkımızın mâ
nevi bakımdan ci'hazlanmasını ve dolayısiyle va
tandaşların bizatihi suç işlemekten kaçınmala
rını, temin etmektir. Aksi halde her yıl mühim 
bir parayı ceza evleri tahsisatına koymak mecbu
riyetinde kalacağız. 

10. Yüksek Heyetinizce kabul edilen Taz
minat Kanunu ile başkâtip, zabıt kâtibi, müba
şir ve gardiyanların maddi sıkıntıları nisbeten 
giderilmiştir. Ancak, gerek adliyenin, gerekse 
ceza evlerinin, demirbaş ve kırtasiye durumla
rı, üzerinde durulması lâzımgclen noktalardan 
birisidir. Bu yerlerde namüsait şartlar altında 
çalışıldığı, bir daktilo makinasmın tamiri 
için lüzumlu paranın başka yollardan teminine 
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çalışıldığı görülmektedir. Bütçenin bu fasılla
rına yeteri derecede tahsisat konulması lâzım
dır. 

II. Cürıuüıueşhut tahsisatları da. her yıl 
cldıığü gibi, bu yıl da ihtiyacı karşılayacak 
miktarda değildir. Savcıların, tahsisat yokluğu 
dolayısiyle üçüncü şahıslara vasıta bedellerini 
ödeyemedikleri için keşfe giderken vasıta teda
rik' etmek için, ne kadar müşkülâtla karşı kar
sıya geldiklerini, sık sık müşahade etmekteyiz. 
Çeçen yıl, vilâyet savcıları emrine birer jeep ve
rilmesi ve gerek savcılığın gerekse mahkemele
rin bu vasıtadan istifade etmesi yolundaki tek
lifimiz, müsait karşılanmış ve Sayın Adliye 'Ve
kili tarafından Bütçe Karına Komisyonunda, 
bu yolda gadret sarf edileceği, ilerdeki bütçele
rin imkânı nisbetinde vilâyet savcılıklarına sıra
sı ile birer vasıta vermek imkânının araştırıla
cağını bildirmişti. Bu sene yeni Adliye Vekilinin 
aynı soru sorulduğu halde, Bütçe Karına Komis
yonunda Sayın Bakanın izahatları, vaktin • ge
cikmesi sebebiyle zaptedilmemiş olduğundan, 
Bakanlığın bu yoldaki düşüncelerini, zabıtlar
dan tetkik ve öğrenmek imkânına, sahibolama-
dık. Bu itibarla aynı temenniyi burada tekrar 
eder. Bakanlığın izahat vermesini talebederiz. 

Muhterem arkadaşlar; grupumuz adına yapa
cağımız tenkit ve temenniler için verilen zaman 
nihayete ermiş bulunduğundan mâruzâtımızı 
burada keserken Adalet, Bakanlığı Bütçesinin 
milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni eder Millet Partisi Meclis Crupu adına hepi
nizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Ompıı adına Sa
yın Celâl Kılıç. 

A. P. CRUPU ADINA CELÂL KILIÇ (îçel) 
—• Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, Ada
let Bakanlığı bütçesi hakkındaki tenkid ve te
mennilerimizi, grupun namına arz etmek üze
re huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Tenkidi ere, «Usulden konuşmalardır, her 
sene bu gibi sözler söylenir, fakat dinlenilir ge
çilir» zihniyetinin artık terk edilmesi lüzumuna 
ve bu Vekâlete tekmil bünyesi, itibariyle lâyık 
olduğu alâkanın gösterilmesi icabettiğine kaa-
ni olduğumuzu, konuşmamızın başında arz et
mek isteriz. 

Milletlerin bünyesinde adaletin yalnız mül
kün temeli değil, ahlâk, hürriyet ve hakların 
koruyucusu, cesareti medeniyenin kaynağı, tek 
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kelime ile millet olabilmenin hikmeti olduğu
nu, âmme hizmetlerinin en ilâhisinin adalet tev
zi etmek işi olup, burada istiklâliyetin sözde 
kalmıyarak, tam olması icabeylediğini söyleme
ye bilmem lüzum var mıdır1? Adalet cihazının 
politik menfaat ve çıkarlara alet edilmemesi ge
rektiğini, politik bir düstur olarak kabul ve bu 
prensiplere harfiyen sadakati vatanperveranc 
biı* borç sayarız. 

Modern devlet fikrinin temel unsurlarından 
birini teşkil eden kaza kudretinin mümessili 
mahkemelerle, kürsülerde icrayı adalet eden hâ
kimlerin, bu kürsülerin ayrılmaz rüknü C Sav
cılarının dert ve meseleleriyle, kendilerine bu
günkü, statikolarının fevkinde lâyık gördüğü
müz hususlardan bahsetmeden önce, bu meka
nizmanın Türk milleti zaviyesinden tenkide şa
yan taraflarını tebarüz ettirmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, adalet dağıtımı bir 
sanattır. Mesleki bilginin yan sıra umumi kül
tür, hassasiyet, halka emniyet telkin edebilme 
evsafı, Hirş'in felsefesiyle, icabında adaleti na-
safetle tahfif edebilme metanet ve feraseti isti-
yen bir sanat. 

Hâkim namzetliğine talip olanları ilkokul 
hayatından itibaren tahsili hayatları incelenme
den, ahlâki durumları tetkik, kabiliyetleri kri
tik edilmeden bu mesleğe alınmaktadır. Fakül
teyi bitirenlere güya staj yaptırılıyor; stajları 
hitamında Peygamber döşeği denilmek suretiy
le, Allahütcalâya en yakm mevki oluşu öteden 
beri kabul edilen mukaddes kürsülerin başına 
getiriliyorlar. 

Staj bir yetişme devresi olmaktan çok uzak 
bulunmakta, bir gün geçirme devresi olmakta
dır. Fakültelerden sadece hukuki muhakeme in-
kiyadı alarak mezun olduktan sonra staja baş-
lıyan bu çocuklarla hiç kimse meşgul olmamak
ta, kalemlerde celp doldurmaları, ağır işler al
tında ezilen ketebeye yardımcılık etmeleri em
redilerek izzeti nefisleri kırılmaktadır. Halbuki 
maiyet memurları stajda iken iyi bir idareci ol
maları için uğraşılmakta, hattâ bâzı valiler, on
ları makamlarına oturtarak müdürane emir ve 
direktif verdirtip, benlik duygularını takviye
ye ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmeye gayret 
etmektedirler. 

Staj yetiştirici olmalı, stajdan sonra da lâa-
kal iki sene ağır ceza merkezlerinde tecrübeli 
meslektaşları nezdinde olgunlaşmalıdırlar. Avu-
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katlar, adaletin müzahiri olduklarından ve hâ
kim tâyin edilebildiklerinden aynı tenkid ve te
menniler bunlar için de varittir. 

Hâkimlerin görüş ufkunun geniş olması, 
önüne gelen bir hâdiseyi tenvir edecek delâil-
den maada hükmüne temel teşkil edecek mevzu
at, içtihat ve hukuki eserlerin elinin altında ol
ması lâzımdır. Evvelce vekâlet kanunlar tadi
lâta uğradıkça, en ücra mahkemelere kadar za
manında yetiştirilirdi. Bugün bu yolun terk 
edilmiş olduğunu haber alıyoruz. 

Gerek stajın gayri kâfi oluşu gerek tetebbu-
atına yarıyacak vasıtanın esirgenmesi neticesi 
adalet sistemimizde beliren aksaklıklar bir ta
rafa gönül arzu eder ki, hâkimler kanunların 
kuru lâfzıyatı arasına sıkışıp kalmasınlar, ver
dikleri kararlardan o kadar emin olsunlar ki, 
Temyizin hukuk mantık ve duygusu ile gayri-
kabili telif mukarreratma sonuna kadar diren
sin, skolastik bir zihniyetle bu mukarreratın ze
bunu olmasınlar. 

Yine hâkimler bilirkişi dinleme usulünü hu
kuk mantığının ötesine götürmesin Temyiz 
Mahkemesi buna sebep olarak adaleti tezyif et
mesin. 

6136 sayılı Kanuna muhalif olarak taşındı
ğı iddiasiyle önüne gelen bir bıçağın ucu sivri 
midir, değil midir, hâkim bunu kendi müşahede
sine göre pekâlâ anlayabilir. Fakat Temyiz hâ
kime mutlaka bilirkişi dinle diyerek kararını 
nakzen iade eder. Fakat hâkimler Temyizin bu 
irşadı üzerine kapısını bekliyen mübaşire bıça
ğın ucu sivri midir diye sorar ve bu defa verdi
ği kararı Temyiz Dairesi tasdik eder. 

Söz bilirkişiye intikal etmiş iken adalet 
duygularımızı rencide ed'en bir noktaya temas 
edeceğim. Dünyanın hiçjbir yerinde taraifeyn 
'bir dâvada bilirkişi olamaz. Velevki, âmme 
menfaati Ibunu Ica'bet'tiıise. Orman dâvaların
da 'orman idareleri Ihem davacı ve hem de ka
nuni (bilirkişidir, ffîir Ihâkinı Adalet Delgisinde 
'«Kadı ola davacı muhzır dahi şaihiit, ol mah'ke-
menin 'hükmüne derlermi adalet»1 diyerek ver
diği llıük'ümler 'dolayısiyle ıstırabını ifadeye ça
lışır. 

Malhkeme kalemleri acınacak 'haldedir. Dos
yalar yerlerde sürünmek'tedir. Arşive kaldırı
lan doisyalar lüzumunla mebni ceJJbedi'l'ecek 'olsa 
çok defa (bulunamadığı gübi, fareler tarafından 
yendiği 'si'k sık 'görülmekte ve mahikeme za'bıt-
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larma geçmektedir. Yani vatandaşın 'hakkı 
yerlerde sürünmekte ve fareler tarafından yen
mektedir. 

Acı hakikatleri inkâra kalkışma yollarını 
artık ferk ederek Ibu 'hakikatlerin üzerine cid
diyetle eğilmek lâzımdır. Adaletin ayağı to
paldır sözünü adalet aceleden münezzelhıtir, ne
ticeye dikkat ve teenni ile gider mânasına alı
yoruz. Değilse yirmi ibeş otuz yaşma yetişmiş 
dâvalar 'karşısında, yukarda naklettiğimiz ka-
rikatürize edilmiş vecizenin zırhına hürünme'k 
istiyenlerin ibu açıklı ıhal 'karşısında ileri süre
cekleri mazeret ne 'olursa olsun malbbulümüz 
değildir. 

12 saat mesafeden yıllarca ve yılllarcıa mah
kemelere gelip gitmekten Ibıkmış fukara köy
lülerimizin hazen adalete nail olamadan öldük
leri, Ihazin 'bir 'hakikattir. Her an adalete 'baş 
vurmak ihtiyacı içerisinde kıvranan vatandaş
larımızın «adalete baş vurup da elime ne ge
çecek» deyip hakkını Allah'ta (havale ettiğini 
yalhut ih'kakı Ihakta !bulunup başını Ibelâya sok
tuğunu, uzayıp igiden dâvalar yüzünden (kanlı 
hâdiseler cereyan ettiğini acalba ıbilmiy'en ve 
duymıyan kalmamıştır. [Bir âmme hizmeti ad
dedilen şahadetten 'milletimizin kaçındığını zi
ra yıllarca yakasını kurtaramadığını tekrar 
tekrar çağırılmaktan, rauvacedı'e edilmekten bı
kıp usandığını, doğruyu söylediği takdirde, 
Devletin emniyet ve asayişi temin edemeyişi 
dolayıslyle (hayatının. tehlikeye düşeceğini bile
rek Ibihakkın yalan söylediğini veya Ihiçolmaz
sa ketmi malıınnat ettiğini aıcalba 'kim inkâr ede-
'bilir. Evet işlerin kesreti valktin nedreti, usul' 
a'hkâmının dolaşıklığı talik selbeibi olursa da 
•biz Ihiâkim'lerimizden (bütün ıbunlara rağmen (bir
çok şeyler :beMemekten, kendimizi alamıyaca-
ğız. 

Yukarda adaletin politik emellere alet edil
memesini arz 'etmiştik. Bu 'balhse avdetimiz 
münasebetiyle tarihimizden ibret ve dikkate 
şayan 'bir- vakıayı hatırasına (hürmeiten naklet-
•meme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

«"Fâtih bir mimarın ıbileğini kestirmiş, o za
manın halkı adaletten ne kadar eminmiş ki Fâtihi 
Kadı Hızır (Beye dâva etmiş, Fâtih ceHbedilmiş, 
suçu saibit görülerek 'bileklerinin kesilmesine 
hükm'edilmiş. Mimar adaletin ulviyeti ve şe
caati karşısında ağlamış ve dâvasından feragat 
etmiş. Fâtih Kadıya, 'hita'ben, eğer beni kayır-
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saydın seni idam ettirecektim demiş ve şimdiki 
Kadıköy semtini Hızır Beye (bağışlamış.» 

îşte Fâtih'in dâva edile'bileceğinden şüp
hesi 'olmıyacâk kadar adaletin varlığına ina
nan mesut ve 'balhtiyar Ibir vatandaş; işte, ada-
letin önünde diz çökelbilen şanlı ıbir Hakan, iş
te h'eytbet ve dehşetinden Cihanın titrediği Fa
tih'in 'bileiklerinin kesilmesine ihüfkmedeıbilen 
'bir hâkim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Evet tbizim Sayın Adliye Vekilimiz de ay
nı kanaatte. Geçen sene 'bu Bakanlık (bütçesi 
münas'elbetiyle C. K. M. P. Grupu adına yap
tığı tenkidde : ' 

«'Beşeriyetin 'medeniyet yolunda hu'zur için
de ilerlemesini sağlıyan 'bu cihazın kendi »bün
yesi içinden veya dışarıdan gelen tesirlerle iş
lemekten aciz kalması, ıh at tâ kifayetsiz işle
mesi, ihtiyaçlara ıcevap vermemesi (halinde şer 
kuvvetlerin her tarafta harekete geçeceğinden 
şüphe yoktur.» demektedir. Has'bel (kanun 
'kendi Vekâletine Ibağiı 'olan noterlikleri, ibaşlka 
parti mensupları 'bu vatanın evlâtları değilmiş 
gi'bi, iktidar partileri mensuplarına aletderecat 
peşkeş çekmesini ve adaletin 'bünye içerisine 
(böylece politika sokmasını (hayret ve teessürle 
karşılamaktayız. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Savcılık ibahsine ıgelmeden önce; Adaletin 
'halkımıza mehıına emken yaklaştırılması, 19&3 
yılında ihdas edilen sulh hâkimliklerimizin ye
niden ihyası ile ıbunlarm yanında nahiyelerimi
zin nüfus dairesi, tapu, (hekimlik, ve P.T.T. da
ireleriyle tezyini lüzumuna 'kısaca işaret etmek 
isteriz. 

Aslında, 'bir Fransız müessesesi olan savcı
lıkları işgal edenlerin kalemleri esir fakat fi
kirleri Mir olarak 'kalbul edilir. Adliye Vekâ
leti savcıları, 45 sayılı Kanun (hükmüne dâhil 
etmekten çekinmiş kaderlerine hâkim olma, işi
ni nedense elinden bırakmamıştır. Bu mües
sesenin ak's'a'k taraflarının 'bir 'kısmına infaz 
'bahsinde temas edeceğiz. 

'Tatbikatta savcıları yerli yersiz vekâletten 
çekinir ıgörme'kteyiz. Has'bel kanun ve teamül 
vekâlet muhaberatını ifa ile mükellef oldukla
rı 'halde vazifelerini 'bihakkın ifadan içtinab-
ederler. Mahkemelerde kırtasiye tükenir, dak
tilolar işlemez ihale gelir, mahrukat 'biter, vekâ
lete yazamazlar, şoförlere 'borçludurlar, 'vekâlet
ten istiyemezler, muvazaa ile kendilerini şi
kâyet ettirirler. 
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T. O. K. nun İ'60 ncı maddesi, Reisicumhura, 

hakaret etmekten sanık olanlarla Hükümete ha
karet etmekten. sanık 'olanlar hakkında, Adliye 
Vekâletinden izin almadan sakın 'takibat yap
mayın diye âmir Ibir hüküm taşırken;*- birçok 
savcıları 'bu suçları tevkif ettirirken görürüz. 
Burada 'bizim elem duyduğumuz husus suçlu
nun tevkif edilişi değil, kanunun açık hükmü
nün (bizzat savcılar tarafından çiğnenişidir. 

İşte politikanın Adalete 'tercihe acı bir mi
sal : 

Bu memlekette bir .gazeteci kendisini her 
türlü kayıt ve şeraitten lâızade hissederek; «Şun
lar mıdır, millî irade neredesiniz ey zinde kuv
vetler» difye bas bas bağırır, gene bir .gazete, 
«ıSeçimi kazansa dahi iktidar A. P. ye verilmi-
yecektir.» diye Anayasa hükümlerini çiğneyici 
ve rejimin bekasına kastedici yazılar yakarken, 
yakalarına yapışacak bir savcı ortaya çıkmaz, 
Adliye Yetkili vazifesini böylesine ilhmal eden 
savcıyı ne harekete geçirir, esasen ne de bu
na lüzum hisseder. Diğer taraftan savcılar, el
lerinde meşhur Tedbirler Kanunu, muhalefeti 
destekliyen, hak yolunda yürüyen gazetecilerin 
peşine takılır, hikmeti Hûda sadece bunlarla 
meşgul olur. Adliye Vekili Tedbirler Kanunu
nun herkese ıseıyyanen (tabiî saç işliyenlere) 
tatbik edilmesi icab ettiğin i kabul eder. Şayet 
Ibunun misallerini armalk isterse, sosyal düzeni
mizin tanziminde başlıca âmil olan matbuatı
mızın bütün yazıl arını kendi adına her gün tet
kik eden veikâletindeki bir büronun mensupla
rını sigaya çeksin. Adı, evrak; saihtekârlığına, 
suç tasniine, yalancı şahit tedarikine, ırz ve 
namus hıyanetine, rüşvet ve irtikâba, nüfuz 
ticaretine karışan lâyüsel bir adam. var, bu 
memlekette. Kötü şöhreti vatan sathım tutan 
bu dokunulmaz adam, karanlık entrikalar pe
şindedir. Evinde esrarengiz toplantdar yapılır. 
M. D. O. gibi rejim aleyhtarı bir karaçetenin 
hareketlerinde methaldar olduğu söylenir, du
rur. işi, vazifesi ve izin alması icalbeden bir 
merci yokmuş gibi aşk (peşinde, meşk peşinde, 
sağda solda beynessama ü velanz gezer, sakak
larda gazeteci döver, bin bir suçu dillere des-
ıtan olur. Bir mebus bu adamın sui halini bu 
kürsüye kadar ıgetirir. Heyhat, adaletin yüzün
den bu korkunç lekeyi ısilecek bir kimse çık-
maız, şu memlekette. (Soldan, şiddetli alkışlar) 
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ŞEVKİ AYsSAN (Mardin) — Kim bu adam? 

Mücerret konuşuyorsun. 

BAŞKAN•— Müdahale etmeyin. 
CELÂL KILIÇ (Devamla) — Mamafih is

mini de açıklıyabilir-iz. Egesel. 
ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Ömrünüzün 

sonuna kadar öcünüzü alamıyacaksınız, siz, 
Egesel'den. 

CELÂL KILIÇ (Devamla) — Ceza hukuku 
tarihin ilik devirlerinden beri hukukçulara na
zariye ve tefekkür mevzuu olmuş, muhtelif is
tihaleler geçirdikten sonra, cezadan muradın 
intikam olmak yolu değil, suçluyu ıslah etmek 
olduğu kabul edilmiştir. Cürmü cemiyet yara
tır, sözü bir hakikat olduğuna göre, suç ve suç
luluğa radikal tedbirler almak, medeni 'bir za
rurettir. Asıl mesele suç işlendikten sonra, tec
ziye cihetine gitmek, suçluyu ıslah ile uğraş
mak değil engel olucu tedbirleri bulmaktır. 

Suç iışliyonlerin pek cüzi bir kısmı doğuştan 
suçlu veya akıl hastasıdır. Büyük kısmı kade
rin kurbanıdır. 

Vâzu kanun bikes çocukları korumak için 
kanun yapmış, bilâhara analı 'babalı olduğu hal
de muhtelif sebeplerle himayesiz kalmış çocuk
lara da bu kanunu teşmil etmiştir. Fakat bu 
kanunun bihakkın tatbik edilmediğini görmek
teyiz. Bir kısım, büyük il merkezlerinde birkaç 
tane yuva yapılmış, birkaç çocuk buralara yer
leştirilmiş, gelen Devlet büyüklerine teşhir edi
lip aferin alınmaktan, alayiş olsun diye yuva
nın resimleri bastırılıp sağa sola gösterilmek
ten başka bir iş yapmamaktadır. Türkiye'de on 
binlerle -çocuk sokoklarda sürünmektedir. Bu 
yavrucuklar, profesyonel hırsızların eline ge
çer, ceza ehliyetinden mahrum ^oluşları bilis-
timal hırsızlık yaptırılır, vicdansız kimseler 
gözlerine kezızap döküp kör ettikten el ve ayak
larını kırıp kötürüm ettikten sonra dilendirerek 
sırtlarından geçinir, cinsi sapıklar bu sabileri 
köprü altında ve karanlık köşelerde lekeler, 
bu cemiyet bunlara seyirci kalır, bu zavallı 
yavruların körpe vücutları bu azaba tahammül 
edemez, büyük kısmı telef olur, bir kısmı da 
küllümünayıp bir insan olarak cemiyetin saf
larına kariişır. 

Bir kısım suçlu akıl hastasıdır. Ya tama
men veya kısmen ceza ehliyetinden muhrum-
dur. Ceza ehliyeti olmıyan bir suçluyu m ah-
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kûm etmekten ;bı^uk bir günaih-ı kelbair gayri [ 
kabili tasavvurdur. 

Cezanın gayesinin ıslah olduğunu kabul 
etmiştik. Bir defa ceza evleri suçluyu ıslah et
memektedir. Cezası biten alnı damgalı suçlu 
cemiyet içinde maişetini temin edecek iş bu
lamamakta, çok defa yeniden suç işlemek zo
runda 'kalmaktadır I 

Bazanda bigünah olduğu halde tekrar ceza 
evlerine gönderilmektedir. Polis hatırı sayılır ı 
bir şahsın evinden ziynet çalan hakiki hır-
sızı bulamaz. Hemen sabıkalılar listesini in
dirir, kimler yeni tahliye olmuşsa getirir döve 
döve bu işi ben yaptım dedirterek hikâyeler ı 
uydurarak bigünah kimseleri inletir. Tahliye 
olmuş iş arayan sabıkalıları Garp memleket
lerinde patronaj müessesesi bağrına basar ve 
cemiyete büyük hizmetler eder. Bizde olmayışı 
bir "noksanlıktır. 

Muhterem arkadaşlar, ceza evlerinin idare 
ediliş tarzları, yürekler acısıdır. C. M. U. K. 
na göre ve bu kanunun açık ve katî emrine 
nazaran mevkuf kimseler, mahkûmlarla bir 
arada (tutulamaz. Fakat gezelim ceza evlerini, 
bütün mahkûmların mevkuflarla koyun koyu
na olduğunu görürüz. 

îşin çok acı bir ciheti daha var. Ne vicdan 
ne de kanun çocuk suçluların, büyük mah
kûmlar arasında konulm amasını emrettiği 
halde, küçük çocukların profesyonel mahkûm
lar iarasında çekmllmeden /konulduğunu, son
radan da bu çocukların orada kirletildikle
rini dehşetle ve ıstı/rapla işitiriz. Arkadaşlar, I 
bu mem'lelkett .kanun hâkimiyeti «sözde mi ika- I 
la çaktır? 

Cezanın infazına devam, mahkûm veya mev- I 
kufun hayatı için ciddî ve ağır bir tehlike teş
kil ederse, infazdan derhal sarfınazar edil
mesi kanunen emredilmiş olduğu, halde, bu 
memleketi yıllarca idare edenler, hasbelkader, 
ceza evinde bin türlü ağır hastalıktan kıvra
nır ve can verirken kanunun şevkaıt ve merha- I 
hameti her türlü maddi ve mânevi mesuliyeti I 
umursamadan esirgenir. I 

Af mefhumunun siyasi olduğu; ilim inkâr I 
edilircesine milyonların arzusu hiçe sayılırca- I 
sına, Senato kürsüsünden bilâperva ilân edilir, I 
çıkmazdan çıkmaza sokulurken bu memlekette I 
adalet her şeye hâkimdir sözü ile kimse kan- | 
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dırılamıyacaktır. Hürmetlerimle,' (Soldan ve 
sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
Faruk Küreli. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA FARUK KÜ
PELİ (Çorum) —• Sayın Başkan muhterem 
arkadaşlar, C. K. M. P. Meclis Grupu olarak 
Adalet Bakanlığı bütçesi hakkındaki görüşle
rimizi takdim ediyoruz. 

Tenkid ve temennilerimize kuruluş, perso
nel, teşkilât ve mevzuat sırasına göre başla
yıp devam, etmeyi sistematik yönden uygun 
bulduk. 

Adalet Bakanlığının merkez teşkilâtı 1327 
tarihini taşıyan Osmanlı Devleti zamanından 
kalma yarım asırlık bir nizamnameye müste
nittir. Taşra teşkilâtı, mehâkim teşkilâtı ka-
nunlariyle kısmen de usul kanunlarındaki hü
kümlere dayanmaktadır. Temyiz Mahkemesi 
teşkilâtı ise hususi bir kanun gereğince ku
rulmuştur. 

