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'ŞİikTiğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe Kanma Könn'isıyonu 
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riyet Senatosu 1/719) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 205; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 853) 528 
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2. — Tekel öenel Müdürlüğü 1966 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkımda kanun tasamı ve 
Bütçe Kanma Komisyonu raporuna dadr 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
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(Millet Meclisi 1/329; Cumhuriyet Sena
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 

sayılı Kanundan faydalanan ölüm cezasına hü
kümlü Hüseyin Yavuz'un dosyasının gerıi veril-
ıınca'ıne daıir Başbakanlık tezkeresi okunarak adı 
'geçen dosyanın grai verildiği bildir ildi. 

Deprem Bölgeli Arattırma Komisyonu Baş
kanlığının, Kamiisyonun görev süresinin 
25 . 2 . 1967 talihlimden başlanarak 1 ay daha 
uzatılımiaısına diaiir ve. 

Malliye Koınfeyonu Başkanlığıınım, Bursa Mil-
lötvekilii S'adrotitiın Ganga ve 19 arkadaşının 
5237 «ayılı Belediye (İçilirleri Kanununun 26 ncı 
ımaddoâinlim 7 nci fıkrasının değiştlirilımeısi hak
kındaki kamun tekliifjnıin, Belediye kanun ta
sarısını görüşecek olan Geoidi Komisyona bava-
losiıne ıdalir tezkereleri kalbul edildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
recinde göisitoılilon sürelerle izin verlktiGsIi kabul 
olundu. 

Sanayii Bakanlığı Bütçesi üzeninde bil* süre 
görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Maliye Balkanı Cilralt Bilgelıan'm, Adalet 

Bakanlığı Bütçelimin Cuımartesii gününe alına
rak Maliiyo Bakanlığı Bütçesinin Pazar günü 
görüşülmeğine dair önergemi kabul olundu. 

Devlet Hava Meydanları İşleltmesıi) Genel 
Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanun tasarısı açık 
oya sunulması sonunda kanunlaşltığı bildirildi. 

Sanayi ve 

Turizm ve Tanıtana bakanlıklarımın 1967 yılı 
bütçeleri Ikalbııl 'edildi. 

25 . 2 . 1967 Cumartesi günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşiime saat 19,45 te son 
verildi. 

Balkan 
Başkanvökili 

Ahmet Bilgin 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Manisa 
Önol Sakar 

B İ R Î N C Î O T U E U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Milllet Meclisinin 64 ncü Birleşimini açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 Mitçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 1/277; Cumhuriyet Senatosu; 1/719) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 853) 

Ş) imar ve İskân Bakanlığı Bütçesi: 
a) Toprak ve İskân İşleri Genel IMüdürlü-

ğü Bütçesi: 
BAŞKAN — Programa göre İmar ve İskân 

Bakanlığı Bütçesi üzerinde müzakereye başlıyo
ruz. Şimdiye kadar İmar ve İskân Bakanlığı 
Büjtçesinin tümü üzerinde söız almış bulunan 
ıgruıp sözcülerini okuyorum: 

: - $28 — 
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C. H. P. Grupu adına Sayın Nermin Neft
çi, Millet Partisi Grupu adına Sayın Gıyasettin 
Duman, Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sa
yın Sevinç Düşünsel, Türkiye İşçi Partisi Gru
pu adına Sayın Tarık Ziya Ekinci, Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Gültekin Sakarya. 

İkinci defa grupları adına sö;z alanların isim
lerini . okuyorum: 

C. H. P. Grupu adına Sayın Reşit Ülker, 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Nihat 
Diler, Millet Partisi Grupu adına Sayın Neca
ti Güven. 

Sayın Nermin Neftçi, buyurunuz efen
dilim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Muş) — Saym Başkan, sayın üyeler, biz 
Cumhuriyet Halk Pantisi adına İmar ve İskân 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki ıgiörüşme] erimizi 
Yüce Meclise sunarken zamanın da kısalığını 
öne alarak daha çok prensipler üzerinde mem
leket gerçeklerine uygun bir şekilde mevzuun 
umumi manzarası üzerine eğilmek istiyoruz. 

7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığının ku
ruluş Kanununda Bakanlığın görevleri tek tek 
sayılmıştır. Malûmunuz olduğu veçhile memle
ket çapında en mühim görevlerden bir kısmı da 
bu Bakanlığın uhdesindedir. Memleket bün
yesine uygun mesken politikasını çizmek ve bu
nu uygulamak, . memleket bünyesine uygun ya
pı malzemesini bulmak ve bunu tatbik etmek, 
imar plânlarını çizmek, bölge plânlarını diğer ba
kanlıklarla birlikte müştereken hazırlamak, nü
fusu kesif ve toprağı dar olan mıntakalarda, 
toprağı verimsiz olan mmtakalardaki insanları 
kendi arzularına uygun başka mmtakalara yer
leştirmek veyahut özel kanunların hükümlerine 
göre göçleri tanzim etmek hep İmar ve İskân Ba
kanlığının görevlenrindendir. Âfetlerden önce 
ve sonra alınacak tedbirleri, bilûmum imar, is
kân listeleri tedvir etamek bu Bakanlığın uhdesin
dedir. Türkiye'nin umumi manzarasına bakacak 
olursak, 1958 senesinde kurulmuş olan bu Ba
kanlığın güttüğü amaçlara henüz tam mânasiylıe 
ulaşılamadığını görürüz. 

Bakanlığın görevleri uzun vadeli ve kısa va
deli olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Bir kıs-

' mı Türkiye'nin umumi yerleşme plânını, yer
leşme politikasını tesbit etmek uzun vadeli 
olabileceği gibi, bir kısmı da meselâ âfetlerden 

hemen sonra alınacak tedbirlerde olduğu gibi, 
göçleri, her sene 120 000 konut ihtiyacını karşı
lamakta olduğu gibi derhal ve öncelikle tedbir 
alınması gereken işlerdendir. İnsan oğlu doğdu
ğu andan itibaren bir barınak ihtiyacını duyar, 
yemek, içmek gibi barınak ihtiyacı da tabiî ih
tiyaçlarından birisidir. İşte İmar ve İskân Bakan
lığı bir yandan memleket bünyesine ve ekonomi
sine uygun bir şekilde toplumun bu ihtiyaç! aran 
karşılamaya ve düzenlemeye gayret ederken bir 
yamdan da meselâ olağanüstü hâdiselerle - âfet
lerde olduğu gibi - barınağını kaybeden insanla
ra barınak yardımında bulunmaktadır. Anaya
samızın 49 ncu maddesinin son fıkrasında : «Dev
let yoksul ve dar gelirli vatandaşlara sağlık şart
larına uygun konut ihtiyaçlarını karşılıyacak ted
birleri alır» der. Yine Anayasamızın 41 nci mad
desi yatırımların toplum yararına uygun bir 
şekilde düzenlenmesini öngörür. Barınak ihti
yacı, mesken ihtiyacı toplumun en büyük ve 
tabiî ihtiyacı olduğuna göre Anayasamızın âmir 
hükümlerine göre hükümetlerin bu ihtiyacı ön 
plânda tutan yatırımlar yapmaları gerelltmek-
tedir. Anayasamızın bu hükmüne rağmen Bakan
lığın kuruluş kanunundaki güttüğü amaçlara 
rağmen, ki bu amaçlara ulaşılması için birçok 

I 

takviye edilmiş kanun ve kararnamelere rağmen, 
maalesef bugün Türkiye'nin bünyesine uygun 
bir mesken politikasının tam mânasiyle çizile-
mediğini, Türkiye'nin bünyesine uygun bir ya
pı malzeme hususunun, yahut bölgelerin bün
yelerine göre yapı malzeme tesislerinin yapılama
dığını, bölge plânlarından henüz birkaçının ya
pıldığını, hepsinin yapılamadığını müşahede «et
mekteyiz. 

1963 senesinin Temmuz ayında Türkiye Bü
yük Millet Meclisine Konut Kanunu getirilmiş
tir. önce Karma Komisyonda görüşülmüş bilâ-
hara Meclise getirilmiştir. Fakat Cumhuriyet 
Halk Partisinin ortak hükümetlerinin görevi so
na erince bu kanun sürüncemede kalmıştır. Ma
lûmunuz olduğu veçhile yine Cumhuriyet Halk 
Partisi zamanında 6769 sayılı Kanuna birtakım 
ek maddeler tasarısı hazırlanmış, ama bu da he
nüz yürürlüğe girememiştir. İmar Kanununa 
bâzı ek maddeler ilâvesiyle bir tasarı hazırlan
mıştır, bu da henüz yürürlüğe girememiştir. 

Arsa Ofisi Kanunu, Konut Kanunu komisyon
dadır, bu hazırlıkların hepsi Cumhuriyet Halk 

— 529 — 



M. Meclisi B : 64 

Partisinin ortak hükümetleri zamanında yapıl
mıştır, şimdi Hükümet bunlarda ufak tefek de
ğişiklikler yaparak Heyeti Umumiyeye getirmek 
çabası içerisindedir. İmar ve iskân Bakanlığı ile 
ilgili pek çok kanun ve kararname vardır. Bun
ların hepsi hukukî tedbirlerdir ve çok dağınık 
bir vaziyettedir. Bütün bu kanun ve kararname
lerin tek elde toplanıp ayıklanması, çelişiklikle
rin atılması ve mevzua ekonomik ve sosyal tak
viyelerle tek el perspektifinden ve Anayasanın 
gösterdiği yönden bakılması gerekmektedir. 

Aksi takdirde kolay kolay Türkiye'nin imar 
ve iskân problemlerinin halledileceğine inanmı
yoruz. Bugünkü durumun teşhisinde zannediyo
rum ki, bütün partiler müttefiktir. Adalet Par
tisinden tutun da, işçi Partisine kadar. Bugün 
Türkiye'nin az gelişmiş bir ülke olduğunu, malî 
imkânlarımızın mahdut bulunduğunu, az geliş
mişliğin bütün özelliklerini taşıdığımızı, bu du
rumdan kurtulabilmek için bir plânlı devreye gi
rildiğinde, bu plânlı devrenin icabı olarak bir 
takım yatırımlar ve iş alanları açıldığında ve 
köylerden kasabalara büyük göçlerin olduğunda 
zannediyorum ki, bütün partiler müttefik halde
yiz. Ama bu akım düzensiz bir şekilde yerleşti
rildiği için, zannediyorum ki, bu husus da ittifak 
edeceğimiz bir husustur, daima sosyal bünyede 
ayrılıklar yaratmaktadır. Bir önce yapılan bir 
sonra yapılanı yıkmakta, son yapılanla evvel 
yapılan birbiriyle çelişmekte, bu suretle yapılan 
yatırımların verimliliği azalmakla beraber sos
yal bünyede iktisadi, sosyal ve ekonomik kalkın
ma da son derecede yavaş gitmektedir. Bilhassa 
imar ve iskân Bakanlığı mevzuunda Türkiye'nin 
problemleri bariz bir şekildedir. 

Meselâ arazi kullanma şekli : Arazi kullan
ma şekli önceden ilerdeki ihtiyaçları düşünen, 
ilerdeki gelişmeyi düşünen bir zihniyete dayan
madığı içindir ki, her yeni teşebbüs kendisine 
yeni bir yer aramakta ve öncekini yıkmaktadır. 
'Gecekondu Kanununun tatbik sahası bulamayışı 
tamamen bu sebebe dayanmaktadır. Yani daha 
ileri bir gelişmeyi, ihtiyaçları nazarı itibara al-
mıyan bir zihniyetin tatbikidir. Gecekondu Ka
nunu ile Arsa Ofisi Kanununun çelişmesi de bu 
yüzdendir. O halde muhterem arkadaşlar, yer
leşmeyi çok umumi bir plânda mütalâa eden ge
niş bir yerleşme plânının, geleceğin ihtiyaçları 
ve geleceğin gelişmesini nazarı itibara alan bir 

* • 
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yerleşme plânının, 5 yıllık kalkınma plânlarmca 
da nazarı itibara alınması zorunludur kanaatin
deyim. insanca yaşamaya imkân veren şehirler 
ve kasabalar şeklinde, daha doğrusu insanca yaşa
maya uygun bir yerleşme düzeni yaratabilmek 
için böyle bir genel yerleşme plânının yapılma
sına muhakkak surette ihtiyaç vardır. Aksi tak
dirde bugünkü tatbikat bu yönde planlanmadığı 
takdirde köylerden kasalbalara ve şehirlere doğ
ru düzensiz alem devam edecektir. Ve her sene 
120 000 konut ihtiyacının sadece 60 000 i yapı
lacak, geri kalan 60 000 lik büyük birikintiler, 
meselâ beş senede 300 000 in üstünde büyük ra
kamlara sebebiyet verecektir. Şehirlerin etrafı 
gene bir ek dünya gibi gecekondularla çevrile
cek, şehirler süratle büyüyecektir. Meselâ An
kara şehrinde olduğu gibi, yüzde 6 oranıyla bü
yümektedir ve rekor kırmaktadır Ankara, şehri 
illerimiz arasında gizli işsizliğe ve sosyal denge
sizliğe sebebiyet vermektedir. Zannediyorum ki, 

•hakikatleri reddedemiyeceğimize göre, bütün 
partiler durumun teşhisinde yine anlaşıyoruz. 
Bu düzensiz akımın ve büyümenin doğuracağı 
sosyal ve ekonomik dengesizlik ile gizli işsizliğin 
korkunçluğu üzerinde elbetteki Parlâmentonun 
durması gerekir. 

Halen yapılan ve yapılmakta olan bölge 
plânları sadece o bölgelere münhasırdır. Böl
ge plânları arasındaki 'koordinasyon kurula-
mamışıtır. Mcmleko't çapmdoıki değerlendirme
lerin imeınleikot çapında bağlantıları kurulama
mıştır. Türkiye'de 30 un üzerinde inşaatçı ve 
yatırımcı kamu kuruluşu vardır. Bunlar aynı 
prensipler çerçevesi içerisinde çalışmamakta
dırlar. Kalkınma Plânının bölgeler arası den
geyi sağlıyaca'k şokilde hazırlanması ve dolay ı-
siylo bir genel yerleşme plânını kapsaması da 
gcrc'kmelktedir. Bu esaslara göre tedbir alın
madığı takdirde Türkiyeldeki yerleş'mo ve ko
nut problemi içinden çıkılamaz bir hale gele
cektir. Bâzı hesaplara göre, bugün için gece
kondu sayısı 430 000 civarındadır. Şehirde ya-
şıyan insanların yaklaşı'k olarak 2 500 000 i 
bu tip konutlarda oturuyor. Türkiye nüfus 
harakctleri ve arı tısı güz önüne alınacak olur
sa, bugün 8 000 000 olan şehir nüfusu, önü
müzdeki 10 yıl içinde 24 000 000 a çıkacaktır. 
Bu 24 000 000 un sonucunda da gecelkondular 
430 000 den 2 500 000 e çıkacaktır. Bu durum-

)30 
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da yine şehirlerin etrafı ya ek bir Dünya gibi 
sosyal ayrılıkları yaratan gecekondularla çev
rilecek, veyahut acı bir gerçek; Türkiye çadır
lı bir ordugâh haline gelecektir. Bugünkü Ge
cekondu Kanununun probleme bir ciddî çözümı 
yolu getirmediğini Gecekondu Kanununun mü
zakeresi sırasında şahsan ifade etmiştı'k. Par
timiz a'dına konuşan grup sözcülerinin haklı 
tcııkidlerini şimdiki tatbikat ispatlamaktadır. 
Prolblem, basit ifadesiyle; Türkiye'de yeter 
sayıda ve yeter evsafta konut yapıl albüm esi esa
sına dayanır. Yıllardan- beri bu böyİddir. 
Alınmış olan tedbirler hukukîdir, halbuki 
problem sosyal ve ekonomiktir. Burada diyc-
ibilirsiriiz ki, sizin iktidar dönemlerinizde 'de 
aynı durum mevcuttu. Arkadaşlar, bizim bu
nu ka'bul edip ötmememiz proiblomin çözümünü 
«tıkllemez. Üstelik bizim iktidar döniemlerimiz
de hakikaten birçıoık tasarılar hazırlanmış fa
kat bunun yanında bir iktisadi ve sosyal gö
rüş zaviyesinde ayarlanmıştır. Meselâ sosyal 
konutun vergi muafiyetine tabi oluşu ve sosyal 
'konut tanımı mesel osii, lüks konuttan daha 
fazla vergi alınışı ve inşaat alanındalki özel sök
tür yatırım 1 arını ıı d adı a ç.olk sosyal 'konuta 'doğ
ru yönlendirilmesi amacı güdülmüş tür. Yani 
bizim zamanımızda alınan tedbirler sadece hu
kukî değildir. Problem ekonomik ve sosyal 
okluğuna göre, bizim zamanımızda hukukî ted-
ibirlerirı yanımla ekonomik ve sosyal tedbirler 
de alınmıştır. 

