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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 

Başbakanlık bütçesi kabul olundu. 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Baıgjkanvekili Siirt 
Mekki Keskin Süreyya öner 

Kâtip 
Yozgat 

îsmet Kapısız 

ÎKÎNCt OTURUM 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile, 
Danıştay bütçeleri kabul olundu. 
Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 

ara verildi. 
Başkan Kâtip 

BaşkanvekMi Amasya 
Mekki Kmkin Nevzat Ş&ner 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdüı*-
ve, 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri kabul 
Olundu. 

20 . 5 . 1965 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere (Saat 00,03 te) Birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Yozgat 

YelÂ Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor; 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 93 ncü maddesinin (B) 
bendinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/757) (Gündeme) (S. Sayısı : 972) 



BÎRİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanveküi Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

I » I . 

BAŞKAN — Millet Meclisinin1:10 nıeıı Biıieşiimiinıi aiçıyıoruım. 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen beyaz düğ

melere bassınlar. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 

1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825; Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 587) 

d) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün 1965 malî yılı bütçesi üzerindeki 
müzakereye, başlıyoruz. Bütçe üzerinde grup
lar adına söz ist'iyen arkadaşlarımızı okuyoruz: 

C. H. P. Meclis Grupu adına Sayın Mustafa 
Uyar, 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sayın 
Nevzat Şener, 

Millet Partisi Meclis Grupu adına Sayın 
Halil özmen, 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına* 
Sayın Nihat Diler. 

Buyurun Sayın Uyar, C. H. P. Meclis Gru
pu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 
(tzmir) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 
1965 yılı bütçesi üzerinde 1961 seçimlerinden 
bu yana muhalefet olarak C. H. P. Millet Mec
lisi Grupu adına görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış 'bulunuyorum; M . • -.'. : . 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakere için, gerekli çoğun

luğumuz mevcuttur. 

Sayın arkadaşlarım, bütçe hakkındaki gö
rüşlerimizi açıklamadan evvel, 'bilhassa şunu be
lirtmek İsterim ki, yıllarca fikir özgürlüğünü 
savunmuş, tahakkuk ettirmiş ve prensiplere 
saygı göstermiş bir parti olarak ana noktalar 
ve esas prensipler deki (iktidar ve muhalefet 
olarak) görüşlerimizde her hangi bir değişiklik 
olmıyacaktır. • 

Binaenaleyh, muihalefet tenkidimiz körü kö
rüne yıkıcı; ve .yıpratıcı değil; yapıcı, uyarıcı 
ve yardımcı olarak tecelli edecektir. 

Sayın arkadaşlarım, insanların mal varlığı
na karşı duydukları ihtiyaç ve onun emniyet al
tında bulunması fikrinin önemi, % 80 oranın
daki çoğunluğunun, geçimi toprağa bağlı olan 
memleketimiz için, taşıdığı özellik malûmunuz
dur. 

Hele, sahipli gayrimenkullerimizin % 60 
oranındaki büyük bir kısminin tapusuz ve sa
dece zilyedliğe dayanan bir tasarruf şekline 
bağlı olduğundan, doğan anlaşmazlıklar, dâva
lar ve hattâ cinayetler., bu hizmet alanının 
önem ve çetinliğinin her gün, her yerde gördü
ğünüz veya işittiğiniz gerçekleri halindedir. 

600 senelik bir Devlet hayatının çok deği
şik ve dağınık hukuk sistemine dayanan gay
rimenkul mülkiyetini, Medeni Kanunumuzun 
emrettiği modern sistem içinde düzenlemek v,e 
bunu yaparken de mevcut düzende huzursuz
luk yaratmamak, gerçekleştirilmesi kolay olmı-
yan bir görevdir. 

İşte; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; 
böylesine önemli bir görevin, sorumlusu bulun-

4. — aöRÜŞÜLEN İŞLER 
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maktadır. Genel Müdürlük teşkilâtını bu so- I 
rumluluğun idrak ve gayreti içinde gördüğü
müzü, memnuniyetle belirtmek isteriz. 

Sayın arkadaşlarım, görevi bu derece önem
li ve faaliyet sahası köylere kadar yayılmış 
olan bu teşkilâtın imkânları çok mahdut ve 
mensuplarının da düşük barem dereceleri için
de bulundukları, mâalesef bir gerçektir. 

1936 yılında kabul edilmiş bir kanunla o za
manın ihtiyaçlarına göre tesbit edilmiş kadro
larla bu hizmetin normal olarak yürütüleceği
ni, bugün için kabul etmeye imkân yoktur. 
1936 yılında, Türkiye'deki bütün tapu dairele
rinde yapılan iş adedi 348 832 vö karadığında 
alman hancın yrllıîk tutarı, 1 181 418 Tl. iken, 
bugün sadece Çankaya ilçesi Tapu Dairesinin 
»ağladığı yıll h .gelirini 9 000 000 Tl. olduğu
nu görmek, bu teşkilâtın ihtiyaçları üzerine 
ciddiyetle eğilmeyi gerektiren bir misaldir. 

Binaenaleyh, ydl ardan beri bir türlü ger-
çekleşemiyen teşk'ilât kanununun, Plânlama
nın da Öngördüğü gibi, biran evvel çıkarılma
sını önemle temenniye şayan bulmaktayız. 

Böylece, hem vatandaş işlerinin günü gü
nüne görülmesi ve hem de Genel Müdürlüğün 
mütevazi bütçesiyle burslu olarak yetiştirdiği 
kalifiye elcman7arın teşkilât bünyesinde kalma- | 
l an sağlanmış olacaktır. ı 

Bu konuda, kayda değer bulduğumuz diğer 
bir husus da, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün Başbakanlıktan alınarak bir diğer 
Bakanlığa bağlanması ile ilgili olarak, zaman za
man açıklanan görüş ve yapılan tekliflerdir. 

Geçmişi, Deftcr-i Hakani Nazırlığı gibi bir 
payeye sahibolan ve bugün 40 000 civarndaki 
köyleri de içine alan ve amacı modern tapu si
cillerini tesis etmek olan tarmlama ve kadastro 
faaliyetlerini de birlikte yürütmek zorunlusu
nu taşıyan bu Genel Müdürlüğün; merkezî Hü
kümet Teşkilatındaki yeri, müstakil bir Ba-
kanlık olmalıdır. Bu mümkün görülmediği tak
dirde, Başbakanlığa bağlı kalmasmdaki fayda, 
aşikârda. Çünkü bu Genel Müdürlük, bu
günkü imkânlarım Başbakanlığa bağlandıktan 
s^nra elde etmiş bulunmaktadır. Esasen ifa et
tiği hizmetin mahiyeti, Genel Müdürlüğün 
müstakil kalmasını gerektirir ki, bu da Başba
kanlığa bağlı kalmasiyle sağlanabilir. Tccrü- J 
be edilmiş ve müspet sonuç alınmamış konulan | 
tekrarlamakta fayda görmüyoruz. | 

20 . 5 .1965 O : 1 
Saym arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Ge

nel Müdürlüğünün, il ve ilçelerdeki daireleri
nin ekserisi kira ile tutulmuş, her türlü emni
yet tedbirinden yoksun binalar haindedir. Bu 
durum, mülkiyet haklarıırn teminatı olan ta
pu sicillerinin muhafazası yönünden emniyet ve 
itimat verici değildir. Çok emek ve para har
canarak tutulan sicil ve paftalar n, bu elveriş
siz binalar içinde çürüdüğü ve hattâ kurtlandı
ğı açık bir gerçektir. 2015, 5602 ve s n çıkarı
lan 509 sayılı kanunlar, il ve ilçe7crde tapu si
cil binaları yapılacağı hakkında âmir hüküm
ler taşımalanna rağmen, geçen ydlarda olduğu 
gibi bu yıl bütçesinde de tapu sicil binalarının 
yapımı ile ilgi7i ödenek konulmamış olmasını, 
üzü7erk kaydetmek isteriz. Ödenek azlığı se
bebiyle böyle bir hamlenin hükümetlerce yapı-
lammaış olması karşısında, vatandaşlarımızın 
gayrimenkullerinin sicil kayt la rmm muhafa
zası için, özel surette resmî sicil binalarının ya
pılması iç!n tapu daire1 erinde yap1 lan muame
lelerden alınacak harçların özel bir f^nda top
lanması konusunda evvelce tarafımızdan yapı
lın Bütçe Komisyonunca reddedilen kanun tek
lifimiz 'istikametinde, yeni Hükümetten anla
yış beklediğimizi belirtmek isteriz. 

Tapu dairelerinin döşeme ve demirbaş yö
nünden arz ettiği perişanlık ise, hizmetin düze
nine, doğrudan doğruya müessir olmaktadır. 
Ocla^sı olnvyan yüzlerce tapu dairesi mevcut
tur. Bu yıl bütçelinde tamı daire7eri için 50 
odacı kadrosu konulmuş olmamı, az olmakla 
beraber, gerçek yd bütçelerinin anlayışlı bir 
başlangıcı olmasmı temenni etmektey'z. 

Saym milletvekilleri, 2613 saydı Tapu ve 
Kadastro Tahriri Kanunu uygulanarak il ve il
çelerimizde devam eden ka^aıtro ve 509 sayılı 
yeni Kanım ile köylerde yürütülen tamı7ama 
faaliyetleri kalkmmamız için önemli memleket 
konul armuzdandır. 

Bu faaliyetler, sadece gayrimenkul mülki
yetini teminata bağbyan tapu sicillerini tesis 
etmekle kalmay'p, kalkınma programlar'yle 
ilgili yatırı mi an n gerçekletmesinde de doğru
dan doğruya etkili olmaktadır. Filıhakika, su
lama isleri, arazi ıslahı ve toplulaıfrnlması ve 
dol ayı siyi e toprağa ilişkin yatırımlar için, ka-. 
dastro ve tapulama faaliyetleri temel hizmet ni
teliğini taşımaktadır. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu

lama faaHyetlerini, bütün medeni memleketle
rin uyguladığı fotogrametri metoduna bağla
mıştır. Bunun için gerekli alet, makina ve ye
tişkin personel bakımından yeterli bir hale gel
miştir. 

Ancak, unutmamak lâzımdır ki; fotogramet
ri bir nıetottu-r. Memlekatimıizin özel şartları 
bakımından birçok güçlükleri olan tapulama
nın ve kadastronun kendisi değildir. 

Bu ileri metottan faydalanmalk; mevcut 
araçların kapasitesi nisbetlnde netice almak, 
arazi çalışmalarına bağlıdır. Bu da, arazi üze
rindeki çalışma günlerini artıracak ödenek ve 
nakil vasıtası teminine bağlıdır. 1965 yılı Büt
çesini bu yönden yeterli bulmadığ'mızı üzülerek 
beyan etmek isteriz . 

Tapu arşivlerinde mevcut bulunan arap 
harfli kayıtların, Türkçeye çevrilmesi için ko
nulmuş bulunan 300 000 Tl. lirabk ödenek as
la kâfi değildir, sanırız. 

Memleketimizde kadastro ve tapulama işleri 
daha bir müddet devam edeceğine göre, her 
türlü muameleye mesnet togkil edecek olan bu 
eski kayıtlara müracaat zaruridir. Oysa ki, tcr; 
kilâtta; aıap harfli 'kayıtları okuybilecek me
mur adodi çok azalmıştır, zamanla da hiç kalmı-
yacaktır. Bu brı'nmdan, işlerin durması tchlike-
s'ne karşı şimdiden tedbir alınması zaruridir. 

Sayın arkadaşlar m; önemi üzerinde ittifak 
halinde bulundu ğonuz kadastro ve tapulama iş
lerinin, Beş Yıllık Kalkınma Plânının, yıllık 
icra pro^ramlaı iyi e tesibit edilen hedeflerine 
ulaşabilmesi için, gelecek yı'larm bütçelerine 
int'kal etmesi temenniye şayan gördüğümüz 
hususları da, belirtmek isteriz. 

1. 5G02 sayılı Kanunla 1950 yılında başlı-
yan tapulama faaliyeti, o yılın 6 541 740 Tl. lık 
bütçe imkânlarına daıyar.ua'kta ve mtültaak^p 
yılların bütçeleri de hizmetin ihtiyaçları ile 
orantılı bulunmakta idi. 

Bugüne kadar tapulaması ikmal edilen 
5 500 köyün, Türkçe'mizde mevcut köy ade
dine oranı, bizi, plânda derpiş edilen 20 yıllık 
süıeden bir hayli uzakta bulundurmaktadır. 
Bunun da plânın öngördüğü bütçe, malzeme ve 
araç imkânlarının sağlanmamış olmasından ileri 
geldiği anlaşılmaktadır. 

20.5.1965 0 : 1 
Tâbiri caiz ise bu teşkilât «Altın yumurtlı-

yaa bir teşkilâttır.» Her seneki bütçe icmalleri 
göstermiştir ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü, Hazineye sağladığı yardım ve temin etti
ği gelir kadar bütçeden ödenek alamamaktadır. 
Hiç değilse gelirini kendisine ödenek olarak 
vermek bizi biraz olsun ferehlataca'k bir so
nuç olacaktır. 

2. Şehir kadastrosu faaliyetleri sonucu ola
rak, bugüne kadar 34 il ve 62 ilçenin şehir 
kadastrosu ikmal edilmiş tir. 25 il ve 15 ilçede
ki faaliyetlerin yıllık parsel adedinin 35 - 40 
bin arasında oluşu, ıbu alandaki çalışmaların 
olumlu bir yolda olduğunu göstermektedir. 

Gerek tapulamanın ve gerekse şehir kadast
rolarının daha verimli hale getirilmesi için, yıl
lık arazi çal ışmalarını asgari 200 iş gününe çı
karacak malî imkânlara kavuşturulmasında 
-:oıunluk vardır.. 

3. Tapulama müdürlerinin birlikleri teftiş 
ve gezilerini ve teknisyenlerin çalışmalarını da
ha verili hale getirmek için, tapulama müdür
lerine makam ödeneği ve teknisyenlere de belli 
gündelik, yolluk değil, tesbit ettikleri parsele göre 
ödenek; verilmesinin faydalı olacağına inanıyor 
ve Hükümetin bu konuya ol koymasını rica edi
yorum. 

4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
kalifiye eleman ihtiyacının sağlanması için, büt
çeye konulmuş bulunan 300 000 Tl. lık ödeneği, 
ihtiyacı karşılamaktan uzak buluyoruz. 

Bu^ün teşkilât içinde burslu olarak yetiştiril
miş, 185 i harita ve kadastro mühendisi olmak 
üzere, 3 000 civarında teknisyen ve eleman var
dır. Ayrıca halen Yıldız Teknik Okulu Kadastro 
Mühendisliği Şubesinde 42, Ankara Hukuk Fa
kültesinde 25, Siyasal Bilgiler Fakültesinde 3, 
Tapu ve Kadastro Okulunda 166, Tapulama Kur
sunda 257 ve memur tekâmül kursunda da 97 öğ
renci bulunması, küçümsenecek bir yekûn olma
makla beraber, plân hedefleri bakımından gele
cek yılların bütçelerinin bu yönden daha tatmin
kâr olması zaruri bulunmaktadır. 

5. Yeni, 509 sayılı Tapulama Kanununun 
çıkarılmış olmasını memnunlukla karşılamış bu
lunuyoruz. Bu kanunun uygulanmasında elde edi
len sonuçları mukayese etmek biraz mevsimsiz ol
makla beraber, mevcut itiraz ve anlaşmazlıkların 

\ bu kanun sayesinde gözle görülür derecede- azal' 
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dığını memnuniyetle müşahede etmiş bulunmak
tayız. ; . . ' • > 

Yeni kanun ile kabul edilen kadrolarla yeni 
yeni bölgelerin açılmasını sağlıyacak ödeneği, 
1965 .yılı bütçesinde yeterli görmemekteyiz. Doğ
rudan doğruya olmasa bile, dolayısiyle bir yatı
rım alanı olan tapu ve kadastro faaliyetleri için 
verilen para, karşılığı fazlasiyle elde edilen ve
rimli bir yatırım konusu olarak ele alınmak lâ
zımdır. 

6. Tapulama faaliyetlerinin hızlandırılmasın
da, Hükümet programında yer alan toprak re
formunun gerçekleşmesinde temel hizmet olarak 
kıymetlendirilmesi zorunludur. Zira, toprak re
formunun esaslı bir unsuru plan, toprak mülki
yeti, arazi ıslahı ve toplulaştırılması gibi alt hiz
metlerin, tapulamaya dayanması gerçeği gayri-
kabili münakaşadır. 

Sayın arkadaşlarım, tapulama hizmetleri so
rumlu olduğu kadar, yorucudur da. Her türlü ik
lim şartlarında ve mahrumiyetler içinde çalışa
rak sınır çizen, ölçü yapan ve mülkiyet haklarını 
tesbite çalışan fedakâr görevli arkadaşlarımızı hu
zurunuzda takdirle anar, onların lâyık oldukları 
kanuni imkâna ve sosyal refaha kavuşturulmasın
da gayretinizi rica eder, 1965 bütçesinin memle
ketimize hayırlı olmasını dileriz. 

Saygılarımızla (Alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Halil 
özmen, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA HALİL ÖZMEN 
(Kırşehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
la?; :< . 

Günlerden beri her sahada emniyet ve huzur
dan bahsettik. Bunun sağlanması için Devlet ola
rak elden gelenin yapılmasını temenni ettik. 

Tapu işleri de Devletin en mühim işlerinden
dir. Fert ile Devleti biribirine yaklaştırır ve kop
maz bağlarla birbirine bağlar. Vatandaş, tarlası
nın veriminin tapusunu eline almakla Devlete 
karşı-olan güveni artar, 

Tapusu olmıyan bir tarla ile tapusu olmıyan 
bir ev vatandaşa huzur ve rahat sağlamaz. Bir 
gün^kuvvetine güvenen bir şahıs vatandaşın tar
lasına tecavüz ettiği zaman, o,tarlanın tapusu 
yoksa, vatandaşın resmî makamlar yanındaki du
rumu çok zayıftır, ama o tarlanın tapusu varsa, 
vatandaşınresmî "makamlar nezdindeki durumu 
çok savlam ye çok kuvvetlidir. 
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Daima tarla benimdir, tapusu elimdedir. Bu 

tarlayı benden kimse alamaz diye konuşacak ve 
karşısındakiler onun tapusunu görünce, hakkını 
derhal teslim edebilmek için her türlü gayretle
ri sarf edeceklerdir. 

Daha açık ve daha gerçek bir ifade ile tapusu 
olmıyan bir tarla Medeni Kanunumuza göre ev
lenme akdi bulunmıyan bir kadın gibidir. Onun 
için bugün Türkiye'mizin her tarafında Türk 
köylüsü, tarlasının tapusu ile karısının evlenme 
cüzdanını istemektedir. Ancak o zaman rahat ve 
huzura kavuşacak ve her türlü gayrikanuni teca
vüzlere karşı rahatça kendisini savunacaktır. 

Bugün memleketimizin pek çok köylerinde va
tandaşın evinin ve tarlasının tapusu mevcut de
ğildir. Onun için Ziraat Bankasına gidemez, Zi
raat Bankasındaki kredilerden istifade edemez. 
Krediler ancak tapulu tarlası bulunan şahıslara 
verilir. 

Gerçekleri söylemek çok acıdır. Türk köy
lüsü 1 nci Cihan Savaşından sonra öyle acıklı 
günler yaşam;ıştır ki, tapusu olanlar bile 5 lira
lık vergisini verememişlerdir. Hele tapusu bu-
lunmıyaıılar tarlasının yanına bile yaklaşa-
mamışlardır. Bugün mahkemelerde zilyedi ik 
Ulaklarım'! isıpait edenler kolayca diğer şalhiısların 
tarlasını ellerinden alabilmektedir. Demek ki, 
Devlet ve Hükümet olarak! bu işe çok büyük 
önem vermeliyiz. Türk köylüsünü içinde bu
lunduğu müşkül durumdan kurtarmalıyız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yurtiçinde gezilerimiz esnasında Sivas'ını 

İmranlı ilçesinde, Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesinde 
tapu memuru olmadığını, birer kâtibin bulundu
ğunu, hele odacının hiç tâyin edilmediğini söy-
lensem Üalkikati slöfyıleımiş olurum. Odacı 'bulun
mıyan bir kâtip veya memur acaba ne yapar? 
Bunu sizler daha iyi takdir edersiniz. Bu iş
leri biran evvel halletmenin zamanı gelmiş ve 
hattâ geçmiştir. 

Tapu memurlarının yanlarında bulunan kâtip 
ve odacıların durumu da çok acıklıdır. Maaşları 
bugünkü hayat şartlarına göre kâfi değildir. 
250 lira alan bir odacının, bugünkü hayat şart
larına göre geçinmesine imkân mevcut değildir. 
300 - 400 lira alan bir tapu kâtibinin huzur 
içinde çalışmasına imkân yoktur. Bu acıklı 
durumların sona ermesi için memurlarımızın 
ümit bağladığı Personel Kanununun biran evvel 
çıkarılmasını temenni ediyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar; •--••-
Modern tapu sicillerini yaparak memleke

timizi ve köylümüzü rahat ve huzura kavuştur
mak. için bin bir türlü ihtiyaçlar içinde kıv
ranarak çalışan Tapu ve Kadostro Genel Mü
dürlüğünün muhterem mensuplarını Millet Par
tisi Meclis Grupu adına hürmetle selâmlarım. 

Saygılarımla. 

J BAŞKAN -^ Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Diler, buyurun. 

Y. T. İ\ GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri 
. Yeni Türkiye Partisi grupu adına Tapu 

ye Kadastro Genel Müdürlüğünün 1965 yılı 
bütçesi hakkında tenkit ve temennilerimi arz 
edeceğim» İktisadi içtimai hamleler yapmak is-
tiyen her • toplulukta en başta yapılması lâ-
zımgelen şey; sarsılmaz, pürüzsüz, sağlam, bir 
toprak hukuku tesis etmektir. Toprak hukuku
nun temeli ise, tapu kadastrodur. Toprak hu
kuku sağlam değişmez esaslara bağlanmadığı 
takdirde kalkınmaya matuf her hareket, du
rur, tökezlenir ve batar; hayal olur. Ayını za
manda önlenmesi imkânsız büyük içtimai buh
ranlar meydana getirir. Tapu kadastro dâva
sı halledildiği surette, dinmiyen ıstıraplarımız 
dinecek kanıyan yaralarımızın kanı duracak 
halli çok müşkül gibi görünen birçok mesele
lerimiz en kısa bir zamanda . huzursuzluk ya
ratmadan, emniyetli ve süratli şekilde kendili
ğinden kolayca halledilmiş olacaktır. . 

Toprak reformu, zirai reform ancak kadast
rodan -sonra olabilir. Kadastro yapılmadan bü
tün topraklar Hazinenin olsa dahi; muhtaç çift
çi ailelerine taksimi cihetine gitmek için evve
lâ toprağın geometrik hüviyetini tesbit etmek 
mecburiyeti vardır. Toprakların geometrik hü
viyetinin tesbiti kadastro faaliyetinin ta ken
disidir. Muhterem arkadaşlar; mülkiyet hakkı
nın ihtilafsız ve rasyonel verimli şekilde kul
lanılması ancak kadastro ile mümkündür. Gay-
rimenkullerin hukukî ve geometrik hüviyetle
ri -açık bir katiyetle tesbit edilmediği için ço
ğu zaman gayrimenkul sahiplerinin tarlaların
da çalışmak suretiyle geçirdikleri zamanı ve 
enerjilerini, gayrimenkulun •" mülkiyetimin elin
den çıkmaması için sarf etmektedirler. Yalnız 
zaman ve enerjilerinin sarf etmekle kalmayıp 
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ayın zamanda çoluk çocuklarının iaşesini te
min hususunda dişiyle tırmağiyle, ıcanlarını diş
lerine takarak elde ettikleri mahsülerini de sa
tarak, ellerine geçen parayı dâvavekülerine, 
avukatlara ödemektedirler. 

Bu- vaziyette bulunan vatandaşlar için el
bette ki, ilk endişesi, toprağını modern teknik 
cihazlarla rasyonel ve verimli bir şekilde ça
lıştırmak olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, kadastro yapılma
dan toprak tevzi komisyonlarımın köylere gi
dip faaliyette bulunmaları daha hazin bir 
manzara ortaya çıkarmaktadır. Kendine hâ
kim iradesine" sağlam vatandaşlar, uzum da ol
sa normal olarak mahkemelerde haklarını ara
maktadırlar. İradeleri zayıf olanlar, fiilî müca
deleye girmekte çoğu zaman katil hâdiseleri
nin meydana gelmesime sebebolmakta biri ha
pishaneye, liğeri de mezara gitmektedir. İşte 
bu elîm ve hazin duruma süratle nihayet ver
mek lâzımdır. Bu önmasele halledilmeden Tür
kiye çapında topyekûm toprakların sınıflandı
rılmasına gidilmeden işletme büyüklükleri tes
bit edilmeden* toprak reformuna gitmek (bü
yük içtimai buhranların meydana gelmesine 
sebebölur. 

Muhterem arkadaşlar; hulâsa olarak tapu ve 
kafdasıtrıo f aalijyetleninin ikmali şu meseleleri sfii-
ratle halledecektir. 
; 1. Mülk sahiplerinin, mülkiyet ihtilâfları-

nıi; halleder. Vatandaşlar arasımda tefrilka de
ğil bir danışma meydana getirir. 

2. Nizasız, ihtilafsız, mülkiyeti elinde bu
lunduranların mülkiyetlerini modern tekni
ğin icaplarına uygun bir şekilde en âzami de
recede randıman elde etmek için istihsalde kul
lanır. 

3. Gayrimenkul sahipleri Medeni Kanu
numuzda mer'i fakat kadastrosuzluk yüzünden 
tatbik edilmiyerek ölü hale gelen gayrimenkul 
ipoteği, gayrimenkul mükellefiyeti gibi mües
seselerin işlemesine, Ziraat Bankasına ve Dev
letin yardımına ihtiyaç duymadan kredi alma
larına imkân verecektir. 

4. Şehir, kasaba ve köylerin imarımın mes
nedi de kadastrodur. Bir imar hareketine gi-
rişildiği surette ilk defa kadastrosu yapılır. Son
ra şehir kasaba ve köy imar plânları tanzir »edi
lir. •-•'••". -
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5. Kredi müesseselerinden kolayl.kla kre

di teminine imkân sağlanır. 
6. İmar ve İskân Bakanlığının faaliyetleri, 

karayollarının faaliyetleri, Devlet Su İşlerinin 
faaliyetleri, Topraksuyun faaiyetleri, kadastro 
ile ilgilidir. İstimlâk yapmak kadastro ile müm
kündür. 

7. En mühimmi Hazinenin, ferdin ormanın 
arazilerinin tefriki bu suretle mümkün, ola
caktır. Bu vaziyetle de bir apartman, bir kam
yon, bir taksi sahibi olmak nasıl utanç verici 
Ibir şey değilse; toprağa sıatoiJbıo')maik dia utanç 
verici bir şey değildir, Fiilî şağilliğe nihayet 
verdiğinden artık demirperde gerisindekilerin 
sesleriyle birleşerek mülk sahibi Olanlara top
rak ağası deyip bu sıfat etrafından da bu va
tandaşlara tecavüz bahanesi kalkar bu kabil 
kimselerin hakiki renkleri ıbelli olur. 

2. Hazf inenin, ormanın, fertfl erlin arazileri 
Ibelli oio-joa onman arazisi içiaıde builur.ian.la-
nn, ilhltilâikiz, bc§ Ha«zinıe arazilerine yerleşti-
rlOmeoi foolay olur. lfokân siyaseti tahaikku'k 
'©der. Orman tahrilbaıtîncın ön'ün'e- geçiHir. Eroz-
yionlia'şıma Önlenir. 

'9. ^Sirai naınidcımianı temin etim ek içim top
rak K'âsdfikıaDyonıU yapiulm»ası imkânı dâ/hiline 
girer. 

10. Gelir Vergisi ve Aratfi vergllertlnin 
ımatoalhlannm âdil bir şekillide tedbiıti kolaylaşır. 

11. ıM&lii'keımelerJrı işCeri azalır. 
12. Bu suretle valtardaış toprağını ilmî kıs

tas ve esaslara göre işletip âzami verimi elde 
eder* Mliliî hâsıılada büyük bir geliışme ve ar-
taş olur. Topydiuıın refah meydana gelir. Antıik 
buğdayımızı, yağlımızı hariçten şaton almamı-
za lüzmnı hâsıli olmaz. Bilâkis mahsulleri'mizi 
iihracetımemıiz, .miümıkün ol'ur. Tediye muyazene-
mmn açığı süratle kapemur. 

13. ıScfSiyal adalet de bu şekilde tecelli eder. 
14. ıMevsrik zirai envanter ancak o su

retle yapıılır. 
Muhterem arkada^ar; bir bakılırca sdyaset 

Ihaklionı ve hakikatten fedakârlık etmeden mem-. 
i'oketl'fnı idaresinde îealbe'tli tedbir aîimaiktır. 
îsaıbetJi tedlbir de birbirine zılt menfaat takibe-
den grupların müşterek menfaatlerinin geo-
naatril* yerini tedbir etmek, bu suretle her gru-
puoı imkânları için/do menfaatlerini temin et-
ıfciraıekle mı$m<küın olur. Bu suretle de sosyal 
eıdıa/letin tecelli edeceğini ifade ettik. Zira en I 
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yi'ikssek derecede topnağıınıdain ha«sılait» elde eden 
ikilime kazancı nıiübeiiünde Devlete vergi öder. 
Devletin geidıri artınca ekontomılk imkânlarımı
zı daha mai'Jbemımel vo süratli bir §'dbHde geliş
tirir. Aımıme Klarnetlerini iıyl ifa eder. Süratle 
ve eiMiûyeHCe sanayileşım'e 'ballar. Topralkısi'Z 
vaitamıdJaş'iaır canlanan topyekûn eklonomilk du
rum içipde kendi nasiplerini alırlar, iş buluıp 
çalıştıktan baışka sosyal sögorıtıatar ile yarınla.-
ram. emniyet altına aıilarak haıytöiıyet ve şerefle-
riyle mütenasip bir yaşama imkânına kavu
şurlar. Bunun adı da sosyal adalet ve spsyal 
emır.ı'ıyet olur. Mesnedini kadastronun taıhak-
küku sağlar. 

Memleketin meselelerimde derinliğine vuku-
fiyefcleri bulunm<ajyııp da toprak reformunu alel
acele ele almaikla bü'jüın meselelerin derhal hal
ledileceğine samümi'ydtle ina'n ani arını, bu inanç
ları da en kestiJııume yoldan taihdiJkıılk edecektir. 

Köy ve köylü dâvaıamı biırimei! plânıda mü
talâa etmeye a&JmJi, bu sebepken de semlbol ofla-
ra'k buğday bacağını seçmiş Y. T. P. ikıadatsitro 
meselelerinin ha'ilime gerelken elhemımâyetıi ver
miştir. Ancak yine -de bu teşkilât ve 'bu teşki
lâtta çalıışaın perponelilnj aaiığı, ibaşıta malzeme 
kıtlığı, tapu kü/t ufkilerinin ve kıymetli evrakla
rın muhafazasına ait 'binaların ki'faıyetoi'Zİi'ği, 
ıbu vakfeyi lâyJkuveç'hile .gerçekleştİTeceğine 
inanmamak t ayız. 

Bknetiıce; bütün dâva ve meseleleriımiziiın 
•temel mesnedi ve Anayasası olan bu meselenin 
süratle halli, iömi aoayail Devlet ol'aını Devleti-
•mıizin baıjluca vîazfiıfesidir. Y. T. P. olarak bu 
müıhiım vazifelenin iıfaısı lîıçiın.; 

1. Teşkilâtım, gereği kadar genişleitilmesi 
ve takviyesine, 

2. Tegiküâltta çalışan memmırlıarın diğer 
Devlet m'em'url'ariyT.e emsallerinle nazaran bir 
ve beraber mCOalâa edilerek terfih ve terfile
rinin bolatyla l̂rjrılm'D:.!, 

3. TeMk elemıaıniarın yeti§tiriıl'm<esini sür
atle temin. Kur3, okul, yüksek okullara verilen 
burs adedini fazlalaştırnıak, 

4. Gerek meJkezde, gercfe 'kaaalaı'da tapu 
kütükleri ve toyme'Hi evrr.İAİarjn <mı-.ıhaiazaıları-
na aJt başlancumıı̂  binıa inşa atlar anın tamaımlaın-
ması ve yeniden Ibiına yaıp̂ ım-aıs'irjın temimi, 

5. Tapu kütüklerinin cj3ki Türkçeden, yeni 
Tiii'kıçeye çevril meçinin süratle temıicıi, 

<3. Arazide çalkan kadasitro oki;bi mensup-

http://builur.ian.la-
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larırja verilen arazi tazmıjn.atlıa.rıınm arttırılması. 
'Burada tıoprclk tevzi kcım'ay^nları ile ;bu ekip
lerin •ar.aOTda kıar.nrda bir faıfaV.lk gözetil-
m'ekft'edir. Hiç ö&mıa<zısa kadastro ©kipleri ile 
toprrık tevzi kı̂ mü.ıj.-'oıiîil aTiın- ırı yapmış oldmğaı 
faaliyet aynı olduğuna göre; 'bunların da çlu-
ramlarımın aıynı şekle getirilmesi 'bir adalet ica-
İbadıi'., 

7. Her -türlü fcopralk tevzi'i - iışin.jn içtimai 
emniyet 'bakımından kadastro faaTyetinden 
sıçrara abmnasını temenni eder, 19'G5 yılı Tapu 
ve Kadastro Genel M'üdürOüğıü BüUçesmmı 
memlekete ve milletimize hayırla olmanno gru-

pum adına diler, beni dinlemek lûtfunda Ibulun-
duığurozdan da'.ayı hepimize ayrı aıyn fceşelk-
kıüır eder, en der'n hürmtetleriımle selâımCanm,. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Nevzat Şener, buyurun. 

A.P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Amasya) — Muhterem milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1966 
malî yılı bütçesi üzerindeki Adalet Partisi Gru-
punun görüş ve temennilerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Mon^eketimizin realite'eri bakımından, Ana
yasada yer alan mülkiyet hakkının korunması, 
bu mevzuda .mevcut nizalarm halledilmesi, neti
ce itibariyle büvük bir huzursuzluğun ortadan 
kaldırılması Tapu ve Kadastro dâvasının halMne 
bağlıdır. Senelerden beri bu kürsüde bütçe mü
nasebetiyle gruplar ve şahıslar adına konuşma 
yapan milletvekilleri arkadaşlarımıza da hâkim 
o1 an kanaat budur. 

Nüfusunun % 80 ni çiftçi olan ve geçimini 
toprağa bağlıyan insanların nazarında topra
ğın ne kadar kıvmetli bir meta olduğu aşikâr
dır. Ancak Türkive'de mevcut ara.Tİn'n % 60 
mın tapumuz olduğu ve geri kalan % 40 mın ise 
mühim bir kısmının hakiki ölçü, salbit ve sahih 
hudutlardan mahrum olduğu düsümVürse ka-
dastrr» mevznunun ehemmiyeti kendiliğ?nden or
taya o'kar. 1515 sayılı Kanun ve Medeni Kanu
nun 639 ncu maddeleri hükümleri karşısında 
mevcut tapuların mühim bir kısmı da hukuki 
kıymetlerini kaybetmiş ve tapu olmaktan çık
mıştır. Bu hal ise toprağı işliyenler arasında pek 
çok ihtilâfın ve dâvan-n ortaya çıkmasına sebe-
bıvet vermekte, hukuk ve ceza dâvalarının he
men tamamına, yakın kısmının mevzuunu teşkil ' 
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etmekte ve bu halden de fert ve aile olarak ve 
hattâ millet olarak ıstırap çekilmektedir. 

Bütün bu hakikatlere rağmen maalesef Ta
pu ve Kadastro mevzuu ehemmiyetle, ele alın
makta gecikmiştir. 1274 tarihli Arazi Kanunna
mesinden sonra, 1925 yılında tapunun kadastro
ya istinadetmesi için 653 sayılı Kanun, 1934 yı
lında 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Ka
nunu, 1950 yılında ise 5602 sayılı Kanun yürür
lüğe girmiş ve memleket kadastrosunun halli 
hususunda müspet çalışmalara başlanmıştır. Ka
dastro mevzuunda en son yeniliklerden olan 
fofco^rametri sistemi de 5602 sayılı Kanun ile 
kaıbul edilerek, bu usulün geniş ölçüde tatbikine 
baş'anmıştır. 5602 sayılı Kanunun gerekçesinde; 
her ne kadar memleket kadastrosunun 20 yılda 
ikmal edileceği yazılmış ise de, bu iddia hayal 
o1 maktan ileri gidemeyecektir. Zira Bevnelmilel 
Fofcorçrame'trl Kongresinde ifade edildiği gibi 
3S 003 Km2 İlk bir saıhava sahibolan İsviçre, 
Tapu ve Kadastro işine 1917 yılında başlanrş 
ve bu isin 1977 senesinde bitirilmesini öngören 
69 sene'ik bir de plân yapnrştır. Bu defa tapu 
ve kadastro işlerinin ancak 2000 senesinde biti-
rlldbileceîri bu konı<rrede bevan edilmiştir. Mev
cut şartlar altında Türkiyo'nin kadastrosunun 
f*c>\ uzun sene1 ere bağlı bir mevzu olduğunu ve 
Kıt'tâ asırlık bir mevzu olduğunu düşünmek hiç 
de kötümserlik olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gavr'menkule şahsiyet kazandırmak, onu zor

baların' elinden kurtarıp hakiki sahiplerine tes
lim etmekte, k^da^onun roMi büvük oMuJHı gi
bi. bu halin çiftçiyi toprağa da'ha zivade bağla
dığı zi^ai verimi artımdım. dolavı^ivle millî ge
lire tesir ettiği tecrübelerle sabittir. 

Bugün memleketimizde zirai kredi müessesesi 
maale::ef lâvıkiyle işliveımmekte ve verilen kre
diler maha^ine, gavesine masruf onamaktadır. 
Hakiki ölçülere sahih. ve saıbit hudutlara istina-
detmiven kayıtlara tam karşılığı kredi verileme
mekte verilen 300 - 500 liralık krediler ise şahsi 
işlere sarf edilmektedir. 

Kadastronun tatlbik edilemeyişinden Devletin 
de zararı vardır. Kadastro sürmüş olan yerlerde 
hakiki vergi tahrifatı mümkün o'mıkta ve hari
ci satışlar da ortadan kakarak g-avri menkul ün 
her el deği^irmernde han; tahsili imkân dâhi-

i line girmektedir. Keza yine kadastro görmiyen 
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yerlerde Hazineye ait araziler gasbedilmekte 
mera ve otlaklar kapanın elinde kalarak millî 
serivet heba olmaktadır. Şu halde bu mevzua ge
reken önemi vermek mevcut teşkilâtın genişletil
mesi ve daha rasyonel bir 'çalışma içine girmesi 
İmkânlarını aramak i§ başında bulunan Hükü
metlerin vazifesi olmalıdır, 

Yukarda zikrettiğimiz ve zaman zaman çıka
rılmış kanunlarla, bilhassa 5602 sayılı Kanunla 
mevzu geniş surette ele alınmış, ve evvelce 
mevcut 20 Tapu ve Kadaısltro Müdürlüğü 200 e 
çıkarılmış" ise de, bugün ancak 103 müdürlük fa
aliyet halinde olup diğerleri kurulamamıştır. 
Bunların da gerek gayrimenkul sahiplerinin ve 
gerekse Devletin menfaatlerinin, ehemmiyetine 
binaen biran evvel kurularak faaliyete geçiril
mesi, tapu ve kadastro sabalarının genişletilen 
si elzemdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de mevcut arazi kadastro sahası, öl 

milyon 435 bin 339 dönümdür. 40 bine yakın 
köyden 6 bininin kadastrosu yapılmıştır. ŞehİJS . 
lerde ise 40 ilde faaliyette bulunulmuştur. Bu 
itibarla, ileride yapılacak işler bir bayii büyük ve 
çoktur. 

işlerin çabuk görülmesinde faydalı olan ve 
bilhassa düz ve geniş arazide çabukluğu ve az 
masrafı temin eden havadan ölçme yani fotoğraf 
çekerek tesbit etme demek olan fotoıgrametri sis
temi gittikçe gelişmekte ve mevcut 103 bölgeden 
60 ında bu sistem tatbik olunmaktadır. Ayrıca 
elektronik beyin ile buna ek hesap makinaları ve 
teknik âletlerin ihale edilmiş olmalarını,' biraz 
geç kalınmış olmasına rağmen memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu sayede çalışma temposunda ba
riz bir artış husule gelecektir. 

Mufhtercm milletvekilleri, 
Toprak Reformu kanun tasarısının Mecliste 

tetkik mevzuu olduğu bugünlerde kadastronun 
ehemmiyeti bir kat daha artmıştır. Kadastrosu 
yapılmamış, sağlam ölçülere istmadettirilm<emişi 
arazilerin kamulaştırılması ve netice itibariyle 
dağıtılması mümkün değildir. Geçen seneye na
zaran 4 '548 119 lira fazlalık gösteren ve tama
mı, cari harcamalar 80 828 658 lira, yatırımlar 
'5 '200 001 lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları 2'50 000 lira olmak üzere 86'279 6B6 
lira olan Tapu ve- Kadastro Genel Müdürlüğü 
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bütçesinin, ihtiyacı tam mânasiyle karşılıya/bile
ceği iddia edilemezse de, evvelki senelere göre 
mevcut artış, bu teşkilâtın çalışma gücünü ar
tıracak ve âcil ihtiyaçlarını kısmen de olsa gi
derebilecektir. 

(Burada bir noktaya da temas etmek isteriz. 
Büyük işler görmesine ve-Hazineye Tapu ve Ka
dastro harçları olan 19(64 yılı içinde 168 milyon 
lira gibi bir gelir sağlamış olmasına rağmen, teş
kilât maalesef ihmal edilmiş, gerekli ilgiyi gör
memiştir. Çok yerlerde binalar oturulamıyacak 
kadar harap ve kullanılmaya da gayrimüsaittir. 
Kıymetli evrakın muhafaza edilebileceği en ba
sit dolaplar dahi bâzı teşkilâtta yoktur. Yeni 
bütçenin tatbik ve sarfında bu gibi ihtiyaçların 
bilhassa üzerinde durularak telâfisi cihetine gi
dilmesini- en iyi duygularımızla temenni etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Birinci Beş Yıllık Plânda arazi kadastrosu

nun 1963 te 12 000, 1964 te 20 000, 19165 te 
21 000, 1966 da 22 500, ve 1967 de 23 800 Km. 
kare olarak cem'an 99 İ500 Km, lik bir sahayı 
tapuya bağlıyacağı esas olarak alınmışsa da, ge
rek mevcut çalışma temposu ve gerekse plânm 
öngördüğü malî imkânların bütçede sağlanama
mış olması, plânm tahakkukunu mümkün kıla-
mıyacaktır. Yine aynı plâna göre senelik 200 ça
lışma günü kabul edilmiş olmasına rağmen mev
cut çalışma günü 100 olarak kalmaktadır. 

(Bütün bunlara rağmen, bize ümit veren, bu 
müessesede çalışan idari ve teknik elemanın ha
kikaten takdire lâyık çalışmaları ve gayretleri
dir. Personel boş duruyor, çalışmıyor gibi söy
lentiler varsa da bunun kabahati tahsisat ve va
sıta yokluğu gibi sebeplerle bunları çalışmaktan 
alıkoyan Hükümetlerindir. Her türlü ihtiyaçlar 
zamanında temin edilir ve teşkilâta verilirse mev
cut kadrodan bugünkünden çok daha verimli şe
kilde 'istifade etmek mümkündür. Tapu ve Ka
dastro Teşkilâtında çalışma şevk ve heyecanını 
müşahede ediyor ve kendilerine güveniyoruz. 

Noksanlıklarına rağmen 1965 yılı Tapu ve 
Kadastno Umum Müdürlüğü Bütçesinin teşkilâ
ta ve memlekete hayırlı olmasını diler Grupum 
ve şahsım adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, başka 
parti grupları adına söz alan arkadaşımız yok
tur. Bu suretle şahısları adına söz istiyen 'arka
daşlarımıza geçiyoruz. ""'•.;:.... ' . ' 
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Sayın Hilmi Aydınger buyurun. 
Sayın. Aydınçer, lehinde, aleyhinde, üzerinde 

mi konuşacağınızı işaret ediniz. Lehinde, aley
hinde, üzerinde? öyle tasnif edeceğiz. 

HÎLMl AYDINÇER (Aydın) — Üzerinde 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Beşer dakika 
ile sınırlandırılmışır, konuşmalar, 

HlLMl AYDINÇER (Aydın) -—. Sayın Baş
kan, .muhterem arkadaşlarım; 

Tapu kadastro müessesesi; Devlet hayatında 
olduğu kadar milletin sosyal bünyesinde de son 
derece değerli bir mevkii olan müessesedir. Va
tandaşın sahibolduğu bilcümle gayrimenkulun 
tescil ve teminatıdır. (Dünyada mekân, ahret
te iman) diye yâd 'edilen 'bir ata sözü bu te
şekkülün değerini ortaya koymaktadır. 1964 
senesinde 900 bin tapu muamelesi yapılmıştır. 
Türkiye'mizde mevcut 40 bin köyün 5 500 ünde 
tapulama işleri taın-amlanmış 168 milyon tapu 
tahsili yapılmıştır. Bütçesi ise; 87 milyon olup 
Hazineye temin ettiği meblâğın yarısıdır. Şüp
hesiz memleket çapındaki faaliyetine karşı bu 
miktar kâfi değildir. Umum Müdürlük bugün
kü imkânlâriyle yılda 15 bin kilometrekarelik 
arazinin kadastrosunu yapmaktadır. Gerekli 
aletlerle teçhiz edildiği takdirde bu miktarın 
30 bin kilometrekareye çıkacağı öğrenilmiştir. 
Bu hesaba göre Türikiye'nin kadastrosu en er
ken 25 sene sonra bitecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tapu ve Kadastro müessesemiz, başta kıy

metli Umum Müdürü ve liyakatli Umum Müdür 
muavini olduğu halde, bilcümle mühendis, tek
nik mütehassıs, memur ve elemanlariyle büyük 
bir fedakârlık içerisinde çalışmaktadırlar. 

Yılın hemen hemen 150 - 180 iş gününde me
sai saati tatbik edilmeden her türlü medeni ih
tiyaçlardan mahrum olarak çoğunda bir ba'kkal 
dükkânı dahi bulamadıklarından, maişet temi
ni bile dert olan köylerde çalışan tapulama me-
murlariyle 'arazi /kadastro memurlarının dert
leri üzerine eğilmek zarureti vardır. Dağ baş
larında aylarca devam eden faaliyetleri müdde-
tince her türlü yaşama imkânlarından mahrum 
bulunan bu fedakâr ve Cefakâr kadastro men
suplarına tatmin edici bir seviyede yevmiye 
verilmelidir. Aksi halde kendisine iş bulan ay
rılmakta böylece bu müessese; yetiştirdiği tale-
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besini piyasaya kaptıran bir okul durumuna 
düşmektedir. Bu hali önlemek için 5 - 6 seneden 
beri bir artış yapılmamış olan arazi tazmi
natının artırılması ve ayrıca toprak tevzi ko
misyonlarında olduğu gibi daimî hale getiril
mesi lâzımdır. 

Bundan başka; 
Yorucu yıpratıcı ağır bir vazife olan arazi 

mesaha hizmetinde çalışanlara itibari hizmet-.ta
nınması suretiyle 'emekli olmalarının temini. 

Ekiplere yeteri kadar vasıta tahsisi ile hiz
met randımanının artırılması ve köylerde çeki
len mahrumiyetin imkân nisbetinde azaltılması, 

Hukukî vo fenni işleri beraber yürüten ve 
topyekûn teknik olan bu personelin mahrumiyet 
zammından istifade ettirilmesi, 

Randıman artırılması için alınan mesçtinin 
parsel veya dönümünde bir kıstas kabul edile
rek teşvik primi verilmesi, 

Yevmiyeli fen ve tasarruf kontrol memur
ları ve teknisyen kadrosunun temin olunması lâ-
zımdu1. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Tapu ve kadastro işlerinin tamamlandığı köy 

ve kasabalarda adlî vukuat azalmıştır. Hukuk 
mahkem'elerinin yükü de hafiflemiştir. Bu mües
sese her türlü ihtilâfları kökünden halleden bir 
müessesedir. Verimli mesaisiyle endirekt olarak 
adliyeye yardım etmektedir. Ayrıca kadastrosu 
yapılan ormanlık arazilerde her türlü ihtilâf 
kalkmıştır. 87 milyonluk bütçje bu hizmetin ifa
sına kâfi değildir. 25 sene bir ömür yarısıdır., 
Memleketimizin mesahasının tamamlanması ve 
tescili için bu kadar sene beklemeyi gerektir
mektedir. Bu riyazi hakikat karşısında tapu ka
dastro müessesemizin süratle takviyesi kaçınıl
maz bir zarurettir. 

Sözlerime son verirken bugüne kadar büyük 
fedakârlıklarla çalışan bu kıymetli müessese 
mensuplarına Yüksek Huzurlarınızda teşekkürü 
bir borç bilirim. 

Bütçesinin memlekete hayırlı olmasını te
menni ederim. 

Hürmetlerimle, 
BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu?.. Yok. 

Sayın Reşit Ülker?.. Yok. Sayın Mustafa Kemal 
Çilesiz.. Buyurun. 

MUSTAFA KEMAL ÇÎLESÎZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

11 — 
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Tapıı Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi, 

maalesef Başbakanlığa bağlı Genel Müdürlük 
bütçeleri ile müzakere edilmektedir. 

Bugüne kadar yapılan tecrübeler bu talihsiz 
teşkilâtın, bir umum müdürlükle idaresinin müm
kün olmadığını gösterdiği halde bu bütçe müza
keresinde dahi idaresinin mümkün olmadığım 
gösterdiği halde, Bakanlık olarak karşımıza çı
karılmadığı için üzüntü duyuyorum. Anayasanın 
kabul ettiği anahaklardan biri olan mülkiyet hak
kının tam mânasiyle tesisi ve vatandaşlar arasın
da can kaybına dahi sebobolan ihtilâfların bir
an evvel giderilmesi için Tapu ve Kadastro iş
lerinin süratle neticelendirilmesi ve bu teşkilâ
ta en az Karayolları, Devlet Su îşleri Genel Mü
dürlükleri, kadar önem verilmesi icabeder. Ta
pu ve Kadastro Teşkilâtının vatandaşa güven 
sağlıyacak bir seviyeye getir-ilmesi her türlü tek
nik eleman ve vasıtalarla donatılması gerekir
ken bu bütçede dahi lâyık olduğu önemin veril
mediğini üzüntü ile görüyoruz. Vatandaşları en 
az elli scine muhaeamat hâlinde tutacak olayları 
önliycbilmenin tak çaresi müLkiyet haklarının 
Topülama ve Kadastro ile tesciline bağlıdır. Bir 
momıi'dketto, mülkiyet hakkı tanınmadıktan sonra 
bu icapların süratle yerine getirilmeni zarureti
ne de kaani olmanırlk gerekmektedir. Yüz binler-
ca insanı birbirine hasım ve düşman yapan mül
kiyet ihtilâflarının hallinde en büyük zabıta ted
biri olacak, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının 
ilerini ehemniyetli derecede azaltacak olan Ta
pulama ve Kadastro işlerine gereken önemin ve 
rilmemroini huzur ve asayişe muhtateolan Mil
letimizin bu yüzden çektiği ıstıraplarla kabili 
telif görmüyorum. Bu itibarla Hüfkümetin,ka-
dastro işlerini yeniden ele almasını ve kısa za
manda neticeyo götürecek çareler ve tedbirler 
bulmasını temenni eier saygılarımı sunarım.. 

BAŞKAN — Müzakerelerin yeterli olduğun?, 
dair bir önerge mevcuttur. Muameleye koy
madan evvel, evvelemirde Hükümet Adına Sa
yın Devlet Bakanına söz vereceğim, daha sonra 
sıradan bir milletvekiline söz vereceğim, onu ta
kiben kifayet önergesini oylıyacağım. Buyuru-

- nuz Sayım Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, görünüşü 
mütevazı, fakat yaptığı iş çdk büyük olan Tapu 
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Kadastro Genel Müdürlüğüne bütçe vesilesiyle da
hi olsa; kıymetli aıtkadaş1 arımın tenkit ve temen
nileri suretiyle verdikleri büyük ehemmiyeti tak 
dirle yâdetmek isteriz. 

Sesıiz gösterişsiz, çalışan ve fakat Devlet 
düzeninin en mühim işlerinden birisini yüklenmiş 
olan Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilâ
tı, hakikaten büyük ıstıraplarını kaynağı olan 
bir yerdir. Devlet bütçesine her yıl 199 milyon 
lira gelir temin eder ve fakat 83,5 milyon liralık 
gider bütçesi vardır. Her şeyden evvel bir umumi 
muvazene meselesi olması dolayısiyle elbetteki, 
15 milyar liralık bütçenin içerisinde tapu kadast
ro hizmetlilerine, bütün imkân1 arı zorlamamıza 
rağmen, düşen pay bu kadardır. Bu müessesenin 
'di'a'kâr Irzm'ddreri 'bu im'kıârral-ikla-a rağmen 
cemiyetin kendisinden beklediği büyük hizmeti 
feryat ve fedakârlıkla yapmağa devam ede
cekti*. 

Muhterem arkadaş1arımın bu müessesenin 
ilerlemesi, genişlemesi ve inkişafı için beyan bu
yurdukları temennülero bütün kalbimizle iştirak 
ederiz. 

Arkadaşlarımın tenkit ve temennilerine ve 
^oldukları suallere sırası ile cevap vermeğe çalı
şacağım. 

Sayın Mustafa Uyar arkadaşım; 500 sayılı Ka
nunda zikredilmiş olmasına rarmen hâlâ, tapu si-
ıil binalarının yapılmasına dair bütçede bir fas
lın bulunmadığın lan, bahis buyurdular. Hakları 
vardır. Esasen zannederim ki, bu mevzuda Sayın 
ladık Artukmr.ç'la beraber Sayın Uyar arkadaşı
mız bir kanun teklifi de yapmalardır. Ancak 
bun*, harcanmak üzere Tapu, Kadastro gelirleri
nin özel bir fonda toplanması Maliye Bakanlığın
ca, derpiş edilmemektedir, dofrru görülmemekte
dir. Bu hukukî mâni, Bakanlıklar arası münase
betle giderildiği takdirde arkadaşlarımızın bu ar
zularının yerine getirilmesi imkânı hâsıl olacak
tır. 

Arap harfli kayıtların, Türkçeye çevrilmesi 
hakkındaki tenkid ve temennilerine hak veririz. 
Ancak Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bu 
mevzuda boş durmamaktadır. Halen 40 milyon 
adcd olan defterlerden, bütün gayretlerine rağmen 
ancak bâzı il çevrelerinde, 855 bin adedinin Türk
çeye çevrilmedi mümkün olabilmiştir. 

Nihat Diler arkadaşımın, kadastro yapılma
dan köylere Toprak Tevzi Komisyonlarının gir-
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meşinin vatandaşları büyük ıstıraplara garkettiği 
hususundaki tenkidi yerindedir. Ancak, Toprak 
Tevzi Komisyonunun bağlı olduğu Bakanlıkla va
rılan anlaşma üzerine, bundan sonra kadastrosu 
yapılan yerlerde Toprak Tevzi Komisyonları fa
aliyet gösterecektir. Bu suretle Sayın Nihat Di
ler arkadaşımızın bizzat müşahede ettiği ve gerek 
Bütçe Komisyonunun müzakerelerinde, gerek He
yeti âliniz huzurunda yana yalana beyan ettiği 
hususlar da ortadan kalkmıştır. Kendilerine ha
ber vermek isterim. (Alkışlar) 

Zirai reformun temeli kadastroya dayanıyor, 
buvurun arkadaşlarımıza h?.k vermemek mümkün 
değildir. Elbette ki, reformu yapılacak arazinin 
geometrik kıymetinin evvelâ tesbit edilmesi, vas
fının, sahibinin ve mâlikinin tâyin edilmesi, 
esastır. Ancak bu husus, bilhassa matbuatta bir 
yanlış anlaşılmaya vesile vermektedir. Toprak re
formunun yapılması için arazinin kadastral öl
çüsünün yapılması demek; evvelâ kadastro ölçü, 
kamilen Türkiye'de bitecek, bilâhara toprak re
formu bashvacak maniama değildir. Türkiye tek 
parselden ibaret değildir. Bölge bölge, bölüm bö
lüm ölçüsü biten yerlerde toprak reformunun 
uygulanması yapılır. Kanun projesinde öngörü
len 25 yıllık toprak reformu uygulamasının bit
tiği anda, bugünkü ölçülerimize ve hesaplarımıza 
göre Türkiye'nin kadastral ölçülünün de bitmesi 
mümkündür. Yani toprak reformunun uygu
lanmasına; Türkive'nin kadrstral ölçüsünün ya
pılması mâni delildir. Bilâkis onu kolaylaştı
rıcı ve tahakkuk ettirici bir yoldadır. 