Evvelâ tamamen kuruluşa mütaallik bu hü
kümlerin. tek bir teşkilât kanunu ile derle
nip tevhid olunması, badema 50 sene öncesi 
ihtiyaç ve şartlara göre tedvin olunmuş bu
lunan merkez teşkilâtı nizamnamesinin lâğ
vedilip 20 nci asır Türkiye'sinin adlî hiz
met anlayışına ve faaliyet kapasitesine uygun 
olarak son Anayasa hükümlerinin de ışığı al
tında, yeni bir organizasyona, ve ıslaha gidilme
sini temenni etmekteyiz. 

Son senelerde kaza hizmetinin vatandaşların 
ayağına götürülmesi gibi ulvi birgayeyi temin 
için nahiye ve küçük kaza merkezlerinde ;ih-
das olunan sulh hâkimliklerinin maalesef ga
yesine hizmet edemediğini işarette fayda var
dır. İçtimai ve iktisadi şartları noksan bu 
yerlere tâyin olunan hâkimlerimizin, bir
kaç ay sonra nakil veya istifa suretiyle ayrıl
maları sebebiyle, kısa müddetlerle hizmete ka
vuşan bu mahaller daha hâkim, elindeki dos
yaların muhtevasına nüfuz etmeden ayrıldığı 
için, vatandaş hizmetin ayağına gelmesinden 
sevinç duyacak yerde işinin bitmemesinden 
ve bir türlü hüküm istihsâl edememekten ızdı-
raba duçar olmaktadır. Bugüne kadar ki, tecrü
beleri de nazara alarak mezkûr hâkimliklerden 
Ibir kısmı ihya bir kısmı ilga edilmelidir. 

Kanunların 'bütün memlekette müstakâr bir 
tatbikata kavuşmasını temin ve birinci derece 
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mahkemelerinin hükümlerini nihayi olarak tet
kik etmek maksadına matuf bir içtihat mahke
mesi olması lâzımgelen, Temyiz Mahkemesinin 
iş itibariyle mahmul olup bati çalıştığı cümlenin 
malûmudur. Evvelâ mezkûr teşekkülün ıslah ve 
tevsii suretiyle temyiz sistemini, çabuk adalet 
prensibini tahakkuk ettirecek seviyeye yükseltil
mesini âcil ve zaruri görmekte, 

Saniyen, son işemelerde Temyize alınan üye
lerin seçiminde, mevzua yabancı unsurların mü
dahalesi sebebiyle, ilmî kifayeti noksan kişilerin 
maalesef bu yüksek organda tavzif olundukları 
inkârı »gayri kabil bir vakıadır. Bu halin neti
cesidir ki, Yüksek mahkemenin kararları bir 
içtihatsızlık manzarası arz etmektedir. Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanunu mekanizması içerisin
de yukarı ki mahzurların kısa zamanda gideril
mesini ümit ve intizar etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Adlî Tıp Müessesesinden de bahsetmeyi lü

zumlu ıgördük. 
Malûmu Mecl işinizdir. Bu teşekkül hakkın 

ve hakikatin tecellisi ve delillerin kıymetlendi
ril meşinde, Adliye teşkilâtına muavin ve müza
hir tıbbi ve teknik bir müessesedir. Bugünkü 
haliyle İstanbul'da faaliyet göstermekte, lüzu
mu 'halinde mahkemeler, senelerce önceye ait 
delilleri dosyası ile birlikte müesseseye göndere
rek aldıkları mütalâayı, icabında en ağır hü
kümlerin yegâne mesnedi ittihaz etmektedir. 
Delillerin yerinde, zamanında ve dumanı üstün
de tetkikinin faydalarından "bahsetmeyi zait bu
luruz. 'Bu itibarla evvelâ vilâyetlerden başlan
mak suretiyle adlî tabiplikler ihdasım ve zaman
la malî imkânların müsaadesi nisbetinde teşmi-
1 ini temenni etmekteyiz. 

Aziz arkadaşlar, 
Bir bakıma sürat asrı olarak vasıflandırılan 

asrımızda adlî hizmetlere nazaran çok daha az 
ehemmiyet arz eden, âmme hizmetlerine motor
lu vasıtalar tahsis olunurken, gerek cürmü meş
hutlarda, gerekse ceza mahkemeleri keşiflerinde 
kullanılmak üzere savcılıklar emrine birer jeep 
verilmesini hem hizmetin kemaliyle yürümesi, 
hem de bütçe tasarrufu yönlerinden elzem mü- | 
talâa etmekteyiz. Nitekim bütçenin suç giderle- I 
rine konan 5 milyon lira ile yalnız bu sene 100 j 
aded jeep almak ve bunların şoför ücretleriyle I 
akar yakıt masraflarını karşılamak mümkündür. 
Bu yola gidildiğinde 3 - f> sene sonra bütün teş- | 
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kilât birer jeepe salhibolacak, bütçenin bu kale
mine konan masraflarda artan tempo ile tasar
ruf yapılacaktır. Ve nihayet Adliye Vekâleti, 
dokyısiyle Devlet suç giderleri sebebiyle ezelî 
borçluluktan kurtulacak, vatandaş nezdinde iti
mat \-e itibar kazanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Teşkilât başlığı altında tonkid ettiğimiz bu 

kısmı bitirmeden : 
Yüz yıllık siyasi tarihinizin hürriyetler ve 

Ihukuk Devleti müeadelestaim ulvi biır semere
sini teşkil eden ve Anayasaya bekçilik, hürri
yetlere teminat olacak Anayasa Mahkemesi ile 
hâkimin tâyinindeki her türlü yabancı tesirleri 
izale ve bu bahisteki acı hâtıraları tarihe defne
decek olan Yüksek Hâkimler Kurulu gibi iki 
yüce organın faaliyete ıgeçmiş bulunmasını, bu 
uğurda çileli mücadeleler vermiş bir siyasi te
şekkül olarak tam Ibir mutluluk içinde kaydet
mekten müstesna bir zevk duymaktayız. 

Şimdi, adlî hizmetin personeli başlığı altın
da hulâsa ettiğimiz ikinci kısma geçiyoruz. Ada
letin bihakkin tahakkuku ile alâkalı olarak hü
küm makamını işgal eden hâkimlerin mânevi 
evsafına büyük ehemmiyet izafe ediyoruz. 

Hâkimlerimizin büyük bir ekseriyeti buhran
lı devirlerimizde Türk hâkimine has feragat ve 
faziletin parlak imtihanını vermişlerdir. Bu mu
kaddes kürsüden onları kemali hürmetle selam
lamayı ifası icabeden şerefli bir vecibe telâkki 
ederiz. 

Ancak, bu asil kadro içerisine cüzi nisbette 
de olsa tesadüfen karışmış zayıf karakterlerin 
de bulunduğunu ifade, bu ilvi müesseseye dil 
uzatmak değil hakikatin emrini ifa telâkki olun
malıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek Hâkimler Kurulunun ihdasına dair 

kanunun meriyete girmesiyle, vekâletin teftiş 
fonksiyonu da nihayet bulmuştur. Halen hâkim
ler hakkındaki şikâyetler, mahallî en yüksek 
dereceli hâkimler vasıtasiyle tahkik. ettirilmek
tedir. Kabul buyurulur ki, baremin yüksek de
recesinde bulunmak, müfettiş veya muhakkikte 
bulunması icabeden ahlâk, fazilet ve ehliyetler 
her zaman için karine teşkil etmez. Bu mah
zurlu sistem kısa zamanda ıslah olunmazsa, gü
venilir tek müessesemiz olan adliyenin de mu
kaddes yapısında rahneler açılacaktır. 
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Sayın arkadaşlar, 
Muayyen maaşa vâsıl olan hâkimlerimizin 

muvafakati olmadan başka yere nakledilmeme-
leri, mevzuatımızda coğrafi teminat müessesesi
ni teşkil eder. Nazari olarak yüce bir maksadı 
temine matuf bu sistem tatbikatta suiistimal 
olunmaktadır. Şöyle ki : Büyük merkezlere tâ
yin olunan teminatlı hâkimi oradan ya ecel ve
ya tekaütlük alabilir. Taşrada yerini beğenmiş 
teminatlı hâkimi ise o yerin hemşerisi olacak 
kadar yerli bir unsur haline gelmesine rağmen 
Devlet başka yere tâyin edemez. Bu hal hâki
me teminat olsa bile maalesef hakka teminat 
teşkil etmez. Bu sebeplerle sistemin özüne zarar 
gelmemek kaydiyle bir hâkimin ilelebet bir yer
de kalmasının mahzurlarını da bertaraf edecek 
bir hal çaresinin bulunmasını temenni etmekte
yiz. 

Bu bahiste temas edilmesi icabeden bir husus 
da, hâkimlerimizin ilmî nosyonunu geliştirmek 
ve isabetli karar almalarını temin etmek üzere 
Temyiz Mahkemesi içtihatlarının bedelsiz ola
rak teşkilâta muntajaman tevzi edilmesini dile
mek olacaktır. 

Sayın arkadaşlar, 
Konuşmamın ceza evleri ve infaz sistemine 

mütaallik kısmına gelmiş bulunuyoruz. 
Ceza evlerimizin büyük bir kısmı güneşten 

mahrum ratip sağlığı telhdideder bir vaziyette
dir. Mahkûmiyetler 4 duvar arasında tam bir 
meskenet içinde geçmektedir. 

Ceza evlerimizin iş esasına göre tanzimi ve 
bunun faydaları müsellem iken 714 ncü bölüme 
konan tahsisin 1962 yılma nazaran daha az olu
şu bu mevzua ehemmiyetiyle mütenasip yer ve
rilmediğini göstermektedir. 

Konu ile alâkalı olup uzun seneler sözü edil
miş bulunan patronaj müessesesini tanzim 
edecek mevzuatın tedvininin artık zamanının 
geldiğine inanıyor, meselenin malî külfetinden 
korkup devamlı tereddüt yerine, hiç değilse bir 
başlangıç ve tecrübe olmak üzere, geçim zaru
reti sâiki ile suç işliyenlere münhasır bir tatbi-
ka başlanmasını -diliyoruz. Netice itibariyle 
mahkûmu çürüten, tembelliğe ve isyanı teşvik 
eden, dejenere eden bir infaz anlayışı yerine, öğ
reten, ıslah eden, ahlaken yükseltip iş sahibi kı
lan, medeni ileri, bir infaz sistemine mehmaem-
ken teveccüh olunmasını görmek istiyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, 

15.2-1963 0 : 4 
Zamanın ölçüsü nisbetinde mevzuat konusu

na da dokunacağız. 
Kazai faaliyetin hedeflerine salimen ulaşabil

mesi, adaletin kolay ve çabuk tecellisi, ve tatbi
katta suhulet bahşetmesi bakımlarından: 

Birinci Cumhuriyetten bu yana vâki tatbikat 
ile gerek âmme vicdanına uymadığı, gerekse 
geleneklerimize muhalif düştüğü ve güçlükler 
tevlidettiği sabit olan, Medeni Kanun, Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi ana mevzua
tımızda gerekli revizyonun yapılması hususun
daki memnuniyet verici faaliyetin biran önce 
Meclise ulaştırılmasını 'Sayın Bakandan istir
ham ediyoruz. 

Bu tadil sırasında, Medeni Kanunun iştirak 
halinde mülkiyet tesis, miras hukukunun intifa 
hakkı, aile hukukunun boşanmayı zorlaştıran 
hükümleri ve nihayet Usul Kanununun gıyap 
ve sulh teşebbüsüne dair hükümlerinin içtimai 
ve iktisadi bünyemize uygun hale getirilmesini 
temenni ederiz. 

Söz buraya gelmişken Adliye Encümeninde 
müzakere edilmekte bulunan İcra İflâs Kanu
nu ve Meclise sevk edilmek üzere bulunan Kat 
mülkiyeti kanun tasarılarının ihzarı ve bâzı an
tidemokratik kanunların ilgası dolayısiyle gös
terilen gayret ve faaliyetten ötürü gerek Sa
yın Bakanı gerekse Bakanlığın güzide mensup
larını takdir ve tebrik etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Adlî hizmetin maddi faaliyetlerini deruhde 

eden zabıt kâtipleri ile Devlet adına ihkakı hak 
ile görevli icra memurlarının bir imtihanla me
muriyete alınmaları şeklini uygun bulmuyoruz. 
Zikri geçen hizmetlerin zamanla iktisabedilecek 
bir meleke ve pratik vasfında değil asgari bir 
hukuk nosyonunu icabettirdiğine kaani olduğu
muz içindir ki, zabıt kâtibi ve icra memuru ye
tiştirmek üzere kurslar açılmasını temenni edi
yoruz. 

Adliye faaliyetinin serbes meslek erbabını 
teşkil eden avukatlığın memleketimizde enflâs
yonun bulunduğuna, liberal ekonominin raka-
bet mekanizmasının müesseseyi zarardide edece
ğine işaretle avukatlığın bir taraftan ihtiyaç öl
çüsünde tahdidine diğer taraftan emeklilik ve
ya kanuni sigorta sistemi ile takviye edilip mes
lekin yarınından emin hale getirilmesinin düşü
nülmesi icabettiğine kaaniiz. 

— 690 — 



M- Meclisi B : 50 
Çok muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerimize son vermeden seçim sonrasından 

bu yana. Parlâmentoyu, matbuatı, efkârı âmme
yi fasılasız meşgul etmiş, (Birinci Koalisyonu 
yıkmış ve Meclisin ciddî memleket meselelerine 
el atmasına mâni teşkil etmiş lâfı kendinden çok 
huzursuzluk yaratmış bulunan siyasi af konu
suna da temas etmek isteriz. 

Politikada şahısların, partilerin ve memleke
tin menfaatleri harman olur, bu menfaatler hi-
yararşisinde memleketin menfaatlerini birinci 
plânda tutmak demokratik rejimin fazilet em
ridir. Biz C.K.M.P. olarak meselelere eğilmekte 
böyle bir ölçüye sahibiz. Af konusunda da me
seleyi bu mihenge vurarak dün olduğu gibi bu
gün de diyoruz ki ; 

Memleketin âli menfaatleriyle kâbilitelif ol
duğu nisbette affa taraftarız, fakat asla taraf-' 
tar olmadığımız bir husus vardır o da affın is
tismar konusu yapılmaması. (Alkışlar) j 

Muhterem arkadaşlarım, 
'Türkiye Devletinin adalet temeli üzerinde 

ebediyen payidar olmasını temenni ederken 
C.K.M.P. Meclis örupu adına Yüce Meclisi say
gılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi ve Vakıflar 
bütçelerine oyunu kullanmıyan arkadaşlarımız 
var mı? Lütfen oyunu ku 11 anmıyanlar kullan
sınlar. 

C.H.P. Grupu adına. Sayın Hilmi G-üldoğan. I 
C. H. P. ORTT1HT ADİNA HİDMİ GÜLDÜ-

ĞAN (Diyarbakır) — Aziz milletvekilleri, 1963 
yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin -müzakeresi 
münasebetiyle O. H. P. grupunun adalet po
litikamız hakkındaki düşüncesini arz ediyo
rum. 

Biz adaleti hak ve hürriyetlerin bekçisi, 
mülkün temeli, cemiyetin dayanağı ve dev
letim bekasını sağlıyan bir müessesle olarak ka
bul ediyoruz. 

Bu anlayışla 1963 bütçesini geçen yıl büt
çesine nazaran 57 milyon küsur liralık bir faz
lalık göstermesine rağmen Adalet Bakanlığı 
için fazla görmemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adalet deyince her şeyden evvel hatıra 

mahkeme ve hâkim gelmektedir. Bu itibarla 
bilgili ve vasıflı hâkimler hizmetinde mabke- j 

15 . 2 - 1963 O : 4 
meler vatandaşa güven verecektir. Bunun için 
hâkimlerin staj devrelerinden itibaren nazarî 
ve tatbikî ıbil'gilerle mücehhez olarak ada
let hizmetinde yer 'almaları gerekmektedir. 

Geçmiş yılların bütçe müzakerelerinde ko
nuşmaların büyük kısmını mahkeme istiklâ
li ve. hâkim teminatı konuları teşkil ederdi. 
Bugün Anayasa Mahkemesi kurulmuş ve Yük
sek Hâkimler Kurulu teşkil olunmuştur. Bu 
suretle mahkeme istiklâline, hâkim de temi
natına kavuşmuştur. Yeni kurulan bu organ
lara başarılar diler adaletimiz için faydalı 
görev ifa etmelerini temenni ederiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Malûmunuz olduğu üzere Türkiye'mizde 

mahkemeler tek derecelidir. Dâvaların bir kıs
mı tek hâkim, bir kısmı ise çok hâkimle görül
mektedir. Çok hâkimle rüyet olunan dâvalarda 
isabetli karara yanılacağı aşikârdır. Bu iti
barla hiç olmazsa Asliye Mahkemesi mevadıdı-
um müşdemi hâkimle görülmesinde fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Bugün 93 ilçemizde asliye teşkilâtı kurul
mamıştın'. Bu ilçelerde tek hâkim aynı zaman
da savcılık görevi ifa 'etmektedir. Tek hâki
min içtihat hatası yüzünden hâsıl olan mağ
duriyetlerin önlenmesi için başvuruÜan yol va
tandaşı haklı olarak üzmektedir. Bu bakım
dan bütün isulh teşkilâtlarının asliye halime 
getirilmesini Önemle beklemekteyiz. 

Yargıtay gerçek anlamıyla bir mahkeme de
ğil, vatan sathında kanunların tatbikatını 
kontrol eden bir içtihat müessesesidir. Hal
buki bugünkü durum Yargıtaıyı âdeta bir. mah
keme gibi dosyaları tetkika zorlamaktadır. 
Hergün sel gabi Yargıtafya gelen dosyalar bu 
yüksek organın görevini yapmasına engel ol
maktadır. Mahkemelerle Yargıtay arasında 
ikinci bir derece teşkil eden îstin/af mahke
melerinin kurulmamış olmasıdır ki, Yargıtayı 
İm müşkül duruma düşürmüştür. Memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz ki, 1964 yılından 
itibaren yurt sathında İstinaf mahkemelerinin 
faaliyete geçirilmesi için Adalet 'Bakanlığın
ca bir çalışmaya başlanmıştır. Bu isabetli te
şebbüsün tahakkuk safhasına geçmesini yü
rekten dileriz. 

Sayın milletvekilleri; 
Büyük Meclisçe kabul olunan 45 sayılı Ka

nunla teşekkül eden Yüksek Hâkimler Ku-
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rulıı ve Temyiz •savcılarının, vaktinde temin ' 
edilin i yen yer ve demirbaş yüzünden mesaile
rinin aksamış olmasından dolayı üzüntüleri
mizi belirtmek isteriz. 'Bu ilci 'kurulun rahat
ça çalışmalarını sağlıyacak tedbirlerin süratle 
alı nın asını beki e riz. 

35 kişilik Temyiz savcılarının heyetler ha
linde çalışmasının tatbikatta faydalı olup ol
madığını tetkika değer bir konu telâkki et
mekteyiz. 

Temyiz Mahkemesi âza yardımcılığı ihdası 
hakkındaki 28 sayılı Kanun bu âza yardımcıla
rının durum ve yetkilerini tâyin etmediğinden 
ilgililer için bir üzüntü konusudur. Bu kanunun 
yeniden ele alınarak âza yardımcılarının yetki 
vo mesuliyetlerinin belirtilmesinde fayda görü
rüz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Senelerden beri kurulması beklenen çocuk 

mahkemelerinin bir an önce teşkilini beklemek
teyiz. 

Mahkemelerde yardımcı bir uzuv olan zabıt 
kâtiplerinin bilgili yetişmelerini sağlıyacak 
(Adliye Zabıt Kâtibi Meslek Okulunun) açılma
sını gördüğümüz gün memnun olacağız. 

Geçen yıl Büyük Meclisçe kabul olunan 60 
sayılı Kanunla verilegelen tazminat, başkâtip, 
kâtip, mübaşir, ceza evi müdür ve memurları
nın maddi sıkıntılarını kısmen olsun gidermiş, 
vazife şevklerini artırmıştır. 

Aziz Milletvekilleri, 
Bütçenin 476 ncı bölümünde ceza evi mü

dürlerinin daha iyi yetişmelerini sağlamak ama-
ciyle kurslar için konmuş olan tahsisatta tam 
bir isabet görmekteyiz. Kurs usulünün gardi
yanlara da tatbikini temenni ederiz. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Kadrosuzluk yüzünden ödenek alanııyan 111 

hâkim ve savcının bulunduğunu üzüntü ile öğ
renmekteyiz. Haklı olarak önem. verdiğimiz 
adalet hizmetinde görev ifa eden hâkim ve sav
cıların kadrosuzluk yüzünden huzursuzluk duy
malarına Büyük Meclisin gönlü razı olamaz. Bu 
kadro işinin her halde halledilmesini vo bu su
retle kadro bekliyen hâkim ve savcıların huzura 
kavuşturulmasını önemle dileriz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Mahkemelerce verilen kararlar ancak infaz

la bir sonuca bağlanır. Bununla icra ve infaz 
müesseseleri üzerine eğilmek istiyoruz. 

15 . 2 - 1963 O : 4 
Elde mevcut İcra ve İflâs Kanunu hükümle

ri suiiniyetli borçluları korumaktadır. Bu ba
kımdan bu kanunun değiştirilmesinde içtimai 
zaruret vardır'. Yeni tasarının süratle Büyük 
Meclise şevkini intizar etmekteyiz. 

Ceza hukukunda infazın gayesi, suçluyu ıs
lah edip cemiyete iade eylemektir. Tesssürle 
ifade etmeliyiz ki, bizim ceza ve tevkif evlerimiz 
maddi ve manevi manzarası itibariyle bir talih
sizlik sonucu olarak kucağına düşen mağdur in
sanları ıslah etmekten yoksundur. Bu itibarla 
ceza ve tevkif evlerini ve bu yerlerde vazife 
görenleri, garpteki emsallerine benzer hale ge
tirilmesini özl em ekteyi z. 

Aziz Milletvekilleri, 
Cemiyetimiz her yönden gelişme yolundadır. 

Mevcut esas ve usul kanunlarımızın birçoğu bu 
yürüyüşe uyanıamaktadır. Ceza, hukuk esas 
ve usul kanunlarında bugünkü hukuk anlayışı-
.mıza aykırı düşen hükümlerin değiştirilmesin
de zaruret vardır. Bu bakımdan, Ceza Kanu
nu, Ceza Usulü Muhakemeleri, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri kanunlarında değişiklik yapıl
masına dair tasarıların Büyük Meclise şevkini 
bekliyoruz. Diğer taraftan antidemokratik ka
nunlar üzerinde yapılmakta olan çalışmaların 
sonuçlandırılarak bunlardan Anayasaya aykırı 
bulunanların mevzuatımızdan kaldırılmasına da
ir tasarıların da Büyük Meclisin tetkikine su
nulmasını beklemekteyiz. Yeni Hâkimler Ka
nunu, Adliye Bakanlığı ve Yargıtay Teşkilât 
kanunları, Adli Tabiplik Kanunu, Avukatlık 
Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu gibi kanun ta
sarılarının da bir an önce Yüce Meclise şevkin
de fayda mülâhaza ederiz. 

Sayın Milietvekilleri, 
Türk toplumunun geleceği ve saadeti ancak 

ve ancak Anayasa düzeni içerisinde demokratik 
rejimin yerleşmesi ve kökleşmesiyle mümkün 
olacaktır. 

Bu itibarla, bu nizamı korumak her birimiz 
için bir millî vazifedir. 

Genç demokrasimize karşı şu veya bu şekil
de tezahür eden davranışlar dikkatinizden kaç
mamaktadır. 

Türk Cemiyetinin ümit bağladığı, demokra
tik rejimimize karşı olan hukuk ve ahlâk dışı 
her türlü davranış, elbette ki, karşısında ada
let cihazını, hassaten C. Savcılarını görecektir. 
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Demokrasimize kasdedenlcrin adalet cihazı

mızdan hiçbir suretle müsamaha görmiyeceğin-
den emin olmak isteriz. 

Çok Sayın Milletvekilleri, 
Bir milletin hüviyetinde adaletin büyük payı 

vardır. Nerede güvenilir ve işler bir adalet var
sa orada medeniyet vardır, Devlet itibardadır. 

Adaletten istenen, isabet ve sürattir. Gecik
miş bir adalet isabetsiz adaletten farksızdır. 
İsabetli ve süratli bir adalet ferdin yaşama gü-

BAŞKAN — Birleşime ara vermiştik, Ada
let Bakanlığı Bütçesi üzerinde müzakereye de
vam ediyoruz. 

Sıra Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adı
na sayın Hayri Mumcuoğlu'nundur. Buyurun 
efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA HAYRI MUMCU-
ÜĞLU (Teikirdağ) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Maruzatıma geçmeden evvel her zaman, her 
yerde üstün vatanperverlik, tarafsızlık ve titiz 
itina ile çalışmayı şiar edinen Hâkim ve Savcı
larımızı, halka ve (hakka hizmet eden adalet ci
hazının bütün .mensuplarını grupum adına say
gılarla selâmlarım. 

Sayın arkadaşlarım; Anayasamız gereğince 
bütçemiz evvelâ senatodan geçtiği için, Sena
tör arkadaşlarımız Adalet bütçesinde de kıy
metli görüşler ileri sürmüşler ve yerinde temen
nilerde bulunmuşlardır. Burada, bunlardan bâ
zılarının tekrar ifadesi (bizim içinde 'kaçınılmaz 
bir vazife ifası 'olacağından raslanacak tekrar
larda mazur görülmekliğimizi rica ederim. 