Parlâmento, sizler ve biz, çok samimî bir gö
rüşle bu problemin üstüne eğilmek ve bu_ prob
lemi çözmek durumundayız. Çözm-omiz için de 
evvelâ problemi görmemiz lâzımıdır. Gördükten 
sonra ilân etmomiz lâzımdır, ondan sonra da 
gerekli çareyi bulmamız lâzımdır. 

Bugün itiraf etmek lâzımdır ki, Adalet Par
tisinin bir konut politikası yoktur. Beş Yıllık 
Plânda konutla ilgili olan hükümler tam ola
rak uygulanamamıştır. Adalet Partisine, yapı
lacak şeylerin şunlar oJahilceeğirii tavsiye ede
biliriz : 

Bir tanesi; Hükümetin bilfiil konut yapı
mına iştirakidir, İkincisi; sosyal konutların 
Devlet hayatında öncelikle itibar görmesidir. 
Ama maalesef müşahede ediyoruz ki, sosyal ko
nutlar A. P. iktidarında öncelikle itibar gör
memektedir. Çünkü A. P. sosyal konut tanımı

nı 64 metrekareden 100 metrekareye çıkartmak
la Devlet hayatında öncelik ve itibar görecek 
konut âdedini azaltmıştır, lüks meskene doğ
ru yöneltmiştir ve .mutlu azınlığa doğru yö
neltmiştir. A. P. li arkadaşlarım diyecekler ki, 
bunu işçiler istedi. Aziz arkadaşlarım, Tin İki
ye az gelişmiş bir ülkedir; şunun altın, şunun 
da gümüş olduğunu, hangisini istediğinizi sor
sam, elbette altını dersiniz. Amia 30 - 4-0 bin 
lirayı bütün hayatı boyunca 800 lira alan bir 
işçiye Ödeyip ödemiycccğiıii sorduğunuz za
man, cihetteki altını değil, benim gücüm gümü
şe yeter der. Siz de biliyorsunuz ki, A. P. nârı 
•sosyal konut anlayışı ve bunun 100 metrekare
ye çıkartılışı, İşçi Sigortaları gibi Devlet kre
dilerinin mutlu azırilığa doğru yöneMlişi hieib'ir 
ciddî toplantıda itibar görmemiştir. Beş Yıl
lık Kalkınma Plânına karşıdır ve bilimsel se
minerlerin hepsinde bu fikrin karşısına çıkılmış
tır. İşte A. P. nin bu anlayışı, ortanın sağı an
layışıdır. Burada size bu vesileyle ortanın so
lu anlayışını biraz izah etmek isltcrim. (A. P. 
sıralarından, «lüzum yok»1 sesleri) Lüzum yok, 
çünkü işinize gelmiyor arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, bunu izah ede
cekseniz lütfen İmar Bakanlığıyla ilişkileri yö
nünden olsun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NRFTÇİ 
(Devamla) — Peki efendim. A. P. iktidarının, 
'bizim yapmış olduğumuz şekilde 63 metrekare
lik sosyal konut tanımını 100 metrekareye çı
kartmakla daha küçük bir zümreye konut yap
ma imkânını bulması ortanın sağı anlayışıdır, 
fakat memleket bünyesinin gerektirdiği şekil
de 63 metrekare yapıp çok daha büyük bir züm
reyi insan gibi yaşanacak konutlara kavuştur
mak zihniyeti ortanın solu anlayışıdır. 

Mu'hterom arkada şiarını; Arsa Ofisi Kanunu 
da maalesef probleme bir çare bulamıyaoaktır. 
Çünkü, A. P. ğirimiş olduğu enflâsyonist zemin 
içerisinde elbctteki idrak ediyordur ki, en bü
yük fiyait artışları arsalarda kendisini göstere
cektir. Arsa ofisi, taksitli kamulaştırmaya da 
gitmediğine göne, acalba bu arsaları hangi me
totla biriktirecek ve arsaların ucuzlamasını te
min eddbilecektir? Bunu kendilerinden sora
rım. Zaten A. P. nin zengini daha zengin ya
pan zihniyeti olmasa bile, taksitli kamulaştır
mayı kabul Gitmediği içindir M, Arsa Ofisi Ka-
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nunu daha doğmadan ölüme mahkûm, bir ka
nundur. Hem bu enflâsyonist zemin içerisin
de, hem de A. P. nin kredi ve vergilendirme 
zihniyeti içerisinde. Nasıl ki bir balılk susuz ya-
şıyamazsa, A. P. nin umumi politikası gereği, 
'bu zihniyetteki olan partiler de enflâsyonist bir 
zömin olmiadan yaşayamazlar. Eğer A. P. ko
nut problemini biraz önce söylediğimiz şekilde 
'teşhisi kabul ediyorsa, o takdimde kalbu'l ettiğini 
ilân etmelidir ve her sene 120 000 konut ihti
yacını hangi usulle ve hangi para ile karşılıya-
bileceğlni yine bu kürsüden ilân etmelidir. O 
zaman biz; «A. P. nin bir konut politikası var
dır» diyebiliriz. Bununla beraber nevmit deği
liz, şuna inanıyoruz ki, A. P. nin polMkiasiyle 
değil, aıma bugün memleketimizde sarf edilen 
emek, malzeme ve bilgi ile Anayasayı zorlama
dan konut probleminin halledllelbileceğlme sa
mimî olarak inanmaktayız. Konut problemi 
ide ilgili bu hususlarla değindikten sonra umu
mi haya/ta müessir âfetler konusuna geç/mefc is
terim. 

Yurdumuzun çeşitli bölgeleri daimî olarak 
âfete mâruzdur. Daha ziyade bu âfet iki büyük 
kısımda tecelli eder. Her sene su baskınları 
veya depremler. Aşağı - yukarı Türkiye'nin 
1/3 ü depremler ve su baskınlariyle her sene 
'mahvolmaktadır. Buna karşılık Âfetler Kanu
nu yapılmıştır. Âfetler Kanunu yeterli olma
dığı içindir ki, yeni bir tasarı hazırlanmış ve 
bu tasarı C. H. P. zamanında hazırlanmış, şim
di tekrardan gündeme alınmıştır. Bu tasarı 
da yeterli delildir, muhterem ark ad aşlarım. 
Son 19 Ağustois depremi göstermiştir ki, bu ta
sarı da yeterli değildir. Onun için biz A. P. 
Grupundan bilhassa istirham ediyoruz, yardım
cı olsunlar, tasarının tekrar gündemden ko
misyona iadesi hususunda... Ve tasarıyı 19 Ağus
tos depreminin kazandırmış okluğu tecrübeler 
muvacehesinde daha iyi bir şekilde hazırlasın
lar ve Parlâmentoca dört başı mâmur bir ta
sarıyı buraya getirelim. Meselâ, Eski Âfetler 
Kanununun 4 ncü maddesinde çeşitli bakanlık
larla bir yönetmelik hazır1!anacağına dair bir 
hüküm vardır. Ölülerin gömülmesi, âcil ted
birlerin almmiası için çeşitli bakan!ıiklar, mese
lâ İçişleri Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı. 
Bayındırlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sos
yal Yardım Bakanlığı müştereken bir yönet-

mdlik hazırlıyorlar ve ölülerin gömülmesi, ilk 
âc'il tedbirin alınması hususu genel anlamda bu 
şekilde bir yönetmelikle tesbit ve tâyin edili
yor, tedbirler buna göre almıyor. Fakat maa
lesef bu yönetmelik yapılmamıştır. Âfetler Ge
nel Müdürlüğünün teşkilâtı yeterli değildir, 
19 Ağustos depremi göstermiştir ki, Âfetler Ge
nel Müdürlüğü Teşkilâtı yeterli değildir. Nite
kim Hükümet bu ihtiyacı duymuş ve 5 . 9 . 1966 
tarihinde bir kararname ile sadece 19 Ağusıtos 
depremine münhasır olmak üzere bir yönetme
lik hazırlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, bir dakikanız 
kalmıştır efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Devamla) — Bu yönetmelikte deprem icra 
komitesi başkanlıığı kurulmuş ve bu başkanlı
ğa geniş sarf yetkisi verilmiştir. Biz geçici is
kânda sarf edilen paranın A. P. Hükümetinin 
yayınladığı b'ır blâııçoda 106 000 000 Tl. oldu
ğunu zannediyorduk. Bil âhara elimize geçen do
kümanlarla iç ve dm yardımların 40 000 000 li
radan 76 milyon liraya yükseldiğini gördük. 
Bu suretle aşağı - yukarı 19 Ağustos depremin-
deki geçici iskâna, 150 000 000 liraya yakın, 
yani 142 milyon lira net rakamı harcanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 142 milyon lira, Tür
kiye gibi bütçesi mahdudolan bir memlekette 
büyük paradır. Bu, iki çimento fabrikasının pa-
raısıdıır. Geçici iskân meselelerinde Hükümet 
büyük bir gayret göstermiştir. Fakat almış ol
duğu prensip kararlarınraı gevşekliklerinden 
olacak; birçok aksamalar vardır. Raporda 
20 007 talebin karşılandığın söyleniyor. Ama gö
receksiniz ki, 20 007 talep ne şekilde karşılan
mıştır? Bugün bir çatlağı ağır hasarlı muame
lesi gören insan bulunduğu gibi, Muş'ta ağır 
hasarlı olup da tesbitlere giren hiçbir şey ala-
mıyan insan da vardır. Âfetler Kanununun 
13 ncü maddesi maalesef tatbik edilememiştir. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim. 
C. II. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT

Çİ (Devamla) — Bir dakika efendim, bitmek 
üzere. 

Maalesef tatbik edilememiştir vo birçok in
san barakaya sığamadığı için veyahut da ba-
rakasız kaldnğı için eski usul çay taşı ve ça
murla evlerini yapmış ve içine girmiştir. Usul
süz bir şekilde evlerini yapmış ve içine girmiş-
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tir. Bütün bu mmtakalar birinci derecede dep
rem mmtakası olduğuna göre hali hazırda da 
o mmtakaları büyük tehlikeler beklemektedir. 
Devamlı iskân için Hükümetin ne 'gibi bir ha
zırlıkta bulunduğunu henüz bilmiyoruz. Rad
yo birtakım toplantılar yapıldığını söylüyor, 
ama toplantdarm meali ve alman kararlar hak
kında hiçbir bilgimiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; devamlı iskân yapı
lırken Hükümetin birçok hususları genel yer
leşme plânı çerçevesi içerisinde mütalâa etmesi 
zorunluğu vardır. Memleketin teknik gücün
den istifade etmelidir. Deprem tipi bir yeni yapı 
sistemi getirmek zorunluğu vardır. Bu yapıtla
rın iyi kontrol edilmesi, halkın hakikaten bu 
yapılara istinaden kendi evini yapana yardım 
şeklinde evimi yapıp yapmadığının kontrolü hu
kukî mevzulara bağlanmalıdır. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Neftçi. Üç 
dakika fazla konuştunuz. Büyüik müsamaha 
kösterdim, fakat siz riayet etmiyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERM1N NEFT
Çİ (Devamla) — Peki efendim. Onun içindir ki, 
Âfetler Kanununun tekrar komisyona alın
masını istirham ediyoruz, saygılarımızla. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Gıyasettin Duman, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN DU
MAN (Sivas) — Sayım Başkan sayın milletve
killeri ; 

Millet Partisi Grupu adına imar ve İskân 
Bakanlığı bütçesi üzerindeiki tenkid ve temen
nilerimizi arz edeceğim. 

Kalkınma plânımız konuta yatırımların % 
20 sini ayırmayı öngörmüştür. Memleketimizde 
son üç yılda bu oranda yatırım bir miktar faz-
lasiyle gerçekleştirilmiştir. Fakat bunun yanın
da gerekli aded ve kalite sağlanamamıştır. Bu 
noktada yıılda üretilen yapı adedini büyük öl
çüde artırmak ve kaliteyi de belli yönlerde ıs
lah etmek zorunluğunu belirli yatırım hacmi
ni aşmadan gerçekleştirmek problemi ile kar
şılaşıyoruz. Bunun çarelerini arayıp bulmak 
zorunluğu hepimizin üzerindedir. Düşünceleri
mizi ve çalışmalarımızı bu nokta etrafında 
toplamamız icabetmektedir. Yatırım miktarını 
üç misline çıkarsak bile diğer bütün lüzumlu 
şartlara doğru ve tam olarak sağlamadan bu

günkünün üç misli adedde konut yapamayaca
ğımız ve yatırım artmasından bekliyeceğimiz 
diğer faydaları gerçekleştiremiyeceğimizdir. 

Konuta yatırımı artırıcı yöndeki faaliyetin 
toplum düzenine olumlu etkiler yapacağını be
lirten birçok kaynak da bulunmaktadır. Birçok 
isim yapmış teknik adamlar arasında konut 
yatarıımlarmı artırmayı tavsiye edenler olduk
ça çoktur. 

Sayın milletvekilleri; 
İmar ve İsikân Bakanlığı bütçesinin 37 mil

yon 163 bin 202 lirası cari masraflar, 68 097 000 
milyon lirası yatırımlar ve 15 047 000 lirası 
transfer harcamaları olarak ayrılmıştır. Bir 
Bakanlık düşünün ki, bütçesinin % 50 nin üs
tünde cari harcamalara ayırsın. Böyle bir mem
leket çapında hayati önemi olan teknik Bakan
lığım millet ve memlekete no derece hizmet ede
ceğini takdirlerinize bırakıyorum. Belediye Ka
nununda cari harcamalar bütçenin % 30 unu 
geçemez. 

Memleketimizin bugünkü hali hepinizin 
malûmudur. Değil 'köyleri hemen hemen şehir 
ve kasabalarının kenar semtleri hâlâ orta çağ 
tipi toprak binalar, sıhhat ve ışıktan mahrum 
gayrifenni gecekondularla meskûn bulunmakta
dırlar. 

Memleketimiz halkının köylüsü, kasabalısı 
ye şehirlisinin hayatiyetini yakından etkiliyen 
bu Bakanlığa 1967 yılı bütçesinden ayrılan tah
sisat esefle söylemeliyim ki, zamanlımızda mev
simsiz bünyemize uymıyan bir şekilde yapıl
mış, hattâ Türkiye'miz içinde bu otellerde en
der kimselerin kalabildiği bir turistik otel ke
şif bedeli kadar para ayrılmamıştır. 