NİHAT DÎLER (Erzurum) — Denge nasıl 
hâsıl olacak? 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Devamla) — Dengenin sağlanması, Toprak Re
formu Kanunu çıktıktan sonra, koordine çalış
makla mümkün olur. 

Nevzat Şener arkadaşımın, plânın derpiş et
tiği miktarda bir kadastral ölçünün yapılmadığı 
hususundaki beyanlarında ufak bir hata olduğu 
kanaatindeyim. Plânın derpiş etmiş olduğu mik
tarlar1, harita miktarları lir. Hukukî kadastro 
miktarları değildir. Harita miktarlarınız plânın 
derpiş ettiği miktara yakındır. Ancak, hukukî 
kadastral ölçünün bundan daima aşağıda olması 
lâzım gelir ve öyledir. 

Mustafa Kemal Çilemiz arkadaşımızın, Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğünün bir Bakanlık 
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olması hakkındaki temennisine iştirak ederiz. An
cak bu bir etüd ve etüdün sonunda çıkacak bir 
kanun meselesidir. Halen Tapu ve Kadastro Ge-
uol Müdürlüğünün teşkilâtını ıslah edecek bir teş
kilât kanunu projesi hazırlanmış, mütalâası alın
mak üzere Bakanlıklara tevzi edilmiştir, Mali-
vc Vekâleti ile bir, iki hususta bâzı mütalâa fark
ları vardır. Bu kısa zamanda giderilip Yüce 
Meclise havale edilecektir. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sıradan bir milletvekiline söz 
vereceğim. Sayın Hasan Tahsin Uzun?.. Yok. Sa
yın İsmail Sarıgöz?.. Yok. Sayın Müştak Oku
muş?.. Yok. Sayın Mehmet Geçioğlu, buyuruu 
efendim. 

MEHHET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte
rem arkadaşlar, hepiniz gezilerinizde yap^ğı-
n^z temaslarda her halde tapu dairelerinden de 
biraz şikâyet dinlemiş olacaksınız. Tapu dai-
rc1 erinde halk zamanında işini gördürememek-
tedir. Bilhassa merkezden sorulması lâzımge-
""en bir kayıt olduğu zaman aylarca, ydlarca 
bunu beklemek zarureti hâs-1 oluyor. Köylü 
gel - git Ve meşgul oluyor, maalesef birçok 
külfet ve masraf ar karşısında kabyor Aynı 
zamanda mahkemelerden sorulan bir kayıt usu
lü var. Bu kayıt usulü daha ziyade halkı pe
rişan ediyor. Bunun çaresini tapu dairesinin 
düşünmesi l âz^d ı r . Merkezde bütün kayıtları 
toplama imkânı mevcutsa kendi teşkilâtı içeri
sinde, yani vilâyeti dâhilinde bu kayıtları top
latsın. Ankara'dan kay11 aranması hususuna 
sr-n verilirse; ha l im menfaati çok iyi gözetilmiş 
olur. 

İkinci iş; orman mıntıkasında bulunan köy
lünün elindeki tapuyu dahi onman idaresi ta
nımaz. Devlet teşkilâtı ie*nde iki teşkilât bir
biri ile karşı karşıyadır. «O tapuyu tanım°m:> 
der, öbürü de «benim tapulu arazim»' der. Fa
kir köylü, kadastro idaresine gider, kaymaka
ma gider, müspet bir netice adamaz. Allah 
aslana ol^un, şu köyUinün derdine derman ola
cak imkân ne ise; bunu düşününüz. Orman 
içindekiler sanki müstemleke halkı gibi gerek 
tapu mevzuunda, gerekse diğer cihetlerde mağ
dur olmaktadır. Bu hususları ele alırsanız, 
Allah indinde de büyük bir ecir sahibi olursu
nuz. 

13 — 
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,: Arkadaşlarımız kayıtlardan bahsettiler. Ha
kikaten eski kayıtları merkezde okuyan adam 
yok; tapu memurları içerisinde. Hariçten adam 
getirir, para verir, cüzi bir para ile kayıt çı
kartmaz o adam. Ya o köylünün 50 - 100 lira
sını alır ve kayıt çıkarır. Bu işe de bir son 
vermek lâzımdır. Bunu, bugünkü .teşkilâtın 
başında bulunan arkadaşlar da bilirler ve tak
dir ederler. Bu fakir köylünün, Hükümete 
karşı bu kadar nahoş tavır almasına meydan 
vermemek lâzımdır. 

Bu hususta ne yapmak gerekiyorsa yapıl
sın. Bütçeden para mı istiyorsunuz alın. Ele
man mı istihdam etmek lâzım memur tutun. 
Ama köylüyü bu perişan halden kurtarın. Ta
pu kayıtlarınızı çıkartacağım, diye köy köy ge
zen adamlara rasladım ben. Bu bir hakikat
tir. Köylere bir yazıcı haber gönderiyor, di
yor ki; «'benden başkası bu kayıtları çıkaramaz 
bulamaz. Bu işin mütehassısı benim» diyor. 
Zavallı köylüler geliyor, onunla bir pazarlığa 
giriyor. Pazarlıkta da miktar 50 liradan aşağı 
yok. Allalh o köylülerin haline acısın. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN 
yorum : 

Yeterlik önergesi var, okutu-

Sayın Başkanlığa 
Tapu ve Kadastro bütçesi üzerindeki görüş

meler kâfidir, kifayeti arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifa
yet önergesi kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
sinin bölümlerine geçilmesini oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 70 275 921 

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

13.000 Yönetim giderleri 2 616 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 457 762 
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- BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmigjtir. 
15.000 Kurum giderleri 459 000 

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

.16.000 Çeşitli giderler 20 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• '•"•'-'(A/2) Yatırım harcamaları ••" 
21.000 Etüt ve proje giderleri ; 1 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımlaı*ı ve onarımları 5 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... • -
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç. ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu şekliyle Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğü bütçesi Millet Meclisince de kabul edil
miş bulunmaktadır. Memleketimiz için yarar
lı ve uğurlu olsun. 

2. —- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında' yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/826; 
Cumhuriyet Senatosu 1/526) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 968; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
588); (1) . . . * . . • : 

„ BAŞKAN .— Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü .bütçesinin tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz : 

Komisyon, 'Beden Terbiyesi Teşkilâtı men
supları ve Bakan lütfen yerlerini alsınlar. 

.Beden Terbiyesi bütçesi üzerinde grupları 
adına söz istemiş olanları okuyorum: 

(i) 968 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. :-

— 14 — 
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. C. H. P. Grupu adına : Sayın -Ali Çüceoğlu; 

Adalet Partisi Grupu adma Sayın Şinasi 
Osma; . . . ; . : . . . . 

Millet Partisi Grupu adına Sayın İsmet; Ka
pısız; . ,....-

Şahısları adına 17 arkadaşımız söz istemiş
tir. ;. ',;..,..•; ,, .;..,: .; ,:. 

C. H. P , Meclis Grupu adına Sayın4-U..Cü-
ceoğlu, buyurunuz. ,:,,.,.c 

c; H. P: effî0Pu • ADINA AJ^C^EO&IJU 
(Gireaıun) — Mu'hlteremı arlkadaşılarMiı; 
. . . € . . H. ¥~ Grupu adına Bedeıi Terbiyesi Ge
nel. Müdürlüğü Bütçesi Ihalkklmlda, $ömş ye .-tjp-
ımemttiitleritmizi! bildirimelkı üzere «öz almış bulu-
mıu ârıuıms. ;.. . ••; •.; :_.', .' :; ;• 

Geçmdış yıllara aıilt Meclis zalbıitılaonı tetiklik' 
edecek-ofelsaJk; Beden Terbiyesi Teşikıilâiı ve 
Teşjkiiâ't Kanununun 'kifayetsizliği, ayrılan .'tah-
sisaltilarm ye>tensizliği ulzieri.nideiisitm.rla: dutöuil-
muş1 oMuğunıu.. göırlürtüiz. • -W&5 yı'ılh bütiçe rapıö-
ruınıui ihazııirlıiyan Plân ve Bütçe Koıtt,isıylöriiu,-ra-
plortförü de bu .gerçeMeröı iz'alh.ettimfişıtir. Onıun 
için r.aıkaımJlar üzerimde durımaik ve bu; rafoamla-
ran te l̂kıüliâıtııı yiönıetdlmâmlde'kd önemlimi t aihlil ert:-
mnekt'en ziraide dilek ve temennilere ön-eım ve
rerek görüışlerimiiızi arız edeceğiz. 

Saıyîın »mlilılettvelklilleri; •: •'•'•..- ."-.'.'. 
Beden Teritayeısi Genel- Mıüldürllüğü -Teşkilât 

^anunıunuin birinıcd' mıaddesi !bu idaf endin vaizd'fe 
ve gayesini yurttaşın fizik ve moral kabiliyet-
lerinli ulusa1! ve dmfkıılâpıçııı amaçlara göre gelişi
mini sağlıyan oyun, jimnastik ve spor faaliyet
lerimi sevfk ve idare şeklimde geniş amlamlda 
•tarif ve tıesibiıtJ ©tımifşjtir. Bu gemdş am'lam içdıne 
giifrem/ faaliyetler buıgüme kadar gereği gibi ainı-
laşılıp ele alınamjaimi% ranıdımaınlh bir -çalığımla 
devresine bir türlü <gİTİleimeım%tİ!r; Bilimlsel've 
plâna daiyanıan uzum v'âJdeld bir,faaliyete bugıün 
her şıeyıden çldk iihtiyıaç vandıır. Sporun te[kmi!k 
igel'işimıeMnde)'küitleyi ele'allan doğal feajyınaıkilar 
»gereği ıglbi imlcelenıelm'emdş, teknik eleman ye-
't%tirİ!İimieısinıde en1 uifialk ileri bir adamı atnlama-
mıfşjtıir. Spor faaliyetleri, dkul içi ve dkul dışı I 
lûlaır'alk imicelentm'eld, iljkfdkud<lard:an başliiyaralk I 
tsıpor, bMlikı bdır kfüjtleıye maledliLmeli, bir plâmı 
ve prdgram dâihiilimde yüfr;üJt,ülımelidir. 

tBulgün Millî Eğitim Balkandığı, okullarda^ 
İki siplor faaliyetiepini Batoanljğrfa. • kuruliü-. Be- i 
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I den Eğdıtim'i ve fecilik Müıdüirîüğlii teşkilâtı 

ile yionetmieye çâlıışmaikita ve kif ayetlsiız kallmralk-
taıdm' Ö t t dhtşı spor faaliyetleri de pflofesyto-
nel bûr çerçeve içerisıinide kalmış, Gemıel MHi-
d'öirlüjk âdöta pndfesıyonel kulüplerin futbol îı§-
lerina. ytörıütımeıye çalıışıam bir mlüeslsese 'haline 
ıgeltMlmlilşıtir. Bu sebeple gerelk dkul içi' ve ge
r e c e ûkuU-dlıp .". faaliyetlerde Böden .Terbiyesi 
Gen-ei Mıüfellüğüı : Kuruluş Eanu^uınum- biri,n,ci 
ımıadideisfimdelki gayeye- mıaalesıef uda§,ılaımaaîııi§, 
M'çîbiı? sspiöv ".kolüınıd'a başarı, sağlanfamajmı^tur. 

Mulhıterem "^rlkada^larjım; . 
' • IBuigiün sıpo»r faa%eit'leri deyimce;, bülbüm teş-
Ikdİâ/t fultfbbl üze;ıûınld»e - âd«ta. fiMr ıbiırliğine var-
ımn§,' ddğer splOT kloüları d'hmal edilmişiti'r. Ata 
yadigârı milli sporumuz olan güreşte her gün 
Ibî aız d^ıha gerileim'elkİteyi'Z;' T ü ı t hlocalar dlol-
ıguın ülcretİerle yalbantcı ülkelere darvet edilmiş, 
'Bedems T>e:rlbi|yesi -bunıa seyd^ei kıaılmaştor Dün
ya ' şanıp^anluığuiiiıdakıit yerimiz aa^sulmışy ihaıttâ 
-düne kadar; -' vilâyetimöiz olan deivletlerle daha 
Ibıoy öİ^ülşemeız duiruınua- dülşirmd̂  lbuıliuınuıy(ûmız„ 
lyii ve garanltili bin isitilklbal, fer.alh bir haydat 
temdn edemeddğimiz yeterli hoıca, anıtreınör, 
ımıalzeme ve saJha budaımadığıımlz, gHilreşiçılenden. 
alalbiHdiğilmdz fer^dî ilyi neiticeler, ^adeice ideal 
ve iman ıkuivlvetinin «seri olımıaıkltam ileırd. geçe-
ımemelk'tıedir, 
. Türfeiiye'ye ıg-elen yaibariioı^ anltrenörler TMirk 

splor tesfelerind geızıdüktemi, ;aonra 'b'öiyle salhaiar-
>dla Hüirlk spıorım inlkilşaf edemıez, netice .alamaa, 
ıdemelkıte ve geçmüş ynıllara nazaran Tiürfk atle-
tizminıkiı golk gerıil'edliğiiınd belintımeiktedirler. 
Etelha da acıısa Türkiye'de çjok Ikonuşıulup aız 
iş yapüı^or, teşihdısi ile de Beden Terlbiiyesi Teş-
Ikilâlttinım aeMn mıamızaraısını teşlhir eıtmelklteldir-
ler. 

, Türtkiye cjoğrafi balkfiımdan, her tıüırlü spo
run yapılSmasamıa mdlısıait bir lyünyeıye sathipitir, 
Biljhaiasıa, dağoılıfk^ fcaıyıaık, • yellken, su kayıağı 
ye ;.iaJtil Iktampları ; gijbi. ıtesıisler kurmak ve çe-
'kjuci- enıdülsıtri faalilyetleri gö&temneilo, Sptor -
ırT(o>tlo(da!n tem«kiı «edilen gelirlerle yıatıınmlar yap-
-m|alk Hiirlk turizmdınev de yararlı ol^üak içan da-
Iha ne ibelkl̂ enımelkttedir.? 

iSayoin milldtıvdkdlleri; 
T!ülr!}şiye'de Beden! Terlbiyeşi Genel Müdfür-

lıüığîü^T'iiirık t ıslporanaı (bir yeçlhe vermelslten zd-
y^d'Şi^aiyiö'neitinı tanraulzlulkları•:, içinde 'kjıvraaı̂  
imia^a^^ejo)üiz vartm^lk • ifeşte^ği=• hjeldei. ye, _p(qlir 
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takadan yio&stua buılfimmJalkladır. Son mağlûbi
yetler serisinden olan Bükreş yenilgisinden son
ra Türk basınında çıkan şu yazı Beden Terbiye
sinin kimler elinde, nasıl yöneltilmekte olduğu
nu çok gazel izah etmektedir. 5 Mayıs 1965 ta-
rilhli Akşam gazetesinden : 

«Hâlâ açamadıkları bir stadın yeşilliğini gü
vercinlere yediren bir teşkilâtın modern dünya
daki yeri herhalde kuşe kâğıdına basılmış futbol 
yıllıklarında değildir. Futlbolou kilosunu bile bil
mek konusunda tek bir basküle salhibolmıyan bir 
ülke zihniyetinin kafile haline girip pasaport 
kartonu eskitmesi günahtır.» Yine, «Çünkü Tür
kiye bir dostluk maçında müsabakayı seyrettiği 
halde kaç oyuncu değişebileceğinden haberi ol-
mıyan bir Beden Terbiyesi Genel Müdürünün 
ülkesidir. Çünkü Türkiye, antrenörlerine yılda 
300 bin lira ödemesine rağmen Bükreş müsaba
kasından sonra, bizzat bir teknik üyenin itiraf 
ettiği, fizik kbndiksiyonumuz kifayetsizdi, cüm
lesindeki anlaşılmaz zaafiyete yakalanmış ülke
dir.» 

«Çünkü Türkiye devre arası soyunma odasın
da gözyaşlarını akıtarak futbolculara : Allah aş
kına benim için oynayın, tarzında yalvarıp, fut
bol zaferlerini Yeni Cami üslûbu ile çağıranların 
ülkesidir.» 

•Muhterem arkadaşlar, 
Bu okuduğum pasajlar, cidden yürekler acı

sıdır. Üzerinde önemle durulmas? gereken gerçek
lerdir. 

Millî maç ve millî kelimesi bugün Türk fut
bolunda gerçek anlamını kaybetmektedir. Yöne
timde bir lâubalilik hüküm sürmekte âdeta, bü
yük kulüplerin inhisarcılığı, Türk futboluna bü
yük darbe indirmektedir. 

Bir millî maç arifesinde, Türk basınında mil
lî takım hakkında geniş yorumlar yer alır. Tek
nik kurulların takım tertibi taktikleri tahlil edi
lir. Maç hazırlıkları gösteri şeklinde, Türk efkâ
rını ıgünlerce meşgul eder. Zafere susamış bir 
milletin, 'bütün heyecanını duyar ve yaşarız. Ta
kım sahaya çıkar, zafer heyecanı ile coşmuş olan 
Türk efkârı büyük bir hayal sükûtuna uğrar. 
Meğer biz zafer için değil, fazla gol yememek 
için müsabakaya girmişiz. Bu ne demektir, bu 
nasıl mantıktır? O halde peşinen mağlûbiyeti ka
bul eden bir takımın kamp kurmasına, hazırlan
masına ve yüzbinler sarf ederek antrenör eelbe-
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dip, masraf edilmesine, neden ihtiyaç hissedil
mektedir? Yoksa yenilmek normaldir deyip tu
ristik geziler mi tertip ediyoruz? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Portekiz'le Portekiz'de yaptığımız maçta çok 

acayip bir de taktik kullanmışız; 1-9-1. Futbol 
tarihinde böyle bir sistemi ilk defa duyduğumuz 
zaman hayretler içinde kaldık, inşallah bunda 
tekâmül gösterir, 1-9-1 yerine 1-10, olmadı 1-11 
taktiğiyle sabaya çıkarız. Bunun adına da futbol 
deriz. 

Bütün bu bocalama, bu dengesizlik, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün istenilen randı
manlı bir çalışma devresine, 26 sene evvel çıka
rılmış olan 3530 sayılı Kanunla girmesine imkân 
olmadığını ispat eden canlı gerçeklerdir. 

îşin önemi geç de olsa, bundan evvelki C. H. 
P. Hükümeti tarafından anlaşılmıştır. 1964 yı
lında bu işe önem vererek bir Spor Bakanlığı 
kurulması için önçalışmalar yapılmış, anketler 
hazırlanmıştır. 

Hükümetin bu konu üzerine eğilmesi, kısa 
bir zamanda bir Spor İşleri Bakanlığı kuruluşu 
ile huzura gelmesini Türk sporu adına temenni 
ederiz. Devlet Bakam Sayın Sekip înal dün ver
miş olduğu beyanatında bu hususa değinmiş, 
gerçekleri açıklamıştır. Kendisine burada teşek
kürü bir borç bilirim. 

Muhterem milletvekilleri, Spor - Toto, Teşki
lâtın elinde büyük bir gelir kaynağıdır. Bundan 
âzami fayda sağlamak için bütün yurt sathında 
plânlı, gösterişten uzak, fakat ihtiyaçlara mo
dern anlayışa göre cevap veren yatırımlar yap
mak zamanı gelmiş hattâ geçmektedir bile. Bir 
an önce sistemli bir çalışma devresine girmek 
Türk sporuna yakışır bir faaliyet göstermek, 
mağlûbiyetler serisine bir son vermek, millî his
ler bakımından kaçınılmaz bir zaruret halini al 
mıştır. Bu gerekçe ile bir müddet için millî te
masları tatil etmek en doğru yol olur. Yeni bir 
hızla hamle yaparak büyük kulüplerin hege
monyasından sıyrılıp, gerçek Türk sporunu dün
yaya tanıtmak için hazırlanmalıdır. Millî Lig; 
mahdut sahanın dışına çıkartılmalı, futbolda ile
ri gitmiş vilâyetlerimiz de, Millî Lige dâhil edil
melidir. 

Yukarıdan beri izaha çalıştığımız hususlar 
üzerinde önemle durulmasını, Hükümetin en kı
sa zamanda bir Spor Bakanlığı teşkil ederek, 

ımum jJQ *•"-» 
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Türk sporuna lâyık olduğu mevkii kazandırma
sını dilci, bütçenin milletimize hayırlı olmasını 
en halisane temennilerimizle arzu eder, C. H. P. 
Grupu adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu adına Sayın 
Şinasi Osma, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA SİNASİ OSMA (İz
mir) — Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri, 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına 1965 yılı Be
den Terbiyesi bütçesi üzerindeki tenkit ve te
mennilerimizi arz için huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyoruz. 

Tenkit ve temennilerimize başlamadan evvel, 
bugün yalnız memleketimizde değil, bütün dün
yada gençliği olduğu kadar her çağdaki insan
ları alâkalandıran, siyasi ve iktisadi mevzular 
kadar büyük bir önem taşıyan bu mevzuun ilmî 
vasfı üzerinde durmak istiyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, çeşitli yön ve nite
likleri bulunan beden eğitimi ve sporun en geniş 
anlamda bir tarifini yapmak lâzım gelirse; «Be
den eğitimi ve spor, insanın beden ve ruh terbi-
yesidir» diyebiliriz. 

İnsanlığın geçmişi kadar eski bir maziye sa-
hibolan beden eğitimi ve spor, medeniyetin bu
gün ulaşmış olduğu seviyenin sağlanmasında 
büyük bir rol oynamıştır. 

«Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur» ata-
söüündeki hakikat bu sebeple her geçen gün bi
raz daha büyük bir kıymet ve ehemmiyet ka
zanmaktadır. 

Bugün, bilhassa memleketimizde, beden eği
timi ve sporun ilmî hüviyeti lâyıkiyle bilinip, 
takdir edilemediğinden, bu ilim dalı ile diğer 
ilim dalları arasında lüzumlu irtibat, maattees
süf, kurulamamış ve dolayısiyle beden eğitimi 
ve sporun insanın vücut yapısı ve sıhhatini, fi
zikî ve ruhî bünyesi, ferdî ve cemî hareket ve 
davranışları, ahlâk ve karakteri üzerindeki müs
pet tesirlerinden lâyıkiyle faydalanılamamış ve 
neticede hakiki mânada sporcu yetiştirme im
kânları sağlanamamıştır. 

Bugüne kadar çeşitli medeniyetlerin doğup 
geliştiği ve insan hayatının devamını Bağlıya
cak hor türlü tabiî ve mükemmel şartları haiz 
yurdumuzda bu verimsizliğin sebepleri, bilgi
sizlik. ve teşkilâtsızlıktır. 

Memleketimizin, bugün her zamandan fazla 
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muhtacolduğu hakiki mânâdaki sporcunun, ye
tiştirilip çoğaltılması, programlı ve plânlı bir 
müessesenin vücuda getirilmesiyle mümkündür. 

26 sene evvel, o günün ihtiyaçlarına vefa 
edecek tarzda çıkarılmış olan bir kanunla, bu
günkü anlamda bir beden eğitimi ve spor teşki
lâtının yürütülmesine imkân yoktur. 

Bu sebeple senelerden beri müdafaasını yap
tırımız, kurulmasına çalıştığımız Spor Bakan
lığı artık kurulmalıdır. 

Son günlerde memleket spor otoritelerinin, 
Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Devlet Ba
kanının, Spor Bakanlığı kurulacağı yolundaki 
beyanları bizi olduğu gibi, bütün gençliği mem
nun etmiştir. Ancak buna paralel olarak da 
spor akademisinin kurulması ve ilmî çalışma
lara başlanması da bir zarurettir. 

Ki vm etli arkadasl arı n . 
Düne kadar (A) dan (Z) ye kadar bozuk olan 

bedon eğitimi ve spor teşkilâtı son. zamanlarda 
direksiyonda varr^m küçük bir revizyonla 
(A) dan (D) ye kadar olan kısmı düzelmiş, fakat 
(D) den (Z) ye kadar olan kısım laçka halinde kal
mıştır. Kanaatimiz odur ki, bu lâçkalığı, bu
günkü mevzuatla ne mevcut idareciler ve ne de 
onların yerine getirilecek olanlar düzeltemezler. 
Binaenaleyh, bu teşkilâtın cesaretle adını koy
mak ve memleketin zaruri ihtiyacı olan Spor 
Bakanlığını kurmak lâzımdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Bizim memlekette mintarafillâh herkes spor

dan anlamakta, herkes bu mevzuda ileri ve geri 
konuşma yetkisini kendisinde görmekte, herkes 
aklına gelen formülü ileri sürerek sporumuzun 
ıslahı için fikir beyan etmektedir. 

Halbuki, yalnız gençlik çağında bir veya 
birkaç spor kolunda çalışmış olmak, fırsat bul
dukça sahalara gidip futbol maçı, atletizm ya
rışması, boks ve güreş müsabakası seyretmek, 
bazan da gönlünü eğlendirmek, İspanya'da kur
duğu şatoların tahakkuk edip etmediğini Spor -
Totosuna işaretlediği rakamlardan anlamak için 
stadlara koşmak, veya kalemi eline alarak spor 
mevzularında yazı yazmakla, istenilen evsafta 
bir spor idarecisi yetiştirilemez. 

Düşüncemize göre, iyi bir spor idarecisi, za
manla, tecrübe ile, çeşitli merhalelerden geç
mek suretiyle meydana gelir. Bilfarz aldığı va-
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zifelerde başarıya ulaşması ve ilmî esaslara gö
re çalışarak muvaffakiyetler sağlaması şarttır. 

Binaenaleyh, memleketimizde sporun kalkın
ması ve gelişmesi için şart, bugünün modern 
anlayışına göre yeni bir teşkilât kanunu ile be
raber bir ilim olan bu mevzuun ehil ellere terk 
edilmesi, en yüksek kademeden en küçük kade
meye kadar spor işlerinde mesuliyet taşıyan in
sanların spordan anlar, sporun hususiyetlerini 
bilir ve sever insanlar olmalariyle kaimdir. 

Sayın arkadaşlarım, 

Biraz evvelki mâruzâtımızda, bugünkü 3530 
sayılı Kanunun yetersizliğinden, noksanlıkla
rından bahsetmiştik. Bu iddiamızın doğruluğu
nu ispat için bir iki misali ele alalım. 

Hepinizin bildiği gibi vilâyetlerde Beden 
Terbiyesi bölge başkanlıkları valilerin uhdesi
ne verilmiştir. Valiler işlerinin çokluğu dolayı-
siyle bu mevzuu bölge müdürleri vasıtasiyle yü
rütmektedirler. 

işte bu bölge müdürleri, re'sen valilere, vali
ler de doğrudan doğruya Dahiliye, Vekâletine 
bağlı olduklarından Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün. emirlerini, her zaman harfiyen ve 
noksansız olarak yerine getirmekle kendilerini 
mükellef addetmem ektedirler. 

Bundan evvel Bütçe Karma Komisyonundaki 
müzakereler sırasında eski Devlet Bakanı her ne 
kadar emirlerinin yapıldığını iddia etmiş ise de; 
ben 1961 den bu yana Devlet Bakanlarının emirle
rini valilerin dinlemediğini iki misalle izaha ça
lışacağım. 

Bunlardan birincisi; 1962 senesinde Denizli 
valisinin, Devlet Bakanının ısrarlı emirl-erine 
rağmen Denizli sahasını hayıra matuf bir faa
liyete tahsis etmemesi, 

İkincisi de, 1963 senesinde Ankara valisinin 
bir millî takım hazırlığı için 19 Mayıs Stadını 
Futbol Federasyonunun isteğine rağmen, Dev
let Bakanının müdahalesi olduğu halde, çalışma
lara vermemesidir i 

işte bu sebepledir ki; 3530 sayılı Kanunun 
10 ve 12 nci maddelerinde gerekli değişiklik 
yapılmasını düşündük Ve bu mevzuda bir ka
nun teklifini Meclise sunduk. 

Bundan başka, ikinci bir husus da, bugün 
yürürlükte bulunan kanuna göre kurulmuş olan 
ve beden terbiye mevzuunun Türkiye'deki en yük-

20. 5 . 1965 0 : 1 
sek mercii sayılan Merkez istişare Kurulu me
selesidir. 

Halen zaman zaman toplanarak çalışmalara 
istikamet vermeye savaşan Merke istişare Ku
rulu tşyin yoliyle iş başına getirilmiş insanlar
dan müteeşkkil bulunduğundan, salâhiyetleri de 
kâfi olmadığından çeşitli tazyik ve tesirlerle 
âdeta iş göremez bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Halbuki kurulmasını istediğimiz ve tahakkuku 
için çalıştığımız Spor Bakanlığı kuruluncaya ka
dar ve hattâ kurulduktan sonra da aynı mak
sat ve gaye ile çalışmak üzere bir Yükstek Spor 
Konseyinin kurulması zaruridir 

Ekseriyetle seçim yoliyle i§ başına gelecek 
bu Konsey, spor işlerimizi tanzim ve murakabe 
etmekle kalmıyarak, hiçbir makam ve teşekkü
lün tesiri altında kalmadan, kararlarını, mem
leket menfaatlerine en uygun bir istikamette 
verecek ve gençliğin isteklerine hizmet edecektir. 

3u suretle gerek memlekette ve gerekse bey
nelmilel alanda spor politikamız daha vukufla 
ve salâhiyetle yürütülecektir. 

Brı mevzudaki iddiamızın doğruluğunu ispat 
için isim zikretmeksizin bir misal vereceğiz. 
Biraz evvel, «Türkiye'de sporun en yüksek m!er-
cii Merkez tstişari Kuruludur.» Demiştik. Bu 
kurul, birçoklarınızın bildiği gibi başlarında 
G-enel Müdür olmak üzere dördü bakanlıklar 
temsilcisi, beşi de Başbakan tarafından seçilerek 
tâyin edilten zevattan müteşekkildir. 

Bundan bir müddet evvel, Devlet Bakanla
rından birisi bu kurulda hüsnüniyet, samimî 
bir gayretle çalışan Türk sporuna faydalı ol
maya savaşan üç üyeyi vazifelerinden affetti. 

Sebep,. Bakanın anlayışsızlığı ve bilgisizliği 
idi. 

Bir müddet sonra yine aynı Bakan yaptığı 
hatayı anladığından mı yoksa vazifeden affettiği 
bu insanların yerine daha iyilerini bulamadı
ğından mı; azlettiği bu üç şahsı en salahiyetli 
yerlere getirerek Türk sporunun sevk ve idare 
mesuliyetini bunlara tevdi etti. 

Şimdi soruyoruz, çfeşitli tesirler, keyfi ka
rarlarla azledilen, sonra daha-büyük mesuliyet 
mevkiine getirilen bu zevat huzuru kalple çalı
şabilir, kararlarını inançları istikametinde kul
lanabilirler mi? 
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Ama bunlar seçim yoliyle iş başına gelirlerse, 

pek tabiî ki, kararalrmı, düşündüklerini ve inan-
v dıklan istikamette kullanmaktan çekinmiyecek-

ler, tesir altında kalmıyacaklardır. 
Bu mevzula ilgili olarak Meclise sunduğu

muz kanun teklifi diğerleri gibi komisyonlarda' 
uyumaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Teşkilâtın za'fma ait hususlara böyle te

mas edildikten sonra sözümüzü spor faaliyetle
rine getireceğiz. 

Yine birçoklarımızın bildiği gibi Türk spo
ru, son senelerde, milletlerarası alanda daima 
başarısızlığa uğramıştır. Geçen sene yaptığı
mız tenkidlerde işaret ettiğimiz gibi bu sene 
de, içimizde telâfisi mümkün olmıyan bir üzün
tü yaratan beynelmilel faaliyetlerde aldığımız 
neticeler Türk spor tarihi için birer kara leke 
olacaktır. 

Bunlardan 1964 Tokyo Olimpiyatlarında, çe
şitli kollardaki başarısızlığımız, futbolda mâruz 
kaldığımız ağır mağlûbiyetler hakikaten yürek-
er acısıdır. 

Bunun tek sebebi «kocaman bir gövde ha
linde bulunan Beden Terbiyesi ve spor teşki
lâtımızın çok zayıf kadrolu bir Umum Müdür
lük tarafından idare edilmek istenilmesinde 
ısrar edilmesi, muvaffakiyetsizlikleri gün gibi 
aşikâr olan bâzı federasyonların hâlâ iş başın
da tutul ması ndandır. 

Arkadaşlarım, 
Her sene, temcit pilâvı gibi teşkilât kanu

nunu Meclise sevk ettiğini söyliyen ve 3,5 se
nelik iktidarı zamanında bir türlü bu kanunu 
kuvveden fiile çıkarmıyan bundan evvelki ik
tidar bu işten sorumludur. 

Bir seçim oyunu olarak Meclise sevk etti
ği «Millî Bakiye» Kanununu süratle çıkartan, 
Kubrıs Anlaşmalarına ait diğer bir kanunu 
dört sene gibi uzun bir zaman Mecliste uyutan 
bir iktidardan daha fazla bir şey beklemek faz
la safdillik olurdu. 

Kanaatimizce bu tutum ve davranış Türk 
gençliğine hizmet değil, Türk gençliğini sabo
te etmektir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Huzurunuzda bulunan ve Yüksek tasvibini

ze arz edilmek üzere olan Beden Terbiyesi 
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Umum Müdürlüğü bütçesine şöyle bir bakınız. 
Yek nazarda mühim bir meblâğ gibi görünen 
4 600 036 lira tutarındaki bütçenin hemen hep
si cari masraflara aittir. Spor faaliyetleri için 
sembolik olarak birer para konulmuştur. Mü
sabakalardan ve Spor - Totodan alınacak pa
ralarla faaliyetlerin yürütülmesi düşünülmek
tedir. 

Binaenaleyh Spor - Toto hariç, müsabaka
lardan elde edilecek paralarla 18 kolda mem
leket içinde spor faaiyeti yapmak beynelmilel 
müsabakalara katılmak ve çeşitli bölgelerimi
zin ihtiyacı stat, kapalı salon, yüzme havuzu 
gibi mübrem ihtiyaçları sağlamak mümkün 
müdür? Eğer 1959 senesinde çok isabetli bir gö
rüşle futbolda bahsi müşterek (Spor - Toto) 
Kanunu çıkarılmasaydı halimiz ne olurdu? 

Bu vesile, sırası gelmişken bir parça da 
Spor - Totodan ve Spor - Toto gelirleriyle yapı
lan tesislerden bahsedelim. 

Sayın arkadaşlar, 
Beden terbiyesi teşkilâtının mühim bir uz

vunu teşkil eden, kısmen velinimetliğini yapan 
Spor - Toto son zamanlarda hasis ve hattâ hak
sız ithamlara mâruz kalmaktadır. 

Hakikatte millî piyangodan farkı bulunmı-
yan bu iktisadi oyunun kumarla hiçbir alâkası 
yoktur. Hele toplum hayatımızda rahneler aç
tığı iddiaları da gülünçtür. Yalnız bugünkü 
teşkilâtın revizyone edilerek daha plânlı ve da
ha verimli çalışan bir umum müdürlük hali
ne getirilmesi şarttır. 

Kanaatimizce bu mevzu üzerinde durarak 
bunun kumar olduğunu iddia edenler mahalle 
aralarındaki kahvelerde talebelerin yalnız tatil 
zamanlarında değil, mektep zamanlarında da 
mektepten kaçarak, oynadıkan, kâğıt, masa to
pu, ve loto oyunlariyle meşgul olsalar; bu mev
zuda içişleri Bakanlığını ile Millî Eğitim Ba
kanlıklarını uyarsalar çok daha yerinde bir ha
reket yapmış olurlar. 

Bugün memleket sathına yayılmış, büyük 
küçük herkesi alâkalandıran ve eğlendiren, bâ-
zan da sevindiren bu oyun tamamen iktisadi 
bir oyundur. Bu oyun yalnız spor severleri 
değil sporla ilgisi olmıyan bütün vatandaşla
rı da alâkalandırmaktadır. 
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Geçen sene bütçe ' tenkidlerimiz sırasında 

bu oyunun memleket ekonomisine sağladığı fay
daları etraflıca arz etmiştik. 

Bugün yalnız memleketimizde değil bütün 
dünyada sporun ekonomik ve teknik yönü ilo 
kalkınmasında, ilerlemesinde ve cihazlanmasın-
da büyük rolü olan futbolda bahsi müşterekin 
faydalarını unutarak bu oyunun oynanması
na engel olmaya çal şmâk, hem içtimai ve hem 
de iktisadi bakımdan çağladığı faydalarla genç
liğe yaptığı hizmetleri bilmek, dolayısiyle mem
lekete fenalık etmek olur. 

Halen Yüksek Huzurunuzda bulunan Be
den Terbiyesinin bütçesine ıbir bakınız 4 000 036 
lira ile hem çegitli spor kollar.nda çalışmak ve 
hem de memleketin bütün sathına şâmil genç
lik hizmetine tahsis edilen modern tesisler yap
mak mümkün müdür? 

Kaldı ki, daha memleket ihtiyacının onda 
birisi kuvveden fiile çıkmamış iken, ihtiyacı
mız olan tesislerin yapılması için yüz milyon
lara ihtiyaç varken bu oyunun kaldırılması
na, engellenmesine çalışmak memlekete telâ
fisi imkânsız bir yük tahmil eder. 

Kıymetli arkadaşlarım, 

Şimdi de yapılan ve yapılmakta olan bâzı 
bölgelerdeki tesislere bir göz atalım. 

Memleketin birçok yerlerinde milyonlar sar
fı ile gençliğin istifadesine tahsis edilmek üze
re yapılan tesisler malûmunuzdur. Ancak bu 
tesislerin kadrolanmaması yüzünden bakımsız
lıkları, onarı msızlıkları, bu milyonlar sarfiyle 
yapılan tesislerin harabiyetine sebebolmakta-
dır. 

Milyonlar veriyoruz, yapıyoruz fakat bir
kaç bin lira sarf ederek bakımından kaç;yo-
ruz. Onarımını ihmal ediyoruz. Bu kabili af bir 
kusur değildir. 

Bu meyanda sporumuzun ileri olduğunu 
iddia ettiğimiz bâzı. büyük şehirlerimizdeki 
spor tesisleri üzerinde duralım. 

Geçen sene inşaatı tamamlanan 1 500 kişilik 
Ankara küçük kapalı salonu faaliyete geçti. 
Fakat Ankara'nın hakiki ihtivası olan 7 030 
kişilik büyük kapalı salonu hâlâ inşa hal'ndedir. 
Ne zaman tamamlanacağı da belli değildir, 
Devlet Demiryolları tarafından yaptırılan üç 
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bin kişilik mükemmel kapalı salon bir,forma
lite yüzünden beş aydır kapalı durmakta be
den terbiyesine devredilmektedir. Son zaman
da bütçede yapılan ıbir tadilât ile bu iş de hal
ledilmiştir. 

izmir'in kapalı salonu ise, hakikaten üzün
tü verici bir haldedir. Bidayette gösteriş ol
sun diye bando - müzik ile temeli atılan bu 
kapalı salon aylarca bekledikten sonra yapıl
maya başlandı. Fakat iki senedir hâlâ bitirile
medi. 

Ba cümleden olarak üç sene evvel temelleri 
atılan Bursa kapalı salonunun bugün yalnız 
temellerden ibaret olan haline üzülmsmek imkân 
dâhilinde midir? 

Ya, 1958 de inşasına başlanan geçen sene 
güçlükle bitirilebilen Aydın kapalı salonun ha
li, Umum Müdürlük, vilâyetin vadett.ği borç
larını ödememesinden âdeta bu gazel şehire 
ceza tertibetmiştir. öğrendiğimize göre müsa-
mere ve münazara salonu olarak kullanılan bu 
spor tesisi üzerinde durmak gerektir. 

Yine bu çeşit mevzulardan birisi de, yine 
üşüntü konusu olmaya değer Trabzon kapalı 
salonunun halidir, inşaatı bitmiş olan salona 
Trabzıoncu gençler melûl melûl ba'kımakta 
ve bu tesisten faydalanamamaktad-rlar. 

Ba mâruzâtımız, kapalı salonlara ait yalnız 
ve yalnız birkaç misaldir. Gelelim bugün bir 
endüstri haline gelen futbol tesislerine, yani 
açıl; statlara. 

Hepinizin çok iyi bildiği gibi, İstanbul'un 
hakiki ihtiyacı olan yüzbin kişilik staddan he
nüz ses ve şada yok. 

Elde mevcut bir imkândan faydalanarak 
Galatasaray'a aidolan Ali Samiyen stadının mo
dern bir stad haline getirilmesi de başka bir 
üşüntü. Evvelâ projesi tasdik edilmemiş inşa 
müsaadesi alınmamış. Sonra stad hesaps z ya
pılmış izdiham ve trafik kesafeti hesaplanma
mış. Daha sonra inşa kontrolundaki hatalar yü
zünden açılışında bir facianın doğmas na se-
beboldu. Bugün iskân müsaadesi yok denili
yor. Bu hal de, Iıtanbul'un yüzbin kişilik bir 
stada olan âcil ihtiyacı ortaya koymaktadır. 

1958 de yeri tesbit edilerek inşasına 'başla
nan Ankara'nın Cebeci stadı altı senedir biti-
rilmodi. Bundan ötürüdür ki, 30 sene evvel ya
pılmış, ondan sonra Hükümet merkezinin ihti-
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yacı hesaplandığı için yenisi yapılmamış olan I 
Ankara stadının durumu malûm. 

İzmir'e gelince, izmir'in mevcut, âdeta asa
rı ile Alcancak stadı sağa sola yapılan çıkma
lar.. ilâve inşaatler âdeta kuşa benzetildi. Hal
buki bundan tam 24 sene evvel yeri tesbit edi
lerek bâzı haz rlıkları yapılan Halkapmarda-
ki Ege spor sitesinden de bir haber yok. Geçen 
ve evvelki seneler İzmir'e bu maksatla sarf edi
len 10 milyon liraya yakrn para, eğer Halkapı-
nar sitesine sarf edilseydi bugün elimizde mo
dern bir te,Ü3 olacaktı. Fakat ne yazık ki; plân
lı kalkınmadan bahsedenler bu plansızlığı gö
rememişlerdir. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Bu ve'sile ile 27 Mayıstan bu yana Spor - To-

to gelirleriyle memleketin çeşitli bölgelerinde 
yapılan veya onandan spor tesislerinden «stat 
kapalı salon, yüzme havuzu, kayıkhane ve saire-
nin» durumlarının çeşitli dedikodulara sebe-
boldı-ğunu cç klamak isteriz. MeLelâ, 

1. Tesis projelerinde bilerek veya bilmiye-
rek yapılan ve büyük paraların ödenmesine se-
bebolan hesap hataları. 

2. Projeler tekemmül ettirilmeden ve hat
tâ ortada yokken ihalesi yap.lan tesisler, 

3. llanlablitesi hesabcdilmeden gelişi gü
zel yaptırılan tesisler. 

4. Milletin milyonlarının harcandığı bu gi
bi tesislerden bâzı şahısların menfaatlendiği id
diaları 

5. Yeniden inşası düşünülen tesisler için bir 
öncelik çırasın, n mevcudolmadiği. 

Kıymetli arkadaşlarım, 

Her vesile ile plânlı çalışmadan, hak1 ve hu
kuk prensiplerinden bahseden bundan evvelki 
Hükümetlerin bu mevzudaki hatalı tutum ve 
davranışına alt bir başka misal daha verme
den geçemiyeceğiz. 

Bir sözlü soru münasebetiyle huzurunuza 
getirdiğimiz bu hususu bugünkü muhalefet par- I 
tisinin, yani Halk Partisinin ç, karcı politika
sına bir misalidir. 

Yina hepinizin çok iyi hatırlıyacağı gibi, 
evvelki sene Halk Partin üç büyük şehirde mev
cut büyük kulüplere bir Atatürk turnuvası yap
tırdı. I 

— 21 

20.5.1965 O :1 
Bu turnuva ile gençliğin, yardıma muhtaç 

kulüplerin sırtından kazandığı 100 binleri da
ğıtacağına indirdi. 

Arkadaşlar, 
Para kazanmak yolunda büyük Ata'nın is

mini kullanmak, hem ölümsüz kurtarıcının ru
hunu tazip eder ve hem de Büyük Ata'ya say
gısızlık olur. Hele partilerini kurduğunu ileri 
sürerek Büyük Ata'ya herkesten yak n ve her
kesten fazla bağlı olduklarını iddia edenlerin 
bu tutum ve davranışlarını, Atatürkçülükle 
kabili telif olarak mütalâa etmeye imkân yok
tur. 

Yardıma muhtaç gençlik teşekkülleri si
yasi partilerden himaye beklerken, spor te-
teşekküllerlni istismara kalkmak onların sır
tından para kazanmaya çalışmak gençliğe hiz
met değil fenalık olur. 

Arkadaşlar, 
Büyük Ata'ya riyasız bağlı, samimî insanlar 

olarak bu vesile ile şunu söylemek isteriz ki, 
Türk Milletinin bütününün sem'bolü olan Büyük 
Kurtarıcıyı kimse inhisarına alamaz. 

Heie küçük maddi menfaatler mukabili Bü
yük Ata'n:n temini istismara kalkanlar, asla Ata
türkçü olamazlar. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Sırası gelmişken, yanlış bir anlayışı izah 

etmek, bu konuda ileri geri konuşanlara bir ce
vap vermek için «spor ve politikadan da» kısa^ 
ca bahsetmeyi faydalı bulmaktayım. 

Bugün dünya yüzünde yaşıyan ırk, din, mez
hep ve kültür ayrılıkları gösteren milletleri 
biribirine yaklaştıran ve hattâ bağlıyan mev
zuların başında spor faaliyetleri ve temasları 
gelir. Yine bugün dünya yüzünde yaşıyan in
sanları siyasi, içtimai ve iktisadi mevzular ka
dar. bazan daha da çok alâkalandıran mevzula
rın başında yine sporun bulunduğunu unutma
mak lâzımdır. 

Binaenaleyh milletleri ve kütleleri alâka
landıran çeşitli mevzuların birer politikası ol* 
duğuna göre bütün bir memleket gençliğini 
alâkalandıran sporun da kendisine mahsus bir 
politikası olması icabeder. 

Bu hususu bu suretle ortaya koyduktan 
sonra, memleketin çeşitli dertleriyle meşgul 
olan millet mümessillerinin (senatör ve milletve-
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Killerinin) gerek kendi bölgelerine ait ve ge
rekse bütün memlekete şâmil bir mahiyet arz 
eden sporla, sporun çeşitli kollariyle meşgul 
olmaları vazifeleri eümlesindendir. Şu halde, 
spor ve politika biribiriyle o kadar hemhal ol
muştur ki, bâzı yetersiz ve bilgisiz kimselerin 
hatalarını yüzlerine vuranları susturmak ça
bası içinde «sporla politikayı ayırması lâzımdır» 
şeklindeki iddiaları yersizdir ve mesnetsizdir. 

Bilhassa ömrü boyunca bu mevzua gönül 
vermiş, bu mevzuda. yorulmak bilmeden çalış
mış, memleket içinde ve beynelmilel alanda 
yaptığı hizmetlerden ötürü takdir edilmiş insan
ların, nerede olurlarsa olsunlar, hangi makamı 
işgal ederlerse etsinler sporla meşgul olmaları 
tabiî haklan olacağı kadar, bir memleket bprcu-
dur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Mâruzâtımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Bundan evvelki senelerde Beden Terbiyesi büt
çelerinin tenkidi vesilesiyle yaptığımız konuş
malara cevap veren Devlet Bakamlarının va-
dedip de yerine getirmedikleri hususlarla bun
lara ilâve ettiğimiz yeni bâzı hususları dile ge
tirerek dikkat nazara alınmasını istirham edece
ğiz. 

1. Bugünkü teşkilâtın yetersizliği göz 
önünde tutularak yeni teşkilât kanununun ilk 
imkân ve fırsatta çıkarılması, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile Köy Bakanlığının ku
ruluşu gibi bir kararname ile Spor Bakan
lığının hemen kurulması. 

2. Facialara sebebolan izdihamları önlemek 
ve yabancılara karşı yüzümüzü ak etmek için 
büyük şehirlerimizden İstanbul, Ankara ve İz
mir'de beynelmilel temaslar için birer modern 
stadın acilen inşası. 

3. Taşkınlıkları tecavüz mertebesine va
ran, spor alanlarındaki seyircilerin durumu 
üzerine eğilinerek gerekli tedbirlerin alınma
sı. 

4. Profesyonel takım çalıştıran spor ku
lüplerimizin biran evvel şirket haline getiril
mesi, 

5. Malî müzayaka içinde bulunan kulüple
re yardımın artırılması, 

6. İlmî bir çalışma yoluna girmek için 
Spor akademisinin kurulması, 
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7. Geri kalmış bölgelere, bilhassa Doğu böl

gesine gereken ehemmiyetin verilmesi, amatör 
sporun teşviki, 

8. Yüksek Spor Konseyinin kurularak 
spor işlerimize tertipli ve plânlı bir düzen ve
rilmesi. 

9. Futbolumuzun kalkınması, muayyen bâ
zı şehir kulüplerinin inhisarından kurtulması 
için İngiltere'de ve Avrupanın futbolu ileri 
bölgelerinde olduğu gibi bütün memleket sat
hını kapsıyan çok takımlı Türkiye profesyonel 
liglerinin kurulması, 

10. Millî sporumuz güreşin, eski şerefli 
halini alabilmesi için geçen ve evvelki seneler
de üzerinde İsrarla durduğumuz, güreşin köy 
meydanlarından itibaren ele alınarak bucak, 
ilçe ve il merkezlerine şâmil teşvik müsaba-
kalariyle hakiki kıymetlerin meydana çıkarıl
ması, 

.1.1. Teşkilât kademelerinin müdahaleden 
azade, büyük kulüplerin baskı ve tesirlerinden 
uzak, mevcut talimat ve nizamlara uygun şe
kilde çalışan bir mekanizma haline getirilme
si. • 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Mâruzâtımızı tamamlarken, tahammülünüzü 

suistimal etmezsek, iki hususa daha dikkatini
zi çekmek istiyoruz. 

Bunlardan birincisi; 1960 Haziran'ından son
ra Hükümette vazife alan ve spor işlerini ted
vir eden Devlet Bakanlarının tutumu, diğeri de 
bugünkü Hükümetin başında bulunan Sayın 
Başbakanın bu mevzudaki hassasiyet ve samimi
yetidir. 

Birincisi, yani bugüne kadar işbaşına gelen 
Devlet Bakanlarının tutum ve davranışlarını 
özet olarak şöyle çerçevelenebilir. 

İlk Devlet Bakanı : Bu mevzuu bildiğini, 
zannederek işbaşına geldi fakat maatteessüf hiç
bir müspet icraat yapmadan ayrıldı. 

İkinci Devlet Bakanı, mevzuun yabancısı 
olarak işbaşına geldi. Mevzua yabancı olarak 
işbaşından uzaklaştı. 

Üçüncüsü, bilgisiz geldiği Devlet Bakanlığın
da bir şeyler öğrenmeye çalıştı birçok hatalar 
yaptı fakat bâzı şeyler öğrenerek ayrıldı. 

Sonuncusu, yani bugünkü Devlet Bakanımız, 
belki mevzua karşı fazla bir yakınlığı yoktu 

— 22 — 



M. Meclisi B : 11Ö 
ama iik andan itibaren gösterdiği hüsnüniyet 
ümitlerin kendisine bağlanmasına sebeboldu. 
İnşallah bu yoldaki çalışmalariyle memleket 
gençliğine hayırlı işler yapacaktır. 

İkinci maruzatımız, spor işlerimizde gördü
ğümüz bâzı aksaklıklar münasebetiyle kendisi
ne başvurduğumuz Sayın Hükümet Başkanının 
bu mevzua karşı gösterdiği hassasiyettir. 

Şöyle ki; lütuf buyurdukları 24 Nisan 1965 
tarihli cevabi mektuplarında aynen şöyle demek
tedirler. 

«Türk gençliğinin beden eğitimi ve sporunun 
daha ehil ellerde yürütülmesi konusundaki kıy
metli temennilerinizi havi mektubunuzu aldım. 

İtiraf ederim ki, bu önemli konuyu etraflı 
olarak ele alacak vaktim olmadı. Türk gençli
ğinin bu önemli dâvasında Hükümet olarak 
mümkün ve lüzumlu tedbirlerin alınması için 
çalışacağımız hususunda müsterih olmanızı di
ler bu vesile ile sevgilerimi sunarım.» 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Bu küçük açıklama gösteriyor ki, bütün bir 

memleket gençliğini alâkalandıran beden eğiti- J 
mi ve spora bugüne kadar gösterilmemiş olan 
alâka bundan sonra gösterilecek, istikbâlimizin 
teminatı, istiklâlimizin koruyucusu Atatürk 
gençliği modern tesislerde müsait şartlar için
de spor yapacaklar, muasır medeniyet seviye
sine ulaşmakta gecikmiyeceklerdir. 

Bu vesile ile Beden Eğitimi ve Spor Bakan
lığının 1965 bütçesinin memleket ve Türk genç
liğine hayırlı olmasını temenni eder hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

. . BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmet Kapısız t. Yok. 

Bundan başka grupları adına söz istiyen ar
kadaşımız yoktur. 

Şahısları adına söz istiyenlere geçiyoruz. 
Sayın Sadi Binay, buyurunuz. Lehte, aleyh

te, üzerinde olduğunu lütfen işaret ediniz. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurunuz, konuşmanız 5 da

kika ile sınırlanmıştır. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Muhterem arka

daşlar, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
26 yaşında bir kanunla idare edildiğini bilmek
teyiz; 

2Û.5.1S66 0 : 1 
Gör ev olarak; 
«Yurttaşın fizik ve moral 'kabiliyetlerinin ulu

sal ve inkılâpçı amaçlara göre gelişmesini sağla
mak, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve 
idare etmek» vazifesi verilmiş. Yerinde fakat 
çok şümullü bir görev. Spro, o tarihten bu ya
na büyük inkişaflar kaydetmiş. Fakat cirit, ol
dukça, yelkencilik, binicilik, hattâ güreş gibi alta 
yadligâri ve bilhassa talhamımüle, kuvvete, cesare
te, enerjiye dayanan spor kollarında gerilemeler 
olmuş, dünyadaki mevkiimizi kaybetmişiz. Muh
telif seîbeplett parlâmentonun üç yıllık dönemin
de birçok defa arkadaşlar tarafından ileri sürül
dü. Bendeniz, bunları şu şekilde toplıyabildim. 

1. Bu işlere belden eğitimi ve spora ayrılan 
senelik bütçe bir apartman parası kadar 
4 600 000 lira... 

2. Okul sıralarında spor aşkı beden eğitimi 
aşılanmıyor. Her 1 000 öğrenciden bülâlhara sade-
ıce 2 si beden eğitimi ile ilgileniyor. Ortaokul
larda taftada sembolik, 1 saat var. 

Dünyada bir başka benzerimiz var mı? Bile
miyorum. 

3. Okul içi Beden Terbiyesi faaliyetleri Mil 
lî Eğitim Bakanlığınca yürütülüyor. Çeşitli okul 
faaliyetlerini murakabe eden, Beden Eğitimi ve, 
İzcilik Şuibesi, Müdür dâhil 6 kişi çalışıyor. 

4. Okul dışında, gençlik meşgul edilemiyor. 
Ya kahve köşelerinde yahut talih oyunları masa
sının (başında. 

5. Spora karşı alâka sadece futfbol müsaba
kalarına inhisar ediyor. O da kulüp tutumu iti
yadından ve spor - Totonun heyacanından ileri 
gelmekte. Amatörlük inkişaf edemiyor.' 