Sayın milletvekilleri; hemen kaydetmeliyim 
ki, 1962 yılı Cumhuriyet Adliyesi için tarihi ve 
müstesna bir yıl olmuştur. Bu yılda Anayasa 
Mahkemesi kurulmuştur. Faaliyete geçmiş bu-

15 . 2 - 1963 O : 5 
cünü artıracak adalete olan sevgi ve muhabbeti 
yüceltecektir. Bu duygu ve düşünce içerisin
de 1963 yılı bütçe tatbikatında Sayın Adalet 
Bakanına ve adalet hizmetinde görev yüklen
mişlere üstün başarılar diler, Yüce Meclisi'say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; beş, on 
dakika istirahat maksadiyie saat 0,15 te toplan
mak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 0,05 

Junan Yüce Mahkeme ilerisi için ümit veren ve 
genel efkârı huzura kavuşturan kararlar ittiha
zına başlamıştır. Yıine bu yıl Yüksek Hâkim
ler Kurulu tesis olunmuş ve çalışma hazırlıkla
rını bitirmek üzere 'bulunmuştur. Burada gön
lümden kopup gelen bir temenniyi arz etmek 
isterim : Gerek Yüksek Hâkimler Kurulunun 
ve gerekse kaderleri ancak bu kurulun kararı
na bağlı olan hâkimlerimizin karar ve davra
nışlarının kurulun kuruluş esprisine uygun ol
masını böylece müessesenin ilelebet payidar •ol
masını dilerim. 

Adalet meslekinde ömrünün yarısından ço
ğunu harcamış bir insan olarak bu mâruzâtı ya
parken tarifine muktedir olamadığım mutluluk 
içinde bulunduğumu kaydetmek isteri/m. Bu 
ruhi halet içinde mâruzâtım tamamen teknik 
hususlara inhisar edecektir. 

Sayın arkadaşlarım; tetkik ve tasvibinize 
sunulan 1963 yılı Adalet bütçesine konulan 
ödeneklerin, hizmetlerin kemali ile ifasına 
imkân verecek yeterlikte olduğunu iddia etmek 
mümkün değildir. Filhakika adalet sarayları ve 
ceza evleri inşaatı için bütçeye mevzuu Ödenek, 
5 yıllık plânın kabul ettiği rakamlara göre bu 
yıl bütçesine isabet etmesi gereken miktarı da
hi bulmamıştır. Yine demirbaş ve mefruşat- için 

•> -—•ego^-o^c* - •• •<" 

B E Ş İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 00,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Rıza Polat (Ağrı) 
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Verilen ödenekleri pek yetersiz buluyoruz. Evet, 
Türk hâkimi mütevazidir, alayişi sevmez. Ancak 
bugün Anayasamızın yargı erkine verdiği önem 
ve saygı muvacehesinde onu biz salhurde, bina
larda, fersude eşya içerisinde icrai adalete mec
bur edemeyiz. 

Keza; bugün ceza evleri binalarının çoğu te
sis gayelerine uygun olmaktan çok uzaktır. 
Bütün bunlara (Kalkınmaya muhtacız, müsteh
lik sayılan dairelere daha fazla tahsisat ayır
mamız, kalkınma hızımızı azaltır) yolundaki 
karşılıkların tatminkâr cevaplar olmaktan uzak 
olduğunu takdirinize arz ederim. Bu itibar ile 
gelecek yıl bütçelerini haklı şikâyetlere mahal 
vermiyecek yeterlikte olması temennilerimden 
sonra adalet işlerinin tam düzeninde yürümesi 
için alınması lüzumlu tedbirler üzerinde durmak 
istiyorum. Bu tedbirlerin başında personelin ye
tiştirilmesi konusunun geldiğinde şüphe yoktur. 
Bu konu üzerindeki görüş ve temennilerimizi 
1962 bütçesi vesilesiyle yaptığımız konuşmada 
kısmen belirtmeye çalışmıştım. Bunları tekrara 
lüzum görmüyorum. Yalnız, yeniden tedvini ge
reken Hâkimler Kanununda staj müesseesihe bil
hassa önem verilmesini ve yine bu konuya iliş
kin olarak Yargıtay Başkan ve üyelerine veri
len ödeneklerin, Anayasa Mahkemesi üyelerine 
verilen ödenekler seviyesine çıkarılması hususu 
üzerinde durulması lüzumunu arz etmek isterim. 
Burada, geçen yıl yaptığımız konuşma da tema
sına imkân ve zaman bulamadığımız ve pek 
önemli saydığımız adalet tabipleri konusuna kı
sa da olsa dikkatinizi çekmeme müsaadenizi ri
ca edeceğim. Bugün, esefle kaydetmek lâzımdır 
ki, Adlî Tıp Teşkilâtı Cumhuriyetimizin kuruluş 
yıllarındaki durumuna göre dahi pek noksan ve 
kifayetsizdir. 

1927 yılında 15 adlî tabip mevcut iken bu
gün Adlî Tıp Müessesesi ve Meclis dâhil teşki
lâtta da 13 adlî tıp mütehassısı vardır. Bu teş
kilâtın asgari ihtiyacının 70 adlî. tabip olarak 
hesaplandığı mütalâa edilirse müessese üzerine 
acilen ve dikkatle eğilme lüzumunun tebarüz et
miş olacağına inanıyorum. 

Sayın Adalet Bakanından teşkilâtı çökmeden 
kurtaracak tedbirleri bir an evvel almasını bil
hassa istirham ederim. 

Sayın arkadaşlar; kifayetli hâkim ve yetiş
miş adalet personeline rağmen işlerin düzeninde 
gideceğini kabul etmek şüphesiz mümkün de-
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ğildir. Kanaatimce asıl mesele, hukukda hak 
sahibinin normal sayılacak süre içinde hakkını 
istihsal edebilmesi, suçlunun işlediği fiilin re
aksiyonları cemiyette zail olmadan cezalandırıl
masını mümkün kılacak bütün tedbirlerin bir
den almmasındadır. Bu tedbirlerin alınması ha
linde bugünkü iş sayısının bir misline yakın da
ha artacağını fakat adalet cihazının düzeninde 
işlemesi sebebiyle kısa bir müddet içinde işlerin 
normale ineceğini kabul etmek gerekir. Filhaki
ka ; bugün, dâvaların normal süresi içinde sonuç
landırılmaması sebebiyle birçok hak sahibi ya 
hakkından vazgeçmekte veya hakkından ehem
miyetli surette fedakârlık yapıp haksız hasmı 
ile uyuşma yolunu tercih ederek mahkemeye 
gitmemektedir. Hukuk sahasındaki bu tezahür
lere muvazi olarak cezada da kamu hakları kıs
men kayıp olmakta ve kamu düzeni sarsılmak
tadır. Binaenaleyh işlerin normal olmıyan artı
şını ihtilâf sebeplerini ve suç âmillerini bertaraf 
etmek suretiyle önlemek ve diğer taraftan nor
mal olan artışı karşılamak yolunda tedbirler al
mak gerekir. Bunun için alınacak tedbirlerin 
çeşitli olacağı şüphesizdir. Bir defa normal ol
mıyan artışı önleyici tedbirlerin başında iktisadi 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi gelir. Buna mu
vazi olarak kültürel sahadaki kalkınma teşeb
büslerinin fiile çıkarılmasının geldiği bir gerçek
tir. Bundan sonra ehemmiyet derecelerine göre 
ve muhtelif tedbirler mey anın ela, gayrimenkul 
ihtilâflarını önliyecek tedbirler üzerinde durul
ması gerektiğini açıklamakdan vareste görmek
teyiz. Normal sayılması gereken artışın önlen
mesi konusunda ise; mahkemeler teşkilâtında 
da değişikliği mümkün kılmak şartiyle Esas ve 
Usul Kanunlarında bugünün gerçeklerine uy
gun değişikliğe gitmenin lüzumunu bilmem, taf
sile ihtiyaç var mıdır? Adliyede işi olan her ki
şi dâvasının uzadığından bezginlikle dert yanar
ken hep mağruz lüzumu belirtmek ister. 

Yargıtayımızm bilgin ve fazıl Başkanı da, 3 
yıldır adalet yılını açış konuşmalarında hep bu 
lüzumu bütün ayrmtılariyle açıklarlar. Bu ko
nuşmamız için biz, tefrik edilen vaktin darlığı
nı da göz önüne alarak bu konuya işaretle, an
cak Sayın Bakanın, Bakan olmadan evvel 20 . 2 . 
1962 tarihinde Adalet bütçesi vesilesiyle partile
ri Meclis Grupu adına yaptıkları konuşmaların
da, belirttikleri gibi tadillerini istediğimiz kanun
ların bir an evvel bir an evvel Meclise getiril-
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mesi yolundaki temennilerimizi arz etmekle ye
tiniyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; uzun zamandır bekle
diğimiz icra kanunu tasarısının Meclisimiz Ada
let Komisyonuna havale edilmiş olduğunu öğ
renmekle memnun olduğumuzu kaydetmek iste
riz. Bu tasarının Meclisimizde değerli hizmetle
rinizle kısa bir zamanda en mütekâmil şeklini 
alarak kanunlaşmasını dileriz. 

Sözlerimizi bitirmeden evvel cezaların infazı 
konusunda kısa maruzatta ve naçizane bir gö
rüş ve temennimin arzına müsaadelerinizi rica 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; ceza ve tevkif evle
rinde yıllık hükümlü ve mevkuf hareketi 150 -
200 bin arasında temevvüç eder. Bunların yarı
sından çoğunu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ce
zaların infazı teşkil eder. Bu cezalara mahkûm 
olanların ceza evlerine almışları cezanın gayesi 
olan uslandırma içindir. Bu nokta üzerinde te
emmül buyurulmadan evvel size bütün Ceza Hu
kuku otoritelerinin bu konuda ittifak ettikleri 
görüşlerini arz edeyim. Ceza Hukuku otoriteleri 
derler k i ; mahkûmun ıslah ve terbiyesi bakı
mından mâkul imkân vermiyecekleri için kısa 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar uslandırma ve 
korkutma gayelerinin tahakkukuna da imkân 
vermezler. Hele cezalar toplu olarak bir yerde 
çektiriliyorsa bu cezalara mahkûm olanların 
ceza evlerine alınmaları bilâkis kötü huyların 
sirayeti bakımından ahlaken bozulmalarına se
bebiyet verir. Bu mahzurlar sebebiyledir İd bir
çok memleketlerde bu nevi cezalar yerine diğer 
nevi ceza veya tedbirler düşünülmüş ve tatbika
tına da geçilmiştir. Bunlar : 

1. Maksada uygunluk sistemini takibeden 
memleketlerde takibattan vazgeçilmesi, 

2. Kontrollü serbesti (Probation) sistemi, 
3. Mahkûmun suuniyetiyle para cezasını 

ödememesi halinde daha uzun süreli hapis cezası 
uygulanması şartiyle para cezası, 

4. Adlî tevbih, 
5. iyi tavır ve hareket kefaleti, 
6. Sürgün, 
7. Muayyen meslekî faaliyetten memımiyet, 
8. Mecburi çalışma, 
9. Mahkûmun hafta sonunda ceza evine ge

lerek ihtilât etmeden kalması veya ikametgâhın
da kalması mecburiyeti gibi tedbirlerdir. 
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Şimdi çok yerlerde ceza evine girip çılşanı 

kahraman addeden memleketimizdeki durumu 
düşünelim; müelliflerin arz ettiğim görüşlerinde 
belirtilen bütün mahzurlara ilâveten bir de kal
kınmaya muhtaç fakir memleketin bütçesinden 
milyonlarca lira yiyecek ödeneği tefriki mahzu
runu mütalâa edersek bu sahada hemen diğer 
memleketleri imtisalen tatbikata geçme zamanı
nın geldiğini anlamış oluruz, kanaatindeyim. 

Filhakika Ceza Kanunumuzda tecil, adlî tev
bih, kadın ve küçüklere münhasır olmak üzere 
hafif hapis cezası hükümlerinden bir kısmının 
bulunduğu yerlerde cezalarının çektirilmesi 
hafif hapsin çalıştırılmaya tebdili, dışarda çalış
tırma gibi müesseseler var ise de tecil ve adlî 
tevbihden gayri tatbikat hemen hemen yok gibi
dir. Kaldı ki, arz ettiğim müesseseler işleseler 
daha kifayetsizlikleri meydandadır. Binaenaleyh 
Ceza Kanunumuzun ihzarında Genel Kurul ola
rak bu hususun dikkate alınmasını bilhassa arz 
ve temenni ederim. Bunun gerçekleşmesi halin
de infaz rejimimizin bir ferahlığa kavuşacağını 
ve dolayısiyle tekemmül edeceğini açıklamayı 
zayit addetmekteyim. 

Bu bahisteki maruzatıma son vermeden evvel 
muhtelif kanunlarda yer alan cezaların infjazı-
na ait hükümlerin modern infaz hukukunun 
esaslarına' uygun bir hale getirilerek tek metin 
ve kanun halinde tedvin olunmasını kayıt ve te
menniye şayan bulmaktayım. Bilindiği gibi bir
çok Batı memleketleri üniversitelerinde ceza hu
kukundan ayrı olarak bir infaz hukuku kürsüsü 
mevcuttur. Bu kürsünün bizde de ihdası infaz 
sistemimize sayısız faydalar getirecektir. 

1963 yılı bütçesinin yüce milletimize ve adli
yemize hayırlı ve uğurlu olmasını ve başlarında 
Sayın Bakan olmak üzere Bakanlığın mümtaz 
teşkilâtına başarılar dilerim. Teşekkür ve saygı
lar sunarım, aziz arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine oy 
kullanmıyan arkadaşlarımız var mı? Yok.. 

Her iki umum müdürlük için oylama işlemi 
bitmiştir. 

Şahısları adına Sayın Tahsin Telli. (Yok ses
leri.) 

Sayın Saadet Evren. (Yok sesleri.) 
Sayın Ali Cüceoğlu. (Yok sesleri.) 
Sa"yın Kemal Sarıibrahimoğlu. (Yok sesleri,) 
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Sayın Şevki Güler. (Yok sesleri.) 
Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — (jok muhterem 

arkadaşlarını, Adalet Hakanlığı bütçesi üzerinde 
pek kısa görüşlerimi arz ediyorum. 

Adlî hayatımıza yeni Anayasa nizamiyle 
yep yeni müessese ye teşkilâtların hâkim ol
ması, organların kuruluşu, demokratik niza
mın teminat altına alınması babında Adliye Ve-
ikâleti bütçesi üzerinde memnuniyet verici 'bir-
'durum olarak telâkki ediyoruz. 

Cidden adlî hayatımızın en ağır ve mesuli-
yetli bir devresine girmiş bulunuyoruz. Parlâ
mentonun üstündeki .üstün ibir organ bulunan 
Anayasa Mahkemesinin, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun ayrı bir fonksiyon, ayrı bir statü tah
tında teşekkülleri Adliye Vekâletinin işlerinin 
hafiflemesi, mahmul yükünün inmesi bu vekâ
let mevzuuna giren işlerin daha nıormal işleme
sine, adliye çarkının /zaman ve mekân itiba
riyle, süratle emniyetle işlemesine imkân ve
recek durumun yaratıldığını görmelide cidden 
mütehassıs oluyoruz. Yıllardır efkârı umumi-
yenin, bütün bu basının üzerinde durduğu anti
demokratik kanunların bu ana kaklar tasfiye 
edilmediğini görmekle üzüntümüzü izhar etmek
ten kendimizi alamıyoruz. Demokratik ha
yat ve nizamla bağdaşamıyan, Anayasa ile te
ni in at altına, 'alan bu rejimle kabili telif ol-
mıyan mevzuatın ayıklanmavsı artık bir zaruret 
halini, almış bulunmaktadır. O. savcılarının tâ
yin ve'tahvillerinin objektif kıstaslara bağlan
ması indî ve keyfî mütalâalardan şahsi davra
nış ve hareketlerden tevakki edilmesini ica-
bettirecc'k sicilleri esas ittihaz edecek bir 
teamül ve pozisyonun yaratılmasını bir pren
sibe varılmasını zaruri görüyor ve bunu adlî 
teminatın tamamlayıcı bir unsuru olarak te
lâkki ediyoruz. 

.5887 sayılı Harçlar tarifesi Kanununun 125 
n.ci maddesinin günlük ihtiyaçlara uygun bir 
şekilde tadil dilmesini, iktisadi hayat şartları
nı muvazi bir surette verilmesini temenniye 
şayan bir arzu olarak izhar ediyorum. Adlî 
tahkikatların bir safhasını teşkil eden, mü
him telâkki edilen hazırlık tahkikatının hukuki 
bilgi ve nasyondan mahram bulunan zabıtaya 
tevdii, hattâ bâzı yerlere de jandarma, onbaşı 
ve erlere terk ve tevdi olunması hak ve adaletin 
tecellisi, yıkılan masum yuvaların mânevi ba-
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kundan adalet duygularının tatmin edilmesine 
imkân vereceh kapıların kapanmasına sebe'bdyet 
verilmekte yanlış yapılan tahkikatın mânevi ıs
tırap ve elem husulüne sebebiyet verildiğinden 
cidden üzüntü duymaktayım. Bu hususun çok 
yakın bir zamanda ıslaihmı zaruri görüyor, te
menniye şayan, bir arzu olarak ısdar ediyoııız. 

Tatbikatta mahkeme başkâtiplerine sorgu 
hâkimi, C. Savcılığı salâhiyeti verilmesi adlî iş
lerin yanlış bir yere tevcihine sebebiyet vermek
te hak ve adaletin hukuk nasyonun eksikliği 
sebebiyle tecellisine meydan vermemekte oldu
ğundan bunun biran evvel ıslahını zaruri addet
mekteyim. Usul kanunlarından yapılması icab-
edcn tadilâtı muhtevi tasarıların Millet Meclisi
ne bu âna kadar getirilmeyişi gün begün dâva
ların artmasına, işlerin çoğalmasına, dâvaların 
sürüncemede kalmasına sebebiyet vermektedir. 
Mahkemelerimizi o mâkul yükten kurtarıl
masına (matuf tedbirlerin ittihazına süratle 
gidilmelidir. Ayrıca »tasarılar müstacelen Yük
sek Meclise sevk edilmelidir. Temyiz Mahkeme
sine her gün binlerce dosya gelmekte ve ıbu su
retle Temyiz Mahkemesi tahammülfersa bir yü
kün ağırlığı altına girmektedir. Bu durumun 
izalesi için kanunlarına ihtilâfların ihalli için 
kesin hükümler 'koymak zaruretine inanmış bu
lunmaktayım. Ceza evlerimiz insan hayatı için 
tahammül edilmiyecek bir durumdadır. Ceza
ların belli - başlı gayesi ıslah o'lmıyana göre 
suçluyu cemiyete vafi bir eleman olarak yetiş
tirmek için gerekli tedbirlerin alınmasını zaru
ri görüyoruz. Adalet bütçesinin Türk milletine 
ve memleketimize hayırlı olmasını temenni eder 
hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cevat Yalçın. 
ÖEVAT YALÇIN (Rize) — Muhterem arka

daşlarım; müzakeresi yapılmakta olan Adalet 
Bakanlığı bütçesi ve adalet mevzuundaki şahsi 
görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Eski Yunan filozoflarından biri der ki; 
Adaletle kuvvet bir arada bulunmalıdır. Bunun 
için de ya adaletin kuvvetli veya kuvvetlinin 
âdil olması lâzımdır. ' 

Nice yüzyıllar geçtiği halde her zaman ve 
mekân için hu söz realitelere uygunluğunu bu
güne kadar muhafaza etmiştir. Ve edecektir de. 
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Memlekette kanun hâkimiyetini tesis fertler ı 

arasındaki müsavatı temin ve kuvvetliye karşı 
zayıfı teminat altına alan adalettir, bu fonksi
yonları sebebiyle bir memleketin medeniyet sevi
yesinin en büyük ölçüsü, adaletinin mükemıme-
liyet derecesidir. Bir memlekette iyi bir adale
tin mevcudiyetini iddia edebilmek için, her şey
den evvel o memlekette kaliteli ve teminatlı hâ
kimlerin bulunması, yürürlükte olan kanunla
rın insan hak ve hürriyetlerini koruması, hukuk 
ve cezada mükemmel infaz sistemlerinin tesis 
edilmiş olması gerekir. 

Memleketimiz adaletini ıbu zaviyeden kısa 
bir tetkik ve .tahlile tabi tuttuğumuz zaman 
hiçte hoş bir manzara ile karşılaşmayız. Zira 
kanunlarımız, Anayasamıza ve insan İnakları 
evrensel beyannamesindeki imzamıza rağmen, 
antidemokratik hükümleri ihtiva etmekte ve 
iktidar partisi kendi malları hakkındaki kanun 
aleyhine Anayasa Mahkemesine müracaat için 
grup çalışmaları yaparken, vatandaş hak ve 
hürriyetlerini tahdideden antidemokratik ka
nunlar mevzuunda bir faaliyet göstermemekte
dir. 

Gerek hııkuik ve gerekse cezada iyi bir infaz 
sistemine. malik bulunmamaktayız. İcra ve İflâs 
Kanunu, iktisadi ve ticari sahada emniyet ve 
itimat unsurunu temin edici, suiniyet sahibi 
borçluların haksız iktisaplarına sed çekici ve ta
kip hukukunu kolaylaştırıcı hükümlerden mah
rum 'bulunmakta ve dolayısiyle kendisinden bek
lenen gayenin istihsali mer'i 'kanunla mümkün 
olamamaktadır. 

Mahkûmlara karşı cezaların ıslah gayesine 
uygun sistem içerisinde, müşfik muamele ya
pılması icabederken bu lâzimeye riayet edilme
mekte, mahkûm ve mevkuflar, medeni memle
ketlerdeki emsaline göre bir hacalet numunesi 
olan gayrisıhhi binalarda barındırılmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
İktisadi ve ferdi münasebetlerin fazlası ile 

artışı sebebiyle bütün yurt çapında hukuk ve 
ceza dâvaları her gün 'biraz daha artmakta ve 
bugün hâkimlerimizin lıer birine aded bakımın
dan insan gücünü aşa:ı dâvalar gelmektedir. 
Hâkimlerimiz bütün maddi ve mânevi huzursuz
luklarına rağmen vazifelerini tarihi Türk ada
letine uygun bir şekilde ve şerefle ifa etmekte
dirler. Fedakâr ve feragatkâr Türk hâkimine 
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bu mukaddes kürsüden minnet ve şükranlarımı 
arz etmeyi bir borç telâkki ederim. . 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Savcılarımız maalesef her tür

lü teminattan mahrum bulunmaktadırlar. Adr 
üye Vekâletinin bir memuru gibi telâkki edil
mekte ve bu telâkki sebebiyle iktidarlar tara
fından Vekil marifetiyle savcılara •emir.lcr veril
mek suretiyle ve politik mülâhazalarla dâvalar aç-
tırılmaikta. ve ibu tatbikat vatandaşların adalfet 
hissini rencide etmektedir. Tedbirler Kanununun 
tatbik tarzı ile Yüksek Meclise gelen tezkere
lerde dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen 
milletvekillerinin hemen hemen yüzde yüzünün 
muhal fete mensubolmaları, yukardaki iddia
larımızın reddi mümkün olmıyan delilleridir'. 

Aziz arkadaşlarım; 
Konuşmama başlarken Adaletle kuvvetin 

bir arada olması lâzımgeldiğini ifade etmiştim. 
Bendeniz, şahsan adaletimizin kuvvetten de 
mahrum olduğu kanaatindeyim ve 'buna delil 
olarak, iki Ekim hâdiselerini, &lüm ve ihtilâl 
tehditleri savuran M. D. O. 'beyannamelerini 
göstereceğim. Her ikisinde de suçlular adalet 
huzuruna çıkarılmamış ve cezalandırılmamışlar
dır. ister faili meçhul kaldığından olsun ister 
bilinen failleri maksatlı olarak adalete teslim 
etmemekten mütevellit bulunsun bir memleket
te işlenen suçlar cezasız kalırsa, o memleketin 
adaletinden şüphe edilir. Kaldı ki, Sayın Fey-
zioğlu'nun «M. D. O. mensuplarının isimlerini 
açıklarsam alkışlarsınız», şeklinde bu kürsü
den vâki beyanatı suçluların Hükümetçe bilin
mekte olduğu yolunda bende haklı bir kanaat 
yaratmıştır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Adliyemizin bugünkü halini bu şekilde vej 

kısaca tahlil ettikten sonra bu mevzudaki te
mennilerimi de arz ederek huzurunuzdan ay
rılacağım. 

Temyiz Mahkemesinin on binleri aşan iş hac
mi sebebiyle mahallî mahkemelerden gelen dos
ya ve kararlar iyi tetkik edilememekte, yük
sek mahkemenin daireleri-arasında olduğu gibi 
aynı dairenin kararları arasında da içtihat de
ğişiklikleri meydana gelmektedir. Yüksek Mah
kemenin iş hacminin azaltılması bir zarurettir 
ve bunun için istinaf mahkemelerinin teşkili 
yolundaki çalışmaların kısa bir zamanda Mec
lise getirilmesi ve eğer şimdilik buna imkân 
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görülemiyorsa Yüksek Mahkemenin daire ade
dinin artırılması şarttır. 

2. İcra ve İflâs Kanunu, Hukuk ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü kanunları bugünün ihti
yaçlarına cevap vermemektedir. Bunların de
ğiştirilmesi için yapılan çalışmaların hızlandı
rılması ve tasarıların açılan Meclise şevki ge
rekmektedir. 

o. İktidar kanatlarmca umumi bir af için 
çalışmalar yapıldığı malumumuz olduğundan 
iktidarın bu hareketini memnuniyetle karşılı
yorum. Ancak ihtilâl şartları içinde ve fevka
lâde mahkemelerce tecrim edilen siyasi mah
kûmların, bu affın şümulü içine alınmasını 
millî karakterimize uygun şevk a t ve semahat 
duygusunun bariz bir tezahürü saymakta ve 
milletçe bu âtifetin hasretle beklendiğini bile
rek içtimai huzurun tesisine medar olacağına 
kuvvetle inanmış bulunduğum için bunlara ait 
af vecibesinin daha fazla geciktirilmeden yeri
ne getirilmesini bugünün iktidarından ve Yük
sek Meclisinizden bütün kalbi temennilerimle 
talebederim. Hürmetlerimle (Soldan; alkışlar) 

BAŞKAN —• Daha evvel açık oylarınıza su
nulmuş bulunan Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanun tasarısının oy
lama sonucunu okutuyorum. 