Geri kalmış Doğu ve Orta Anadolu köylü
sünün hâlâ yarıdan fazlası ahır başlarında yap
mış oldukları- bölmelerde . sığırlarla beraber 
kalmaktadır. Hükümet bu bakanlığa gerekli 
önemi vermeli her yılım bütçesinden 500 m'liyo-
nun üstünde bir tahsisat ayıırmalıdır. Yoksa 
medeni milletler seviyesine kuru plânlarla nu
tuklarla yükselmemize imkân yoktur. 

Gönül arzu ediyor ki, en yakın zamanda 
fenni, sıhhi ve modern köy ve şehir plânlama
sı ile vatandaşı modern konutlara kavuşturmak 
amacımız olsun. Allah korusun memleketimiz
de yeni bir deprem zuhurunda yine yüz binler
ce vatandaşımızı taş ve toprak yığınları altın-
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da bırakabiliriz. Gönül ister ki Hükümetimiz 
bundan sonra kaza gelmeden gerekli tetkikatı-
nı yapıp tedbirlerini peşin almış olsun. 

Bakanlığın vazifesi: Şehir kasaba ve köy
lerimizin imarı için her türlü tedbiri almak, ve 
imar plânlarını hazırlamak, memleketin bünye
sine uygun her bölgenin hususiyetlerini ayrı 
ayrı inceden inceye tetkik ederek bölgenin hu
susiyetlerine uygun mesken politikası esasla
rını tespit etmek. 

Memleketin çeşitli bölgelerinde kullanılmak
ta olan inşaat malzemelerinin evsafımı iyiden 
iyiye kontrola tabi tutmak. Projelerin hazır
lanmasında masa başı çalışmalarını bırakarak 
memleketin her bölgesinde bölgenin hususi
yetlerini yerinde görüp tetkikten sonra pro
jelerin hazırlanmasına başlamaktır. Bütün bun
lar gayrifenni bir şekilde memleketimizde yüz 
yıllar evvelinden kurulmuş 'köyler ve kasaba
ları bugünkü durumlarından kurtarmak için 
memlekete şamil bir iskân politikasının ciddî 
şekilde ele almmasu ve tatbiki ile mümkün ola
bilir. 

Yerine 'göre dağınık ve toplu 'köy sistem
leri üzerinde araştırma yapıp yeniden yer
leşmeleri belli ve faydalı istikâmette mümkün 
kılmak. Yol, su, elektrik, okul, sağlık hizmetle
rini en az yatarımla en verimli neticeler elde 
edilmelidir. Bakanlılkça büyük emek ve gay
retler sarf edilerek hazırlanmış olan şehir ve 
kasaba imar plânlarının tatbikinde ehil teknik 
eleman kullanmak, her ne suretle olursa olsun 
hazırlanmış plânlar üzerinde tadili yoluna git
memek. Belediye meclislerince alınan tadil ka
rarlarını muteber 'kabul edip şehir ve kasaba 
plânlarını katletmemek. 

Sayın milletvekilleri; çok mühim bir nokta 
da imar plânlarının tatbiki. Büyük şehirlerde 
kurulan kooperatifler şehirin en yakın arsa
larımı alıp tek katlı olarak parselletip bina 
yapmaktadırlar. Ve böylece büyük şehirlerin 
istikbaldeki durumları için arsa temini ve şe
hirin yayılması bakımından çok sıkıntılı bir 
durum meydana getirecektir. Bu sebeple şehir 
ve kasabalarımızın geleceğini bugünden düşün
mek mecburiyetindeyiz. Şehir imar plânları 50 
yıl ilerisi düşünülerek hazırlanır. Eğer bugün
kü şekliyle şehir ve kasabaların çok yakın ar
saları yukarıda zikrettiğimiz şekilde tek kat

lı binalara müsaade edildiğinde arsa spekülâs
yonlarına yol açacak, istikbalde arsa temini 
bakımından çok zorluk çekilecektir. 

Şehir ve kasabaların yayılması, bekle ve 
belde sakinlerinin medeni ve müşterek hizmet
lerinin görülmesi çok zorlaşacaktır. Gelmiş geç
miş yıllarda şehir plânları tatbikatında çok 
usulsüzlükler olmuş ve olmakta devam etmek
tedir. Hattâ Devletimizin başşehri olan Anka
ra'da birçok binaların ve hattâ Meclis binası
nın dahi ruhsatsız yapıldığını bir gazete yaz
maktadır. Gazete yazısına şöyle devam etmek
tedir :. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi binası dâhil 
Başkentte pek çok resmî yapının kaçak oldu
ğuna dair gazetemizde yayınlanan haberi doğ-
rulıyan Ankara Belediye Başkanı, Cumhurbaş
kanı, Başbakan başta olmak üzere birçok dev
let adamının bu konuda müsamaha gösterilme
si yolunda ricalarda bulundukları açıklanmış
tım1. 

Çankaya Köşkü bahçesinde yapılmak iste
nen resmî konuta ikametgâhları için yapı
lan üç müracaatın «şehir plânını ayaklar altı
na alıyor.» gerekçesiyle reddedildiğini öğren
miş bulunuyoruz. 

Şehir plânlaması adı verilen faaliyete in
sanlığın çok eski devirlerinde de ihtiyaç du
yulmuştur. Şehrin gelecekte alacağı biçimi gös
teren imar plânlarını yapmak, bunların gerçek
leştirilmesini sağlamak gerekmektedir. 

İmar plânlarının 'gerçekleşmesi başta Dev
let kuruluşları ve belediyeler olmak üzere heri 
kesin bu plâna uymasına bağlıdır. Vatandaşın 
mülkiyet hakkını çeşitli yönlerden sınırlıyan 
imar plânlara ve nizamları resmî kuruluşlara 
dilediği gibi hareket etme serbestisini veremez. 
Bu nedenledir ki, İmar Kanunu şehir içinde ya
pılmak istenen her türlü yapı faaliyetini kont
rol altına almak, bunların imar plânlarına, tek
nik ve sağlık koşullarına, sivil savunma ihti
yaçlarına uygunluğunu sağlamak için ruhsat 
mecburiyetine bağlamıştır. 

Kanun resmî yapıları da ruhsat mecburi
yetine bağlın tutmuş, her hangi bir istisna yap
mamıştır. Kısacası ister özel kişiler, isterse ka
mu kuruluşları tarafından yapılacak olsun 
her türlü yapı için belediyeden usulüne uy
gun olarak izin alınması yapı ruhsat ve denet-
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leme harcı ödenmesi şarttır. Gerçi Belediye Ge
lirleri Kanunu, Cumhurbaşkanlığı, Meclis ya-
pılariyle resmî okul, hastane ve benzeri bâzı 
yapılar için yapnı ruhsat ve denetleme harcı alın
mamasını öngörmüştür. Bu istisna sadece ver
gileme bakımındandır. Ruhsat alma mecburiye
tini bertaraf etmemektedir. Oysa ki baskette 
resmî yapıların çoğu, spor salonu, mızıka oku
lu, benzin istasyonu, Amerikan Askerî Yardım 
Kurulu gibi, yapı ruhsat ve denetleme harcı öde
meyi gerektiren yapılardandır. 

Aankara'daki kaçak resmî yapıların öadeco ce
zalı hare almak suretiyle ruhsata bağlanmaya el
verişli olmadığı, imar plânına da aykırı düştüğü 
anlaşılmaktadır. Belediye Başkanının deyimiy
le (İmar plânını ayaklar) altına almaktan baş
ka bir şey olmıyan bu 'giibi yapıları resmî 
yapılır diye emrivaki olarak kullanmak mümkün 
değildir. Şehirlerimizin içinde rahat yaşanabilir 
şehirler olmasını, bugünkü yapı keşmekeşinden 
«kurtarılmasını arzu ediyorsak, imar kaçakçılığına 
son vermek zorundayız. İmar Kanunu çıkaran 
Meclisin yapısı kaçak durumuna düşmemelidir. 
Devlet Ricali imar plânını ayaklar altına alacak 
teklifler için belediye başkanını sikıştırmamalıdır. 
Kısacası ilk önce kanunları yapanlar ve uygula
makla görevli olanlar kanunlara uymalıdırlar, 
Ankara'nın imar plânını yapan ünlü Alman şe-
hireisi Jan'sen Atatürk'e plânı uygulamak için 
yetkilerin kuvvetli bir elde toplanması ve arsa 
spekülâsyonunun önlenmesi gerektiğini söylemiş
ti. Ünlü şehircinin Türkiye'nin en kuvvetli ada
mına söylediği bu sözü çok yadırganmıştı Zaman 
maalesef Jansen'in her iki tavsiyesinin de yerine 
getirilmediğini göstermiştir. Bilâkis bu konuda 
mücadele yapmakla görevli olanların bizzat spe
külâsyon yaptıkları, İmar Bakanlarına baskılar
da bulundukları bu yüzden de Ankara'nın mo
dern bir banşkent olma şansını yitirdiği acı bir 
gerçektir. 

Balık baştan kokar. İmar işlerinde bu sözün 
ayrı bir önemi vardır. Kendimizin uymadığımız 
plân ve nizamlara vatandaşın uymasını bekleme
ye hakkımız olur mu? Yapı kaçakçılığı tıpkı ver
gi kaçakçılığı gibi toplumun ahlâki za'fmı teş
kil etmektedir. Ne yazık ki, yapı kaçakçılığına 
bunu önlemekle görevli olanlar da katılmaktadır.» 
sözü ile gazete yazısını bitirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Devletin konut alanına 
etki yapıcı bir yatırımı olmamıştır ve kanaati
mizce yakın gelecekte de olmıyacakiır. Çeşitli 
yönlerden bugünkü düzen değiştirilmedikçe alı
nabilecek ufak tefek ıslah tedbirleriyle yatırımlar
da konut sayısını büyük ölçüde etk il iyeb ilecek 
gelişme olamaz. Toplumumuzdaki bir eve sahi-
'boiaibilıme eyiiimi ve konut yokluğunun şiddetli 
baskısı halkı bu yöne itmektedir. Bütün imkân
larını kulandığı takdirde bir konuta sahübölabile-
ceğini gören, bunu hcsap'lıyaibilen herkes diğer 
bütün ihtiyaçların önüne konutu geçirmekte
dir. Maliyeti müessir şekilde düşürecek tedbir
lere paralel olarak halkın eğitimi bugünkünden 
çok da'ha geniş halk kütlelerini yapı tasarrufu 
yapmaya yöneltecektir. 

Bugün yapılarımızı pahalıya malettiğimiz açık 
bir gerçektir. Yapının ilk tasavvur anından ta
mamlanıp içinde oturacak kimseye teslimine ka
dar geçen safhaların her birinde formalite aksak
lıkları iyi etüdedilmeme, hazırlıkların yetersizliği, 
teknik kontrolün kifayetsizliği, malzeme eksikli
ği veya bozukluğu ve birçok seibepler ve ayrı ya
pı süresinin uzunluğu, her biri tek tek veya bir
birini zincirleme etkiliyerek maliyeti artırırlar. 
Her safhada alınacak olumlu tedbirler, indirim
ler sağlanabilir. 

Memleketimizin şartlarına göre yapılacak da
ha ekonomik daha kaliteli yapıları daha çok ve 
daha çabuk yapmak çarelerini bulmalıyız. Talebi 
daha geniş halk kütlelerine yayabilecek ve çoğal
tacak tedbirleri almak, da'ha aza malolan daha 
ekonomik yapılar yapmayı sağlamak amacımız 
olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, inşaat malzemesine ge
lince: • 

Türkiye'de tuğla üretimi bugün 55 bin civa
rında olan şehir ve kasaba konutlarının ihtiyacı
nı ancak örtmektedir. Ve bunun çok büyük bir 
yüzdesi kötü kalitedeki harman tuğlasıdır. Daha 
iyi olması istenen yeni bir duvar malzemesi ürete
cek tesis için doğru bir seçim yapıldığı takdirde, 
yerleşme şartları hazır demektir. Memlekete ye
ni gelecek, bu malzeme ayrıca, benzeri malzeme
nin kalitesinin iyileşmesine de yardım edecek, 
mevcut imalâtı bu yolda etkiliyecektir. 

Diğer misal: Demir, ve çelik üretimi yeteri ka
dar olmadığından zaman kaybetmeden geri kal-
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mış Doğu ve Orta - Anadolu'nun kalkınmasını 
hızlandırmak için Hükümetimiz Sivas Çimento 
Fabrikasını kuru sisteme tahvil etmekle istihsali 
!bir misli artıracaktır. Bu gayretinden dolayı 
Hükümete müteşekkiriz. Çimentonun yanında 
kalkınmada en önemli faktör olan inşaat çeliği 
üretimini de bir misli artırmak mecburiyetinde
yiz. Bugün Türkiye'mizde hızla gelişen sınai ve 
imar faaliyetlerine paralel olarak demir cev
herine olan ihtiyaç artmış, ima] edilen demir ve 
çelik, istihlâki karşılıya-maz hale gelmiş, daha bu
günden imal ettiğimiz gayrimaırml demirin 1/4 ü 
nisbetinde ithalât yapmaktayız Yarım milyar 
olan dünya çelik istihsalinin 10 binde 5 i nisbe
tinde ancak üretim elde etmekteyiz. Dünyada 
fert başına düşen çelik miktarı ortalama 110 Kg. 
olduğu halde Türkiye Vle bu miktar 28 Kg. dır. 
Nüfusumuzun 1/3 den fazlası takriben 13 mil
yonun yaşadığı alan olarak Türkiye'nin 5/8 ni 
teşkil eden Orta ve Doğu - Anadolu'nun kalkın
ması için başlangıçta en çok kulandan inşaat de
mirinin 'bu tüketim bölgesine en kısa ve en ucuz 
bir şekilde intikalini temin edecek yerin Sivas ol
ması kaçınılmaz zarurettir. İnşaat çeliği üretimi 
için tesise lüzumlu kömürün, halihazır demir ve 
çelik fabrikalarına cevher nakleden ve Sivas'a 
cevher almak için boş gelen vagonlar kömür ge
tirmesiyle teinini mümkün olacak, Sivas'ta üre
tilecek demirin maliyeti de asgari % 20 düşecek
tir. Mütehassıslar tarafından yapılan etüt ve ma
liyet hesaplarında Sivas'ta kurulacak Demir ve 
Çelik Sanayii Doğu ve Orta -Anadolu'ya inşaat 
çeliğinin Kg. nı Karabük'ten % 20, Ereğli'den 
% 30 noksanına verecektir. Yukarıdan beri arz 

ettiğim sdbepler yanında A. P. seçim beyanname
si ve Hükümet programında, geri kalmış bölge
lerin kalkınmasına öncelik tanınacağı vâdedilmiş 
Olup bu valilerin gerçekleşmesi için geri kalmış 
Doğu ve Orta - Anadolu'nun kalkınmasını sağlı-
yacak olan üçüncü demir ve çelik sanayiinin va
kit kaybetmeden Sayın Reisicumhurumuzun da 
temennisine uyularak kuruluşunu hızlandırmak 
olmalıdır. 

Millet Partisi Grupunun temennisi, Doğu ve 
Orta - Anadolu'nun geri kalmışlığının giderilme
si için Doğu ve Orta - Anadolu'nun çelik istih
salini karşılıyacak Sivas Demir ve Çelik Sanayii
nin tesisinin, Erzurum ve Van çimento fabrika
larının biran önce kurulmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bir nebze de Emlâk Kredi Bankasına değin

mek istiyorum. Emlâk Kredi Bankası vatandaşla
rın mesken kredilerini taahhüdüne uygun bir şe
kilde vaktinde ödememiştir. 