6. Yeteri kadar Beden Eğitimi öğretmeni
miz yok. Mevcut ihtiyacın sadece beşte biri. Ye
teri kadar antrenör ve monitör yok. 

7. 25 çeşit spor branşında 18 federasyon fa
aliyette. Fakat fahriyen idare edillmek. Bir iş 
fahriyen ne kadar idare edilebilirse o kadar mu
vaffak olunabiliyor. 

8. Spor tesisleri öğretici ve halik ihtiyacı 
için olmaktan ziyade profesyonel veya eğlendiri
ci hüviyette, Dağcılık, yelken faaliyetleri, su ka
yağı, tatil kampları tesisi gffl» turist çekici en
düstri faaliyetleri çok yavaş gelişmekte. 

9. Atletizmde Balkanlar seviyesinde bile de-
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10. Genel Müdürlüğün tesis inşaat projele

ri tasdiki, kontrolü, meılkezin çok dar ve sıkışık 
kadrosu ile yapılmakta, bu hal gecikmelere, ak
samalara ve eksik kontrola yol açmakta, yatırım
ları geciktirmektedir. 

11. Bölge Başkanları olan valiler kanunen 
mücehhez olmadıklarından, çalışmalarda merke 
ziyet sistemi caridir ve yürüyen işlerde bile ak
saklıklara, zaman kaybına sebebiyet vermekte
dir. 

12. Beden eğitimi insan sektöründe en mü
kemmel bir yatırımdır. 5 YıMık Plân ise; insan 
sektörünü ve dolayısiyle bu yatırımı ihmal et
miştir. Bu sebeplerle gençlerimiz orduya asker
lik öncesi beden ve moral yönünden hazırlıkh 
girememekte işçilerimiz, sağlıklı ve moral bakı
mından hazırlıklı yetişememekte ve iş hayatında 
bu yüzden" sık sık hastalanmaktadırlar. 

Bunlara cevaben diyebileceğimiz şeyler şun
lardır : 

1. Bu bütçe, bu sistem, bu teşıkilât bu kapa
sitede yönetildikçe, bu aksamalar bu şikâyetler,. 
devam edecektir. Gayeye erişilemiyecclktir. , 

2. Bu problemi tok Devlet Bakanlığının 
omuzlan çekemez. Spor için saha ve tesisler 
millî bir dâvadır. Beden eğitimi, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Millî Eğitim, Millî Savunma Ba
kanaklarının ve alelûmum köy kalkınması ile 
ilgili bütün bakanlıkları meşgul etmelidir. 

3. Bu sebeple ilgili Bakanlıklarla Millî Be
den Eğitimi Konseyi kurulmalıdır. 

4. Spor - Toto faaliyetleri iyi şekilde inki
şaf etmeîklo ve yrlda 35 milyon liralılk tesis ya
pılmaktadır.. 

Ancak, bu tesislerin yönetilmesi, idaresi ve 
bütün beden eğitimi için Hazineden ayrılan pa
ra 1,5 milyon lira gibi sembolik bir rakamdır. 

îyi ve garantili bir istikibal ferah bir hayat 
temin edemediğimiz, yeter sayıda antrönör, mal
zeme ve saha bulamadığımız insanlardan bugün 
alabildiğimiz müspet neticeler varsa; sadece bir 
ideal ve iman kuvvetinin eseridir. 

Netice olarak muhterem arkadaşlar; ilk yapı
lacak iş; bir Spor Bakanlığının kurulması ve 
Yüksek Meclisin yaikm alâkasını temin etmek ola
caktır. 

Bu konuda, teşkilât ve ilgili Bakanlık tara
fından müspet çalışmalar yapılmıştır. Bu kadro 
ve bütçe ile Beden Terbiyesi Umum Müdürlü-
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günden daha fazla bir şey beklemek, haksızlık 
olu:1. Kendif.eriue 1965 yılında başarılar dilerim. 
Bu arada, büyük bir sayfasını tamamiyle spor 
'işlerine hasreden basınımıza da teşekkürlerimi 
sunarım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Altuğ, le

hinde, aleyhinde veya üzerinde olduğunu lütfen 
işaret buyurun. 

ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 
Üzerinde efendim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 

yılı bütçesi hakkındaki görüş, tenkid ve temenni
lerimizi arz etmeden evvel, Sayın Bakan ve mesai 
arkadaşlarını ve Yüce Meclisi saygılarımla selâm
larım. 

Sayın Milletvekilleri : 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi 

üzerinde, daha evvel şahsım ve geçen yıl grupum 
adına söz almış ve diğer milletvekili arkadaşlarım 
gibi düşünce, görüş, tenldd ve temennilerimizi 
arz etmiştim. 

Amı görüvorum ki, bu konuda emek harcıyan 
diğer bütün milletvekilleri gibi, benim sözlerim 
de bu kubbede bir hoş seda bıraktıktan sonra, 
zabıtların kalın sayfaları arasına gömülmüş ve bir 
daha hiç kimsenin hatırına gelmeden unutulup 
gitmiştir. Sanki bu çalışmalar, uyarmalar ve te
menniler okunmak, incelemek ve yararlanmak 
için değil lâf olsun diye söylenmiştir. Oysa ki; 
bu kürsüden, yapıcı fikirler öne sürülmüş dert
lerin giderilmesi için uyarıcı temennilerde bulu
nulmuş ve içten duygularla Türk gençliğinin 
yarınına ışık tutulmuştur. 

Ama kerametleri iadece kendilerinden men
kul idareciler, bir gün olsun, bu zatları karıştır
mak söylenenleri okumak zahmetine katlanmamış
lardır. Elbette sonu, idaresizlik ve ilgisizlik neti
cesi, binbir çirkin olay ve yeniliği ile dolu da olsa, 
iç ve dış turistik geziler varken bunlardan zaman 
artırıp Meclis zabıtlarını okumak mümkün mü? 
Meclis, dertlerin dile getirildiği bir yer değil, sa
dece, az dahi olsa para istenilen bir yerdir. On
dan sonra Meclis ve milletvekilleri kim oluyor ki; 
idarecilerimize akıl versin, yol göstersin. Ve son
ra sporumuzun her dalda gerilediğinden yakım-
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rız. Batmadığına şükredelim. Eğer hâlâ ufak te
fek başarılar elde ediyorsak; bu sadece gençleri
mizin Türke has cevherinden ileri gelmektedir. 
Size ibret verici iki misal vereceğim; Avrupa ku
pası eleme maçı için, Futbol Millî Takımımız 
Portekiz'e giderken idarecilerin beyanatı şu idi; 
Portekiz'e çok gol yememek için gidiyoruz ve 5 
gol yiyerek döndük. 

Bir vakitler dünyayı dize getirmiş olan güreş
çilerimiz şu anda müsabaka için Avrupa'ya git- ' 
mislerdir ve en yetkili ağızdan söylenen şudur; 
«Helsinki'ye, Türkler minderden ka/;tı denmesin 
diye gidiyoruz.» Demek kaderimizde bu günleri 
de görmek varmış. Aylardan beri kamplarda ça
lıştırılan görüşçilerimizle, futbolcularımızla mü
sabakalara sadcco fazla gol yememek ve minder
den kaçmış olmamak için katılıyormuşuz. Ama 
bol, bol idarecinin katıldığı bu turistik seyahat
ler sonunda, Devlet kedinden harcanan para
ları ve kırılan spor haysiyetimizi düşünen yok 
ve sonra kazanma aşkı, morali tükenen gençlerle 
müsabaka kazanacağız. Bu mümkün mü? 

Bütün bunları söylemekteki maksadım spor
la ve sportif faaliyetlerle ,uzak - yakın ilgi ve bil
gi derecesini bilemediğim, 4 ncü Koalisyon Hü
kümetinin, Sayın Devlet Bakanını uyarmak, 
teşkilâtına, özlemini duyduğumuz, yepyeni bir 
ruh, bir düşünce ve çalışma aşkını getirmesini 
dilemekten ibarettir. Dev adımlarla yarışılan 
spor dünyasında Türk milletine en olumlu hiz
met, gençliğini kahvehane kös3İerinden, oyun 
malaların lan çekip spor sahalarına çıkarmakla, 
mümkün olacaktır. Bunun inn her şeyden evvel, 
herkez tarafından ve defaatle söylenen Teşkilât 
Kanununun çıkarılması şarttır. Hitler'in Nasyo
nal - Sosyalist Almanyasından, daha 1938 yılında 
alınmış olan 3530 sayılı Kanun ile bu dâva yü
rümez. Bugünkü nizam içinde, kabili münakaşa 
olan konu, sporun, Devlet bünyesi içinde mütalâa 
edilip edilemiyeceği ve Devletin epor işlerine doğ
rudan doğruya müdahale etmesinin yerinde olup 
olmadığı konusudur. 

Halen olduğu, gibi Devlet, Genel Müdürlük 
eliyle, federasyon işlerini tekabül edercesine, sta
tükoyu muhafaza ile, ceza tâyinine fiküstürleri tan
zimden başlıyarak lig takımlarının adedini indi
rip çıkarmaya, federasyon işlerine karışarak, yer
siz, zamansız, sebepsiz azil, nakil ve tâyinlere va
ran müdahalelerine devam etmeli midir, yoksa 
bunları ve her türlü sportif faaliyet organizas- | 
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yonlarım spor klüplerinin uhdelerine bırakarak, 
sadece kontrol ve malî yönden destek olma, te
sisler kurma, öğretici, yönetici, koruyucu istika
metteki çalışmalarının teknik sonucu ile yetin
meli midir? 

Zamanımıza göre, bu gerçek ve zaruretin ar
tık su yüzüne çıkarılması zamanı gelmiş ve hat
tâ geçmiştir. Kanaatimizce ikinci görüşü kapsıya-
cak şekilde hazırlanacak olan teşkilât kanunu, 
sporumuzun anadertlerini halledecek nitelikte ola
caktır. Böyle bir kanunun Yüce Meclisin büyük 
iltifatına mazhar olacağına ve geciktirilmeden çı
karılacağına kesin güvenim vardır. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Spor - Totonun sağladığı geniş malî imkânlar 

sayesinde, yeni yeni spor tesislerine kavuşmakta
yız. Ancak bu konuda mekanizmanın ağır işlediği 
ve birçok söylentilerin çıktığı kimsenin gözünden 
kaçmamaktadır. Ağır - aksak işliyen bu çarka 
süratle el atmak, tesisleri, büyük şehirler dışına 
da adilâne bir ölçü içinde yaymak ve inşaatları 
Bayındırlık Bakanlığı bünyesi içinde kontrol ve 
santralize etmek icabeder. Bunun çarelerinin 
aranmasını istiyoruz. Merkez teşkilâtının illerde 
müessir bir kontrol müessesesi kurması ve beledi
ye hisselerinin tümünün o mahallin spor tesis ve 
işlerine sarfedilmesinin sağlanması zaruridir. 

Spor - Toto yanında întes - Toto ve Spor - Lo-
to kurulması değerli gelir kaynakları Bağlıyacak
tır. Bu itibarla, bunlara ait kanunların bir an ev
vel Yüce Meclise sunulması gerekir. 

Bu çalışmaları halisane duygularla temenni 
eder, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 
yılı Bütçesinin hayırlı ve başarılı olmasını dile
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu? Yok. 
Sayın Çilesiz? Yok.. Sayın Okumuş? Yok. Sa
vın Sarıgöz? Yok. Sayın Geçioğlu? Yak.- Sayın 
t.hami Ertem? Burada... Buyurun. Lehinde 
aleyhinde, üzerinde olduğunu belirtin lûfen. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) —. Aleyhinde... 
Muhterem arkadaşlarım, ben beş dakika için

de iki mevzua temas edeceğim. Spor yarışmala
rında Dünya Mâsında aldığımız dereceler ma-. 
lûmdur. Bunlar arasında tek derece aldığımız 
kol güreştir. Maalesef güreş üzerine gerekli il
giyi gösteremememiz bize bu şubede Dünyada 
aldığımız dereceyi kaybettirmiştir. Bunun üze
rine eğilmemiz lâzımdır. Bunun, menşeine ka-
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dar gitmekle kabil, olacağına inanıyorum:-Gü
reşin i'ki kaynağı vardır. Birisi Kınkpınar ça
yın, diğeri de Kırkpınar güreşleridir. Kırkpınar 
güreşleri, Kırkpınar çayırı bir yandan güreşi
mizin en velud kaynağı olmakta, diğer yandan 
da, Türk tarihinin en mühim hâtıralarından bi
risidir. !%tih yıllarının hâtırası olan Kırkpı
nar güreşleri üzerine Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün eğilmediğini görmekle üzüntü 
duymaktayız. Halk tarafından büyük ilgi gös-* 
terilen ve her sene yüzbinleri aşan seyirci tara
fından takibedilen Kırkpınar yağlı güreşlerine 
karşı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ilgisiz 
kalmaktadır. O kadar ilgisiz kalmaktadır ki, 
1963 yılında programa 500 000 lira ile Kırkpı
nar tesislerine başlama konulduğu halde bu ye
rine getirilmemiştir. 1963 yılından geri kalan 
bu tahsisat, 1964 - 1965 yılları programlarında > 
da yer almıştır. Bu sebeple birinci üzerinde 
durduğum ve tenkidettiğim .mutlak hailine, 
hem de, millî şerefimiz ve hâtıramız olan güre
şin üzerine eğilmek ve bu arada Kırkpınar gü
reşlerine ve karakucaık güreşlerine gerekli il
giyi göstermektir. 

İkinci mesel.e: Yatırımların nasıl, hangi esas
lara göre elo 'alındığını ve niçin programın tat
bik edilmediğini sormaktır. Yine 1963 yılında 
Kırkpmardan ayrı Edirne spor tesisleri için 
500 000 Tl. hk bir tahsisat olduğu halde keşif
lerin fazla çıkması ileri sürülerek o yıl Edirne 
spor tesislerinin ihalesine müsaade edilmemiş
tir. Ama 1964 ve 1965 programlarına da alın
mamıştır. Nasıl programdır bu ve hangi esas
lara istinadetmektedir, kimleri, ne için tercih 
etmektedirler? Binaenaleyh, bu iki ıkonuda, 
Beden terbiyesi Genel Müdürlüğünün ilgili ol
masını Sayın Bakanımız Sekip înal'd'an bu iki 
meseleye eğilmesini istirham edeceğim. Sözleri
me Kırkpınarın Türk tarihi için ve Türk gü
reşi için büyük ehemmiyetini belirterek Sayın 
Bakandan bu sene bu mesele üzerinde ehemmi
yetle durmasını rica ederek son verir, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı yerini, Sa
yın Çanga'ya bırakmıştır. Buyurun. Lehinde, 
aleyhinde, üzerinde olduğunu belirtin. 

SADRETTIN ÇANĞA (Bursa) — Üzerinde. 
Muhterem arkadaşlarım, sadece bir konu 

üzerinde vaktinizi işgal edecektim. Ancak Ada- I 
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let Partisi Grupu adına Sayın Şinasi Osma ar
kadaşımız geçen yıl bütçesinde olduğu gibi, bu 
yıl da Hükümet olarak bir ilgimiz olmamasına 
rağmen Cumhuriyet Halk Partisinin Atatürk 
adına tertibettiği turnuvayı ve bunun gelirleri
nin «dağarcığına» gibi bir tâbirle cebine indir
diğini ifade etmiş olmasalardı bu konuya do
kun mıyacaktım. 

Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisinin kuru
cusudur. Bu tarihî bir gerçektir, hiçbirimiz in
kâr edemeyiz. Atatürk aynı zamanda bu mem
leketin de fkurtarıeısıdır. Yurttaki bütün teşek
küller Atatürk adına sportif de olsa bir kısım 
faaliyetler tertibederler. Cumhuriyet Halk Par
tisi de bu noktadan hareket etmiştir. Bunu, 
kendi dağarcığına bir şeyler indirmek gayesi 
ile değil, ama bu turnuvaya iştirak eden klüp
lerimize en azından bir maddi gelir sağlamak 
veya hiç olmazsa onların kulüplerinin çatıları 
•allına, tarihlerine intikal edecek bir armağan 
fırsatını verebilmiş olmak içindir. 

Bu noktayı geçiştirdikten sonra, bir hususa 
temas etmek istiyorum. Son günlerin ıkonusu 
olan bir mesele vardır. Millî ligin 16 takımdan 
18 e veyahut 20 takıma çıkarılması konusu. 
Her nedense büyük ilgi ile karşılanan ve Par
lâmentoya mensup arkadaşlarımızın da ilgisini 
çeken bu konuda bilhassa üç büyük kulübe 
'mensup çevreler, milletvekillerinin bu kabîl iş
lerle uğraşmasının . doğru olmadığını, bunun 
bir siyasi baskı vasıtası olduğunu ifade edegel-
•mektedirler. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesini konuşuyoruz. Kürsüye çıkan arkadaş
ların hepsi sporun her çeşidini şu kürsüde di
le getirdiler. Bu Parlâmento; memleketin dâ
vası olan hangi konu varsa hepsinin üzerine eği
lir. Arkadaşlarımız hatırlryacaklar, Meclis açıl
dığı zaman asker sporcuları ilgilendiren bir 
kanun teklifi getirmiştik. Bu defa, aynı çevre
ler Meclis koridorlarında bu teklifin memleket 
sporuna çok faydalı olduğunu, zaman zaıman 
basına da ifâde ederek bizi desteklemişlerdir. 
Buna mukabil basının bir kısmi; memleketin 
bu kadar önemli işleri varken Mecliste asker 
sporcular konusu Ikonuşulur mu, diye bize ta
rizde bulunmuşlardır. Şimdi de yine aynı çev
relerin, memleketin futbol sahasında kalkın
masını temin maksadiyle, Anadoluya yayılma
sı isteğimizden ileri gitmeyen bir gayretimizi; 
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«Milletvekilleri, Parlâmento işlerini bırakıp 
sporla uğraşıyor» diye söylenmeleri cidden üzü
cüdür. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü büt
çesi dolayısiyle çok şeyler söylenebilir, vaktimiz 
az. Bu üzüntümüzü, buradan bizi bu isnatlar 
altında bırakan spor idarecilerine söylemek 
için kısaca işaret etmeyi lüzumlu buluyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi ÖzoğuH Yok. 
Sayın İhsan Önal? Yok. Sayın İbrahim İmir-
zalıoğlu? Yok. Sayın Nihat Diler? Yok. Sayın 
Muslihi'ttin Gürer? Yok. Sayın Hâldan Kısayol? 
Yok. Şimdiye kadar söz alanlar bunlardan iba
rettir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SEKİP İNAL (Hatay) 
— Sayın Başkan, ' muhterem milletvekilleri, 
Beden Terbiyesi bütçesinin görüşülmesi dolayı
siyle gerek grupları adına, gerek şahıslan adı
na konuşan muhterem milletvekillerinin, ko
nuşmalarını gayet ciddî ve esaslı mütalâalar 
halinde takibettiğimi arz etmek isterim. Be
den Terbiyesi, hakikaten arkadaşlarımın hemen 
hemen ittifakla üzerinde durdukları bugünkü 
ihtiyaçları karşılıyamıyan bir kanunla yönetil
mektedir. Kanun 1938 yılında çıkarılmış ve 
uygulanmasına devam edilmektedir. Vazifeyi; 
yüksek itimatlarınızla başladığım günden iti
baren çalışmaları takibettim. 

Yine arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, iki 
noktadan ben de işlerin iyi yürümemesinin se
beplerini tesbit etmiş bulunuyorum. Bunlardan 
birisi, kanunun yetersizliği. İkincisi; o ka
nunla teşkil edilmiş bulunan Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün mevcut kadrolarla artık 
vazife göremez hale gelmiş olmasıdır. 1938 den 
itibaren Türkiye, çok yeni merhaleler katetmiş 
ve büyük inkişaflara mazhar olmuştur. Sos
yal, ekonomik ve kültür hayatında 27 seneyi 
çok gerilerde bırakmıştır. Halâ 27 yıl önce ve 
tefe parti idaresi devrindeki o günün şartları
na göre hazırlanmış olan bir kanunla bu hizme
tin ifa edilmesi hakikaten imkânsız hale gelmiş
tir. O halde; günün şartlarına ve bugün Türk 
Milletinin ulaşmış olduğu yüksek seviyeye göre 
bu meselenin ele alınması ve yeniden teşkilât
landırılması ve kadrolar tahsis edilmesi ciddî 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bütün arkadaşla-
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rımla bunun üzerinde ittifak etmekteyim. Yine 
ittifak ettiğimiz kesin bir nokta vardır ki ; bu 
Teşkilâtın, hakikaten beden eğitiminin bünye
sine giren ve kendi mevzuunu teşkil eden çe
şitli spor dallarının gereği gibi bir düzene ko
nulamamış olmasıdır. Kanun, tamamen yetki
leri Genel Müdürün ve bilhassa Bakanın irade
sine terk etmiştir. Bakan meseleleri geniş bir 
görüş içerisine alır, tatbikatını yaparsa; işler 
o istikamette gelişecek, bakan hangi yolda bir 
görüşe sahibolursa o görüş içerisine bütün ça
lışmaları sığdıracak. Ve bugüne kadar yapı
lan aksaklıklar gördüğümüz yanlışlıklar, bü
tün arkadaşlarımın üzerinde durdukları birta
kım müdahaleli hareketler, tamamen kanunun 
bünyesinden doğmaktadır. Kanun, zirveye ba
kanı oturtmuş ve ondan sonrakilerin, aşağı -
yukarı söz hakkı yok gibi bir hal hâsıl olmuş
tur. İşte bütün şikâyetlerin merkezi'bu nok
tada toplanmaktadır. O halde kanunu vazife 
ve yetkileri dağıtacak, birtakım teşkilât içer
sinde ve bilhassa bizim idaresiyle geliştirmesi 
ile, seviyesini yükseltmesiyle görevli bulundu
ğumuz bütün spor dallarında çalışan kulüpleri 
ve diğer teşekkülleri, bu mesuliyetle müdahil 
hale getirmek ve aynı zamanda onların da vazi
felerinin bu idare içinde mevkii olduğunu an
latmak noktai nazarına bağlı bulunmalıdır. 
Benim müşahedem odur ki, yetkileri dağıtmak 
lâzımdır. Bugün içinde yaşadığımız demokra
tik sistem oy sistemine dayanmaktadır. Halbu
ki kulüplerimiz, idarelerinde hiçbir reye ve 'hiç
bir söz hakkına sahip değildir. Bunun misalini 
son federasyon başkanının seçiminde bizzat mü-
şahade ettim. Kulüpleri temsil eden arkadaş
larımızın beyanlariyle de anlamış bulunmakta
yız. O gün, çağırdığımda biliyorsunuz ki ; ye
ni federasyon başkanını seçerken seçim usulü
ne önem verdik. Gelen arkadaşlarımız ittifak
la bir nokta üzerinde durdular, dediler ki; 
«1938 senesinden beri kurulmuş olan teşkilât, 
her zaman federasyon başkanını, idare kurul
larını tamamen kendi görüşüne göre değiştirir, 
tespit eder, ve bizde onlarla çalışmak mecburi
yeti ile karşı karşıya kalırız. İlk olarak siz 
bizleri çağırdınız ve mütalâamızı sordunuz bun
dan dolayı hepimiz memnunuz» ifadesinde, bu
lundular. O halde muhterem arkadaşlarım, vazi
fe görenlere her şeyden evvel bizim anlayışımız 
içerisinde, birtakım mesuliyetler yüklemek lâ-
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zımdır. Sporumuzun ana kaidesini ve kayna
ğını tenkil eden gerek bütün kulüplerimiz ve 
gerekse onlarm idarecilerinin cihetteki, bizim 
idari mesuliyetimize katdmaları- lâzımdır. Bun
lar da arz ettiğim gibi, seçimle onlarm oyları
nın desteğini sağlamakla mümkün olur. 

ikincisi; yine bir hakikattir ki, Yüksek He
yetinizce de malûmdur, bugüne kadar eleman
lar değiştirilmiş, bunlar da isabetli veya isa
betsiz tâyin1 er yapılmak suretiyle memlekette 
çeşitli huzursuzluklara sebeb'yet verilmiştir. 
Birtakım insanlar yekdiğerlerine dayanarak 
daima birtakım ekipler halinde gelmiştir. Bir 
ekibi götürmek diğer ekibi getirmek bir üçün
cüsünü ise yeniden teşkil etmek gibi fikirler 
içine saplanmışlardır. O hal d? bu ekipleri dai
ma idarenin vasıtası ile yapabildikleri için, yani 
bakan ve genel müdürlüğün teklifleri ile yapa
bildikleri için oraya doğru bir istinat noktası 
aramışlardır. O halde, bu istinat noktalarını 
yıkmak ve hakikaten esas kütleye mal olan bir 
sistemin içerisine girmek mecburiyeti vardır. 
işte bizim bugün içinde bulunduğumuz şartlar 
ve işler budur. Ve bunu önleyici tedbirlerimi
zin de teme^nc, yeniden seçim yolu ile bütün 
işlerimizi organize etmek, kulüplerin reyleri ile 
Federasyon heyetlerini de, başkanlarını da seç
me yolu ile gideceğiz. Bunun için de hazırlık
lar başlamıştır. 

Bir noktaya daüıa işaret etmekte fayda gö
rüyorum, bu spor işlerimiz çeşitli dallar üze
rindedir. Her dalda kendine göre birtakım 
bilgiye ihtiyaç göstermektedir. Bu bakımdan 
tek basma ne bakanın ve ne de genel müdürün 
bu işlerde yeteri kadar bilgiye sahip bulunuyo
rum demesi, hatalı bir yol olur. Memeyi dai
ma Devlet idaresine lâyık olan ciddiyetle ele 
almak, bilenleri bir araya getirerek sağlam 

.kaideleri İmi m ak ve onarın uygulanmasmı ka
nunlarla sağlamakla halletmek mümkündür 
inancındayız. O halde, meseleyi ne bölgesel 
düşünceler içerismde, ne de şahsi birtakım fi
kirler içerisinde değil, Türk gençliğinin, Türk 
sporcularının arzularına uygun bir düzene sok
mak zarureti vardır. Umumi politikamız bu 
yola yönelmiştir ve vazifemizi bu istikamette 
yapacağız, spor camiamız içerisindeki huzur
suzlukları giderici bütün tedbir1 eri alacağız.' 
Bunun denemelerine başladık. Federasyonları 
buna göre elden geçiriyoruz, imkân nisbetinde 
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ve kendi yetkilerimiz dâhilinde bunları daha 
muvazeneli, daha çok sporla ilgililerin takvi
ye edeceği, onlarm kuvvet vereceği birer te
şekkül haline getirmeye çalışacağız. 

Binaenaleyh, yine arkadaşlarımızm bura
da ifade buyurdukları gibi, artık bu bir Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün vazife ve salâ
hiyetlerinin dışına çıkmış, spor çalışmalarımız 
hakikaten yurt ölçüsünde, yer yer köylere ka
dar girmiştir. O ha1 de bu kadar dağımk ve 
bu kadar şümullü, köylere kadar kökü inen 
bir hizmeti buna göre teşkilâtlandırmak ve her 
vönden organ'ze etmek mecburiyeti vardır. Be-
nilm müşahedem, şudur ki, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bugün kulüplerini dahi kâfi 
derecede kontrol edememekte ve onlara ilgi 
gösterememektedir. Maddi yardımlar, genel 
ölçüler dışında kalmış ve şahsi takdirler içeri
sinde bâzı teşekküllere eksik, bâzılarına fazla 
ve bâzılarına da hiçbir yardım yapılamamıştır. 
Bilhassa amrtörler, üzerlerine cğ'ılinmesi ve geliş
meleri için hakikaten yardım yapılması gereken 
en mühim bir 'konumuzu teşkil etmektedir. Ama
törlüğü bir tarafa atarak profesyonel sporcu
luğu yürütmek, yine^- kanaatimizce mümkün 
değildir. Amatörler bizim profesyonel çalış
malarımızın tamamen temelini teşkil eder ve 
esas kaynağımızdır. Mahalle ve köy^rden baş-
byarak spora gönül veren insanlarm, gönçleri
mizin istidatlarına göre amatör kulüplerin bün
yesi içerisinde yer alabilmeleri, y'ne profesyo
nel kulüplerin bünye1 eri içerisinde yer a1abil-
meleri onlara gereken ehemmiyetin yerilmesi 
ve himaye ellerinin uzatdmasina bağlıdır. Türk 
milleti her sahada velûddur. Her sahada ge
niş kudret göstermiştir. Binaena^yh, spor sa
hamızda da bu kudreti gösterebilecek yeterliğe 
sahiptir, kaynaklara sahiptir. Bu itibarla, 
bakanlık teşkilâtını zaruri görüyorum. Mura
kabe yaprıbilmok teftiş ve kontrollarda buluna
bilmek için mutlaka bakanbk haline gelebilme
lidir» Bugünkü teşkilât, başta da arz ettiğim 
gibi, yetersizdir. 

Umum Müdürlüğümüzün bünyesinin çeşitli 
umum müdürlüklere pvrVme-n da. bir zarurettir. 
övle tezatlar içerisindeyiz ki, bunu da huzuru
n u z a belirtmekte fa.vda görüvorum. Birçok ar
kadaşlarım Spor - Toto Teşkilâtına değindiler. 
Zaten memlekete, şükranla kaydedeyim ki, Spor-
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Toto halkımızın büyük ilgisine mazhar olmakta
dır. Bir kere Spor - Toto Teşkilâtı, özel kanuna 
göre Beden Terbiyesine bağlı bir teşekkül olarak 
doğmuştur. Ama 1959 dan bu yana büyük nis
pette ga1 işmiş ve vatandaşlarımızın ilgisini üze
rine çekmiştir. Her gün gelişen ve spor faaliyet
lerimizin yegâne gelir kaynağı halinde bulunan 
Spor - Totonun bünyesini değiştirmek ve ayrı 
bir teşekkül haline getirmek zaruretini hissediyo
ruz. Bu zaruret şuradan doğuyor : Bir kere 
Spor - Tol-o tamamen iktisadi, malî, hattâ biraz 
d", ticari zihniveti temsil eden bir teşekküldür. 
Bu gibi kaynaklar bir Umum Müdürlüğün bün
yeli iç'nde sureti kafiyede gelişemez ve aksak
lıklardan kendini kurtaramaz. 

E^a-en, Baden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
eğit' mci vazifeler içinda kalmalıdır, başka türlü 
bu işler yüritüYmc/r. Bu, daha fazla İktisadi 
Devlet Tes'frbîrü karakterini taşıyan bir teşkilât 
haline ^^İmeHVce 'nten'len geHşmeyi kendisinde 
buVmıvıcafrz. B'naen^levh, bu. avrı bir umum 
müdürlük, bir İktisadi Devlet Teşebbüsü karak
teri içine alınmalıdır. 

İkincisi, yine arkadaşlarımın ıVerinde dur
dukları hnaın, te^ı.erimizdir' Bilhassa Şinasi 
fhm'i. ^'••«-T-'s'm bundan çok yakındılar, tama
men haklıdırlar. Ben de sevahatlerimde aynı 
noktavı teıbit ettim. Biz milyonları hareıyarak 
birtakım teü-.ler vücuda getirivoruz ve bunları 
kulüplere tc^im edivonn. Kulüpler her zaman 
yeterli idarecilere sahip değildir. Ve gördüğüm 
sta.dlarda maalesef birçok onarım ihtiyaçları, 
bakımsızlık ve her gün biraz daha har?biyete 
doğru giden tesislerle karşılaştım. Yalnız bir te
sisi yapmak ve snorcu1 arımızın hizmetine tahsis 
etmek kâfi delildir. Bu tesisleri daimî surette 
ivi tutmak ve her zaman sporcu! a r mı zm hizme
tine amade bulundurmak, esas gayemiz olmalı
dır. Bunun için de telisleri yaptıktan ronra bun
ları bir i letme sistemi içine a^mak ve işletmeci
liği de yan-nda getirmek ihtiyacını hissediyoruz. 
O halde Beden Te:flb!vesi Genel Müdürlüğünü. 
bir ikinci umum müdürlük; tesisler yapma ve 
yaptırma ve bir do onarma ve işletme gibi ga
yeleri içinde tasıvan ayrı bir müdürlük haline 
'getireceğiz. Bunların misallerini vereceğim, 
meselâ İstanbul Mithatpasa Stadı hakikaten mü
kemmel bir tesistir. Ve her bakımdan milletimi-
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Tİn istifade edebileceği, yabansılara dahi içinde 
'ro'ayea maç yaptırılabilir medenî bir tesistir. 
Vma sahası senelerden beri bakımsızlık yüzünden 
'imamen çininiz kalmış, toprak saha haline in-
kılâbetmişür. Aydınlatma Teşkilâtı bozuktur, 
Bunlara, kr.ba bir tahmin yaptırdım, aşağı -
yukarı 803'bin ile bir milyon lira arasında mas
raf gerekiyor. FeneıOahe Kulübünün tütüp da 
bu masrafı ihtiyar etmeline imkân yok. Kulüp
lerimizin takati buna münait değildir. Binaen
aleyh bunları elimizde tutarak, ama yine o ku
lüplerin hizmetine sunacağız. Ve tesisleri bizzat 
ele almak çarelerini ve kanunla teyidederek ala
cağız ve yöneteceğiz. 

Yine arkadaşların Ali S?mi Yen Stadına 
temas ettiler. Bilhassa Şinasi 0?ma arkadaşımız 
detaylarına, kadar inerek izahat verdiler. Tama
men doğrudur iznhlan. Maalesef, zannediyorum, 
20 yıl kadar ovvel bunun yapılması Galatasaray 
Kulübü tarafından ele alınmış, tabiî ne bir plânı 
yrpıim-ş, ne imar plânında durumu düşünül
müş, inşaat başlamıştır, ruhsat alınmamıştır. 
S<v. müess'f hâdiseden sonra biliyorsunuz idare
de dn değlş'klik o^u, hükümetler değ:şti ve biz 
de ?on safhasında muttali o7duk. Benim vazi
feye başladıkan ,?onra ilk ilgim, Portekizlilerle 
maçın bura dr, yapılıp yapı1 maması meselesi ile 
oMu. Şahsan Portekizlilere daha önce bu saha 
çim saha gösterildiği için, maçın burada yapıl
malını bir millî haysiyet m e l e s i olarak te
lâkki et im. Türk milletini temsil ede le r tara
fından verilen sözün yerine getirilmesi hususun
da ısrar 'ettim. Gittim sahayı gördüm, eksiklik
lerini gördüm. Bunları tetkik ederek; hattâ ga
zele! erde beyanatım da çıktı, «Millî maç orada . 
yapılacaktır» dedim, meseleyi halletmek için İs
tanbul'a gittim. Belediye Reisi ve. Valiyle top
landık, tedbirlerini düşündük ve hakikaten maçı 
burada yapma kararma vardık. Fakat bundan 
sonra tekrar gitf m, bâzı mevzular bana intikal 
etti. Açık tribünlerde sakatlıklar var, hattâ ra
por da var, dendi, bunun üzerine gittim tekrar 
gördüm. Hakikaten açık tribünlerin bir kısmın
da krişlerin ortalarına doğru çatlaklıklar gör
düm. Bunun üzerine fenni heyetler teşkil ettik, 
Profesör Feridun Arsan Başkanlığında, önra-
porlar verdiler, bunlar : «Kullanılmasında tek
nik mahzur vardır» dodilç;'. Derhal maçtan vaz-
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geçtik, ilgililerle gerekli tedbirleri de aldık. 
Yalnız bunun üzerine muttali olduğumuz du
rum şudur ki; burasının bir kere bugüne kadar 
imar plânında yeri dahi t'esbit edilmemiştir. 
Stadın ortasından yol geçinetkedir. Onsekiz veya 
ondokuz tapu parçası tevhit elilmomiştir. Giriş 
çıkışları düzenlenmemiştir, kapıları ayrıdır. 
Hattâ şunu da arz edeyim ki; o müessif hâdi
seye sebebiyet yeren parmaklıklar dahi tamir 
edilmemiş haldedir. Bunları gördükten sonra el
bette ki, ruhsatı yok, isletmesi mümkün değil
dir ve önce bir deneme şeklinde'yapılan ma
çın, tehlikeler göstermiş, birtakım kimselerin ya
ralanmasına, sakatlanmasına sebebiyet vermiş
ti i'. Binaenaleyh, bunu durdurdum. Kanuni nok
sanlıklarını ikmal ediyoruz. Bizzat meşgul olu
yorum ve evvelâ İmar Plânında gerekli tadilâtı 
yaptıracağım. Oto - park mesellesi düşünülme
miştir. Bunun için öntarafmda bir yer vardır. 
Ordu Yardımlasın ava aittir. Kendileri ile gö
rüşüyoruz, pazarlık suretiyle bunu almak gay
reti içerisindeyiz. Mümkün olursa alacağız. Şu
nu arz etmek istiyorum ki; birtakım eksiklikler 
halen mevcuttur. Derhal bunlarla ilgilendik. 
îstanbu'daki teknik elemanları çağırdım, keşif
leri yaptırdım. Tribünler hariç, diğer işler için 
460 bin liralık bir keşif verdiler önümüzdeki I 
hafta içinde derhal ihaleye çıkacaktır, Noksan
larını ikmal ettireceğiz. 

Benim umumiyetle seyahatlerim sırasında 
müşahede ettiğim bir nokta var. Bir kısmı arka
daşlarım da buna temas ettiler. Bugün tesisle
rimizin çoğunun, maalesef hakikaten kanuni esas
lara göre ihaleleri dahi yapılmamıştır. Kontrol-
ları yapılamamaktadır. Meseleller o kadar karışık 
bir hal almıştır ki; bunları derleyip toparlama
dığımız takdirde, ister istemez birtakım suiis
timallere dahi kapıyı açık tutmak mevkiinde ka -
lacağız. Bu maksatla 1966 icra programında, bu 
eksikliklerini tesbit 'ettiğimiz bütün tesisleri 
toplıyarak ikmal etmek yoluna gidiyoruz. Aksi 
takdirde, bunların birtakım dedikoduları ta
hakkuk safhasına getirmek ihtimali dahi mev
cuttur. Kontrol mekanizması iyi çalışmamış- j 
tır. MtültaalhlhıHtlerimiz her zaman gayet gevşek, 
kendilerine tâyin edilen süreler dışında talep
lerde bulunmuşlar; zaman zaman temdit almış
lardır. Bu yüzden inler sürüncemede kalmıştır. 
Bugün, isimlerini söylemeye lüzum görmüyorum 
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bâzı firmaların bu daimî ihmallerini gördüğü
müz için, kendilerine, verilen temditlerin son 
olduğuna, bir daha temdit yapılamıyacağına da
ir ihtarda bulunduk. Hattâ bunlardan bir kıs
mı bu yolun kapandığını görünce derhal işlerini 
tasfiyesi cihetine gittiler. 

Yine Şinasi Osma arkadaşımız galiba, bir
takım menfaatler yürütüldüğü ve menfaatlerin 
şu veya bu şekilde kullanıldığını söylediler. Bu 
da biraz hakikatin ifadesi oluyor. Bunun üze
rinde durdum. Zaten benden evvel de tahkikat 
başlamıştı. Tahkikatın sonunu aldık. Mahke
meye veriyoruz. Bir kısım dâvalar açıldı, bir 
kısmını d'a, mahkemeye verdik. Bu gibi gayri-
mesul hareketleri de firenlcyici ve kanuni mad
deleri içinde gerekli takibatı yapmaktayız. 

Bu genel mâruzâtımdan sonra, bâzı telisle
rin teferruatı üzerinde de kısaca mâruzâtta bu
lunacağım. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. 

Zaten Şinasi Osma arkadaşımızın üzerinde 
durduğu Ali Sami Yen mevzuu hakkında izahta 
1) ulundum. 

Cebeci stadı; hakikaten bir faciadır, üzerin
de durduk. Müteahhit birtakım avanslar almış 
ve işleri bir tarafa bırakmış. Kanaatimiz odur 
ki; bu avansları başka yerlerde kullanmış. Şart
namede bu avans hükmü mevcudolduğu için, 
kendisiyle bu meseleyi görüştüm. Dedim; «Ben 
sana avans vereceğim, ama verdiğim avaınsı yal
nız bu işte kullanacaksın; parayı alıp gitmek 
yok.» Çağırdık, yeni şartlarla bir anlaşma yap
tık. Banka müdürünü davet ettim. Ben, banka 
müdürü ve kendisiyle teşkilâtın mensupları ara
sında bir anlaşmaya vardık. Bankaya parayı 
tevdi ettik. Müstahdemler gelirler, çalışırlar, 
malzemeyi yığdıktan sonra hizmetlerinin karşı
lığı olan para geçici birtakım kanaatlerle ödenir. 
Bizim muhasebemizin kontrolü altındadır mal
zeme, hizmet de kontrolümüz altındadır. Bu şe
kilde âdeta bir nevi emanet sistemi içinde işi 
yürütmekteyiz. İhale ve tasfiyesinde fayda 
görmedim. Maksadımız işi ikmâl etmektir. Hal
buki bu yola gittiğimiz takdirde daha geriye 
atılacaktır. İdareyi doğrudan doğruya deruhte 
etmiş vaziyetteyiz. Kendisi de beraber çalışı
yor. Biz yalnız parayı alıp da başka yere kul
lanmasını önlemek bakımından tedbirler aldık. 
Geçen gün gördüm; bana bu yıl içinde beheme
hal stadı..'ibitit'ip teslim edebileceklerini söyledi-
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ler. Bende çalışmaları şahsan takibediyorum. 
Ankara'nın şiddetle ihtiyacı olan stadı kısa bir 
zamanda inşallah ikmâl edeceğiz. Çalışmaları
mız verimli hale gelmiştir, müspet netice alaca
ğımızı ümidediyorum. 

İkincisi, gene Sayın Şinasi Osma arkadaşı
mız, Devlet Demiryollarının kapalı spor salo
nundan bahsetti. Hakikaten üzerinde durula
cak ciddî bir mevzudur. Devlet Demiryolları 
bize devretmek istiyor. Biz almak isteriz, fakat 
arada birtakım malî formaliteler bakımından 
müşkilâtla karşılaştık. Bunu görüştük, netice 
itibariyle bütçede (R) formülüne bir kayıt koy
mak suretiyle satmalına imkânını sağlıyacağız. 
İki daire aralarında, görüşerek muayyen şart
larla satmalacağız. Bu tesis, hakikaten çok te
miz, ihtiyaçları karşılıyacak ve Ankara'lı spor
cularımıza yeni faaliyet imkânları verecek ma
hiyette medeni bir .tesistir. Teknik ihtiyaçları 
da karşılıyacak genişliktedir. Binaenaleyh, bu 
mesele de hal yolundadır. Halledilmiş nazariyle 
bakabilirsiniz. 

Diğer 7 000 kişilik kapalı spor salonu da yı
kılmıştı, biliyorsunuz. Yeniden tetkikler yapıl
mıştır, hesaplar yapılmıştır. İhaleye çıkarttık, 
zannederim ki; 25 Mayıs 1965 ihale günüdür, 
o gün talibolan ve mâkul şartlar ileri sürenler 
olursa ihalesini yapacağız. Aksi halde kanuni 
şartlar içinde ihalesini temdidedebiliriz. Yani 
ele alınmıştır, İni da yürütülecektir. 

Halkapmar tesislerini gördüm. Cidden 
üzerinde çalışmaya lâyık olan bir sahadır. Ga
yet geniş site halinde çalışılacaktır. Burada ön 
tahmin yapımış 100 milyon lira kadar sarfı ge
reken tesisler mecmuasıdır. Biz bu yıl, orada 
yalınz futbol sahalarını ele alıyoruz. Çünkü, 
1967 yılında juniyor oyunlarını, bu sahalarda 
yapmak istiyoruz. Hazırlıklar bunun için biraz 
daha hızlandırılacaktır. 1967 yılında burada 
çalışılabilecek ve bir kısım juniyor oyunlarının 
mutlaka burada yapılmasını temin edeceğiz. Bu 
hususta arkadaşlara gerekli talimat verilmiştir. 
Onlar da çalışmalarına başlamışlardır. 

Kapalı spor salonundan bir arkadaşımız bah
setti. Hize işlerin nasıl sıkı tutulduğunu, nasıl 
yürütüldüğünü ifade etraek için bunu bir misal 
olarak arz edeceğim. Bu hususta evvelâ proje 
müsabakası ilân edilmiştir, ihaleye çıkarılmış-
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tır. Birkaç mühendis, bu proje müsabakasını 
kazanmışlar, biz de kabul etmişiz, Bayındırlık 
Bakanlığı da tasdik etmiştir. Nedense bu pro
je bir tarafta dururken, bugünkü mütaahhide 
ikinci bir proje yaptırılmış, orada birtakım yeni 
ölçülerle - güya toprak mukavemeti hesabı yap
tırdıklarını ifade ediyorlar - yeni bir proje yap
tırılmış. Bu proje, yalnız temele ait kısımlara 
hasredilmiştir. Ve bu temel' yapılmıştır. Bugün 
mütaahhit karşımıza geliyor; «Efendim, hangi 
projeyi tatbik'edeceğim?» diyor. Dünyanın hiç
bir yerinde tasdik edilmiş bir proje varken, 
ikinci bir proje yaptırılmaz. Eğer birinci proje 
hakikaten kusurlu, zararlı ise evvelâ o iptal 
edilir, onunla ilgili bulunan telif hakları berta
raf edilir. Bugün inşaata devam ettiğimiz tak
dirde yarın birinci projenin telif hakkı sahiple
rinin karşımıza çıkarak birtakım tazminat veya 
sair hak talebedecekleri yüzde yüz olacaktır. 
İkincisi; ben sordum, birinci projeyi tatbik et
tiğimiz takdirde fennî mesuliyetini kim deruhde 
edecek ? Mütaahhit; «Üst taraf ını . tatbik ede
yim» diyor. «Peki, fennî mesuliyeti ki inin üze
rinde olacak?» diyorum; «Ben karışmam» di
yor. Meseleler o kadar dağınık bir zihniyet içe
risinde - artık her hangi bir kimseye atıfta 
bulunmuyorum - o kadar dağınık bir zihniyet 
içinde ele alınmış ki, tatbikat her gün hakiki ve 
teknik zorluklar karşımıza çıkarmaktadır. Bu
nu misal olarak aldım, diğerlerinin hepsinde de 
var. Aydm'da da var sakatlık, Denizli spor sa
lonunda da aynı şeyi gördük. Mütaahhit iyi ni
yetli bir adamdır. Kendisini çağırdım, görüşe
ceğiz, onu da inşallah ıslah ve ikmal edeceğiz. 
Çalışması hususi- birtakım sebeplerle durakla
mıştır. Bu hususi sebepler dolayısiyle bâzı im
kânlar sağlamak yoluna gideceğiz. Orada fazla 
sakatlık yok.- Ama, mütaahhidin kendisinde bir
takım eksiklikler olmuştur. 

• Arz etmek istediğim şudur : Meseleler hulul-' 
kî yönden, teknik yönden tamamen gayriciddî 
bir futum' içerisindedir. Avan projelerle ihaleler 
yapılmış olduğu bir hakikattir. Bütün bunları 
tesbit ettik. Onun için arz ediyorum, 1966 icra 
programında biz bunları teker teker tetkik edip, 
eksiklikleri tamamlıyarak hiç olmazsa oraya ya
tırılmış olan milyonlarca liranın, Türk Milleti
ne ait. bulunan bu paraların hizmete yararlı 
hale getirilmesini hedef tutmuş bulunuyoruz. 
Milyonlar -sarf ediliyor, fakat hizmet- -veremi-
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yorlar. Böyle tesiscilik, böyle çalışmalar artık 
bizim anladığımız modern devlet hayatında ol 
mamalıdır. Modern devlet hayatında daima he; 
şey evvelden hesaplanır, teknik hususlar evvel 
ce hesaplanır, malî finansmanı karşılanır, ihale 
lor bunlara göre yapılır. Arsaları tescil edilme
den, ihaleleri yapılmaz. Var arkadaşlarım, hâlf 
birtakım istimlâkler devam ediyor, ihaleleri ya 
pılmış, istinatları yok.. Bu, hakikaten, işleri ne 
kadar iki parmaklarının ucuyla tutmuş olduk 
larının ifadeleridir. Onun için daha fazla vak 
tinizi almak istemiyorum. Diğer arkadaşlara dr 
teker .teker cevap vermeye hazırım. Fakat vak
tinizi. almamak için kısa kesiyorum. Bu itibarla 
tesisler bu haldedir ve bütün söylenen sözler 
de birer hakikat payına istinadetmektedir. 

Bendeniz yine şu kanaatteyim ki ; meseleler' 
açık açık ortaya koymadıkça, bunların tedav* 
çarelerini bulamayız. Meseleleri milletten saklr 
dığımız ve milletin huzurmda hakikatleri ifad 
etmediğimiz zaman, birtakım dedikodular ba° 
Uyacaktır ve bu dedikodular ortalıkta, şu vey 
bu sebepten, haklı olarak kulaktan kulağa do 
la^acak+i" O hal^e. saKdıivetli insanlar ™r 
seleleri bütün çıplaklığı ile ortaya koymalı ve 
bunları müşterek tedbirlerle izale edecek yolları 
bulmalıdır. Saklamak, gizlemek hiçbir şey ifade 
etmez, mesulleri de ortaya çıkartmaz. Gerekli 
tahkikatı yaparak - ki, yapıyoruz - sorumluları 
ortaya çıkaracağız ve bunlar hakkında kanuni 
muameleleri yapacağız. Yine arz edeyim ki, mev
cut kadrolarımız, mevcut teşkilâtımız,- bütün bu 
çalışmalarımızı karşılayabilecek nitelikte değil
dir. 

Spor - Totonun yanında Loto ve Eriter « Loto 
için de çalışıyoruz. Loto için bir kanun tasarısı 
dahi hazırlanmış, fakat Maliye Bakanlığı buna 
muvafakat etmemiştir. Onu, yeniden görüşece
ğiz. Bâzı noktalarda itirazları vardır. Tekrar gö
rüşeceğiz. Belki esaslarda değişiklik yapacağız. 

Diğer, Enter Loto için bir kanun tasarısı ha
zırlanmıştır. Yüksek Meclise takdim edilmiştir. 
Fakat, bu dönemde çıkmasına imkân yoktur. 

Sayın îlhami Ertem arkadaşımızın, bilhassa 
güreş mevzuundaki fikirlerine katılmamak müm
kün değildir. Kırkpmar güreşleri artık millî 
ananemiz haline gelmiştir. Buna gerekli önemi 
vereceğiz. Zaman bulursam bizzat giderek ma
hallinde de incelemede bulunacağım. O zaman in
şallah Erteni arkadaşımız da beraber bulunur-
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I 1ar. Kenidii görüşleri ile de, meseleleri tetkik 
I ederiz. 
I Bugün güreşimizde gerilemenin olduğu bir 
I vakıadır. Ama bunun biraz da şuradan ileri 
I geldiğini kslbull etmek lâzımdır. Bundan evvel-
I ki milletlerarası müsabakalarda sağlamış oldu-
I ğumuz başarılar bizim çalışma tarzımızın, tek-
I nik usulıler'imizm baçka milletler tarafından kâfi 
I derecede bilinmemeainderidir. Milletlerarası mü-
} saıbakalar sik sık yapıldığı için bizim güreşeile-
I rimiız de daima oralarda kendilerine mahsus bir 
I takım oyumlarını gösterdikleri için bu oyunla-
I rımızı görüp ilerleten ve tatbik eden milletler 
I karşımıza daha teknik usullerle çıkmışlar, böy-
I İslikle bizim elimizden birtakım avantanjları al-
I mış bulunuyorlar. Şimdi, bu eksikliği gördüğü-
I müz için biz de, bilimsel esaslara dayanan bir 
I güreş sistemine giriyoruz. Nasıl ki, onlar bizim 
I oyunlarımızı öğrenmiş erse biz do kendilerini»! 
I kullanmış oldukları taktikleri, oyunları topluyo-
I ruz ve buna göre yeni bir eğitim devresi içinde-
I viz. Bilhassa çalışmalarımızı bu yöne çevirdik. 
I Ümidederim ki, bunda başarı sağlıvacağız. Me-
I ^elâ Portekiz Maçına giderken bir idarecinin - ki 
I kendisi eski Federasyon Burkanıdır - «Gol ye-
I memek için gidiyorum.» cilve konuşması, yeni .bir 

arkadaşımızın da, «Helsinki'ye, yalnız Türk gü
reşçilerini minderden kaçmadı dedirtmek için 
«ötüriııyıoruz.:» şeklindeki ifadeleri hiçbir zaman 
resmî ağırt'ara yakışın ve mesul adamların ağ
zından çıkacak sözler değildir. Spor, spor irin
dir, bu bir vakıadır. Ama her müsabakaya giden 
sporcu evvelâ gaHip gelmeyi amaç bilir. B'naen-
aleyh, bu fikirle hareket etmek lâzımdır. Ben 
bunu umumiyetle federasyon başkanlarına oöy-
ledâm. Dedim ki; «îç müsabakalarınızda, sizi 
fazla tazyük etmiyeceğim, fakat dış müsabakalar
da, mîllî mahiyet alan müsabakalarda hassasiyet 
göstereceğiz. Dışarda, falanca trkım yenildi de
nilmez, Türk takımı yenildi, denir. Ve Türk Mil
letinin haye'yeti burada gözıönünde tutulmalıdır. 
Türklerin birçok müsabakalarda ön safı işgal 
ederlenken, yer yer yenilgilere uğramış olmaları, 
elbette birtakım cferklikleni bünyeninde, taşır. 
üzerinde duralım, sebeplerini araştıralım, kcın-
dimizi yetiştirelim ondan sonra bu işleri hallet
me cihetine gidelim. Mutlaka yenileceğini bildik
ten sonra, bir takımın milletlerarası yarışmalara 
katılması, sureti katiyede tecviz edilecek bir 
hattı hareket değildir. Bunların üzerinde ısrar-
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la duruyoruz, huzurunuzda da tekrar ediyorum. 
ciddiyetle üzerinde duruyoruz. Ama, bugüne ka
dar, daha evvel yaptıkları bâzı programlar an 
gajmanlar vardır. Bunları uygulamamak, sil
mek ve tatbik etmemcık tabiî ayrıca dış tepkilere 
seböbiyet verebilir. Bizim için; müsabakalardan 
kaçmış manzarası verebilir. Bunun için de daha 
ihtiyatlı, mümkün olduğu kadar fazlaca hazırla
narak müsabakaya gitme yolunu tutmuşuzdur ve 
buna itina ediyoruz. Dış çalışmalarımızı, mutla
ka büyük milletimize yakışan haysiyet ve vekar 
içinde yürütmek, hedefimiz bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, daha sürecek.mi 
konuşmanız; şayet devam edecekse vakti ona 
göre ayarlıyacağım. 

DEVLET BAKANI SEKlP İNAL (Devam
la) — Kısa keseyim efendim. 

Sadrettin Çanga arkadaşım, millî ligde, ta
kımların adedleri üzerinde durdular. Basında 
da intişar etti görüşlerim, bunu daha tetkik edi
yoruz. Yeni birtabm usuller anvacağız. Maksa
dımız; ne adeddedir, ne büyümesinde, ne de kü-
çülm^sinded'ir. Türk sporcularının gelişmelerini 
ve daha iyi yetişmesini sağlıyacak bir usulü 
arıyoruz. Federasyon Başkanımız meşguldür. 
Henüz federa^von heyetini geçmemiştir. Zaten 
söyledim, 15 Hazirana kadar da bu hususta ke
sin karara varacağız. Bunu da huzurunuzda yi
ne tekrar ederim. 

Yine bir noktayı da kısaca arz edeyim : Spor 
politika ile bağdaşır m\ bağdaşamaz mı; fikirle
ri, elbette ki, üzer'nde durulacak mevzudur. Yal
nız sroorun politikanı vardır. Spor politikasıdır. 
Türkive sporu için bir politika yürüteceğiz. Bu 
politikanın tâvininde yalnız kulüpler değil, el
bette ki, Yüksek Metiste bu işle meşgul olan 
arkadaşlarımızın bilgilerinden de istifade edece
ğiz, onların ftetirecekleri konular üzerinde du
racağız ve bunları gerekirse mevzuatımız ipinde 
d^ m^m^eket'te uvgulıyacağız. Ana prensibimiz, 
bilmediklerimizi öğrenmek ve bilinmiyen mesele
leri de kanun1 aştırarak memlekette uvonılamak 
yolunu bulmaktır. Hedefimiz budur. Hiçbir fer-
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din bilgisinden, ister Parlâmento üyesi olsun, 
İster Parlâmento dışında olsun, onların bilgisin-
len müstağni kalmamıza imkân yoktur. Bilgi 
bilgidir. Kimde varsa onu arıyacağız, mutlaka 
alacağız ve bundan faydalanacağız. 