Oy sayısı 260 
Kabul 174 
Ret 72 
Oekinser 14 
Tasarı kanunlaşmıştır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 

kanun tasarısının oylama sonucu : 
Oy sayısı 226 
Kabul 177 " ' 
Ret 43 
Oekinser 6 
Tasarı kanunlaşmıştır. 
Şimdi bir kifayet önergesi gelmiştir. Bu se

beple Sayın Bakana söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
ADALET iBAKANI ABDÜLİIAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çok Muhterem arkadaş
larım, mesuliyetini deruhte etmiş ılmlunduğum 
Bakanlığın ıbütçesi dolaıyısiyle 'bu kürsüden 
hıılgün irat edilen nutukları dikkatle dinledim. 
'Bunların bir kısmının 'faaliyetimize ışık tutar 
mahiyette olduğunu görmekle -memnun ve Ibah-
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tiyar oldum. Bunun yanında yolumuza dikil
mek istenilen 'birtakım ıbarikat'ların mevcudiye
tini de görmememe imkân yfdk'tu. Onları' da 
hoş görüyorum. (IBraıvo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika sureti 
umumiyede hepimizin ehemmiyetli telâkki et
tiğimiz antidemokratik ve enkoııstitüsyonel ka
nunların ayıklanması meselesini hütün 'hatip 
arkadaşlarımız dikkat ve itina ile önümüze ser
diler. Hepimizde demin de arz ettiğim ıgilbi, !bu 
temennideyiz. Evet antidemokratik ve enkons-
titüsyonel kanunların cihette demokratik bir 
nizam içinde muhafazasına imkan yoktur. Yal
nız görüyorum ki, bu antidemokratik ve eııkons-
titüsylonel. 'kanunlar mevzulbalhsolduğu zaman 
muhatap ittihaz edilen sadece Adalet Bakanlı
ğı oluyor. Müsaadenizle 'arz edeyim, Ibu anti
demokratik kanunların veyahut enkon'titüsyto-
nel kanunların hepsi Adalet Bakanlığını ilgi
lendiren kanunlar değildir. 'Şimdi, Adalet 
'Bakanlığını ilgilendiren 'antidemokratik ve 
enikons'titüsyonel kanunların nelerden ibaret 
olduğunu arz edeceğim. 

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri 
Usûlü Kanunu, ÛBâzı cürümlerden dolayı me
murlar ve şerikleri hakkında takip ve muha
keme usulüne dair lı609 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi '5617 ıs a yılı Hayvan sirkatinin men'i 
hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesi, 2004 sa
yılı İcra ve İflâs Kanununun -76 ncı maddesi, 
2956 sayılı Hâkimler Kanununun, 3456 sayılı 
Noterlik Kanununun. 60 ncı maddesi, 3409 sa
yılı Avukatlık Kanununun 49 nlcu maddesinin 
değiştirilmesi ve 113 ncü mıaddeisinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında Kanun, 367 sayılı 
Rüyeti hır mahal mahkeme veya dairei adliye
sine ait deavi ve mesa'lihi diğer mahal veya daire 
adliyesinde niyet ettirmeye Adliye Vekilinin 
mezuniyetine dair (Kanun, Mehakimi nizamiye
nin teşkilâtı hakkındaki Kanun [(1295 tarihli
dir.) Mehakimi şer'iyenin ilgasına ve mııba-

!kim teşkilâtına ait ahkâmı 'muadil 469 sayılı 
Kanun v'e hu kanunu tadil eden 825 sayılı ve 
diğer kanunlar, Hâkim sınıfından olmıyan mah
keme !b aş kâtiplerin e yargı yetkisi tanıyan 7188 
sayılı Kanun, Uy uymazlık mahkemesi hakkın
daki Kanun, Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına 
dair Kanunu tadil eden Kanun, Fevkalâde (hal
lerde haksız olarak mal iktisaıbedenler hakkın
daki Kanun, 2 sayılı Hıyaneti vataniye Kanu-
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im, '826 sayılı Ceza Kanunu mevki mer'iy'ete 
vazına dair Kanundaki ö nci madde. İşte Ve
ladetimizi ilgilendiren kalkmalsı iktiza eden 

. kanunlar 'bunlardan ibarettir. 
Takdir (buyurursunuz iki, Adalet Bakanlığı 

sadece kentlisinin yürütmekle 'mükellef bulun
duğu kanunların 'mesuliyetini deruhte eder-. 
Fakat diğer Vekaletler üzerinde Iher Ihangi 'bir 
supremasisi yoktur <ki onların antidemokratik 
veyalhüt Anayasaya aykırı kanunlarının tadili 
hususunda bir /t'eşeiblbüste (bulunsun. Şimdi Ibu 
arz ettiğim kanunlardan zarman. »geçmiş olmak 
itibariyle, pek çoğunun Yüksek Meclisiniz ta
rafından ortadan kaldırılmış ıveya'luıt tadil 
edilmiş (bulunma'sına rağmen, nisyane latılmış 
olması itibariyle, ıgtozümüzden tamamen silini
yor. 

Adalet Başkanlığı şimdiye kadar 'hiçbir 
antidemokratik kanunda tadil teklif etmediği, 
hicjbir Anayasaya aykırı kanunu tâdil için teşeb
büs etmedi vazifesini ifa etmedi deniyor. Bakınız 
hangi kanunlar Ibunlar içersinden (huzurunuzda 
ya doğrudan doğruya veyahut tanzim edilen 
bir ikamın münasebetiyle tadili edilmiştir. Af
federsiniz, çok geç valkit, zamanınızı alıyorum. 
fakat şu noktada insafınızı rica edeceğim şah
sımı değil, bir âmme müessesesinin vaziyetini 
teşrih ediyorum. 

Bu saydığım kanunlardan kalanlar: 
!Tür'k Ceza Kanunu, 'Ceza Mulhalkemeleri 

Usulü Kanunu '205'G 'sayılı 'Hâkimler Kanunu, 
Uyuşmazlık Mahkemesinin kurulmalsnıa dair 
olan kanun tasarısı, '2 sayılı Hiyaneti Vataniye 
Kanununun 5 nci maddesi şu demin okumuş ol
duğum liste ile arz etmiş (bulunduğum kanun
lardan 'huzurunuza, etirilmemiş olan 'kanuni ar
dan ibarettir. 

Türk Ceza Kanununu hakikatte daha huzu
runuza getirmedik, fakat takdir buyurursunuz 
bir büyük kanunun ana kanunun yenibaştan ele 
alınıp bir kanun lâyihası şekline getirilmesi için 
bir hayli mesaiyi istilzam eder. Ve bu mesainin 
raütaaddit heyetler tarafından yapılması lâzım-
gelir. Her hangi bir kanunu Avrupa Devletlerin
den birisinden tercüme etmek suretiyle mevkii 
meriyete koymak usulü tecrübe edildi. Fakat 
bunlar memnuniyet bahşolmamıştır. Her kanu
nun bir memleketin içtimai, iktisadi, kültürel 
bünyesine uygun kaideleri ihtiva etmesi iktiza 
eder. Bizde daha çok evvel başlamış olan mesai 
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ile (..feza Kanununun bir bütün halinde huzuru
nuza takdim etmek için kurulmuş heyetler tara
lından yapılmakta olan mesaiyi taki.betmekte
yiz. (feza Kanunu bir ilmî heyettedir. Bu heye
tin çalışması hemen hemen pek yakın bir zaman
da sona. ermek üzeredir. Zannediyorum ki, bu
güne; kadar 400 e yakın madde tedvin edilmiştir. 
Bunu az bir mesai telâkki etmemenizi çok rica 
edeceğim. Ceza Kanunu gibi hepimizin şahsi hür
riyetini, malî vaziyetini tesiri altında tutan hat
tâ hayatını elinden almak gibi birtakım hüküm
leri ihtiva eden bir' kanunun gelişi - güzel bir 
mesai ile meydana, çıkarılması memleketin bün
yesinde ağır: tahribat yapabilir. Yani müsaade 
ediniz, heyet bunu, antidemokratik hükümler 
yok değil var, fakat bu antidemokratik hüküm
lerinin mevcudiyeti onun derhal ortaya getiril
mesini icabettirmez. Belki böyle yaparsak, bu 
antidemokratik hükümleri bir ayak evvel defe
delim derken cemiyetin başına daha kötü birta
kım hükümleri musallat (itmiş oluruz. Bundan 
kaçınmaklığımız lâzım, şimdi Ceza Kanununda 
hürriyetimizi hakikaten fuzulen tahdideden bir
takım hükümler bulunduğunu bendeniz geçen 
seneki partim namına huzurunuzda yaptığım ko
nuşmada arz etmiştim. Bunu inkâr eden bir 
adam değilim, ama Adalet Bakanlığına geldiği
min yedinci ayına kadar bu maddeleri ben ortam
dan kaldırmamışım diye eğer tenkid edibi rsem 
bunda biraz insafsızlık görürüm. 

Bir kere. ben kimim : Bir hukukçu bütün hu
kuk şuabatmda kendisinin mütehassıs telâkki 
edemez. Hattâ müsaadenizle arz edeyim kendi
mi hiçbir hukuk sahasında mütehassıs addeden 
bir insan da değilim. Bendeniz de nâçiz bir hu
kukçuyum. (Alkışlar, estağfurullah sesleri) ama 
ben nasıl olur da, kendi başıma getirin şu kanu
nu bana, şu madde gitsin bu madde kalsın diye
ceğim. Bir cezai nizam kuracağını derken cezai 
bir şurişi memlekete getireceğim bunu yapmama 
imkân yok, ne mazim, ne halim, ne yaşım buna 
müsaittir. Müsaade buyurun vaktinde Ceza Ka
nunu huzurunuza gelecektir. Sonra bu hürriye
timizi ihlâl eden maddeler diyoruz, fakat görü
yorsunuz ki, şu maddelerden bu kürsüde bir tek 
misal verilmedi, acaba cemiyetin bünyesini sar
sacak veyahut onu namütenahi teşevvüşlere mâ
ruz kılacak birtakım hareketlere mâni olan hü
kümlerini de hürriyetimizi tahdideder mahiyet
te olmak itibariyle bertaraf mı edelim, ben an-
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lıyamadnu ne gibi hükümler kastediliyor, .1.41 ve 
142 nci maddeler hürriyeti tahdideden birtakım 
hükümleri ihtiva ediyor, 5 fıkrası ile ve 5 mü
teaddit hali nazarı itibara almak suretiyle acaba 
bunu da antidemokratik addetmek lâzım mı, de
ğil m i l Bize bu hususta hiç kimse ışık tutmadı, 
ama bunu şimdi söylüyorsunuz lütfen daha ev
vel de söylemeliydiniz. Dikkat ettim verilmiş mi
sal görmedim, halbuki fikirleri bize daha iyi an
latacak daha hazmettirecek olan şey misallerdir. 
Misal müşahhas olması itibariyle bizim mantığı
mızın daha iyi işlemesine izanımızın daha çabuk 
harekete gelmesine âmil olur. Bu itibarla, buna 
intizar ettim, fakat göremedim, bir noktaya da
ha işaret edeyim geçen seneki nutkumda 1889 
tarihli italyan Ceza .Kanununu aldık, sonra fa
şist İtalya'nın bu kanuna ilâve etmiş olduğu 
maddeleri de tercüme ettik dedim, bu tercüme 
ettiğimiz maddeler arasında, bazılarınca antide
mokratik addedilen ve demin rakamlarını söyle
miş olduğum maddeler de mevcut dedim. 

Fakat bir noktayı unutuyorlar evet o mad
deler faşist İtalya'nın meydana getirdiği birta
kım tadilât ile Ceza Kanununa 'girmişti. Ama 
hâlâ italyan Ceza Kanununda bu maddelerin 
mevcut bulunduğunu söylersem elbette hepini
zin bildiği bir şeyi tekrar etmiş olmuyor muyum? 
Bu hürriyeti takyidediyor mu ediyor. Hürri
yetler bu kürsüden bir kere daha söylediğim 
gibi tam bir serbesti değildir. Onu bir taraftan 
fertlerin hürriyet sahası diğer taraftan cemi
yetin selâmet ve emniyeti tahdideder. Mutlak 
hürriyet delillere has bir hürriyettir. O tımar
hanede var onun haricinde yok. Binaenaleyh 
Böyle hürriyeti tahdideder dediğimiz zaman bu 
hürriyetin tahdidinin ne dereceye kadar gidebi
leceğini bize söylemek suretiyle tenvir etselerdi 
bize ışık tutsalardı faydalanırdık. Ve fayda
lanmamızdan bugün işgal ettiğimiz mevki iti
bariyle memlekete de faydalı olurdu. Ceza mu
hakemeleri usulü Kanunu keza derdesttir, 40 
maddesi tadil edilmiştir. Uyuşmazlık Mahke
mesinin kurulmasına dair kanun tasarımız ha
zırdır. Yüksek Meclise yakında gelecektir. 2 
sayılı Hiyaneti vataniye Kanununun 5 nci mad
desi hazırdır, huzurunuza gelecektir. 

Bâzı cürümlerden dolayı .memurlar ve şerik
leri 'hakkında takip ve muhakeme usulüne dair 
1600 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki Lev'kif 
mecburiyetinin kaldırılması lüzumu hakikaten 
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Anayasanın icabı olmak itibariyle, halen yün 
sek huzurunuzda bulunan bir lâyihadır. Yani 
ö da Yüksek Meclisinize gelmiştir. 

Bugün acaba Bakanlık ne yapıyor'? Bu an
tidemokratik kanunlar hakkında bir dereceye 
kadar izahat vermiş bulunuyorum. Şimdi bu
gün Bakanlıkta biz ne gibi kanunlarla meşgu
lüz? Hâkimler Kanunu, Genel mahkemelerin 
kuruluşu Kanunu, Kat mülkiyeti Kanunu, Hu
kuk usulü muhakemeleri Kanunu, Adlî tıp 
Kanunu, Avukatlık Kanunu, Patronaj Kanunu, 
Yargıtayda bir yayım kurulu teşkiline ait Ka
nun, Merkez teşkilât Kanunu bu kanunların 
ihzarı ile meşgul olmak üzere mütaaddit ko
misyonlar teşkil edilmiş bunlardan bir kısmı 
vazifelerini tamamen yapmış ve bu vazifelerin 
muhassalası icra ve İflâs Kanunu şeklinde hu
zurunuza getirilmiş, 3 Uy tülde Yüksek Meclis 
Kiyasetine tevdi edilmiş bulunuyor. Adlî tıp 
Kanunu keza ihzar edilmiş (bulunmaktadır. Kat 
mülkiyeti Kanunu ihzar edilmiş bulunmaktadır. 

Avukatlık Kanununun ihzarına 'henüz daha 
'biz Bakanlık olarak el koyamadık. 

Müsaadenizle bunu da arz edeyim. Bendeniz 
avukatlık mesleğine bağlı bir adamım, hayatı
mın bir kısım hocalığımla beraber avukatlık
la geçmiştir, istanbul Barosu beni riyasetine 
getirmiş, bana o şerefi bahsetmiştir. Ben bu de
rece içinde bulunduğum ve en yüksek mertebe
sine irtika etmek talihine ınazhar olduğum, bir 
mesleğin nasıl olur da, nefine çalışmam, nasıl 
olur da onun mensuplarının huzurunu, selâmeti
ni temin edecek esbaba tevessül etmem. Ama 
arz ettim bendeniz tek başıma hareket eden bir 
adam değilim. Ben teşkilât ile ve mütehassıs
larla işleri yürütmek istiyorum. Akıl akıldan 
üstündür bizim bildiğimiz ne olursa olsun daha 
başka bilgilerden de istifade ederiz. Vekil mev
kiinde bulunmak itibariyle kudretimiz ne olursa 
olsun, bize .Bakanlıkta çalışmakta bulunan teş
kilâtın iradesine hürmet etmek vazifesi ile mü
kellefiz. Binaenaleyh re'sen bir harekette bu
lunanlayız. Bunun için bendeniz Avukatlık Ka
nununun benden evvel yapılmış bulunan bir, iki 
projesine munzam olmak üzere istanbul Baro
sundan ayrıca bir proje daha ve Ankara Baro
sundan bir proje daha istedim bu projeler gel
dikten sonra elbette Adalet Bakanlığı kendi 
damgasını bu projeler üzerinde tesbit edecek 
ve ona göre, bu projeyi vereceği istikamete 

— 700 — 



M Meclisi B : 50 
tâyin ederek huzurunuza getirecektir. Ben, bun
dan sonra fiilen avukatlık yapacağımı zannet
mem ama o meslekte ve yükselmiş bir adam ola
rak da elbette hizmet etmeyi bir vazife bilirim. 
Avukat arkadaşlarım bundan lütfen mutmain 
olsunlar, hakikaten bir kısım kanunlar var ki, 
bunlar içtimai bünyemize intibakı bakımından 
birtakım tadilâta lüzum gösterirler. Bu tadilât 
bizden evvel yapılmıştır. Medeni Kanundan bah
setmek istiyorum. Medeni Kanun ana esas ka
nunlardan biridir. 

Ceza Kanunu hattâ daha mühimdir; çünkü 
fertten başlayarak aileye, mirasa, mülkiyete, ik
tisadi münasebetlere taallûk eden hükümler ih
tiva eder. Binaenaleyh içtimai bünyeyi baştan 
başa işgal eden, alâkadar eden bir kanundur. 
Bu kanun tadilâtı yapılmış bir heyet tarafın
dan, bendeniz Adalet Bakanı olduğum zaman bu 
tadilâtın zaten tekemmül etmiş bulunduğunu bi
liyordum. Bu tadilâtı yapan heyete dâhil bu
lunan Sayın Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu'ndan bu tadilâtta esbabı mucibenin yazma
sını ve dilinin bugünkü Anayasa, diline uygun
luğunun temin edilmesini kendisinden rica et
tim. O da Avrupa'ya gidiyordu, bunları aldı. 
Avrupa'da bulunduğu müddet zarfında hem es
babı mucibeyi bir haline yoluna koyacak hem 
de Anayasa diline uyduracaktı. Anayasa dili
ne uydurmak - Efendim bir emriniz mi oldu? -
Efendim bendeniz ücret işleriyle şahsan, şahsı
ma ait işlerde dahi para işleriyle meşgul bir in
san değilim, onun için bu arkadaşım da ücret 
aldı mı, almadı mı diyemem, yalnız bir noktaya 
dikkati çekmek istedim. Görülen bir hizmetin 
mukabelesi yapılmak lâzım gelir. Bu ya pazar
lık suretiyle olur, yahut pazarlık olmaksızın 
hizmeti ifa eden şahsın içtimai vaziyeti ile eh
liyetine mütenasibolarak ele alınır. Yahut o 
zat ben tamamen beraber olarak ve meccani ola
rak bu hizmeti ifa ettim. Der mesele yoktur. 
Ama hizmetin mutlaka ücretle ödenmesi iktiza 
ettiği hususunda zannederim ki, içtimai müna
sebetlerin hepimiz içinde bulunmamız itibariyle 
tereddüdeden kimse olmıyacaktır. Bu hakika
ten esaslı bir kanun yalnız bu kanunun o şekil
de bu zat tarafından vekâlete iade edildikten 
sonra benim şahsi tasavvurum şudur. Bu kanu
nun projesini tab ettirip memlekette hukuk ile 
meşgul olan zevata tevzi etmek, onlara altı ay 
yahut bir sene gibi bir mehil vermek, yapacak-
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l an tetkikat neticesinde her birinin Adalet Ba
kanlığına vereceği raporların ışığı altında:te
şekkül edecek yeni bir heyete kanun projesine 
göre bu temennilere mütalâalara göre, icabedi-
yorsa tashihat yaptırılmak suretiyle Medeni Ka
nunu Yüksek Meclise sevk etmek, bu tabiî ar
tık benden sonraki Adalet Bakanlarının yapa
cağı bir iştir. Çünkü bu arz ettiğim kısa za
man içinde yapılacak bir iş değildir, yine birkaç 
seneye tevakkuf eder. 

Yalnız bir noktaya söyliyeyim Akdoğan 
ölümden sonraya muzaf olmak üzere yapılan 
birtakım hayırlı teşebbüslerin (ki biz, ona eski
den vâkıf derdik. Şimdi tesis deniyor.) Medeni 
Kanunda tamamen şahsın ölümünden sonraki 
iradesini tahakkuk ettirecek mahiyette bulun
madığını söylediler; ben de o fikre iştirak edi
yorum. 'Hakikaten duyduğuma göre, memleket
te vâkıf yapabilecek olan birçok zevat tesis 
hükümlerinin kifayetsizliği yüzünden, bu vâ
kıfı yapmak imkânını bulamıyorlar. Ve biliyo
rum bunun yapılması için mutlaka Medeni Ka
nunun tadiline intizar etmek zaruretinin mev-
cudolduğuna kaani değilim hukukçu nitekim 
bir kanun getirilebilir. O tamamen tesisten ay
rı ve ölümden sonraya muzaf olmak üzere ya
pılacak hayırlı teşebbüsleri emniyetle tahak
kuk ettirecek hükümleri ihtiva eden bir kanun 
projesi getirilebilir. Bu itibarla, kendileri müs
terih olsunlar bunun elbette icabına bakılacak
tır. Efendim muhtelif arkadaşlar tarafından va
sıta meselesinden bahsettiler hemen kısaca onu 
arz edeyim. 237 sayılı bir Taşıt Kanunumuz 
var, bu taşıt Kanununun bugünkü 'hükümlerine 
göre bizim savcılar için cip almamız bir nâkil 
vasıtası almamız mümkün değil, bu kanunun ta
dili lâzımdır. Binaenaleyh bizim bu hususta 
temenniyat ihzar eden arkadaşlarla tamamen 
hemfikir ve hemhis olduğumuzdan şüphe edil
mesin. Biz de bunu arzu ediyoruz, ama ne ya
palım ki kanuni imkânın bulunmaması itibariy
le bu emeli tahakkuk ettirmek yoluna gidemiyo
ruz. Yine muhtelif arkadaşlar tarafından ehem
miyetle üzerinde durulan staj meselesi var, ha
kikaten hâkimlerin ehliyetli yetişmesi lâzımdır. 
Bu münasebetle de yine bir noktaya temas et
meme müsaadenizi rica edeceğim. Hakikaten 
kanunların mükemmeliyeti kâfi değildir. Bir 
Tngiliz hukuk darbımeseline göre iyi tatbik edi
len elde en kötü kanun iyi netice verir. Fakat 
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iyi tatbik edilmiyen elde en iyi kanun kötü I 
netice verir. Binaenaleyh, tatbikte mümkün 
mertebe ehliyetli bir elin işe müdahalesi lâzım
dır'. Mükemmel kanunları yaparız, isviçre ka- I 
nurumu aldık, İsviçre'de çok mükemmel tatbik 
edilen bu kanun acaba bizde aynı mükemmeli
yetle size tatbik edilebildi mi? Ben böyle bir 
iddiayı ileri sürçmem. Bir müddet bocalama ge
çirdik. (Hukuk tahsilimi yapmış ve Mecelle ile 
yetişmiş bir hukukluyum, benim de Garb hu- j 
kuku ve istilâsına rağmen o ruhi terbiyeden 
derhal sıyrılıp geriye intibak etmekliğim ko
lay olmıyacaktı. 

Hakikaten iyi hâkim yetiştirmek lâzım, 
eğer biz iyi hükümler almak istiyorsak, adlî hü
kümlere mazhar olmak istiyorsak, âdili , sadece 
kanunun ruhuna uygun mânasını alıyorum, ya
ni form el bir adalet mutlak adaletin bu dün
yamızdaki aksi değil, âdil bir hüküm almak 
istiyorsak kanunların hüsnü tatbikini temin 
edecek ehil hukukçular yetiştirmemiz lâzım. 
İşte bu staj müddetinde ne gibi bir meslekî 
terbiye ile müstakbel hâkimlerimizin yetişme
si iktiza ettiği hususunda Hâkimler 'Kanunu
na gerekli hükümleri koyacağız. Bu itibar
la, müsterih olunuz bunlar düşünülmüştür. 

'İki arkadaş noterlik meselesine temas etti, 
ben onların yaptıkları tarizden hiç üzüldüm 
zannetmeyiniz, üzülmedim, 376 zat '54 noterlik 
için talibolmuş, noterlere mütaallik Kanunun 
tâyin etmiş olduğu şartları haiz olan bu arka
daşlardan '54 ü tâyin edilmiş, bulunmak itiba
riyle bakiyesinin tabiatiyle tâyin edilmesine 
imkân kalmamıştır. Bu bakiyenin içinden 54 ü 
tâyin edilip ötekileri bu bakiyeye ithal edilmiş 
olsaydık, bu sefer onlar mesut bahtiyar, beriki
ler müteessir olacaklardır. 