Banka tarafından yapılan binalar lükse bo
ğulmakta, vatandaşların bu binaları almaya gücü 
yetmemektedir. Bu inşaatları yaptıranlar bu
güne kadar sorumluluklarının hesa'bmı vermemiş
ler, 300 bin lira gibi Türkiye'nin şartlarına uy-
mıyacak fiyat ve büyüklükte daireler yapmışlar
dır. 

Sayın milletvekilleri, 
Doğu depreminde Hükümetin hata ve noksan

ları olmuştur. Bâzı büyük hasar saıhipleri küçük 
hasarlı gösterilmiş, az hasarlı büyük' hasarlı gös
terilmiştir. Halen sızlanmalar, şikâyetler devam 
etmektedir. Bütün bu noksıan ve kusurlarına rağ
men Saym İmar ve İskân Bakanının bir şantiye 
§ofi gilbi çadırda yatıp yapılan işleri mahallinde 
tetkik ve tenvir etmesi şayanı şükrandır. 

Sözlerime son verirken, Doğu felâketi dolayı-
siyle yurt içinden ve yurt dışından Türk Milletine 
ve Hükümetine taıziyette bulunan, maddi ve ma
nevî yardımını esirgemeyen Dünya devletleri ve 
onların hayır kurumlarına, vaka maihalf nde 
tetkikat yapan Parlâmento mensuplarına, Üçün
cü Ordu Kumandanı başta olmak üzere eririuen 
her rütbedeki subay ve astsubaylarına, Doğu il
leri mülkî erkân -mensup]arına, hizmreti geçen 
teknik personele ve Doğu felâkeJt'ine uğriyan 
vatandaşlarımıza fedakârlıktan çekinmeyen Se
nato ve Yüce Meclisin sayın üyelerine Millet Par
tisi Grupu adına teşekkürlerimi arz eder, Doğu 
felâketinde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımı
za Tanrıdan rahmet, hayatta kalan yakınlarına 
Grupum adına sabır ve Yüce Tanrıdan selâmet-
l'ikler düleröm. İmar Islkân Bakanlığı Bütçesinin 
Bakanlık camiasına ve Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını Yüce Tanrıdan niyaz eder, Yüce 
Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Se
vinç Düşünsel, buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SEVİNÇ DÜŞÜN
SEL (Kars) —- Saym Başkan, muhterem millet
vekilleri, 

Yeni Türkiye Partisi Grupu adına İmar ve 
İskân Bakanlığının 1967 yılı Bütçesi üzerindeki 
.görüş ve temennilerimizi arz etmeden evvel, Yü-
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ce Heyetinizi en derin hürmiöt'lerimle selâmla
rım. 

Mdb'terem mil idtvdkiMeri ; 
Vatandaşlarımızın insanilik haysiyetine yakı

şır, bir yerleşme düzeyine kavuşturulması, şimdi 
tenkidini yapmaya çalışacağımız imar - İskân 
Bakanlığının maddi ve mânevi gücüne bağlıdır. 
Gerçekten, Türkiyemizin gelişmiş ülkeler seviye
sine erişebilmesi ve yarının dünyasının daha mut
lu olması, memleketimizin muasır medeniyet ni
metlerinden ve tekniğinden âzami surette istifade 
ettirilerek, mamur bir hale getirilmesi ile çözüm
lenebilir. 

Evimden ve toprağından gayrlimeımnurı halk 
kütleleri, fizik ve moral varlığından çok şey kay
bederler. Plânlı ve programlı Hükümet faaliyet
lerinin en canlı belirtileri, yuvasından ve topra
ğından memnun insanları yaşatma gücünde te
celli etmektedir. Toplumların ve onun en küçük 
ünitesi olan ailenin huzur ve gelişmesinde, yaşa 
ma şartlarının düzenlenmesinin derin etkileri 
vardır. Nitekim sağlam ve güvenli bir yerleşme 
imkânına erişebilen aileler, hayatın zorluklarını, 
daha rahat aşabilmekte ve memleketin kalkınma 
gücüne enerji katabilmektedirler. Şartları bozuk 
olan ortamlarda ise, aile düzensizlikleri, ahlâk dü
şüklükleri, kanun dışı davranışlar ve hattâ has
talıklar bile hızla artmaktadır. 

Yakardaki tablo, imar - iskân politikamızın, 
genel kalkınma dâvamız içinde no diereoe, ağır
lık ve mesuliyet ifade ettiğini izah e'der düşünce
sindeyiz. 

Filhakika, 1958 yılında kurulan iş bu bakan
lık, faaliyetlerine 43 585 000 lira ile başlamış 
ve yıldan yıla çoğalan harcamalarla bugün 124 
milyonluk yani 3 misli bir bütçeye ulaşmış bu
lunmaktadır. Demek oluyor ki, Türkiyemizin yer
leşme sorunlarının halli için bugüne kadar Dev
let Bütçesinden mümkün olan fedakârlık yapıl
mıştır. 

O halde noden Türkiye'mizin mesken dâvası 
bir türlü perişanlıklardan kurtarılamamıştır? 
Yine neden topraklarımız, bir gecede yükselen 
sefalet barınak! ariyle dolmaktadır, niçin sevgili 
vatandaşlarımızın çoğu köylerde olsun, şehirler
deki gecekondularda olsun, medeni şartlardan 
yoksun, çamur yığınlarında yaşamaya mecbur 
edilmektedir? İşte yarının dünyasının daha mut-
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lu olması için vakit geçmeden bu nedenlere par
mak basmaya ve mutlaka gerçek çözüm yollarına 
kavuşturmaya mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri; milletimiz, bugün 
hür ve medeni ortamda güvenlik, refah ve mut
lu olmak çabası içindedir. Kalkınmamızı gerçek
leştirmek için her şeyden evvel süratle sanayileş
meye gitmek zorundayız. Ekonomimizi sağlam te
mellere oturtmanın ve sosyal gelişmemizi sağlama
nın en güçlü yolu budur. Meseleyi memleketimi
zin gerçekleri içinde tahlil ettiğimiz zaman gör
mekteyiz ki, bugünkü toplumumuz sanayileşme 
hamlemize paralel olarak gittikçe yaygın bir hal 
alan bir şehirleşme olayı ile-karşı karşıyadır. An
cak bu olay, yetersiz, dengesiz ve düzensiz ola
rak cereyan etmektedir. Nüfusumuzun bilinen ar
tış hızına mukabil topraklarımızın verim kabili
yetinin az oluşu da vatandaşlarımızı karınlarını 
doyurabilmek ve nisbeten rahat bir ortama ulaş
mak hayaliyle şehirlerimize akın etmeye zorla
maktadır. Nitekim 1920 yılında nüfusumuzun 
yüzde 16 ,sı, 1945 yılında yüzde 18 i şehirlerde ya
şar iken, bugün yüzde 28 i şehirlerde yaşamakta
dır. Bu olay ilk nazarda kalkınmamızın belirti
leri olarak nitelendirilebilir. Ancak, şehirlere ge
len vatandaşlarımıza Anayasamızın 49 ncu mad
desinin öngördüğü sağlık şartlarını da kapsıyan 
konut imkânı Devletçe sağlanmadığından, kendi
leri başlarının çaresine bakmaya meebur kalmak
ta ve bu yüzden köylerdeki yoksul yaşama şart
ları, şehirlerde aynen dirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Çok yönlü kalkınma her şeyden evvel 

memleketimizin tabiî kaynak - sermaye - in
san unsuru arasında üçlü bir denge kurmakla 
hedefine ulaşabilir. Türkiye'mizde ise, kay
nakları işleyen sermaye ve insangücü, bölgeler 
ve sektörler arasında dengesiz bir dağılım 
göstermektedir. Sanayiimizin belli şehirlerimiz
de yoğunluk arz etmesi, vatandaşlarımızı bu 
şehirlerimize doğru çekmektedir. Gerçekten 
Ankara'daki nüfusun % 60 ı, İstanbul'daki nü
fusun % 45 i ve İzmir'de de % 35 i gecekon
dularda yaşamaktadır. Bu işin kısa bir bilan
çosunu yapmak icaibederse, halen 8 milyon 
olan şehir nüfusumuzun, 2 milyon 150 binlinin 
gecekondularda yaşaması gibi hazin bir tablo 
ile karşı karşıya geliriz. Kalkınma Plânımı
zın bugüne kadar bir türlü gerçekleştirilemi-
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yen hedefleri yerine getirilmediği takdirde, 
de, bıı manzara seneler sonra .büsbütün acıklı 
bir hal alacak ve 10 sene sonra en aşağı 2 mis
li insana ev bulmak gerekecektir. Plân hedef
lerimiz itibariyle, yılda şehirlerde 120 bin ve 
köylerde 100 bin ev yapılması öngörülmekte, 
buna mukaıbil ancak yarısı fiilen gerçekleşti-
rilmektedir. 

Filhakika gecekondu meselesini halletmek 
nıaksadiyle 775 sayılı Kanun çıkarılmış ve tat
biki istikametinde de; gecekondu tesbiti işlem
lerini bitirmek, 36 ncı maddenin emrettiği yö
netmeliği yürürlüğe koymak ve 4 yıllık uygu
lama programını hazırlamak gibi hizmetler 
kaydedilmiştir. Ancak gecekondu problemi
nin halli için 350 milyon liralık yatırıma ih
tiyaç vardır. Buna mukaJbil bütçede ihtiyacın 
onda biri kadar yani 28 milyon liralık bir 
ödenek ayrılmış ve bu suretle dâvanın realize 
edilmesi imkânı peşinen bertaraf edilmiştir. 
Kaldı ki, münferiden Gecekondu Kanunu da 
dâvayı tam ve kâmil bir surette çözümlemeye 
yeterli değildir. Daha ziyade mevziî ve kısa 
vadeli bir hal çaresi niteliğindedir. 

Kalkınmamızın temellerinin iyi tesis edil
mesinde, aşılması gereken en mühim merhale 
de tarım sektöründeki nüfusun, sanayi ve hiz
metler sektörüne düzenli bir şekilde aktarıl
masıdır. Nüfusumuzun vatan sathında dü
zensiz dağılışı ancak bu suretle önlcneıbilir. 

Bu sebepledir ki, yalnız konut inşa etmek, 
yahut inşa şartlarını halletmek yerl-eşme prob
lemimizi özlenilen düzeye ulaştırmaya yeterli 
değildir. Her şeyden evvel tarım, sanayi ve 
hizmet sektörlerindeki yatırımların, nüfusu
muzun yaşama yerlerinin değişmesine ve im
kânlarının gelişmesine yol açacak şekilde dü
zenlenmesi lâzımdır. Gerçi kalkınma hızımız 
sanayiimizde % 8,3 olarak ifade edilmekte ise 
de, vatan sathındaki dağılımı dengeli değil
dir. Bu ahenk sağlanmadıkça da, şehirleşme 
olayını, düzensiz bir nüfus yığılması şeklinden 
kurtarmaya imkân olamryacaktır. îşte bu za
ruretler, bizi vakit kaybetmeden Türk toplu
munun gelecekteki mutluluğu için, ulaşmasını 
istediğimiz, yaşama şartlarını gerçekleştirebi
lecek rasyonel ve gerçekçi bir konut politi
kası tesbit etmeye mecbur etmektedir. Bu hu
susta ilk hedefimiz, bugün belirli birkaç şehir

de toplanan ekonomik potansiyelin yarattığı 
işgücü arzını, vatan sathında başka iş talebi 
merkezleri tesis ederek, dengeli nüfus dağılı
mını sağlıyacak bir yerleşim plânı yapmak 
olmalıdır. Filhakika, İmar ve İskân Bakanlığı 
7 bölgemizin plânını ikmal etmiş olup, kalan 
bir bölgenin plânının da bu yıl içinde ikmal 
edileceğini memnunlukla öğrenmiş bulunuyo
ruz. Ancak, meselelerin Türkiye ölçüsünde de
ğerlendirilebilmesi ve sektÖrlerarası dengenin 
sağlanabilmesi için plânların bir bütün haline 
ifrağı zaruridir. Diğer taraftan, Gecekondu 
Kanunundan başka, Konut ve Arsa Ofisi ka
nunları tasarılarının da hazırlanarak Meclise 
sevk edilmeleri, bir bakıma konut dâvamızın 
hallinde bir adım olarak nitelendirilebilir. Bu
nunla beraiber, bunların tatbikatında da isabetli 
sonuçlara varalbilmek için, yine Türkiye'mizin 
özelliklerini kapsıyan ve bölgelerin imkân ve 
ihtiyaçlarını göz önünde tutan bir genel plân 
içinde ele alınmaları iktiza eder. Kanaatimiz
ce, mesken dâvamızı yurt çapında uzun vadeli 
ve dengeli bir şekilde çözümlemenin en uygun 
hal tarzı, evvelâ bu noktada ittifak etmemiz 
ve vakit kaybetmeden tatbika koyulmamızdır. 
Aksi takdirde, bütün iyi niyet ve gayretler, 
günlük ferahlama tedbirleri olmaktan öteye 
geçemiyecek ve Türk toplumunun yerleşme dâ
vası daha uzun seneler keşmekeşten kurtarıla-
mıyacaktır. 

Muhterem milletvekilderi; 
Toplumumuzun insanlık haysiyetine yakışır 

bir yerleşime düzeyine kavuşturulması ideali
mizin gerçekleştirilmeısi için, ikamet politika
mızın kararsızlıklardan kurtarılarak, memleket 
gerçeklerine uygun bir uygulamaya yöneltil
mesi zaruridir. 

5 Yıllık Plâna göre, umumi yatırımlarımı
zın % 20 si konut yatırımlarına ayrılmasına 
rağmen, mesken sıkıntısı geçen devrede halle
dilememiştir. Bunun en mühim âmili, Devle
tin halk tipi ucuz konut inşa hamlesine bir 
türlü girişememesidir. 

Halen konutlarımız, nitelik ve sayı bakı
mından hızla gelişen toplumumuzun ihtiyaçla
rına cevap verememektedir. Yatırımların, da
ha ziyade lüks inşaata yönelmesi önlenmedik-
çe de, bu hal sürüp gidecektir. 
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Konut işlerimde doğru yargılara varabil
mek için, evvelâ ucuz halk konutu standart
larının, bölgelerin özelliklerine göre tesbit edil
mesi lâzımdır. Kamu sektörünün yatırımla
rını bu tip konutlara teksif etmesi gerektiği 
gibi, vergi muafiyetinden, konut kredisin
den de yalnız bu tip konutlar istifade ettiril
melidir. Buna mukabil toplu konut yapacak
lara öncelik tanınmalıdır. 

'Diğer taraftan, arsa ile ilişkin problemle
rin de halledilmesine önem verilmesi lâzımdır. 
Arsa alım - satım oyunları yüzünden arsa fi
yatlarının alabildiğine yükselmesi halkımızı mu
tazarrır etmektedir. Hazırlanan arsa ofisi ka
munu ilo, Bakanlık fiyat artışlarını önlemek 
üzere tanzim alış ve satışları yapacağı gibi, 
konut, «anayi ve turizm bölgeleri için arsa sağ
lamak görevini üzerine almaktadır. Biraz olsun 
piyasada ferahlık yaratacağını (inildettiğimiz 
bu tasarımın kanunlaşmasını dilerken, imar plân
larında bina yapılması öngörülmüş arsala
rı, uzun müddet bcklcitlimesini önleyici ted
birler .alınmasını ve arsalarım rayiç değerler üze
rinden vergilendirilmesini önemle temenni ede
riz. 