Sayın Başkan da ikaz ettiler, daha fazla te
ferruata girmiyeyim. Daha çok görüşülecek mev
zular vardır. Belki bâzı arkadaşlarımın temas et
likleri hususlara kâfi derecede teferruatı ile ce
vap vermek fırsatını bulamadım. O arkadaşla
rımdan istirham ediyorum, zahmet olmazsa teş-

' -if etsinler, Bakanlıkta kendileri ile görüşür, 
teknik elemanlarımla da görüşmek suretiyle ge
rekli tatmin edici bilgileri veririm. Bu arkadaş
larımın bize verecekleri değerli fikirleri olursa, 
onlardan da faydalanmaya çalışacağız. Bunlar
dan da tatbik etme imkânı bulduklarımızı mut
laka uygularız. Biz bu ana prensip içerisindeyiz. 
Tekrar ediyorum; uzun boylu sporla meşgul ol
muş bir arkadaşınız değilim. Çocukluğumda, li
sede okurken bir futbol hayatım vardır, ondan 
oonra spor meselelerinin, bugün içerisine girdim. 
Meseleleri tetkik ettim, sizin temsilciniz olan bir 
politika adamı olarak, bütün bu işerin nereden 
aksamakta olduğunu, ve nereden tashihi lâzım
ca! diğini ve nerelerde yeni birtakım kanunlarla 
işi teçhiz etmek ve daha mükemmel hale getir
mek için takibedilecek hareketin ne olması lâ-
zımgeldiğini oldukça teabit etmiş bulunuyorum. 
Bu husustaki çalışmamıza devam edeceğiz, sizin 
de müzaheretinize güveniyorum, inşallah yakın
da, huzurlarınıza en mükemmel bir teşkilât ka
nununu getiririrz, ve Türk sporuna elimizden 
gelen hizmeti yaparız. 

Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, prog
ram gereğince, öğleden evvele ayrılmış müddet 
dolmuştur. 

Saat 14,30 da tekrar toplanmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 



ÎKÎNGÎ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 110 ncu Bir
leşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerindeki görüş
melere devam etmeden evvel, bir hususu Yüce He
yetinize arz etmek istiyorum. 6 Mayıs ile 15 
Mayıs 1965 tarihleri arasında yapılan Millet 
Meclisi Genel Kurul toplantılarında Başkanlık 
Divanınca isim üzerine yapılan yoklamalar ne
ticesinde 129 arkadaşımızın, izinsiz olarak, bir 
biri ardınca en az üç birleşimde bulunmadıkla
rı tesbit edilmiştir. 

Başkanlık Divanınca 20 Mayıs 1965 tarihin
de alman bir karar gereğince, bu arkadaşları-
mıza keyfiyet ve katılmadıkları birleşimlerin 
gün ye sayılarını gösterir tezkereler zimmet kar
şılığı tebliğ edilecektir. Tebliğ yapılmış bulu
nan sayın üyelerin kendilerine yapılan bu teb
ligattan itibaren, bu hafta içinde mazeretsiz 
olarak Ankara'da bulunmamaları sebebiyle ken
dilerine tebligat yapılamıyanlar dâhil olarak, 
beş gün içinde mazeret sebeplerini bildirmeleri
ni ve tevsik ettirmelerini, • aksi halde hakların
da İçtüzük hükümlerinin aynen tatbik edilece
ğinin bilinmesinden, Yüce Heyetinizin malû-
mattar olmasını istedik. Arkadaşlarımız, ken
dilerine yapılan tebligatı aldıkları andan itiba
ren beş gün'içinde mazeretlerini Riyasete bildi
receklerdir. Bu hafta içerisinde Ankara'da ma
zeretsiz bulunmıyan arkadaşlarımız da keyfi
yetten, bu şekilde haberdar olmuş olacaklardır. 
Radyo vasıtasiyle kendileri de bu görüşmeler
den bu şekilde haberdar olmuş olacaklardır. 
Onlar da bugünden itibaren beş gün zarfında 
mazeretlerini tevsik ederek Riyaset Divanına 
bildirmek mecburiyetindedirler. (İsimler okun
sun sesleri.) İsimler kendilerine tebligat yapıl
dığı anda meydana çıkacaktır. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başka
nım size birşey sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HÎLMl OKÇU (Manisa) — Sayın Başkanlı

ğı jşgal eden zatıâliniz yoklama işlemi bittik
ten sonra gelen veya bulunduklarını işaret eden 
arkadaşlara ne gibi bir muamele yapıyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Yoklama bittiği andan itibaren 
vücut bulan bildiriler daha önce Riyaset Diva
nınca alman karar gereğince; nazarı dikkate 
almmıyacaktır. Çünkü bizim için herşeyden 
ewel mühim olan husus; yoklamanın bittiği
nin ilân edildiği âna kadar Mecliste çoğunlu
ğun teşekkülünün ortaya çıkabilmesidİr. 

Muhterem arkadaşlarım, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Bütçe kanunu 
tasarısının müzakerelerine devam edilmiş, ve 
son olarak Sayın Devlet Bakanı konuşmuş, onu 
takiben son söz milletvekilinindir, hükmüne is
tinaden bir arkadaşımıza söz verilebilecek hale 
gelmiş bulunmakta idi. Şimdi, sırada son söz 
Sayın Sıddık Aydar'mdır. Sayın Sıddık Ay-
dar'a söz veriyorum. Buyurunuz Sayın Aydar. 

M. SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın 
Başkan, Meclisin değerli azalan; Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğünün 1965 yılı bütçe mü
zakereleri üzerinde Grup sözcülerinin, şahısları 
adına konuşan arkadaşlarımızın ve saniyen Sa
yın Bakanın konuşmalarını yakından takibetti 
niz. 

Gerek hatiplerin konuşmalarında, gerekse 
Sayın Vekilin konuşmalarında, dikkat nazarla
rımızı celbeden bir husus mevcuttur. O da şu
dur: Sayın Vekil Beyefendi, çok samimî olarak 
ve iyi konuştular. Konuşmalarında zorluk çek
mediler, çünkü hakikatleri ifade ediyorlardı. 
Hatiplerin konuşmalarını yakinen takibetmiş ve 
onların öne sürdükleri hususları dikkatle dinle
miş ve hakikat payının olduğunu buradan ifade 
etmişti. Böylesine vekil arkadaşlarımızın mesai
lerini cidden yakından takibediyor ve kendileri-
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ne teşekkür ediyoruz. Milletvekili arkadaşları
mızın görüşlerine itibar eden bir vekilin ışık tut
ması, bu görüşlerin üzerine eğilim yapması, 
ümit vericidir. Hele, Büyük Türk Milletinin be
den eğitimini, fiziki ve moral kabiliyetini ulu
sal amaçlara göre yönetme görevini üzerine alan 
bir müdürlüğün bu hassasiyeti göstermesi cid
den ümit vericidir. Hele Vekil Beyefendinin ten-
kidlere iştirak etmesi, grupları adına konuşan 
arkadaşlarımızın ciddî tenkidlerinin varidolma-
sı, bir noktada toplanmasından mütevellit bu 
umum müdürlüğün hâlâ ayakta olmasına şaş
mamak imkân dâhilinde değildir. Nasıl oluyor 
da bu umum müdürlük hâlâ ayaktadır? Bun
dan, umu müdürlük müştekidir, Vekil Boy müş
tekidir, milletvekilleri müştekidir, Büyük Türk 
Milleti spor konusunda müştekidir. Nasıl bu 
umum müdürlük hâlâ ayaktadır; insan hayret 
ediyor. Bu bakımdan benim, Sayın Vekilden is
tirhamım ve ricalarım; burada teminat telâkki 
ettiğimiz görüşlerinin ve fikirlerinin üzerinde ıs
rarla durmalarını ve eğilim yapmaları lâzımgel-
diğini söylemekten ibaret olacaktır. 

Tesislerin ihmal edilişinde, idarecilerin, yani 
federasyona atananların tâyin sisteminin iyi 
olmadığı antidemokratik bulunduğu hattâ bu 
sistemin bugün Avrupa'nın ancak demirperde 
gerisinde tatbik edildiği hususunda müttefik ol
dukları bir vakıadır. 3530 sayılı Kanunun ihtiyar 
halile, bir mükellefiyet kanunu olması itibariyle. 
taşra teşkilâtının, merkez teşkilâtının, mevcut 
kanun müeyyideleri, maddeleri karşısında vazi
fe görmez hale geldiğini itiraf etmelerine rağ
men bu kanunun elde tutuluş sebeplerini ben 
şahsan bir türlü çözemedim. Hattâ bendenizin 
umum müdürlük hakkında bir kanun teklifim 
var. Maarif Komisyonunda vazifeli iken aylarca / 
çalıştık, bir türlü bu kanunu çıkaramadık. Hü
kümet de bu kanuna iştirak eder, fakat bu ka
nun bir türlü Yüksek Mecliste kanunlaşmaz. 

Kontrol mekanizmasından da şikâyet edil
mektedir. Vekil Bey de bundan şikâyetçidir. 
Spor branşlarına gerekli ehemmiyet verilmemek
tedir, Umum Müdürlük ve Vekil Beyefendi de 
bundan müştekidir. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, bir dakikanız 
kaldı. Lütfen konuşmanızı bağlayınız. 

SIDDTK AYDAR (Devamla) — Kısa bir 
zamanda Umum Müdürlüğün nevakısı olan hu-
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susların üzerinde durmak imkânsızdır. Bu iti
barla ben büyük bir ümit içerisindeyim. • 

Sayın Sekip înal Beyin, bu-işin üzerinde 
hassasiyetle duracağından emin olduğum için 
fazla sözümü uzatmıyacağım. Beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gö
rüşmelerin yeterliğine dair iki önerge gelmiştir. 
önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir, yeterlik önergemin oya 

sunulmasını arz ederim. 
Erzurum 

Turhali Bilgin 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeterli

ğini arz ve teklif ederim. 
Edirne 

îlhami Ertem 

BAŞKAN — Esasen başka söz istiyen arka
daşımız da yoktur. Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 4 544 036 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 9 lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 147 612 lira ki; toplam olarak 
4 691 657 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok Maddeye bağlı cetvelleri okutup oyu
nuza sunacağım. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 677 032 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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Lira 

13.000 Yönetim giderleri 442 500 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 583 504 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 816 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatrım harcamaları 
Eğitim sektörü 

21.000 Etüt ve rapor giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve taransfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 1 

BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 84 610 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3G.000 Borç ödemeleri 63 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 4 691 657 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — 2 nei madde hakkında söz isti-
yen var mı? Yok. Maddeyi bağlı cetvelleri oku
tup oyunuza sunacağım. 

B - CETVELİ 

61.000 Kurumlar hasılatı ve paylar 2 350 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Beden Terbiyesi malları gelir
leri 290 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 10 001 
BAŞKAN -
Etmiyenler... 

64.000 özel gelirler 
BAŞKAN -

Kabul edenler.... 
Kabul edilmiştir. 

2 041 655 
Kabul edenler.... 

Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi bağlı cetveliyle 
birlikte oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... ikinci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1965 yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1965 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. 3 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri
ne ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
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Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi bağlı cetveli ile birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
4 neü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 
tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1965 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi bağlı cetveli ile birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde; 

a) 19G4 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 19G3 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya( ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen 
yıllar borçları maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi bağlı cetveli ile birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Basımevi gelirleri, profesyo
nel kulüplerin yapacakları yarışmalardan elde 
edilecek gelirden federasyon payı, futbolda müş
terek bahis hasılatından elde edilecek gelir, 
Bursa'daki Park Otel, Teleski ve Telesiyej iş
letmelerinden ve spor faaliyetlerinden elde edi
lecek gelirler bir taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvelin 61.000, 62.003 ve 63.000 ncü bölümleri-
rine gelir, diğer taraftan bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin (12.911 ve 12,912, 14.571, 14.572 ve 14.573) 
ncü, (A/2) işaretli cetvelin ilgili, (A/3) işaretli 
cetvelin (32.100 ve 34.710) neu maddelerine 
ödenek kaydına Maliye Bakanı yetkilidir. 

20.5 1965 0 : 2 
j Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan 

kısım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi bağlı cetveli ile birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

I MADDE 8. — Gider bölümlerinden harca-
I malara ait formül, bağlı (11) işaretli cetvelde 
I gösterilmiştir. 
1 BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde söz is-
| tiyen?.. Yok. Sekizinci maddeyi oylarınıza su-
I nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi 
| edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 19G5 tari-
I hinde yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul cdilmiş-
. tir. 

MADDE 10. — Bu kanunu, Başbakan ve 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

. mistir. 
Muhterem arkadaşlarım, kanun tümü itiba

riyle açık oy1 amaya tabidir. Bu bakımdan açık 
oy muamelesine gcç~ceğ'z. Müsaade ederdeniz 
oylama; kupa-laı*, gezdirı'mrk suretiyle yapnlfm. 

Bu şekfde B^den Terbiyesi Genci Mü"'ür ,üğü 
1965 yılı Bü'çe Kanunu Millet Meclisine? görü
şülmüş bulunmaktadır. Kabulü halhde Mil e'e, 
memleketimize ve sporcu gonçliğe h~yır"ı ob:m. 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bü*ça Kanunu tmvrızı ve Karma B.l'çı Komis
yonu raporuna d ir CumMv'yzt 8 na'oiu ve 
Karma Biiiçs Komkyo:ı baskaılıkları t'zkerc-
leri (Millet M celi'i 1/827, Cum1 it, iyrt. Snato-
su 1/527) (Millet Mecisi S. Scym : 956, Cum
huriyet Senatosu 8. Sayısı : 589) (1) 

BAŞKAN — 1965 yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçennin tümü üzeninde müzakereye 
geçiyoruz, ilgili B kan, Vakıflar Ger.el Mü
dürlüğü teşkilâtı lütfen yer"eri i alsn:l.u\ 

Vakflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı bü'çssi 
üzerinde Parti Grup'crı adına ko mşıcak arka-
daşkrın isimler'ni okuyorum: 

(1) 956 S. Sayılı bzsm::y::zı tu'.aıağm 
I sonun® eklidir. 
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C. H. P. Grupu adına Sayın Ce^l Sungur, ı 

A. P. Grupu adına Sayın Ahmet Gü kan, M. P. 
Grupu ad na Sayın Halil özmen, Y. T. P. Gru
pu adına Sayın Vahap K'şoğlu. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Celâl 
Sungur'undur. Buyurunuz efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA CELÂL SUNGUR 
(Yozgat) — Millet Meclisinin Sayın Başkam, 
sayın üyeleri, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçesi 
hakkında C.H.P. Millet Meclisi Grupunun görüş* 
•lerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyoruz. 

Büyük Türk Milletinin mazisi kadar eski bir 
tarihe sahibolan ve bugün millî mefahirimiz ha

linde, abideler halinde dimdik duran Türk ve 
müslüman medeniyetinin vakıf eser erini bün
yesinde idare eden Vakıflar G:nel Müdürlüğü 
tenkidinde görüşlerimizi arz etmeden onca Va
kıflar hakkında mazideki ihmal'ere temas et
meden geçmek mümkün değildir. 

Bugün birçok vakıf eserleri millî hudutları
mız dışında yabancı devletleıin idaresinde ta
rihleri ve talihleri ile başbaşa bırakılmış bir 
halde kalmış durumdadırlar. Yurdumuzdaki 
vakıf müesseseleri ise k ndi akarlarının iyi iş
letilmemesi yüzünden Devlet hazinesinin yar
dımına muhtaç bir haldedirler. 

İkinci meşrutiyette bir n zaret hal'nde idare 
edilen Evi âf oz m?n morh m Evkaf nazırı H y-
ri Beyin gayretleriyle ve yabancı uzm n 'am yar
dımı i e modern bir tensik vetanz'me tabi tutul
mak s'enmiş idi. Fakat, o trrihlerde ver 1 n rapor-
'ar ta'bik edilemem'ş, bilâherı Büyük Atatü k'-
iîiı Cumhuriye'imizi kurmadyh bYikte Vakıf
lar Genel Müdürlüğü halinde B şbaka lığa bağ-
la>ım:ştı. 27 Mayıs 1960 inkılâbına kadar gelişi 
güzel, plândan programdan mahrum ve rantab-
lite hesaplanırdan yUlı'sun. 'bir tarzda sevk ve 
idare edilen Türk vakıfları 1960 yılandan it'ba-
ren b'r plân ve program dâhilinde iyiye ve doğ
ruya doğru yöneltilmeye başlanmıştır. 

Vakıflar, sadece basit yardımlar sağlıyan 
tesisler olarak anlaşılmamalıdır. Vakıfları, yö
neldikleri amaçlarına göre: 

1. Hayratın himayesi ile kurulan vakıflar 
2. Şahsiyetin gözetilmesi ve korunması dü

şüncesinden doğan vakıflar, 
3. — Şahsiyetin yükseltilmesi amaciyle tesis 

cîunan vakıflar, | 
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4. Hayratın güzeli ştirilmesi ve yaşantı sı

rasında kaışlaşlan sertliklerin ve acılıkların 
kaldırılması veya hiç olmazsa kabil olduğu ka
dar azaltılması gayesiyle kuru an vakıflar. 

5. Alış - veriş emniyeti, halkın alış - veriş 
de aidatılmamasının temini amacını güden va
kıflar, 

6. Malî emniyet sağlıyan vakıflar, 
7. Yurt güvenlik ve savunmasına yönelen 

vakıflar, 
8. Kara ve Denizyollarında emniyet tesisi, 

insan hayatının tehlikele den ve kaz lardan 
korunması için kurulan vak:flar olarak sınıf
landırmak mümkündür. Fckat m zkûr vakıf
larda esas olan; iyilik f.krinin yayılıp temel
leşmesi ve sosyal düzen ve güveniğin korunması
dır. 

Türk vakıflarının getirdiği bu sosyal güven
lik fikri, yüz yıllar önce Türk ve Müslüman 
medeniyetinin yüksekliğinin b'r er âbidesi ola
rak bugün cihanda varlığını kabul ektirmekte
dirler. 

Orta - Asyadan doğup Mısır, Mezopotamya'-
d dalgalarını vurarak Anadolu ve Rumelide 
şahikalarına yükselen bu sanat eserlerini ı ya1-
nız Anavatan içinde bulunanlarının tanrr ve 
restorasyonu için 600 milyon liraya ihtiyacol-
duğu bü'çen'n ve raporunun tetkikinden anla
şılmış bulunmaktadır. Değeri milyarları bu'an 
bu eserlerin korunması ve bunların tuı istik de
ğerlerinden faydalanılması zarureti apaçık 
meydandadır, tç ve dış turizm bakımından bu 
eserlere mutlaka 1965 yılı bütçesindeki rakam
lardan dalıa yüksek meblâğlarla hazine yardı
mı sağlanması ve bu cserleıLı yaşatılmasında 
kolay'ık zaruri idi. 

Halbuki totklk'erimizde, yatırım bütçes'n-
de geçen yıl 20 milyon harcama konmasına rağ-
m n bu yıl 16,5 milyon lira tahsisat kondığa 
görülmektedir. 1963 yılından başlıyan 5 yıllık 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ya'.ırım programına 
gö: e yıda 20 milyon lira harcama yapılacağı tâ
yin ve tesbit edilmiş idi. Bunun 1965 yılında 
16,5 milyon liraya indirilmesiyle hizmetin aksı-
yacağı apaçık görülmektedir. Bir diğer ifade 
ile, 1965 yınında, âbide ve eski eser onanm ve 
restorasyonu aksıyacaktır. Sayın Hükümetten 
hiç dğilse 1964 yılındaki kadar, yani 20 mil
yonluk yatırımın gerçekleşmesini sağlıyacak 
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gayreti göstermesini beklemek muhalefet grupu 
olarak hakkımızdır. 

Bundan evvelki Birinci, İkinci ve Üçüncü 
İnönü Hükümetleri zamanında yatırımlara ay
rılan tahsisatın kifâyelsiz'iklermden bahseden 
tenkitlerden sonra 1965 yılı Batçeslri takdim 
eden Hükümetimizin yatırımlar mevzuunda 
1964 bütçe indeki kader dahi tahsisat ayırama-

.ması geçmişteki tenkitlerin ve t:kdim edilen 
Bütçenin samimiyetsizliğinin bi* delili ola ak 
tescil edilmiş olacaktır. Yaptığmrz tetkiklerde, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yatırımlar nın 
son üç yılda tak: i: e şayan olduğu müşahade 
edilmiştir. 1965 yılında da b ı plânlı, progrrml1, 
gayretli çalışmaların devamını temenni ederiz. 

Yine Bü cenin tetkikinde resto asyon işleri
nin iki bölgeden idare cdi'd'ğin* tesb't etmiş 
bulunuyoruz. Bunlardan birinc's", merkezi İs
tanbul'da olan Trakya ve Mrrmara havzası, di
ğeri de merkezi Ankara'da olan Ege ve Anaio'u 
'bölgeleridir. Anadcludki inşıat restorasyon 
işlerinin kontrolü için Vakıflar G e d Müdü"-
lüğü bünyesi içerisinde vasıta yoktur. Istanb il 
bölg sindeki restorasyon iş'erinin kontrolü için 
ise, miyadmı doldurmuş vasıta1 ar m vcıttu . 
Bu batımdan Anadolu ve bi hassa şarktaki res
tore işler'nin lâyıkı veçhile kontrol edilmesi 
mümkün olacağı kanısında değiliz. Bu sebeple
dir ki, Vakıflar Umum Müdü lüğüne lizme'iı 
ifası için mutlaka vasıta temini zaruridir. Büt
çenin tatbiki esnasında Sayın Hükümetten bu 
hususun teminini bilhassa rica edeıiz. 

Bütün Devlet Bütçe l in tümü ile gelinmek
te olduğu 1965 yılında Vakıflar Genci Müdü <lü-
ğü bütçes'n'n 1964 yılı bütçesine nazaraa 
1 314 378 lira noksanlıkla sevk e'ilmeri üzün
tümüzü mucibolmıış olrp, Karma Bütçe Komis
yonunda muhtaç ve körlerin aylıklarının artırıl
masını memnuniyetle karşılarken, Vakflar Ge
nel Müdürlüğü bünyesinde bulunan hayrat ha
demesinin aylıklarında bir artış yapılmrması 
esefle müşrhade edi'miştir.. 

Reddedilen 1965 yılı bütçesinde, dernekler 
ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek 
hayrata yardım maddesine konulmuş bulunan 
ödeneğin yeterli olmadığı, zira nüfusun artışı, 
muhtelif sebeplerle mabetlerin, camilerin harap 
oluşu dikkate alınarak halkımızın ibadetlerini 
rahatça yapmalarını temin maksadiyle daha faz-
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la camiye ihtiyaç olduğu cihetle 35 720 nci mad
deye 1 750 000 lira ilâvesiyle bu maddedeki öde
nek 6 milyon liraya çıkarılmış idi. Bu kere bu 
maddedeki ödeneğin 4 250 000 lira olarak tak
dim edilmesi, camilerini yapan halkımıza yardı
mın daha noksan olacağı şeklinde apaçık görül
mektedir. Köylerimizdeki ve kasabalarımızdaki, 
camilerini yapan vatandaşlarımız; bu noksan öde
nek muvacehesinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümetinin milletimize bu mevzuda yapacağı 
yardıma sahibolamıyacaklardır. Bu hususta da 
üzüntülerimizi tesbit ve tescil etmeyi bir vazife 
sayarız. 

Sayın milletvekilleri, 
Son üç yıldır yapılan tenkidlerde, 6760 sayılı 

Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilât ve görevleri 
hakkındaki Kanunun, ihtiyaçları tamamiyle kar
şılayacak durumda olmadığından, kifayetsiz ol
duğundan bahsedilmiş ve o zamanın hükümetleri 
de bu fikre iştirak halinde olduklarını beyan et
mişlerdi. Çekilen Üçüncü İnönü Hükümeti za
manında hayli ilerlemiş buunan bu teşkilât ka
nununun çalışmalarının Sayın Ürgüplü Hükü
meti zamanında tıpkı Devlet Personel Kanunu, 
Zirai Reform Kanunu gibi ihmale uğradığını ve 
çıkarılamıyacağını üzüntü ile müşahede etmekte
yiz. Bunun da, geçmiş yıllardaki tenkidlerin sa
mimiyetsizliğinin bir kısmı olarak zabıtlara tes
cili gerekir kanısındayız. Bizim, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bu teşkilât kanununun bir an evvel 
çıkarılmasında sayılamıyacak kadar fayda mev-
cudolduğu fikrimiz devam etmektedir. Ve ilerle
miş çalışmaların Sayın Ürgüplü Hükümetince 
realize edilmesini tıpikı Zirai Reform Kanunu; 
Personel Kanunu; Diyanet İşleri teşkilât Kanu
nu gibi aynı arzu ile beklemekteyiz. Zira, bu ka
nunun gecikmesiyle yetişmiş bir kısım elemanın 
daha idareden ayrılarak başka teşkilâta geçmele
ri devam edecek, idarenin personel sıkıntısı da
ha da çok artacaktır. 

Vakıflar Genel. Müdürlüğünün iktisadi faali
yetleri zümresinden olan Ayvalık ve Aydın Va
kıf zeytinliklerinin işletmelerinin iyi bir tarzda 
işlediği ve 1963 yılında hizmete giren yeni ve 
modern fabrikalarla teçhiz edildiği memnuniyet
le müşahede edilmiştir. 1964 yılında Antalya'da 
Vakıflar İdaresine ait Muratpâşa arazisindeki 15 
bin kadar zeytin ve 10 bin civarındaki narenciye 
ağacının 1964 malî yılında Ayvalık Vakıf Zeytin
likleri işletme Müdürlüğüne bağlanmış bulun-
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masını ve tecrübeli elemanlardan istifade edile
rek yapılan bu verimli çalışmaların 1965 yılında 
da devamını temenni ederiz. 1964 yılında Antal
ya'da kurulması tasarlanan üçüncü zeytinyağı 
fabrikasının bütün hazırlıkları tamamlandığı için 
1965 yılında realize edilmesini, bütün çalışmalar 
hazır olması bakımından sabırsızlıkla beklemek
teyiz. 

6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıf
lar Bankası Anonim Ortaklığının 1960 yılına 
kadarki çalışma tarzının ve yatırımlarının sakat
lığını tesbit ettikten sonra, son 5 yıldır plânlı, 
programlı ve rantabl çalışmaların devamını te
menni ederken Sapanca Otelinin yük olmaktan 
bir an evvel kurtarılmasını ve Sapanca Gölü gi
bi hataların bir kere daha işlenmemesini, samimi
yetle temenni ederiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün dar bütçe im
kânlarına rağmen son üç yıldır gördüğü faydalı 
sosyal hizmetlerinin 1965 yılında da kıymetli ida
recileri tarafından devamını temenni ederken, 
mezkûr sosyal hizmetlerin yurdun Batı bölgele
rinden Orta Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya ve 
az gelişmiş bölgelere de, geri kalmış bölgelere de 
'aktarılmasını arzu ederiz. Keza halen 3 ü istan
bul'da, 18 i diğer vilâyetlerde olmak üzere 21 
aded vakıf imaretin 1965 yılında daha da çoğal
tılmasını temenni eder, bunların çoğalması ile 
fakir ve kimsesizlere yemek verilmesinden ve bu 
adedin artırılmasından Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak memnuniyet duyduğumuzu ve duyacağı
mızı belirtmek isteriz. 1964 yılında Gureba Has
tanesinde yapılan ilâve tesisleri ve yapılacak 
olan inşaatın ikmali için beklenen gayretlerin 
ve faaliyetin tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi cid
dî ve plânlı olarak devam etmesini bilhassa arzu 
ederiz. 1965 yılma kadar 4 yıldır devam eden 
Vakıflar Genel Müdürlüğü yatırımlarının 1965 
yılında da devamını görmek bizim için sevinç ve 
ta&dir vesilesi olmaya devam edecetkftir. 

ıSayın milletvekilleri, 
Her şeyden evvel bir sosyal adaleti tanzim mü

essesesi olan Vakıflara gerekli alâkanın ve yete
ri kadar tahsisatın verilmesinden Grupıımuz bil
hassa memnun olacaktır. Ancak; yukarıda da be
lirttiğimiz gifoi 1965 yılı bütçe tahsisatlarının va-
tırımlar maddesinin, 1964 yılı kadar dahi olama
yışı, hizmetin aksamasına ve Türk Vakıflarının 
korunması ve restorasyonunda ihmale sdbebolâ  
cağından üzüntümüz büyüktür. Yurdumuzun 
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plân ve programla kalkınıp kurtulacağına inanan 
Gru'puımuız-ve 5 Yulhk Plânım taAbirkaıtondıa iç ve 

. dış, turizmin Devlet Plânlama Teşkilâtınca öne
minin aşikâr olarak belirtildiği bir zamanda Va
kıflara gösterilecek alâkasızlığın, dolayısiyle tu
rizm dâvamızda da ihmal sayılacağından, Vakıf
lar Genel Müdürlüğü bütçesindeki yeterli tahsi
satların bulunmayışından üzüntümüz Grupumuz 
adına büyüktür. Sayın Hükümetten, yıl içinde de 
olsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine ek öde
nekler getirmesini ve millî mefahirimiz olan şa
heser vakıflarımızın korunmasında gerekli alâka
yı boklemok'teyiz.. H'ç olmazsa, bDgürjkü Hükü
met Başkanı Sayın Ürgüplü'nün merhum baba
ları Evkaf Nazırı Hayri Beyin gayretlerine mü
masil faaliyetlerini beklemek hakkımızdır. Değeri 
milyarları bulan ecdat vakıflarının getirdiği ki
ralardan istifade 37oluna, zamanı idaremizde, ge
çen yıl başlanmıştı. Partimi'z iktidarında başla
nan vakıfların gerçek kiralarının alınması gay
retinin 1965 yılında da devamını temenni ederiz. 

Genel Müdürükte, mazbut vakıflar için mev-
cudolan alâkanın mülhak vakıflara da gösteril
mekte olduğunu müşahede etmekle memnuniyet 
duymaktayız. Vakıfların korunması ve himaye
si babında lüzumlu mevzuatın ve tedbirlerin bir 
an evvel getirilmesini samimiyetle arzu ederiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Konuşmamızın başından buraya kadar, asîl 

milletimizin tarihi kadar eski olan vakıflarımı
zın ehemmiyetinden, sanat değerinden, turistik 
ikıymetinden kısasça da olsa bahsedereik, geçmiş 
yıllarda ihmale uğramış olan ibu değerli valkıf-
lar:m:ızın IS18O yılından itibaren dar bütçe iaı-
fcânları içerisinde- iyi bir istikam'otte yönetil
mekte olduğuna beli'Pt.rniş bulunuyoruz. Dört 
yıldarı beri plânlı ve pragr-amlı bir şekilde 
yönetilen Gerici Müdürlük hizmetlerinin 19'6ö 
yıbnda da devamını temenni eder, bu şahe
serlerin korurmıaısı »baibırjdaı Hükümetin çare 
•bulmalını, yani yatırımlar tahsİMıtının hiç ol
mazsa geçen yıldan daha a^ağı olmamasını 
sağlıyıacak tedbirler getirmesini bekler, 1965 
yılı VaıkıfLar Genel Müdürlüğü BDt.çesinin mil
letlimize hayırlı ve uğurlu olımanımı diler, grupu
muz adına Büyük Meclise saygılar sunana. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Adaldt Partisi Grupu adma 
Saym Ahmet Günkan, buyurun. 
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A. P. GRUPU ADINA AHMET GÜRKAN 

(Korjya) — Mmterem arkadaşlarım; 
Vak.flar Genel Müdürlüğünün, bütçesi ile 

alâkalı tenkid ve temenni e imizden evve', bu 
müsscsenin kuruluş sebpleri, vazifeleri ve ge
çilmiş olduğu istihde'cri hakkında bâzı açık
lama1 arda bulunmak isteriz. 

Çok iyi bilirsiniz ki, (Vak:f) kelimesi, «İn
sanların, menfaatma aidolacak şekilde ve mül-
k yeti de, Allah'ın mü'.kü hükmünde kalmak üze
re, bir malı, alım ve satımından alakoymak» 
mânasına gelen bir t.rimdir. Arz edilen bu 
medlul, Islâmın doğusuyla vücuıt bulmuş ve 
hukukilik iktis betnVş'ir*. Çünkü daha önce, bu 
çeşit in:ani düşüncelerle herhâr.gi bir valfın 
yapıldığına dair, hiçbir-vesikaya şahit.değiliz. 

Esasen îslâmûyetıten evvel mabetlerin bakı
mı ve idaresi, tamamen Devlete aitti. Zira o 
devii'dje mâbet, çok defa Devlete hâkim bir mü
essese halindeydi. Bu sebepleydi ki, Vakıf te
sisi işi akla dahi gelmemişt'r. 

Vakfın tesisine Hz. Peygamberin şu hıdhi 
şerifi âmil olmuştur. Hz. Muhammed bir hadi
sinde : 

«ölüm her işi durdurur. Ancak devamlı sa
daka ve-en bir mülk, insanlığa fıydalı bir ilmî 
eser ve hayırlı evlât, b.rakıp ölen kim.e, def 131i 
âmdine devamlı o'arak sevrp yazdırır.» buyrr-
mı-ştur. Bu ilhamla Hâmye1", sosyal h'rm-ît
ler yolunda, en iyi bir müessese olan Vakıflar 
idarecini meydana getirmiş'.ir. 

Müslümanlar, mabetlerin, tekke ve zaviyele
rin bakımlaıiyle buralarda hizmet. a!m:§ kim-
eelerin ve m'lsafi" yolcu1 arın, aym z~mand~ fi
kir ve malûllerle yet'mlerin, ilim tahsil eden
lerle, kendi ini ibadete vermiş olanlar, iaş3 ve 
ibateleri için, namütenahi vakıflar teıis etmiş
ler ve bu yol1 a, ö'timlerinden öonr:\ defte-i 
amallerine sevap yazdırmak istemelerdi \ 

Ba çeşit va' ıflar, id re ede ilerden bir çok
larının nesille: i "fatmiş ve şartı vakıf gereğince, 
bunla-m idaresi, Devlet Başkanlarına teveceüh 
etmişti. Bu durum karşısında bir Evkaf (neza
retinin) kurulması cPe'ine gidilmişLir. Bugün
kü anlam'yle bir vekâlet olan o günün Evkaf 
nezareti, vakıf yapanların şart koymuş oliukla-
n bütün hükümlere, harfiyen riayet etm'ş ol
makla, telkin ettiği itimat sayednde, vakıf 
yapma arzusunu, artan bir tempo i e teşvik 
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ve pek tabiî olarak da hizmstlerini, gyot ra-» 
hatlıkla ifâ eder o'mur-tu . 

Vakıf müessesesinin islâmla birlikte doğdu
ğunu yukarda ifaele etmiştik. Ga b:n gayet zen
gin, âdeta devletler kadar imkânlara sahip, ki
liseye b ylı vakıf idarcei tarzını düşü eni r 
için bu ildiamıı, belki de mübalâğalı sayılacak
tır. Hemen i âve edelim ki, bu gerçeği b'zzıt 
Hıristiyanlar- ela, itiraf ve kabul etmektedirler. 
Nitekim meşhur tarihçi Prof. D . Bratho d, is
lâm Medeniyeti tarihi adlı eserinde, aynen şöyle 
der : 

«islâm hukukunun, şark kiliseleri hukuku 
üzerindeki tesiri, eskiden beıi dikkati 'çekmiştir. 
Hattâ daha çok zamen evvel, Hiristiyanla n , 
islâm vakfı sistemini tatbik ederek, kiliseler için 
vakıflar tesis ettiklerini, Hiristiyanlar da kabul 
ediyorlar.» 

Vakıf tesisi sistemini, b"zdeı alan gırbın, 
bu müesseseyi. ne kadar güzel idare et iği A ve 
Kiliseyi, Devletin avucuna bakar o'mak'an nasıl 
ko..uduğunu .gördükten sonra, t i r de bizim va
kıf anlayışım zı onunla mukayese cdmc\ şüp
hesiz ruhumuz sıkılacak, v'çdarla ınr.z sızİ:-
yac ktır. Bunun1 a beraber, Vak f anl:y:şımızı 
tashihe yarar ümüdiyle, vakfın ga pta oynadığı 
roller hakkında, bir kıç söz söylemeden de gaçe-
miyoruz. 

Sevgii arkadaşlarım; vakflar sayesinde Ki
lise, o derece bir i ibara sahibolmuş'ur ki, me
deni her Garplının giitnl'iJk hayatına varınca
ya kadar her şeyine girmiştir. Hattâ Devlet 
adamlarının bile, kilisenin teşrinden uzak 
kalmad Harını, bilmiyen yoktur. 

Görülüyor ki; kilise, zengin vakıflar saye
sinde, hiubir mıüı̂ küi'ât'a mâruz kalmadan, ra
hatlıkla vazifeleı ini ifa etmektedirler. Bu dı-
rum, Garplıların, Hıristiyanlık inanışlarına 
kuvvetli bir şekilde brğlı oldukların, ifade e er. 
NJtetkim yukarda arz etttiğiml'z gi5i, Gaılbaı po
litikasının İD: şansını bile, kilisenin mânevi yar
dım nd en bek emekte ve bunu, icabında kürsü
lerden açık açık ifade etmektedirler. Politi
kacının bu tutumu, hklbir zaman bizde, oldğu 
gibi, orada fıetnıa koparmaz. işte m'sâli : 

Pa"it'i resmen riyaret eden A^man Hükü
met Rrisi Erhaıd'ın ziyrrçtinin raslad'ğı pa
zar günü, ibadet için Ki ieeye gi'mek isted ğini 
ve hayatında, kiliseye gitmeden hiç bir pazarı 
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geçirmediği hususundaki beyanlarını, çoğamuz 
gazeteleıds okumuşuzdur. Dindar olan bu Devi t 
adamı gibi gaıpta, inanışlarına bağlı, pek çok 
poli ikacı vardır elbet. 

K ymetdi arkadaşlarım; şimdi de bizim vakıf 
anlayışımıza bakalım. Peşinen ifade edelim ki, 
bizim tutumumuz, asla. iç açıcı değildir. B"zde 
vakıf idaresi, hiçbir zaman üvey evlât muamelesi 
görmekten istismar edilmekten kurtulmuş değl-
dh\ Zaman gelmiş öyle kanunlar çıka: ılmıştır k', 
evkafın yalnız emlâk ve akarı değil, ona bağlı 
mabetlerimizin satılması veya kiraya veri mesi 
yoluna dahi gidilmiştir. 

Vaktiyle çıkarılmış olan 2845 sayılı bir Ka
nunla, Cami ve Mescitler, indî takdirlerle 1as-
nife tabi tutu'arak, bir çokları kapatılmış ve bu 
suretle müslüman halk, 1500 ün çok üstünde 
olmak üzere pek çok ibadet yerinden mahrum 
bırakılmıştır. 

Bu kanundan hemen sonra çıkarılan 2950 sa
yılı bir Kanunla da, tasnif d şı bırakılan mabet
lerimizden bin kadarı, müzakere ile ya satılmış 
veya satılamıyan prk çokları, k'raya verilmiştir. 
Satılanlardan bâzılarını mahalli halk, satın 
al p cami olarak kullanmış ise de, ki aya veri
lenlerin pek çoğa, gayri mühimlere ki al anarak 
teslim edilmiştir. Böylece yadellere tevdi edi e-
rek hakarete uğratılan mabetlerimiz, kısmen 
kereste, enkaz ve yumurta d poşu, kısmen mi
nareleri baca yerine kullanıla ak imalathane, ve
ya Inyvan na'lamaya mahsus na^ant dükkânı 
veyahut da düğünlerin tert'plendiği ve kokteyle-
rin verildiği parti merkezleri haline soku1 muş
lardı. İstanbul ve Ankara'da vâki olan bu 
feci'alara ait tafsilâtı ve ad esleri vaktinizi al
mamak için arz etmedim. Fakat bir en'resan ta
sarrufu, ibretinize arz etmeden geçemiyeceğiz. 

İstanbul'da ve Çakmakçılardaki Hocapirî 
cam'i, Dikran adlı bir* ermon!ye kir,'lanmış ka
dın iskarpini ökçesi imalâ hanesi ola:ak kul
lanılmakla beraber, bu mabedin yıktırılan mi
naresinin cami seviyesindeki kısmı da, yüz na-
maraya tahvil edilmiştir. 

Mabetlerimizin mâruz kaldığı bu feci hale 
6570 sayılı Kanunla son verilmiştir. Mezkûr 
'kanunun müzakeresi sırasında, Tokat Mebusu 
olarak o zaman verdiğim ve bir mebusun da ka
bul edilen bir tadil teklifiyle (camilerin kiraya 
verilmesi ve ibadetten başka, her hangi bir I 
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iş için kullanılması yasaklanmıştır. İşte bu ka
nuna uyularak, Doknabahçe Camii ile Ayasofya 
müstesna diğer mabetler, peyderpey kurtulmuş
lardır. Dolmabahçe Camiinin daha sonra mü
ze olmaktan kurtulmuş olması üzerine, buranın 
da ibadete açılmasını haklı olarak bekleriz. Ke
za Ayasofya Camiinin de ibadete açılmış olma
sını görmekten zevk duyacağız 

Sevgili arkadaşlarım; Bütçesi itibariyle çak 
mutavazi görünen Vakıflar İdaresi, bakım ve 
idaresiyle mükellef olduğu âbideler cihetinden 
en çok ehemmiyet verilmesi gerekli bağlıca mü
esseselerimizden birisi, hattâ manevi değeri 
itibariyle birincisidir. Dünyanın hiçbir yerinde 
eşi bulunmıyan vakıflarımıza bağlı âbidevi 
eserlerimizi tanıtmaya muvaffak olduğumuz 
zaman, turistlerin hücumuna uğrıyacağımızdan, 
şüphe etmemek lâzımdır. Nitekim filizof Ber-
nard Show şöyle der : 

«İçine girip de derin bir huşu duymadan 
çıktığım bir tek Türk camiini hatırlamıyorum.» 
Camilerimizin mânevi havasını bu şekilde te
neffüs etmek istiyen hayranlara, elverir iki, eser
lerimizi tanıtalım. Fakat bakımsız bırakılan 
eserlerden dolayı hakkımızda verilecek hüküm-

" lerden de dehşet duymalıyız. 
Bu vesile ile ve ecdat yadigârı harika eser

lerimizin değeri hakkında, Fransız matbuatına 
intikal eden bir münakaşadan bahsetmek iste
riz. Lozan müzkerelerinin devam ettiği sıra
lardaydı Loit Corç.?^ 

«Güzel Anadolu, Türklere bırakılmaz. Çün
kü orada bu milletin, hiçbir medeni âbidesi yok
tur.» diye bir söz sarf etmişti. O zaman bu 
Türk düşmanına hakikatperest bir ilim adamı 
olan Prof. Ptart, Jurnal de Geneve Gazetesin
de neşrettiği iki seri makaleyi, şu. haykırış ile 
bitirmiştir: 

«Hayır mösyö hayır... sen hata ediyorsun, 
büyük bir gaflet içindesin. Zira Konya 'daki 
(ince minarenin) kapısını, (Karatayın) kubbe
sini yapan bir millete vahşi ve barbar denemez. 
Bu sanat harikalarını meydana getiren bir mil
let ırkların en üstün tabakasmdandır. Ona 
Anadolu lâyuktır. Bu hakkı o milletten kimse 
alamam.» 

Görülüyor ki; tarihimizin şeref vesikaları, 
aynı zamanda yurdumuzun, tapu senedi olan 
anıtlarımız, vatan müdafaasında, süngü kadar 
tesirli olabilmektedirler. 
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Hakikat bu iken, ne yazık ki; bu haşmetli 

âbidelerimize yine de gereken alâka gösterilme
mektedir, Raportörlerin ifadelerine göre, va
kıflara bağlı, 3 500 civarındaki eserlerin resto
rasyon işleri için, en azından 600 milyon Tl. sına 
ihtiyaç vardır. Halbuki bizler, yılda ancak 20 
milyon civarında cüz'i bir tahsisat ayırmakta
yız, Sanki bu çökmüş gibi plânlama dairesi bu 
yardımı maalesef kuşa çevirmek ister. Görülü
yor ki, bu tempo ile 30 yıl sıra bekliyecek diğer 
âbidevi eserler, mahvı harabeye terk edilecek
lerdir. Eğer buna müsaade edersek şüphe etmi-
yelim ki, ahfadımızın hakkımızda vereceği hü-
ıküm, çok ağır olacaktır. Onun için diyoruz ki, 
15 milyar liralık bütçelerden her yıl en azın
dan 100 milyon lira tahsisat ayırarak restoras
yon işlerini beş altı yılda ikmal edelim 

Bütçe raporlarının gerekçelerinden anladı
ğımıza göre, cami yaptırma ve tamir etme der
nekleri, 3 232 civarındadır. Bu derneklere ay
rılan yardım ise, hiç mesabesine ancak 4 mil
yon 250 bin lira kadardır. Halbuki bütçe ra
portörlerinin de işaret ettikleri gibi, memleket 
nüfusu her yıl artmakta ve tabiî âfetlerin yap
tığı tahribat da az olmamaktadır. îşte bu se
beple ayrılan, bu yardımı hiç değilse 20 milyon 
liraya çıkarmak yerinde olurdu. 

Bununla beraber hamiyetperver halkımızın 
teşebbüsleriyle kurulmuş olan dernekler arasın
da, başta gelen Anıtlar Derneğinin ve diğerle
rinin faaliyetleriyle pek çok işlerin başarıldığı
nı söyliyebiliriz. Nitekim vakıflarca idare edi
len Güraba Hastanesine, 575 yataklı büyük bir 
paviyon eklemeyi plânlaştırmış ve buna ait hem
şireler pavyonunu bitirmiş olan bu dernekten 
(bahsetmeden geçemeyiz. Malî imkânsızlıklar
dan hastane kısmını maalesef ikmal edememiş 
olan bu derneğe, Anıtlar ve Ankara'daki Diya
net Sitesi derneklerine bu hizmetlerinden do
layı başarılar dilemek ve teşekkür etmek ye
rindedir. Bundan başka, Devrim Diyanet Si
tesi Derneğine bir milyon Türk lirası yardım
da bulunan Suudi Aarabistan Hükümetine de 
huzurunuzda şükranlarımızı arz ederiz. 

Sevgili arkadaşlarım; 
6219 sayılı Kanunla kurulan Vakıflar Ban

kasının Vakıflar İdaresine yılda, temettü ola
rak bir buçuk milyon lira verdiği görülüyor. 
Bu banka idaresini elinde bulunduranları teb
rik etmek isteriz. Partizan baskılarla serma-
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yesini batıran diğer banka idarecileri gibi, t?ir 
za'fa düşmedikleri anlaşılan bu idarecilere, sü
rekli başarılar dileriz. 

Sevgili arkadaşlarım; buraya kadar yaptığı
mız tenkid ve temennilerimiz, ümidederiz ki, ge
lecek yıllarda nazara alınır ve Vakıflar idaresi
nin yokluklar içinde çırpınan idareci ve perso
neline geniş imkânlar sağlamak suretiyle Va
kıflar İdaresi, Tüıtk Milletinin yüz akı olur... 
• Hepinizi, grupum adına hürmetle selâmlar, 
Allahtan başarılar dilerim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuş
maların yirmişer dakika ile sınırlandırılmasını 
istihdaf eden bir önerge gelmiştir. Okutaca
ğım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gruplar adına yapılan konuşmaların da 

20 şer dakika ile sınırlandırılmasınm oya sunul
masını arz ederim. Saygılarımla. 

Kırşehir 
Halil özmen 

BAŞKAN — Sayın özmen, vermiş olduğunuz 
önerge Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesinin 
görüşülmesine mi şâmildir, yoksa bundan böyle 
gelecek bütün bütçeler için de mi şâmildir? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Hepsine şâ
mil efendim. 

BAŞKAN — Bundan böyle gelecek bütün 
bütçeler için şâmil. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlar, verilen önerge, grupları yirmi daki
ka ile bağlamak arzusu ile karar alınmasını is
tihdaf etmektedir. Bendeniz kürsüye gelirken 
Sayın Bütçe Karma Komisyonu üyeleri de, ge
çen sene de yirmi dakika ile bağlamıştınız diye 
söz attılar; Sayın Ali Baran Numanoğlu. Şim
di bunu şahıslar için kabul ediyorum; ama, grup
ları yirmi dakika ile bağlamak, ilerideki bütçe
lerin mahiyeti ve şümulü birbirinden çok fark
lı olduğu için doğru bir karar olmıyacaktır. 
Şahıslar için her türlü takyidatı, muayyen öl
çülere göre, koyabilir, bütçenin miadında çık
masını sağlamak için müşterek gayret sarf ede
biliriz. Ama grupları bağlamayı doğru bulmu
yorum. önergenin aleyhinde oy kullanmanızı 
istirham ederim. 
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CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Önerge aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlarım, verilen bu önerge, bilhassa mu
halefet grupumuz bakımından yirmi dakika ta
nındığı takdirde ileriki bütçelerde yapacağımız 
tenkidlerde imkânlarımızı kısacaktır. Halbuki, 
benden evvel görüşen Hilmi İncesulu arkadaşı-
mmda belirtiği gibi, gruplar adına yapılan ko
nuşmalar birtakım hazırlıkları, birtakım çalış
maları istihdaf etmekte, ve partinin fikirlerini 
beyan etmektedir. Böyle bir takririn verilme
sine zaruret de oyktur. Çünkü, Meclis Ri
yaset Divanınca hazırlanmış olan programda, 
20 Mayıs'ta bütçe müzakerelerinin bitmesi ica-
betmektedir. Bugünkü 20 Mayıs tarihi itibariy
le, geri kalmış bir durumda değiliz. Bilâkis za
man tasarrufumuz olacak ve bu gece Diyanet 
İşleri Teşkilât Kanununun görüşmesine de fır
sat bulmuş olacağız. Biz de C. H. P. olarak bu 
önergenin reddedilmesini Büyük Meclisten is
tirham ederiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. ' 
Kabul edenler... Etmiycnler... Önerge reddedil
miştir. 

Grup sözcüleri vakitle mukayyed bulunmı-
yacaktTi 

Buyurun Sayın özmen, Millet Partisi Grupu 
adına. 

M. P. GRUPU ADINA HALİL ÖZMEN 
(Kırşehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Yüksek huzurunuzda bâzı noktalara de
ğinmek istiyorum. Gayet az konuşacağım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilât ve gö
revleri hakkındaki 6760 sayılı Kanun bugünkü 
ihtiyaçları karşılıyacak durumda değildir. Bun
dan dolayı bu kanun kifayetsiz görüldüğünden, 
yeni bir tasarının hazırlanması cihetine gidil
miştir. Hazırlanan yeni tasarı birçok ihtiyaç
lara cevap verecek durumdadır. Yalnız, bu ta
sarı Devlet Personel Kanununun çıkmasına inti
zar edilerek elde tutulmaktadır. Bu kanunun 
biran evvel çıkarılması şayanı tavsiyedir. Bu 
kanun çıkarıldığı zaman teşkilâta birçok imkân
lar sağlıyacaktır. Vakıflar İdaresi Teşkilât Ka
nunu çıkmamış bulunduğundan dolayı birçok 
güzide elemanlar maddi sıkıntı sebebiyle bün-
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yesinden ayrılmak mecburiyetinde kalmışlardır. 
Bu husus Genel Müdürlüğümüz için küçümsen-
miyecek kadar önemli bir husustur. 

3913 sayılı Kanunla kurulan Ayvalık ve Ay
dın Vakıf Zeytinlikler İşletmesi, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün iktisadi yönden en mühim 
i iletmelerinden birisidir. Bu isletmenin daha iyi 
işlemesi ve Genel Müdürlüğe daha çok faydalı 
olabilmesi için ürerinde ciddiyet ve titizlikle du
rulmasını temenni ediyoruz. 

6219 sayılı Kanunla kurulan, Vakıflar Ban
kasının sermayesi 50 milyon T. 1. dir. Bu serma
yenin % 55 i Vakıflar Genel Müdürlüğümüze 
aittir. Rasyonel çalışmalar sonucunda temed-
düün çoğalmasını, bu sermayenin artırılmasını 
ve vatandaşa çok faideli hizmetler yapılmasını 
keza temenni ediyoruz. 

Antalya'da Vakıflar İdaresine ait Murat Pa
şa arazisindeki İ5 000 kadar zeytin ve 10 000 ci
varındaki Narenciye ağacının daha iyi bakım 
ve muhafazasının sağlanması en büyük emeli
mizdir. 

Zeytin ve narenciye bugün Türkiye'mizin iç-
pazarlarmda çok çok fazla talebedilen bir gıda 
maddesi haline gelmişlerdir. Yalnız bunların hü-
dayi nabit bir halde değil, teknik ve modern zi-
raatin istediği şekilde bakılması ve yetiştirilmesi 
lâzımgelm ektedir. 

Piyasayı tetkik ettiğimiz zaman zeytinin ki
losu hiçbir mevsimde 8 liradan aşağıya düşme
miştir. Zeytin yağı fiyatları ela perakende ola
rak daima yükselmiştir. Antalya'da kurulması 
düşünülen 3 neü zeytin yağı fabrikasının göste
rilen sebeplerden dolayı öncelikle yapılmasının 
ekonomik bakımdan çok faydalı olacağı kanı
sındayız. 

İşletme faaliyetleri sonucunda 1963 yılında 
kira ve zeytin yağı satış bedeli olarak 1 000 000 
dan fazla safi gelir temin edilmiş ise, çok daha 
iyi ve müspet çalışmalar sayesinde bu gelir ge
lecek yıllarda mutlaka artış kaydedecektir, 

Muhterem arkadaşlar, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün öğünülecek 

müspet hizmetlerinden birisi do, ilkokullardaki 
fakir ve bakımsız talebeler için açılmış bulunan 
kamplardır. Bu kamplar her hususta olumlu 
neticeler verecektir. Kimsesiz, fakir ve bakım-' 
sız Türk çocuklarını istikbale güvenle hazırlıya-
caktır. Bu çocukların vatan ve milletimiz için 
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kazanılması şart olduğuna göre, Genel Müdür
lüğün bu hareketini takdirle karşılıyoruz. Hal
buki böyle yapmayıp da bu fakir ve kimsesiz 
Çocuklar kendi talihlerine bırakılmış olsalardı, 
toplumumuz için hayırlı şahıslar olmaları çok 
güç olacaktı. Bugün için memleketimizde ge
çim şartları çok zorlaşmıştır. Bilhassa dar ge
lirli ve az kazançlı vataûdaşlarımız geçim sıkın
tısı çekmektedirler. 1 kilo etin 10 liraya satıl
dığını görmek memleketimizin fakir, kimsesiz 
ve bakımsız çocukları için çok hazin olduğu gi
bi, yoksul vatandaşlarımız için de elem verici
dir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu hayırlı 
kampları açmış olmakla memleketimizin fakir 
evlâtlarına en büyük vazifeyi ifa etmişlerdir. 
Genel Müdürlüğümüzün bu düşüncelerini yük
sek huzurunuzda takdirle arz etmeyi bir vazife 
telâkki ediyoruz. Biz daha ileriye gitmek ar
zusundayız. Bu fakir çocukların biran evvel 
yetişmesini arzu ediyoruz. İşte bunun için 
Genel Müdürlük fakir çocuklar için her sene 
müsabaka imtihanları açsınlar. İmtihanda ka
zanan istidatlı çocuklarımızı yatılı okullarda 
okutsunlar, ondan sonrada kendilerine Genel 
Müdürlük bünyesinde mecburi hizmet istesinler 
ve onları seve seve çalıştırsınlar. Bu görev 
memleketimiz için en büyük bir görev olacak
tır ve Genel Müdürlük hizmetlerinden hayırlı ne
ticeler alacaklardır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün fakir ve 
kimsesizler için açtırmış bulundukları imaretler 
de takdire şayandır. Bundan dolayı env büyük 
şükran hislerimizi sunuyoruz. Gelecek yıllarda 
bunların çoğalması için' elden gelen gayretlerin 
sarf edilmesini tavsiye ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk Milleti ve Türk halkı âlicenaptır. Da

ima ileriye gitmek, daima yükselmek ister. Düş
künlere yardım etmek onun en büyük kıvancı
dır. Bugün bu his ve asil faaliyetler memleke
timizin her yerinde günden güne çoğalmaktadır. 
Bu asil faaliyetleri teşvik etmek Genel Müdür
lüğün en büyük arzuları olmalıdır. 