Yani bu işte bir ıstırap ifadesini sanki altm 
akan bir oluğun önüne avuç açmak gibi bir 
bahtiyarlığa ulaşamamış bulunmanın hüsranını 
bu sefer ötekiler çekecekti. Müsaade buyurun 
icabederse isim zikrederim. Bana, sizin parti
lerden (müdahale) E... O İha!de siz partinizin 
mensuplarını ve mütemessillerini bilmiyorsunuz, 
kıstas takdirdir. Kıstas takdirdir, hem o kadar 
takdirdir ki, misal vereceğim. ('Alkışlar-) Eski
şehir'de benim partimin Danışma Kurulu Üyesi 
olan Selâhattin Okuroğlu isminde bir zat var
dır, benim partimin başka, partinin değil, ve be-
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nim partimdeu ben genel sekreterken müsaade 
buyurun, müsaade buyurun benim partinin (îe-
nel Sekreter Yardımcısı Seyl'i Öztih'k'ün de 
eniştesi Eskişehir'e bir tek noter tâyin edilecek
tir. (»elen lalipler arasından tetkik ettim 150 li
ra, asli maaş almakta bulunan Makim kahrettin 
Tanju'yu ki, ben bu zatı Adana'daki üç celse 
gittiğim bir dâvada hâkim olarak tanıyordum. 
- Başkaca bu zatı tanımanı, fakat tetkik ettim, 
kitaplarını gördüm ve bu bil a raf zatı oraya, no
ter ettim. Kendi partimin ada/mıhı yapmadım. 
lîu zat. partimin adamı, Danışma. Kurulu üyesi 
idi. Noter olamayınca, istifa etti, gitti. Ne yapa
lım ölçü yalnız maddi şartlardır. Üst: tarafı tak
dirdir. Hem bir şey daha rica edeyim sizlerden; 
inşallah hepiniz bu makamları işgal edersiniz 
pek yakın bir zamanda, yok konuşun demeyin 
niçin? Hizmet sahasıdır, bir şey rica edeceğini 
çok muhterem arkadaşlarım vazife ancak salâhi
yetle görülür. Salâhiyetlerin de takdiri ve tah
didi olanı vardır. Takdir salâhiyetlerine eğer 
teşri organı müdahale ederse vazife görülmez. 

Beklediğiniz vazifelerin görülmesine imkân kal
maz. Anlarım o takriri kullanırken maddi veya
hut mânevi şartları ihlâl etmişse, o zaman onu 
sorguya, çekebilirsiniz, ama. bunun haricinde 
onu sorguya, çekerseniz teşriî organı ile icra or
ganı arasındaki tedahülün müessif neticelerine 
sebep olursunuz. Ben şahsan, açık söylüyorum, 
hesabını vicdanına karşı veren bir adanı olarak 
yaptığım tasarruflarda, aklınım erdiği, fikrimin 
yettiği kadar şu veya bu yolda hareket ederim 
ama herkes benim gibi artık hayatta fazla bir 
şey beklemiyeu bir adam olmak itibariyle belki 
benim derecemde kendi istikametinde yürüye
mez. Devlet hayatını kösteklersiniz, ki bundan 
hepinizin kaçındığına eminim. (Jok dikkat edile
cek bir noktadır bu. Ben şahsan salâhiyetleri
min hududunu aşmam ama onun içinde müsta
killeri hareket ederim. (Alkışlar) Psikolojik bir 
beşer za'fmı ifade eden noterlik meselesi üzerin
de birkaç kelime daha söyliyeceğim : Acaba ken
di içlerinden bana en aşağı 30-40 arkadaşları gel
memiş midir ? Hepsi dostum, ahbabımdır. Müsaa
de buyurun beyefendiler bir zarureti rulıiyeyi 
ifade edeceğim salâhiyet sahibisiniz bir münha-
liniz var kimi getirirsiniz bu münhale? Tanıdığı
nız ve bildiğiniz, itimat ettiğiniz adamı getirir
siniz, o yoksa eğer, eşinize dostunuza sorarsınız 
bana bir müdürü umumi muavini lâzım bir mü-
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meyyiz lâzım var mı dersiniz. Eşiniz dostunuz si
ze tavsiye eder, tetkik edersiniz uygun şartları 
iıaiz olduğunu görürseniz o zaman tavsiye edile
ni tâyin edersiniz. "Binaenaleyh böyle takdir sa
lâhiyetinin kullanıldığı yerde ceffelkalem ko
nuşmak çok kolaydır. Hele Akdoğan'ın dediği 
gibi şartları kâfi olmıyanları dediği zaman ken
disinden iben Ibir delil irae etmesini rica edersem 
onu irae etmek mecburiyeti vicdaniyesindc ka
lırlar ve o delili kendilerinden bekliyeceğim. 
(Ortadan ve sağdan alkışlar) 

Adalet Partili arkadaşımız bize burada ada
let hakkında cok güzel felsefei mülâhazalar nak
lettiler, hakikaten faydalandım. Ben aynı za
manda felsefe amatörüyüm. Bu itibar ile, bu fel
sefei mülâhazalardan içime dolan ışığın bana te
min ettiği aydınlığı inkâr edemem ama bu ka
dar kuvvetli bir hukuk felsefesi mülâhazası serd 
ederken savcılar için ileri sürdükleri mütalâa
ları bu mülâhazalarla telif edemedim. Diyorlar-
ki: Savcılar, hâkimler gibi olsunlar Adalet Bakan
lığının koltuğundan çıksınlar acaba kaç memleket 
gösterebilirler ki, savcılık müessesemi icra kuvvetin
den tefrik edilmiş olsun. Savcılık Müessesesi ic
ra kuvvetiyle kaza kuvveti arasında ittisal va
sıtasıdır. 

Binaenaleyh, savcıların ancak Adalet1 Bakan
lığı ile ilgili bulunmaları, hâkimlerin haiz bu
lundukları istiklâli haiz olmamaları lâzımdır. 
Ama. bunlar teminatsız mı olmalı6: Hayır temi
natlı olmalıdırlar. Zaten bu teminat Anayasada 
da ileri sürülmüştür. Bu teminat 45 sayılı Ka
nunla da sağlanmıştır. Savcıların teminatı yok 
değildir. Bir nokta daha söyliyeceğim, işte bana 
giran gelen noktalardan biri : Savcıları Adalet 
Bakanlığı emir vermek suretiyle tahrik ediyor. 
ötekini berikini tevkif ettiriyor deniyor. Yok be
nim zamanımda hiçbir savcıya emir verilmemiş
tir. Vazifelerini ifa eden. 

OEVAI) ODYAKMAZ (Sivas) — Eski de
virler çoktan geçti hocam. 

Savcılara karşı içim minnetle doludur. Vazi
felerini yapmışlardır. Adalet Bakanının savcıya 
emir veremez mi? Verir. Kanuni terim olarak 
kullanıyorum. Fakat bir takipte bulunmak için 
emir verir, gine buyurdukları gibi, kalemi esir 
fakat dili hürdür. Yani iddianameye veya ta
lepnameye Adalet Bakanının isteği gibi tanzim 

15 . 2 - 1963 O : 5 
eder ama son sözünü söylerken bu adam masun
dur diyebilir; biz bu yola dahi gitmek lüzumu
nu hissetmedik ama gitmek lâzım gel şeydi git
meyecek miydik? Olurya, savcının kanaatiyle bi
zim kanaatimiz arasında bir fark tahaddüs ede-
bilir ve 'biz suçlu bir 'şahıs .hakkında takibat 
yapılması lüzumuna kaani bulunabiliriz. Onun 
için savcıya aç takibatı bu adam hakkında de
mek salâhiyetini haiziz. Ama onun açtığı bir ta
kibatı durdurmak hususunda hiçbir emir vere
meyiz. Onda artık serbesttir o, görüyorsunuz-
ki, kanun Adalet ıBakanının savcı üzerindeki nü
fuz ve salâhiyet sahasını tahdidetmiş bulunmak
tadır. Binaenaleyh savcılara istiklâl vermek hu
susundaki temayüle ben Adalet Bakanı olarak 
değil, bu memlekette az - çok hukuki hayata 
nazari ve amelî salhada karışmış bir adam ola-
la'k katiyen taraftar değilim. Adalet Bakanlığı 
bizim için muvakkat bir makam ama yarın ora
ya gelecek olan zatın da müşkülâta uğramadan 
fonksiyonunu ifa edebilmesi lâzımdır. 

Adliyenin dertleri yok mu? Var çok var 
az da değil, fakat geçmişin müterakim teressü-
ba'tını bugün mesuliyetler derühde etmiş olan 
adamların derhal bertaraf etmesini beklemek de 
ne dereceye kadar insafa sığar. B'iz de bu Ad
liye Bakanlığı teşkilâtı olarak birtakım dertle
rimizi bertaraf etmek istiyoruz, ama hepsi için 
maddi İmkânlar, malî imkânlar, mânevi im
kânlar bulmak lâzım. Meselâ hapishaneler,'biz ha
pishaneler işiyle .meşgul değil miyiz? Elbette 
meşgulüz, Adalet Bakanlığı tarafından 200 
kadar hapishane inşa edilmiş ve inşa edilmekte
dir. 26 sı hali inşadadır. Bunlardan birkaç ta
nesinin ismini arz edeyim: Erzurum, Samsun ve 
sair büyük yerlerde, küçük yerlerde 26 hapis
hane maalesef kâğıt orada kalmış, yanıma al
mamışım hem de fazla vaktinizi almamış ola
cağım. Böyle birçok büyük vilâyetlerde hapis
haneler inşa edilmekte olduğu gibi küçük yerler
de de hapishaneler inşa edilmektedir. 

600 küsur haıp'ishanemiz mevcuttur. Bugün 
ama bunların hepsi şeraiti sıhhiyeyi haiz mi, 
değil mi? Yeniler haizdir ama hepsi için şüp
hesiz böyle söyliyemcyiz. Arz ettiğim gibi mazi
nin teraküm eden ihmalinin netayicini birden
bire ortadan kaldırmaya imkân yoktur. İnşallah 
bu da kalkacaktır. Efendim, Sayın Gündoğan 
93 ilçede asliyenin mevcut bulunmadığını söyle
diler. Bu yerler hakikaten, sulhla idare ediliyor, 
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bir noksan, fakat no yapalım? Yokluk geçen I 
sene muhterem, selefim Sahir Kurutlııoğlu 1 500 
kadro aldı. Eğer o 1 500 kadroyu 45 numaralı 
Kanun yüzünden almak imkânını bul a masaydık 
bugün kim bil ir dalha kaç ilçe yalnız tek hâkimle 
aralarındaki ih ti I afatını halletmeye çalışan bir
takım vatandaşlarla dolacaktı. Bu sene için biz 
kadro alamadık hakikaten Gündoğan'ın bu der
di eskidir. Bana evvelce de bir sual tevcih etti 
ve lütfetti, yapın yardım edelim dedi ama tak
dir buyurursunuz ki huzurunuza bütçe gelme
den evvel daha başka yerlerde kö'stekienir yani 
bizden huzurunuza gelinceye kadar kaç. t cende
reden 'geçiyor, ben kimseden şikâyet etmiyorum, 
öyle anlamayın kaç cendereden .geçiyor. Bu se
ne bir şey yapamadık. Hakikaten inşallah bun
dan ısonra daha fazla kadro almak im'kânı bulu
nur. Ehliyetli hâkimler tedarik edilir, bu me
sele halledilir. İstinaf mahkemelerine gelince; 
bu emelimiz inşallah tahakkuk edecektir. Ha
kikaten duyduğunuz gibi Temyiz Mahkemesi 
vakıalar mahkemesi olmaktan çıkarak doğrudan 
doğruya memlekette hukuk kaidelerinin mevzua
tın muttarit tatbikatına nezaret eden tam mâ-
nasiyle temyizi ifade eden Temyiz Mahkemesi
nin fonksiyonunu ifade eden bir mahkeme ha
line gelmesi için istinaf teşkilâtının lüzumuna 
kaani bulunduğumuz için Heyeti Vekileden is
tinaf teşkilâtı kurmak hususunda muvafakat 
aldık ve mahkemeler teşkilâtına mütaallik ka
nunu tanzim ettirmekteyiz. Bu kanun içerisin
de istinaf da bir hususi fasıl olarak bulunacak
tır. (Bravo sesleri) Şimdi dailıa evvel Yüksek 
Meclisinizin kabul ettiği 'birtakım kanunlar var; 
45 sayılı Kanun, Sayın Gündoğan savcıların 
heyet halinde çalışmasından bahsettiler. Ama 
bu kanun daha geçen sene çıktı üzerinden evet 
'bir sene kadar bir zaman 'goçti üzerinden he
nüz bir sene geçmiş olan bir kanunun tadiline 
çalışmak zannetmem ki, iyi olmaz. Temenni 
ederiz ki Ibu toplu çalışma inşallah daha fay
dalı olur. Olmazsa ilerde elbette salahiyetli 
zevat hu hükümleri tadil etmenin yolunu araştı
racaktır. I 

Savcıların tâyinine gelince, bu nokta üzerin
de yine durayım. Zannediliyor ki, savcıyı Ada
let Bakanı tâyin eder, değiştir, olsun der olur, I 
olmasın der olmaz yok böyle şey 45 sayılı Kanun I 
savcıların tâyini hususunda salahiyetli merci I 
göstermiştir. Müdürü umumiler kurulu, ınüste- J 
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I sarın riyaseti altında toplanır. Savcılar karar

namesini tanzim ederler, bu nihayet vekile gelir 
vekil de gerekli tetkikatını yapar, bir kararna
me şekline koyulduğu zaman imzasını atar Baş
vekâlete gönderir. Ama savcıyı tâyin etmek hu
susunda istiklâl ile hareket etmek salâhiyeti ka
nuna göre vekil de yok; binaenaleyh savcıların 
bu hususta bir dereceye kadar emniyet içinde 
bulundukları hususunda Sayın Talât Oğuz'un da 
mutmain olmasını rica ederim. Hazırlık tahkika
tının daha ehil ellere verilmesi yanlış, doğru 
ama biz adlî zabıtayı yetiştirebilmeliyiz ki, yani 
iyi hazırlık tahkikatı yapacak bir adlî zabıta ye-
tiştirebilmcliyiz ki, bu ü m m iye husule gelebilsin. 
Bugün bu iş hem adlî zabıta hem mâni zabıta 
vasıfları üzerinde mevcut bulunan ehliyet dere
cesi meşkûk jandarmalar veya polisler tarafın
dan yapılıyor. Bütün bunlar varlık meselesidir. 
Bunda adam çıkarmak var yani adanı yetiş
mek lâzım mı, lâzım elbette yetişecek evet bun-

I hır zamanla olacak şeyler. O yoldayız meselâ 
ceza evleri personeli için kurs açıyoruz. Sayın 

I Gündoğan'ın buyurduğu gibi ceza evi müdür
leri, gardiyanlar bir kurstan geçecek, bu sene 

I bu başlıyacak gelecek sene zabıt kâtibi meslek 
I mektebi açmak imkânlarını araştırıyoruz. Onu 

da yapacağız. Adliyenin sadece hâkim kısmına 
değil, alt tabakayı teşkil eden ve kendilerinden 
birtakım hizmetler beklenen personeli de iyi bir 
nisbette yetiştirmek yollarını arıyacağız. Muh
terem arkadaşlarım sizleri çok yordum filhakika 
burada nıcvzuubahsolan bütün hususata tama-

I men de cevap veremedim yalnız bir iki mühim 
nokta kaldı onları da arz etmek suretiyle mâru-

I zatıma ve tasdiatıma son vereceğim, efendim bir 
adlî tıp kanunu yaptık derdesti şevktir. Huzu
runuza gelecektir; bu ihtiyaca kâfi veya değil 
burada bunun münakaşasını yapacak değilim. 
Sonra yetmiş kadar adlî tabibe ihtiyaç var. Maa
lesef bunun kadrosunu ve tahsisatını bulmak 
zor, bir fikir var şimdi, Hükümet tabiplerine ek 
görev olarak adlî tabipliği vermek hem bir fi
kir arz ediyorum, yani bendeniz Adalet Vekâleti 
bunu yapacak demiyorum bir fikir var diyorum 
demekki bu fikir bizden çıkma bir fikir değil, 
daha müsamahalı olursanız bendeniz de tadiatı-

I ma daha evvel son vereceğim. Bugünkü tıp adlî 
I kanunun hükmü icabı mahkemeleriniz kadar 
I müstakildir. Bfendim kararları iyidir, kötüdür, 
| olabilir insan eseri mutlaka iyi olmaz. însan ese-
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rinin iyisi de olur, yanlışı da olur, kötüsü de 
olur, ama ne yapalım ki, o karara her hangi bir 
suretle el sürebilecek bir makam mevcut değil. 
Bu itibarla, adlî tıp müessesesi hakkında yap
makta olduğumuz hazırlıklar hemen, hemen bit
miştir. Yakında huzurunuzu gelen kanun ile bu
güne kadar müsadif olduğumuz aksaklıkları 
bertaraf etmeye çalışacağız. Ama hayat yürü
dükçe, hayat ile beraber aksaklıklar da doğar 
yarın başka aksaklıklar çıkar, onları da elbette 
Bakanlık yavaş yavaş tashih edecektir. Mâru
zâtıma hepinize hem muhalif partilere, hem koa
lisyondaki partilere teşekkür etmek suretiyle 
beni dinlemek lûti'u zahmetini ihtiyar etmiş bu
lunmaları itibariyle teşekkür etmek suretiyle 
son veriyorum, hepinizi derin sevgi ile saygı ile 
selâmlanın, (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Vekil Beye bir sual var, Vekil 
Bey; müsaade buyurun efendim daha evvel Sa
yın Mehmet Ali Arıkan'ın suali var, 

MBHMUT ALİ ARTKAN (Mardin) - A d a 
let Bakanlığı Teşkilât Kanunu ne safhadadır. 

ABDULLAH KUMAL YÖRÜK — Ne dere
ceye kadar bu işte ileri gittiğini bilmiyorum, 
yalnız bu komisyon kurulalı çok zaman olma
mıştır. 

Çok zaman olmamış olması itibariyle zanne
diyorum ki, daha fazla ilerlememiştir. Bu istinaf 
teşkilâtının mahkeme teşkilâtım mı sordunuz? 

MEHMET ALI ARIKAN !(Mardin) — Ge
çen defa 'Meclise ıgel misti. 'İhtilâl dolayi'siyle 
•kadük oldu. 

ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK (Devamla) — 
Bakanlık teşikilâtı 'bu 'humusta 'kanun ihzar et
mektedir. Bu hazırlığın satfhaısını bilmiyorum, 
fakat sonra talhkik eder arz «derim, zatialinize, 
evet efendini onları da arz edeyim eff.endim. 
Mamafih (bu malhkemeler teşkilâtına mütaallik 
kanunda dalha evvel L9f)0 den evvel ihzar •edil
miş 'bir lâyiha var, hakikaten «çok faydalı (hü
kümleri ihtiva ediyor. Yani biz böyle kadük 
olmuş 'kanunları da antik 'kadük 'olmuş el sü
rülmez telâkki etmiyoruz fonlarda /hakikaten 
şayani istifade hükümlerin inevcudolduğunu 
görüyoruz ve 'bunları 'ileti batı ederdk işi kolay
laştırmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Nihat Dİl'er. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, 

15.2-1963 0 : 5 
Sayın 'Bakan, Ihakikaten izahları ile Ibizi son 
derece memnun etti. 

Lütfederlerse, 'kendilerinden karanlık kal
mış .bir nokta üzerinde bir soru soracağım; 
bulgun, Ceza 'Kanununun, antidemo'kratük, ay
nı zamanda faşist 'hükümler iihtiva ettiğin'd'en 
'baihisle, (birçok kimseler', Umuların 'kaldırılması 
hususunda, çeşitli şekilde propagandalar yap
maktadırlar. teklifler yapmalktadıriar. 'Bunla
rın, haddizatında, Anayasaya aykırı olup ol
madığı da kati- olarak te'sbit edilmemiştir. Yi
ne !Sayın Bakan da Ibu fikri teyide'ttiler. Ancak, 
kanunların tatlbik edilmesi, Ibir zaruret mi1? (Bu
nun yerine yeni 'bir hüküm vaiz'edilinceye 'ka
dar, 'bunu tatbik etme'k, onu tatbikle ısalâlhiyeit-
li olan, vazifeli olan kimselerin Ibaşta ig'rfen va
zifeleridir. Bunu yapmak mecburiyetin dedi r-
ler. 

İBugün, 'birço'k kimselerin, Ibu kanun mad
delerinin tatbik edilmemesinden dolayı, zarar 
görmektedirler. 'Bu kanunun maddeleri, ev
velce iddialarla 'takibat olduğu lıa'kle, şimdi, 
tatbik edilmemektedir. Ve Kanuna 'karşı ay
kırı 'her hangi 'bir suç işi çimektedirler. Ve fnm-
di Ceza Kanununun vermiş 'olduğu salâlhiyet dâ
hilinde, yer /verilip verilmediği de malûm. 'Bu
nun balkında ne düşün'ülüiyor? Daha fazla 
eğiiincice'k midir"? 'Bu hususları rica edeceğim. 

ABDÜLHAK KEMAL YÜRÜK'( 'Devamla) 
— Arz edeyim efendim evvelâ Ibu noktaya mü
saadenizle teşrih edeyim şimdiye kadar Adalet 
Bakanlığında ta t'9'50 den 'beri antidemokratik 
kanunlan ayı'klamafk ınaksadiyle, teşkil edilmiş 
olan komisyonlardan (hiçbirisi 141 ve W2 nci 
maddelerin antidemokratik olduğu kanaatine 
varmamış, ıh at tâ aksini toyidetmiştir. 'Bunu 
Ibir kere olarak arz edeyim. Demin unuttum 
söylemedim. Şimdi bu kanunlar niye tatbik 
edilmiyor, diyorlar? 'Bendeniz 'bu 'kanunların 
tatbik edildiğini emniyetle söyliyebilirim. Bu 
'kanunlar tatbik 'ediliyor, fakat geçenlerde Se
natoda yine 'bütçe 'münasebetiyle, 'bütçe müza
keresi münasebetiyle 'söyledim dedim ki: 

Bu maddenin ihtiva ettiği mükevvil unsur
lar o kadar vazıh değil, bunlara vuzuh temin 
etmek lâzım. Yani 141 ve 142 de suçu teşkil 
eden unsurların daha vazıh bir hale getirilmesi 
lâzım dedim. Bu itibarla, mahkemelerden ta-
biatiyle onlar kendi anlayışlarına göre hüküm-
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lerini veriyorlar. Nihayet onların kontrollerini 
Temyiz yapar. Bazan şu bazan bu yolda içtihat 
ediyorlar. Sonra bu münasebetle yine Adalet 
Partili arkadaşımızın ittihamkâr bir ifadesini 
de şiddetle reddederim. Bana hatırlattılar. 

Biz müddeiumumilere sadece muhalif matbu
atı takibettiriyormuşuz, çok muhterem arkadaş
larım bütün gazeteler demeyim fakat muvafık 
sayılan gazeteler hakkında da takibat yapılmak
ta olduğundan bu arkadaşlarımızın acaba haber
leri yok mu? Nasıl acaba ittiham etmeye dille
ri varıyor ve Devletin Adalet babında mesul bir 
şubesini bu kadar ittiham altında bulundurur
ken biraz tetkike müstenit hareket etmek lâzım-
gelir. Sadece dedikodu ile hareket etmemeli, 
etmemelidirler. Dedikodu çok oluyor, ama iş 
yapacak insanın, bence dedikodunun sıhhatini 
araştırması ne dereceye kadar realiteye, haki
kate uygun olduğunu tetkik etmesi ondan son
ra ortaya söylemesi lâzımgelir. 

Kendimizi o kadar serbest addetmiyelim. 
Çünkü yalnız şahıs haysiyetleri ile değil, Dev
let faliyet sahalarının haysiyetleriyle oynuyo
ruz, ve memlekette emniyet ve itimadı yıkıyo
ruz. Bugün iktidarda bulunan bu parti gider, 
yarın o parti gelir ama burada husule gelen ha-
rabi zail olmaz. O halde harabenin üzerine otu
rur ve orada çürürler. Derin saygı ve sevgi ile 
hepinizi selâmlarım. 

Allah ısmarladık. 
(Ortadan ve sağdan bravo sesleri, alkışlar.) 
BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. Ada

let Partisi Grupu adına Sayın Erol Yılmaz Ak-
çal. (Ortalardan, «Biz de söz istemiştik.» sesle
ri.) 

Efendim, sizlerden evvel grup adına söz is
tenmiştir, filvaki kifayet önergesi de ıgelmişti. 
Sayın Bakana söz verdim. Ondan sonra da son 
söz miletvekilinindir. Ancak grup adına isten
diği için takdimen sayın Erol Yılmaz Akçal'a 
söz veriyorum. 

ADALET PARTİSt GRUPU ADINA EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Pek muhterem ar
kadaşlarım; Sayın Profesör Vekilimizin vermiş 
bulunduğu izahatı memnuniyetle, bazan zevkle, 
bazan da acı bir zevki e dinlemek mecburiyetin
de kaldım. 

Arkadaşlar; antidemokratik kanunlardan 
Vekil Bey bahsetti. Biz arasında kendimizi alâ-
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kadar eden bir mal dâvamız olmadığı haldö 
Adalet Partisi Grupu olarak antidemokratik 
kanunları kendi elimize aldık ve bunların bir 
listesini hazırladık. Yakında Anayasa Mahke
mesine re'sen hareket ederek iptal dâvası aça
cağız. Ancak orta çağ zihniyetiyle ölülere ait 
dâvaların rüyet edilmesine, şahıslara sahibol-
dukları malların meşru kazançlarla sahip bu
lunduğu hakkında isbat külfeti yükliyen, beyyi 
ve külfetini ters çeviren iddialar yapılmasına 
ve suçsuz şahıslara akrabalarının işledikleri 
suçtan dolayı sürgün cezasının tatbikine artık 
bu miletin adalet cihazının tahammülü kalma-
jnıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunların bâzısı 
hakkında dâva açmak mümkündür. Bâzısı hak
kında ise teklif getirmek gerekir. 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Anayasaya ay
kırıdır bu konuşma. Görülmekte olan dâvalar 
hakkında konuşamazsınız burada. (Gürültüler) 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Ana
yasaya aykırı olduğu takdirde bunun cezasını 
ben çekerim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Hep -sen 
mi konuşacaksın Şe'v'ki Bey. 

BAŞKAN — Lütfen ımüda'hale etmeyiniz. 
TURHAN BİLGİN '((Erzurum) — Ama sa-

ıbailıtan !beri Şevki Bey müldaiha'le etlti. 
UROL YILMAZ AK'ÇAL <Deıvam!la) — Ne 

garip bir- tesadüftür ki, 'bana gelen 'tarizler, 
kendi 'sınıf arkadaşımdan, 'geliyor. Bir zaman
lat' aynı sırada 'beraber loturmuştük. 