Şehir gelişmelerinim, yönlendirilmesinde en 
mühim unsur imar plânlarıdır. Tatbikatta, imar 
plânları sık sık tadil edilmekte ve şikâyet 
konusu olmaktadır. Tatbikat farklı olunca da, 
vatandaşlarım Hükümete güveni sarsılmakta
dır. Bu güvenin temin edilebilmesi için imar 
plânlarının şehirlerin ihtiyaçlarından başka, 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini uzun 
bir perspektif için kapsaması ve hızlı tatbik 
edilebilir nitelikte olması lâzımdır. Bu nokta, 
imar plânlarının tanziminde Bakanlığın mües-
siriyet ve kontrol sağlamasiyle temin edilebile
cektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Memleketimiz jeolojik bakımdan sağlam bir 

zemin üzerine oturmadığından sık sık deprem 
felâketine mâruz kalmaktadır. Bu sebepledir 
ki, âfet işleri İmar ve iskân Bakanlığımızın 
devamlı surette meşgul, eden bir konu haline 
gelmiştir. 1966 yılında, Muş, Varto, Karlıova, 
Hınıs bölgesi milletçe hepimizi can evimizden 
vuran iki deprem felâketine mâruz kalmış
tır. Bunun neticesinde 2 270 vatandaşımız 
ölmüş, bir okadar vatandaşımız yaralanmış, T5 

bin civarında da hane yıkılmıştır. Hâdiseye ob
jektif bir açılan bakılınca, imar ve İskân Ba
kanlığının bu acının tahribatının mümkün 
olduğu kadar hafifletilmesi için, elinden gelen 
gayretleri gösterdiği anlaşılmaktadır. Ez
cümle, 6 295 baraka tahsis edilmiş, 16 664 kişi 
iskân edilmiş ve 12 050 kişiye de para yardımı 
yapılmıştır. Bununla beraber Bakanlığın ön
ceden hazır bir plânı olmadığı için, mesele bir 
tedbirler manzumesi içinde ele alınamamış ve 
bu yüzden bütün iyi niyet ve gayretler hede
fine ulaşamamış ve birçok vatandaşlarımız 
açıkta kalmıştır. 

Bakanlık, depremi takiben vatandaşın, ba
raka tahsisi, muvakkat iskân yahut para yar
dımlarından hangisini tercih edeceğini tesbi-
te tevessül etmiştir. Ancak, bu yardımla
rın ölçüsü ve mahiyeti önceden açıklanmadı
ğından felâketzedelerin çoğu, o anın ıstırap 
ve heyecanı içinde, isabetli tercihlerde bulu
namamışlar ve bu yüzden yardımlar ile ihti
yaçlar arasında ahenk kurulamamış, şikâyet
ler sürüp gitmiştir. Alman tedbirlerin gerçek 
isabet derecesi, hiç şüphe yoktur ki, Meclis 
tahkikatı sonunda bclil olacaktır. Bu itibarla 
bu konuda daha fazla fikir serd etmeyi şim
dilik zamansız bulmaktayız. Ancak, bu bölge
miz devamlı surette yer sarsıntılarına sahne 
olabileceğinden daimî iskân plânlamasının bi
ran evvel yapılarak, şehirlerin yerlerinin böl
genin geçim şartları, ürün kabiliyeti ve ge
lişme imkânları göz önünde tutularak tesbit 
edilmesi zaruridir. Diğer taraftan, yardım
ların hane başına yapılması da şikâyet konusu 
olmaktadır. Bunların bertaraf edilebilmesi 
için, hak sahiplerinin tesbiti işleminin sü
ratle ikmal edilmesini temenni ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, 

Geçen yıl âfet işleri için, Devlet bütçesin
den 60 milyon lira ayrılmış olmasına rağ
men, bu yıl için ancak 50 milyon lira tef
rik edilmiştir. Ayrılan meblâğ ile 5 bin âfe
tin karşılanması ve 21 100 âfetin de 1968 
yılma devredilmesi plânlanmıştır. Bu şartlar 
altında bu yıl içinde zuhur edebilecek âfet
lerin tam mânasiyle karşılanamıyacağı kesin
likle anlaşıldığı gibi, halen mevcut zararların 
da telâfi edilmesi imkânsız gözükmektedir. 
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Diğer taraftan âfete mâruz kalan vatan
daşlarımızın büyük bir kısmına ev yapımı 
için bin beş yüz lira gibi sembolik bir para 
vermekle iktifa edilmiştir. Âfetler Kanununa 
göre, köylerde 10 bin, kasaba ve şehirlerde 
15 000 liraya kadar yardım yapılması müm
kün iken, çok dar ölçüler içinde kalınma
sını üzüntü ile karşılamakta, geç de olsa bu 
hatanın tashihi cihetine gidilmesi zaruretine 
inanmaktayız. . Bu konudaki sözlerimize son 
vermeden önce, henüz kanuniyet kesbetme-
miş bulunan âfetler kanunu tasarısını son 
âfetlerin ortaya çıkardığı gerçeklerin ışığı 
altında ıslahını dileriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
İller Bankamız, belediyelerin kamu hizmetle

ri için ihtiyaç duyacağı kredileri sağlamak ve 
bunların inşaat hizmetlerini yürütmek ve borç
lanmak gücünü kaybeden belediyelere yardım
larda bulunmak gibi çok mühim kamu görev- • 
lerini uhdesinde toplamıştır. Ortak idarelerin 
günden güne artmakta olan âmme hizmetlerini 
karşılamak üzere olağanüstü çaba gösteren İller 
Bankasının, hibe şeklindeki yardımlarını yürü
tebilmesi için Hazinece yapılması öngörülen 90 
milyon lira yardımın zamanında bankaya veril
mesinin teminini önemle temenni ederiz. 

Belediye gelirleri Kanununun yerine ikame 
edilmek istenen tasarı, dolayısiyle İller Bankası
nın kaynaklarını da takviye edeceğinden biran 
evvel kanunlaşması lüzumuna işaret etmek is
teriz. 

İmar ve İskân Bakanlığının bünyesinde yer 
alan Türkiye Emlâk Kredi Bankası da yurdu
muzda meskensiz vatandaşları, özellikle dar ge
lirlileri mesken sahibi yapmak gayesiyle, uzun 
vadeli ve ipotek mukabili kredi tahsisleri yap
maktadır. Banka,, kısa vadeli kredi teinin ede
bilirken, vatandaşa uzun vadeli kredi vermekte
dir. Bu yüzden banka son yıllarda sıkıntı çek
meye başlamış ve hâsıl olan gecikmeler vatandaş
larımızın şikâyetlerine yol açmıştır. Halen ban
kanın 27 654 aded ve bir milyar yüz yirmidört 
milyon doksansekizbin liralık taahhüdü mevcut
tur. Şu kadar ki, 6 ay evvel sırası gelmiş olan 
522 563 000 liralık 13 242 aded mukavele müş
terisine henüz tediye yapamamıştır. Bu duru
mun düzenlenebilmesi için, Emlâk Kredi Ban
kasının sermayesinin 300 milyon liradan bir mil

yar liraya çıkarılmış olmasını memnunlukla 
kaydetmek isteriz. Bu arada, vatandaşlarımıza 
daha müessir hizmet imkânı sağlanabilmesi için 
Hazinenin sermayeye ait taahhütlerini vakti za
manı ile ifa etmesini ve nihayet iki - üç sene 
içerisinde ikmal etmesine âzami itina gösteril
mesini Önemle temenni ederiz. 

Sözlerime son vermeden evvel memleketimi
zin dengeli kalkınma dâvasında önemli hizmetler 
ifa eden İmar ve İskân Bakanlığı mensuplarına 
1967 yılı bütçelerinin hayırlı olmasını diler, Yü
ce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grrupu adı
na Sayın Tarık Ziya Ekinci, buyurunuz efendim. 

T.l.P. GEUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekilleri; 

İmar ve iskân Bakanlığının 1967 yılı bütçesi 
üzerinde T.l.P. Meclis Grupunun görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
1961. Anayasası ile girdiğimiz plânlı kalkın

ma döneminde, İmar ve iskân Bakanlığı tek 
başına veya diğer bakanlıklarla koordinasyon 
halinde toplum hayatımıza ilişkin, son derece 
önemli sosyal zorunlıarı çözümlemekle görevli bir 
Bakanlıktır, imar ve iskân Bakanlığı bu önemli 
görevi yerine getirmek için, hem yatırımcı hem 
de icra edici çift bir fonksiyana sahiptir. 

Çeşitli fonksiyonları olan Bakanlığın temel 
görevleri, özetle dengeli bir şehirleşme ve toplum 
gerçeklerine uygun bir mesken politikasını yürüt
mekten ibarettir. 

Dengeli ve düzenli bir şehirleşme hareketini 
sağlamak ve toplum, gerçeklerine uygun bir mes
ken politikasını tesbit etmek, tek başına halledi
lecek bir konu olmaktan uzaktır. Bu temel gö
revler toplumun genel kalkınmasına ilişkin, eko
nomik ve sosyal sorunlarımızın tümü ile sıkı 
bir bağlantı halindedir. Bu itibarla tarımda ve
rimi artıracak köklü tedbirler alınmadan, plân
lı bir sanayileşme hamlesini gerçekleştirmek su
retiyle dengeli ve adaletli bir istihdam politi
kası ile işsizliğe son verilmeden, ne düzenli bir 
şehirleşmeye, ne de toplum gerçeklerine uygun 
bir mesken politikasını yürütmeye imkân vardır. 

Toplum gerçeklerimizle çelişme halinde olan 
A.P. iktidarının ekonomik ve sosyal politikasının 
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bir sonucu olarak, ülkemizin bütün sorunları gi
bi, şehirleşme ve mesken sorunlarımız da gün 
geçtikçe vehamet kazanacak ve palyatif tedbir
lerle yapılan hamleler olumlu hiçbir sonuç ver-
miyecektir. Toplum kanunları ve 'ekonomi kural
larına ters düşen bu tutum içinde, toplumsal so
runlarımız bir çığ gibi büyüyecek ve durmadan 
gelişen başıboş şehirleşme hareketinin yarattığı 
sorunlar tek başına A.P. iktidarını içinden çı
kılmaz bir badireye atmaya yeterli olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'de son 20 yıl
dan beri, gittikçe artan bir hızla, dengesiz ve 
düzensiz bir şehirleşme hareketi görülmektedir. 
1945 yılında şehirlerimizde 4,7 milyon nüfus 
yaşarken, 1965 yılında şehirlerdeki nüfus 10,8 
milyona çıkmış bulunuyor. Şehirlerimizdeki bu 
süratli nüfus artması sadece şehir nüfusunun 
artmasından değil, daha çok köylü nüfusun köy
den şehre doğru akmasından ileri gelmektedir. 
Nitekim, 1940 - 1950 yılları arasında % 17,5 
olan genel nüfus artışına karşılık, şehirsel nüfus 
artışı % 20,4 iken; 1950 - 1960 yılları arasında 
% 32,8 olan genel nüfus artışına karşılık şehir
sel nüfus artışı % 79,4 e çıkmıştır. Görüldüğü 
gibi, şehirlerdeki bu süratli nüfus artışı köyden 
şehre doğru devamlı bir akının sonucudur. 

Fakat Türkiye'deki bu şehirleşme hareketi, 
Batıda 1.9 ncıı asırda görülen büyük şehirleşme 
hareketinden farklı bir muhteva taşımakta ve 
ayrı sosyal etkenlerin tesiriyle gelişmektedir. 

Batıdaki şehirleşmenin temelinde itici sebep 
hızlı bir sanayileşmedir. Hızla sanayileşme so
nucu, büyük sanayi merkezleri haline gelen şe
hirler taran sektöründe yaşıyan nüfus kendi
lerine çekmek suretiyle süratle gelişmişlerdir. 
Batıdaki bu sanayi inkılâbının ardından tarım 
alalımda da teknik ilerleme olmuş ve makinalı 
tarıma geçilmiştir. Tarımdaki bu teknik ilerle
me, az emek gücü ile daha büyük istihsale im
kân verdiğinden bu gelişme de ' sanayileşmeye 
paralel olarak tarım sektöründe yoksullaşan nü
fusun şehirlere akmasına sebebolmuştur. Böy
lece Batıda bir yandan sanayileşmenin çekici 
etkisi yanında, makinalı tarımın da itici etki
siyle birbirini tamamlıyan çift etkenli bir şe
hirleşme hareketi görmekteyiz. Ama Batıda gör
düğümüz bu şehirleşme hareketinin temel se
bebi sanayileşme • olmuştur. Başlangıçta düzen
siz ve başıboş bir şekilde gelişen büyük Batı 

şehirlerinde, ilk yerleşme sahaları sosyal çözül
me ve çürüme sahaları olarak belirmiş, önemli 
sosyal ve ekonomik sorunlar yaratmıştır. Fa
kat sanayileşmenin gittikçe gelişmesi, yeni iş 
imkânlarının doğması, ücretlerin giderek art
ması sonucu, hayat seviyesi yükselince ilk iskân 
mıntakasmda oturan nüfus daha iyi konutla
rın bulunduğu yerlere göçmüştür. Bu sebeple 
Batıda şehirleşme hareketinin başlangıcında 
görülen sosyal çözülme sahaları, bizdekinin ak
sine devamlı bir sosyal problem olmamış, 
modern şehirleşmede geçici bir safha teşkil et
miştir. 

Halbuki bizde, 20 yıldır giderek artan şe
hirleşme hareketi tamamen farklı bir mahiyet arz 
etmektedir. Büyük şehirlerimizin etrafında te
essüs eden geniş gecekondu semtleri, sosyal çö
zülme alanları olarak bir devamlılık arz etti
ğinden, son derece önemli sosyal ve ekonomik so
runların ortaya çıkmasına sebebolmuşlardır. 

Bizdeki şehirleşme olumlu bir sanayileşmenin 
sonucu gelişen şehirlerin tarım nüfusu üzerin
deki çekiöi etkisinden meydana gelmemiştir. 
Çünkü bizde temel bir sanayileşme hamlesi ol
madığı 'gibi, son derece yavaş bir tempo ile gelişen 
sanayileşme hareketi yanında, şehirleşme çok 
daha süratli olmaktadır. Bizdeki şehirleşme ha
reketinde sanayileşmenin çekici etkisi yok de
necek kadar az olmasına rağmen, tarım alanın
daki itici, kovalayıcı faktörlerin önemi büyük 
olmuştur. O halde bizdeki şehirleşmenin -temel 
sebebi Batıdaki şehirleşmeden farklı olarak ta
rım sektöründeki itici etken olmuştur. Sana
yileşmeden bağımsız olarak başlıyan makinalı 
tarımla birlikte, kredi ve teknik imkânsızlıkla
rın küçük işletmeler için yarattığı zorluklar 
ve miras gibi sebeplerle toprağın mahdut el
lerde birikmesi köylünün giderek yoksullaşma
sına sebebolmuştur. Toprak dağılışmdaki ada
letsizliği giderici ve tarımda verimliliği artıran 
tedbirlerin alınmamış olmasına bağlı olarak, ta
rım sektörü barındırdığı nüfusu geçindireme-
diğinden köyden şehre doğru bir göç başlamış
tır. Büyük şehirlerimizde artan ticari faali
yetlerle ilgili olarak, kamu sektöründe hizmetle
rin artması vetiresi de köyden şehre doğru 
akının hızlanmasında etken rol oynamıştır. Bu 
yoksullaşma vetiresi sonucu, tarım sektöründe 
son derece zor duruma giren köylüler hayatla-
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rını kurtarmak ümidiyle şehirlerin yolunu tut
makta ve gecekondu sefaletinin içine düşmekte
dirler. 