Gezilerimiz sırasında, Edremit ilçesinde ha
yır sever bir vatandaş ile karşı karşıya geldik. 
Bu vatandaşın kendi parası ile yaptırdığı mo
dern camii ve onun başı göklere ulaşan minare
sini gördüğümüz zaman gözümüz yaşardı ve 
göğsümüz heyecanla dolup taştı. Bu modern 

20 . 5 .1965 0 : 2 
cami hakkında malûmat aldığımız zaman Türk
lük namına ve hayır severlik adına gönlümüz 
sıcak sevgilerle ve asil hislerle doldu. Modern 
camii bu vatandaşımız kendi parası ile yaptır
mış, onun yanma da büyük bir apartıman inşa 
ettirerek dairelerini kiraya vermiş ve gelirini de 
camie terk etmiştir. Modern cami 3 katlı ol
duğundan alt katmada güzel dükkânlar yapmış 
bunların gelirini de camie terk etmiştir. Ca
miin her türlü masrafı* bu hayır sever vatan
daşımız tarafından yapılmaktadır. Hocanın, 
müezzinin ve müstahdemin paralarını bu şahıs 
vermektedir. Hocaya ayda kaç lira maaş aldı
ğını sorduğumuz zaman 400 lira aldığını söyle
di. Bu modern cami Edremit'te görülmeye de
ğer bir yerdir. Oraya gelen turistlerin hepsi de 
onu görmeden geçmemektedir. 

Bugün bu şahıs Genel Müdürlüğümüzün il
cisini beklemektedir. Kendisi ömrünün son gün
lerine gelmiştir. İstikbalde hakkın rahmetine 
kavuşunca bu güzel müesseseyi mutlaka Genel 
Müdürlüğümüze terk ede 2 ektir. Genel Müdür
lük vatanımızın her köşesinde bulunan bu gibi 
şahısları arayıp bulmalı ve onlara büyük ilgi 
göstermelidir. 

Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü kasaba ve köylerimizde kurulan cami 
yaptırma derneklerine elden gelen yardımı yap
mış ve vatanımızın birçko köşelerinde yeni yeni 
camilerin yapılmasına-vesile olmuştur. Bu asil 
hareketinden dolayı Genel Müdürlüğümüzün ve 
mümtaz mensuplarını M. P. Meclis Grupu adı
na hürmetle selâmlar Cenabı haktan başarılar 
dilerim. Saygılarımla (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Va-
hap Kışoğlu, buyurun^ 

Y. T. P. GRUPU ADINA VAHAP KIŞOĞ
LU (Tunceli) — Sayın Başkan ve muhterem 
arkadaşlar, 

Y. T. P. si Meclis Grupu adına Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün 1965 yılı Bütçesi hakkında 
düşünce, tenkid ve temennilerimizi arza çalışa
cağım. 

Görüşlerimiz tamamen objektif ve yapıcı is
tikamettedir. Tek arzumuz, ecdat yadigârı olan 
bu müessesenin daha mükemmel ve daha radi
kal çalışmasıdır. 
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Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Genel Mü

dürlüğü bütçesini dört grupa ayırmak suretiyle 
önünüze sermek istiyorul 

I - Vakıf nedir ve nasıl doğmuştur. 
II - Nasıl yaşamıştır. 

III - Bugün ne haldedir. 
IV - Dilek ve temenniler. 
Böyle bir tertip ile bugüne kadar Evkaf Ge

nel Müdürlüğünün yapmadığı veyahut yapama
dığı bir. vazifeyi ufak çapta da olsa yapmış ola
cağız. Zira, yeni kuşaklar Evkaf Genel Müdür
lüğünün görevlerini bilmedikleri gibi, vakıf ne
dir, vakfiye neye denir, bunları da bilemiyor
lar. Biz onları haklı görüyoruz. Çünkü, tarih 
boyunca en büyük iftihar membaımız olan, ec
dadımızın en yüksek vasfı haiz bir medeniyet 
âleminin en canlı, en sâf bir hayırseverlik duy
gusunun müşahhas tezahürü ve eseri olan bu 
îslâmi müesseseye maalesef Cumhuriyet devrin
de aynı ilginin gösterilmediğini üzüntü ile mü
şahede etmekteyiz. 

Yine bu görüşün bir neticesi olacak ki; bu 
müessese bugüne kadar kendisini lâyıkiyle ta-
nıtamamış ve her geçen sene biraz daha itikâle 
uğramış ve bu suretle de yeni nesillere yabancı 
kalmıştır. 

I - Vakıf nedir? Muhterem arkadaşlar. Va
kıf malın hükmi şahsiyet olarak insanlığın hiz
metine tahsis edilmesiydi. 

II - Nasıl doğmuştur? Sayın üyeler, beşerin 
yaradılışında hayır işlerine karşı sevimli bir te
mayül vardır. Fertlerin hayat safhalarında dai
ma bu temayül hissolunur. Hissi, dini ile imti-
zacedince bu haslet daha mütebâriz olarak gö
rülür. 

Asırlardan beri vücuda gelen yollar, köprü
ler, çeşmeler, hanlar, kervansaraylar, imaretha
neler, şifahaneler, medreseler, okullar ve ma
betler gibi hayır müesseseleri bu hasletin en 
canh âbideleridir. 

Bu ulvî yaradılış müslümanlarda daha müte
kâmil bir haldedir. Çünkü, islâm dini her vesile 
ve imkân ile insanları hayrat yapmaya teşvik 
eder: Denebilir ki, bu dinin içtimai mesleki bu 
esas üzerine kurulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, hayatı beşer ıstırap
larla doludur. Bir kısım insanlar kâşanelerde 
nftmünimet, diğeri hazin bir kulübede ihtiyaç 
ve sefalet içinde büyür ve biri her türlü zevkü-
sefa içinde yaşamayı kâfi görmediği halde, di-
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ger büyük bir kısmı yarın hayatını nasıl ida
me ve gıdasızlıktan gözlerinin feri sönen yav
rularının elemli hallerini nasıl teskin edeceğini 
düşünür. Bu hal dünyanın en fakir kavim ve 
milletlerinde görüldüğü gibi, en zengin millet
leri de bu hükmün dışına çıkamamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, insanoğulları bu mu
sibetten beşeriyeti kurtarmak için, yukarda 
arz ettiğimiz gibi fıtri kabiliyetleri ile inançla
rını mezcetmek suretiyle hemcinslerinin hayrına 
olan birtakım müesseseleri vücuda getirmişler
dir, bunların başında da vakıflar gelir. 

III - Vakıf nasıl yaşamıştır? Tarihin en es
ki devirlerinde bu müesseselerin izlerine tesa
düf edilmektedir. Roma'da malını dinî veya 
hayri bir maksada tahsis etmek istiyen kimse o 
malı istediği maksada hizmet edecek eseri kur
mak şart ve yükü ile belediyeye yani şehirlere 
veya başka derneklere bağışlar veya vasiyet 
ederdi. Bu suretle de bağış veya vasiyet alan 
kurum bağışlıyanın yüklediği ödevi yapardı. 

Muhterem arkadaşlar, bağışlanan mal ile 
kurulan böyle eser ve müesseseler ancak Hıris
tiyanlıktan sonra ve bilhassa Bizans imparator
luğu devrinde müstakil birer varlık yani birer 
hükmi şahsiyet sayılmaya başladı. 

Bu hayır müesseseleri asıl şahsiyetini islâmi-
yetle kazandı. Vakıf müessesesi islâm hukuku
nun en önemli ve en ince işlenmiş müessesele
rinden biri oldu. Medeni Kanundan önceki Türk 
hususi hukuku da islâm hukukuna dayandığı 
cihetle bu müessesenin islâm - Türk tarihinde 
çok önemli bir yeri vardır. 

Vakıf mallar âmme malı ve şahsiyeti ise 
âmme şahsiyeti hükmündedir. 

Osmanlılar devrinde vakıfların murakabesi 
Evkafı Hümayun Nezareti tarafından yapılırdı. 
Vakfın gelişmesi Osmanlıların sayesinde ol
muştur. Osmanlılardan önce İslâm dünyasında 
vakıf nisbeten azdı. Hicrî 800 den önce yazılmış 
fıkıh kitaplarının bâzılarında vakfa dair tafsi
lât verilmezdi. Vakıfların Osmanlılarda bu de
rece gelişmesine yukarda arz ettiğim fıtrî ve 
dinî etki ile beraber, sebebolarak o zanianm 
cari olan malların müsaderesi cezası da göste
rilebilir. Vakıf ile malını müsadere etmekten 
kurtanyor, böylece de torunlarına emin bir 
irat sağlamış oluyordu. Bu hal büyük vakıfla
ra sebebolmamakla beraber bir aile vakfına vü-
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cut veriyordu. Böyle bir vakıf, malın müsade
resine mâni teşkil ettiği gibi, aynı zamanda va
risler tarafından satılmasına, taksimine ve Ve
raset Vergisi vermesine de mâni oluyordu. 

Muhterem arkadaşlar, mevcut vakıfların he
men hemen tamamı hayır için yapılmıştır. Vak
fın sahipleri vücuda getirdikleri bu müessese
lerin gelirlerini bir maksada, yani belirli bir is
tikamette yönetmiş bulunmaktadırlar. 

Bu hayrî müesselere kimsesizlere, fakirlere, 
hastalara zayıflara her türlü ilme, irfana, sa
nata ve hattâ hayvanların hastalığına ve ilâcına, 
yani insanî, sosyal ve daha akla gelebilecek 
her sahada teferruata varıncaya kadar hizmete 
el uzatmış, bu sayede de âmmeye hizmet eden 
medeni ve dinî birçok müesseselere vücut ver
miştir. Bütün bu müesseselerin kuruluşunda, 
hizmete arzında semereli ve randımanlı olarak 
devam ve inkişafrnda ecdadımız, asla mezhep, 
cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmemiştir. Yal
nız vatandaşlık ve insanlık mefhumunun, mü
cerret mâna anlam ve-şümulünden doğan mâ
nevi atmosferin ışığı altında yardımı en esaslı 
bir şart ve medeniyetin kaçınılmaz en zaruri 
icaplarından telâkki etmiştir. Bu konuda biz
den daha ileri gidebilmiş hiçbir millet yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, kısa olarak vakıf fik
rinin ne gibi duygularla doğup, nasıl inkişaf 
ettiğini bu suretle arz etmiş oluyoruz. 

Şu bir hakikattir ki, vakıf müesseseleri 
insan zekâsının düşünebildiği hukukî müesse
selerin en hayırlısı ve f aydalısıdır. 

II - Vakıflarımız bugün ne haldedir : 
Muhterem arkadaşlar, ecdadımız bu mües

seselerle dünya medeniyetine de numunei imti
sal olmuştur. Osmanlı imparatorluğu münkariz 
olduktan sonra, vakıf müessesesine ait birçok 
eserler yurdumuzun dışında, millî hicranla bö
lünen hudutlarımızın ötesinde hazin birer ha
tıra ve Türk'ün insanlığa âşık ruhunun birer 
âbidesi olarak kalmıştır. Onların vakıflar ge
lirine bir tesir icra ettiği gibi, birçok vakıf 
eserleri de yangınlarda yanıp harabolmuştur. 
Aşarın kaldırılması, ormanların evkafının elin
den alınması, vatandaşların bu yolda teşvik 
edilmemesi, propagandanın yapılmaması vakıf 
eserler vücuda getirecek zihniyette bir neslin 
yetiştiril memesi ve bu müesseselerin elyak el
lerde olmaması gibi sebepler. Vakıf müessese-
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sini çok müşkül ve çok vahim mecraya doğ
ru sürüklemiş ve sürüklemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim bütün bu 
faktörlerin etkisi altında, bir zamanlar Hükü*, 
mete yardım eden koskoca bir Nezaret iken, 
bugün Hazinenin sırtına yük olan eski vakar 
ve şöhretini kaybetmiş, taşıdığı medeniyet nu
ru gittikçe sönmeye yüz tutmuş bulunan ec
dat yadigârı Vakıflar Müessesesi bir Genel Mü
dürlük haline gelmiştir. Halbuki, örneklerim 
ecdat yadigârı vakıflarımızdan alan, Avrupa ve 
Amerika'da kurulan bu hayrî müesseseler bu
gün insanlığa hizmet etmektedir. Muhterem 
arkadaşlar, bizler ise, asırların mânevi, ilmî, 
sosyal ve tarihî gücünü üzerlerinde taşıyan bu 
eserleri yıkmak ve tarih sahnesinden silmek için 
bir nevi rekabet halinde bulunuyoruz. Acı 
olanı; bugün birçok milletler kendilerine bir 
mazi yaratmaya çalışırken, bizler nedense ma
zimizi yıkmak istiyoruz. 

Aziz arkadaşlar, geliniz bir dönüş yapalım. 
Acz içinde bulunduğunda ittifak olunan Vakıf
lar Müessesesini derhal eski haline kavuştura
lım. Bu mümkün olmazsa, ona yaklaştıralım. 
Bu da olmazsa mevcudu muhafaza ve himaye 
etmeye çalışalım. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak, 
ecdat yadigârı olan bu müessesenin ve ona bağ
lı eserlerin korunmaları, yani yaşamaları için 
bir tedbir olarak kanaatlerimizi, düşündükleri
mizi ve temennilerimizi birkaç madde halinde 
arza çalışacağım. 

I - Vakıfl arın yeni baştan ihyasını önliyen 
Ihükümlerin Medeni Kanundan kaldırılması ve 
günün ihtiyaçlarına göre düzeltilmesi. 

II - Bir milyarın çok üstünde olan, vakfa 
ait gayrimenkullerden elde edilen, 10 milyona 
yakın gelir çok azdır. 6570 sayılı Kanunun 
değiştirilmesi ve kiraların normal şekilde artı
rılması. 

III - Birçok Devlet müesseseleri ağır kira
larla özel binalarda oturuyorlar. Bu müessese
lerin evkafa ait binalarda aynı kiralarla otur
maya mecbur edilmesi. 

IV - Vakıflar İdaresine gelir sağlaöııyan 
emlâkin raicine göre satılması. 

V - Genel Müdürlük emrindeki masraflı iş
letmelerin elden çıkarılması. 

VT - Yurdumuzun haricinde bulunan vakıf
lar üzerinde durulması. 
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VII - Genel Müdürlük statüsünde ve buna 

ait kanunlarda ve Vakıf Nizamnamesinde tadi
lât yapılması. 

VIII - Bu Umum Müdürlüğü muhtar bir 
müessese haline getirmek suretiyle bütçeye yük 
olmaktan kurtarılması. 

IX - Vakıflar Genel Müdürlüğünün elinde 
bulunan eserler milyar değerindedir. Vakıflar 
İdaresi bu kıymetleri restore etmek için çok pa
raya ihtiyaç olduğunu söylemektedirler. Halbu
ki Millî Eğitim ve Turizm bakanlıklarında eski 
eserlerle ilgili daireler vardır. Bu Genel Mü
dürlüğün bu bakanlıklarla temasa geçerek bir 
koordine çalışma vücuda getirmesi. 

X - Bâzı vilâyetlerimizde Evkaf İdaresi kal
dırılmıştır. Bundan dolayı da buralarda vakıf 
hizmetleri aksamaktadır. Doğu'da birçok vilâ
yetlerimiz bu durumdadır. Bugüne kadar bu
ralarda bir aş evinin ve bir yurdun açılmama
sını üzüntü ile karşılıyoruz. Bilhassa geri kal
mış bu bölge^re bu nevi hizmetlerin biran önce 
götürülmesini temenni ediyoruz. 

Aziz üyeler, müsaadenizle acı bir hatıramı 
anlatarak sözlerime son vereceğim. 

ikinci Koalisyon Hükümetinin Dahiliye Ve
kili Say m Sahir Kuruthıoğlu ve C. H. P. den 
iki sayın milletvekili ile beraber, bendeniz 
Tunceli'nin Pülümür kabasından vilnvet mer
kezine geliyorduk. Yol üzerinde köylüler tara
fından durdurulduk. Vekil Bey dertlerini bi
rer birer dinledi. 20 nci a ^ H a madara1 nrda 
hayvanları ile beraber oturduklarını söylediler. 
Gazeteci arkadaşlar ilgi gösterdi ve mağaralara 
kadar gidip geldiler. Gelen arkadaşların hep
si müteessirdi. Sahir Bey sordu; «ne gördü
nüz?»' «Gözleri yaşlarla dolan arkadaşlar, köy
lülerin söylediklerinin hakikat olduğunu ve bil
hassa 17 yaşında lisenin onuncu s'n^fmda bıılr-
nan, yerde ateş içinde kıvranan veremli bir öğ
rencinin bu acıklı halinin kendilerine son dere
ce dokunduğunu söylediler. Hepimiz mütees
sir olmuştuk, Saym Kuruthıoğlu da en az bi
zim kadar üzgündü. Orada bulunan Tunceli 
ve Elâzığ valilerine, hastanın hemen hastaneye 
kaldırılması için emir verdi. Ayrıca çocuğun 
akrabasını çağırıp, öğrenciye verilmek üzere 
50 lira verdi. Bendeniz bu çocuğu Elâzığ Has
tanesinde takibettirdim, 15 gün sonra öldüğü
nü duydum. 
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Bu hatıramı anlatmakla aslî vazifesi kimse

sizlere, fakirlere, hastalara zayıflara, her tür
lü ilme irfana, hattâ akla gelebilecek her saha
da, teferruata varıncaya kadar hizmete el uzat
mak olan bu Genel"Müdürlüğün çok geri kal
mış bu bölgelerde ufak çaptada da olsa bir aş 
evi veyahut bir yurt açarak çok fakir olan bu 
çocukları himayesine alması ve bu suretle de hi
kâye ettiğim hazin sahnelere meydan verilme
mesini temindir. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu namına 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Bütçe
sinin hayırlı olması dileğiyle mensuplarına sağ
lık ve başarı dilerim. 

BAŞKAN — C.K.M. Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Tahsin Telli, buyurunuz. 

C.K.M.P. GRUPU ADINA TAHSİN TELLİ 
(Erzurum) — Saym Başkan ve milletvekilleri, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1985 Büfee.û do-
layısiyle C.K.M.P. Meclis Grupunun görüşlerini 
arza. çalışacağım. 

M a1 umunuz olduğu üzere, Medenî Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce eski hukukumuza gö
re kurulmuş vakıflardan bir kısmının idaresi ve 
bir kısmımn da teftiş ve murakabesi Vakıflar 
Genel Mü'iürTüğüne aittir. Müex'2ae bir ihtiyaç
tan dolmuştur. İhtiyacın sebeplerini izaha lü
zum görmüyorum. 

Miie-^cvmin kendilinden beklenen fonksiyo-
Tv-ır,n ifn. H/V^m^si için, imVâl ardan zivade, ku
ruluşu çalıştıranların yeterliğinin büyük önemi 
vardır. Hattâ personel işi hiçbir şeyle kıyaslana-
mıva.°-ik d^rcede ehemmivetlidir. Halen Vakıf
lar G3nel Müdürlüğünün idaresine tevdi. edilen 
".kaarm deleri bir milvar liranın üzerindedir. 
Bunun, ^Vi^nin çok düşük ohışu. yönetimin ye-
HIM olmadığının acık delilidir. Tasfive maksa-
dlvlc satış yapılan trşmmız mallardan elde edi
len gelirler çıkarıldığı takdirde, elde ed'Jen rreli-
rin cok düşük olduğu anlaşı1 maktadır. Bu değer-
^endirilemeyiş vakıfların geliri ile idame ettiri
len ve âmme hizmeti ifa eden müesseselere Dev
let Bütçesinden ödenek ayırmayı zorunlu kıl
maktadır. Vakıflar tarafından yapılan hizmet
lere göz atıldığı takdirde, 'bunun önemi daha çok 
anlaşılacaktır. Vakıf hastaneler, öğrenci yurtla
rı, körler ve fakir1 ere yard-m, köyler tarafından 
inşa ve tamir ettirilecek hayrata yardım, imaret
ler v.s. Vakıf akaardan istenilen gelir elde edil
mediği takdirde bahsi geçen müesseselerin ihti-
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yaçları giderilmek için Devlet Bütçesinden ay
rılacak ödeneğin daha fazla olacağı aşikârdır. 

Binaenaleyh bu kuruluşumuzu iyi şekilde yö
netecek, eski hukukumuza da vakıf, mütehassıs 
kadro ile teçhiz etmekte zaruret vardır. Aksi 
halde Hazine ve millet mutazarrır olacaktır. 

Medenî Kanunla kurulan tesisler bir keşme
keş içerisindedir. Muhtelif teftiş makamları bu
lunan tesisler ve bilhassa köyler dekil er iyi kon
trol edilememekte ve imkânlar heder olup git
mektedir. Yine Medenî Kanunun mahfuz hisse 
hükümleri, Devlet giderlerinde hafifleme sağlı-
yacak yeni vakıfların kurulmasını önlemekte
dir. Vatandaşın vergi yükünün hafiflemesini ve 
birçok sahalarda hızlı kalkınmamıza yardımı ola
cak vakıfların kurulabilmesi için de 'gerekli ted
birleri almak zorundayız. Artık taassuptan vaz
geçip milletimizin örf ve âdetlerine dayanarak 
en ulvi gayeler için yapacakları vakıfların ya
pılması teşvik edilmeli, Devletin yükünün hafif
letilmesi yoluna gidilmelidir. Bu itibarla Mede
nî Kanunun ihtivaca cevap vermekten çok uzak 
bulunan hükümlerinin den-istirilmeşine dair Kar-
ma Encümenden geçip. birkaç profesörün müşte
rek mesaisivTe veni bir sekil verilen, Savın Ah
met Avdın Bol ak Ve arkadaşlarına ait Yeni don 
kurulacak vakıflara ait kanun teklifinin günde
me alınarak müzakeresi sonunda kanunlaşması
nın saklanmasında Hükümetin ve savın milletve
killerinin yardımcı olmasını temenni ediyoruz. 
Bu sağlandığı takdirde Medenî Kanuna göre 
kurulan tesislerin ve yeniden knrı^aıe^k vakıfla
rın teftişi Vakıflar Genel Müdürlüsüne tevdi 
edilmek suretivl e bu kuruluşun fonksiyonu kuv
vetlendirilmiş olacaktır. 

Muhterem mil 1 et vekili eri; 
Halen yürürlükte bulunan bâzı kanun hü

kümleri, hakların Anayasa teminatı altında o1-
masına rağmen, eski vakıflardan mülhak vakıf
lar 'idarenin hareketivle mazbut vakıf haline in-
kılâbettirilmektedir. Bunun önlenmesinde mut
lak zaruret vardır. 

Musakkaf gayrimenkullar in kira bedelleri 
dondurulmuş olmaktan çıkarılmıştır. Badema, 
satışın durdurularak bu gayrimenkullerin iyi 
gelir getirecek şekilde imar ve tamirinde fayda 
mülâhaza ediyoruz. Ayrıca tasfiye edilen vakıf
ların bedellerinin gayeye uygun mahallere sarf 
edilmesine dikkat edilmeli ve keyfî tasarruftan 
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vazgeçilmelidir. Bu gayrimenkullerin satış be
dellerinden biriktirilen mobaliğin üretime hizmet 
edecek müesseselerin kuruluşlarında harcanmala
rında fayda mülâhaza ediyoruz. 

Vakıf olan ibadethanelerin Diyanet İşleri 
Teşkilâtına devrinde zorunluluk mevcuttur. Va
kıflar Genel Müdürlüğü ibadethanelere ait 
akaarm gelirini toplıyarak, ancak onarımım ken
disi yaptırabilir. Bunun dışında muhafazanın 
Diyanet İşleri Teşkr.âtma aidolduğu fiiliyatla 
sabittir. Tezat halinde bulunan duruma son veril
mesinin doğru bir hareket olacağı kanısındayız. 

Ayrıca, Vakıflara ait kıymetli arsaların hu
susi kişilere anlaşmak suretiyle daha çok kıymet-
^ndirilmesi ve gelir .getirecek hale konması müm
kündür. Günün şartlarına göre yeniden tedvin 
edilecek kanun^rla bu imkân sağlanabilir. 

Temennimiz; şimdiye kadar devam ©degelen 
hataların biran evvel düzeltilmesidir. 

Sözlerime son verirken yerii bütçenin hayırlı 
olmasını diler, grupum adına hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 5 par
ti grapu adma birer arkadaşımız konuşmuş bu
lunmaktadır. Bu arada Saym Muslihittin Gürer 
arkadaşımız, kifayetin aleyhinde söz istemiştir. 
Henüz bir kifayet önergesi Riyasete verilmemiş 
olduğundan kendilerine kifayetin aleyhinde söz 
vermek mümkün değildir. Ne zaman kifayet 
önergesi gelirse o zaman söz alırsınız efendim. 

Şimdi, C.H.P. Grupu adına Saym İhsan Ka-
badavı'nm da konuşmasına müsaade isteniyor. 

(«Aleyhinde 'konuşmak istiyorum» gesleri) 
.Vevhinde konuşulacak bir tarafı yok. Çünkü 
oranlar sırava tabi değildir. Gruplar istediği 
anda, istedim kadar konuşma hakkını haizdirler. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Gruplar ko
nuşuyorlar, ondan sonra iki veya üç milletvekili 
konuşuyor, yeterlik geliyor ve bâzı arkadaşlara 
konuşma imkânı kalmıyor. 

BAŞKAN — Şayet bir parti yetkili organları 
vasıtasiyle bir şahsı grup adına konuşmak üzere 
tavzif ederse, Riyasetin buna karşı durmaya bir 
yetkisi yoktur. Yalnız, Yüksek Meclisten bir 
noktayı bu vesile ile istirham ediyorum; Grup 
Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Aydın imzasiyle 
gelmiştir. Bundan foöyle grup adına konuşacak 
arkadaşlarımız salahiyetli kılınırken, grup baş
kanı veya grup başkanvekllinin imzasını Riya-
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set olarak arıyacağız. Bunu bildirmek isterim. 
Bu defaya mahsus olmak üzere bununla amel 
ediyoruz. Bun1 dan sonra grup adına salahiyetli 
kılınacak arkadaşların konuşması için imza ola
rak ya grup başkanı yahut grup başkanvekilinin 
imzasını arıyacağız. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

••BAŞKAN — Buyurun. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, .gündemimizin fevkalâde yüklü ol
duğu malûmunuzdur. Bu sobeple gruplar dışın
da, hemen hemen milletvekillerine konuşma hak
kı düşmemektedir. Ama yıllardan 'beri bu Mec
liste bir teamül vardır. O da, 5 grup başkanı 
konuşmakta, ondan sonra da milletvekillerine 

.söz düşmektedir. 
Ancak, bütçenin tümünde olduğu gibi, fev

kalâde konuşmaları gereken ve grupların bir
birlerine cevap vermeleri icabeden hususlarda 
bu usul dışına çıkılmakta, karşılıklı grup söz
cüleri münakaşa etmekte ve sonra da gelen bir 
takrirle yeterlik kabul edilmekte ve bu sahada 
milletvekillerinin konuşmaları tümü üzerinde 
mümkün olamamaktadır. Ama bunun dışında 
teamül, gruplara sataşma olmadıkça grup söz
cülerinin, daha evvelce bildirilenden başka, söz
cüler konuşmamaktadır. Ama, şimdi görülüyor 
ki, böyle bir durum yokken, gruplar arasında 
her hangi bir şekilde bir münakaşa açılmamış
ken, sırf arkadaşlara imkân verilsin diye bu
nun kullanılması milletvekillerinin konuşma 
hakkını almaktadır. Grup sözcüleri daha evvel
ce yukarıya, yani Riyasete bildirilmiştir. Bu se-

. beple bu tarzdaki bir usulün milletvekillerini 
konuşmaktan alıkoyacağını, ve gruplara içtüzü
ğün tanıdığı bu hakkın suiistimali olacağını arz 
ederim. 

MUSLlHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir Sayın Gürer?. 
r MUSLÎHİTTÎN GÜRER (Sakarya) — B u 
mevzuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSLÎHÎTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, hakika
ten bütçe müzakerelerinde, her ne kadar grup
lar parti olarak görüşlerini esas olarak belirt
mekte iseler de, bilhassa bunun yanında Yük-
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sek Parlâmento âzalarının kişisel görüşleri de 
ehemmiyet taşımaktadır.. Gruplar çok defa ken
di program ve plânlarına göre görüşlerim bir 
zaviye içinde savunmakta, ama bunun yanında 
kişisel görüşlerin de orijinalitesi olacağı ortada 
bulunmaktadır. îşte bu hususta bendeniz de Sa
yın Başkanın buyurmuş olduğu şekilde, usule 
riayet edilmek suretiyle, bahusus bütçe müza
kereleri başlarken, gruplar tarafından sarih ola
rak, hangi bütçede hangi arkadaşın sözcü ol
duğu sarahaten belirtilmiştir. Şimdi sözcü üze
rine başka bir sözcü tazelemenin, kişisel gö
rüşleri önliyeceği nazarı itibara alınırsa, bir mâ
nası olmadığı kanaatindeyim. Çünkü, o bütçe 
üzerinde sözcü sarahaten belirtildiğine göre, 
artık o partinin esas görüşünü savunacak ar
kadaş da, o demektir. Ama şimdiye kadarki tat
bikatta görülmektedir ki, bir arkadaş Riyasete 
rer.men bildirildiği halde, ondan sonra sırada 
bulunan arkadaşımız da, maalesef dün gecenin 
23.30 unda da aynı hâdise ile karşılaştık. «Yok, 
ben grup adına çıkacağım, çıkmıyacağım» diye 
her parti içinde bu şekilde münakaşalar olduğu 
sabittir. Bu bütçe müzakerelerini takibeden ar
kadaşlar neyi kasdettiğimi daha iyi anlamakta
dırlar. Şu hale göre, Başkanlık Divanına veril
miş bulunan sözcülerin listesinden gayrı kim
senin tekrar sözcü olmamasını ve şayet olacak
sa; Sayın Başkanın buyurduğu şekilde, Grup 
Başkanının veya Başkanvekilinin imzasının bu
lunmasını hassaten istirham eder, müzakerele
rin bu şekilde devamında büyük fayyda gördü
ğümü huzurunuzda arz ederim. 

SABRÎ VARDARLI (îstanbul) — Bu mev
zuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SABRÎ VARDARLI (îstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, bu meselenin İçtüzük bakımın
dan tetkikinde, benden evvel konuşan arkadaş
larıma hak vermemek elden gelmiyor. Ama, 
aşağı - yukarı 3,5 seneyi aşan zaman zarfında 
yerleşmiş bir teamül mevcut. Hattâ biz biraz 
evvel Sayın Riyasette bulunan Başkanın söyle
diklerinin dışında, ayağa kalkarak, grup adma 
sör. istiyorum, deyip söz alan ve konuşanları çok 
iyi biliyoruz. Binaenaleyh, ortada emsal mevcut 
iken ve teamül bu şekilde iken, bunun bugün 
şu veya bu sebepten dolayı sırada bulunan bâzı 
arkadaşların konuşmasını temin bakımından 
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değiştirilmesine doğru gidiş bugüne kadar yer
leşen teamülün bundan sonra başka türlü uy
gulanmasına temayül, tahmin ediyorum ki, usuli 
bir mesele haline getirilirse, şu andaki durumu
muzdan, böyle bir karar alma imkânının olma
dığını da söylemek isterim. Binaenaleyh, arka
daşlarım bugüne kadar yerleşmiş teamülü na
zarı itibara almaraktan bu mevzuda daha fazla 
ısrar etmemelidirler. 

Arkadaş biraz evvel parti içi çekişmelerden 
bahsetti. Böyle bir şey mevcut değildir. Grup 
adma konuşacaklar bellidir. Ama, grup adına, 
hâsıl olacak duruma göre konuşması iktiza 
edenlerin diğer hatiplere takaddüm hakkı da 
içtüzük hükümlerin dendir. Bu bakımdan yer
leşmiş teamülü değiştirecek bir husus mevcut 
değildir, istirham ediyorum, görüşmelere de
vam edelim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, parti içi 
çekişmelerin, partiler adına söz sahibi kılına
cak arkadaşların şu veya bu olmasının Riya
setle hiçbir gûna ilgisi mevcut değildir. Bu iti
barla Riyaset grup adına beyanda bulunmak 
üzere mezun kılman arkadaşımızın salahiyetli 
kılındığına dair vesika geldiği anda konuşması
na müsaade etmek mecburiyetindedir. Bu, şim
diye kadar böyle cereyan etmiştir; böyle cere; 
yan edecektir. Gruplar adına yapılan konuşma
lar sıraya tabi değildir. C. H. P. Grupu adına 
Buyurun ihsan Kabadayı. 

Yalnız bundan böyle grup adına konuşacak 
arkadaşların isimlerini bildiren önergede grup 
başkanının veya başkanvekilinin imzası olması
nı ehemmiyetle rica etmekteyiz. 

C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA
YI (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, kırk yı
lın başı bir çıracılığa çıktım ay akşamdan doğdu, 
hikâyesi misali nâçiz arkadaşınız 4 yıllık Parl-
manter hayatını doldurmaktadır, elhamdülillah 
ilk defa grup adına söz istemiş, onda da şu konuş
maların muhatabı olmuş, bunca ışınlar üzerine 
yağmıştır. Mamafih üzülmesinler, bu üç konuşma 
olmasaydı, ben o süre içinde konuşmamı bitire
cektim. 

Üzerinde konuştuğumuz vakıflar bütçesi 
akaarlardan da geleceği tahmin edilen kiralarla, 
gelir ve gider toplamı 49 milyon 869 bin liradır. 
1964 bütçesi 51 milyon 184 bin lira iken maale
sef bu sene 1314 bin lira noksanı ile gelmiştir. 
Bunu üzüntü ile karşılamaktayız. 
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Mevcudolan bütçenin 29 milyon 119 bin lira

sı Vakıfların kendi akaarlarından gelecek olan 
paradır. Hazineden eklenen ise, 20 milyon 750 
bin liradır. Biz bu parayı da noksan bulmakta
yız. Bu para vakıfların kendisine bağlı mümtaz 
cami ve mescitlerindeki çalışan personelin ücret 
farklarına eski eser ve âbidelerin tamirine, eski 
eserlerin ve âbidelerin etüdleri için hazırlanmak
ta olan masraflara, istimlâk giderlerine ve ayrı
ca bu mevzuda hizmet gören teknik elemanlara 
verilecektir ki, bu da keza kifayetsizdir. Halen 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmet ve teşki
lâtını tedvir ve tesbit eden kanun 6760 sayılı 
Kanundur. Fakat bugün eski ve yeni hukuku
muzdaki vakfiyelerin gayesini tahakkuk ettirmek 
gibi niteliklerden yoksun bulunmaktadır. Bugü
nün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir kanu
nun çıkarılması mutlak zaruret halini almıştır. 
Zannunı ve duyduğuma göre, nasıl olsa bir per
sonel kanunu sıkmaktadır, yeni bir Personel 
Kımumnu Vakıflar îdarcsinm bünyesinde.pıkar-
nrnva lüzum vo\-tm\ donmıV Bonim snnrimî kana
atim odur ki, mîllî gelire ver^i tahakkuku tavan 
ve taban olarak bin ve b<^in arasında yarnlaca-
gına ve 10 milyon nribi bir tavana -personel gi
deri yükseleceğine göre, hemencecik kısa bir za
manda bu Personel Kanununun çıkarılacağına 
pek ihtimal veremiyorum. Temenni ederim ki, 
gelirler tahminini bulsun, Personel Kanunu önü
müzdeki devrede çıkmış olsun. Fakat bu kanun 
çıkmıyacağma göre, Teşkilât Kanununun çıkma
sını zaruri görmekteyiz. Çıkarmadığımız takdir
de sabahtan beri hepinizin acı acı yankılarla yan
mış olduğunuz Vakıfların hizmetleri aksayacaktır. 
Hizmet demek, yalnız para demek değildir. Her 
şevden evvel yetişmiş eleman, teknik eleman me
selesidir. Bu«nin Vakıflarda yetişmiş elemanlar 
diğer teşekküllere kaçmaktadır. Kıymetli teknik 
elemanlar da bu teşekküle pek müdana etmemek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu yıl Plânlamanın da 
müsaadesiyle Vakıflar bütçesine 16 milyon lira 
konmuştur. 16 milyon lira ile 77 eser restore edi
lecek, artan tasarruflarla da 60 eser üzerinde ça
lışmalar yapılmaktadır, yapılacaktır. 1 000 ese
rin üzerinde ayrıca 1964 yılında çalışmalara baş
lanmış, bu yıl da üzerindeki tamirler devam et
mektedir. Bunu da hürmetle karşılıyoruz. Fakat 
Vakıfların elinde eserlerin pek çok oluşu, ayrılan 
ödeneklerin kâfi olmayışı memleket namı hesabı-
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na aded itibariyle, verimli bir seviyededir dene
mez. Bâzı yerlerde sık sık kargıma çıkıyor; efen
dim, filân bina, filân dükkân, filân arsa, filân 
tarla vakfiye idi, Vakıflar bunu satıyor diye va
tandaşlar şikâyet etmektedir. Ben samimî olarak 
o kanaatteyim ki, elde tutulmasında fayda olmı-
yan, akaar olarak Vakıflara hiçbir gelir getirmi-
yen, daha çok mütegallibenin geçimine ve istisma
rına yarıyan bu kabîl vakfiyelerin elde tutulma
sında hiçbir fayda görmemekteyim. Bunların 
bir an evvel tasfiye edilmesinde Vakıfların varlık 
olarak, para olarak bunlara sahibolarak büyük 
vilâyetlerde bugüne kadar yapagelmiş olduğu iş 
hanlarım çoğaltmasiyle fakir fukaraya, küçük es
nafa dahi çok hizmet edeceğine inf.nan bir insa
nım. Bu yoldaki hizmetlerini Vakıflar Genel Mü
dürlüğü adına takdir ve şükranla karşılıyorum. 

Muhterem beyler, Vakıflar İdaresi üzerinde 
duruvoruz. Vakıf İdaresi tarihin bugüne kadar 
kaydetmiş olduğu en büyük içtimai yardım mües
sesesidir. Türk Ticaret Yollarını, yazan meşhur 
Jik, Mister Simit şöyle demektedir: «Muasır içti
mai yardım müesseselerinde Garbm muasır me
deniyet seviyesi ne kadar ileri gittiğini iddia eder
se etsin hiçbir zaman içtimai yardım müessesele
rinin kuruluş, yasatılışmda Orta - Çağda Selçuk
lu Türk Devletinin vardığı seviyeye varamıya-
caktır. Bu Devletin hudutlarından itibaren, yol
lar boyu, şehirlere varıncaya kadar, çeşmeler, 
köprüler, kervansaraylar, halikâhlar vardır. Bun
lar o bölgenin sultanları, vezirleri, padişahları, 
zenginleri tarafından kazanç gösterilmeksizin yal
nız ve yalnız içtimai duj^gularla yapılır.» 

Size Konya Karatay" Vakfiyesi için küçük bir 
özet vereceğim. Vakfiyeyi tetkik eden arkadaş
larım, her halde görmüşlerdir, Türklük, insanlık 
duyguları adına hepimizin göğsünü gururla ka
bartır. 

Bu vakfiyede, Müslim ve gayrimüslim, kim 
misafir olursa üç gün bedeva yer içer ve yatar. 
Eğer misafir yetim ise, öksüz ise yeyip içirmek
ten başka ona bir de ayakkabı verilir. Bugünün 
Garbı, bugünün Amerika'sı içtimai yardım mü
esseselerine, güya iktisaden geri kalmış memle
ketlere yardım gururu ile burnunu Kaf Dağına 
çıkardığı kadar çıkarsın, benim mütevazi, fakat 
tarihî bakımdan insanlık duyguları çok zengin 
olan ecdadımın seviyesine varamıyacaktır. Bugün 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün elinde 3 500 ta
ne, şimdi sayageldiğim şekilde, han, hamam, ca-
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mi, köprü, çeşme vardu. Bunları Vakıfların bu 
imkânı ile yaptırmasına imkân yoktur. 

Yine Mister Simit'in bir pasajından okuyarak 
söylüyorum: 

«Teorikman okuduğum bu müesseselere âşık 
oldum, 1871 de Konya'ya gittim, okuduğum bu 
müesseselerin azamet ve şanına âşık oldum, fa
kat onların şaşaa akan yataklarında kurumuş, 
sıska, zayıf bir cüce buldum.» diyor. Vakıfların 
elinde olan 3 500 eser bugün hemen hemen hep
si bakımdan yoksun, ilgiden, alâkadan yoksun, 
sıska bir durumdadır. 

Beyler, bu topraklar bizden evvel tam 32 ka
vimin ve milletin vatanı ve sonra da mezarı ol
muştur. Biz artık buraya geldik ve gitmiyeceğiz 
ve daima vatanımız olacaktır. Ama, demin saya
geldiğim Vakıflar elindeki eserler bizim millî pa
saportumuz olacaktır, millî pasaportumuz, hü
viyetimiz olacaktır. Bunları silmemenin, bunları 
yaşatmanın tek yolu, Vakıflara verilecek imkân
larla bunları tamir ve ihya etmektir. Plânlama
da bunları tamir etmek için her sene 20 şer mil
yon lira verilmesi kabul edilmiş idi... Bütçe bu 
formülü kabul etti, fakat maalesef Plânlama Müs
teşarı bunu 16,5 milyona indirmiş. Plâncılar 
bana gücenmesinler, plâncıların hepsini hürmetle 
selâmlarım, plân fikrine inanmış bir insanım, an
cak plâncılar politik yatırımların karşısına, is
tismarın karşısına durmalı idi. Her türlü millî 
varlığımızı ve bizi yarma götürecek müessesele
rin yaşamasında imkân olan 3,5 milyon lirayı kes-
memeliydiler. Plâncıların bazan sert ve kati an
layışları var. Burada da bence fctvaeminlikleri 
tutmuştur. Bilirsiniz, eski devirlerde fetvaemin-
leri fetva vermedikçe harbe gidilmez, her hangi 
bir karara varılamazdı. Bugün Plânlama müs
pet anlayışta, millî varlığımıza büyük hayırlar 
getirecek mevzuda da inatları tuttu mu, bazan 
fetvaeminleri gibi katı ve sert olurlar. Temenni 
erlerim ki, ordaki genq ve dinç arkadaşlarım, 
idealist arkadaşlarım, seneye bu sert tutumların
dan vazgeçerler, her sene için 20 şer milyon lira 
ayrılacak yıl ve yıl orantılı olarak artacak ve bu 
eserler tamir edilip, dinçliğe, yeniliğe kavuştu
rulacak hükmüne hizmet etmiş olurlar. 

Ayrıca, şükürler Allah'a, Türk Milleti artı
yor, 13,5 milyon idi, 30 milyon oldu. Süratle 
artmaktadır. Dinine, ibadetine bağlı millettir. 
Köylü fakirdir, mevcut ibadethaneler yetmemek
tedir. Yeni yeni ibadethanelere, camilere ihtiyaç 
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vardır. Anlayış sahibi olanlara çok teşekkür ede
riz, fakat bütçeye konan 4 milyon küsur bin lira
yı kifayetli bulmamaktayız. Bunlar ancak köylü
ye bu hayrı kuran insanlar için teşvik olacaktır. 
Bunun da seneye bir miktar artmasını temenni 
ederim. 

Bugünkü Teşkilât Kanununda; Diyanet îşleri 
Teşkilâtında çalışan kıymetli elemanlar var, 4 
yıl içerisinde hangi biri ile temas etmişsem bel
dem adına büyük anlayış göstermişlerdir. Dert ve 
ıstıraplarımıza hemdem olmuşlardır, sağ olsun
lar 'b.ü(yü)k ilgileriıyle pdk çclk hizmet etmişleridir.. 
Onlara çok teşekkür ederim. Burada Sayın Ülgen, 
Baş Mimar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Baş 
Mimarı idi, rahmetli oldu. Ben bu zat kadar 
eserlere bağlı, eski'Türk âbidelerine gönülden 
kendisini vermiş, sanatında ilâhi aşkla, vecd için
de kendinden geçmiş bir insan görmedim. Ne za
man IÇaratay'dan, ne zaman înce Minareden, ne 
zaman Karapınar'daki Selimiye Vakfiyesinden 
bahşederse gözleri dolar idi. Aşk mânasında bu 
eserlere bağlı idi. Demek istiyorum ki, Vakıflar 
İdaresinin, deminden beri anlatmaya çalıştığım, 
ecdat yadigârı eserlerin tamiri, normal mühendi
sin, normal mimarın becerebileceği mevzu değil
dir. Bu, bir aşk, bu, bir heves işidir. Mesleki üze
rinde bunları tamir ve ihya etmek için yeni ye
ni titre, yeni yeni çalışmalara mutlak ihtiyaç 
vardır. Bahmetli Sayın Ülgen gibi değerlerin ye
tişmesini istiyor iseniz, Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün Teşkilât Kanununu mutlaka çıkartınız. 
Oraya hevesli genç mimarları, hevesli genç mü
hendisleri bağlayınız. Onlar Yüce Mimar Sinan'
ın torunlarıdır. Onun aşkı onun olcusunda imkân
lara kavuşturacaktır. Fakat maddi imkândan yok
sun kılarsan, kuru bir aşkla çalış dersen, mümkün 
olmıyacaktır. înşaallah gelecek Hükümetin ve ik
tidarın hu anlayış içinde Vakıfların dertlerini bi
lecek, teşkilâtına büyük şevk verecek bu kanunu 
çıkarmasını temenni eder, hepinizi hürmetle ve 
muhabbetle Grupum adına selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup
lar adına yapılacak ikinci ve müteakip konuşma
ların onar dakika ile kayıtlanmasını istihdaf eden 
önerge mevcut, bunu okutuyorum. Bundan böyle 
vukubulacak bütün tatbikata sâri ve caridir. De
ğil mi Sayın Ertem? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Evet efen
dim. 

20,5.1965 0 : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Gruplar adına yapılacak ikinci ve müteakip 
konuşmaların 10 dakika ile tahdidini arz ve tek
lif ederim. 

Edirne 
llhami Ertem 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
Aleyhinde buyurun Sayın Mehmet Sağlam. 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, malûm olduğu üzere, bütçe mü
zakereleri parlâmentoların genel denetimi, genel 
murakabesini emreder. Şimdiye kadar bütçenin 
dar bir zamanda çıkarılması için parlâmentoları
mız gayret göstermişlerdir. Bu sebeple, daha çok 
gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra, ar
kadaşlarımız yeterlik önergeleri vermekteler vo 
yeterlik önergeleri kabul edildikten sonra da, bö
lüm ve maddelere geçilmektedir. Elbette ki, grup
lar adına yapılan konuşmalar o grupu ilzam eder 
ve grupların görüşünü aksettirir. Fakat üçbuçuk 
senelik şu tatıbikat içerisinde Parlâmentomuzda 
birçok meseleler cereyan etmekte ve gruplar, 
yanlış anlaşılan mevzularda, yeniden izahat ver
me ihtiyacını duymaktadırlar. Bu, her parti gru
pu için aynı derecede eşitliği, aynı derecede şan
sı icabettiren bir husustur. Bir konu görüşülmek
te, grup sözcüsü o konunun yanlış anlaşıldığı 
yolunda bir başka sayın grup sözcüsünün tenkid-
lerine veya ithamlarına cevap vermek ihtiyacını 
duymaktadır. Bu sebeple, ikinci defa gruplar söz 
almakta ve bu söz de, her zaman olduğu gibi, 
beş on dakikalık bir zamana sığmamaktadır. Za
ten kişisel görüşlerini belirten arkadaşlarımızın 
konuşma süreleri tahdidedilm iştir. Lütfedin, 
grupların görüşmelerini, birinci veya ikinci de
fa görüşmelerini tahdidedecek bir yola gitmiyo» 
ldm. Daha fazla murakabeye imkân ve fırsat ver
miş oluruz ve daha çok birbürlerimlzin fikir ve 
kanaatlerini anlamak imkânına sahiboluruz. Bu 
bakımdan lütfediniz, önergenin reddini talebedi-
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergenin lehinlde Sayın İlha
mı Ertem. 

Sayın Geçioğlu siz aleyhinde mi konuşacaksı
nız? 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Üzerin
de. 

BAŞKAN — Üzerinde olmaz efendim. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Aleyhin

de efendim. 
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BAŞKAN — Peki. 
ILHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem ar-

badaslarım, biraz evvel önerge münasebetiyle 
konuşma yaparken de durumu arz etmiştim. 
Şimdi Sayın Sağlam derler ki, «Gruplar görüş-
lerini genel denetim ve murakabe açısından or
taya koymaları lâzımdır.» Ben de burada hemfi-
kirim. Ama görüşmeyi hazırlıyan ve Riyaset Ma
kamına bildirilen sırada konuşan arkadaş, parti
sinin o bakanlık bütçesi üzerindeki bütün görü
şünü etrafiyle ifade etmektedir. Bunun dışında 
eğer bir yanlış anlama olmuşsa veyahut tam ifa
de edilememişse, bir taraf varsa veya başka bir 
grup tarafından kendilerine bir tarizde bulunul
muşsa, bunları ifade etmek için, ikinci ve üçün
cü konuşmalarda, 10 dakika kâfidir. Çünkü, ilk 
görüşmesinde o bakanlıık bütçesi hakkında o par
ti grupu görüşünü etrafiyle ifade etmektedir. 
Böyle bir önerge vermek istemezdim, konuşan ar
kadaşlara tân etmek istemiyorum. Herhangi bir 
partiye tarizde bulunmak da istemiyorum. Ama, 
bir gerçeği ortaya koymak lâzımdır. O da; biraz 
evvel konuşan arkadaşımızın grup adına konuş
ma yapmadığı, konuşmasının her cümlesinden 
ıbelli. Sanırım ki, Halk Partili arkadaşlarım da 
bunun aksine bir şey söylemiyecdklerdir. Bu, ta
mamen hususi olarak, bir Konya Milletvekili ola
rak hazırlanmış bir görüşmedir. Ama, sırası geç
tiğinden konuşma imkânından, kişisel görüşünü 
ifade etmelk imkânından mahrum olduğu zannı-
na düşünce, müracaat etmiş, grup adma söz al
mıştır. Biraz evvelki konuşmada grup fikirleri
ni ihtiva eden, Halk Partisinin umumi fikirleri
ni ifade eden cümlelerden çok, demin arz ettiğim 
gibi, bir Konya Milletvekili olarak Konya açısın
dan hâdiselerin ortaya arzı mevzuubahsolmuştur. 
Onun için diyorum ki, bu tarzdaki tutumlarla, 
İçtüzüğün verdiği hakkın, ileri götürülerek niha
yet üç - beş milletvekili arkadaşımızın da burada 
görüşünü ifadesine mâni olmamak için, ikinci ve 
mütaakıp konuşmalar 10 dakika ile sınırlandırıl
malıdır. Bu sınırlandınlış, katiyen genel deneti
mi ve murakabeyi önleyici bir tutum olmıyacak-
tır. Çünkü partiler ilk görüşmelerinde bütün me
seleleri etrafiyle aksettirmektedirler. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, önerge aleyhin
de buyurunuz. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte
rem arkadaşlar, dünden bu tarafa yapılan ko-
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aıuşmalar gösteriyor ki, hakikaten arkadaşlarımız 
«grup adına» deyip ortaya bir kâğıtla çıkıyor. 
Bunu açıkça itiraf etmek lâzım. Senin haıkkm 
var da grupunun mebuslarının ikonuşma hakkı 
yok mu? Elbette ki, mebusların da biraz hakkı 
vardır. Grup namına, deniliyor konuşuluyor, ar
kasından bir kifayet takriri geliyor. Oldu, bitti... 
Bu olmaz arkadaşlar, bu, mebus arkadaşlarımı
zın hepsine cidden üzüntü veriyor. Binaenaleyh 
arkadaşımızın teklifi yerindedir bugün için, ya
rın için bir şey demiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, ben size öner
genin aleyhinde söz verdim. Siz tamamen aksine 
lehinde konuşuyorsunuz. (Alkışlar ve gülüşme
ler.) 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Ben söz
lerimi bitirdim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu, önergenin le
hinde. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh
terem arkadaşlar, biraz önce yapılan müzakereler 
sırasında, gerek Muslihittin Gürer arkadaşımız, 
gerekse llhami Ertem arkadaşımızın temas ettik
leri gibi, konuşmalar sırasında her grup adma bi
rer kişinin konuşma yaptığı malûmunuzdur. Ev-
velca Riyaset Divanına bildirilen bu arkadaşlar 
muhakkak ki, evvelden gruplarının görüşünü 
teflbit ve burada ifade etmektedirler. Görüyoruz 
•ki, bunu müteakip - hakikaten maalesef bendeniz 
bu kanaate vardım- konuşma sırası alamıyan, 
- İhsan Kabadayı arkadaşımızı kasdetmiyorum, 
kendisini tenzih ederim- konuşma sırası gelmi-
yea veya gelmiyeceğini anlıyan arkadaşlarımız, 
bu defa «grup adına» diyor, kürsüde hakikaten 
şahsi konuşmalarını, görüşlerini anlatmaktadır
lar. Görüyoruz ki, mevzuumuz bütçe müzakerele
ridir. Bütçe müzakeresinde bir partinin görüşü 
daha evvelden grup adma tesbit edilmiş, etüd 
•edilmiş ve buna göre görüşü, tutumu burada ifa
de edilmiştir. Karşılıklı olarak, uzun uzadıya bir 
çelişme ve çekişme de olmadığına göre, mütema
diyen, - hattâ bu mevzuda bugün ikinci değil, ev
velki günlerde üç defa, dört defa - grup adına çı
kan ve konuşmak isteyip de burada konuşan ar
kadaşlarımızı gördük. Şimdi insaf etsinler; bir
çok arkadaşımız burada, Muslihittin Gürer arka
daşımızın söylediği gibi, grup görüşlerinden gay
ri daha faydalı olabilecek şahsi görüşlerini de 
ifade etmek isterler. Ver burada saatlerce, günler
ce de beklerler ve maalesef grup adına yapılan 
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konuşmalar bittikten sonra da, arkadan verilen 
bir kifayet takriri ile bir karara bağlanır ve 
konuşma hakkından mahrum kalır. Şimdi mev-
zuumuz nedir? Herhangi bir mevzuda bir genei 
görüşme değil, herhangi bir mevzuda tahkikat 
açılsın açılmasın gibi, umumi mahiyette bir ko-
*hu değil, bütçe müzakeresidir. Bütçe müzakere
sinde her grup namına bir konuşma yapıldığına 
göre, bunu tevali ettiren diğer konuşmaları, ben
deniz diğer şahısları adına konuşma yapacak ar
kadaşlarım hfMarını gasp mahiyetinde görüyo
rum. Şu halde uzun uzadıya grup namına konuş
ma .yapıldıktan sonra, ikinci defa yapılacak ko
nuşmanın 10 dakikaya indirilmesi haliyle kâfi
dir kanaatindeyim. Kaldı ki, şahısları adına ko
nuşma yapacak olanlara 5 dakika müsaade edili
yor. Binaenaleyh, îlhami Ertem arkadaşımızın, 
burada saatlerce bekliyen milletvekili arkadaşla
rımızın hakkına hürmetle ve bu haklarına riayet
le, konuşmaların onar dakika olmasını istemesi 
fazlasiyle ve evleviyetle kâfidir kanaatindeyim. 
Binaaııaleyh, bu önergenin kabulünü bilhassa is
tirham ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde buyurun 
Sayın Vardarlı. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Ben de 
söz istemiştim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Daha evvel Sayın Vardarlı'yı 
gördüğüm için zatıâlinize söz vermek imkânını 
bulamadım. 