•Muhterem arkadaışiar, Ibunlar hakkında 
ııı ün feri I. kanun teklif leri »getirmek işitemiyo
ruz. Bir 'kanunun !bir tek ;maddesi antidemok
ratik olabilir. Fakat .münferit .'kanun teklifleri 
getirildiği 'takdirde Türk Ceza Kanununda ol
duğu gibi 'bir kanun 25 defa tadil edilir, netice 
itibariyle ortaya 'bir (hilkat 'garibesi çıkar. 

ASIM EREN -('Niğde) — 'Batanını intika-
•mını alıyor. (Gürültüler) 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — «en de 
ICore'yeigidememenin inltikamını alıyorsun. (Gü
rültüler) 

NA'ZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Ben de orada 
'bulundum. ('Gürültüler) ^ 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdaihale etme
yin. (Gürültüler) 
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ASIM BREN (Niğde) — Ben de yazdığın . 

kitapla tarihi tahrif ediyorsun. Kore'ye «İz 
göndermediniz. Beş 'bin insanın ölümüne se-
beboldunuz, (Gürültüler) 

NAZMİ ÖZOftUL (Edirne) — Sen de Kom-
nıe'l'in (kitabını (yazıyorsun. Ünivensi'tedelki fa
şistlik propaıgandan ne olacak? '(Gürültüler) 

iBAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edi
niz, sükûnetinizi mulhafaıza etmezseniz oturumu 
kapatacağım. (Çan sesleri) Lütfen yerinize 
oturunuz. 

(Buyurun sayın baltip. (Gürültüler) 
Arkadaşlar; ya sükûneti muhafaza eder vre 

Adalet 'Baikanlığı 'bütçesini çıkarırız, yalhut 
yarma talik ederim. 

Sayın hatip lütfen konuşmanızla devam edin 
efendim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamda) — | 
Muhterem arkadaşlarıım; 'ben, Heyetiniz .iğinde 
hiçbir zaman gürültü çıkarmak gayesi ite hare-
ıket etmedim. Şimdiye kadar olan hareketlerimi 
de Mecliste 'bulunan arkadaşlarımız (bilir. Şim
diye kadar bu şekilde bir .gürültüye sebep oldu
ğumu hatırlamıyorum. Fakat, 'bana Ibu şekilde 
hareket eden arkadaşların daha evvelce ıbu şekil
deki hareketlerine maalesef bendeniz şalhit ol
dum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; anti demokratik ka
nunlardan bahsediyorduk. Bunlar hakkındaki fi
kirlerimizi söyledik. ı 

IMulhterem arkadaşlarım; Vekil Beyefendıinln 
söylediği bir cümlesi zihnime takıldı. Vekâletim 
(bünyesindeki teşkilâtın iradesine, tâbi oldukları- ! 
na buyurdular. O zaman kendilerine samimi ola
rak sormak icabediyor: Siz, Vekaletin teşkilatın- i! 
daki, muhterem ve hakikaten kıymetli memur- | 
ların iradesine tabi oluyorsunuz da, ya Meclisin !! 
iradesi, milletin İradesi demek olan Meclis İra- j 
desi ine olacak, suali ıkendi sualinin tabiî netice-

|l 
si olacaktır. (Baran maalesef koaMsyonilarda ya- j| 

j 

pılan ve hukukiyeti münakaşalı olan protokoller t 
bir takım kanunların çıkmasına sebep olmakta
dır. Bunlar hukukî ımalhiyeti hakülkaten bizce " 
şüpheli olan ve münakaşa edilebilecek kanunlar- J 
dır. Bunu benci sayın Hocamdan rica ediyorum; ' 
Adalet Bakanlığı taşkilâtınıa lütfen maletmesin- j 
ler; çünkü eminıimki bu teşkilât kıymetli (hukuk
çulardan müteşekkildir. Onlar bu şekildeki 'ka
nunları bu Meclise sevk etmezler. Biz noter ta-
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yini hususunda bir şey söylemiyoruz. Takdir 
muhakkak ki Vekil Beyefendiye aittir. Sadece 
takdirde muayyen kıstaslara göre hareket et
mek mecburiyetindedir. Bilhassa tebarüz ettir
mek işitiyorum. Adalet Partisinin benden evvel
ki sözcüsü bulunan arkadaşımı bâzı felsefî mülâ
hazaları bu kürsüde ifade ettiler. Biz bu felsefî 
mülâhazaların içinde ve derininde muazzam toıir 
takını hakikatlerin yatmakta olduğunu ve bu 
arada savcılık müessesesini bizim ne şekilde an
ladığımızı kesin ve açıik bir surette izah etmiş
tik. Biz bu konuşmamızda. bir takım misaller 
verdik. Vekil Beyefendi buyurdular ki, neden 
mücerret iddialarla kargımıza (çıkıyorlar? Hayır 
arkadaşlar. Mücerret iddialarla karşılarına çıik-
madık. Misaller verdik. Arkadaşını, gazete isim
leri, yazar isimleri verdi. Bu durum karşısında 
millî vicdanı müteessir eden ve zihin] erde haklı 
bir takım suallere sebep olan bu mesele karşı-
isıında dâvayı tahrik etmek vazifesi, ımer'i kanun
larımıza göre, bu kanunlar değişmedikçe 'Sayın 
Vekile aittir. Kendisi âmme nizamının koruyu
cusu vaziyetindedir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime ilâve edecek 
daha fazla bir şeyim yok. Aneak (maalesef yine 
bâzı arkadaşlar şahısımla alâkalı olarak telâkki 
edecekler; fakat /emin olmalarını rica ederim, 
katiyen şahsımla alâkası yoktur), bâzı arkadaş-
larıımazm bilhassa nazarı dikkatini «elbetti, bu 
kürsüyü bir gün uzun zaman işgal etmiş bir 
mahut şâhıs meselesi mevcut idi. Hattâ bura
da arkadaşlarımızın -o Kaman- konuştuğu sözler 
bir ihbar telâkki edildiği için, bu zat hakkında, 
bir dosyada Adliye Vekâletine gönderilmişti 
Bunun neticesi Ihakkında Sayın Adliye Vekili 
hiçbir şey söylemediler. Biz bu şahsın durumu
nu sadece Adalet makanizimasınm üzerine göiljge 
düşürmesi bakımından tespit ve tayin etmek 
arzusundayız. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (ıSoldan al
kışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

NACİ ÖKTEIM (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü Ihakkında. 
NACİ ÖKTOM (îstanbul) — Müzakerelerin 

usulü hakkında. 
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; BAŞKAN — Buyurun 

NACÎ ÖKTEM (lİıstanlbut) — Muhterem ar
kadaşlar; müzakeremin devam ettiği şu geç saate 
Ikadıar bir 'hadise olmadı. Buırada konuşan har 
tlpler konuştuklarından mesul olduklarınla /göre, 
bu mukaddes çatı altlında me tomsom, me taban
ca, ne yumruk konuşur. Burada sadece fikirler 
konuşur ve çarpışır. Ve -neticede... 

BAŞKAN — Yaptığımız müzakerede usûl 
'dışıma çıkıp çıkmiadığıımııza işaret edeceksiniz 
Sayın öktem. 

NACİ ÖKTEM (Devamla) — Geleceğim 
elemdim... 

Ve neticede müzakereler nihayet bulur, 'bir 
kanun çıkar veya müzakeresi soma erer. 

Başkanlığın ;bu kadar ikazıma rağmen arka-
daifiarıiiiız yerlerinden fırlayarak müzakereyi sek
teye uğratmaları usule aykırıdır, bu kürsüye de 
aykırıdır. (Ortadan gürültüler) Arkadıaşlar 'ba- N 

km yine tahammül edemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmiyeliim, hatibi dinliyeliım. 

NEOMİ ÖKTEM (Devamla) — Usulsüzlük
ler yaratmamak ve müzakereyi sekteye uğrat
mamak bizim elimizdedir. Muhterem arkadaşla
rım rica ediyorum, müzakereyi ciddiyetle takip 
edelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Maddelere geçilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Hakkâri 

Ahmet Z'eydam 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurum. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar, önerge hakkımdaki ıgö-
rüşlerimi arz etmeden evvel, önergenin oya ko
nulmasa hakkımdaki görüşümü arz etmek liste-
rim. 

Sayım Başkan, henüz kifayeıt takriri Yüksek 
Heyetin ıttılaına arz edilmeden.,. 

BAŞKAN — (Sözünüzü keserim. KMayet 
önergesi aleyhinde konuşmak üzere söz aldınız. 
Buma münhasır kalım. x 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Kifayet önergesinin evvelâ oya arz edilemeyece-
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ği hususu üzerimde duracağım. Sonra mahiyeti 
hakkımda konuşacağım. 

Kifayet önergesi ıttılaınıza arz edilmeden 
grup adına söz istediğime göre, evvelâ sıraya 
konulmamız; grup adına bendem evvel söz iste
yen Adalet Partisi grup sözcüsünden sonra 
ikinci «ırada 'bizim bulunmaimnz lâzımıdır. Kifa
yet takriri kabul edilirse ondan sanıra, yapıla
cak imuamele ayrıdır. 

İkinci husus, kifayet aievininde konuşmak 
istiyorum. 

Sayın Adalet Bakamı biraz evvel huzurunuz
daki (beyanları ile grupıımuzu İtham etmiş ve 
bizi ispata davet etmiştir. Yüksek Heyetinizin 
vicdanları, hiçbir zaman tek şahsın dahi itham 
altımda kalmasınla razı olmayacağıma 'göre, Türk 
Milletinin muayyen bir toplu tuğumu temsil eden 
•bir partimin efkârı umumiye muvacehesinde de
vamlı olarak itham altımda kalmasına, hiçte mü
saade etmiiyeceğime kaani hulunmaktayız. Bu 
bakımdan muhterem arkadaşlarımın ve Yüce 
Meclisin bizi bu şaibe ithamı altımda bırakmak
tan kurtarması .için reylerini takrir aleyhinde 
kulilammalarımı rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilen sözde, usule aykırı bir 
şey yoktur. 

Kifayeti oylarınıza 'sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyemler... Kifayet reddedilmiştir. 

Buyurun Sayım Necmettin Akan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

(Iruıbuım adıma söz istemiştim. 
BAŞKAN — O halde, isiz buyurun İsmail 

.Hakkı bey. 
M. P. GlUTBU ADINA İSMAİL HAKKİ 

AKDOĞAN (Yozgat) — Çok .muhterem arka
daşlarım; sözlerime haşlamadan evvel yüksek 
reylerinizle grup adıma ıgörüşlerimizıi arz etmek 
imkânını bize bahşettiğinizden dolayı sonsuz şük
ran ve teşekkürlerimi sunarım. 

Arkadaşlarını; Sayım Bakanın konuşmasın
dan sonra 'grup adına konuşmak ve söz almak 
arzusunda değildik. Ancak Sayım Bakamım tâbir 
caizse burada pervasızca fconuşmaısı ve trupu
muzu ithamı karşısında söz aLmak meeıburiyetim
de kaldık. Müsamahanıza güvenerek bir kaç da
kikanızı almak istiyoruz. 

önce Sayın Bakamım bir ıgruıp sözcüsünün 
konuşmailarıınıa değeri kadar dikkat etmesini ve 
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kulağını Ibu konuşmalara venmesıinıi, kendilerine, 
(tavsiye öderim. ('M. P. sıralarından bravo, ses
leri) Tanrıya şükürler olsun iki, konuşmamı, ma
lûmunuz olduğu üzere, yazılı yaptım ve, linetime 
bağla kaldım. Şimdi, İSayın Bakanın dokunduğu 
kısmı 'sizlere aynen 'bir kere daha okuyorum1: 
«Adı, Adalet olan bir Bakanlıkta hak ve adalet 
ölçüleri bir tarafa bırakılarak siyasî mülâhaza
larla tâyinler yapılmasını üzüntü ile karşılamış 
bulunuyoruz. Talebelerime uzun yıllar bak (ve 
adalet mefkuresi öğretmiş kimselerin bu şekil 
'hareketleri son derece elem vericidir. ıBu iddia-
.miziın reddedilmez ve taze delili, yukarda da arz 
edildiği üzere, noterliklerin bilhassa kendi par
tisi idareci ve (mesulleri İçin bir nimet tevzi va
sıtası olarak kullanılmasıdır. (Objektif ölçülerle 
hareket ettik; müracaat edenlerin dosyalarını 
tetkik ettik, (hakkı takdirimizi kullandık) gibi 
klişe sözler ve mukabeleler .noter tayinliındekd 
açık iltimas ayıbını asla örtemez. Kimlerin mü
racaat ettiği ve kimlerin nerelere tâyin edildi
ği ortaya, çıkacaktır.» 

Bu konuşmalar içlinde şartlan haiz olmıyan 
kimselerin tâyin edildiğine dair bir ima var mı? 

S E Y F Î ÖZTÜRK (Eskişehir) — Altında; 
vardı, zapta ıgeçti. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Müsaade buyurun, zabıtta bu hususta bir şey 
varsa, sizi şerefimle temin ediyorum milletıvekil-
liğinden istifa edeceğim. (Y. T. P. sıralarından 
bir ses: iZalbıtta yoksa o zaman...) Ama bunu id
dia eden arkadaş da ispat etsin. 

(BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyin. Sayın ISeyfi öztürk lütfen, dinleyin. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, 'hakikaten takdir hakkı, 
salâhiyet sahiplerine verilir. Takdir hakkının 
mevcut olduğu yerde, birtakım, ölçülerin de 
bulunması lâzımdır. Takdir hakkıma kullanacak 
kimse bu ölçüler dahilinde takdir etmek salâhi
yetimi haizdir.. Hepinizin malumları olduğu üze
re, içtihat kararlarımda çok kere «hakkı taikdıir 
hâkime aittir» diyen (bilhassa deliller üzerinde) 
evrakın nakıs talebi reddedilirken bir taraftan 
da «takdirde isabetsizliğin bozmayı mucip oldu
ğu» derpiş edilmiştir. O halde takdirde isabet
sizlik olmamalıdır. Arkadaşlar, takdirde isabet
sizlik olduğu 'zaman Ibu da bu Meclisin kürsü
sünden lif ade edilir. 

15 . 2 - 1963 0 : 5 
Mulhterem arbadıaşlariim; noterliklerin tâyin

lerinden bahsedecek olursak, 'hakikat meydana 
çıkar, demiştik. Misâl vermek istememiştik. Mü
saade ederseniz iki numune vereceğim. Istanbula; 
tâyin edilen iki tane noterin ikisi de C. K. M. 
Partisi il Başkanıdır; Samsun il başkanı, Kır
şehir il başkanı da. tayin edilenler arasındadır. 
Daha da sayabiliriz. Müsaade ederseniz soralım, • 
hakikaten hep bu takdirler siyasî kimselere, si
yasî kimselerin yakınlarına mı isabet etmiştir? 

Mulhterem ankadaşlarum, Sayın 'Bakan ten-. 
kitlerimizde, bilhassa Ceza Kanunu hakkındaki 
tenkitlerimizde misal vermediğimizden bahsetti
ler. Partiler için ayrılan kısa zamanda detay
lara inmek elbette ıimümkün 'değildir-. Bunu ken
dileri de takdir ederler, Geçen sene bütçe müza
kereleri sırasında yaptığı konuşmaya ait Tuta
nak Dergisi, işte, elimimde. Ceza Kanununun ta
dil edilmesine dair olan kısımda,/ kendiler inin 
bir misal verdiğini ben göremedim'. Şayet kendi
leri burada bir misal verdiğini iddia ediliyorsa, 
lütfen ızalbıtları bize okusunlar. 

Muhterem arkadıaşiariım, tenkitlerimizin, ye
di aylık bir bakan olmasınıı söyliyerek şahsına 
yapılamıyaeağ] yolunda bulundular. Biz sadece 
hâkimi, savcı ve noterlerin tayini hakkındaki 
tenkitlerimizi şahsına tevcih etmiştik. Konuşma-
lammıza ait 'zabıtlar burada, aımıma bakanlıca 
ait diğer tenkitlerimizi şahsına tevcih etmedik. 
Ancak müsaade ederseniz, kendilerinin 'geçen 
sene yapmış olduğu bütçe tenkitlerinden bir 
kaç satırın] sizlere okuyacağım. Ceza Kanunu
nun tadiline ait yapılan konuşmanın sonunda. 
«Demokratik esaslara sadık bir ceza kanunu 
projesi hazırlamak hususunda Bakanlığın bir 
an evvel harekete geçmesini ıgerekli addetmekte
yiz.» Yine aynı yerde bir satır daha: «Gayretli'. 
ve enerjik Adalet (Bakanından (Sahir Kurutiu-
oğlu Beyden bahsediyor) bu kanunların Meclise 
şevkinde istical .göstermesini beklerdim.» Bu 
Bakan zannediyorum o zaman 3 ilâ 4 aylıktı. 
O halde konuşmalarımızda biraz dikkatli' olma
mız lâzım gelir. 

iSayın Bakan biraz evvel bir ifadesinde, biz
lerin sadece şahısların haysiyetiyle değil, Dev
letin de haysiyetiyle oynamaya tevessül' ettiği-
.mizi, söylediler. Bizim böyle bir niyetimiz yok. 
Ama, kendileri burada sadece mili et vekilleri-
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ıiıin. 'değil, parfciılerin do haysiyetiyle oynama ce
saretimi igösterdiler. 

Yine sayın Bakan, yapılacak tadiller hak
kında birçok yerlerden mütalâa istediğini ve 
fikir ileri sürmıediğiımizi beyan ettiler. Bu ta
diller hakkında bâzı müesseselerin mütalâalarını 
sorduklarına göre, evvelce bu (bir usul ve teamül 
haline getirildiği şekilde, siyasî partilerin de ıgö-
rüşlerinin neden ibadet olduğu hakkında bir 
yazı yazarlarsa elbette 'biz de -parti olarak ken
dilerine fikirlerimizi billdirm'ek meciburiyetiyle 
kendimizi karşı karsıya hissederiz. 

Bendenizi grup adına dinlemiş olduğunuz
dan tekrar tekrar teşekkürlerimi arz eder, hepi
nizi hürmetle «elıâmlariım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İki tane kifayet önergesi 'var
dır, okutuyorum. 

NECMETTİN AKAN (Kare) — Muhterem 
Başkan, beni kürsüye davet etmiştiniz. 

BAŞKAN — Sizli kürsüye daıvelt etmiştim. 
(Irup adına İsmail Hakkı Akdoğan söz istediği 
için «ize takaddüm etti ve ona söz verdim. On
dan sonra da kifayet .geldi, okutuyorum. 

[Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı bütçesi {hakkında grup ve 

hatipler ıkonuşmıuşlardır. Müzakereler kâfi gel
miş olduğundan bölüımiero ıgeçilmeşini ar / ve 
teklif ediyorum. 

Afyon Karahiısar 
Veli Başaran 

Yüksek Başkanlığa 
Dıifum tavazzuh etmişti t'. Müzakerelerin ki

fayetinin oya. konmasını arz ve teklif ederim. 
Amasya 

ismail Sarıgöz 

Önergeyi oylarınıza arz ediyo-

(Kars) —• Önerge-

BAŞKAN 
ram... 

NECMETTİN AKAN 
nifi aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyuran. 
NECMETTİN AKAN (Kars) - - Muhterem 

arkadaşlarım, a d elet mülkün temelidir deriz. 
Fakat Adalet Bakanlığı bütçesi konuşul ürker ki
fayeti müzakere takririyle bu müzalkeratı inkı-
taya uğratırız. Mâruzâtım bu takririn reddedil-
mesidir. Söz sırası bendedir, emekli bir hâkim 
arkadaşınız olarak bana da söz verilmesini is
tirham ediyorum. 

15 . 2 - 1963 O : 5 
(BALKAN — Kifayet, önergesini oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
'27 ye karşı 39 reyle kifaıyet kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde
ki ötüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

L' ". 
Birinci kısım - Ödenek ve 

benzeri özlük haklar 
101 Bakan, ödeneği ' J2 000 

BAŞKAN — Kabini edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmis/irır. 

İkinci hısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar .IX) 477 500 

BAŞKAN - - Kabul edenler... 
E İTÜ i yeni er... Kabul ed.ilm.iş''.'V. 

202 Ücretler 15 609 408 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
[vlnıiyonler... Kabul edilmiş'!.':'. 

20'.J (Geçici hizmetliler ücreti 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ed.ilnı.iş'lür. 

II - Başka, haklar 
20(> 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar ' 3 525 000 
BAŞKAN — Kabul edonier... 
i']t:>:ıiye,n !•"!•... Kabı d edilmiş!/, r. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
•(gereğince ödenecek para mü
kâfatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenıler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun. 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli 'Sandıgına. 
yapılacak ödemeler 10 126 .150 
BAŞKAN — Kabul edenıler... 
Etmiyenler... Kabuil edilmiştir. 

2:18 7458 «ayılı Kanun gereğinde 
ödenecek kasa tazminatı 2.1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etiniyenler... Kabul edil mistir. 
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15 000 

13 600 000 

/). Lira 

219 Hâkim -ödeneği 27 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et.miye.n'ler... Kabul edilmişlvr. 

220 6.119 sayılı Kanun, gereğince 
adlî tababetle ilgili 'olarak öde
necek tazminat 471 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiş'tür. 

221 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 
ncu maddeleri gereğinöe mü-
talıassıslara verilece'k 'huzur 
ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştıir. 

232 60 saıyılı Kanun 'gereğince ve
rilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Bin:!yenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
'giderleri 

301 'Merkez daireleri büno gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiye.nt;>r... Kabul edil mistir. 

302 Vilâyetler- büno (giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 

303 (Basılı Ikâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
\') tmiy en 1 er... K ab ul edil mistir. 

304 .Posta, telgraf ve tcleıfon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Oiyeictekler 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 

307 Yolluklar 
B, AŞK AN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4S98 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 3-60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..'. 
Etm.iiye.nler... Kabul edilmiştir'. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

645 000 

4 870 000 

2 600 000 

7 970 000 

1 250 000 

357 520 

1 580 000 

309 Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 

417 Kavuşturma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1] tmiy eni er... Kaimi edilmiştir. 

418 Adlî Tıp Kurulu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenıler... 
Btmiye.nler... Kabul edilmiştir. 

4,19 Ceza ve tevkif evleri gider
leri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
E tmiy enler... Kabul edilmişti!'. 

420 Milletvekilleri ve C. Senatosu 
üyelerinin şeyim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek 'okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek: burslar 

• BAŞKAN — Kabul od emil er... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edil mistir. 
ıStaj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebietlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

457 Memleketimizde toplanacak 
Milletlerarası Hukuk Felse
fesi ve Sosıyal Felsefe Kon-
ıgnesi ile sair kongreler genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniye.nl(M-... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenle r... Kabı il edilmiştir. 

I ı : r ı 

326 500 

451 

452 

453 

16 000 

5 074 800 

160 000 

27 514 200 

25 000 

298 900 

190 000 

39 950 

58 322 

100 000 

60 000 
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B. 

501 

502 

053 

701 

703 

714 

'Beşinci ikısım - Borçlar 
Gecen yü borçları 
BAŞKAN — Kabul elemler...' 
Etnıiyenler... Kabul edil mistir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kaimi edemi er... 
E t,ı n ay enler... K a .bul e dilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve 
Ankara Adliyesi Hâkim ve 
Memurları Yardımlaşma cemi
yetine (Memur ve 'müstahdem
lerin öğle yemeklerinde 'kul
lanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyeriler... Kabul] edilmiştir. 

Yatırımlar 
T - Onarımlar 

Bina. onarımı 
BAŞKAN — Kabul elemler... 
Etmdyenler.., Kabul edilmiştir. 
Makina teçhizat 'onarımı 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

Döner sermaye 
BAŞKAN — Kabul edeni er... 
.Etnıdyenler... Kabul edilmiştir. 

.ıM'a 

100 000 

79 000 

92 000 

1 900 000 

3 000 

500 000 

B 

IX - ''Makimi ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 

781 Makimi teçhizat «atmalımı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenıler... 
B.tmi yenler... Kal mi edilmişti r. 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
meler bitmiştir. 

Şimdi bir önerge var okutuyorum. 

Y ü ksek B a ş kan lığa 

Bugün saat o,00 e kadar müzakereler devam 
etmiştir. 

Mutaakıp toplantının saat 11,00 de yapılma
sını arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Sabahattin Baybura 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... (Bugüne mahsus olmak 
üzere, sesleri) Bugüne mahsustur zaten efendim. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 11,00 de toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 02,25 

• * • * • 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

O :5 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, son 
;") yıl içinde, dış ülkelerde ihtisas yapmak üze
re kaç hekim ve diş hekiminin pasaport aldığına 
dair yazılı soru önergesi ve içişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın yazılı cevabı (7/234) 

12 . 1 . 1963 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak İçişleri 
Bakanlığı tarafından cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygılarla rica ederim. 

İstanbul Mili et veki 1 i 
Dr. Zeki Zererı 

1. Son (5 yıl içinde memleketimiz dışına tu
ristik maksat haricinde etüt veya ihtisas için kaç 
hekimimiz ve diş hekimimiz pasaport almıştır. 
Dunların 1961 ve 1962 yılındaki adedleri ayrı 
ayrı kaç tanedir?) 

2. Bunlardan kaç hekim memleketimize da
ha, dönmemiştir?. 

T. C, 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : B. 41 

Dosya : 41933 11/4 

15 1963 

Konu: İstanbul Milletvekili 
Dr. Zeki Zeren'in yazılı soru 
önergesi H'k. 

Eki : 1/9638 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 1 . 1963 tarihli ve Genel Sekreter

lik - Kanunlar Müdürlüğü 7 - 234/4107 - 20601 sa
yılı yazıları : 

Son beş yıl içinde dış ülkelerde ihtisas yap
mak üzere kaç hekim ve diş hekiminin pasaport 
aldığına dair İstanbul Milletvekili Dr. Zeki Ze-
ren tarafından verilen yazılı soru önergesine 
cevap teşkil eden hususlar aşağıdaki şekilde tes-
bit olunmuştur. 