Batıdaki şehirleşme hareketinde, şehirler içten 
farklılaşarak ve farklılaşan sahalar birbirleriyle 
belirli münasebetler meydana getirip organik 
bir bütün halinde büyüdükleri halde; bizim 
şehirlerimiz dışardan eklenerek büyümektedir. 
Bu büyümede dışardan eklenen gecekondular, 
hiçbir zaman şehrin diğer mıntakalariyle ve bü-
tüniyle organik münasebetler kuramamaktadır. 
Gecekondularda yerleşen nüfus, Batıda şehir
leşme prosesinde olduğu gibi, şehrin bütünü ta
rafından massedilerek bir şehir nüfusu haline 
gelememektedir. 

Buna rağmen plânlı bir şekilde süratli bir 
sanayileşme hamlesi gerçekleştirilir ve tarımda 
verimliliği artıracak tedbirler alınırsa bu şehir
leşme hareketi kalkınmamız için teşvik edilme
ye değer mesut bir oluşumdur. Böyle bir plânlı 
kalkınma hamlesi içinde 'kanuni tedbirlere baş
vurmadan tabiî seyrine bağlı olarak şehirleş
me hareketi düzenli bir hal alır. Aksi halde bu
günkü adaletsiz ve dengesiz sosyal ilişkiler 
içinde, bu başıboş şehirleşme hareketi son de
rece vahîm sosyal ve ekonomik sorunlara yol 
açmakta devam edecektir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtında şehirleşme ko
nusunda yapılan bir tahminde şehirlerimizde 
yaşıvan nüfusun önümüzdeki 20 yıl için en 
azından 25 milyona çıkacağı öngörülmektedir. 

Şehirleşme oluşumunun gelişmemizde olumlu 
bir imkân olarak değerlendirmek için bu oluşu
mun yarattığı büyük sorunları çözmek üzere 
Devlete çok ciddî görevler düşmektedir. Oysa 
A.P. iktidarı süratli şehirleşen nüfusun sorun
larını Avrupa'ya işçi, Avustralya'ya göçmen 
göndermek ya da kanunlar çıkararak icrai yol
dan köylü nüfusu köye bağlamak gibi palyatif 
tedbirlerle çözümleme gayreti içindedir. 

•Bilindiği gibi, bir toplumun bütün sosyal ve 
ekonomik sorunları birbirine sıkı bir şekilde bağ
lı olup birbirini karşılıklı olarak etkilemek
tedirler. Bu sebeple, kanun çıkarmak veya ic
rai tedbirlerle tek basma yürütülen düzenli ve 
dengeli bir şehirleşme gayretinin şansı olamaz. 
Şehirleşmenin ortaya çıkardığı en önemli mese
le, şehirlere gelen nüfusa iş alanları açmaktır. 
Bu da ancak sanayileşme ile mümkündür. Az 

gelişmiş ve sermaye imkânları kıt bir ülke ol
mamız hasebiyle, ancak köklü bir toprak reformu, 
tarım sektöründe üretimi artıracak rasyonel ted
birleri almakla ve sanayileşmemizi engelliyen 
köklü sosyal dönüşümleri yapmak suretiyle sa
nayileşmeyi gerçekleştirebiliriz. Bu alanda imar 
ve iskân Bakanlığına düşen görev; sağlam bir 
şekilde altyapı tesislerini sağlamak ve sanayileş
meye uygun şehir arazisi bulmaktır. Oysa gü
nümüzde, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde 
sanayileşmeyi teşvik edecek imkânların yaratıl
ması bir yana, aksine sanayileşmeyi baltalıyacak 
davranışlar görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, arsa spekülâsyonu ve 
lüks inşaat yatırımları emniyetli olduğu kadar 
büyük kazanç vasıtaisı olmakta devam ettiği sü-

.rece ne dengeli bir şehirleşmeye ve ne de kalkın
mamız için gerekli olan sanayileşmeyi gerçek
leştirmemize imkân vardır. 

1949 yılında 2 000 liraya alman bir arsanın 
1955 te 700 000 liraya el değiştirmesi, izmir'de 
Alsancak semtinde 1947 yılmda fiyatı 4 000 lira 
civarında olan arsaların 1962 yılında 500 000 li
raya müşteri bulması ve istanbul'da 1 yıl içinde 
1,5 milyar liralık emlâk alış - verişinin yapıl
mış olması göz önüne alınırsa, millî sermaye bi
rikiminin hangi ellerde ver nasıl heba edildiğini 
anlamak mümkündür. Bu derece büyük kazanç 
imkânları sağbyan arsa spekülâsyonu ile uğra
şan çevrelerin, şehir plânlan üzerindeki tasar
rufları ve dengeli bir şehirleşme çabası üzerin
deki olumsuz etkilerini tahmin etmek hiç de zor 
değildir. 

Aynı şekilde arsa spekülâsyonuna ilişkin lüks 
konut inşaatına gösterilen özel ilgi hem dengeli 
ve düzenli bir şehirleşmeye, hem de ülkemiz 
gerçeklerine uygun bir mesken politikasının uy
gulanmasına engel olmaktadır. Lüks konut ya
pımına gösterilen özel ilgi sebebiyle her yıl ge
nel yatırım hacminin % 25-30 kadarı konut ya
tırımlarına ayrıldığı halde konut açığımız bir 
türlü kapanamamaktadır. 5 Yıllık Plânda ko
nut ve arsa politikası için öngörülen tavsiyeler 
yerine getirilerek lüks konut yerine halk tipi 
standart konutlar yapıldığı takdirde genel ya
tırım hacminin % 20 si bir yatırımla konut açı
ğımızı kapamak mümkündür. Halbuki bugün
kü tutumla., genel yatırım hacminin % 30 u ko
nut yatırımlarına ayrıldığı halde ancak, yıllık 
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ihtiyacın 1/3 ü karşılanmaktadır. Lüks konut 
yapımı ve lüks konutlara kredi vermede bir ka
mu kuruluşu olan Türkiye Emlâk Kredi Banka
sının da öncülük etmiş olması son derece üzüntü 
vericidir. 

Ama spekülâsyonuna gösterilen bu büyük 
iştaha karşısında Devlet ve belediyeler, şehirle-
rimizde okul, hastane, çocuk bahçesi, park 
yapmak için yer bulmakta zorluk çekmektedlr-
'ler. Tarihî ve tabiî zcnginliklerimiz taıhriibedil-
mektödir. Sahillerimiz bir avuç varlıklı ailenin 
ve yabancıların emrine girmektedir. Bu plân
sız ve başıboş g-jdişto en büyük şehirlerimizin 
plânlarının olmayışımın da büyük rolü vardır. 
Örneğin, dünyanın en müstesna şehri olan İs
tanbul'un henüz sağlam bir şehir plânı yoktur. 
Harb yıllarında Pnost'un hazırladığı plân üze
rinde yapılan gayri ilmî değişiklikler İstanbul 
plânını içinden çıkılmaz bir duruma sokmuş
tur. 1961 - 1963 yıllarında şehir plânına temel 
olmak üzere hazırlanan Doğu Marmara bölge 
plânı rafa kaldırılmıştır. Geçen yıl kurulan 
İstanbul Nâzım Plân Bürosu son derece kıt 
imkânlar içinde çalışmaktadır. Bu mahdut im
kânlarla İstanbul plânı 20 yıldan evvel tamaım-
lanamaz. İstanbul gibi bir şehirde plânın bu
lunmayışı büyük adaletsizliklere, suiistimalle
re ve haksız kazançlar sağlanmasına yol açaca
ğı inkâr edilemez bir vakıadır. Ancak, şahir
lerin plânlarının hazırlanmış olması da mese
leyi halletmez. Ankara, Adana ve diğer birçok 
şehirlerimiz im şehir plânları hazırlanmış olma
sına rağmen, plânın uygulanmadığı ve bu şe
hirlerin de plânlı bir gelişmeden yoksun oldu
ğu görülür. İmar ve İskân Bakanlığı belediye
lerin şehir plânlarına bağlı kalmalarını sağlıya-
cak murakabeyi yapması gerekirken bu hu
susta ciddî l.ir çaba sarf edildiğini gösterir 
emareler yoktur. Aksine Bakanlığın bu konu-, 
da belirli bîr çaba gösteren Şehircilik Araştır
ıma Müdürlüğünü dağıtmış olması gerçek bir 
planlanmayla itibar etmediğinin bir belirtisidir. 

Şehir imar plânlarının uygulanmasını en-
g'elliyen asıl nedenler, k i mu zararına işliyen ki
şisel arsa tasarrufları ve arsa ticaretimin bü
yük kazanç1 ar sağlanmasına imkân vermesidir. 
Beş Yıllık Pıân gereğince arsa bedelinin konut 
maliyeti içinde âzami % 5 - 10 arasında bir yer 
tutmısı gerekirken, bugün bizde ansa bedelli 

konut maliyeti içimde % 10 - 50 arasında bir 
yer Lutmaktndır. Bu da toplum gerçeklerine 
uygun bir konut politikasının gerçekleştirilme
sine engel olan önemli bir faktör teşkil etmek
tedir. 

Bugün dünyanın bütün ileri ülkelerimde şe
hir arazisi. diğer bir deyimle arsalar bir tica
ret metaı olmaktan kurtarılmış ve imar plâ
nı gereklerine göne kamu yararına kullanıl
maktadır. Hodanda ve İsveç'te şehir arazileri
nim hemen hemen tamamı belediyelere aittir. 
İngiltere ve İtalya'da arsalarda meydana ge
len kıymıet artışı kamuya mal edilmektedir. 
Fransa'da şehirlerin gelişme alanlarında, bele
diyelerin istimlâk ve şüf'a hakları vardır. Ay
rıca bütün Batı ülkelerinde igayriirmerikuller-
den alman yüksek ve âdil vergiler, şehir imar 
plânlarınım uygulanmasını sağlamak için, gay
rimenkul mülkiyetinin engelleyici bir faktör 
olmasını önlemek içindir, Bütün bu tedbirler, 
işenir arazilerinin ticari niteliğinden dolayı, şe
hir plânlaması üzerindeki baskılarımı önlemek 
gayesine matuftur. Bizde de arsa spekülâsyonu 
ve lüks komut inşaatına gösterilen aşırı ilgi 
sebepleriyle, ansa mülkiyetinin kullanılışı top
lum yararına aykırı bir nitelik arz ettiğinden 
Anayasanın 36»ncı maddesi uyarınca bütün 
şeıhir arsalarının kamulaştırılarak belediyele
rin mülkiyetine verilmesi zorunludur. Aksi hal
de plânlı bir şehirleşmeyi gerçekleştirmek 
ımümkün değildir. 

Bugünkü imkânlarla bile başıJboş bir şeihir-
leşimeyi frenlemek ve memleket gerçeklerime 
uygun bir konut politikasını yürütebilmek için 
Beş Yıllık Plân ilkelerine sıkı bir şekilde bağlı 
kalmak yeterlidir. Üzüntü ile ifade edelim ki, 
Beş Yıllık Plânın tesbit ettiği temel ilkelere 
itibar edilmediği ve konut sorunumuzun be
lirli bir politikadan yoksun bir başıboşluk için
de görülmektedir. Bu sebeple konut politika
sına ilişkin plân ilkelerini bir kere daha hu
zurunuzda arz ötmeyi bir görev sayarız: 

1. — Konut yapımında, özel sektör yatırım
ları vergi politikasiyle düzemleneceık, kamu 
kaynakları ve krediler yalnız standart halk 
konutlarına tahsis edilecektir. 

2. — Lüks konut yapımına hiçbir surette 
kredi verilmiyecektir. 
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3. — Konut kredisi yenilenlere ucuz arsa 
Sağlanmasında kolaylık gösterilecektir.. 

4. — Arsaların bekletilmesini önleyici ted-
ıbirler alınacak, arsalar rayiç badeli üzerinden 
vergilendirilecektir. 

5. — Belediyeler gerektiğinde düzenleme1 

satışı yapmak üzene ama stoku yapacaklar
dır. 

6. — Her bölge için ekonomik ve sağlık 
şartlarını haiz halk konutu teabit edilecektir. 

'7. — Belediyelerce imar plânına bitişik 
•alanların imar plânı yapılacak ve kontrol al
tına alınacaktır. 

8. — Arsa (işlerini düzenlemede belediyelere 
yardımcı, bir merkezî kurum tesis edilecektir. 

Sıym milletvekilleri; 
Türkiye tabiî âfetlerin çolk sık görüldüğü 

(bir ülkedir. Yer sarsıntısı, su baskını, yer kay
ması, kaya düşmesi, yangın ve çığ gibi âfet
ler sık sık görülür. 

Yer sarsıntısı Türkiye'nin jeolojik bünyesi 
icaibı önlepmesii imkânı olmıyan bir âfettir. Bi
lindiği gibi Türkiye'nin üçte biri bininci dere
cede bir deprem bölgesini teşkil etmektedir. 
Aktif faylı bir kuşak Ege sahillerinden bağ
lıyarak, Kuzey - Anadolu'nun Güney - Doğuya 
doğru, Güney - Doğu'dan da Batı - Anadolu'ya 
doğru Türkiye'yi bir kuşak gibi sarmaktadır. 
Bu derece önemli bir deprem bölgesinde yer
leşmiş bir ülkede, depreme karşı hazırlıklı ol
mak ve gereken bütün tedbirleri bir plâna bağ-
lamalr zorunludur. Buna rağmen, ülkemizde sık 
sık görülen deprem felâketi, önemli derecede 
can ve mal 'kaybına sobobelomaktadır. Deprem 
(bölgelerinin her yönden tetkiki, kabili iskân 
(Oİmıyan yerVrin tahliyemi, buna mücavir yer-
yerdc depreme dayanıklı konut tipimin tesıbit 
-edilerek inşa edilmesi zorunludur. 

Son Doğu depreminin yarattığı büyük fe
lâketin acıları henüz dinmemiştir. Depremden 
zarar gören ailelerin geçici iskân problemi ar
dı arkası gelmiyen şikâyetlere sebeb olmuştur. 
Deprem bölgesinin dağ köylerinde oturan va
tandaşların şikâyetleri devam etmektedir. Ulaş
tırma imkânlarının, gayrimüsaidoluşu sebebiy
le, Meclis Araştırma Komisyonu bu vatandaş 
larımızın içinde bulunduğu durumu görmeye 
ve şikâyetle i ini tosbit etmeye imkân bulama
mıştır. Diğer illerde muvakkat iskâna tabi tu-

K, 

tulan ailelerin de şikâyetlerinin sonu gelme
miştir. Yazılı müracaat1 ar yanında, Ankara'ya 
ikadar gelerek Bakanlığa müracaat edenler, 
toplu halde yapılan basın toplantılaıiyle şikâ
yetlerini kamu oyuna intikal ettirenler görül-
ımektedir. 

Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmala
rının çok ağır gitmesi, bu çalışmalardan ya
rarlanmaya imkân vermemiştir. Toplanan bil
gilerle, geçici iskân konusunda eksikleri tes
bit ödenek, yeniden alınması gereken tedbir
leri ortaya koymak ve Bakanlığı göreve davet 
etmek için yapılan Meclis araştırması, arzu 
edilen gayenin istihsalinde başarılı olamamış
tır. Bu çalışma temposu ile, .Araştırma Komis
yonu raporunun geçici iskân süresinin bitimin
den önce hazırlanacağı şüphelidir. Bu takdirde, 
Araştırma Komisyonunun çalışmaları deprem 
felâketine uğriyan vatandaşlara, geçici iskân 
.konusunda hiçlbir şey getirmemiş olacaktır. 