SABRÎ VARDARLI (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, usuli bakımdan yanlış bir teamüle 
doğru gittiğimizi söylemek isterim. Bugüne ka-
darki tatbikatı biraz evvel izah etmiştim. Sayın 
Îlhami Ertem'in bu takriri ile güdülmek istenen 
gayeyi ve mânayı anlıyorum. Ancak, yarın öyle 
haller olabilir ki, şu veya bu vaziyette bir grup 
sözcüsünün 10 dakikayı aşacak bir beyanda bu
lunması zarureti her zaman hâsıl olabilir. Bu za
ruretin hâsıl olması anında, usuli olarak yerleş-
tirmiye çalıştığımız bir muameleyi yeniden değiş
tirmek giıbi bir hareketle karşı karşıya kalmamak 
için bu takririn kabul edilmemesi lâzımdır. 

Bunun dışında, benden evvel lehte konuşan 
arkadaşlarımın bâzı beyanları oldu. İkinci defa 
grup adına konuşan sözcülerin konuşmalarının 
âdeta milletvekillerinin halklarını bir gasp mahi
yetinde bulunduğunu beyan ettiler. Bu, fikrim
ce doğru değildir. öyle anlıyorum ki, grup söz
cüleri konuşurken, aynı zamanda û arkadaşların 
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fikirlerine de tercüman olma imkânım aramakta 
vo bulmaktadır. Ama bütün bunların dışında, bir 
de milletvekillerinin istediği kadar konuşma hak
kı, tâyin edilen zamanla mahdut olmak şartiyle 
mevcuttur. Bunun yolu da gayet basittir. Kifa
yet geldiğinde, eğer bu mevzuda hâlâ konuşmak 
icabodiyor ve arzu ediliyorsa, kifayet kabul edil
mez, kifayetin kabul edilmediği andan itibaren 
de arkadaşlarımız için saatlerce oturmak pahası
na da olsa, herhangi bir mevzuu, enine boyuna 
incelemek, tetkik etmek ve konuşmak imkânı hâ* 
sil olur. Binaenaleyh, kifayeti kabul etmemek gi
bi bir imkân elimkde mevcudolduğu müddetçe, 
bunu kullanmayıp da, kifayeti kabul etmek, ama 
buna mukabil kifayetten evvel konuşan grup söz
cüsünün zaruret halinde konuşma imkânını s'el-
betmek mantığa da aykırı geliyor. Bu bakımdan 
bu takririn kabul edilmemesini istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — önergenin lehinde ve aleyhim
de ikişer arkadaşımız konuşmuştur, önergeyi 
teıkrar okutup oyunuza sunacağım. 

(Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in kifayet 
hakkındaki önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil* 
mistir. Bundan böyle gruplar adına ikinci defa 
ve mütaafclben yapılacak konuşmıalar onar daki-, 
ka ile kayıtlanacaktır; tabiî bütçeye mahsus. 

Şahısları adına konuşacak arkadaşlarımıza ge
çiyoruz. Sayın Hilmi Aydınçer, buyurunuz. 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Türk milletimin dış 
âleme karşı en kuvvetli silâhı mânevi teçhizatı
dır. Tarih boyunca daima çok üstün düşmanlara 
karşı ordumuzun muvaffakiyetinin başlıca âmil
lerinden birisi; mensubolduğumuz islâm dininin, 
her askerin gönlüne kattığı ilâhî bir kudretin 
harb meydanında şahlanmasıdır. 

Malazgirt Meydan Muharebesinde 200 bin ki
şilik düşman karşısında 30 bin askeriyle Alpas
lan'ın muvaffakiyetini tazelemek isterim : Harb 
Meclisinin, düşmanın çok üstün olması karşısım-
da muharebeyi kabul etmeme teklifine itiraz eden 
değerli kumandan bir Cuma günü beyaz elbise
ler giyerclk düşman karşısında askerin önünde 
imamet mevkiine g&çı'yor, silâhlı olarak ayakta 
ordusuna Cuma namazını kıldırdıktan sonra, as
kerine hitaben : «Küffar bizden üstün, kuvvetli! 
Faikat bizim imanımız ondan katbdkat üstündür! 
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ölürsem şu beyaz libasım kefendmdir.» diyor. As-
ıkere tekbir getirtiyor ve bu Allah Allah nidaları 
İçkilisinde taarruz emrini veriyor. Netice? Zafer 
Türk ordusuna miyesser oluyor. Şanlı tarihimiz 
bunun gibi binlerce misallerle doludur, işte menr 
subu bulunduğumuz böyle bir dinin mabetleri 
ecdat yadigârı camJilerimiz ve bilcümle evkaf te-
sislenimizin ayakta durması, tamir ve bâzılarının 
restore edilmesi, hizmete açık olması mutlaka 
şarttır .Bugün adedi 3500 ü bulan eser mevcut
tur. Bu milktar tarihî emanetin idamesi için 600 . 
milyona ihtiyaç vardır. Halbuki, her sene bütçe
ye 16-20 milyon arasında bir para konmaktadır 
iki, böylelikle ancak 30 senede tamirleri bitecek
tir. Bu sene bütçeye konulmuş olan 16,5 milyon 
!bu hizmete vefa edecek bir rakam değildir. 40 bi
ne yakın köyde ve buna ilâveten kasaba ve nahi
yelerimizde cami yaptırma dernekleri kurulmuş
tur. Yeniden yapılacak camiler için mahallî hal
kın yardımlarına Genel Müdürlükçe de bir yar
dım yapılması, yani Hazineden Jbu maıksatla tat
minkâr bir tahsis yapılması gerekir. Bu fasıldan 
verilen para 4 250 000 liradır. Kâfi değildir, va
sati cami başına 500 lira bile isabet etmez. 

(Muhterem arkadaşlarım, üzülerek arz edeyim 
ki 1960 dan evvel yapılmış ve yapılmakta olan 
cami ve diğer evkaf tesislerimizin tamirleri oldu
ğu gibi durmaktadır. Ben öyle cami biliyorum 
tei, tamir için kurulan iskeleleri senelerdir öyle 
durmaktadır. Vakıflar müessesesince yılda birkaç 
defa, bölge bölge, ilgililerin yurt içinde lüzumlu 
tetkikleri yapması ve tamir ve bakım hususları
nın teabiti ile birlikte, mahallinde ilgililerle ge-
rdkli istişarelerin yapılması önem taşır. Bundan 
/başka, bugün Evkaf elinde bulunan bilcümle gay-
rimenkullerin verimli olarak işletilmesi üzerinde 
durulmalıdır. Eserlerin pok çoğunun tarihî kıy
metleri büyüktür. Turistlerin ziyaretleri sebebiy
le, memleketimize döviz teminine de medar ol
maktadır. Netice itibariyle her cephesiyle evkaf 
tesislerimiz ve eserlerimize önemle eğilmek vazi-
feaindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada şunu da söy
lemeden geçemiyeceğim : Fatih Sultan Mehmet'in 
armağanı Ayasofya Camiinin hizmete açılmasını 
ve bu eserin de Vakıflar İdaresi camiasına katıl
masını beklemekteyiz. 

Pek muhterem Devlet Başkanımız Sayın Hü
seyin Ataman'ın ve Genel Müdür Beyefendinin 
bu mânevi beka ve dinî mefahirimiz mevzuu üze- J 
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rinde gerekli hassasiyeti göstereceklerinden kati
yetle eminiz. Yalnız, her türlü müspet icraatın 
hedefine ulaşabilmesi, ancak maddi destekle 
mümkündür .Bu desteği Yüce Meclisin esirge
memesini istirham ederim. 

Sözlerime son verirken, 1965 Vakıflar bütçe
sinin memleketimize ve milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Vakıflar Bütçesi üzerin'de yapı
lan görüşmelerin yeterli görüldüğüne dair öner
ge gelmiştir. Henüz Hükümet konuşmamış tır, 
Bu bakımdan evvelemirde Hükümet adına Devlet 
Bakanına söz vereceğim. Buyurun efendim. 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Bakan
dan sonra sıra benimdir, oraya öyle yazıldı... 

BAŞKAN — Merak buyurmayın Sayın Geçi-
oğlu, öyle ise öyledir. 

DEVLET BAKANI HÜSEYİN ATAMAN 
(Ankara) — Sayın Başikan, sayın arkadaşlar; 
arkadaşlarımız vakıfların bütün taraflarını kap-
sıyn kıymetli tenkid ve görüşleriyle yolumuza 
ışıik tuttular. Müstakbel çalışmalarımızda bun
lardan âzami derecede istifadeye çalışacağız. 
Kendilerine peşinen teşelkkür etmeyi de bir borç 
sayarım. 

Sayın arkadaşlar;. Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün 1965 malî yılı bütçesinin genel toplamı 
49 869 662 liradır. Bunun 23 443 115 lirası 
cari harcamalara, 19 750 000 lirası yatırım 
harcamalarına ve 6 676 547 lirası da sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarına ait bulunmakta
dır. 1964 yılına nazaran 1 314 738 lira noksandır. 

Burada, Hükümetimizin son yıllarda turizm 
sanayiine verddği ehemmiyete muvazi olarak, Va
kıflar İdaresinin, memleketimizin bir turizm kay
nağı ve herbird birer şaheser olan âbide ve eski 
eser onarımı hususunda gösterdiği gayreti belirt
mek isterim. Esasen bu eserlerin heyeti umumi-
yesinin restore ve onarımının 600 milyon liraya 
baliğ olacağı mütehassısları tarafından ifade edil
miştir. Bu âcil ihtiyaçlar, çok mütevazı bütçe im
kânları içerisinde tahakkuk ettirilmeye çalışıl
maktadır. Genel Müdürlüğün, düşündüğümüz 
tedbirlerle, önümüzdelki yıllarda artacak varida
tının mühim bir kısmını bu hizmete tahsis etmek 
suretiyle bu konuda daha çok işler yapacağını 
ümidediyorum. 
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Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 

yılı faaliyetini kısaca belirtmeye çalışacağız. Va
kıflar Genel Müdürlüğü çalışmalarını başlıca üç 
kısım üzerinde teksif etmiş bulunmaktadır : 

1. Hayrî hizmetler, 
2. Sosyal hizmetler, 
3. Bu hizmetlerin görülebilmesi için lüzum

lu gelirleri sağlıyacak iktisadi faaliyetler. 
Hayrî hizmetler : 
Vakıflar İdaresinin yapmakla mükellef oldu

ğu hizmetlerin başında âbide ve eski eserlerin ba
kım, onarım ve restorasyonu gelmektedir. 

Yapılan tesbite göre bu eserlerin müktarı 3500 
civarındadır. Bunlarını onarım ve restorasyonu
nun 600 milyon gibi çok büyük bir meblâğ ile 
mümkün olabileceğinin uzmanlarca tesbit edilmiş 
bulunduğunu daha evvel arz etmiçtim. İdarenin 
son derece mahdut imkânları içinde bu görevi ye
rine getiremiyeceği açıik bir hakikattir. Bütün bir 
milletin malı, memleketin tapuları olan ecdat ya
digârı bu eserleri korumak ve gelecek nesillere 
devretmek, ancak Hükümetin her şene Vakıflar 
bütçesine yaptığı yardımlar nisbetinde mümkün 
olacaktır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı içinde Vakıflar 
İdaresince, her yıl 20 milyon lira harcamak su
retiyle 543 aded âbide ve eski eserin restorasyon 
ve onarımını mümkün kılacak tedbirler alınmış
tır. Gelir kaynaklarımızı daha iyi bir şekilde de
ğerlendirmeye matuf çalışmalarımızla artacağı
mı beklediğimiz varidatımızın önemli bir kısmı
nın bu hizmete tahsisi suretiyle her sene daha 
fazla eseri restore edebilme ümit ve gayreti için
deyiz. 

Bu arada çalışmalarımız hakkında bir fikir 
vermek üzere 1964 yılında 19 850 000 lira sarfiy-
le 218 eski eser ve âbidenin onarıldığı, 1965 yı
lında 16 500 000 lira sarfiyle 137 eski eser ve 
âbidenin uzmanlar nezareti altında ve en iyi bir 
şekilde onarılacağını arz etmek isterim. Ayrıca 
1964 yılında 3 232 caminin onarılması veya yeni
den yapılmasını sağlamak üzere derneklere 
4 250 000 lira yardım yapılmıştır. Bu yıl da büt
çeye aynı miktarda ödenek konmuştur. Günden 
güne artan talepler karşısında temin olunabilen 
imkânlarla müracaatların karşılanmasına çalışı-
laeaktn*. 

Sosyal hizmetler : -
Vakıflar İdaresinin bugünkü bütçe imkânla

rına göre ele alabildiği hizmetler, vakfiyelerde 
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derpiş edilen yardımlarla birlikte, orta ve yüksek 
öğretim talebe yurtları, ilkokulların fakir ve ba
kımsız öğrencileri için kamplar, (Üç grup halin
de 200 kadar çocuk), fakir ve kimsesizler için 
açılmış imaretler, (21 imaret 9100 fakire yemek 
veriyor), fakirlere ve körlere yapılan yardımlar... 
Vakıflar, İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi gi
bi çalışmalar Vakıfların sosyal hizmetleri meya-
nındadii1. 

Halen 27 ilimizde 2521 öğrenci barındıran 
yurtlarımız mevcuttur. 1965 yılında da 3 aded 
yurdun daha açılması programa alınmıştır. Ayrı
ca her sene fakir ve çalışkan yüksek öğrenim ta
lebelerinden 22 kişiye burs vermekteyiz. Sosyal 
hizmetlerin en önemlilerinden birini İstanbul Va
kıf Gureba Hastanesi teşkil etmektedir. Halen 
300 yataklı olan bu hastane büyük çapta fakir 
vatandaşın sağlığını korumaktadır. 

Ayrıca, İstanbul'da 2 milyon lira sarfı ile in
şası ikmal edilen pavyon hizmete girmiş ve 60 
yatak daha ilâvesi mümkün olmuştur. Bunlardan 
başka Gureba Hastanesi Yardım Derneği tara
fından Vakıflar İdaresinin de yardımiyle inşası 
plânlanmış olan 575 yataklı büyük hastanenin 
hemşireler pavyonu ikmal edilmiş ve hizmete 
girmiştir. Mütebaki inşaatın devam edebilmesi 
için Dernak malî imkânlarını artırmak yolua4a 
çalışmaktadır. 

Her gün artmakta olan ihtiyaçları karşıla
mak üzere 1964 yılındaki 1 050 200 liralık has
tanenin ödeneği 1965 yılı için 244 302 lira -faala-
siyle 1 ̂ 95 200 liraya yükseltilmiştir. 

Gureba Hastanesinin artan doktor ihtiyacı
nın temini ve asistanları Devlet hastanelerinde 
çalışanların vasıf ve seviyelerine ulaştırmak için 
kanun tasarısı hazırlanmış ve Hükümete sunul-
mur. bulunmaktadır. 

Vakıflar İdaresinin iktisadi çalışmaları : 
Bu konudaki çalışmalar 3 kısımdır : 
a) Gayrimenkul kiraları 
b) İşletmeleri 
c) Banka faaliyeti. 
Gayrimenkul kiraları; halen yapılmış teslbit-

lere nazaran 6 246 adedi musakkaf olmak üzere 
cem'an 19 992 gayrimenkulumuz vardır. Bunla
rın tesbit tarihindeki rayiçlere göre umumi kıy
meti bir milyar liranın üstündedir. Buna muka
bil İdarenin gayrimenkullerden temin ettiği kirn, 
1964 yılma kadar 10 milyon lira ve kiranın ser
vete nîsbeti ,% 1 den ibarettir. Anayasa Mahke-
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meşinin Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddeleri
ni lâğvetmesi üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü 
rayiç ve civar emsalleri nazara alınarak ve mu
tedil ölçüler içinde kalmak suretiyle, kiraların 
artırılması yoluna gitmiş, mutabakata varılan 
biracılarla yeni kiralar üzerinden mukavele yap
ma çalışmalarına hız vermiştir. Muvafakat etmi-
yen kiracıların kiralarını tesbit için mahkemelere 
.gidilmek zorunda kalınmıştır. Umum Müdürlü
ğünüz bu tatbikatını Temyiz ve Hukuk daireleri 
içtihat ve kararı teyidetmiş bulunmaktadır. Ki
raların artırılması yolundaki çalışmaların verdi
ği sonuçlar 1965 kira varidatının 16 milyon lira 
olarak tahminine âmil olmuştur. 

Yeni akaar inşaatı : 
Vakıflar kendisine irat getirmiyen veya elde 

tutulmasında fayda kalmıyan gayrimenkullerini 
satmalk suretiyle bütçe dışı bir fon tesis etmiştir. 
Bu fon'la yeniden yurdun muhtelif yerlerinde, 
rantabili'tesi iyice hesaplanmak suretiyle, idareye 
irat getirecek yeni gayrimenkuller yapmaktadır. 
Bütçe dışı ve satışların tahakkukuna matuf ol
masına rağmen bunların inşası da* Beş Yıllık Kal
kınma Plânında gösterilmiştir. Bu neviden olan 
binaların inşası bâzı tahliye, istimlâk mübadele 
ve satış güçlükleri sebebiyle tamamen tahakkuk 
edememektedir. 

Genel Müdürlüğün bu sahadaki faaliyetleri, 
idare için devamlı bir gelir kaynağı teşkil ettiği 
gibi, aynı zamanda memleketimizin birçok bölge
lerinin imarına yardımcı olması ve vatandaş ihti
yaçlarını imkân nisıbetinde karşılaması bakımın
dan faydalı bulunmuş ve bu faaliyetlerin devamı 
temenniye şayan görülmüştür. 

Bütçe içi onarım ve restorasyonların büyük 
bir kısmı tamamlanmış olup, geri kalan küçük 
bir kısmı taahhütte malî yıl sonuna kadar ikmal 
edilecektir. Bu arada, büyük arsa ve arazimiz 
parsellenmek suretiyle kıymetlendirilmekte ve, 
bunlardan daha fazla istifade etmek imkânları 
sağlanmaktadır. 

idarenin diğer bir gelir kaynağını da Aydın 
ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletmeleri teşkil 
etmektedir. 

Bilhassa Ayvalık körfez bölgesindeki Vakıf 
zeytinlikler mahsulünü değerlendirmek üzere te
sis olunan Ayvalık İşletmesi, tamamen modern 
zeytinyağı fabrikalariyle muhite örnek olacak zi
rai bakım çalışmalariyle ve nihayet memleketi
mizin anadâvalarından biri olan zirai amelenin, 
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asgari de olsa, sosyal ihtiyaçlarının temini yö
nünden onları muntazam fe&ân merkezlerinde ba
rındırmak, sabah ve akşam yemeklerini vermek 
ve böylece ziraat işçisine Türkiye ölçüsünde ör
nek bir çalışma ve yaşama standardı temin etmek 
dâvasını halletmek gibi her yönden müspet bir 
çalışma temposu içindedir. 

İşletmeler : 
Kendilerine teslim olunan Vakıf memaliki, 

ortalama % 7 civarında bir rant temin edecek şe
kilde değerlendirme imkânını sağlamaktadır. İş
letmeler 3 bin parçada 340 bin zeytin ağacının 
bakımından mahsulünü yağ haline getirip satışı
na kadar olan bütün zirai ve ticari çalışmaları 
devamlı bir sistemle yürütülmektedir. Antalya'-
daki Vakıf zeytinliklerinin de, modern anlamı 
ile, bakım ve mahsulünün gereği gibi değerlendi
rilmesi için, bölgede müstakil bir işletme tesis 
olunabilecek, 1965 yılında da Antalya'da da bir 
zeytin yağ fabrikası kurularak 1965 te faaliyete 
geçecektir. Ve bölgenin müstakil zirai işletme 

' durumuna 1966 da girmesi için faaliyet devam et
mektedir. Bu vesile ile 1954 den bu yana istihsal 
edilen zeytin miktarını da kısaca arz etmek iste
rim. 

1953/1954 s 
1954/1955 
1955/1956 
1956/1957 
1957/1958 
1958/1959 
1959/1960 
1960/1961 
1961/1962 
1962/1963 
1963/1964 
1964/1965 

:enesinde 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

397 ton 
919 > 
190 » 

1 007 » 
233 » 
750 V 
504 » 

597 001 kg. 
1 104 424 » 
435 275 » 
605 765 » 

1146 800 » 
Banka : 
Yüzde 55 sermayesi Vakıflar Genel Müdürlü

ğüne aİdolan Vakıflar Bankası 1954 yılından be
ri faaliyette bulunmaktadır. Genel Müdürlük bu 
yıl sonunda taahhüdettiği sermayesini tamamen 
ödiyecdk ve mevzuatı icabı giri§emediği birtakım 
ticari faaliyetleri böylece Banka vasıtasiyle yap
tırarak gelirini arttırma imkânım sağlıyacaktır. 

Çalışmalarımız, tedbirlerimiz ve tasavvurları
mızı özetlemek icabederse : 
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t. Vakfın diride bulunan büyük servet en 

iyi usullerle değerlendirilerek Ibütçe dâhili ve 
bütçe harici gelirleri arttırılmak yolundadır. 

2. Mevcut işletmeler daha rantabl bir hale 
getirilmcık ve yeni işletmeler kurulmak suretiyle 
zirai mahsullerin daha fazla değerlendirilmesi 
için çalışılmaktadır. 

3. Yeni işhanları ve çarşılar yapılmak ve 
mevcutları ihtiyaçlara daha iyi cevap verir şek
le getirmek, suretiyle gelirimizi artırma yolları 
üzerindeyiz. 

4. Vakıfların bugünikü mevzuatı içinde yap
masına imlkân olmıyan her çeşit ticari, zirai ve 
sınai teşebbüslerin Vakıflar Bankası vasıtasiyb 
elo alınmasına çalışılacaktır. 

5. Devam edeceık olan Hazine yardımları ve 
artırılmasına çalıştığımız gelirlerimizle; 

a) Pek harap durumda olan musakkaf em
lâkimiz tamir ettirilecektir. 

b) önümüzdeki yıllarda hayrî ve sosyal 
Mzmetlere daha geniş ölçüde yer verilecektir. 

c) Ecdat yadigârı eski eserler ve âbidelerin 
onarım ve restarosyonu bir program dâhilinde 
akmâl edilecdktir. 

d) Ayrıca, ecdat yadigârı eski eserler ve 
âbidelerin tanıtılmasını sağlamalk ve turizm ba
kımından yararlı olmak üzere broşür ve dergi
ler çıkarılacaktır. 

Bu. mâruzâtımla Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesi hakkındaki konuşmamı bitirmiş bulunu
yorum, Vakıflar Camiasının parolası; kendisine 
verilenden da.ha çoğunu millete vermektir. Hür
metlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, Sa
yın Sabri Vardarlı bir sual sormak isterler. Bu
yurunuz. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Efendim, 
Patrikanenin vakıflar bakımından son yapılan 
teftişinden alman netice nedir? Ve alınan neti
ceye göre azınlık vakıfları mevzuunda yeni bir 
kanun teklifi yapılması düşünülmekto midir? 

DEVLET BAKANI HÜSEYİN ATAMAN 
(Devamla) — Patrükane normal bir teftişe tabi 
tutulmuştur ve müfettişler raporlarını vermişler
dir. Raporlar tetkik edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Halihazırdaki meşrutalı vakıflar şart
larına riayet edilmeksizin Vakıflar Umum Mü-
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dürlüğü tarafından kullanılmaktadır. Bunlar 
hakkında Sayın BrJkanra bir düşüncesi var mı? 

DEVLET BAKANI HÜSEYİN ATAMAN 
(Ankara) — Bunun hakkında bilâhara mâruzât
ta bulunacağım. 

BAŞKAN —. Sayın Mehmet Geçioğlu buyu
runuz. 

Son söz milletvekilinindir, sözüne binaen'Sa
yın Geçioğlu'na söz veriyorum, ondan sonra ki
fayetti oylıyacağım. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Saym 
Bagkan ve muhterem milletvekilleri; Vakıflar 
İdaresinin bütçesini müzakere etmekte bulundu
ğumuz için kısaca vakfın bir tarifini yapmak is
tiyorum. 

Vakıf bir mülkün menfaatini halka tahsis 
edip, aynını hakkutâalânm mülkü hükmünde ola
rak temlik ve temellükten müebbeden menet
mek demektir. Diğer bir tarife göre de: Vakfı 
bir mülkün aynı sahibinin mülkü hükmünde kal
mak üzere menfaatini bir cihete tasaddüktur. 

Gaye; vakfın dünyada ismini hayırla yadet-
tirmek, ahrette bir ecre sahibolmak için vakıf 
yapılır. 

Ecdadımız vakıf hususunda o kadar hassasi
yet göstermiştir M, servetlerinin mühim bir kıs
mını hayır işlerine tahsis etmekte adeta yarış 
yapmışlardır. Bu hal mevcut eserleriyle de sa
bittir. 

Bugünkü rayice göre milyarlar değerindeki 
bıraktıkları eserleri korumak maksadiyle de ara
zi, akaar, nnkit bağışlamışlar eserlerini emniyet 
altına almışlar ve ayrıca vakfettikleri vakfiye
nin tarzı idaresini ve şartlarını da tesbit ve tes
cil ettirmişlerdir. Bu kadar büyük fedakârlık 
ve içtimai yardım duygusu ile meydana getiri
len bu eserler, maalesef verimsiz ve hem de va
kıf sahiplerinin gayeleri haricinde idare edil
mektedirler. 

Arkadaşlar, bu kıymetler tedrici bir şekilde 
vakıflar idaresince elden çıkarılmakta ve şartla
rına aykırı hareket edilmektedir. Bir vakfın sa
tış ve tebdili, ancak menfaat sağlamıyacak bir 
hale geldiği zaman düşünülebilir. Bilfarz, o hal 
dahi husule gelmiş olsa, bir vakfı küllüyen yok 
edemezsiniz. Bu hususta dinî bakımdan da bir 
takım kayıt ve şartlara riayete mecburuz. Aksi 
takdirde mânevi mesuliyeti ağırdır. İşte bu lâ-
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Diğer vilâyetler de bundan istifade etmekte mi
dir? 

üçüncüsü; buradaki okula devam eden ço
cukların alınmasında ne gibi usul tatbik edil
mektedir, bunlar imtihana tabi tutuluyorsa 
Millî Eğitim Bakanlığından da bir temsilci bu-
lunmakta mıdır? 

Bu hususların izahını rica ederim. 
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zimeye riayet edilmediği içindir ki, bugün cemi
yet hayatımızda vakıflara karşı ecdadımızın gös
terdiği alâkaya benzer bir alâka mevcut değil
dir. Çünkü, yapacağı vakfın yarınından emin 
değildir. Bu hususta bir misal arz edeceğim. 
Adana'da Ali Ramazanoğlu'nun Vakfiyesi yu
karda arz ettiğim şekilde elden çıkarılmaktadır. 
Camiiköbir namiyle yaptığı camiin etrafında ha
len icar getiren bir arsası da bulunuyordu. Bu 
arsa üzerinde dükkânlar mevcut idi. Bu dük
kânlar satışa arz edildi. Bu dükkânlar tamire 
dahi muhtaç değilken, ne sebeple olduysa bilmi
yoruz satılmıştır. Halk da bu manzaradan müte
essir oldu. 

Vakıflar İdaresinin bütçesi hakkında arka
daşlarım rakamlar verdiler. Görüyoruz ki, bu 
muazzam teşekkül kendi kendimi idare edemez 
bâr haldedir. Bunun başlıca âmil ve sebebi muh
telif zamanlarda birtakım kanunlar ile güya ıs
lahı cihetine gidilmiş ise de, maalesef müessese 
baitalfkamAıŞtır. Çok büyük yekûn tutan vakıf 
emvalinin getirdiği gelir, yek denecek şekildedir. 
İcarlar serbest bırakıldığı halde bütçedeki 1985 
yılı tahmini çok a^dır. Bunların icara verilme
sinde artırma usulüne riayet edilmiyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, zatıâlinizin çok 
uzun konuşmasını Riyaset de arzu eder,, ama ko
nuşmalar 5 dakika ile kayıtlanmıştır ve şu anda 
hir dakikanız kalmıştır. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Devamla) — Pekâ
lâ yalnız şu ciheti arz edeceğim. 

Medeni Kanunun tesis yolunun değiştirilerek 
yeni vakıfların kurulup genişlemesini temin et
mek ve Devletin ve cemiyetin, yani vergi ile ya
pılacak idlerle meydana gelen huzursuzluğu azalt-
m.afcta fayda vardır. 

Bu mevzuda gündemde bulunan bir kanun 
teklifi mevcut, biran evvel görüşülmesini istir
ham ediyorum. 

Yalnız kısaca bir şeyi de arz etmek isterim. 
Burada Vakıflar İdaresi memurlarına her sene 
bir kamp yapıyor. Bir kamp açıyor. Bu kampa 
yalnız Vakıflar İdaresi memurları gidiyor. Di
ğer Devlet memurlarımda böyle bir usul yok. 
Acaba bu memurların kampa gönderilmesi sebe
bi nedir? Ve bu masraflar nereden temin edili
yor? Lütfen izah ederlerse memnun olurum. 

İkinci cihet, burada âmâlara yardım faslı 
vsnitır. Bu yapılan yardımların kıstası nedir? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter
lik önergesi gelmiştir. Yeterlik önergesi hepini
zin malûmunuzdur ki, sorulara da şâmildir. Bu 
sebeple yeterlik önergesini okutacağım..' 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Aleyhinde 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir müzakerenin kifa

yetini teklif ederim. 
Kütahya 

Ali Erbefe 

Başkanlığa 
Vakıflar bütçesi üzerinde yapılan görüşme

lerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Antalya 

İhsan Ataöv 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın özoğul buyurunuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (E.dirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bütçenin zamanında 
çıkması için hakikaten acele etmekteyiz. Ancak, 
görüyoruz ki, altı grup sözcüsü çıkıyor, grupun 
fikriyatını söylüyor ve netice itibariyle millet
vekilleri söz haklımı burada kullanamıyorlar. 

Aklıma şöyle bir şey geliyor: Acaba 6 grup 
sözcüsü burada töplansalar, onlar konuşsalar, 
kanunlar öy}e çıksa böyle bir şey olur mu? Ar
kadaşlarım, kanaatime göre yanlış yoldayız. Ar
kadaşlarıma dikkat ediyorum, geee üçlere, dört
lere kadar hemen hemen aynı arkadaşlar bulu
nuyor. Vakıflar şahsım için çok mühim bir mev
zudur. Çünkü, Osmanlı Padişahlığı zamanında 
Edirne'de, İstanbul'da, Konya'da, Bursa'da bü
yük eserler yapılmıştır. Milletvekilleri orada 
- meselâ Edirne'de milletvekili olarak ben kendi
mi ifade edeyim - orada vakıfarm faaliyeti var
dır, İstanbul'da faaliyeti vardır, böyle mühim 
yerlerde faaliyetleri vardır. Biz bu faaliyetleri 
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yakm'dah takibetmakıteyiz. Maalesef kişisel fikir
lerimizi burada zikredemiyoruz. Bu kişisel fikir-
lerimiz her halde vakıfları tenkid değil, onlara 
yardımcı olacaktır. Edirne'de tarihin en büyük 
eserleri Selimiye gibi, Trakya'nın tapusu olan 
Selimiye gibi büyük eserler mevcuttur. Bunla
ra ne şclkilde vakıfların hizmet etmesi lâzımgel-
diğini izah edemiyoruz. Meselâ, bir misal daha ve
reyim, Enez'de... 

BAŞKAN — Saym özoğul, milletvekilleri 
•vakıflara dair tetkiklerinin neticesini anlatamı
yorlar-, *bu anlaşıldı. Esasa girmeyin, lütfen. Ye
terlik önergesi aleyhinde konuşun. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Aleyhinde-
yim, çünkü Enez'de Fatih'in beş yüz" sene evvel 
kale içinde yapılan bir camii plân tatbik edilme
diği için, 500 binlira para verilmediği için, ta
mirat yapılmadığı için cami yıkılmıştır. Bunun 
sebeplerini burada izah edemiyoruz . 

-istirham ediyorum, milletvekillerine de hiç 
olmazsa bir söz hakkı tanınsın. Zaten zamanı
mız müsaittir, gece 3 e, 4 e kadar burada çalı
şalım, ama fikirlerimizi müsaade ederseniz arz 
«delim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Vâkıflar Genel Müdürlüğü 1965 bütçe ka
nun tasarısının maddelerine geçilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 23 757 815 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 19 750 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 6 676 547 lira ki, top
lam olarak 50 184 362 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeye bağlı cetvelleri okutup 
"öy-uftuza sunacağım. 

20.5.1965 0 : 2 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 13 705 060 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 580 452 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.003 Hizmet giderleri 7 577 103 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 295 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli g derl'er 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 150 000 

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

22.003 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 19 599 999 
BAŞKAN — Kabul edenle:-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım- . 
ları vi onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul, edenle:-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
1. Sermaye" teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenle:-... 
Etmiyenler... Kabul edilmıçtir. 

II - Transîerler 
34.000 Malî transferler 578 640 

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

35.000 Sosyal transferler ' 5 867 907 
BAŞKAN — Kabul edeıte... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi tekra:* okutuyorum. 
(1 nci madde tekraı- okundu.) 
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BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetvelleriyim bir-

lıkto oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Birinci madde bağlı cet-
leri ih birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2 . - . Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 50 184 362 lira olarak tahmin edil
mişi:*. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinle söz is-
tiycnler?.. Yok. Bağlı cetveli okutuyorum. 

E • CETVELİ 

(B/2) • Vergi dışı gelirler 

62.000 Vakıf malları gelirleri 25 294 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilm:ştir. 

64.000 özel gelirler 24 8S9 412 
BAŞKAN — Kabul edenle:-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îî ne] maddeyi -tekrar okutuyorum. 
(.1 nci madlo tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi bağlı cetve-
veliyle birlikte oyunuza sönüyorum. Kabul eden
le:*. . . Kabul etmiyenler... İkinci madde ay
nen kabul edilmişti.'. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1965 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetveld'o 
yazılı gelirin tarh vo tahsiline 1965 bütçe yılında 
d", devam olunur. 

BAŞKAN — Maddo üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
le:\ . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip'ter, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı i'ıe 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 
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BAŞKAN — Maddo üzerinde söz istiyen T.. 

Yok. Maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.., Etmiyen-
le:#... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli ve 
6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvede gös
terilenle:' 1965 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddo üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
le:*... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad-
des'ndeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
ter: iplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1963 bütçe yılarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 
yılı bütçesinin illgili hizmet tertipleri veya (ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l) , (A/2)' 
vo (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçta) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenil». 

BAŞKAN — 6 ncı madd'e üzerinde söz isti-
yenler? Yok... 6 ncı maddeyi bağlı cetveDeriyle 
birlikto oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenle:-... Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağil (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaştırma vo satına'taıa-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 maddo üzerinde söz istiyenler? 
Yok... 7 nci maddeyi bağlı cetvelıiyle birlikto 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Emiycn-
ler... Aynen kabul edilmişir. 

MADDE 8 — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet-
veldo gösterilmiştir 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
yener? Yok 8 nci maddeyi bağlı cetveliyle bir -
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likto oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler. . . Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1965 bütçe yılı içinde kapa
tılmak üz'are Başbakanlığın onayı ile 500 000 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Genel Müdürlük salâhiyetidir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde ürerinde söz is-
tiyenüer? Yok.. 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 9 ncu 

maddo aynen kabul edilmiştir 
MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1965 ta

rihinde» yürürlüğo girer. 
* BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabull •edil
miştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma-
liyo Bakanı yürütür. 

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

Muhterem arkadaşlarım, bu şekli ile Vakıf
lar Genci Müdürlüğü 1965 yılı bü'çe kanun ta-
tasarısı ü^rindo yapılan görüşme'ıer sona er
miştir. Tümü açık oylarınıza tabidir. Müsaade
lerinizle oylamayı, kupaları gezdirmek suretiyle 
yapacağız. Kabulü takdirinde memlekete ve mil-
to hayırlı ve uğurlu olsun. 

Bsden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
bütçesi üzerinde oy kullanmıyan arkadaşlarımız 
lütfen oylarını kullansınlar. 

E — Adalet Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. Sayın Adalet 
Bakanı? Burada. Adalet Bakanlığı teşkilâtı yer
lerini alsınlar. 

Grupları adına söz almış bulunan arkadaşla
rımızın isimlerini okutuyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Hilmi Güldo-
ğan, 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Celâl Kı
lıç, 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Halil öz-
men, 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Nihat Diler. 
Buyurunuz, C. H. P. Grupu adına Sayın 

Hilmi Güldoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA HÎLMÎ GÜLDO

ĞAN (Diyarbakır) — Sayın Milletvekilleri, 
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Adalet Bakanlığı bütçesinin müzakeresi mü

nasebetiyle C. H. P. Grupunun Adalet politika
mız hakkındaki görüşünü arz etmek istiyorum. 

Grupumuz, adalet mefhumu denince, hakla
rın ve hürriyetlerin teminat altında bulunduğu
na, bu suretle rejimin ve toplumun güç kapan
dığına ve nihayet devlet yapısının sağlam bir 
temele oturmuş olacağına kaani bulunmakta, 
yarınlara güvenle bakmaktadır. 

Aziz milletvekilleri, 
Yeni Anayasamızın getirmiş olduğu müesse

selerden olan Anayasa Mahkemesi ve Yüksek 
Hâkimler Kurulunun teşekkülünden sonra Ada
let Bakanlığının görev sahası daralmış bulun
maktadır. Yeni Anayasa nizamı ile memleketi
mizde hukuk rejimi teessüs etmiştir. Vatandaş 
topluluğu tam bir güven hissi içerisinde hakkı
nı aramak imkânına kavuşmuştur. Adliyemiz 
icra kuvvetinin idari tesir ve nüfuzu altında 
bulunmak şaibesinden sıyrılmıştır. Bu mutlu bir 
olaydır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Adalet denince, herşeyden önce hatırımıza 

mahkemeler ve hâkim gelmektedir. Mülkün te
meli olan adaletin temelliği ancak ve ancak ada
let hizmetinde bulunanların üstün vasıf ve isa
betli kazai tasarruflariyle şekillenebilir. Adaleti 
tevzi eden hâkim ve savcılar muktezi bilgi ve 
vasfa sahibolmazlarsa, mülkün dayandığı temel 
sağlam addedilemez. Bu sebep ve zaruretle üs
tün vasıflı hâkim ve savcıları yetiştirmek cemi
yetimiz için hayatî bir önem taşır. Bu nasıl ola
caktır? Kanatimiz odur ki, mücerret Hukuk Fa
kültesini ve bir yıllık staj devresini bitirmiş ol
mak hüküm vermeye hiç de kâfi değildir. Ha
kim olacak bir kimsenin en az iki yıllık ciddî bir 
staja tabi tutulması, staj devresinde nazari ve 
ameli bilgilerle mücehhez kılınması, bundan son
ra hâkimlik kürsüsüne oturduğu zaman karşısı
na gelen hak "sahibinin ilk anda güvenine maz-
har olması lâzımdır. Bununla demek istiyoruz 
ki, bugünkü staj tatbikatı kifayetsizdir, bekle
nen faydayı sağlamaktan uzaktır. 

Bu böyle olduğu gibi stajdan sonraki zaman
da da hâkimin görgü ve bilgisinin artırılması, 
moralinin sağlam tutulması lüzumludur. Hâkim 
her türlü maddi müzayaka ve sıkıntıdan uzak 
olmalıdır. Okuma ve öğrenme ihtiyaçlarını sağ-
lıyacak kitap ve matbuaya anında sahip kılın-
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malıdır. Değişen dünyanın hukukî gelişmeleri
nin ne merhalede bulunduğunu tetkik imkânla
rı hâkime sağlanmalıdır. 

Bütün bunlardan sonra Türk hâkiminden 
beklenen ve özlenen hizmetler istenmelidir. Mes
lek mensupları arasında bu hizmeti veremiyen
ler ve hâkimlik vasfından yoksun olanlar olur
sa, bu kimseler adalet bünyesinden uzaklaştırıl
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütçe hakkındaki bu umumi maruzatımdan 

sonra adli müesseseler ve mevzuat hakkındaki 
düşüncelerimi sunmak isterim. 

Her bütçe yılı konuşmalarında hatipler tara
fından üzerinde durulan konulara kısaca temas 
etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. Şöyleki : 

Hâkimin eli ve kolu durumunda olan zabıt 
kâtibi, başkâtip ve icra memurlarının görevleri
ni ifada lüzumlu bilgi ile yetişmelerini sağlıya-
cak olan (Adliye Meslek Okulları) bu bütçe yılı 
içerisinde herhalde açılmalıdır. 

özel bir durum arz eden çocuk mahkemeleri 
artık kurulmalıdır. 

Adlî tahkikatın isabetle yürütülmesini sağlı-
yacak olan (Adlî Zabıta) teşkil olunmalıdır. 

Hâkim ve savcıların rahat çalışmalarını sağ
lamak ve sıhhatlerini korumak için adliye bina
ları yaptırmalıdır. 

Adlî tabiplik müessesesi işler hale getirilme
lidir. 

Adaletin üçüncü ayağını ve gücünü teşkil 
eden avukatların geleceklerini teminat altına al
mak için bu sınıfa emeklilik veya sosyal sigor
tadan istifade ciheti mutlaka kesin bir esasa bağ
lanmalıdır. 

Teşkilât Kanununda gerekli değişiklik yapıl
ma suretiyle Yüksek Hâkimler Kurulunun hâ
kimler üzerindeki idari ve inzibatî murakabele
ri İşler hale getirilmelidir. 

Noterlik kanununda lüzumlu İslâhat yapıla
rak tâyinlerdeki çekişmeler ve dedikodular ön
lenmelidir. 

Hâkimler Ve savcılar kanunu ile adliye teş
kilât kanunu geciktirilmeden Yüce Meclisin tet
kikine sunulmalıdır. 

Ceza ve tevkif evlerinde bulunan tutuklular
la hükümlülerin ayrı ayrı yaşama şartları hazır
lanmalıdır. Tekmil ceza ve tevkif evlerinde yat
makta olan tutuklu ve hükümlülerin sağlık ve 
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eğitim konuları üzerine eğilinip bunları cemi
yete ıslah olmuş duygu ve düşüncelerine müs
pet bir gelişme teşekkül etmiş şekilde iadeleri 
sağlanmalıdır. 

Hükümlülerin serbest bırakılmaları halinde 
geçimlerini sağlamak için halen Bütçe Plân Ko
misyonunda bulunan (Patronaj Kanunu) biran 
önce meriyete girmelidir. 

Ceza tatbikatında altı aya kadar olan kısa 
hapis cezalarının cezadan beklenen gayeyi ta
hakkuk ettirmekten çok uzak olduğu cihetle ce
za evlerimizin durumu da suçlu ahlâkının düzel
tilmesinden zij'-ade, bozulmasına ve Devlete malî 
külfetler tahmil etmesine binaen kanunlarımız
da gerekli değişiklikler yapılarak altı aya kadar 
olan kısa hapis cezaları yerine para cezasının 
tatbikine gidilmelidir. 

Sorgu hakimlerince yönetilen ilk tahkikatın, 
hazırlık tahkikatının bir. tekrarından ileri gitme
diği, binnetice adli tahkikat safhasının uzaması
na sebebiyet verdiği anlaşılmasına binaen ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda değişiklik ya
pılarak fonksiyonunu kaybetmiş olan ilk tahki
kat müessesesi kaldırılmalıdır. 

Aziz milletvekilleri, 
Dâvaların mahkemelerde ve temyiz tetkika-

tında senelerce uzayıp gitmesi hak sahiplerini 
bizar etmektedir. Adaletin, bir gözü kör bir aya 
ğı sakattır efsanesi sakîm bir düşüncenin ifade
si olsa gerektir. Aksine adaletin gözleri ve ayak
ları sağlam olmalıdır. Bu itibarla adalette süra
ti temin için usul kanunlarında gerekli tedbir
ler hemen alınmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Milletlerin hayatında adaletin müstesna bir 

mevkii ve değeri vardır. Fert ve toplum adalete 
itibar eder ve güvenirse yaşama ve gelişme gü
cü kazanır. Bu inanç millî varlık için sağlam 
bir destek olur. 

Vatandaş adaletten ne ister? "Vatandaş ada
letten eşitlik ister, sürat ister, nihayet isabet is
ter. Geciken adalet isabetsiz adalet kadar zarar
lıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarihte gelip geçmiş devirler göstermiştir 

ki, nerede, önüne gelen ferde eşit işlem yapan 
süratli karar veren ve bu kararında isabete va
ran bir adalet mekanizması varsa orada hürri
yet vardır, medeniyet vardır ve devlet itibarda-
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dır. Milletimizin tarihinde de bu görülmüştür. 
Bugün de Türk hâkimine karşı aynı güven his
simizi muhafaza ettiğimizi ifade eder, bütçenin 
adalet camiamız için uğurlu ve başarılı olması
nı diler, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarını. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Celâl Kılıç. (Yok sesleri) 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Halil öz-
men, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA HALÎL ÖZMEN 
(Kırşehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, Adalet 
mülkün temelidir. Bu kuraldan hareket edilin
ce, herkes hakkında rıza gösterir ve toplum için
de herkes rahat ve huzur içinde yaşarlar. Halbu
ki, bugün cemiyetimizde böyle olmayıp, tama
men ters bir durum vardır. Cemiyetimizin bir
çok bölümlerinde fertler arasında esaslı ihtilâf
lar vardır. Bu ihtilâflar ender olarak sulh yolu 
ile halledilir. Çok zaman ihtilâfları mahkemele
rimiz çözerler. Bugün mahkemelerimiz gün geç
tikçe dâva dosyaları ile dolup taşmaktadırlar. 
Yalnız bu dâvaların ucuz ve süratli olarak hal
ledilmesi lâzımgelmektedir. Vatandaşımız biz
den bunu ısrarla istemektedir. Bizde bunun hal
ledilmesi için önemle çalışmalıyız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçen yıl kabul buyurduğunuz bir kanunla 

dâva dilekçelerine yapıştırılan 16 kuruşluk dam
ga pulunu kaldırdınız. Ama bunun yerine 20 li
ralık başvurma ve 15 liralık kayıt parasını koy
dunuz. Evvelce bir veraset ilâmı 15 liraya alınır
ken. bugün asgari 100 liraya alınacaktır. Hele 
bir de avukat işin içine girerse, o zaman 300 li
raya bir veraset senedi alınacaktır. Bir ilâm su
retini evvelce 150 - 390 kuruşa alabilirdiniz. Şim
di bir ilâm suretini asgari 12 liradan aşağıya 
alamıyorsunuz. 

Bir yaş tashihi dâvası evvelce vatandaşa 15 
liraya mal olurken, bugün 100 liraya mal ol
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz bugün için ucuz ve süratli adaleti va

tandaşa sağlıyamadık. Sayın Bakanlığın bu hu
susun üzerinde önemle eğileceğine inanıyorum. 
Sayın Adalet Bakanı bir hukukçudur. Konuşma
larında daima ıstıraplarını dile getirmiş bir şa-
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hıstır. Bu arz ettiğim hususların öncelikle dü
zeltilmesini herhalde istiyeceklerdir. 

Ankara Adliyesinin binası yürekler acısıdır. 
20 yıldanberi yüzlerce arkadaşımız veremden öl
müşlerdir. Adliye binasının öncelikle yapılması 
en büyük arzumuzdur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz gerçekleri görmeliyiz. Masa başında ve 

evrak üzerinde çalışmamalıyız. Kararlarımızı 
görerek vermeliyiz. Ankara Adliyesi binası ha
kikaten yeterli değildir. Buna çare bulmak lâ
zımdır. 

Yalnız Yenimahalleye ve Çankayaya yeni 
mahkemeler kurmak, fayda yerine zarar ver
miştir. îşler çoğalmış, ıstıraplar artmış, bürok 
rasi yeniden meydana çıkmıştır. Bu acıklı duru
ma yeni ve çalışkan Vekilimizin âcil bir çare 
düşünmesini temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Avukatlık kanunu memleketimiz ve avukat

larımız için çok mühim bir meseledir. Bu kanu
nun çıkarılmasını temenni ediyoruz. 

Hâkimlerin ve savcıların ödenek kanunları
nın öncelikle çıkarılmasını arz ve istirham ede
rim. 

İnfaz sistemimiz çok acıklıdır. Anayasa Ka
nunumuzun prensiplerine uygun değildir. Mah
kûm olan bir şahıs insanlık ve insaniyetten uzak
laşmış değildir. Ancak muayyen hak ve hürri
yetten uzaklaşmıştır. Ama kendisi insandır. İn
san haklarından istifade etmesi lâzımdır. İnsan 
gibi yaşaması icabetmektedir. Bugün cezaevleri-
mizde infaz yerlerimiz iyi değildir. Her zaman 
ıslaha muhtaçtır. Bunların biran evvel ıslahını 
temenni ediyoruz. 

Cezaevi gardiyanlarının maddi durumları 
yürekler acısıdır. Bunlar haftanın 6 gününü ge
celi gündüzlü cezaevlerinde geçirirler. Ancak 24 
saat evlerinde kalabilirler. Bunun karşılığında 
ise 240 - 340, en yükseği 400 lira maaş alırlar. 
Adliyede zabıt kâtipleri ile odacıların maddi 
durumları da çok acıklıdır. 

Milyonluk dâvaların dosyalarını bu şahıslara 
teslim edersiniz. Buna karşılık kendisine 300 li
ra maaş verirseniz. Bu böyle yürümez. «Biri yer 
biri bakar kıyamet ondan kopar» atasözünü siz
lere hatırlatırım. Bu hususlar üzerinde ciddiyet
le durmalıyız. Memleketin bu önemli işlerini hal-
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letmeliyiz. Personel kanunu çıkacak diye bunla
rı geciktirenleyiz. 

Muhterem arkadaşlar; sizler çok iyi bilir ve 
takdir edersiniz, en son gideceğimiz yer en son 
tecelligâhımız Adliyemiz ve onun mümtaz hâ
kimleridir. Bu vesile ile onlara şükranlarımızı 
sunar, sözlerime son verirken M. P. Meclis Gru-
pu adına Bakanlık mensuplarına ve milletimize 
bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına' 
Sayın Celâl Kılıç, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA CELAL KILIÇ 
(tçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde partim 
adına yapacağım konuşmaya başlamadan önce, • 
Riyaset Divanını, Yüce Meclisi ve muhterem Ba
kanlık erkânını hürmetle selâmlarım. 

Tenkid ve isteklerimizi sunarken, görebildi
ğimiz realitelere temas etmeye çalışacağız. Bunu 
yaparken politikanın katî ölçülerine zebun ol
mamaya gayret edeceğiz. 

Tenkid vazifemiz muhakkak ki, mükemmel 
olamıyacak. Kusur ve eksiğimizin idraki içinde
yiz. 

Zayıfları kuvvetlilere karşı koruyarak, hak 
ve hürriyetlerin sınırlarını çizerek, insanların 
yanyana yaşayabilmelerini temin eden adalet be
şikten, mezara kadar her insan oğluna lâzım
dır. • 

Adalet, cemiyetin hikmeti vücududur. Dev
let ise, teşkilâtlanmış bir cemiyettir. Devlet ve 
cemiyet içerisinde, adalet dağıtımı, adlî kaza 
olarak, bütçesini müzakere ettiğimiz bakanlık 
teşkilâtının türlü müessesesi, bu arada müstakil 
mahkemeler tarafından ifa edilmektedir. 

Adalet dağıtımı denince, akla gelen hâkimlik 
müessesemizdir. Bu ulvi vazifeyi yerine getiren 
hâkimlerimizin yetişme tarzındaki noksanları ele 
almak icabeder. 

Hâkimlik, hukukî muhakeme inkıyadının ya- • 
nısıra, geniş bir kültür, halka emniyet telkin 
edebilme evsafı, sert gelen adalet kaidelerini 
nasfetle yumuşatabilme feras'eti istiyen bir sa
nattır. 

Hâkim, metin olacaktır. Kuvvetsiz adalet, 
âcizdir, denir. Günün birinde adaletle kuvveti 
karşı karşıya bulabilir, zalimin kılıncı başının 
ucunda sallanabilir, o takdirde dahi, mazlumu 
ve mağduru değil, fakat zalimi ve gaddarı ceza
landırabilecektir. 
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Bu kadar ağır bir sanatı icra etmek mevki

inde olan hâkimlerimizle staj devresinde manen 
lâyıkı veçhile meşgul olûnmamaktadır. Bir gün 
doldurma devresi addedilen stajda namzetlerle 
kimse ilgilenmez. Mahkeme kalemlerinde celp
name doldurmaları emredilerek, izzeti nefis duy
guları, inkişaf halindeki şahsiyetleri zedelenmek
tedir. Gayrikâfi bir stajdan sonra hâkimlerimiz 
işgal ettikleri kürsülerde icrayı adalet ederken 
muhtaç bulunduğu hukukî eser ve kavaninden 
çok defa mahrumdur. 

Hâkimlerimizin emri altında çalışan mahke
me kalemleri acınacak haldedir. Dosyalar, yani 
vatandaşın hak ve hukukunu muhtevi evrakı 
müsbite yerlerde sürünür, bazan zayi olur, hat
tâ bazan fareler tarafından yenir. Adalet halkı
mıza uzak ve külfetli gelmektedir. Biz, adaletin 
ayağı topaldır, sözünü adalet aceleden münez
zehtir, neticeye dikkat ve teenni ile gider mâna
sına almakta ve anlamaktayız. Değilse, otuz ya
şma yedmiş dâvalar karşısında, yukarıda arz et 
tiğimiz vecizenin zırhına bürünmek istiyenleri 
mazur görememekteyiz. 

Çok uzak mesafeleri katederek mahkemelere 
gelip gitmekten bıkan fıkaralarm, bazan adalete 
nail olamadan öldükleri hazin bir gerçektir. Dâ
vası bitmeden ömrü tükenen vatandaş, her an 
adalete başvurmak ihtiyacı içindedir. Adalete 
başvurup da elime ne geçecek, der. hakkını bü
yük tanrısına havale eder, yahut ühkakı hak 
eder, başını belâya sokar, uzayıp giden dâvalar 
yüzünden kanlı hâdiseler cereyan eder. îşte bun
lar cemiyet olarak ifadeden çekirimiyeceğimiz, 
cesaretle el ve fikir birliği ile parmak basacağı
mız yaralardır. 

Adalet mekanizmamız türlü müesseselerin 
ahenktar ve ilmî çalışma ve işlemesine muhtaç
tır. Devlet olarak her türlü önleyici tedbirleri 
ittihaz etmemiz, adaletin koordine çalışacağı 
müesseseleri işler hale getirmemiz icabeder. 

Suç ve suçluluk arizi ve marazi olur. Bazan 
da suç işlemeye alışılır. Nasıl olsa mahkemeler 
var, deyip suçluluk iklim ve ortamına seyirci 
kalmamalıyız. 

Bikes veya velileri âciz çocukların korunma
sına mütedair kanunu işletmek lâzımdır. 

Bu kanuna rağmen bugün Türkiye'de bin
lerce çocuk sokakta sürünmektedir. Bu sabiler 
profesyonel hırsızların eline geçer, ceza ehliye
tinden mahrum oluşları, bilistimar hırsızlık yap-
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tırılır, katı vicdanlıların eline geçer, gözlerine 
kezzap dökülüp kör edildikten, el ve ayaklan 
kırılıp kötürüm edildikten sonra, dilendirilerek 
sırtlarından geçinirler. Bâzıları, köprü altların
da karanlık köşelerde kirletilir. Büyük kısmının 
körpe vücutları bu azaba tahammül edemez te
lef olur, kurtulanları cemiyetin arasına karışır. 
Bu kader kurbanları gün gelir cezai ehliyeti ih
raz ed«r. Artık iş işten geçmiştir, ilim istediği 
kadar cezadan murat, ıslahtır desin. Bunlar gay-
rikabili ıslâh, gayrikabili tedavi birer suçlu, bk 
rer hastadır, hattâ birer baş belasıdır. En mü
kemmel hâkimin bunlara nasıl birer ceza tâyin 
edeceği hususu, bunları mı yoksa cemiyeti mi 
tecziye edeceği hususu, vicdanları kemirir durur. 