1. 5682 «sayılı Pasaport Kanununun 15 nci 
maddesine göre umuma mahsus pasaportlar 1961 
yılı sonuna kadar illerce verilmiş olup, istenilen 
hususları muhtevi bir istatistik mevcut bulun
madığından, 1961 sene sonuna kadar lüzumlu 
bilgiler çıkarılamamıştır. 

216 sayılı Kanuna müsteniden pasaportların 

tamamen Bakanlığımız Emniyet Genel Müdür
lüğünce verilmesine başlanması münasebetiyle 
1962 yılında pasaport alan hekim ve diş hekimi 
sayısını, gittikleri memleketler itibariyle ayrı ay
rı gösterir çizelge ilişik olarak sunulmuştur. 

2. Gidenlerden kaç hekimin halen yurt dı
şında bulunduğu hususunun Bakanlığımızın ma
lûmatı dışında olduğunu arz ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
İçişleri Bakanı 

1962 yılı içerisinde muhtelif yabancı memle
ketlere gitmek üzere pasaport almış olan dok
tor ve diş tabiplerinin miktarlarını gösterir 

listedir 

Gideceği bildirilen 
memleketin adı 

Almanya 
Amerika 
Fransa 
İsviçre 
Avusturya 
İngiltere 
İtalya 
Suudi Arabistan 
Mısır 
Kıbrıs 
Suriye 
Yunanistan 
Yugoslavya 
Bulgaristan 
Lübnan 
Afganistan 
Danimarka 
Belçika 
İsrail 
Romanya 
Kanada 
Norveç 
îran 
Tunus 
Ürdün 
Portekiz 
Rusya 

Doktorlar 

440 
71 
57 
45 
35 
53 
71 
11 

5 
11 
23 
34 

7 
7 
7 
1 
1 
9 
3 
1 

13 
1 . 
2 
3 
3 
1 
2 

Diş 
tabipleri 

65 
14 
15 
4 

10 
14 

. 12 
2 

—. 
2 
o 

12 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

1 
— • 

— 
—. 
— 
— 

1 
— 
— 

Yekûn 918 156 
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,2. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Ba

kanlık teşkilâtında yerleri değiştirilen emekliye 
sevk edilen ve yeniden göreve ahnamlara dair 
yazık soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Rifat 
Öçten'in yazılı cevabı (7/237) 

12 . 1 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakam tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasım saygıyla arz ve rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güley 

Soru : 
A) Ulaştırma Bakanlığına geldiğinizden 

bu yana, hangi mucip .sebeplerle ve hangi kanun
lar gereğince kimlerin yerleri değiştirilmiş ve 
kimler emekliye sevk edilmişlerdir1? j 

B) Görevleri değiştirilen veya emeklilik i 
suretiyle inhilâl eden veya Bakanlığa geldiğiniz j 
zaman boş bulduğunuz yerlere hangi sebeplerle 

15.2-1963 0 : 5 
ve hangi kanunlar gereğince kimler alınmışlar
dır? 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 8.2.1963 
Zatişleri Müdürlüğü 

Sicil 
Dosya No : 22-1-c/lllO 

'Kayıt No : 601 

Özü : Ordu Milletvekili Ferda 
(Kiley'in yazılı sorusu H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 Ocak 1963 gün ve On. 'Sek. Kanun

lar Mel. 7-237/4M2-20609 sayılı yazınız. 
Ordu Milletvekili Ferda Güley'in 12 Ocak 

1963 tarihli yazılı sorusuna cevap teşkil eden 
cetveller ilişik olarak gönderilmiştir. 

Arz olunur. 

Kifat öçten 
Ulaştırma Bakanı 

- 714 — 
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25 Haziran 1962 tarihinden 12 Ocak 1963 tarihi 

I - Emekliye çıkarılanlar : 

Adı ve soyadı 

Seyl'i Ootur 

G ö r c v i 

TCDD. İsletmesi Genel Müdürü 

Kadro Aldığı 
aylığı aylık 

2 000 2 000 

İbrahim Muallâ Sezel TCDD. İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Md. Mııa. 1 750 2 000 

Seral'ettin Uru! Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü 1 750 1 750 

Nail Ulay Ulaştırma Bakanlığı Liman ve Denizişleri Dairesi 
Başkanı • 1 500 2 000 

Gani Demir 

Eyüp Atalay 

Ferit Üçler 

Ulaştırma Bakanlığı Liman ve Denizişleri Dairesi 
Başkanlığı Merkez Deniz Nakliyat Komitesi Sekre-
taryası (D. cetvelinde) 

Ulaştırma Bakanlığı Marmara Bölgesi Liman ve 
Denizişleri Md. emrinde inceleme memuru ( İstan
bul) 

Ulaştırma Bakanlığı Marmara Bölgesi Liman ve 
Denizişleri Md. Kefken Liman Başkanı 

1.250 1 250 
(ücret) 

500 700 

500 700 

Hasan Basri Engin Ulaştırma Bakanlığı Ege Bölgesi Liman ve Deniziş
leri Md. 5 nci sınıf Liman Başkanı (Marmaris) 

500 700 

Sıdıka Giray Ulaştırma Bakanlığı Yüksek Denizcilik Okulu Md. 
Öğretmeni (İstanbul) 

800 950 
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ne kadar Ulaştırma Bakanının yetkisi dâhilinde 

Milî ve itibarî 
hizmet yekûnu 

Sene Ây Gün 

36 11 14 

Kanuni mesnedi 

5434 sayılı Kanunun 39 neu 
maddesinin 6422 sayılı Kanun
la muaddel (b) fıkrası hükmü
ne istinaden. 

M ü l â h a z a t 

Tuğgeneral iken 42 sayılı Kanuna göre emekliye 
sevk edilmiş, bu vazifede emekli olarak istihdam 
edilmekte iken Bakanlar Kurulunun 24 . 8 .1962 
tarih 6/854 sayılı Kararı ile emekliye irca edil-̂  
mistir. 

36 29 5434 sayılı Kanuna ek 7242 sa
yılı Kanunun 1 nei maddeci 
hükmüne istinaden. 

Mezkûr Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunun 27 . 9 .1962 tarih 6/1002 sa
yılı Kararı ile emekliye sevk edilmiştir. 

31 5434 sayılı Kanunun 39 ncu Tuğgeneral iken 42 sayılı Kanuna göre emekliyo 
maddesinin 6422 sayılı Kanun- sevk edilmiş, bu vazifede emekli olarak istihdam 
la muaddel (b) fıkrası hükmü- edilmekte iken 18 . 8 .1962 tarih, 1197 sayılı or-
ne istinaden. tak kararla emekliye irca edilmiştir. 

36 24 5434 sayılı Kanuna ek 7242 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi 
hükmüne istinaden. 

20.10.1962 tarih 1412 sayılı 
emekliye sevk edilmiştir. 

ortak kararla 

35 7 5434 sayılı Kanuna ek 7242 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi 
hükmüne istinaden. 

Kendi arzusu ile. 

30 10 9 5434 sayılı Kanuna ek 7242 sa- Kendi arzusu ile. 
yılı Kanunun 1 nci maddesi 
hükmüne istinaden. 

30 15 5434 sayılı Kanuna ek 7242 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi 
hükmüne istinaden. 

Bu limanı teftiş eden müfettişin raporuna ve 
dairesinin 25 . 6 .1962 tarih 1611 sayılı yazılı 
teklifine müsteniden çalışma kudret ve kabili
yetini kaybettiğinden. 

32 X 5434 sayılı Kanuna ek 7242 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi 
hükmüne istinaden. 

Dairesinin teklifi üzerine. 

25 22 5434 sayılı Kanunun 47 nci İki yıllık hastalık müddetini ikmal ettiğinden, 
maddesi hükmüne istinaden âdi malûl olarak emekliye çıkarılmıştır. 
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II - Görevleri dcğiştiri 

Adı ve soyadı 

İhsan Pulak 

Habip Germeyanlıgil 

Hakkı Oğan 

özhan Erdemgil 

Feyzi Aloba 

Fethi Uysal 

F. Tevfik Kalcı 

O. Remzi Bodur 

A. Bican Algan 

t. Halil Gültckin 

II. Sükuti Yorulmaz 

Eski görevi 

Ulaştırma Bakanlığı Tarife ve 
Ticaret Dairesi Başkanı 

TCDD. İşletmesi Genel Md. Mü
şaviri 

TCDD. işletmesi Genel Md. Genel 
Kâtiplik emrinde Müşavir. 

Ulaştırma Bakanlığı Tarife ve Ti
caret Dairesi Bşk. Uzmanı 

Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri 
iken (5439 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesindeki salâhiyetle İstan
bul'da Marmara Bölgesi Liman ve 
Denizişleri Müdürlüğünü ifa et
mekte idi.) 

Ulaştırma Bakanlığı Karadeniz 
Bölgesi Liman ve Denizişleri Md. 
Ordu Liman Başkanı 

Ulaştırma Bakanlığı Karadeniz 
Bölgesi Liman ve Denizişleri Md. 
Vakfıkebir Liman Başkanı 

Ulaştırma Bakanlığı Karadeniz 
Bölgesi Liman ve Denizişleri Md. 
Ordu Liman Başkanı 

Ulaştırma Bakanlığı Marmara 
Bölgesi Liman ve Denizişleri Md. 
2 nci sınıf Denetti Şefi (Zongul
dak) 

Ulaştırma Bakanlığı Karadeniz 
Bölgesi Liman ve Denizişleri Md. 
Cide Liman Başkam 

Ulaştırma Bakanlığı Akdeniz 
Bölgesi Liman ve Denizişleri Md. 
Alanya Liman Başkanı 

— 71$ — 

Yeni görevi 

TCDD. İşletmesi Genel Müdürü 

TCDD. İşletmesi Genel Md. Ge
nel Müdür Muavini 

TCDD. İşletmesi Genel Md. Ge
nel Müdür Muavini 

Ulaştırma Bakanlığı Tarife ve 
Ticaret Dairesi Başkanı 

Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri 

Ulaştırma Bakanlığı Karadeniz 
Bölgesi Liman ve Denizişleri 
Md. 1 nci sınıf .Denetçi Şefi 
(Samsun) 

Ulaştırma Bakanlığı Karadeniz 
Bölgesi Liman ve Denizişleri 
Md. Ordu Liman Başkanı 

Ulaştırma Bakanlığı Karadeniz 
Bölgesi Liman ve Denizişleri 
Md. Vakfıkebir Liman Başkanı 

Ulaştırma Bakanlığı Marmara 
Bölgesi Liman ve Denizişleri 
Md. 2 nci sınıf Denetçi Şefi (İs
tanbul) (Yönetim işlerinde ça
lışacak) 

Ulaştırma Bakanlığı Ege Böl
gesi Liman ve Denizişleri Md. 
Memuru (İzmir) 

Ulaştırma Bakanlığı Marmara 
Bölgesi Liman ve Denizişleri 
Md. Zonguldak Liman Başkan
lığı emrinde Denetçi) 
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Kadro 
aylığı Aldığı aylık Kanuni mesnedi M ü 1 â h a z a t 

2 000 2 000 + 100 6186 sayılı Kanunun 7 Bakanlar Kurulunun 27 . 9 . 1962 tarih 6/1002 
nci maddesi hükmüne sayılı kararı ile bu vazifeye naklen tâyin edil-
istinadcn. mistir. 

1 750 2 000 -f 100 6186 sayılı Kanunun 7 Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın inhası 
nci maddesi hükmüne üzerine Bakanlar Kurulunun 27 . 9 .1962 tarih 
istinaden. 6/1002 sayılı Kararı ile naklen tâyin edilmiştir. 

1 750 2 000 6186 sayılı Kanunun 7 Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın inhası 
nei maddesi hükmüne üzerine Bakanlar Kurulunun 27 . 9 .1962 tarih 
istinaden. 6/1002 sayılı Kararı ile naklen tâyin edilmiştir. 

1500 1750 4770 sayılı-Kanunun 28 Bakanlığın inhası üzerine 26. 10. 1962 tarih 
nci maddesi hükmüne 1420 sayılı ortak kararla naklen tâyin edilmiş-
istinaden. tir. 

1 500 1 750 4770 sayılı Kanunun 28 Görülen ihtiyaca binaen 9 .10 .1962 tarih 1389 
nci maddesi hükmüne sayılı ortak kararla esas görevine iade edilmiş-
istinaden. tir. 

700 950 4770 sayılı Kanunun 28 Dairesinin 27 .10 .1962 tarih 2916 sayılı yazısı 
nci maddesi hükmüne ile vâki teklifi üzerine görevi değiştirilmiştir. 
istinaden. 

400 450 4770 sayılı Kanunun 28 Dairesinin 27 .10 .1962 tarih 2916 sayılı yazısı 
nci maddesi hükmüne ile vâki teklifi üzerine görevi değiştirilmiştir. 
istinaden. 

450 600 4770 sayılı Kanunun 28 Dairesinin 27.10.1962 tarih 2916 sayılı yazısı 
nci maddesi hükmüne ile vâki teklifi üzerine görevi değiştirilmiştir. 
istinaden. 

600 800 4770 sayılı Kanunun 28 Kendi arzusu üzerine Bölgesi Müdürlüğünün 
nci maddesi hükmüne 26 .10 .1962 tarih 183 sayılı ve Dairesinin 2 . 1 1 . 
istinaden. 1962 tarih 2969 sayılı teklifleri üzerine. 

400 500 4770 sayılı Kanunun 28 Vâki talebi ve Dairesinin 2 . 11 . 1962 tarih 2970 
nci maddesi hükmüne sayılı teklifi üzerine. 
istinaden. 

400 500 4770 sayılı Kanunun 28 Dairesinin 4 .11 . 1962 tarih 3271 sayılı yazısı ile 
nci maddesi hükmüne vâki teklifi üzerine. 
istinaden. 
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Âdı ve soyacli 

Turgut Yakupoğlu 

A. Tevfik Sütay 

Orhan Karamanoğlu 

Eski görevi 

Ulaştırma Bakanlığı Marmara 
Bölgesi Liman ve Denizişleri Md. 
Karasu Liman Başkanı 

Yeni görevi 

Ulaştırma Bakanlığı Marmara 
Bölgesi Liman ve Denizişleri 
Md. Liman Başkan Yardımcısı 
(İstanbul) (Denet işlerinde ça
lıştırılmakta) 

Ulaştırma Bakanlığı Marmara Ulaştırma Bakanlığı Marmara 
Bölgesi Liman ve Denizişleri Md. Bölgesi Liman ve Denizişleri 
Memuru (İstanbul) Md. Karasu Liman Başkanı 

Ulaştırma Bakanlığı Marmara Ulaştırma Bakanlığı Marmara 
Bölgesi Liman ve Denizişleri Md. Bölgesi" Liman ve Denizişleri 
Gemi Sörvey Kurulu 3 ncü sınıf Md. 1 nci sınıf Liman Başkanı 
Uzmanı (İstanbul) (İstanbul) 

Suat Sarıgöllü Ulaştırma Bakanlığı Tarife ve Ti
caret Dairesi Başkan Yardımcısı 
(4770 sayılı Kuruluş Kanununun 
30 ncu maddesi gereğince Liman 
ve Denizişleri Dairesi Bşk. emrin
de) 

Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Hukuk 
Müşaviri. 

fcö~ 
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Kadro 
aylığı Aldığı aylık Kanuni mesnedi M ü l â h a z a t 

700 950 4770 sayılı Kanunun 30 Kendi talebi, Bölgesi Müdürlüğünün 7 .12 .1962 
neu maddesi gereğince, tarih 2645/4518 sayılı ve Dairesinin 11 .12 .1962 

tarih 3334 sayılı teklifi üzerine. 

450 500 4770 sayılı Kanunun 30 Kendi talebi, Bölgesi Müdürlüğünün 7 .12 .1962 
neu maddesi gereğince, tarih 2645/4518 sayılı ve Dairesinin 11 .12 .1962 

tarih 3334 sayılı teklifi üzerine. 

950 950 4770 sayılı Kanunun 28 Bölgesi Müdürlüğünün 8 .12 .1962 tarih 2655/ 
nci maddesi gereğince. 4532 sayılı yazısı ile vâki teklifi üzerine. 

1 250 1 750 6686 sayılı Kanunun 4 4 .10 .1962 tarih 4329 sayılı onayla naklen ve 
ncü maddesi gereğince, terfian. 
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III - Münhal bulunan veya sonradan inhilâl 

Adı ve soyadı 

Beşat Ersel 

Selâhattin Tanç 

M. Halim Şener 

Ziya Kuyaş 
M. Zeki Gökalp 
Fikret Salataeı 

M. Yaşar îspir 
M. Nedim Şahin 

Sabahattin Gülfidan 

Namık Kemal Coşkun 

Rıdvan Orhun 

S. Yılmaz Kuray 

Ergün Tanyel 

Aytekin Demir 

Aslı Tansuk 

önder Esen 

A. Sıddık Palaoğlu 

Ali Metin 
H. Hüseyin Şanlı 
M. Ali Karadağlı 

Tâyin edildiği görev 

Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürü 
Marmara Bölgesi Liman ve De
nizişleri Müdürü (istanbul) 
Karayolları Ulaştırma Dairesi Uz
manı 
özlükişler ve Kütük Müdürü 
özel Kalem Müdürü 
Tarife ve Ticaret Dairesi Başkan
lığı Şefi 
Levazım Müdürlüğü Memuru 
Marmara Bölgesi Liman ve De-
nizişleri Md. Memuru (istanbul) 
Marmara Bölgesi Liman ve De
nizişleri Md. Memuru (istanbul) 
Marmara Bölgesi Liman ve De-
nizişleri Md. 4 ncü sınıf Denet 
Memuru (istanbul) 
Marmara Bölgesi Liman ve De-
nizişleri Müdürlüğünde Şef (De
net işlerinde çalışmakta) 

Yüksek Denizcilik Okulu Md. 
Kütük Memuru (istanbul) 
Yüksek Denizcilik Okulu Md. 
Memuru (istanbul) 

Sivil Havacılık Dairesi Bşk. Ha
va Teknisyeni 
Liman ve Denizişleri Dairesi Bşk. 
Mütercimi 
Marmara Bölgesi Liman ve De
nizişleri Md. Gemi Sicil Memur 
Muavini (Bandırma) 
Marmara Bölgesi Liman ve De
nizişleri Md. Gemi Sicil Memur 
Muavini (istanbul) 
Levazım Müdürlüğü Hademesi 
Levazım Müdürlüğü Hademesi 
Marmara Bölgesi Liman ve De
nizişleri Md. Gemi Adamı (istan
bul) 

Tâyin tarihin-
Kadro Aldığı deki kadro 
aylığı aylık durumu 

1 750 1 750 Münhal 

1 250 1 500 Münhal 

1 100 1 100 Münhal 
1 250 1 250 Münhal 

950 950 Münhal 

500 500 Münhal 

450 400 Münhal 

450 350 Münhal 

400 350 Münhal 

350 

500 

350 Münhal 

700 Münhal 

400 

400 

ücret 

1 250 

1 250 

G00 

700 
250 
250 

300 

350 

350 

ücret 

950 

500 

450 

700 
250 
250 

300 

Münhal 

Münhal 

Münhal 

Münhal 

Münhal 

Münhal 
Münhal 
Münhal 

Münhal 
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eden kadrolara tâyin edilenler : 

Ne suretle 
tâyin edildiği 

Açıktan 

Açıktan 

Naklen 
Naklen 
Açıktan 

Naklen 
Naklen 

Açıktan 

Açıktan 

i Kanuni mesnedi 

668G sayılı Kanunun 4. 

4470 sayılı Kanunun 28. 

4770 sayılı Kanunun 28. 
4770 sayılı Kanunun 28. 
4770 sayılı Kanunun 28. 

4770 sayılı Kanunun 28. 
4770 sayılı Kanunun 28. 

4770 sayılı Kanunun 28. 

4770 sayılı Kanunun 28. 

maddesi 

maddesi 

maddesi 
maddesi 
maddesi 

maddesi 
maddesi 

maddesi 

maddesi 

M ü 1 â lı a z a t 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi 

Naklen 4770 sayılı Kanunun 28 ve 30 ncu 
maddeleri 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi 

Naklen 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi Bütçe Kanununa bağlı Merkez (D) cetveli kadrosu 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi Bütçe Kanununa bağlı Merkez (D) cetveli kadrosu 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi Bütçe Kanununa bağlı iller (D) cetveli kadrosu 

Naklen 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi Bütçe Kanununa bağlı iller (D) cetveli kadrosu 
Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi Bütçe Kanununa bağlı Merkez (D) cetveli kadrosu 
Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi Bütçe Kanununa bağlı Merkez (D) cetveli kadrosu 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi Bütçe Kanununa bağlı iller (D) cetveli kadrosu 
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Adı ve soyadı 

Hazım Türkoğlu 

Yaman Kâhya 

Cemil Mercan 

Hıdır Akkılıç 

Hakkı Arslan 

Kemal Yaşar 

Süleyman Küçük 

ismail Yaylacı 

Tâyin edildiği görev 

Ege Bölgesi Liman ve Denizişleri 
Md. Gemi Adamı (İzmir) 

Yüksek Denizcilik 
Ustası (İstanbul) 

Yüksek Denizcilik 
Hademesi (İstanbul) 

Yüksek Denizcilik 
Hademesi (İstanbul) 

Yüksek Denizcilik 
Hademesi (İstanbul) 

Yüksek Denizcilik 
Hademesi (İstanbul) 

Yüksek Denizcilik 
Hademesi (İstanbul) 

Yüksek Denizcilik 
Hademesi (İstanbul) 

Okulu 

Okulu 

Okulu 

Okulu 

Okulu 

Okulu 

Okulu 

Md. 

Md. 

Md. 

Md. 

Md. 

Md. 

Md. 

Kadro 
aylığı 

350 

600 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

Aldığı 
aylık 

850 

500 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

Tâyin tarihin 
deki kadro 

durumu 

Münhal 

Münhal 

Münhal 

Münhal 

Münhal 

Münhal 

Münhal 

Münhal 
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Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi Bütçe Kanununa bağlı iller (D) cetveli kadrosu 

Ne suretle 
tâyin edildiği Kanuni mesnedi M ü 1 â lı a z a t 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi 

Naklen 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi 

Açıktan 4770 sayılı Kanunun 28. maddesi 

Bütçe Kanununa bağlı 
(D) cetveli kadrosu 

Bütçe Kanununa bağlı 
(D) cetveli kadrosu 

Bütçe Kanununa bağlı 
(D) cetveli kadrosu 

Bütçe Kanununa bağlı 
(D) cetveli kadrosu 

Bütçe Kanununa bağlı 
(D) cetveli kadrosu 

Bütçe Kanununa bağlı 
(D) cetveli kadrosu 

Bütçe Kanununa bağlı 
(D) cetveli kadrosu 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Yüksek Denizcilik Okulu 
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1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

1 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur BâM 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
İbrahim İmirzalıoğlu 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
264 
242 

11 
11 

180 
6 

[Kabul edenler] 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

Necini ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azıizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlıı 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder • 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyf i öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermaneı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 
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İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Mahmut Kıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

M. Meclisi B : 50 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KONYA 

irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

15 . 2 .1963 O : 5 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan% 

SİVAS 
Adil Altay 

Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Musl'iih Göretntaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
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KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Zeki Yağmurdereli 
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[Çekinserler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

BURSA 
îsmail Yılmaz 
Ziya Uğur 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İSTANBUL 
Muhiddirı Güven 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

[Oya kahlmtyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savının 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener (1.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayfbar' (B.) 
Osıman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eoevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oglu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

A.kLiiIlmk Kental Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Raf ot Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
(î.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kaya, Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi OelM>aş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
(Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin üzer 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Falhrettin 'Kerim G-ökay 
(B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (I.) 
Oğuz Oran 
ilhamı San-câr (B.) 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Güraüşpala 
îhsan Gürsan 
Saim Kaygan 

KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
tsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
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KOCAELİ 

Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Barba
kan 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğkı 

RİZE 
Fuad Sinmen (Başkan 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
PArem Alican (lî.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (f. Ü.) 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(t) 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 

URFA 
Celâl öncel 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (t. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat (1.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Y^kûn 6 
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Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
îsmail Sarıgöz 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
İbrahim tmirzalıoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

Uye sayısı : 450 
Oy verenler : 262 

Kabul edenler : 243 
Reddedenler : 10 
Çekmserler : 9 

Oya kat] İmi yani ar : 182 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

Faruk Küreli 
Necini Ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Aziz oğlu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 
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İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmerili 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 

M. Meclisi B : 50 
KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 
KIRŞEHİR 

Halil Ozmen 
KONYA 

irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akgit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük , 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

15 . 2 . 19631 O : 5 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
İl yas Kılıç 
Osman Şahinoğlıı 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Celtekli 

ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlıı 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal B adili ı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Oöreııtaş 
Şükrü Kösereisoğlıı 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Veli Uyar , 

ZONGUİLDAK 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken, 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Mehmet Ali Aytaç 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

Vedat Âli Özkan 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
KOCAELİ 

Hâldan Kısayol 

KONYA 
Sait, Sına Yücesoy 

TRABZON 
Zeki Yağmurdereli 
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AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

DENİZLİ 
Mehmet Oobanoğlu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Muhiddin Güven 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

[Oya katılmayanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener. (!.)• 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayîbar (B.) 
(Işıman iBö'lü'kbaşı 
Fuat Börekçi 
•Bülenıt Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
(i.) 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (I.) 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU* 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Oelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai tskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

.Süleyman Ünlü (î.) 
GİRESUN 

Naim Tirali 
GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (!'.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
İlhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekine! 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
îhsan Gürsan 
Saim Kaygan 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 

— 732 — 



Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(B§k. V.) 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Hilmi Okçu 
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MARAŞ 

Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Basıka 11) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Ailemi (l>.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

15 . 2 .1963 O : 5 
SAMSUN 

Ali Fuat Aligan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp ("1. Ü.) 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicuııoğlu (İ.) 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Or'ha.n öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Haıtay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 
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Ornan Gsnel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağılı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanuna verilen ojyların .sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım G-ülek 
Ahmet Karamüftüoğhı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
İbrahim îmirzahoğlu 

ANTALYA 
Naz mi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat Özarda 
ismet Sezgin 

fîye sayısı : i 5 0 
Oy ve reni e ı* : 2 68 

Kabul eder iler : 2 17 
Reddedenler : () . 