üoümıüzd^ki Bahar mevsiminde daimi is-
'kân işinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Daimi 
iskân için bölgenin jeolojik, ekonomik ve sos
yal özelliklerinin etüdediknosi ve uygulamaya 
.konacak raporların hazırlanıması gerekirken bu 
konuda ciddî bir hazırlığın mevcudiyetini gös
terir işaretler yoktur. Yapılmış çalışmalar var
sa Yüce Meclise bilgi verilmesini önemle rica 
•ederiz. 

Sayın Milletvekilleri; su baskını, kaya düş-' 
m1 es i ve yangın gibi önlenmesi mümkün tabiî 
âfetlere gelince, Bakanlığın bu konuda da et
kin bir rol oynadığı iddia edilemez. Teknik 
imkânlarla kontrol altına alınması mümkün 
elan su baskınlarının her yıl yeniden tekrarı, 
'bu konudaki ihmalin açık bir belirtisidir. Ba
kanlıkça âfetlere sebobolan ve önlenmesi müm
kün faktörlerin yurt ölçüsünde etütleri yaptırı
larak, genel plânlama içinde önlenme tedbir
leri alınmalıdır. Bilhassa su baskınlarının tek
rarına mâni olmak ve kaya düşmesi tehlikele
rini bertaraf etmek mümkündür. Ülkemizin ge
nci ekonomik ve sosyal kalkınmasına sıkı bir 
sakilde bağlı olan bu tedbirler manzumesi, bu
günkü dar imkânlar içinde bile rasyonel ve 
plânlı bir çalışma ile gerçekleştirilebilir. Tabiî 
âfetlere mâruz kalan yurttaşlara evini yapana 
yandım uygulaması veya konut yapımı işleri 
gayet ağır seyretmektedir. Çeşitli âfetlerdin or-
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taya çıkardığı taleplerin yıldan yıla devredil
mesi şikâyet konusu olmaktadır. 19&6 yılma 
3433 ü biç başlanmamış 7264 konut talebinin 
devrettiği ve IS'06 yılı için de, Doğu depremi 
hariç, çeaûtli tabiî âfetlerin meydana çıkardığı 
4827 talebi göz önüne ahmak bu taleplerin za
manında karşılanmasının zıorunluğu kendiliğin
den ortaya çıkar. 

T.aıbiî âfetler selbcıbiyle bakanlıkça yaptı
rılan konutlarda mahallin özellikleri, talep sa
hiplerinin sosyal durumları ve iş hayatları eıtü-
dodilmeden, önceden hazırlanmış projelere gö
re, inşaatın yapılması büyük sakıncalar doğur
maktadır. Küçük, ihtiyaca elvermiyon ve pa
halı konutların istihkak sahipleri tarafından 
istenmeyişi, iskân edilenlerin borçlarını ödeme 
gücünden yoksun olmaları Bakanlık için müş
kül pnoıblomler doğurmaktadır. Diyarbakır'ın 
Lice ilçesinde kaya düşmesi tehlikesine karşı 
yaptırılan 100 evin küçük ve ihtiyaca elverir 
durumda olmayışı ile birlikte vatandaşların 
ödeme gücü üstünde son derece pahalı mali
yetleri şikâyet konusu olmaktadır. Yeniden 
'görüşülecek Tabiî Âfetler Kanununda maliyeti 
yüksek olan konutların istihkak sahiplerine uy
gun fiyatlarla verilmesini sağlıyacak hüküm
lerin getirilmesini memnuniyetle karşıladık. 

İmar ve İskân Bakanlığının 1967 yıllı büt
çesinin hayırlı olmasını temenni eder, sözleri
me son verirken T. î. P. Meclis Gnupu adına 
Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (T. t. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Gültekin Sakarya, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA GÜLTEKİN SAKAR
YA (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
"değerli üyeleri, sözlerim'e başlamadan evvel 
hepinizi hürmetle selâmlarım. İmar ve İskân 
Bakanlığı 1987 bütçesi hakkında A. P. nıin gö
rüşünü arz etmek üzere huzuranuzda bulunu
yorum. 

9 . 5 . 1958 tarihinde kabul edilen 7116 sa
yılı Kanunla kurulan İmar ve İskân Bakanlığı 
kalkınma plânı yıllık programlarında yer alan 
temel görevleri yürütmek ve beklenen sonu
ca varmak üzere Plânlama ve İmar Genel Mü
dürlüğü, Mesken Genel Müdürlüğü, Âfet İş
leri Genel Müdürlüğü. Yapı Malzemesi Genel 
Müdürlüğü ve bunlara bağlı taşradaki kuruluş

lar ile, ayrıca 711G sayılı Kanunun madde! 
mahsusası gereğince 4759 sayılı Kanunla İller 
Bankası ve yine 4947 sayılı Kanunla Maliye 
Bakanlığına bağlı olarak kurulan Türkiye Em
lâk ve Kredi Bankası gibi kuruluşlar ve işti
raklerin topluca hizmetlerinin yürütülmesinde 
faaliyet gösterilmektedir. 

Konuşmamızda, bütçe hakkındaki görüşle-
ıılmlzi, yukarıda arz edilen sıra üzerinden ya
pacağız. 

Muhterem milletvekilleri; Plânlama ve İmar 
Genel Müdürlüğü; bölge plânlama, şeıhir plân
lama, şehircilik, harita ve âmme tesisleri gibi 
beş ayrı kısım olarak çalışmaktadır. İmar teş
kilâtının 28 ilde kurulmuş olması ve çalışmala
ra başlaması memnuniyet verici ve memleket 
için çok faydalı bir faaliyet olmuştur. Temen
nimiz; 1937 bütçe döneminde 28 ilde kurul
muş olan imar müdürlüklerinin, gerekli im
kânlar sağlanıp teçhiz edilmeleri ve tam ran
dımanla çalışmalarının mümkün kılınmasıdır. 
Zira bölge, şehir, kasaba, köy plânlarının ha
zırlanması, bu hizmetlerin görülmesiyle alâka
lı her türlü araştırmaları, harita alımı, imar 
plânı, içime suyu, kanalizasyon, yol ve elektrik 
gibi kamu hizmetleriyle ilgili projeleri yapmak, 
• yaptınrrua'k ve bu projelerin uygulanmasında 
yardımcı bulunmak bu kuruluşlara verilmiş 
ödevlerdir ve bu müdürlüğü ilgilendirmekte
dir. İmar plânlarının yapılışında ise mühim 
olan bâzı faktörlere dikkat edilmesini temen
ni ederiz. Yapılmış olan irn^r plânlarının bele
diyelerce çeşitli sebeplerle değiştirilmemesi 
ve anasmai tesislerin şehir planındaki yeninin 
İyi tesbit edilmesi ve zamanla sınai sitelerin 
şehir ortasında kalabileceği realitesinin de göz
den uzak bulundurulmaması gerekir. Plânların 
şehir halkına, izahı ve şehir sakinlerince plân
ların bilinmesinde büyük faydalar vardır. Bu 
arada, ayrı bir mevzuata tabi ve nev'i münha
sır bir kuruluş olan Ankara İmar Müdürlüğü 
statüsünün Bakanlıkça mutlaka ele alınıp dü
zeltilmesinde büyük faydalar mütalâa etmekte
yiz. 

İstanbul, İzmir, Konya gibi büyük şehirle
rin ;roar yönetmeliklerinin ele alınması ve 
bölge plânlama çalışmalarının süratlendirilmiş 
olması memnuniyet vericidir. İmar plânları, şe
hirlerin asıl hüviyetleri ve istikballeridir. Tan-
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zini edilirken, düşünül m etmiş anamevzular, bi-
lalıara problemler yaratmakta, gerek belediye 
ve gerekse mülk sahiplerine yersiz külfetler 
yüklemektedir. Bâzı belediyelerim imar plâ
nında çocuk bahçesi ve park olan yerleri imar 
plânlarını tadil ve çeşitli yollarla tebdil ederek, 
benzin istasyonları ve saire . gibi tesisler kur
dukları ve buna müsaade verdikleri de Zıaman 
zaman müşahede edilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Mesken Genel 
Müdürlüğü çalışmalarına gelince: Dünyanın 
ıher yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de köy ve 
kasabalardan şohirlerimıize yüksük onanda da
ima bir nüfus akımı mevcuttur. Ankara'da 
1927 yılında 74 573 olan genel nüfûs, 1965 te 
1 000 000 a yaikm bir miktarda artmış ve yi
ne 1927 de Türkiye'de genel nüfusa göre şehir 
nüfusu yüzde 16,4 iken, 1965 te yüzde 33 gibi 
bir oran artması göstermiştir. Yine Türkiye'
de 100 000 in üstünde 1927 de iıki şehir var
ken, 19G5 te bu, 14 e yükselmiştir. Bundan 
'başka bölgeler itibariyle şehirleşme durumu 
ise; M,aranıarD'ra yüzde 33, Anadolu'da yüzde 
20, Karadeniz'de yüzde 2,5, Doğu - Anadolu'da 
yüzde 6, diğerlerinde 6 - 7 civarında bir du
rum göstermiştir. 

Çok açık olan bu şehirleşme hızı ve düzeni 
ile Mesken Genel Müdürlüğü meşgul olmakta--
dır. Şehirleşme, büyük şehirlerde çeşitli prob
lemler ve vakıalar meydana çıkarmıştır. Niza-
<ml mesken yapımı yanında gecekondu faaliyet
leri de olmuş, arsa spekülâsyonu görülmüştür. 
Bunlar aktüel mevzular olarak idari ve teknik 
tedbirlerim alınmasını zaruri kılmıştır. 

Sayın muhalefet sözcülerinin gecekondu 
•mevzuunda tenkidlerinin tamamen hilâfına 
A. P. Hükümeti gecekondu mevzuunu en kuv
vetli şekilde ele almış bulunmaktadır, imar ve 
İskân Bakanlığının, Hükümet programında 
(belirtilen yoksul ve dar gelirlilerden başlıya-
rak her vatandaşı konut sahibi yapmak ve bu 
nitelikte ucuz kiralık konutlarda oturmalarını 
sağlamak, konut yapmak istiyen vatandaşlara 
'belirli ölçülerde para, malzeme, teknik yar-
dım yaparak destek olmak, konut politikasını 
tesirli hale getirmek amaciyle kısa zamanda 
bir mesken ofisi kurmak, gecekondu problemi
ni kısa vê  uzun vadeli çeşitli tedbirler alarak 
halletmek, mevcut gecekonduları hukukileşti

rerek bunlara kamu tesisleri götürmek ve bun
ları sağlamak üzere gecekondu kanununu M'ce-
liise getirmek, arsanın bir spekülâsyon konusu 
«İmasını önlemek ve ev yapmak istiyönlere 
ucuz arsa sağlamak üzere arsa ofisi kanunu
nun çıkarılmasına gayret etmek prensiplerine 
uygun olarak, 'bütçede ayrılan ödeneklerle ge
rek m'evizuattaki boşlukları doldurmak ve ge
rekse programında belirttiği hususları tahak
kuk ettirmek için gecekondu kanununu çıkar
mış ve tatbikat safhasına koymuş, gerekli ted
birleri almış ve plân programını bu yolda tan
zim ve tadil etmiştir. 

Menken politikası için gctirilımeısi lâzmııge-
lcn mevzuattaki boşlukları tanzim ederek ileri 
hamle yapıcı ve vatandaşın ihtiyacını tatmin 
edici kanunların çıkarılmasını da öngörmüş 
bulunmaktadır. 

1. — Gecekondu Kaırunu 30 . 7 . 190S tari
hinde 775 sayı ile kanunlaşmış ve bununla il
gili idari, malî teknik hususlara dair yönetme
likler de yürürlüğe ğür'm iştir. 

2. — Konut kanunu tasarısı : 28 . 10 . 19Ö8 
tarihinde Yüce Meclise sunulmuş, geçici ko
misyonda incelenmesine ve kabulüne karar ve
rilmiştir. Bu. kamun ile konut ofisinin de ku
rulmasının derpiş edilmiş olduğu, kanunun 
mesken mevzuunun bütün hususlarını kredi, 
arsa, müıkellcflik, konut ofisi gibi yetki ve ku
ruluşlar da getirdiği müşahede edilmiştir. Ko
nut politikamızın anabedefi; yoksul ve dar ge
lirli ailelerden başlıyarak bütün vatandaşlara 
birer mülk sağlamaktır. Konut kamunu bu 
anaprensıipleri ve Anayasamızda da açıkça be
lirtilen bu hususları değerlendirecek vasıfları 
taşımaktadır. Yurdun konut problemini çöze
cek evsafa sahibolan tasarı, şehirlerle birlikte 
köyleri de içine almaktadır. 

3. — Arsa ofisi kanunu tasarısının 19.3.1966 
tarihinde Millet Meclisine sunulduğu, geçici 
komisyonca incelenmesinin kabul edildiği an
laşılmaktadır Sıon yıllarda nüfusumuzun sü
ratle artması, sanayideki gelişmeler ve bu gi
bi çeşitli sebeplerle büyük merkezlere, yukarı
da arz edildiği üzere vâki âkım, şehir leşine 
•olayının düzensiz bir bal almasına zaman za
man sebelbolmuştur. Özellikle; her memlekette 
•olduğu gibi bizde de büyük şehirlıerimfein et
rafı gece'kon lularla dolmuş, arss. pazarları bir-
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(talkım spekülatörlerin tesiri altında kalabil
miştir. Bu hal, sanayide ve turizm gibi âmme 
'menfaatini ieah ettiren hususlarda ve bu bölge
lerde mevcut bulunmaktadır. 

Yurdumuzun süratle gelişmesini temin ede-
'celk bu sektörlerin tam gelişebilmesi iyi bir 
ansa politikasının izlenmesi ile mümkün olur, 
'ki, bu politika, A. P. tktiıdarmca tamamen ele 
alınmış ve en iyi bir şekilde ortaya konmuş, 
.benimsenmiş ve bu kanunlarla da huzurunuza 
getirilmiştir. 

Âfet İşler' Genel Müdürlüğüne gelince: 
1966 yılında en büyük çalışma ağırlığını taşı
yan bir genel müdürlük olarak kendini göster-
•miştir. 19 Ağustos 1966 günü deprem felâketi
me uğrıyan vatandaşlarımızdan ölenlere rah
met, akrabalarına başsağlığı dilemeden ve baş
ta Sayın İn-ar ve İskân Bakanı ve Bakanlık 
mensuplarına ve hizmette fedakârca çalışan her 
kademedeki «ahıs ve hizmetliye teşekkürlerimizi 
arz etmeden geçemiyeceğim. 