Adalet mekanizmasına vazifesini ifa ederken, 
yardım babında akıl hastaları ayrı bir derttir. 
İlim, akıl hastalarının tecziyesine müsaade etmez. 
Fakat mahkûm edilenlerden hepsinin şuur tetki
ki yapılmış mıdır? Memleketimizde hiçbir akıl 
hastasının mahkûm edilmesine imkân yok mudur? 
Bu mevzuda adalete yardımcı kanunî müessesele
rin salimen işlediğini görmek bizi mesut edecek
tir. Cemiyetin içinde akıl hastaları ellerini kolla
rını sallıyarak günün birinde eline geçirdiği bir 
tabanca ile masum halk kütleleri arasına rasgele 
ateş edip hanumanlar söndürünceye kadar dolaş
tığını görmemek bizi bahtiyar edecektir. Adlî tıp 
müessesesini, ele almalıdır. Adaletin tam ve kâ
mil mânada tecellisine hizmet eden, ilmî ve fenni 
mütalâasiyle adalet tevzi edecekleri tenvir eden 
bu müspet ilim müessesemiz alâka beklemektedir. 
813 sayılı Kuruluş Kanunundan sonra meriyete 
giren 6119 ısayılı Kanun dahi, günden güne ar
tan iş hacmi karşısında bu müessesenin ihtiyacı
na cevap vermemektedir. Bugün bir lise deney 
lâboratuvarı hüviyetini geçemiyen bu mühim 
kuruluşun yeni hazırlanmakta olan kanun tasa-
rısiyle memlekete daha hayırlı bir teşekkül hali
ne geleceğini ümidetmekteyiz. 

Adalet kürsülerinin rüknü Cumhuriyet sav
cıları : 

Âmme adına dâva açan, açılan dâvaları ta-
kibeden, kanunların doğru tatbik edilip edilme
diğini, âmme hukuku namına kanunî yollarla 
takibeden, yakalayıp infaz eden, cezaevlerini 
tedvir ve kontrol eden, icra daireleri ve nüfus 
daireleriyle noterlikleri teftiş eden Cumhuriyet 
savcılarımızın vazifelerinin ehemmiyetini arz ve 
izah etmek kolay bir iş değildir. Bu kadar ağır 
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ve kıymetli vazifelerle yüklü savcılar güc şart
lar altında çalışmaştadırlar. Hasbel vazife yapa
cağı seyahatlerde vasıtası yoktur. Vasıta kiralı-
yacak suç üstü tahsisatı her zaman mevcut de
ğildir. Mahkemelerin kırtasiye daktilo v.s. ihti
yaçlarına muhataptır ve bu mevzuda daima sı
kıntı çeker. îdari, içtimai vazifelerle bunalmış 
zabıtanın adlî âmiridir. Bu zabıta emirlerini lâ-
yıkı veçhile ifa edemez bu bakımdan da müşkül 
durumdadır. 

Elhasıl, sıkıntı ve ihtiyaçlar, namütenahidir. 
Bunları kabul ediyor ve Hükümetin ihtiyaç ve 
noksanlar üzerinde hassasiyet göstereceğinden 
emin bulunuyoruz. 

Cezaevleri idaresine, iyidir, diyemiyeceğiz 
Cezaevlerinin birer / ıslâhane haline getirileceği
ni, mahkûmlarla, mevkufların birbirinden tef
rik edilerek cezalarının infaz edileceğini ve tev
kif edileceklerini, bilhassa küçük çocukların gö
zü dönmüş, azılı mahkûmların koğuşlarına bi
rer kurban gibi atılmaları işine bu Hükümetin 
son vereceğini umduğumuzu kaydetmek isteriz. 
Yine çok şeyler beklediğimiz Hükümetimizden, 
patronaj sistemini biran önce tahakkuk ettirerek, 
alnı damgalı suçluların cezalarını çektikten son
ra cemiyet içerisinde çalışacak iş sahaları bul
malarını temin eylemesini bekler, bütçenin mil
lete ve memlekete hayırlı olmasını niyaz eder, 
sizleri saygı ile selâmlarım. (Alkışkr) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Diler, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

1965 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Y. T. P. Meclis Grupu adına görüşlerimizi açık-
lıyacağım : 

Adalet mefhumu cemiyetlerin kuruluşlariylc 
beraber başlıyarak tekâmül etmiştir. Bu itibar
la adaleti, muhtelif zaman ve mekânlarda her 
mütefekkir, başka başka tarif ve ifade etmişler
dir. Sokrat, «Adalet fazilettir. Fazilet iyiyi kö
tüden ayırdetmek gücüdür, iyiyi kötüden ayır-
deden kimse, iyi varken kötüyü tercih edemez. 
Yani adalet varken haksızlığı tercih edemez.» 
Aristo, «adalet, ifrat ve tefritten kurtulmak 
orta yolu bulmaktır.» Ulpiyanus, «namuslu ya
şamak kimseye zarar vermemek, herkese lâyık ola
nı vermektir,» tslâm hukukçuları ise, «adalet 
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hikmet, iffet ve cesaret sahibi olmaktır. Bir baş
ka türlü adalet: Devlet idaresinde sıhhat gibi
dir. Bir vücudun organları kendisine düşen 
görevleri tam mânasiyle ifa eder, bu faaliyetle
riyle diğer organlarla ahenk teşkil ederse, o vü
cutta sıhhat vardır. Hastalık ve sakatlık yoktur. 
Bu teşbihe göre Devlet mekanizmasında da Dev
letin her organı kendine düşen görevi tam mâ
nasiyle diğer organlarla bir arada, bir ahenk 
içinde yapması adaleti meydana getirir. Bu du
rumda Devlet mekanizması hak ve adalet dahi
linde çalışıyor denir. Aksi halde Devlet meka
nizması haksızlık ve adaletsizlik yapıyor» der
ler. Yukarıya cıkanldığı üzere, türlü zaman ve 
mekânlarda her topluluğa mensup kimseler ada
let hakkında başka başka ifadeler kullanmışlar-
sa da, haddizatında kasdedilen mâna aynıdır. 

Son olarak: Adalet, yalnız bilgi sahibi olmak. 
iffet sahibi olmak, herkese lâyık olanı vermekle 
teşekkül etmez, aynı zamanda bütün bu unsurla
rın tahakkuku için her türlü tehlike ve fedakâr
lığı göze alarak, daimi bir azimle eeht ve gayret 
sarf etmek suretiyle tecelli eder. Buna göre, her
kese lâyık olanı verdirmeye ait ruh fazileti orta
ya çıkar. 

Adalet, üstün ruh ve düşünüş ve üstün cesa
rettir. Millî tarihimizde bu yolda emsalsiz ör
nekler vermişiz. Padişahın ağzından çıkan S'CT, 
kanun olduğu, daha açık bir ifade ile; padişah 
«Zillillâhüfil - âlem» Allahm yer yüzündeki göl
gesi telâkki edildiği devirlerde, hâkimlik temi
natı değil, şimdiki vatandaşlık teminatından da
hi mahrum bir Kadı (Hâkim), Rum Mimarla, 
Padişahı muhakemesinde cari hukuka göre kısa
sa binaen padişahın bileklerinden ellerinin ke
silmesine karar vermişti. Herkesin hayranlığını 
celbeden bu hâdiseyle Osmanlı İmparatorluğu
nun gelişmeline mesnet teşkil eden üstün ruh ve 
düşünüşü Devlet mekanizmasına aşılamıştı. Os-
mınlı İmparatorluğunun gelişmesinin ve büyü
mesinin sebebi bu üstün ruh ve düşünüşe dayan
maktadır. Ebusuud ve Zembilli Ali Efendiler, 
bu yönden adalet tarihimizde,- şerefle daima ya-
dedileceklerdiı*. 

Muhterem arkadaşlar; «Adalet Mülkün Te
melidir» diye bir vecizemiz vardır. Bunu, «Ada
let Devletin Temelidir» şeklinde ifade etmek de 
mümkündür. Bir devlet adaleti tecelli ettirmeyin-
ca, zulüm ve haksızlık yapar, devlet nizamını 
şağlıyan otorite, zayıflar; tesirini kaybeder* kim-
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se devlete itaat etmez, herkes kuvvetine"dayana
rak ve güvenerek hakkını almaya kalkışır, anar
şi başlar, devlet nizamı temelinden yıkılır. 

Onun için Adalet mülkün, yani «Devletin 
temelidir.» denmiştir. 

Devletle adalet, mefhumları beraber tekâ
mül etmiştir. Mahkemelerin istiklâli ve hâkim 
teminatı müesseseleri vücut bulmuştur. Tarihte 
hür düşünce, hür vicdan sahibi, cehaletinin ve 
ihtiraslarının esaretinden kurtulmuş, büyük hâ
kimler yetişmiştir. Mahkeme istiklâli ve hâkim 
teminatı dediğimiz müesseseler olmadan dahi bu 
sıfatlariyle adaleti tecelli ettirmişlerdir. Ancak, 
tecrübeler- de göstermiştir ki, bu evsaftaiki insan
lar her devirle az yetişmiştir. Binaenaleyh, her
kesten bu güç ve fedakârlık ve feragat istiyen 
mesaiyi beklemek mümkün değildir. İşte, bunu 
önlemek için, hâkim teminatı ve mahkeme istik
lâli müesseselerinin kurulması istenmiştir. Geç
miş yakın tarihimizde şerefli Yüce Türk hâkimi 
kendine düşen vazifeyi her türlü fedakârlığı üs
tünde üstün bir düşünüş ve vazife şuuru içinde 
yapmıştır. Bundan dolayı büyük bir gurur ve 
iftihar duymaktayım. Ancak, adalet tevzi eden 
bu şerefli kimselerin vazifelerini ifada fazla 
müşkülâtlara ve . fedakârlıklara katlanmadan 
yapmalarını temin bir zaruret haline geldi. Ye
ni Anayasada mahkemelerin istiklâli ve hâkim 
teminatı bu düşünceden dolayı yer almıştır. Mah-
kemalerin istiklâli ve hâkim teminatına rağmen,, 
yine de hüküm vermek sanatı en güç en çetin 
güçlük ve çetinlik nisbetinde en şerefli vazife
dir. Geçmiş hâdiselerin karanlığına türlü kur
nazlık, sahtekârlık, hile ve desiselerin tesiri için
de yuğrulmasıua rağmen, nüfuz etmek ve bu hâ
diseleri kanunun ruh ve maksadına göre tâyin 
ve takdir etmek büyük bir ruh aydınlığına ihti
yaç göstermektedir. Bunun içindir ki, hâkimlik 
vazifesini deruhde eden kimseler, cehaletlerinin 
ve ihtiraslarının esaretinden kurtulmuş, mânevi 
benliklerinin menfi engellerini aşmış olmak mec
buriyetindedirler. 

Bugün bu vazifeyi yapmakta bulunan ada
let mensupları bu ruh ve zihniyetle vazife ifa 
etmektedirler. Anayasamız mahkemelerin istik
lâli ve hâkim teminatını getirmiştir. Ancak, hâ
kimler maddi bakımdan tam teminata kavuş
muştur denemez. Ve yine mahkemeler birçok ih
tiyaçlar içinde bulunmaktadır. Hâkimler maddi 
sıkıntı içindedir, derken, Devlet dairelerinin bir 
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kısım yerlerinde çalışan memurlara nazaran da
ha az ücret almaktadırlar. Danıştay mensupları
na Danıştaym kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun tasarısı, kanunlaşırken, ödenek durumu 
ihtiyaca cevap verebilecek hale getirilmiştir. 
Kuvvetler ayrılığı prensibini kabul eden Ana
yasamızda kaza görevini yerine getiren hâkim
lerimizin ödenekleri günün ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek şekilde düzeltilmemiştir. Yine, m ah-' 
kemelerdeki mefruşat, bası yerlerde bina duru
mu adaletin şerefiyle mütenasip değildir. Dev
let dairelerimizin bir kısmında lüks, israf, kon
for, fakat adliye binaları ve dairelerinde müza
yaka ve ıstırap hali vardır. Adliye teşkilâtı de
nince, kalem mensuplarını bundan ayırdctmeye 
imkân yoktur. Bunlar da, büyük bir feragatle 
diğer Devlet memurlarının mesai saatlerinin ha
ricinde günlük işlerini yapmak için çalışmakta
dırlar. Buna rağmen fazla mesai karşılığı ücret 
almaz, fakrü zaruret içinde bulunurlarsa, adale
te gölge düşmeıi mukadderdir. 

Bunun için şu hususların tahakkukunu şid
detle temenni etmekteyiz : 

1., — Hâkimler ve savcılar kanununun çıka
rılmasını istemekteyiz. Zira, Mer'i Hâkimler 
Kanununa göre terfiler süratle ve doğru fazla 
iş çıkarmak esasına göre değil, çıkarılan kararla
rın Temyiz Mahkemesince fazla tasdik edilmesine 
göre kıymetlendirilmektedir. Bu hal, esefle ifade 
edeyim ki, bâzı hâkimlerin tasdik edilebilecek dâ
vaları çıkarıp, hüküm vermekten tereddüt ettik
leri dâvaların sürüncemede kalmasına sebcbol-
maktadır ve adaletimizi rencide etmektedir. Bu 
sebepten komisyonda olan Hâkimler Kanununun 
süratle çıkarılmasını arzu etmekteyiz. 

2. — Yargıtay teşkilâtı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısı Yüce Meclise sevk edil
miş, sıra beklemektedir, fedakâr, feragat sahibi 
Yüce Türk hâkimlerinin ödenek durumları bu 
kanunla düzeltilmiş olacak ve müzayakadan kur
tarılacaktır. Bu kanunun da süratle çıkmasını 
Yüce Meclisten dilemekteyiz. 

3. — Diğer Devlet dairelerinde çalışan bir ki- ı 
sim memurlara lojman yapılmıştır. Hâkim ve sav
cıların lojmanları yoktur. Bu sebepten gittikleri 
yerlerde şerefleriylc mütenasip aileleriyle otura
bilecek lojman bulamadıklarından büyük sıkın
tılar çekmektedirler. Bu durumlarının nazarı iti
bara alınarak, hâkimlere ve savcılara birer lojman 
yapılmasının teminini istmekteyiz. I 
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I 4. — Karma Bütçe Komisyoncuda- işaret edil

diği üzere, mahkemelerin mefruşat ve' malzeme 
durumu kötüdür. Adalet vazifesinden gayrı he
men hemen her yıl yapılacak seçimlerde de vazife 
gören mahkemelerin mefruşat ve malzeme duru
munun ihtiyaca cova'p verebilecek şekilde düzel
tilmesi için, istenen ödeneğin bütçeye konmasını 
istemekteyiz. 

5. —Mahkeme kaleminde çalışan personelin 
resmî mesai saatleri haricindeki çalışmalarına taz
minat verilmesi, arzu etmekteyiz. 

6# — Bütün bunların zamanında, muntazam 
şekilde ifası için Adalet Bakanlığının teşkilâtının 
muntazam esaslara bağlanması gerekmektedir. 
Teşkilât kanunu yoktur, çıkarılmasını istemekte
yiz. 

7. —Avukatlar, hâkim ve savcılar, adaletin 
tecellisinde rol oynadıkları gibi, cemiyetin hima
yesinden uzaklaştırılmış ve hattâ cemiyetin kötü 
nazarlarının teksif edildiği içlerinde masumların 
da bulunduğu suçluları müdafaa kanatlarının al
tına alarak, müdafaa hakkının kullanılması gibi 
kutsi ve şerefli bir vazife ifa etmektedirler. An
cak; şimdiki halleriyle hayat ve istikballeri temi
nattan mahrumdur. Emeklilik ve sigorta kanun
larının süratle çıkarılmasını istemekteyiz. 

8. — Vatandaşlar adaletin tecellisinden değil, 
fakat süratle tahakkuk etmeyişinden müştekidir
ler. Bugün git, yarın gel, vaziyetinden bizar ha
le gelmişlerdir. Bunun sebeplerinden biri de Hu
kuk ve Ceza Usul kanunlarımızın işlerin süratle 
değil, ağır yapılmasını gerektiren hükümleridir. 
Bunların topyekûn gözden geçirilmesini istemek
teyiz. Vatandaşa gına getiren bugün git, yarın 
gel endişesinden vatandaşın bu suretle kurtulaca
ğına inanmaktayız* 

9. — Hâkim stajiyerlerinin, stajlarını bitir
dikten sonra tam tecrübe elde etmeleri için müç-
temi mahkemelerde vazife görmelerini, 

10. — Ceza Evlerinin durumu feci, şartları 
ağırdır. Modern ceza hukukununn temel esası, 
suçluya verilen cezanın umumî önleme hassası ya
nında suçluları ıslah etmek, namuslu ve faydalı 
insan olarak cemiyete dönmesini temin etmektir 
Bunun için ceza evlerimizin yaşanır bir hale ge
tirilmesi, ceza infaz sisteminde bu gayeye uygun 
değişiklik-yapılmasını, iş esası üzerine kurulmuş 
cezaevlerinin fazlalaştırılmasını istemekteyiz. Bu 
suretle müstehlik vaziyette bulunan büyük bir kı
sım vatandaşların müstahsil hale gelmeleri do te-
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min edilmiş olacaktır. Ceza ve infaz sisteminde de
ğişiklik yapılacağı suçluların ölümünü değil, suç
luluğu öldürmek gayesine matuf bu değişikliğin 
yapılacağı ve esaslarını Sayın Adliye Baltanı 
basına açıklamıştır. Kendilerine ve mensubu bu
lunan şahıslara bu yönden teşekkürü bir borç bi
liriz. 

.11. — Mevkuf küçüklerle, büyüklerin bir ara
da bulunmaları büyük mahzurlar doğurmakta
dır. Cezaevlerinde yerlerinin ayırt edilmesi için 
gereken tedbirin alınmasını istemekteyiz. 

12. — Kazalarımızın bir kısmında Sulh Mah
kemeleri vardır. Bu durumda vatandaşlar adalet 
hizmetinin nimetinden istifade etmek için kilo 
metrelerce yol katetmek fedakârlığını göze al
maktadırlar. Bu fedakârlığı yapamıyanlar ise, 
hak almak nimetinden mahrum kalmaktadırlar. 
Mülki taksimat içinde kaza olmak vasfını el etti
ğine göre ve bir kaymakam da gönderildiğine gö
re buralarda iş miktarına bakmadan asliye teşki
lâtının kurulması bir zarurettir, bunu istemekte
yiz. Mürettep Ağır Cezaların teşkil tarzı, maale
sef bâzı yerlerde iş miktarına göre değil, başka 
sebeplere binaen yapılmıştır. Müstakil hale geti
rilmesi gerekmektedir. 

13. — Hâkim ve savcılar suç üstü mahkemele
rinde suç üstü ödeneği olmadığı için hacil vazi
yetlerle karşılaşmaktadırlar. Hâdise meydana ge
lince vasıta tutmak, bilirkişi ücreti ödemek, za
rureti hâsıl olmakta, ödenek olmayınca ya kendi 
ceplerinden para vermek suretiyle, vasıta tut
makta, veyahut da kredi ile vasıta tutmak cihe
tine gitmektedirler. Bunu mutlak şekilde önleme
nin zaruretine inanmaktayız ve her mahkemenin 
suç üstü ödenek talepleri nazarı itibara alınarak 
ödenek verilmesini istemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anayasamızın 2 nei maddesi, Devletimizin bir 

vasfının da hukuk Devleti olduğunu ifade et
miştir. Hukuk Devleti olabilmemiz için bütün bu 
tedbirleri ve tasviyeleri yerine getirmek mecburi
yetindeyiz. Ayrıca, hukuk Devletinin en bariz 
hususiyeti kanunların ister âdil, ister gayriâdil, 
ister katî, ister elâstikî hükümler ihtiva etsinleık 
mutlaka ve mutlaka her kanunun ve maddeleri
nin objektif mânaları vardır. Bu objektif mâ
nalarına göre Hükümet veya Hükümetteki şa
hısların tutum ve zihniyetlerine göre değil, sey
yanen objektif mânalarına göre tatbik edildik-
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leri surette hukuk Devleti idealine ve Vasfına 
kavuşmuş olacağız. 

Yine Itraj nıeyıaında Ihir hususu1 zsikaıetme'k1 is
terim. Franlsnz Devlet adamlamınd'an Mendefc 
Franioe T%feifyıe'yıi Eâtyardt eıtıtikleri zaman, hem 
ımlaikale yıazmıış, hem de birçdk yerlerde ktaü-
'feramsiliatr vermişti. Buı foantferandarınd!a «Bir 
Devletira, siostyal Devlet seviyesine ıdaşalbitasis 
içjim her §eydent öınoe, o Devlet -mıefeanizmasınıtt! 
âdil esaslara göre çaluşmasnnım' lıüztumluı ve 
zaruri ollduğdun/u» ifade etan%ti. «Eğer, Devlet 
ıkajba şeklide adaleti tecelli emilmekten âciz 
ilse, tfosyal Derlet ulsıuilüne k&vıışmjataııa imkân 
ve ihtimal 'OİmaduğKna!» ilave eıtmiştti. Eğer bu 
tedlbirler alınımıaızısa, hulkuik Devleti fikrinin'tıa-
flıalkikuik etmesine ve dolayıısiyle 'kalkınmamızın 
mesnedini ve gayesini teşlkil edem sıoısyıal Dev
let rakamıma da ulaşm/aımıza inikân ytokttuur. Bil 
Ihuısfufslarını enerjik ve ü&triin basaradır göteffcer-
meye kalbiliyetli olan Bakan tarafından gözeti
leceğinle in&ınaiyorTtim. 

iMulhterem Adalet Baıkanılığı mensupla mu, 
Yüice Türk nlâkimılerini ve savcılaratnı sagigu iie 
sel'âonkr, hepinize ıhriinmrat ve saygılarımı sıına-
•mm. Hürmetlerimle. (Aiksşlar) 

'BAŞKAN — Grupları adjam klomu§acaJk ba-ş-
<ka arkaldaş yolktıur. Şajhısları adama 'klonıu âcıak-
lara geç%|oruım. 

(Sayın Neriman Ağ'akuğlu, Turhan Bilgin ar-
fkıa'daşaınifliz «amasın*! size vermiş^ buyurun efendim. 

:NERÎMAN AĞADĞLU (Manisa) — Sayın 
Balkanı, $a|yun amfeadaışk.n)ms 

ıSiyaısi partilerin sayın sözcüleri, Adalet, Ba-
Ikamhğı Bütçesi vesâlefslityle bu kfünsüiden değerli 
fikirler; yapalcıı tenlkidler öne sürdlüler. Dîk-
ksattle izlediğim İki görüşler arasamda, şimkîi 
Yüiklsek Meclise arz etmıefk istediğim buı kkmıı-
yıa yeteri Ika&ar y«r verilmiş olsayıdı, hıuöîuru-
mtuizu 'boş yere i#gal etaıiyecek, «öz (haldomiiı da 
lkullanmqfya«aifctiMn. Adalet Bakanlığı, buıgütn 
yfüırürl'ülkfte buluınain 'kanraılarıımız arasında ada
l e t inciten ve yalhaut d'a şartlarım ve zaunanan 
ıdeğişmıelsiyle uıygMammıaisijnda fayda :kalmı(yaaı, 
Ih'alttâ malhzurikı hale gelen hiifcümileri de tasfı-
(yıe etmen-in ytoluam aramab ve 'bulmalıidır. 

1(9*02 yaflunıifli Martı ayının Yüfldsek Meclisin 
çaitaardüğı bir kaımunldan 'bahsedeceğim. Bu ka
nunum res-mî adı Anayasa niztamaına, miMî gü
venlik ve huizaiıruı bfoizaın thazı filler hakikunJdaki 
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Kanumdua*. Kanunun yürürlüğe girmeden' ev
vel toaızanıdağı adi) ise Tedbirler Kanunudur. Bu 
ıkaıramuin/ o zaonanlka! şartlara- ve çılkarılmıasın-
daki esj>ı%ıe göre beUki de yürürlüğe girime-
Brimlde fayd'a vardîr. Aıma o günden buı vana çok 
şey dleğişmişKir. Esasen Kamumun uyigtuılanımta-
sa birçok temMld ve tedbirlerle karşdaşmoış. ve 
esefle belirtelim ki, kanunum mıHıumıa uygun 
(bir̂ tartfbilcaJtain ku^ruimasi! ve korunması haıkkilyle 
kalbil olanKaan'işjtır,. 

©us, adiaİet eiftıaızıumııizMiı 'bir aüflıulüımden zi
yade, kanunun d'ajhıa dloğtiişıundaın foirtalkım zıt 
hfüikütaılerî yamyana getirmesinden neşet etmek
tedir, Fakat, zıaiman bu çelişmeleri önlemtilş, ka
nan müesfciiriyet ve faydasını artnlk kayibetım%-
'tir. Bumu üspat içdau size tatlbilkarttan dloğan 
ratoaımilan1 vermek isterim. 

Kanunun çıktığı yılda, yani 1902 senesin
de Tedlbirier Kanununu ıbasın yoluyla ihlâlden 
112, sair suretle muihalefetten 188 dâva aıçıl-
ımılşlta. Bu rakamlar 1964 yıllımda 'basım ytolujyla 
13, sair sm/petle 78 e indi. 1905 yılımun beş ayın
da "basan yoluyla 3, sair suretle 6 olaya inlbtear 
otmıelkftedlr. 

Görülüyor ki, Ibu kanunun mania ve şıüımıulü 
zamıanla ortadan kalkmaktadır. 

Mulhterem arlkaldaşlamm; 
TedjbMer Kamununum hâlâ 'bir heyula ha

linde orsada gallatnımıaguuı hiçjbiri'mi'z hoş görmi-
yeceği imanicijyle bu kanunu en ikıisaı zamııanda, 
iyilik ve kötüMkleriyle birlikte, tarihin sîme-
«ine iade etmesi nçin gerekli kanun tasarısını 
hazırlamaisımı Hüküımetimiizdem ısrarla rica eder 
ve hepinizi hürmetlerimle selâmlııyaraJk huzuru
muzdan aynılifrıım. (lAUkiişlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Be
den Terbiyesi bütçesi ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerinde oyunu kullanmıyan 
arkadaşlar var mı? Lütfen kullansınlar. 

Sayın Fahir Giritlioğlu... 
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Vaz

geçtim efendim, konuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Yok. Sa
yın Gıyasettin Karaca?.. Yok. Sayın Hasan 
TJahsin Uzun?. Yok. Sayın İsmail Sarıgöz?. 
Yok. Sayın Müştak Okumuş?.. 

MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Vazgeçtim 
efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Geçioğlu?. Yok. 

Sayın Sadi Binay?. Yok. Sayın İhsan Kabada
yı?. Yok. Sayın Nazmi Özoğul, buyurunuz. 

NAMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem Ad
liye Vekilimizin muhtelif vesilelerle ifade etti
ği bir cümlesi üzerinde kısaca duracağım. Sa
yın Adliye Vekilimiz sosyalistlerin yakınında 
komünistlerin Türkiye'de, hareket ettiklerini 
ifade ettiler ve sosyalistlerin karakollara düş
memesi için bu cereyandan ayrılmasını ifade 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın bıı 
fikrini hürmetle selâmlarız. Ancak, o geçen ta
rihten, bu tarihe kadar Türkiye'de savcılıklar-
ca bu yolda bir hareketin olmadığını görmüş 
bulunuyoruz. Bugün Türkiye'de komünistlerin 
fikir hürriyeti merkezi altında, Türk istikbali
ne uçurumlar kazmakta olduğunu, hepimiz şu 
kürsüden bütün milletvekilleri ittifakla ifade 
etmektedirler. Bugün memleketin istikbali teh
likeli deniliyor, şu kürsüden ifade ediliyor, Hü
kümet ifade ediyor, Hükümet programına alı-

1 nıyor tedbir alınacak diye; fakat bugüne ka
dar hiçbir tedbirin fiilî olarak alındığını gözü
müzle görmüyoruz. Meclis içinde ve dışarda 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin 
kaldırılması için yapılan faaliyetleri yakından 
takibediyoruz. Ve maalesef Meclis dışındaki 
komünistler bu maddelerin kalkması ile Tür
kiye'de gerçekleştirmek istedikleri hedefi temin 
etmek isterler. Mecliste muhterem C. H. P. 
Milletvekili Kenan Esengin şöyle ifade buyur
muşlardı. «Türkiye'de komünistler onbir mil
yon lira para dağıtmışlardır.» Eğer, zabıtlan 
Muhterem Adliye Vekili tetkik ederlerse bu ifa-

I de mevcuttur. Bir milletvekili şu kürsüden 
I paranın dağıtıldığını ifade ediyor. Demek ki, 

onbir milyon lira miktarında bir parayı komü
nistler Türkiye'de dağıttığına göre, kendi ga
yelerini temin etmek için faaliyete geçmişlerdir. 
Bunu da bir milletvekili bildiğini bu kürsüden 

I ifade ediyor. Fakat bugüne kadar savcıların 
I harekete geçip, kimlere bu paranın verildiği, 

ne gaye ile' verildiği, ne maksatla kullanıldığı-
I m tahkik edip malhkemeye verdiğini görmüyo-
I ruz. Muhterem Adliye Vekilinin vatanperver-
I ligini, inançlarını yakından biliyoruz. Lütfen 
I savcıları, bu konuşmayı ihbar telâkki ederek, 
1 harekete geçirsinler. Bu 11 milyon lira para-
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yi alan kimlerdir? Bunlar hakkında gerekir' 
kanuni takibata girişsinler ve hiç olmazsa dı
şarıda dolaşan şu şayiayı silmiş bulunsunlar. 
Hükümet konuşuyor, fakat maalesef hiçbir ne
tice alınmıyor ve maalesef yine karşı tarafta
ki komünistler, kendilerine bir puan olarak 
bunları kullanmış bulunuyorlar. Halbuki Muh
terem Hükümet ve muhterem savcılar, mutlaka 
vatanperveranc düşünmektedirler ve bu ko
münistlere karşı mücadele azimleri yerindedir: 
Bir noktaya daha işaret edip, sözümü bitirmek 
istiyorum; basında Millî Emniyet müfettişleri
nin evvelki Hükümet zamanında bâzı listeleri 
bakanlıklara verdiği hakkındaki münakaşaları 
öğrenmiş bulunuyoruz. Lütfen adliye Vekili 
bunlar üzerinde durarak, bu komünistler hak
kında da, Millî Emniyet müfettişlerinin bildir
diği bu komünistler hakkında da takibata gi
rişirlerse, hiç olmazsa, kendi ifadesiyle belirt
tiği, komünizme karşı mücadelede muvaffak ol
muş oluruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaş^rım,. mü
zakerelerin yeterli görüldüğüne dair bir öner
ge mevcuttur. Önergeden evvel Sayın Adalet 
Bakanına söz vereceğim. Ondan sonra STada 
bulunan bir milletvekiline, son söz milletvekili-
nindir, hükmüne göre, söz vereceğim ve ye
terlik önergesini oylıyacağım. 

Açık oylamada oy vermiyen arkadaşımız 
var mı? Yok. Oy verme muamelesi sona ermiş
tir. 

Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (IOn-

ya) — Muhterem milletvekilleri, adalet hizmet
lerinin mahiyet bakımından arz ettiği önem 
yanında, genişlik bakımından da, bütün bir 
milleti ilgilendirdiği açıktır. Bu bakımdan ada
let, hizmetlerine dair muhterem grim sözcüleri
nin ve şahısları adına konuşan milletvekili ar
kadaşlarımızın serd ettikleri mütalâalar, te
menni ve tenkidi ere Bakanbğ'm adma teşekkür 
ederim. Bugün adliye camiamızın meseleleri 
anameseleleri birlikte Meclislerimize mal ol
muştur. Hali hazırda Bakanlığımızca yapıla
cak çalışmalar tamamiyle Yüksek Meclisin ve 
Senatonun Heyeti Umumiyelerine ve komisyon
larına intikal etmiştir. Adalet hizmetlerinin 
vasıf bakımından daha mükemmel sağlanabil-
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mesi şüphesiz ki, çok haklı ve eski bir konu
dur. Bunun, arkadaşlarımızın belirttiği malî 
meseleler, personel meseleleri, kodifikasyön me
seleleri dışında, bir de psikolojik ve ahlâki yö
nü vardır. Usul kanunları ne kadar mükem
mel olursa olsun, hâkimlere sağlanan sosyal 
haklar ve malî imkânlar ne kadar geniş bulu
nursa bulunsun ve teşkilâtımız iş hacmi bakı
mından bunları karşılayabilecek nisbet^e ne 
kadar genişlemiş olursa olsun, şüphesiz ki, ada
letin süratli bir şekilde tam ve kâmil bir şe
kilde sağlanabilmesi o camiada çalışanların üs
tün bilgileri, ahlâkları ve ehliyeti eriyle de 
mümkündür. D'ğer hususlar bunları sağla
makta ne derecede müessir olurlarsa olsunlar, 
ana noktayı, zihniyet ve tutum meselesini dai
ma göz önünde tutmak gerekir. Sorumluluğu 
olmıyan müesseselerin ve şahısların âmme hiz
metlerini tam bir mükemmeliyette sağlayabil
meleri mümkün değildir. Bugün Türk adliye 
camiasına duyduğumuz güven ve bunların eh
liyet ve vasıfları hususunda, hizmet vasıfları 
hususunda gösterilen takdir, hangi seviyede 
bulunursa bulunsun, şurası muhakkaktır ki, 
bugün Türkiye'de, s a y n grup sözcülerinin de 
belirttikleri üzere, adliye mensuplarının so
rumluluğa ımüstenit bir murakabeye tabi tutul
maları bir ihtiyaç halindedir. Bugün mevcut 
mevzuat bunu temin etmekten uzaktır. Ve bu 
sıkıntı bizzat bu camiada çalışanlar tarafından 
da hissedilmektedir. Bu yönden Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununda yapılacak bir deği
şiklik, imkânı bulunabilecek bir değişiklikle, 
bu camiada otokontrolun siyasi mekanizmalar 
ve siyasi tesirlerin dışında, hâkimlerin bizzat 
o meslekten olan insanlar tarafından muraka
belerinin müessir ve kısa yoldan temini âcil 
bir ihtiyaç olarak belirmektedir. 

Şekli meseleleri halledecek olan staj mese
lelerini, yetişmede daha mükemmeliyeti halle-
edecek olan Hâkimler ve savcılar Kanunu maa
lesef iki seneden beri Adalet Komisyonumuzun 
himmetini beklemektedir. Bu yıl yeniden bir 
yetki kanunu çıkarılmamış, ihtiyacımız bulun
madığı için çıkarılmamış ve bu suretle de mev
cut sayısı dört yüzü aşkın staiyerlerimizin iki 
senelik staja tabi tutlmaları ilk defa sağlan
mış olacaktır. Meslek okulları Kanunu, keza 
bu Hâkimler ve Savcılar Kanununda düşünül
düğü gibi, arkadaşlarımız tarafından da getiri-
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len teklifler vardır. Bunları Yüksek Meclis
lerin komisyonları biran evvel çıkarırlarsa, biz 
de kendilerine minnettar kapçağız. 

icra memurları içlin ilk defa bu* sene bir kura 
açmak suretiyle bilgilerini artırmak yolu temin 
edilmiş olacaktır. 

Çocuk mahkemeleri kanun tasarısı Adalet 
Komisyonundadır. Adlî Tabiplik Müessesesi
nin. ıslahını sağlıyacak kanun tasarısı Meclisi
mizin Heyeti Umumiye gündemindedir. Ve biran 
evvel ele alınması için Hükümet olarak Riyaset 
Divanı nezdinde teşebbüste bulunduk. 

Avukatlık kanunu teklifleri Adalet Komis
yonunda beklemekte ele alınamamaktadır. Ta
rafımızdan sevk edilen Avukatlık Kanununun 
bütün muameleleri tamamlanmış, sadece Saym 
İçişleri Bakanı arkadaşımızm imzasının kaldığı
nı bugün ifade ettiler. Bunu da yakında ta
mamlayıp Meclise intikal ettirebileceğimizi 
ümidediyorum. 

Avukatlık camiasının Sosyal Sigortadan is
tifadesi ciheti bizim de düşüncemizdir. Ve bu 
yoldaki teklifler de Adalet Komisyonundadır. 

Teşkilât Kanunumuz Adalet Komisyonunda 
bek1 emektedir. 

Ceza ve tmlkif evlerinin ıslahı hususunda ar
kadaşlarım geniş düşünceler izhar ettiler. Ay
nı mevzu tarafımızdan da önemle ele alınmış
tır. Bunun mali portesi yanmda, bir de kanun 
tarafı vardn\ Gerek adliye binalarmn, gerek 
ceza evlerinin durumu hakikaten çok kötüdür. 
Yalnız Ankara Adliyesi değil, bütün Türkiye'
deki adliye binalarının büyük çokluğu yetersiz 
ve perhan bir manzara arz etmektedir. Maili 
inhidam olduğuna dair rapor verilen bâzı bina
larda çaresizlikten tahliye olunan mahkûmlar 
yeniden yerlerine konulmuştur. Yine maili in
hidam olduğuna dair rapor, verilen bâzı bina
larda adliye , hizmetlerinin ifa edildiği görül
müştür. Ama takdir edersiniz ki, bütün bun
lar, netice itibariyle Türk Milletinin topyekûn 
kalkınma.cabalar1 içinde bir na1! imkâna <vplir> 
dayanmafetadiT. Bizim' devraldığımız bütçede 
adliye binaları için tek kuruş yoktu. Bütün 
Türkiye'deki Hükümet konakları içinde müta
lâa edilmişti ve bunun için de konan para 4 mil
yon lira kadardı. C c a evleri için genel bütçe
ye konan para 13 770-bin lira olduğu halde 
1964 senesinden bize müdevver devam edecek. 
inşaat borçları 29 milyon küsur liradır. İşte 
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arkadaşlar, bina bakımından memleketin arz 
ettiği duru.m 'budur. Bumun çaresinin bu malî 
imkânlarla nasıl, ne sağlanacağı da takdirleri
nize vabestedir. 

. Ceza ve infaz sahasında birçok çevrelerde 
veParlâmentomuzda sabırsızlıkla beklenen Ceza 
ve infaz Kanununu Bakanlığa geldikten sonra 
güratle tamamladıik ve ilk hesalbınoza nazaran 
biraz gecikme de olsa, Bakanlar Kuruluna inti
kal ettirdik. Ve bugün de Meclisin Adalet Ko
misyonuna gelmiş bulunmaktadır. Yirmi mad
delik bir kanundur. Arkadaşlarımız himmet 
ederlerse, süratle çıkarmak ve bu suretle de 
bâzı hükümlülerin istifadesi suretiyle, hiç değil
se, kısmi bir af yerine geçebilecek bir neticenin 
hâsıl olması mümkün olacaktır. Bu kanunda 
temenni edildiği üzere, hükümlüler ve tutuk
lu la ra ayrılması sağlanacak ve yine Sayın 
C. H. P. Sözcüsü tarafından temenni edildiği 
üzere kısa vadeli hapis cezai arı nm paraya teb
dili de mümkün olacaktır. Bu husustaki bâzı 
esaslara ait tafsilâtı açıklamıştık, arkadaşları
mızın malûmlarıdır. 

Birçok parlâmanterlerin ve hukukçuların 
şikâyet ettikleri Çankaya Mahkemesi kaldırıl
mıştır. Ancak, tatbikatı bir ay kadar gecike
cektir. 

Hâkimlere ait ödenek kanunu ve Yargıtay 
Teşkilât Kanununun Yüksek Meclisin ilk görü
şeceği işler meyanmda olduğu malumlarınızdır. 

Sayın Millet Partisi Sözcüsü, dâvaların ucuz 
görülmesi zaruretinden bahsettiler ve Harçlar 
Kanunundan yakındılar. Bu hususta tamamiyle 
kendileriyle mutabıkız. Durumu tetkik ettiğim 
zaman, şu vaziyetle karşılaştım. Adliveyi yakın
dan ilgilendirmesine rağmen, çıkan Harçlar Ka
nunu hususunda benim Bakanlığımın görüşü 
dahi alınmamış, bu kanun Meclise öyle gelmiş, 
öyle çıkmıştır. 

Düşününüz ki, adaletin bidayette parasız ol
ması ve sonunda bir de ceza mahiyetinde alına
cak harçların hukuk dâvalarında haksız olan
lardan alınması, adalete daha uygun olacaktır. 
Bugünkü sistemde yüksek miktarlara varabile
cek masraflar ve harçlar peşinen davacıdan 
alınmakta, sonunda birçok kereler haklı çıkan 
davacılar bu parayı peşinen ödedikleri halde, 
esas hakları ile birlikte, dâvâlılardan almak im
kânına dahi sahibolamamaktadırlar. Bu suretle 

— 73 — 



M. Meclisi B :110 
de Hakkın tecellisinde birtakım adaletsizliklerin 
pratikte ortaya çıkmakta olduğu aşikârdır. 
Suçüstü ödeneği bakımından bütçemizdeki para 
kifayetsizdir. Bir miktar gayretimizle artırıl
dı, ama yine de çok azdır. 1964 bütçesinden 1,5 
milyon lira borç devredilmiştir. Daha eski sene
lere ait borçlar da durmaktadır. Kanuni durum 
bakımından sadece buna müsaidolduğu için, ge
çen yılkı 1,5 milyon liralık borcun derhal öden
mesi için direktif verdim. Yeni yıl tahsisatın
dan derhal dağıtılacaktır, ilerde gerekirse 2-3 
milyon liralık bir aktarma ile senelerden beri 
haklı olarak şikâyet mevzuu olan bir durum 
ortadan kalmış olur. 

Gardiyanların, odacıların ve sair adliye 
mensuplarının durumlarının kötülüklerinden de 
bahsedildi. Bunlara bu seneki imkânlarımız nis-
betinde, reddedilen bütçeye nazaran, 1 200 ci
varında müstahdeme ayda 50 lira bir zam yap
ma imkânı bulabildik. Bunun ihtiyaçları karşı
lamaktan uzak olduğunu da müdrikiz. 

Ceza evleri personel kanun tasarısı Bakan
lığımda hazırdır, yakın bir zamanda bunu da 
Bakanlar Kuruluna sevk edeceğim ve ben Ba
kanlıktan ayrılırken, aidolduğu mercilere sevk 
edilmemiş hiçbir kanun kalmıyacaktır.' 

Sayın Neriman Ağaoğlu 38 sayılı Tedbirler 
Kanununun aktüalitesini kaybettiğini, zamanın 
şartlarının değiştiğini ve bunun kaldırılmasının 
iktiza ettiğini beyan ettiler. Tedbirler Kanunu 
hakkında benim şahsi görüşlerim, o kanunun 
müzakereleri sırasında, umumi efkârın da, Yük
sek Meclisin de zanedersem malûmudur. Ancak, 
takdir buyurursunuz ki, bu kanun münhasıran 
Adalet Bakanlığını ilgilendiren, Adalet Bakan
lığı camiasını ilgilendiren bir kanun değildir. 
Taşıdığı hükümler bakımından, siyasi yönleri 
olan bir kanundur. Hükümet programında bu 
kanunun kaldırılması iktiza ettiğine dair bir 
paragraf mevcut bulunsaydı, bunu bugüne ka
dar çoktan Bakanlığım teklif ederdi. Halen de 
Hükümeti teşkil eden gruplar arasında bu mev
zuda bir müzakere ve mutabakata varılmış de
ğildir. Mevzu bize intikal ettirilirse; icabını ye
rine getireceğimiz aşikârdır. 

Sözlerimi bağlarken, Sayın Nazmi özoğuP-
un, komünistlerin takibi hususunda niçin her 
hangi bir fiilî netice görülmediği, hususundaki 
sözlerine geleceğim. 

20.5.1965 Ö:S 
Muhterem arkadaşlar, takdir edeceğiniz 

üzere, fikre bağlı siyasi suçlar, diğer adlî suç
lar gibi, takibi kolay, yakalanması kolay ve 
herkesin kolaylıkla üzerinde ittifak edeceği 
suçlar değildir. Meselâ; bir adam öldürülür, 
herkes bunun bir adam öldürme fiili olduğunda 
ittifak eder, hırsız olur, öyle.. Ama, komünist
lik suçunun tarifinden, elbetteki, tatbikatçı 
olan hukuk adamiyle, bu mevzuları hiç incele
memiş kimselerin, vatandaşların ve bâzı kalem 
erbabının düşünceleri ve davranışları başka 
başka türlü olacaktır, öyle mütalâalara Tas
lıyoruz ki, sol komünisttir. Sosyalistler de ko
münisttir. Kim nerede komünist var derse, kim 
ikimi komünistlikle suçlarsa hemen yakasından 
tutup hapse konmalı. Şimdi bu nevi düşünce 
sahiplerini tatmin etmek için bizim toptan tev
kifler yapıp, sansasyonel hâdiselerle cemiyetin 
karşısına çıkmamız gerekiyor. Arkadaşlarımı 
tatmin etmek için bir misal vereyim. Bir vesile 
ile öğrendim; TRT mevzuu dolayısiyle öğren
dim, bir dosya açılmış. Bir şahsa, komünist 
dendiği için takibat yapılmak üzere bir* dosya... 
Verilen karar şudur, arkadaşlar. Bir şahsın 
komünist olması, kanunlarımıza göre, suç de
ğildir, Komünistlik propagandası yaptığı iddia 
edilmemiştir. Şu halde takibata mahal yoktur. 

Bunu belirtmekten maksadım şudur: Görü
yorsunuz ki, komünistlik suçlarını takipte Hü
kümet hareketsiz değildir. Fakat bu suçların 
nasıl bir suç olduğu hususunda efkârı umumi-
yede tam bir açıklık olmadığı için, ibir çokları, 
hoşlarına gitmiyen her türlü düşüncenin ko
münistlik olup, peşinen mahkûm edilmesini is
tediği için, adlî mekanizmanın ibunlar karşısında 
hareketsiz kaldığını takip vazifesini yapmadığı
nı sanmaktadır. Adliye bütün suçlarda olduğu 
gibi, direktifimiz dâhilinde, komünistlik suç
larını da takibetmektedir. O kadar takibetmek-
tedir ki, kendi mensubu olan bir hâkimin kita
bını toplatmış, vazifesine son vermiş ve kendi
sini tahtı muhakemeye almıştır. Bir çok mev-
kuflu hâdiseler vardır. Ama, tıpkı diğer zabıta 
vakalarında olduğu gibi, Adalet Bakanınızın 
bütün bunları teker teker ve günü gününe Sa
yın Parlâmentoya ve basma açıklaması usulden 
değildir. Gazetelerimiz bu mahkemelerin, bu 
takiplerin görüldüğü yerlerden öğrendikçe di
ğer hâdiseler nisbetinde bunları naklederler. 
Toplu bir komünist takibinin mümkün olması 
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da, te§fcilâtlanmı§ komünist cemiyetlerinin bu
lunmasına bağlıdır. Bakanlığıma bugüne kadar 
bu yolda ne bir ihbar yapılmıştır, ne bir hâdise 
getirilmiştir. Kaldı ki, biz bütün suçların ta
kibinde, 'klâsik ihbar telâkkisinden uzaklaşa
rak, savcılarımızın daha dinamik olmalarını, 
kendilerine getirilecek dilekçeyi beklememele
rini, re'sen muttali oldukları hususlarda, mut
tali olabilecekleri hususlarda, takibe geçmeleri 
hususunda kendilerine direktif de vermişizdir. 
Denildi ki, «bir milletvekili ankadaşımız, komü
nistlerin 10 milyon lira aldığını bu Meclis kür
süsünde söyledi, zabıtlara geçti, Sayın Adalet 
Bakanı bugüne kadar niye takipte bulunmadı
lar.» "dediler. Hatırladığıma göre, yanlış, değil
se, bu hâdise benim Bakanlığım zamanında geç
memiştir. Bu çok eski bir hâdisedir. Onun için 
de bu hâdiseyi takip benim için mümkün ola
mamıştır. Kaldı ki, arkadaşımın dikkat nazarı-

• m bir şeye çekmek isterim; umumiyetle bu şe
kildeki genel ithamlardan ortaya bir delil ko-
namıyaeağı için faydalı bir netice çıkamayaca
ğı gibi, itham edilenler bu kere bir nevi masu- | 
niyet belgesi alır gibi, onların işine yarar bir 
durum da hâsıl olabilir. Bununla beraber ken
dileri yeni bir ihbarda bulunduklarını bu kür
süden ifade ettikleri için ilgili daire bununla 
ilgilenecek, ,bu mevzuu tetkik edecek, bilgi is-
tiyecek ve delil bulabildiği takdirde elbette iki, 
takibata tevessül edecektir. 

Hükümet, programında ifade ettiği üzere, 
aşırı sol ve aşırı sağ akımlarla mücadelede ka
rarlıdır. Ancak, arkadaşlarıma ifade .ettiğim 
gibi, bunun fiilî neticeleri, şehirlerde siyasi top
lantılarda söylenen sözler, gazetelerde yazılan 
makalelerle mümkün olmaz, delillerini ortaya 
koymakla mümkün olur. Arkadaşlar, bu suçlar 
iki türlü işlenir. Gizli cemiyet kurulur; çünkü 
Komünist Partileri ve cemiyetleri kurmak ya
saktır, bunlar İçişleri Bakanlığı tarafından ya
kalanır, benim Bakanlığıma tevdi edilir, savcı
larımız gerekli vazifeyi o vakit yaparlar. Veya-
hutta bu nev'i cemiyetlerin olduğu savcılarımıza 
ihbar edilir, el koyarlar. Bunun dışında, bir de 
yayın yolu ile komünistlik suçları işlenebilir, 
bunun içinde büyük merkezlerde ve Bakanlığı
mızın merkez teşkilâtında her gün vazifeli sav
cılar gazeteleri dergileri, kitapları dikkatle oku
makta, kanuna aykırı ve komünistlik suçu vas
fında gördükleri yayınlardan, makalelerden, fi-
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kirlerden clolayı vazifelileri uyarmakta, ve ta
kibat açılmasını da, gerektiği ahvalde, açıl
mamış1 İse re'sen istemektedirler. 

Bunun dışında Bakanlığımın yapabilmeği ar
kadaşlarımın düşündükleri daha başka hususlar 
varsa bunları da ifaya elbetteki, hazırız. 

Bir de, Millî Emniyetin bâzı Bakanlıklara 
verdiği listeler üzerine neden Adliye Bakanlığı
nın bunları celbedip de derhal, takibata geçme
diğini söylediler. 

Size biraz evvel bir misal vermiştim. Komü
nistlik* teşkilatlanma veya propoganda şeklinde 
tezahür etmedikçe, suç olma vasfında eğildir. 
Bizzat Millî Emniyet, kendisini bir ispat mües
sesesi sayılmasının ve bâzı bakanlıklara - benim 
Bakanlığımda yoktur; evvelce basında mevzu-
bahsedilmişti, o yönden biliyorum - bâzı bakan
lıklara sadece bir takdir için verilen bu bilginin 
de açıklanmasından dahi müştekidir. Adlî taki
bat yapılması şöyle dursun, haklı olarak gös
terdikleri bâzı sebeplerle açıklanmasından dahi 
müştekidir. 

Zannedersem, kıymetli arkadaşlarımıza bu 
mevzuda pratiğe ait bâzı hususlarda bilgi ver
miş oldum. Tekrar kıymetli tenkidleriniz -ve uyar
malarınız için hepinize teeşkkür eder, adalet 
camiası adına saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, soru
lar olacaktır efendim. 

Buyurunuz Sayın Boztepe. Ancak arkadaş
larım sorular sadece soru mahiyetinde ve izah
tan müstağni bir halde olsun. 

HASAN FEHMİ BOZTEPE (Antalya) — 
Türkiyemizde sosyalizm perdesi altında komü
nizm propagandası yapıldığı iddia edilmektedir. 
Bakan olarak bu mevzuda kanaatiniz nedir? 

istihsal vasıtalarının ve mülkiyetin devlet
leştirilmesi ile, özel sektörün yok edilmesi, Doğu 
Sosyalizmi olarak mı mütalâa edilir, yoksa de
mokratik sosyalizm mi? Bu mevzudaki izahatınız 
"Bakanlığınızın bir ihtisas mahkemesine doğru 
gitmesini icabettirir, diye beklediğimiz halde 
böyle bir şey duymadık. Bu mevzuda bir ihtisas 
mahkemesi düşünüyor musunuz? 

3. 141 ve 142 nci maddeler Anayasaya ay
kırılığı iddiasiyle Anayasa Mahkemesine götü
rülmüştür. Şayet, Anayasa Mahkemesi, bu mad
delerin Anayasanın 20 nci maddesine aykırılığı
nı kabul ederse Bakanlık olarak veya kanunlar 
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muvacehesine, bu mrdde1 erden gayrı, bu mev
zuu garaıı i altına alan cezai müeyyideler, hü
kümler var mıdır? Ve bu mevzuda Bakanlığını
zın ça'ışmrsı var mıckr? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (De

vamla) — Bütün suallere bilâhara cevap vere
yim müsaade ederseniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Mumcu-
oğlu, sualleri ayrı ayrı not edeyim, bilâhara 
ayrı ayrı cevap vereyim diyorlar. («Öyle olur 
mu» sesleri) Öyle dediler efendim. Buyurun Sa
yın Mumcuoğlu. 

HAYRI MUMCU03LU (Tekirdağ) — Efen
dim, Sayın Bakan, hâkim ve savcıların ödenek
leri mevzuu Meclisin ilk görüşeceği maddeler 
arasındadır, buyurdular. Bizim bildiğimize gö
re, hâkim ve savcıların ödenekleri kanun tekni
ğine aykırı olarak Yargıtay Kanununa eklen
miştir. Yargıtay Kanunu ise, iherinde çok tar
tışmaları mucibolacak hükümleri muhtevidir. 
Bu ödenekler bu kanun teklifine bağlı kaldığı 
müddetçe, asıl temsil ödeneği alması lâzımgelen, 
başta Yargıtayımız mensupları olmak ü"cre; 

hâkim ve sevcılarımız ödeneklerini alanııyacak-
lardır. Kendilerine 4 Mayıs 1965 tarihinde Baş
bakanın yanında rica ettiğim ve 16 Mayıs'ta 
gündem dışı bir konuşmamda temenni ettiğim 
veçhile, 5017 sayılı asıl Temsil Ödeneği Kanu
nuna ek maddeler halinde, hâkim ve savcıların 
ödeneklerini Meclise getirmeyi düşünüyor musu
nuz, düşünmüyor musunuz ? 

BAŞKAN — Sayın Tirali. 
NAİM TİRALt (Giresun) — Efendim, iki 

sorum olacaktır. 
Birincisi; son günlerde basında birtakım 

münakaşalar umumi adap ölçülerinin çok dışına 
çıkmıştır. Bilhassa bir yazarın annesi hakkın
da, resmî belge diye yayınlanan sözler, âmme 
vicdanını rahatsız etmiştir. Cumhuriyet savcı
ları âmme vicdanını son derece rahatsız eden' 
bu tarz münakaşalarda kullanılan sözlere ve id
dia edilen belgelere ait her hangi bir soruştur
ma açmak niyetinde midir veyahut böyle bir 
soruşturma açılmadığı takdirde Sayın Bakan 
Cumhuriyet seveılarını uyarmak niyetinde mi
dirler? 

BAŞKAN — O kadar uzun soruyorsunuz ki, 
oturunuz. 
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NAIM TİRALt (Giresun) — Bir sualim da

ha var Sayın Başkan. 
Sayın Bakan Adalet Bakanlığı bütçesi üze

rinde konuşan arkadaşlara cevap verirken, in
faz kanun tasarısından söz açtılar. Ancak öy
le zannediyorum ki.... 

BAŞKAN — Saym Tirali, lütfen izah etme
yiniz, soru sorunuz. Kifayet önergesi vardır, 
bu kifayet önergesinin âdeta aleyhine bir tavır 
takınmış oluyoruz. 

NAIM TİRALt (Giresun) — Kısa keseceğim 
Sayın Başkan. 

infaz kanun tasarısı da hazırlanmış 
olan ve komisyonlara sevk edilmiş olan birçok 
kanun tasarısı gibi Meclisin bu döneminde çı
kacağa benzememektedir. Mahkûmlar, çok güç 
şartlar altında ve ümitle bu kanunun belki de 
bu dönemde çıkmasını beklemektedirler. Bakan 
olarak bu kanunun bu dönemde çıkacağına ina
nıyor musun, inanmıyor musunuz? Bunu belir
tirseniz binlerce mahkûmu memnun edecek si
niz. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Tirali anlaşıldı. 
Sayın Gökay, buyurun. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (istanbul) 

— Sayın Bakandan ricam; İstanbul Ceza mües-
esesinin inşaatı ne durumdadır? 

İkincisi, sokaklarda çok ayıp, müstehcen re
jimler, yazılar görülmektedir. Saym savcılar 
' >u hususlarla ilgileniyorlar mı ? 