Çekinse 
Oya katılmjyar 

Aeık üyeli' 

:1c i' : 1 2 
ılar : 176 
der : 6 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürck 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 
- ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Rcvfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
ilham i Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özogul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 

Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçükor 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
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Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa G-ülcügiL 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lobit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

M. Meclisi B : 50 
KAYSERİ 

Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

' :::ŞEHIR 
Halil özmen 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Falcih Özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sabrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azıt 
rürıver Kaplan 

15 . 2 . 1983 O : 5 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Ksat Kemal Ay bar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi G üneştan 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Yusuf Ulu soy 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 

İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayci Muıııcuoğln 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocameıni 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Vahap Kısoğhı 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badılh 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karalı anlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bul an alp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Musl'ih Gören !ns 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esendin 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftiioğlıı 
Mehmet Ali Peslilci 
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[Reddedenler] 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

İZMİR 
Mehmet Ali Ay taş 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâl d an Kısayol 

TRABZON 
Zeki Yağmurdereli 

[Çekinserler] 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

BURSA 
Ziya Uğur 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

TOKAT 
II. Ali Dizman 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

[Oya hahlmıy anlar] 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
•Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener (1.) 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman (Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
MuhteEte (B.) 
İsmail Gence 

İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüll'hak Kemal Yö
rük (M.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepc 
a.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 

Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Oeliıkbaş (B.) 
Mehmet Özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Necmi Ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai fskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
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Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (I.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Ilhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
îsmai! Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır 
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Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 
Hal it Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Ilatipoğlu 
(fi.) 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

15 . 2 . 1963( O : 5 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata To2>aloğlu 

RİZE 
Fııad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean (l>.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (i. Ü.) 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa , 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(t) 
Haşim T a n 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 

URPA 
Celâl Öncel 

UŞAK 
A İmi et Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Oelâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat (t.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

Aydın 
Hatay 
istanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 0 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelleırde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanuna verilen qyların sonucu 

(Karnın kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenleı* 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinse i'] er 

Oya. katıl mıyanl ar 
Açık üyelikler 

4 50 
242 
222 

10 
10 

?0 2 
6 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
İbrahim Imirzalıoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
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Müştak Okumuş 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil înal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Aral 
Süreyya Endik 
Şefik înan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necini ökten 
İh san Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai O rai 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

Şehmus Arslan 
Yusuf Aziz oğlu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
îlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

Ali Köymen 
GÜMÜŞANE 

Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık iCutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Suphi Baykanı 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zerrçn 



İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüş/pala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
îrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 

M. Meclisi 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi ' 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Rsat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

B : 50 15 . 2 . 19831 O : 5 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
îbrahim Bulanalp 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Mııslih Görentaş, 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

ANTALYA 

İhsan Ataöv 

Ömer Eken 

Nazmi Kerimoğlu 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Tahsin Telli 

İSTANBUL 
Muh iddin Güven 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

[Çehinserler] 
AĞRI 

Kerem Özcan 
ANKARA 

Mustafa Kemal Erko-
van 

ANTALYA 
Nihat Su 
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M. Meclisi 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
KONYA 

Sait Sına Yücesoy 

B : 50 15 . 2 .1963 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

O :5 
TOKAT 

H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

[Oya katilmıyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer (B) 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Eeşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
RaifAybar (B) 
Hüseyin Ataman 
Osuna n B'öiükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
il yas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüilhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Etem Ağ*va 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
(î.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çeliklbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
'Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Ganbolat 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
İhsan öna l 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 

Ferruh Bozbeyli • 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (t.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
İlham i Sajıcar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
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KIRŞEHİR 
Memduh Erdem i ı* 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlıı 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(B§k. V. ) 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet tu önü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoglu 
(B.) 

M. Meclisi B : 50 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Aıta Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sinmen (Baş/kan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (I>.) 
Nuri Bayar 

15 . 2 .1963' O : 5 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Al icarı oğlu (1.) 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

Orhan Öztrak (B.) 
TOKAT 

Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Naz mi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (t. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat (t.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Hatay ' 
Isitanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik yapılmadı 

hakkındaki kanunuma verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edil iniştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 255 
Kabul edenler : 233 

Reddedenler : ı ı 
Çekinserler : i 1 

Oya katılnııyanlar : 189 
Açık üyeılikler : 6 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlıı 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
İl>rahim İmirzalıoğlu 

ANTALYA 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydın çer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Oavdar-
oğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

[Kabul 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi Ok ten 
ihsan Tombuş 

edenler] 
DENİZLİ 

ismail Ertan 
ibrahim Koeatürk 
Hüdai Oral 

VAN 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azdzoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
İlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazral özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
AH Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Beıian 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
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Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMlR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
LAtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
S im öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura -
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin (rümüşpala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Al tuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisıı 
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Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
trfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadir can Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal *« 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarp aş ar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akgit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nnsret Köklü 
Hur rem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehir]ioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

15 . 2 . 19631 O : 5 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Gün er 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 

Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karalı anlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
MusTih Gören taş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Veli l 'yar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğln 
Mehmet Ali Pestilei 

ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Tahsin Telli 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Zeki Yağmurdereli 
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AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

[Çekinserler] 
BURSA 

Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Hasan Dinler (B.) 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
.Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Ay'bar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölüşbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin (B.) 

Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüdbak Kem al Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Etcm Ağva 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepc 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çeliıklbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

Şaban Keskin 
•Nurettin Ok (llşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 

DENIZLI 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

BRZINOAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkaıı 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gök ay 
(B.) 

Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Ilhaımi Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
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Sabri Keskin 
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERÎ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ömer Kart 
M'dvki Keskin 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ismeıt İnönü (Barba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

M. Meclisi B : 50 
MANİSA 

Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Hilmi Okçu 

MARAŞ . 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzi'm 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivan oğlu 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Fıuıd. •Sirmen (Baykan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

15 . 2 . 19631 O : 5 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Müslihittirı Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kararan Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

Mahmut Vural 
TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 

URFA 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur (t. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Hatay 
istanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn G 



M, Meclisi B : 50 15 . 2 .1963) O : 5 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmaaı hakkımdaki kanuna verilen 

oyların neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
İbrahim îmirzalıoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
öğlu 
Ahmet Ihsaa Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenle i' 
Reddedenler 

Çekinse fi er 
Oya. katılmıyanlaı.' 

Açık üyelikler 

4 50 
234 
212 

9 
13 

210 

6 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazrai özoğul 

- ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat DursunoğTu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
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Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem. 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüspala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kafh 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 

M. Meclisi B : 50 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemalî Bayazıt 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

15 .2 .196a O : 5 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Cemil Kara 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Alî Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Gören taş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

BURSA 
Ahmet Türkel 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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M. Meclisi B : 50 15 . 2 .1963» O : 5 
[Çekinserler] 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nihat Su 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener (1.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bolükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
îsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 

BURSA 
Ziya Uğur 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
İhsan Köliiıel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük (iB.) 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
(t) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyel'î (t.) 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikhaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzını Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Necmi Ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai îskenderoğlu 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
(Süleyman. Ünlü (1.) 

TOKAT 

H. Ali Dizman 

Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 

Ekrem Dikmen 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 

Ali Coşkun Kırca 
Ahmet 'Oğuz (1.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
llhami Sanear (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
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İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragrp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğhı 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turban Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeni ir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Bakba
ban) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Ilatipoglu 
(B.) 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Siranen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN . 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(1.) 
Haşim Tan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural i 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğ** 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl'Sumgur ( İ Ü . ) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat (I.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Haıtay 
istanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn ö 
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1982 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet KaramüftüoğlU 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
ibrahim Imirzalıoğlu 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik . 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
227 
210 

6 
11 

217 
6 

[Kabul 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIR): 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçükcr 

Nureddin, özdemir 
HAKKARİ 

Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 
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KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüspala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 

M. Meclisi B : 50 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Scyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

15.2.1968 O 
MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

Hayri Mumcuoğlu 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Koeamemi 
Ali Rıza Ülusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 

• Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzurier 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu > 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

ANTALYA 
Nazmi Kerim oğlu 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 

Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 

[Çekinserler] 
Nihat Su 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel. 

İSTANBUL 
Muhiddin Güven 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
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[Oya katîlmıyanlar] 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener (1) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayibar (B.) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Pakstit 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
(D 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Oelikfbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
iNıırettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Recai Iskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs. 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Eteni Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
İhsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşfk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim. Gök-ay 
(B.) 

Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (t.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
îlhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(I.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turban Feyzioğlıı (R.) 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan ' 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet tnönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Hilmi Okçu 

M ARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
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Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Nakn Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fııad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem. Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 

[Açık w 
Aydın 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 1 
Manisa 1 

15 . 2 .1963' 0 : 5 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanöğlu (t.) 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

çelikler] 
Muş 1 
Zonguldak 1 

: 

Yekûn 6 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (î. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 260 
Kabul edenler : 174 

Reddedenler : 72 
Çekinserler : 14 

Oya katılmıyanlar : 184 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Ahmet Karanlüftüoğhı 
ADIYAMAN 

Mehmet Özbay 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İbrahim İmirzalıoğllu 
Emin Paksüt 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BÎTLIS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
llüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dımmnoğlu 
Gıyasettin Karaca 

Adnan Şcnyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
Naim Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Nccmeddin Küçüker 
Nureddin özdeni ir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykaım 
Nurettin Bulak 

Ratip Tabir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Vrahyi özarar 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Ilanhan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yun I oğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet, Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
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KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssâmet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Ak§it 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
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Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlıu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey ~ 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
I^evzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

15.2.1963 O 
Ilyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal, 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali. Dizman 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğiu 
Muslih Görentaş 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
AD4NA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Tm-a-ut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erkö-
van 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cihat Turgut 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
liefet Sezgin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Koeatürk 

EDİRNE 
Nazmi özoihıl 

ERZURUM 
Cevat önder 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Şinasıi Osm a 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Faruk Sükan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir T üzün 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Cevat Yalçın 
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SAKARYA 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ADANA 
Mehmet Geçioğlıı 
Kasım G-ülek 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrım 

ADIYAMAN 
Aıtif Ataky 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dineer (B.) 
Şevki Güler 

AMASYA 
Kesat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener (t.) 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Osmıan Bölülkbaşı 
Bülent. Eeevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
İl yas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 

M. Meclisi 
Hüseyin Özalp 

B : 50 15 . 2 .1963) O : 5 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Eıkrom Dikmen 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

[Çekinserler] 
ARTVİN 

Nihat Ata 

BÎLECÎK 
Orhan Tuğrul 

BURSA 
Hikmet Akalın 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

[Oya hahlmtyanlar] 
ANTALYA 

ihsan Ataöv 
[Tasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerim oğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Oelikbaş. (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Palksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

Baha Cemal Zağra 
ÇANKIRI 

Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Necini Ökten (B.) 

DENİZLİ 
Renizi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai İskender oğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Ilhami Ertem 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

Turgut Niza.moğhı 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

MANİSA 
Nah it Yenişehirli oğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

ESKİŞEHİR 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osun an Orhan Bilen 
Kudret Mavi tan 
Süleyman Ünlü (t.) 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
(B§k. V.) 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 

Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
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İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sa'bri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Neomettin Akan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuik Aytan 
Ahmet Gürkan 

M. Meclisi B : 50 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 

Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsın ot İnönü ('Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
(B.) 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Nusret Köklü 
Hıırrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evl'ijra 
Ali Hüdayioğîu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahin 

15 . 2 . 1963i O : 5 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Musllihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ccritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
MÜ hm ut Alican o ğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Güner Sarısözen 

Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Pelhi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

VAN 
Şükrü Köscreisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (î. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 

[Açık üyelikler] 
Ay'dın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 

— 
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M. Meclisi B : 50 15 . 2 .1963 O : 5 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen müspet oylar 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler = 177 
Reddedenler : 43 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 218 

Açık üyelikler : 6 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Ete m Ağv-a 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

[Kabul 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Fahir Giritlioglu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

edenler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Scyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Nccmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Celâl Kılıç. 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ratip Talıir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zckâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 

Muhiddin Güven 
Naci öktem 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
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ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

M. Meclisi B : 50 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güncştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topal oğlu 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 

15.2.1963ı O 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 

Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
ibrahim Tekin 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Ferhat Nuri Yıldırım 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

Kaya Bulut 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

EDİRNE 
Nâzmi özoğul 

ERZURUM 
Cevat önder 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mazlıar Arıkan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

[Reddedenler] 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
ismail Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Kürşat 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Faruk Sükan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
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M. Meclisi B : 5Q 15 . 2 .1963i O : 5 

ARTVİN 
Nihat Ata 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

[Çekinserler] 
DENÎZLÎ 

Mehmet Çobanoğlu 
İÇEL 

İhsan önal 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

[Oya katılmıy anlar] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçe r (ıB.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener (t.) 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
0,sm<an Bölükbaşı 
Bülent Eeevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyals Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
İhsan AtaÖv 
Ömer Eken 

Hasan Fehmi Boztepc 
a.) 
Nazıni Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islitnyeli (1.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Nccmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR ^ 
Adnan Aral 
Yusuf Aziz oğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (I.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkrnen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Falhrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (I.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 
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İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Avııi Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altıığ 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOOAELİ 
Cemal Babaç 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Günkaııı (I.) 
Ömer Kart 

M. Meclisi B:50 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
İsmet İnönü (Barbakan' 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
CB.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

15 . 2 .1963 O : 5 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RtZE 
Arif Hikmet Güncr 
Fııad Siraıeıı (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
M ah muit Alica.noğlu (1.) 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

Tahsin Türkay 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Gören taş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoglu 

Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 6 



Dönem : 1 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/391, 

C. Senatosu 1/175) 
NOT : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı (67) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 .2 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1807 - 1/175 

KAEMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1963 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

NOT : Açık oy neticesi : (124) 
Kabul : 119 
Eet : 5 • 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/175 13.2.1963 
No. : 228 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12. 2 .1963 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen kabul edi
len «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üiere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip İnal 
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Dönem : 1 I A f 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : | U O 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/390, 

C. Senatosu 1/174) 

NOT : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı (66) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 .2.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1806 -1/174 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1963 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul olunan Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : Açık oy neticesi : (126) 
Kabul : 120 
Ret : 6 

T. B. M. M. 13 .2.1963 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/174 
No. : 231 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1963 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen kabul edi
len «Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

IÇarma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip İnal 



Dönem : 1 I A l 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : I U 4 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/387, 

C. Senatosu 1/173) 

NOT : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı (65) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1805-1/173 

KAEMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1963 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul olunan Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : Açık oy neticesi : (139) 
Kabul : 133 
Ret : 6 

T. B. M, M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/173 13 . 2 .1963 
No. : 229 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12. 2 . 1963 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen kabul edi
len «Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunun bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığına sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip înal 



Dönem : 1 I A O 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : I U ü 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) i§ar 
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

1/377, C. Senatosu 1/171) 

NOT : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı (63) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13.2.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1803 - 1/171 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1963 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul olunan Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : Açık oy neticesi : (137) 
Kabul : 131 
Ret : 6 

T.B.M.M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

' Esas No. : 1/171 13.2.1963 
No. : 230 

MÎLLET MECLlSÎ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12.2.1963 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen kabul edi
len «Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip İnal 



Dönem : 1 0 1 
Toplantı 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayıs ı : O l 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. île 1963 yılı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/337, C. Senatosu 1/152) 

Not : (C. Senatosu S. Sayısı : 17) 

Cumhuriyet Senatosu ' 
Genel Sekreterliği 3.2. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1693 - 1/152 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1.2.1963 tarihli 36 ncı Birleşiminde değiştirilerek ve 
açık oyla kabul olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

S. H. Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkam 
Not : Açık oy neticesi : (114) 

Kabul 110 
Çekinser 1 
Ret 6 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/337 - 1/152 8.2. 1963 

Karm No. 30 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1963 (tarihli 36 ncı Birleşiminde değiştirilerek 
kabul olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edildi. 

Karma Bütçe Komisyonunca 700 000 lira olarak evvelce kabul edilen 407 nci bölümün 40 ncı 
maddesindeki «Mahkeme Harçları» ödeneği C. Senatosunca 675 000 lira olarak, bu sebepten 
875 000 lira olan bölüm toplamı da 850 000 olarak değiştirilmiş, bu değiştiriş komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. 

Keza Karma Bütçe Komisyonunca 12 000 lira olarak evvelce kabul edilen 426 ncı bölümün 
30 ncu «Fer'i Hizmetlerf» ödeneği C. Senatosunca 37 000 lira olarak, bu sebepten 225 000 lira olan 



— 2 — 
bölüm toplamı da 250 000 lira olarak değiştirilmiş, bu değiştiriş de komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Aydm 
Söz hakkım sakladır 

1. Sezgin 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Sakarya 
K. Yurdakul 

mzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

Çanakkale 
§>. înan 

Başkan V. 
Ankara 

İV. AğırnasU 

Aydın 
Söz hakinin mahfuz 

0. Apaydın 

Giresun 
I E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Dinekli 

Mardin 
§. Aysan 

T. Üye 
8. Gürsoytrak 

T. Üye 
H. Tunçkanat 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Balıkesir 
Reyim çerçevesinıdie 

A. A. Bolak 

Güanüşane 
Söz hakkım mahfuz 

8. Savacı 

Konya 
R, Özal 

Siirt 
A. Yaşa 

imzada bulunamadı 

Van 
F. Işık 

Kars 
K. Oikyay 

Artvin 
Söz hakkım mahfuz 

S. 0. Avcı 

Balıkesir 
K. Öztaş 

Bursa 
/. S. Çağlayangil 

Ordu 
Ş. Koksal , 

imzada bulunamadı 
Siirt 

L. Aykut 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Yozgat 
V. Uyar 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Sayfa 
No. B. 

28 
28 
29 
29 

M. 

407 

426 

ödeneğin çeşidi 

40 Mahkeme harçları 
Bölüm toplamı 

30 Fer'i hizmetler ödeneği 
Bölüm toplamı 

Karma Bütçe 
Komisyonunca 
evvelce kabul 

edilen 

700 000 
875 000 
12 000 

225 000 

C. Senatosunda 
değiştirilerek 
kabul edilen 

675 000 
850 000 
37 000 

250 000 

Karma Bütçe 
Komisyonunca 
kabul edüen 

675 000 
850 000 
37 000 

250 000 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 81) 



mam : 1 A A fc** 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L Î S t S. Sayısı : 0 / 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec

lisi: 1/325, C. Senatosu : 1/139) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 18) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 3.2. 1963 
Sayı : 1651 -1/139 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1963 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yıh Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senaltosu Başkanı 

Not : Açık oy neticesi : (107) 
Kabul 78 
Çeütoıser 28 
Bet 1 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 8.2. 1963 
Esas No. : 1/139 

No. : 218 
MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1963 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe KomAsyomuı 
Başkanı 

I fal ay Milletvekilli 
** • - Sekip İnal 

» > • • < < 



Dönem : 1 A i 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 0 1 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 

tezkereleri (1 /39) 

(Ncjt : C. Senatosu S. Sayısı : 52 ye ek) 

0. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 4.1. 1963 
Sayı : 597 - 1/39 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Hffi : 20 . 12 . 1962 gün ve Esas No. 124, Karar No. 1/39 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
3 . 1 . 1963 tarihli 25 nci Birleşiminde aynen kabul edilerek lişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Suad Hayri Ürgüplü 

: - / 
Not : Tasan açık oya sunulmuş, 104 kabul ve 1 ret olmak üzere 105 oy kullanılmış ve kabul edil

miştir. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

BJsais No. 1/39 -1/178 4.1. 1963 
No. 201 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 1 . 1963 tarihli 25 nci Birleşiminde aynen kabul edi
len «1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun (tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Karma Bütee Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Şfikip İnal 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : | | ö e k 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 1 ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 

Bütçe Komisyonu raparu (M. Meclisi 1/119) 

{Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 7) 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe 

Komisyonu 
Esas No : 1 - 313 - 1/119 

Karar No. : 29 

8 . 2 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişilklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı komisyonumuzca yeniden incelendi. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin, 307 nci yolluklar bölümünün 10 ncu daimî vazife yolluğu 
maddesine konulmuş bulunan ödeneğin tamamen harcanmış olduğu halde yapılan tâyin ve na
killer dolayısiyle de daha 1 250 000 liraya ihtiyacolduğu cihetle 308 nci bölümden 250 000 
lira, 753 ncü bölümden de 1 000 000 lira düşülerek bu ihtiyacın karşılanmasını derpiş eden 
tasarı komisyonumuzca evvelce kabul edilerek Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiş ve aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosundan aynen kabul edilerek Yüksek Meclise takdim edilen tasarı günde
me alınmış iken; 

İlgili dairenin, 308 nci 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
bölümünde ödenek kalmadığı cihetle 250 000 liranın düşülmesine imkân olmadığı şeklindeki 
beyanı üzerine tasarı komisyona geri alınmış ve yeniden tetkik edilmiştir. 

Bu tetkik neticesinde : 

Aktarılması istenen 1 250 000 liradan 250 000 lirası düşülerek 1 000 000 liralık aktarmanın 
yapılması uygun görülmüş buna göre birinci madde ve ekli cetvel değiştirilmiş, diğer maddeleri 
ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 
Grümüşane 
S. Savacı 
Trabzon 

A. Şener 

Başkanvökili 
Ankara 

N. Ağırnash 
İzmir 

N. Mirkelâmoğlu 
Çanakkale 
§. İnam, 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Konya 

M. Dinekli 
Bitlis 

C. Geboloğlu 

Aydım 
/. Sezgin 
'Konya 
R. Özal 
T. Üye 

S. Gilrsoytrak 

Aydın 
O. Apaydın 
Mardin 
Ş. Aysan 

Kars 
K. Okyay 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Siirt 
A. Yaşa 
Yozgaıt 
V. Uyar 
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1962 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 1 250 000 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

12 . 10 . 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakam 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. ökten 

Millî iSavunma Bakanı V. 
E. O. Bekata 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

B. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

içişleri Bakanı V. 
O. öztrak 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DE&tŞTlRlŞÎ 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 1 000 000 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

ay-

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. Öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

B. öçten 
Sanayi Bakanı 

E. Çelikbaş 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı V. 
F. K. Gökay 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba.-Ya. ve Turz. B. "\ 
M. Ete 

imar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 

B. M. 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı 
CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

307 Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 

Millî Eğitim Bakanlığı 

(A/l) 

(A/2) 
1 000 000* 

753 Avrupa iktisadi iş Birliğinin iştiraki ve iş Birliği ile kurulacak 
ders aletleri yapımı merkezi inşaatı giderleri 1 000 000 

Toplam 1 000 000 1 000 00O 

! • **** 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 11 e ek 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ELLİNCİ BİRLEŞİM 

15 , 2 . 1963 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/323, C. Cenatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı: 
80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi: 
9 . 2 . 1963] 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasrısı ve Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/325, C. Senatosu 1/139) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 67, C. Senatosu S. Sayısı : 18) [Dağıt
ma tarihi : 9 .2 .1963] 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile 1963 yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/337, C. Senatosu 1/152) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 81, C. Senatosu S. Sayısı : 17) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

4. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe ka

nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/324, C. Senatosu 1/153) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 69, C. Senatosu S. Sayısı : 21) [Dağıtma 
tarihi : 9 .2 .1963] 

5. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
ile 1963 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/329, C. Sena
tosu 1/156) (M. Meclisi S. Sayısı : 82, C. Sena
tosu S. Sayısı : 22) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

6. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile 1963 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/331, C. Senatosu 1/157) (M. Meclisi S. Sayısı: 
83, C. Senatosu S. Sayısı : 19) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/332, C. Senatosu 1/154) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 68, C. Senatosu S. Sayısı : 
20) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

8. — Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/327, C. Senatosu 1/155) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 71, C. Senatosu S. Sayısı : 24). 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis-
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yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/333, C. Senatosu 1/158) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 70, C. Senatosu S. Sayısı : 
23) [Dağıtma tarihi : 9 .2 .1963] 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereler) (M. Meclisi 1/330, C. Se
natosu 1/160) (M. Meclisi S. Sayısı : 72, C. Se
natosu S. Sayısı : 25) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

11. — Tekel Genel Miidürlüğü 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/336, C. Senatosu 1/159) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 73, C. Senatosu S. Sayısı : 26) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/328, C. Se
natosu 1/162) (M. Meclisi S. Sayısı : 74, C. Se
natosu S. Sayısı : 27) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 
1963] 

13. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasansı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/334, C. Senatosu 1/163) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 75, C. Senatosu S. Sayısı : 28) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi 1/326, C. 
Senatosu 1/165) (M. Meclisi S. Sayısı : 76, C. 
Senatosu S. Sayısı : 29) [Dğıtma tarihi : 
9 . 2 . 1963] 

15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasansı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 77, C. Senatosu S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1963] 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCI GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Dönem : 1 I fl'Tf 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı | Uf 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/378, C. Senatosu 1/172) 
NOT : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı (64) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1804 -1/172 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1963 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul olunan 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
NOT : Açık oy neticesi : (138) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

: 130 
7 
1 

T.B.M.M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/172 13.2. İ963 
No. : 232 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12. 2.1963 tarihli 43 ncü Birleşiminde aynen kabul edi
len «1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip înal 