BAŞKAN — Saym Balım. 
ALI İHSAN BALIM (İsparta) — «Ayak 

bacak fabrikası» ismi altında oynanan eser hak
kında savcılar bir takibat açmışlar mıdır? 

ikincisi; «Belirli bir partinin mensuplarına 
'^ayet galiz bir şekilde, affedersiniz deyyus» di
ye hakaret eden bir yazar hakkında savcılık ta
kibat açmış mıdır ? 

BAŞKAN — Saym Okumuş. 
MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Efendim, 

Bitlis'te Ahlat ve Adilcevaz kazalarının halkı bu 
sene bir kararla Erciş Ağır Ceza Mahkemesinde 
muhakeme edilmektedirler. Bunun sebebi ne
dir? 

Eğer Bitlis'in bu kazalara uzaklığı düşünü
lüyorsa bu yanlıştır. 

BAŞKAN — Kanaat izhar etmeyiniz, lütfen 
efendim. 
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MÜŞTAK OKUMUŞ (Devamla) — Halk 

uzak mesafelere gidip gelmekten mutazarrır ol
maktadır. Bunun tashihi düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunları kısa bir 
zamanda cevaplandırma imkânına sahipseniz 
cevaplandırabilirsiniz. Ccvaplandıramıyacağınız 
hususlarda da cevap vermezsiniz, («öyle olmaz» 
sesleri1 

Bütün Meclis üyelerine ayrı ayrı sual sordur
mak mümkün değil ki arkadaşlar. Bunu devam 
ettirirsek bunun sonunu alamayız. İçtüzükte de 
böyle bir hüküm yok. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın 
Başkan, ben sual sordururum veya sordurmam 
diye bir şey olur mu? Zatiâliniz evvelâ bunu 
izah ediniz. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize rica ederim, 
oturunuz. Buyurun Sayın Akkan. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bu şekil
de hareket edemezsiniz. 

BAŞKAN — Riea ederim efendim, oturunuz. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Oturu

nuz, oturunuz diye hitap edemezsiniz. 
BAŞKAN — Oturunuz efendim, rica ederim, 

biraz hürmetkar olunuz Riyasete karşı, rica ede
rim oturunuz lütfen, bu ne haldir? 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bu şekil
de konuşamazsınız, biraz müeddep konuşun. 

BAŞKAN — Sizden öğrenecek değiliz, biz 
Riyaset olarak vazifemizi biliriz. Siz asıl Riya
sete hürmetkar olunuz. 

Buyurun Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Efendim, İz

mir'de sayıları yüz binleri bulan bir işçi kütlesi 
vardır. Buna mukabil'ancak bir tane İş mahke
mesi bulunmaktadır. Dâvalar binleri aşmıştır. 
Sayın Bakan burada ikinci bir iş mahkemesinin 
açılması konusunda ne düşünüyorlar? İstirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Akay. 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 

Efendim muhtelif zamanlarda Türkiye öğret
men Dernekleri Millî Federasyonunun siyaset
le uşrağmakta olduğu iddia edilmektedir. Ba
kanlığın bunu ihbar telâkki edip etmediğinin 
izahını rica ediyırum. 

İkincisi, Türk matbuatında birtakım yıkıcı 
faaliyetler karşısında ve sanat kisvesi altında 
yapılan faaliyetler karşısında Bakanlık ne gibi 
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tedbirler düjünmektedir ve bu arada bilhassa 
ihtisas mahkemeleri konusunda ne düşünüyor
lar? 

BAŞKAN — Sayın Okçu. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Adliye Vekâ

leti müfettişleriyle Yüksek Hâkimler Kurulu
nun gönderdikleri görevlilerin aldıkları yolluk
lar farklıdır. Bunu düzeltmek mümkün değil 
midir? 

BAŞKAN — Başka var mı efendim, soru sor
mak istiyen? 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı işaret et
meme müsaade buyurunuz. İçtüzükteki hükme 
göre, yeterlik önergesi sorulara da şâmildir. Bu 
noktayı gözden kaçırmak suretiyle arkadaşları
mızın yaptığı itirazlar yersizdir. Şimdi, bu ara
da sorular arkadaşlarımız tarafından o şekilde 
ve o kadar uzun sorulmaktadır ki, ve o kadar 
taaddüdetmektedir ki, müzakere âdeta ikinci 
bir müzakere şeklinde devam etmektedir. Ko-
nuşamıyan ne kadar arkadaş varsa hepsi âdeta 
izahat vermek suretiyle burada fikirlerini beyan 
edercesine soru sormaktadır. Halbuki bir taraf
ta yeterlik önergesi gelmiş ve arkadaşlarımız 
müzakerelerin yeterli olduğuna dair bildiride 
bulunmuşlardır. Şimdi, hakem olarak Yüce Mec
lisin bu suallerin sorulmasına müsaade edip et
mediği hususunda kanaatimiz tecelli etmemiştir. 
Bir taraftan-da bâzı arkadaşlarımıza müsamaha 
ederek soru sormalarına fırsat vermeye çalışı
yoruz. Ama, bütün Meclis ayrı ayrı soru sormak 
isterse ve bunu üç, dört soru halinde tecelli et
tirirse müzakerelerin sonunu almaya imkân yok
tur. Riyasetin de kendisine has müzakere ida
resinde bir takdiri vardır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (De

vamla) —• Muhterem arkadaşlarım, sorulara 
kısaca arzı cevabedeceğim. 

Bugün Türkiye'de komünizm kanunen ya
saktır. Bu bakımdan açıkça bir, komünistlik 
ismi altında propaganda yapmak mümkün de
lildir. Komünistlik suçlarından dolayı yapılan 
takibatta, bu maznunların kendilerini sosyalist. 
olarak göstermekte oldukları da görünen hâdi
selerdendir. 

İstihsal vasıtalarının tümden devletlcştiril-
nesi, kollektiviteye maledilmesi komünizmin 

osaslarmdan birisidir. Ancak, komünizmin dı-

— 77 — 
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ş'inda, birçok ekonomik sistemler ve çeşitli sos
yalist mektepler, kademe kademe veya muay
yen sahalarda özel teşebbüsü devletleştirmeyi 
kabul ederler. Meselâ, İngiltere'de bugün çelik 
sanayii devletleştiriliyor, ama İngiltere'de ko
münizm yoktur. Keza. Türkiye'de birçok özel 
teşebbüs mevzuu olabilecek sahalar, hattâ sa
nayiimizin - bir ifadeye göre - yüzde 60 ı Dev
letin elindedir, ama komünizm yoktur. Yani, 
devletleştirmenin behemahal bir komünizm um
desi olduğu kabul edilemez. Ancak, komünizm
de özel teşebbüs toptan reddedilir, toptan yok 
edilir ve her şey, istihsal vasıtaları, toptan Dev
lete mal edilir. Bu noktadan komünizmin dışın
daki devletleştirme arzulan ile komünizme ka
dar varan devletleştirmeyi tefrik etmek bu şe
kilde mümkün olur. 

İhtisas mahkemeleri hususu, bir Anayasa 
Mahkemesi mevzuu olarak karşımıza çıkmakta
dır. Çünkü, herkes tabiî hâkimine gönderilecek
tir. Sureti mahsusada muayyen suçları ve şa
hısları muhakeme edebilecek bir mahkemenin 
kurulup kurulamıyacağı hususu, halen doktrin
de bir. münakaşa mevzuudur. Bu konuyu incele
meye devam edeceğiz. Yani ihtisas, komünist
ler için sureti mahsusada mahkeme kurulması 
hususunu, Anayasa hukuku zaviyesinden tetkik 
mecburiyeti çıkmaktadır. 

141 ve 142 nci maddeler Anayasa Mahkeme
si tarafından iptal edilirse, komünizmi önliye-
cek başka bir müeyyide var mıdır, dediler. Ko
münizmi önliyecek Ceza Kanunumuzda başka 
müeyyide kalmaz. Ancak, Türkiye Cumhuriye
tinin Anayasası, Türkiye Devletinin sosyal dev
let ve demokratik hukuk devleti esaslarına müs-
tenidolduğunu belirtmiştir. Komünizm, demok
ratik hukuk devletini reddeden bir rejimdir. Bu 
sebeple Anayasamız muvacehesinde Türkiye'de 
bunun serbest kalması mümkün değildir. 141 ve 

• 142 nci maddeler iptal edilirse, bu maddelerin 
dışında komünizmi önliyecek ve Anayasaya uy
gun yeni hükümler elbetteki hazırlanacaktır. 

Sayın Hayri Mumcuoğlu arkadaşımız, hâ
kim ödeneklerinin Yargıtay Teşkilât Kanunu 
içine girmesinin şekil bakımından hatalı oldu
ğunu söylediler. Sanıyorum ki, bu komisyondan 
geçti. Yüksek Mecliste müzakere -konusu ola
caktır. Şimdi oraya konulmuş iken ayrı bir ta
sarı sevk etmek; kendileri de gayet iyi bilirler 
ki, bir kanunu geçirmek Hükümet ve komis-
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yonlarda uzun formalitelere bağlıdır, çok za
man alacaktır işin neticelenmesini de tehlikeye 
^olkajcatotır. Buı baikaımldan tarafımıdan geltöril* 
ımiilyerek, Yargıtay TeşJMlâH EanıumMiflM çatfc-
<mıası bdklenjmj^tiir. Şümıdi bu İkan/un üzerimde 
ibiz&m devamlı gayretlerimizle, HüMum/et içioı-
ıde daüıi grülç "bir mulfcalbalkat satğlamabilmdş ilken, 
«m'alî portesi de ytülkjseik özel bir ikamın sekimde 
24 Baıkarndan .geçirmek, mmm da taamıteö'lanlaır-
dan> geçinmelk, gün meselesi ha ine gelen Mec-
literiai' f a/a%etleri baıkımndan, î im selânueıtii jtö-
nriindeıı taraflımdan sevık edilmemizin. Rirflcaç 
mmdfdelifk bir feanuınldur. Ama zaruret Ihâ/snıl 
loluraa, 'buma amadeyiz ve kanun da haaımdıtr, 
Balkanlıiğıunıda haaırlaomoişltır. 

Bayın Tirali, basınldla âdap duşuma çılkan mü-
nalka^alar ve tâlbirler kanşa-smıda savcılarım ne 
yapitııklanını Sordular. Ve aynu temayoı «deyrynıs» 
'kelimesi ile Sayım îhfean Balanı da ortaya kloy-
diular, Aıfcadaşlar, #plhe«iz M bu, ®evi|ye ba-
kımumdan; 'herlkeisi ımıüıteesfeir edecelk bir davra-
ıiiDş tar&ıldıır. İnsanlarım suçlan, kalbaıhaıtlıeri ve 
Iduıruımları ne olursa olsun, bültüm bir efflbân 
umulmÜyeye ve onun her seviyedefei halkıma M-
'tajbeden IbalsıniM tâbirlerimde edep ve âdaba 
ıriayeitlfeâr olması ekemtdir. Anıcalk huıkufk tat-
Ibilkatımıda, (bizim Balkanlığımıız hep mlüişfküılâta 
u'ğraimalkfcaidı/r, tıpka Ifeoırruüni'zıırL balhsinde olduğu 
gilbi. Birçok MımJseler feryadetmektedir, Adlijyıe 
nerededir dilye. Arkadaşlar, huikulkıçfulammız 
/bilirler, (maalesef Adliyenin yapacağı bir şey 
re'sen .yıoktur, çlümlkai halkaret dâvaları bir ha-
Ikaret .m-evizutuı teş|kil etnıefatedir, şalhsi şikâyete 
Ibağlıdıır. Bizızıat Balkanlara dahi, halkaretler 
vâlka olımalktaldır, B>akan']anm haldkındalki bu 
ı'haltoaretler de, şalyelt Bakan kendisi bizızaaıt Ad
liyeye bir dilelkiçe ile d'âvacı okluğunu bildir-
mezıse, savolar tarafımdan BaışIbaJkama yapılam 
(hakaret de takilbedi'lımö'merktedir. Mevcut Ceza, 
Kaııununrazuu! hulkumleri, bilhaista İhtilâl Ana-
yasasamıdan sıomra yaıpılam değişikliklerle Ibudur. 
•Simidi bugünlküı m<ümalkaşalarda da bu kullanı
lan tâlbirler için re'sen Adliye meikanizmaismıaı 
yapaıcağı bir huısmıs yldktur. Bizzat mağkluıiia-
vm şahlsi dJâjva yöaııünlden davacı olmaları' lâ-
immlgelraıelkit eldir. 

Bir de resmî beliğe diye neşredilen' rapordan 
Ibahsefctiler. Arz etıtinı, Adalet Balkanlıığı ken
di saihasına dlâlhil olmınyan hulsuslar^dan dolayı 
da vazifesini yapmryOr, gibi bir pozisyonda go-
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ırüıLötylor efkârı umuımiy.e nezdinde. Aslında 
Deırlet melkanliam&toa aidolan suçlar, Memu
rin Mıdha/keıma/t Kan/amıma tabidir. Resmi ıbel-
tgelıerMi ve siTİaran - şayet böyle bir resmî 1>ellge 
var ise T>kce malûm.' değildir - M^m Ceza Ka-
Tuuiîıiınja gıöre suçtur. Ama memurun vakfesin
den mütevellit foir sıuıçtur. Bakanlığımıiiz, İçiş
leri Bafkamıhğını Ibu hu&ulsta uyarmüiştar. Böyle 
ibir raplop VAT ise Devlet sırlarının açığa vu
rulması hâdisesine selbelbiyet verenler 'hakkın
da Memurin Muftıakemıaıt Kanuaıuna göre, ta
kibat yapılması gerefkefceğinden 'balbilsle, diğer 
Ibüttüm bâdfeelerlde oldıuğu gibi, bu hâdüsede de 
uyattmışti'r. Yapaioaği' ilik safhakia bu ildi, bu
nu yaıpmraıştiift*. Birçok balkantoklarda yolsuzluk 
Itoâdiseleri oluyor. Adliye el koyamıyor. Ka
nun mıülsaitt değil, Memurin Muttıakemat Ka
nunuma talbidir. Bu da o nevi işlerdendir. 

.Sayın Ali Uh&an Balum, <.<Aya!k - Baeak Faıb-
riıkası» nidan- bafhisettiler. Ayaik - Bacak Fafbri-
Ikassa •oyunu 'hakiköindia 'bir iıhlbar üzerine savıcılılk, 
tafeilbata g«çön%tir. Anlcak, seçilen biliıM'şinin 
ha oyunda suç unsurları görmediğini de bildiır-
mesinden siomra takibatta mahal olmadığına ka
rar verilmiştir. 

Sayım' Nadim Tirali Ceza ve İnfaz Kanunu
num! çfcanıİDp çıkarılamayacağımdan bahsettiler. 
(Bu kanunu, Bakanlukta talkıilbettiğim gilbi, Hü
kümette d>e bizzat dolafşitırıp arlkadaşlarmıa ri
ca etmek suretiyle süratle Hülkümetlten de ge
çirdim. Şimdi Adalet 'Komisyonuna gelmiştir. 
Adalet Kiamiisyomı ve Yüksek Meclis lütfeder
lerse, .aaten 20 küsur ım'adldeden ibaret olan bu 
Ikanunun, büyük münalka-şalar dloğunrnıyac&k 
olan bu kanunun çikmaiması için hiçjbir sefbep 
yoktur. Meclîse ait tasarruflar için, benlim 'bu-
fgünden çoteacak veya çakmıyacalk diye ifadede 
ıbulunrnam imlkânlsıızdır. Bu kamunun çrikmıasi!-
niı şüplhesiz gömlüm ister ve arikada§larımdan da 
rdtoa«ı olacağımı ve talkübedeceğiım. 

Sayın Gökay, Isttianibul Ceza Evinin duru
mundan bahsettiler. Bu seneki inşaat progra
mında İstanbul Ceza Evinin, hatırımda kaldı
ğıma göre 4 milyon küsur liralık taftJsiisatı var
dır. Devredilen bıonçl'ar ile birlükte o da var-
dur ve bvn imşaalt devatm edecektir. 

'Sonra, müsteihieen' yayandan da 'bahsettiler. 
Arkadaşlar, hu mevzular gök geniştir. Biz va
zifeyi yeni devraldık.4 Meselâ dini teziydf eden 
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yayımlar da Ceza Kanunumuza göre suçtur. 
(Bu hususta da sav-eııların dikkatli öllmaları hu-
ısusunda direktif verdim. Bu mevizuıda da eğer 
«saıvcılaramiılz vazifelerimi lâyılkiyle yapmayorlar-
ısa, yeniden dilklkat maaarlamnı çekm'ek, ikaz-
larımıız üzeriue 'benim n için 'bir vazifedir. 

Sayım Şükrü Akkan, iş mtaihkemıeleri kurul
masını dü^ümüytor nruısunuz, dediler. Hükümet 
programımda vardır, iş mahkemelerinin sayı
lsın* artıracağuz. Ancak kadro darbğu mavzuu-
îbalhistir. Bütöçemiız çukti'ğı takdirde bir miktar 
fcadrloyu bu 'bültıçe ile serlbest bırakuyoruz. Bu 
ımevtzuıı ele alıp iş dâvası bakumıııidlan, en 
yüikselk dıotsyaya salhilholanı yerlerden başlamaik 
üzere bir miktar işi mialh'kemesi açacağız. AnJka-
raı'da "bir tane açtık. 

ıSayıın Nihat Akay'ın, Öğretmenler Federas
yonu halklkûmda siyasetle işltdigal etltiiği içlin 'bir 
ıtalhklikat yapulup yapılm'adığına dair smalkrine 
simidi aldığına niota göre Çankaya Savcılığı 
böyle bir takiibata tevessül etnnişltir. 

ihtisas maihkemeleri huısumındâ dialha evvel 
cevap venmiiştdm. 

Sayım Okçu, ödıeneikler hulsusunda, ıbdlâ'hara 
ikendİsıine mlüsaıade ederlerıs^ cevaıp vereyim, 
Şu anda (bu mevzın ta rafımdan' bilinmemektedir. 

HALİL ÖZMıEıN (Kı.rşehir) — Sual soraca
ğım 

BAŞKAN — Kâfi efendim. Riyaset. <bu ka
dar sloruyu kâfi görmektedir. 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya) — Edendim, Sayın Okumulş'um baShlsetmiiş 
olduğu (bir mevzu daha vardı. Ona â& aıgır 
ceza çevrelerini 'bir müfettiş yeni kurulan ağıır 
cezalara bağlanacak yerleri tetikiilk eder ve hanigi 
kaza çevrelerinin hanigi ağır cezaya 'bağlana
cağı husıulsunda karar verirler. Bu mevzuu ile 
ilgilidir. Ama, baihlsettiğiniiz huisusu Bakanlıık-
ta inceleyip mnilmkıütıı ise ibalbJsettiğiniz ıuailızur-' 
l an gıidenmeye gayret ederiz. 

BAŞK1AİN' — Yfüce Meclis yeterlik önerge
lerini reddederse, a^adajşlariimız su>al sonma 
İTOlkânını 'bulalbilirler. Yüee Meclisin kararını 
öğrenmeden İbir nloktai nazar ileri1 sü'remiye-
ceğim. 

Buyurunuz, Sayım Turan Bilgin Adalet Par
tisi G-ruıpu adıma, aon sıöz olaralk. 

A. P. GRUİPU ADINA TURAN BİLGİN 
(Erzu ımm)— Muhterem aı^kad-aşkıım, Tür» 
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"kiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalardın ı 
son aylarına gelmiş 'bulunuyoruz. Büyük Mec I 
liısin ıbu devre i'çinddki faaliyetleri çdk çeşitli, 
içtânıad ve siyasıi çalikanitı ve 'bunabmılar için 
den geçerek bugünkü inkişaf merlbalesılne ka
vuşmuş bulunmak'tadır. Meclislimizin iş faali
yetleri ve partilerarası münaıselbetler birimci top
lantı yılmian, bugüne kadar çok müspet, 
hatıla süratli sayılaeaik 'bir mutluluk istidadı 
'"kazanmıştır. Aynı çalkantı ve dalgalanmalar 
ısosyal bünyem'lzide de geniş . a'klısler uyandır
mış, memleketimize fikir ve beden güıcü ile 
hizmet eden çeşitli sınıflar arasında varlığı 
fhisööttirllen bu çalkantılar da dün ve evvellki 
,güne mabetle, bugün geniş ölçüde sülkûnete 
!ba vurmuştur. BJzLm, bu devrenin, Parlâmento 
üyeleri olarak, birkaç devre vazife görmiüş 
mille tıvekillerinden dalha fazla tecrübe ve mü
şahede imkânı ve fımaitiari'ma saıhiibolduğumıız 
aşikârdır, l&fil den 'bu yana geçen müddet 
içinde'birbirimize daha çıcik muıhtaıeıoıduğu'mua, 
Ibirlbirimlizi dalha çıok sevımok ve ankmalk mec
buriyetinde bulunduğumuz bir iidraik ve şuur 
meselesi olara'k apaçılk ortaya çılkmıştır. 

Mulbterem arkadaşlar, insanlara, öfkeleri
nin, kin ve 'kuslkaniç'bk duıyıgularımn yaptırdık
ları, sevgi ve 'bizim efe arzu duıygulariınm yapltır-
dıklarına nklbetle çok daiha müeosir, çdk dalha 
{kuvvetlidir. öflke tansiyonuna çıkmış arzular 
.insanları peşlerinden dalha çok koştura'biİLjyıor. 
HJzmiötıin, sevıginCn ve hoşgörürlüğün de şûddıet 
kazanması, hayırlı neticelerin vâdesini kusaltıır. 
19'S1 den buıgüne kadar, çeşitli sosyal ve sdya-
ısi bunaltılarım içinden geçereik vâsıl okluğu
muz hayırlı neticelenin huzurunu duyar!ken, 
.geçirdiğimiz siyasi ve iiçjtimai sarsıntılardı fa
illerine karşı da, öfkemizi bir yana bırakarak 
hoşgörürlük ve af duygu! a ramımın feryadına da 
kulak vermemiz gerekmektedir. Sözünü etti
ğiniz siyasi çalikanitı ve bunaltıdan milletçe 
kuutulaıbilmeik ve sel'âraete çıkalbiLmek içıin bir 
ıgeçiş ve disiplin tedibin olara'k çııkardı'ğıımuz ve 
adınla da Tedlbirler Kanunu dediyimiız 'bir ka
nunu m.Illî huzur ve millî saadet demirlerimiz
de tedvin etmeyi alkhımıza getirmediğimize gö
re, geçiş devrinin bunıalıtı'landdan kurtulup, 
(bugünkü merhaleyi bulduktan sonra da, bu ka
nuna ilhtiyacumuzm olamuyacağı aşûkârdur. tşite 
aziz arkadaşlanım, biz bu siyasi çalkantıların, 
'bilerek veya bilmiyerek, anaforuna kapılmış | 
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»insanlara 'bu bunal t;ı devrinin mağdurları gö'zü 
ile baikıtyıorez, gönlümüz*ün derinliklerıiınden ge-
!en af duygularına kulalk vererdk •k/alemin; ba-
.mHi, Türk Ceza Kanununun ve Tedlbirler 
Kanununun ağınıa -talkılan baısın mıenısupları-
nan kaderine eğilmeyi ve onları gün ışcğma çı-
ikarmıanm zaruretine inan:ıyon;ı2. 

Y'üikisek Meclisimizin aa'ız üyelerinin bu duy-
gU'lanımazda bizi yalnız 'bıraıkmıyaıcağma ina
nıyor, grupumuz aıdıına hepinizi hürmetierûmle 
selâmlııyorum. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vard:>r, clku-
tuyıoruan. 

Sayın Başlkaoıliığa 
Ad'ale!t Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş

melerle durum aydınlanmıştır. 
Müzakerelerin kifayetini arz ederim. Saygı-

la'nımla. 
Kırklareli 

tAlbdurraihman Al tuğ 

BAŞKAN — Buyurun Saym özmen, ye'ter-
lik aleytbinde. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığı Bütçesin
de, hakikaten memleketin dertlerini dile getirmek 
lâzımdır. Bilhassa kıymetli Hocamız Gökay'ın 
sorduğu bir suale yakın bir suali Saym Bakana 
sormak isterdim. Her nedense çok nazik ve çok 
kibar arkadaşım, Muhterem Reis bugün çok sinir
li. Kendisinden özür diliyerek sözlerime başlıyo
rum. 

Arkadaşlar, çocuklarımızı kurtarmak isti
yorsak müstehcen neşriyatı ortadan mutlaka kal
dırmalıyız. Peri Mecmuası... 

BAŞKAN — Saym özmen, karşılıklıkli bir
birimize darılıyoruz ama, bakın şimdi şu beyanı
nızın da yeterlikle bir alâkası yoîr. Lütfen kifayet 
aleyhinde konuşun. O zaman işinize gelmeyince, 
tabiî Reis sinirli oluyor. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Aleyhinde konu
şacağım işte. Bu itibarla, bu önerge yerinde dê  
ğildir, arkadaşlar, kabul etmeyin, diyeceğim. Ama 
yine bu Peri Mecmuası müstehcen neşriyatını ço
cuklarımızın nasıl dolaştırdıklarını arkadaşları
ma anlatmak isterim. Kıymetli Adalet Bakanımız 
da bundan haberdar olsun, kıymetli arkadaşları
mız Cumhuriyet Savcıları da bunun yakasına ya
pışsın. Gazeteleri okuyamıyoruz arkadaşlar. Ben 
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çocuklarıma gazeteyi gösteremiyorum. iki gün ev
vel Yeni Asır gazetesini elime aldım, sizi temin 
ederim, öyle bir kadın resmi vardı ki, o şekilde 
koymuşlar ki, insan utanıyor. Bunun da takibe-
dilmesi lâzımdır. Lütfederseniz Yeni Asır İzmir'
de çıkıyor, buraya geliyor. Meclisin kütüphane
sinde vardır. Arkadaşlar, bunlar çok mühimdir, 
memleketin ahlâkını bozmaktadır. Bunlara ça
re bulmazsak biz de bunun altından çıkamayız. 

Arkadaşlar, ben bir gazetenin, basının aley
hinde bulunmuyorum. Sadece konulan resmin 
Türk ahlâkına, Türk adabına aykırı olduğunu id
dia ediyorum. Onun için bundan bahsediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen yeterlik aleyhinde konu
şunuz. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Bu bakımdan 
müzakereler kâfi değildir, biraz daha konuşalım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

14,000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

12 000 
edenler... 

edilmiştir. 
216 219 538 

edenler... 
edilmiştir. 

21 024 500 
ederler... 

edilmiştir. 
13 724 502 

edenler... 
edilmiştir. 

30 003 325 
edenler... 

edilmiştir. 
2 197 525 

edenler... 
edilnjştir. 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

100 000 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 2 802 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişt'r. 

34.000 Malî transferler 44 547 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilm;ştir. 

35.000 Sosyal transferler 92 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle 1965 yılı Adalet Bakanlığı Bütçe
si Millet Meclisimizce de kabul edilmiş bulunmak
tadır. Memleketimiz, miletimiz ve adalet mensup
ları için hayırlı, uğurlu olsun. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 malî 
yılı Bütçe Kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına 209 üye katılmış, 5 çekinser, 71 ret oyu
na mukabil 133 kabul oyu çıkmıştır. Gerekli ço
ğunluk sağlanamadığından açık oylama gelecek 
birleşimde tekrarlanacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 malî yılı Büt
çe. Kanun tasarısının açık oylamasına 83 arkadaşı
mız katılmış, 5 çekinser, 12 ret oyuna mukabil, 
66 kabul oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağla
namadığından acık oylama gelecek birleşimde 
tekrarlanacaktır. 

Millet Meclisi birleşimini, saat 21,00 de Diya
net işleri Teşkilât Kanun tasarısını görüşmek 
üzere, bugünkü programı ikmal etmiş olmamız 
hasebiyle, saat 21,00 e talik ediyorum. 

Kapanma saati : 19,30 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat), tsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşime devanı ediyoruz. 

4. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı 
ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının 
ne Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ve Geçiei Komisyon rapo
ru. (1/670, 2/101, 2/10.1, 2/146, 2/643) (S. Sa
yısı \831) (1) 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Teşkilât Kanu
nunun müzakeresine devam ediyoruz. 

C. H. P. Grup Baştkanvekillerinden Sayın 
Dr. Kemali Bayazıt'm hir önergesi var- okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Halk Partisinin Üçüncü Koalis

yon Hükümeti tarafından Yüce Meclise vsevk 
edilen Diyanet İşleri teşkilât kanunu tasarısı
nın bir an evvel kanunlaşması en samimî ama
cımızdır. Bu sebeple Anayasanın 19, 153 ve 
154 ncü maddelerinin ışığı altında Komisyonca 
yapılmış olan tadillerin parti grupları arasın
da bir mutabakata varılmak suretiyle, istismar
lara asla yer verilmiyecek şekilde ve süratle 
çıkarılmasını sağlamak maksadiyle tasarı mü-

.•zakeresinin bu mutabakat tesis edilinceye ka-
^ dar geri ibırakılmasını önemle arz ve teklif ede-
" riz. 

C. H. P. Grup Başkan vekili 
Kemali Bayazıt 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dr. Bayazıt. 
önergeniz üzerinde. 

(1) 831 S. Sayılı basmayazı 12 . 5 . 1965 
tarihli 102 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

KKMALÎ liAYAZIT (Maraş) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu tasarı hepimizin bir an evvel 
kanunlaşmasını arzu ettiğimiz önemli bir ta
sarıdır. "Filhakika, özlük hakları bakımından 
binlerce, hademei hayrat, ismiyle anılan, muh
terem din adamlarınıızı ilgilendirmekte ve bun
ların haklarının 'bir an evvel kanuna bağlan
ması 'arzu edilmektedir. Ve bunda Yükseık 
Meclisin bütün gruplarının ittifakı vardır. Bu
nun yanı sıra bu tasarı Hükümetten geldikten 
sonra, Komisyonda tadillere uğr'am ıştır. Ve yine 
muhtelif gruplardan bir kısım arkadaşlarımızın, 
bu tadiller üzerinde aykırı mütalâaları vardır. 
Bir hususi prosedürle gece çalışmak suretiyle 
bu tasarıyı kanunlaştırmak istiyoruz, Noktai 
nazarımızı arkadaşlarımız savundular. Bende
niz, bir grupu temsil en, Sayın Başbakan Ürgüp
lü ile görüştüm ve bu tasarının bir an evvel 
çiikması için bize yardımcı olmalarını, koalisyo
nu teşkil eden parti grupları içinde, aynen Si
yasi P'artiler Kanununda olduğu gÜbi, gruplar-
arası bir komite kurularak bir .mutabakata va
rıldıktan sonra, bir 'kaç saat içinde bu tasarının 
.kanunlaşmasının mümkün olduğunu söyledim 
ve Sayın Başbakan bunu kabul 'buyurdular. 
Tahmin, ederim ki, Muhterem Devlet Bakanıyla 
da bu hususta görüşmüşlerdir. Adalet Partisi 
Grupu Başkanı Sayın 1. Etem Kılıçoğlu 'arka
daşımız, da hizimle temas etti ve ihtilaflı mad
deleri geri alalım, diğerlerini çıkaralım, yani 
Komisyon geri alsın, diğerleri üzerinde çalışa
lım dendi. Sonradan tekrar bir çekişmeye 'mey
dan bıı akmamak amaciyle, Yüksek Heyetiniz 
teııslbederseniz bu mutabakat fikri üzerinde 
birleşelim ; yarın gruplar, grup temsilcileri bir 
araya gelsinler; bu ihtilaflı maddeler üzerinde 
çok ümidederim ki, bir mutabakata varmak 
mümıkün olacak ve gecelerce toplanacak değil, 
bir kaç saat içinde bu tasarının kanunlaşması 
mümkün olacaktır. Takririmiz-hu mânada ve 
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"bu istikamette verilmiştir. Maksat, tasarının 
kanunlaşjmaması değil, bir an evvel kanunlaş-

' masını temin etme'ktir. Muhterem Meclisin ay
rı ayrı gruplara mensup arkadaşlarının 'bu tek

alif kalcısında bulunmadıklarını ve yarın top
lanacak bir (komitede mesele halledildikten »on-

J ra yarın gece, en geç öbür gün bu tasarının ka
nunlaşmasına yardımcı olmalarını arz ve istir
ham ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmağa lü
zum var mı? 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Sonra konuşaıcağım. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çanlkırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Cumhuriyetin kuruluşundan tou yana 
42 yıl geçtikten sonra, kendisi mevcut, fakat 
kanunu yok olan ve inanışlarımızın, mânevi 
itikatımızın, dinimizin temelini teşkil eden bu 
müesseseyi kurmak hususunda gerçekten güç
lüklere mâruz kalıyoruz. Hükümet bir teklif 
getirmiştir. Getirilen teklif Yüksek Meclise ni-
yabcten vazife gören komisyon tarafından ta
dile uğratılmış. Uğrıyabilir. Bugüne kadar han
gi kanun Hükümet tarafından gelmiş, komis
yonlarca motamo kabul edilmiş bulunuyor? Hü
kümetin teklifi önümüzde, komisyonun değiş
tirgeleri de önümüzde. Yüksek Meclis bunu 
müzakere eder ve karara bağlar. Bu partilerara
sı, anlaşma konusu da 1965 modeli bir Paılâ-
mento çalışmaları haline geldi. Partilerarası 
anlaşma keyfiyeti evvelâ gruplardan geçecek. 
Siyasd parti grup idare heyeteri veya başkan
ları toplanıyor, Siyasi Partiler Kanununda ol
duğu gibi, bir karara varıyor. Fakat grupu 
temsil eden, teşkil eden azalar kendi araları
na diledikleri istikâmette konuşma serbestisine 
haiz olduğu müddetçe partilerarası anlaşmadan 
da bir netice istihsali gayrimümkün olimak-* 
tadır. Bundan evvelki görüşmelerimizde, Hü
kümetin getirdiği teklifte gördüğünüz «itikat» 
kelimesini C. H. Partisinin, öteden beri savun
duğu dil inkılâbı yönünden, komisyon tadil et
miş, bu defa C. H. P. si itikat kelimesi gibi, 
koyu arapça bir kelimeye sarıldı, «illâki itikat 
olarak» diyor. (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım ar= 
kalaslar. Zaten meseleyi usul meselesi yaptım; 
89 ncü maddeye göre, iki lehte, iki aleyhte ar
kadaşımız konuşacak, 
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KÂZIM ARAR (Devamla) — Esasen, grup 

kararı da alınmıyan bu konula, her milletveki
li, hiçbir siyasi akidenin tesiri altında kalma
dan vicdanına uyarak bu kürsüden lâf etmek
te, takrirlerini o istikâmette vermekte oldu
ğuna göre, bunu bir parti mevzuu yaparak, 
başka bir istikamete götürmekte bendeniz fay
da mülâhaza etmiyorum. C. H. P. Grup söz
cüsünün dün akşam Diyanet İşleri bütçesinin 
müzakeresinde yaptığı konuşmada C. H. P. Hü
kümetlerinin getirdiği bu kanundan iftihar 
duyduğunu söylerken hem memnun oldum hem 
de bir akşam evvel buradan beş kişinin ayağa 
kalkmak suretiyle obstrüksüyon yapmalarını da.. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler, şimdi ıbırak 
bunları, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Arar, bir teklif var, onun 
aleyhinde konuşuyorsunuz. 

v ' SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Sağa sola 
sataşıp duruyor, Reis Beyefendi. (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Siz susunuz konuşayım. Efen
dim, C. H. P. Grupu adına Sayın Kemali Baya-
zıt, verilen birçok önergelerin bulunduğunu, 
bunların partilerarası bir ittifaka varılıp kısa
ca çıkarılması için - esasen bu hepimizin isteği
dir, diyor - geriye verilsin, tehir edilsin, bir hal 
çaresi arıyalım, diyor. Bunun üzerinde fikirle
rinizi söyleyin. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Hayhay. Bi
naenaleyh, bugün oldukça kalabalık bulunuyo
ruz, diğer kanunlarımıza nazaran. Buna parti
lerarası toplantıya terk etmeden, bu akşam de
vam edelim. Taraflar iddialarını beyan ederler; 
zaten taraf, diye bir şey yok. Nedir Ç. H. P. 
nin üzerinde hassasiyetle durduğu nokta, bunu 
anlıyalım. Elbetteki, müştereken bir hal çaresi 
bulmak bu Meclisin yed-i iktidarmdadır. Bina
enaleyh, takririn reddini ve müzakerelerin de
vamını rica ederim. 

BAŞKAN — önergenin lehinde, buyurun 
Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu mevzuda sık sık huzurunuza 
çıktığım için samimî olarak özür dilerim. Huzu
runuza gelen bu kanun tasarısı, daima söyledi
ğim gibi, şanssızlıklar içinde 5 yılını doldurmuş, 
bir türlü neticeye erememistir. ilerisi ve daha 
şümullü anlıyan arkadaşlara hürmetim var, sağ 

j olsunlar. Ama muhafazakâr olan arkadaşlarıma 
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da saygılarım var. Bir taraf toleransta, diğer 
taraf da müsamahada bulunsun. Çeliştiğimiz hu
suslar belli ve muayyendir. Tevhidi Tedrisat 
Kanunu ve hepimizin saygıyla mükellef olduğu 
Anayasa ortadadır. Bütün çelişmeler bundan 
doğmaktadır. Herkesin her sahada titri yoktur. 
Çok güzel buyurdu grup başkanvekilimiz. Bu
gün müsaade buyurun, mühlet verin, ilgililer 
toplansınlar mutabakata varsınlar, mutabakat
tan sonra bu kanun iki gün içinde geçecektir. 
Geçmezse, karşılıklı çelişmeler devam ederse, 
bizim zıt mücadelemizden netice doğmıyacaktır. 
Sizden onların namı hesabına istirham ediyo
rum. teşkilâtın şöyle veya böyle olması matlup 
değil, bu teşkilâtın perişan oluşu, mensupları
nın dertli oluşudur. Bizim gayemiz ve hepimi
zin arzusu bu dertlerin hallidir. Bu akşam ke
rem edin, kalsın, ilgililer toplansın, mutabakata 
varsın, gerisi, su gibi akacaktır. Aksi halde ol
mazsa endişe duymaktayım. Hiçbir siyasi kap
risim yok. Bunu çıkaramıyacağız ve mensupları 
da yine dertli kalacaktır. Hizmetin ve işin gö
rülmesini istiyor isek, bu akşam kerem edin, 
anlaşılsın, müşterek bir deklârasyon buraya gel
sin. Gerisinin ben normal akacağına, iki gün 
içinde biteceğine inanmış bulunmaktayım. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Gürer. 
MUSLlHÎTTlN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; müza
keresini yaptığımız Diyanet Teşkilâtı kanun ta
sarısının üzerinde verilmiş olan bu önerge üze
rinde, hakikaten müslümanlık dininin ahlâk 
dini olduğuna inanarak, görüşlerime huzurunuz
da yapıcı olarak arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, müslümanlık dini, 
heı şeyden önce gerçekçi bir görüşle hareket 
etmektedirler. (Ortadan, sadede sesleri, Sayın 
Başkan sadede gelsin, sesleri), (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyurun. 
Bir dakika Sayın Gürer. Müzakereleri idare 
eden ben miyim, yoksa siz misiniz? Gürültü ile 
müzakere idare edilmez. Ben hatibin nereye ka
dar konuşacağını biliyorum, ikaz ederim. 

önerge üzerinde Sayın Gürer. 

MUSLlHÎTTlN GÜRER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, şayet cümlemin sonunu din
lemiş olsaydınız... (Ortadan ; gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, siz oradan konuşur

sanız nasıl olur. Ben de size ondan sonra inzi
bati ceza tatbik ederim. 

MUSLlHÎTTlN GÜRER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bu verilmiş olan önergeyi 
şahsan hüsnüniyetle karşıladığımı peşinen hu
zurunuzda arz etmek isterim. Verilmiş olan 
önergeden maksat, bu kanunun partilerarasm-
da, anlaşılamıyan maddelerini yeniden müza
kere etmek suretiyle, bir an evvel' çıkmasını 
sağlamak gayretine matuf olduğunu peşinen 
kabul etmekteyim. Binaenaleyh, bu noktadan 
hareketle fikirlerimi arz etmek istiyorum. Şu 
hale göre, ortada telâş buyurulacak hiçbir şey 
yok. Nedir esas olan muhterem arkadaşlar? 

Deniyor ki, önergede; grup başkanları birleş-
sinler, bir komisyon kursunlar, ihtilaflı madde
ler üzerinde görüşlerini tesbit ettikten sonra, 
Yüksek Heyetinizin almış olduğu gece yarıla
rına kadar çalışma kararı ile beraber Yüksek 
Meclisiniz 22 defadır, 26 senede çıkmıyan bu 
kanunu bir an evvel çıkarsın, diyoruz, Bundan 
daha iyi bir netice var mı? Bunun çıkış noktası 
neresidir, bunun hedefe varış noktası neresidir? 
Hususunda fikirlerimi arz etmek istiyorum. 
(Gürültüler) Telâş buyurmayın, muhterem ar
kadaşlar, gece yarısına kadar çalışacağız. 

BAŞKAN — Siz devam buyurun efendim. 
MUSLÎHÎTTlN GÜRER (Devamla) — Söy

lediğim vakit göreceksiniz ki, siz de beni alkış-
lıyacaksmız. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdise nedir? Şim
di toplandık, binaenaleyh, saat dokuzdan itiba
ren bu kanunun müzakeresine başlayıp, gece 
yarısına kadar devam edeceğiz. Şu hale göre, 
Heyetinizin toplanmış olduğu bir anda, bu mev
cut önergeye göre, işbu tasarının bir komisyo
na gitmesine şu anda muhalifim ve önergenin 
aleyhindeyim, çünkü, hangi maddeyi müzakere 
ediyorduk? İkinci maddeyi. Hakikaten görüldü 
ki, bu Mecliste ikinci maddenin münakaşasında 
kanatlar arasında birbiriyle tamamiyle taban 
tabana zıt fikirler neşet etmiştir. Hakikaten bu 
Parlâmento âzası olarak hemen bir tarafa el 
kaldırmaya benim de gönlüm razı olmuyor. Bu 
hususta her tarafın anlaşmış olmasında büyük 
fayda olduğu mutlak. Ama şimdi burada yapı
lacak iş şu : 
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Bundan sonraki 3 - 4 - 5 veya buna mümasil 

maddeleri takibettiğiniz takdirde; şunu söyle
mek istiyorum ki, meselâ 3 ncü maddede Baş
kana yardımcılık vasfı, başkan yardımcılarında 
mı olsun, yoksa din kurulu azasında mı olsun. 
Şimdi bunun şu Mecliste ne ihtilâfı olabilir? 
iki taraftan birisi oylanır, olur. Binaenaleyh, 
her şeyden evvel ikinci madde üzerindeki bu ih
tilâfı komisyon madde olarak geriye çeksin, ama 
biz müzakeremize bu akşam toplandığımıza gö
re, devam edelim. Binaenaleyh, ihtilaflı olan ve 
ihtilaflı olduğuna kaani olduğumuz maddeler 
üzerinde sayın grup başkanvekilinin vermiş ol
duğu önergeye iltifat edelim ve bu hususta 
menfi fikirlerini deklâre etsinler. Ama herkesin 
konuşabileceği bir mevzuda ve Yüksek Heyeti
nizin gece yarılarına kadar çalışmak için karar 
aldığı bir mevzuda, istirham ediyorum, madem 
ihtilâf vardır, diyoruz, bu akşam toplanmış olan 
Heyetinizin mesaisini fuzuli yere sebk etmekten
se, anlaşılabilecek maddeler üzerinde müzake
renin devam etmesine taraftar olduğumu, yal
nız işbu yönden bu önergeye muhalefet ettiğimi 
ve ihtilaflı maddelerin doğrudan doğruya ko
misyona iade edilmesini huzurunuzda arz ede
rim. Bunun ela pratik neticesi bu olsa gerektir, 
muhterem arkadaşlarım. Yüksek Heyetinizi hür
metlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

20 . 5 . 1965 O : 3 
Sağ olun aynı noktada birleştik muhterem 

arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarısözen arkadaşımızın 
bir önergesi vardır. İhtilaflı maddeler geriye. 
kalsın, diğerleri görüşülsün, derler. Yalnız bü
tün maddeler üzerinde 200 ü mütecaviz önerge 
vardır, ihtilaflı maddelerin hangileri olduğunu 
Sayın Sarısözen zikretmemişler. Esasen en ay
kırı teklif, hepsinin, tümünün gitmesi olduğu 
için, önerge hakkında da dört kişi konuşmuş
tur, önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Usul hakkında söz istiyorum, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Ne usulü, usul yok. iki kişi 
lehte, iki kişi aleyhte konuşmuştur. Usulü yok. 
Madde 89, Sayın Yılanlıoğlu, oku, ondan sonra 
gel, usul hakkında konuşuruz. 

Kabul etmiyenler... önerge 25 e karşı 64 
oyla kabul edilmiştir. 

Efendim, 21 Mayıs 1965 Cuma günü saat 
10.00 da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 21.30 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 .yılı Bütçe kanan i tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
ihsan Köknel 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

'^fre^fiayısı : 450 
e 0 y verenler : 209 

Kabul edenler 133 
Reddedenler 71 
Çekinserler 5 

Oya katılmıyanlar : 228 
Açık üyelikler 13 

[Kabul edenler] 
BURSA 1 ESKİŞEHİR 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

Hikmet Akalım 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naei Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Şerafettin Konurây 
Adnen Şenyurt 
Tahsin Telli 

Ertuğrui Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Saim Kaygan 
Şinasi Osuna 

KARS 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
Sabri Kesiklin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpal» 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gür kan 
Fakih Özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
Mehmet Dclikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demiroıoy 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Güiley 
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Arif Hikmet Onat 
BİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Güreır 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Hamit Kiper 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Nihat Su 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balitacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzıkan 

BUSRA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
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Hüseyin Özalp 
Osanan Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mailim ut. Ali can oğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 
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TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizmıan 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

[Reddedenler] 
Neemi ökten 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Yahya Dermancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Fehrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Sabri Vardarh 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Neeip Mifkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Ali özdifemenli 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
thsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

MALATYA 
Halit Ziya Özkan 

MARDİN 
Şevki Aysan 

URPA 
Kadri Eroğan 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlti 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedaı 

SAMSUN 
Nurettin Çeri t oğlu 
Fevzi Geveei 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alıtay 
Rahmi Çeltekli 
tbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Tlırhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahan] ı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
\ l i Rıza Akbıyıkoğhı 
tbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Veli Uyar 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın BolaJk 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

[Çekinserler] 
EDİRNE 

Fahir Giritlioğlu 
İSTANBUL 

Ratip Tahir Burak 

KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlı-

oğlu 
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[Oya katılmıy anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğhı 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veld Başaran 
Hasan Dinçcr 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLÜ 
K«.mil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özhey 

BURSA 
ibrahim Öktem 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi îneeler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Recai tskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinqcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal , . 

Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık l'erinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ertuğrul Akça 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asuuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
Celûlcttin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bil eriç 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 

Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
llhami Sancar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürşad 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Flasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Pikret Filiz 
Flasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâl d an Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 

— 88 — 



Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Büstü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt V 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit TTatipoglu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
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Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât OKUZ 

MUĞLA 
Cevdet üskay 
thsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
[Ialit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivan oğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlu 
Ova d Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koca m emi 
Bekir Şeyhoğlu 
Reşit Önder 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

Ali Rıza Ulusoy (1.) 
İRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Kâmııran Ural 
Ali Rıza Uzııner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badılh 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Şükrü Köse reise ğlu 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turjrııt Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

..y- t > e « 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 83 

Kabul edenler : 66 
Reddedenler : 12 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 354 

Açık üyelikler : 13 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
İhsan Köknel 

ANTALYA 
Hasan Fehımi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 

ÇORUM 
Neemi Ökten 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

[Kabul 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Nazmi özoğu] 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Şerafettin Konuray 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğ'v 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 

edenler] 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı TeMnel 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

KARS 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 

[Beddedenler] 
İSTANBUL 

Fahrettin Kerim Gökay 
İZMİR 

Lebit Yurdoğlu 
KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 

KONYA 
Abdüssamet Kuzucu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

URFA 
Osman Ağan 

Hilmi Okçu 
MARAŞ 

Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslhîfctin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Haşim Tan 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 

İbrahim Bulanalp 
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BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

[Çekinserlerj 

İSTANBUL 
Ratdp Tahir Burak 

SİVAS 
Adil Altay 

[Oya katilmtyanlar] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
(t) 
Melih Cemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Bâkİ 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Rayif Aybar 
Nihat Berkkan * 
Osman Böltikba$ı 
Fuat Börekçi 

Bülent Bcevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim îmirzalıoğllu 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
tlyas Seçkin 
Ahmet' Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğiu 
Gökhan EvMyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet thsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Skldık Aydar 
HaMt Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Balttacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
tbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik (I.) 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahnıan Güler 

Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
tsmail Entan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Recai İskenderoğlu 
Recai İskenderoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (l.Ü.) 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğk 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
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Seyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoglu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Güğüş 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoglu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizarnettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Bayıkam 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşku Kırca 

M. Meclisi B : 110 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Iteşit Ülkeı 
Sabri Vardarlı 
A IKI ur rahman Yazgan 
Mâlik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
îhsan Gürsan (B.) 
Ziya Ilanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
cğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

20 . 5 .1965 O : 3 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Piliz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim. 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
liüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA < 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Aky.ırt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
îsmet înönü 
Ilalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Itaşit llatiboğlu 

Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğiu 
Kuver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
^evki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Vyfı (J ün eş tan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi liaydur 
ı 'evdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Ilalit Fikret Aka 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Kulıi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün \. • 

ORDU 
Vusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refct Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
^adi Fehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
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Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Oeveci 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 

M. Meclisi B : 110 
Ccvad üdyakmaz 
(iüner Sarısüzen 
Kesat Turlum 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulıısoy (1.] 

TRABZON 
Ali Şakir Aganoğlu 
Ekrem Dikmen 

-[Açık ü\ 
Aydm 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

20.5.1985 0 
Nazmi öktcn 
Ahmet Şener 
Kûm uran Ural 
Ali Rıza Uzııner 
7eki Yagmurdcre1'" 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Padülı 
Kadri Erogan 
Celâl Öncel (I.) 

3 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

çelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
2 

13 

Müslih Görentas (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakla Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
kam iz Karakaşogha 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMI 

110. NCU BİRLEŞİM 

20 . 5 .1965 Perşembe 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENKL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - IKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

ILI 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

. - V 
İKİ DUFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — 1965 yılı Bütçe kanunu taasrısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma, Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı 587) [Dağıtma tarihi r 
15 . 5 . 1965] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkajüığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/826, Cumhuriyet Senatosu 1/526) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 968, Cumhuriyet Se

natosu S. Sayısı : 588) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 .1965] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/827, Cumhuriyet Senato
su 1/527) (Millet Meclisi S. Sayısı : 956, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon bakanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/828, Cumhuriyet Senatosu 1/533) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 957, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 590) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumıhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komi&yon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/829, Cumhuriyet Senatosu 1/532) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 958, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : .591) [Dağtıma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 6. — İstanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/830, Cumhuriyet Senatosu 1/529) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 959, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 592) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet ÎVTecîisi 1/831, Cumhuriyet Sena-
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tosu 1/531) (Millet Meclisi S. Sayısı : 960, 
Cumhur'yet Sena'osu S. Sayısı 693) [D:ğıtma 
tarihi : 15.. 5 . 1965] 

X 8. — Devlet Su İş/eri Ganel Müdürlümü 
1965 y:ılı Bü'çe kanunu tasarısı ve Ka ma Bü!> 
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/832, Cumhuriyet 
Sena osu 1/530) (Millet Meclisi S. Sayısı : 981, 
Cumbuıiyet Senatosu S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütç3 Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bü'çs Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(M İlet Meclisi 1/833, Cumhuriyet Senatosu 
1/528) (Millet Meclisi S. Say:sı : 962, Cumhu
riyet Senatom S. Sayısı : 595) [D.ğıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

X 10. — Hudut ve Sahiller Ssğlık Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütç3 kanuıu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum-
huryet Senatosu ve K?rma Bütçe Koırisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/831, 
Cumhuriyet Ssnatosu 1/534) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 963, Cumturiyet Senatosu S. Sayısı : 
596) [Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yfı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatomu ve 
Karma Bütçs Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Milet Meclisi 1/835, Cumhuriyet Sena
tosu 1/536) (Millet Mecl'si S. Sıyısı : 964, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 597) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 12. — Devlet Üretms Çift'ikîeri Genel 
Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna ddr Cum
huriyet Senatosu ve Kama Bütçe Konvsyon 
başkanlıkları tezkereleri (M T et Meclisi 1/836, 
Cumhuriyet Senatosu 1/536) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 965, Cumhurly t Senatosu S. Sayı
sı : 598) [Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bü'çs Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/837, Cumhuriyet Ssnato-
su 1/537) (Millet Meclisi S. Sayısı : 966, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 599) [Dağıtma tari
hi : 15 . 5 . 1965] 

X 14. — Dvlet Hava Meydanları îşbtmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1965 yılı Bütçe kar.unu tasarısında ya
pılan değ sikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma BüLçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/838, Cumhuriyet Ssna-
tosu 1/538) (Millet Meclisi S. Sayısı : 969, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 600) [Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1965] 

X 15. — Petrol Dairesi Bsşkanl ğı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçs Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/839, Cumhuriyet Senatosu 
1/539), (Millet Meclisi S. Sayısı : 967, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 601) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ile 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapıl^h değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 'Karma Bütçe Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/826; Cumhuriyet Senatosu 1/526V 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 538) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 .£. 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : $991 

Karma Bitçe Komisyona Başkanlığına 

İlgi : 16 . 4 . 1965 gün ve 1/826-36 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 5 . 1965 tarihli 77 nci Birleşiminde değiştirilerek 

kabul olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : 

Açık oy neticesi (97) 

Kabul : 96 
Ret : 1 

Karma Batçe Komisyonu raporu 

T. B. M. JI. 
Karma D'Mçe Komisyonu 14 . 5 . 1965 
Esas No. : 1/826 C. S. : 1/526 

Karar No. : 54 

Millat Müclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 5 . 1965 tarihli 77 nci Birleşiminde (R) işaretli 
cetvelinde değişiklik yapılarak kabul olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe
sinin Cumhuriyet Senatosunda değiştirilen (R) işaretli cetveli üzerinde yapılan görügmede; 

Değişikliğin Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün AnkâTa'daki kapalı spor salonunun 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce satınalmaoilmesini temin maksadiyle bu cetvele (ayıca 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce Ankara'da yaptınlmış olan kapalı spor salonunun da 
32.100 ncü maddeye eklenecek ödenekle satınahnabilir) formülünün ilâvesinden ibaret olduğu 
anlaşılmıştır. 

968 



— 2 — 
Komisyonumuz bu değişikliği yerinde görerek benimsemiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 
/. Sezgin 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Gümüşano 
İV. Küçüker 

tzmir 
N. Kürşad 

Konya 
II. C. Yılmaz 

Basjkan V. 
Afyon K. 

R. Hancıoğlu 

Çanakkale 
Ş. İnan 

îçel 
C. T. Okyayuz 

Kars 
K. Ohyay 

Sakarya 
M. Gürer 

t 

Sözcü 
Sakarya 
İV. Bayar 
Çorum 

A. Çetin 

İstanbul 
Ö. Gümüşoğlu 

imzada bulunamadı 

Kayseri 
M. Sağlam 

Trabzon 
E. Dikmen 

Yozgat 
Yeşilyurt 

Kâtip 
Nevşehir 

A. B. Numanoğlu 

Erzurum 
A. Şenyurt 

İstanbul 
M. Güven 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Van 
Muhalifim. 
F. Melen 

M. Mmisi ( S. Sayısı : 968 ) 



Dönem : 1 A C £ 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ÖOÜ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/827; 

Cumhuriyet Senatosu 1/527) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 589) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7 . 5 , 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4992 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

i'lgii : Ü6 . 4 . 1905 ıgün ve 1/827 - 37 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 5 . T9G3 tarihli 77 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Vakıfla e Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
(Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkama 
\Not : Enver Aha 

Açık oy neticesi : (99) 
Kabul : 98 
Bet : 1 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Kominyonu 

. Esas No. : 1/827 C. S: 1/527 14 . 5 . 1965 
Karar No. : 95 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 5 . 1965 tarihli 77 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Vakıflar Genel Müdürlüğü İT/65 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
îsmet Smgin 