7266 sayh Âfetler Kanununda, âfetlerin 
'vukuundan evvel ve vukuunu takiben yapıla
cak lıizımotler olarak ifade edilen ve Hükümet 
programında da, talbiil âfetlerden zarar•gören 
vatandaşlariTi zor dunumdan kurtulması gay
retlerine hız vererek âfetin vukuunda derhal 
Devletin yardım ve iskân edici kudretinin se
ferber edilmesine çalışılacaktır diye belirtilen 

''hususlar büyülk bir az'm ve çalışma ile yerâne 
getirilmiştir. 1966 yılında olduğu gibi, 1967 yı
lında çalışmalara hızla devam edileceğimin be
yan edilmesi, 300 devamlı yatırım projesi üze
rinde çalışılıp, 5 000 talebi karşılıyacak 149 
projenin aynı yılda, geriye kalan 151 proje
nin ise 1969 yılı sonuna kadar tamamlanacağı 
hususu takdirle karşılanmıştır. 1961 - 1965 yıl
ları arasında 16 709 konut taleıbinkı programa 
alındığı, bunlardan ancak 6 196 sının kesinle-
şdbildiği, 1966 da ise bu yıl için yapılan 
18 762 talepten 8 500 ünün realize edilmek su
retiyle 5 yılljık bu faaliyete nisbetle yüzde 170 
oranında bir muvaffakiyet teımin edildiği mü
şahede edilmiştir. Yine 1966 da evvelce yapıl
mış, fakat muhtelif sebeplerle boş duran 881 
konuttan 66.1 imin hâksahiplerine verildiği ve 
yıllardan beri bit iril eımiyen 750 konut ve tesli
sin ikmal edildiği anlaşılmıştır. Bütün bunlar
dan başka 1967 yılı bütçesiyle gecekondu pmb- İ 

lcmleri için toplam olarak 203 000 000 liraya 
yakın bir hizmet hazırlığının yapılmış olması 
memnuniyet verici ve sevinç verieıldir. Bu cüm
leden. olarak meslkenle ilgili hedeflere ulaşıl
ması için yapılan gecekondu ıslah ye önlenme
si çalışmaları, memur konutları yapımı, mes
ken ihtiyacı gösteren 14 büyük il ile, Güney
doğu ve Doğu illerinde halk konutlarının ya
pımı için olan değerli çalışmalar takdire şa
yandır. 

Yapı M.alzem'esi Genel Müdürlüğü; 7116 sa
yılı Kanunun bu genel müdürlüğe vermiş ol
duğu vazifelere uygun olarak araştırma ve 
lâboratuvar kurma, plânlama ve teşvik ve 
tanzim, standardizasyor. ve kontrol mevzuların-
daki çalışmaların ehemmiyetle ele alınmasın
da ve ilerlbnuesımde büyük faydalar sağlamış
tır. Bu çalışmaların başarılı olmasını temenni 
ederim. 

Bütün bu mevzuların dışında İmar ve İslkân 
Bakanlığınca bölge plân çalışmalarımın, sürat
lendirilmiş olması, 24 e yakın raporun tanzim 
edilmiş ve mücavir saha ve plânlamalar, sana
yi ve turizım plânlamaları ele alınıp realizme edil
miş olması, köy paylarımdan köylere canlılık 
verecek tarzda tahsislerin yapılmış olması, ta
rihî ve turistik yerlerin imar ve muhafazası 
için ele alınması ve bu cümleden olaraik Sivas'>-
ta Darüşşifa ve Buhurclye medresesi civarının, 
Marmaris, Fethiye, Bergama, İnegöl gibii yer
lerdeki tarihî eserlerin etrafının açılması hu
susları müspet çalışmalar meyanmda görül
müştür. 

Plânlama çalışmalarının Marmara, Zongul
dak, Çukurova, Antalya, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu ve Ege bölgesi, İç - Anadolu, Kuzey -
Doğu - Anadolu bölgeleri olarak memleketi ta
rayan bir sistemi içerisinde ilerlemesi memnu
niyet vericidir. 

Muhterem milletvekilleri; İller Ban'kaısı 
mevzuuna gelince: 1933 yılında 2301 sayılı Ka
nunla kurulmuş olan Belediyeler Bankası yeri
me İller Bankası 4759 sayılı Kanunla kaim ol
muştur. Banka, belediye, özel idare ve »köylerin 
malî desteği ve yaıdınıcısıdır. İller Bamkası 
1950 -' 1960 yılları arasındaki devrede içme soı-
ynına 285 000 000, elektrikte 340 000 000 ve çe-

I şltli işlerde 247 000 000 olmak üzere 872 000 000 a „ 
İ yakın bir yatırım yapmıştır. 1960 - 19G1 ve 
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1962 yıllarında bir duraklama geçiren yatırım I 
seviyesi 19G8 yılında 265 000 000 seviyesine 
ulaşmıştır. 1966 yılı proıgrammm 212.9 milyon 
olduğuna göre bu yatırımın yüzde 125 nisbe-
tlnde bir gerçeklcşıme gösterdiği görülmekte-
ıdir. 19ı87 yılı programına göre, yatırım seviyesi 
'258 550 000 olarak tesbit edilmiş olup, 273 
aded elektrik, 98 aded içme suyu, 15 aded çe
şitli yapı işi, 284 aded imar plânı ve 150 aded 
harita işini de realize edeceği anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

Uzun yıllardan beri sermaye noksanlığı do-
layısiyle Türkiye Emlâk Kredi Bankası sıkın
tı çe&miş bulunmaktadır. Türkiye Emlâk Kre
di Bankasının sermayeci Hükümet programın
daki tedbire uygun obırak 15 . 11 . 1966 ta
rihli, 783 sayılı Kanında 300 000 000 liradan 
1 000 000 000 liraya çıkarılmıştır. Hazinece 
sermayeye mahsuben ödeme yapılmaya baş
lanmış ve bu suretle memleketimizde vatan
daşa konut kredim ver on tek kuruluş olan 'ban
kanın faaliyetine dahr, dinamik bir yön ka
zandırılmıştır. Bankanın mevduat durumunda 
özellikle son iki yılda belirli bir ilerleme gö
rülmektedir. Filhakika 1960 yılında 386,6, 
1961 de 389,9, 1963 te 446,1 milyon lira olan 
banka mevduatı 1965 yılında 638,8 milyona 
yükselmiş, ve 1966 yılı sonunda ise 759,1 mil-' 
yom lirayı bulduğu görülmüştür. Yapı tasarrufu 
için Bankaya halkımızın yatırdığı tevdiatın 
1966 yılı sonu bakiyesi 200 000 000 lira buna 
ilâve edildiği takdirde bankanın mevduatı re-
ıkor denilebilecek bir seviyeye, 1 000 000 000 
liraya ulaşması bankanın, başarılı bir gelişme
si okluğunu göıstenme'kfredir. Banka, Vatandaş
larımızın tasarruflarının kredi kaynaklarına 
kaçırılması şeklinde olan yapı tasarrufu siste
miyle mesken kredisi vermektedir, Vatandaşları
mızın asığa ri 10, âzami. 50 bin liralık hadler 
arasında kalmak, 5 000 er bin liralık' kadeıme-
ler halinde istedikleri miktarda yapı tasarrufu 
hesabı açtırabilmekıte ve açtığı hesabım yüzde 
25 ini istediği zamanda tamamlıyabilmektedlr. 
Bu suretle bankanın mes'kon kredileri yofcsul 
ve dar gelirli vatandaşların tasarruflarını da 
kıymetlendirmek imkânını vermiştir. Banka, 
1967 yılında 275 000 000 liralık mesken kredi
si verecektir. Bu kredinin 50 000 000 liralık 
'kısmı elindeki gayrimenkullerin kredili olarak 
satılması suretiyle yaratılacaktır. Bu miktar, | 

I takriben 10 000 vatandaşa mesken kredisi sağ
lıya cak durumdadır. 

1980 da 61, 1962 de 64, 1963 te 69 şube 
ile faaliyette bulunan banka, bugün yurdun çe
şitli yerlerinde 88 şube ile çalışmalarına de
vam etmektedir. Memleketimizin önde ge
len dâvalarından biri olan konut probleminin 
hallinde her sınıf vatandasın tasarruflarını kıy
metlendiren tek kuruluş olan Bankanın bu 
yöndeki faaliyetlerini daha aktif hale sokmak 
gayesiyle yapılan sermaye yatırılmasını mem
nuniyet verici bir hâdise olarak kaydetmek is
teriz. 

Sözlerime burada son verirken A. P. Grupu 
adına hepinizi hürmetle selâmlar, 1997 yılı büt-
çesûnin İmar ve İslkân Ba-kanlığma hayırlı ve 
uğurlu almasını niyaz ederim. (A. P. sırala
rından. alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Yok. Sa
yın Nihat Diler, Y. T. P. Grupu adına, buyu
runuz. 

Y. T. P GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 

Y. T. P. Meclis Grupu adına 1967 yılı İmar 
ve İskân Bakanlığının bütçesi üzerinde gru-
pumuz sözcüsü partimizin görüşlerimi açıkla
dılar. Grup sözcümüzün temas etmediği bâzı 
hususlara grupmmuz adına değinmeyi zaruri 
bulduğumuz için ikinci defa söz almış bulunu
yorum. 
• Sayın milletvekilleri, 

Kalkınma hamlemizi güçleştiren malî, eko
nomik ve sosyal sebeplerin arasında bir de 
her yıl yüzilerce, bazan binlerce kişinin ölümü
ne ve binlerce ailemin yuvasız kalmasını imta-
eeıden taibiî âfetler de vardır. 

Her yıl yer kayması, kaya düşım>esi, yan
gın ve zelzele gilbi tabiî âfotler maalesef meım-
ldkeıtimizde vulkubulmakta ve bu âfetlerin tah
ripkâr tesirlerini gidenmek ve âfetlerden za
rar görenleri yeniden normal hayata intibak
larını sağıla.malk, omlara mesken temin etmek 
ve bumun yanında diğer ihtiyaçlarını gidermek 
mallımı prıoblemlaıden biri olarak omtaya çık
makta, hükümetleri büyük müşkülâtlarla kar-
şıkarşTya bırakmaktadır. 

Mtcikim İmar ve İskân Bakanlığının bütçe-
I sinin Karma Bütço Komisyonunda raportörlü-
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günü yapıp raporunu hazırlıyan sayın rapor
törler, bu nıevzua değinmişlerdir. Dilek ve dü
şünceler kısmının altıncı paragrafında bu du
rumu şu şekilde ifade etmişlerdir: 

«Senelerden bu yana sürüp gelen mevcut 
talepleri hiçbir zaman karşılamaya müsait bu-
lunmıyan ve hor sene bütçe müzakerelerinde 
•üzerinde durulan umumi hayata müessir âfet 
işlerine ait ödenek bu sene de maalesef ihtiya
cı karşılıyacak yeterlikte değildir. 

Fona sağlanacak imkân ve fon bakıyesliy
le birlikte 50 milyon lira olaraik mütalâa edi
len 1967 yılı âfet işleri tahsisatı mukabilinde 
•eldeki iş şöyle bir manzara arz etmektedir. 
1966 yılına âfetlerden zarar görmüş 15 bin ve 
•zarar görmesi muhtemel 13 bin -olmak üzere 
28 bin talep devretmiştir. 19G6 yılında vuiku-
ibulan âfetlerden doğan taleple bu rakatm (Do
ğu depremi hariç) 6 600 zarar görmüş taleple 
'birlikte 34 600 e yükselmişti. 1966 yılında 
8 500 talep karşılanmış ve bu suretle 1967 yılı
na 26 100 talep devretmiştir. Biraz evvel bah
settiğimiz 1967 imkâni ile ancak 5 000 talebin 
karşılanması mümkün olacaktır. Ve dolayısiy-
le 21 100 talebin 1968 yılma devri icab-edecek-
tir. Senelerden beri sürüncemede kalan ve va
tandaşların ihtiyaçları nisıbetinde taleplerinin 
-karşılanması için bütçeye yeteri der ecesinde 
para ayrılmasını» istemektedirler. 

Felâkete uğramış kimselerin normal haya-' 
ita intibaklarını sağlamak için malî fedakârlı
ğa âzami derecede katlanmanın zaruretine 
inanmaktayız. Bu arada 1966 19 Ağustos dep
reminde Erzurum, Bingöl ve Muş mıntakala-
rında 20 007 ağır hasar ve 16 210 orta ve ha
fif hasara mâruz kalmak suretiyle ceman dep
remden 36 223 ev yıkılmış, zarar görımüş ve 
ayrıca 2 600 kişi ölmüş bulunmaktadır. Bu 
ımmıtakalar jeologların tesbit ettiklerine göre 
mütemadi şekilde depreme müsait birinci dere
cede deprem bölgeleridir. 

Nitekim, 19 Ağustos depreminden sonra 
tesbit edildiğine göre 50 nin üstünde deprem 
kaydedilmiş ve beşik gibi sallanan yerler ol
duğu efkârı umumiyece anlaşılmış bulunmak
tadır. ödenek çok azıdır ve bu mustarip vatan
daşları normal hayata intibak ettirmemek için 
âdeta konmuş bir ödenek vaziyetindedir. 

Bütçe Karma Kctmisyonunda bu hususa te
mas edildiği valkit Saym Bakanın vermiş oldu
ğu cevabı da ayrıca dikkatle okudum. Plân 
her sene 5 000 küsur ailenin intibakını sağla
mdık için bir para yardımını âfetlerde şart koş
muş, kendileri ise, plânın bu tesbit etmiş oldu
ğu hududun üstünde ve hedefin üstünde yar
dım yapmak suretiyle bu vazifeyi gerçekleş
tirdiğini beyan buyurmuştur. Buna teşekkür 
edenim. Plân her halde, öyle zannediyorum ki, 
kalkınmanın bir vasıtası, Devlet idaresinin bir 
vasıtasıdır. Yoks.a felâkete mâruz kalmış olan 
vatandaşların adedi fazla olduğu takdirde bu 
felâkete duçar olanlardan, plân bu kadar em
retmiştir deyip, bir kısmı için tedbir alıp, ka
lan kısmını tedbirden mahrum bıralkmak plâ
nın temel fikrine aytkırıdır. Zira Beş Yıllli'k 
Plânın müzakeresi burada yapıldığı zaman 
denmişti ki, plân aynı zamanda bir canlı orga
nizma gibidir, onu ihtiyaçlara göre intibak et-
tircaek ilgtiM hükümetlerin bir vazifesi olsa ge
rektir. İşte Doğu depreminin meydana gemıe-
sinden sıonra alınmış tedbirlerin en mühimle
rinden biri, onları normal hayata inıtıibaik etti
recek, daiımi iskânlarını sağlıyacak tedbirlerde 
Hükümetin yine maalesef kâfi derecede tedbir 
-almadığı ve işi -ehemmiyetli olarak nazarı di'k-
ıkate almadığı bu konan ödeneklerle anlaşıl
mış bulunmaktadır. 

İkinci husus da, 19 Ağustos depreminde va
tandaşlara eşit muamele yapılmadığı, nakdî 
yardımlardan bir kısım kimselerin istifade ede
mediği ve burada talebedenlerin bir kısmına 
baraka verilmediği, bize gelen müteaddit şikâ
yetlerden anlaşılmaktadır. Bu mevzu üzerinde 
her ne kadar Meclis Araştırıma Komisyonu ku
rulmuş ise de- maalesef Komisyon, 12 günlük 
'bir mesaisinden sonra, Saym Komisyon Baş
kanının tutum ve zihniyetiyle Yüce Meclisi za
manında aydınlatmak vazifesini yerine getire-
niiemlş ve d olay isiyle mustarip vatandaşların 
ıstı-raibı temadi etmiştir. Zira Komisyon Başka
nı, Komisyon üyelerinin kararlarını almadan, 
onlara müracaat etmeden ve Komisyonca bir 
»karar ittihaz edilmeden kendi başına her za
man iğin teklifte bulunmuş ve müddet istemiş
tir Yüce Meclisten. Bu suretle Meclisi zama
nında tenvir etmek imkân ve fırsatı elde edil
memiştir. Yüce Meclis eğer zamanlında bu du-
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sar toöbitlcri objektif esaslara göre yapılmadı-
ğı içim şikâyetleri mueibülm'uş ve bunum neti
cesinde 946 aileye, ikinci hasar tesıbiti netice
sinde yardımı yapılacağı vadedilmiş, fakat yar
dımı vadine rağniıon bu yardımlar yerine geti-
rilmcımiş, vatandaşlar kendilerinden yardım ta
lebimde bulunduklarında; «Biz her ne kadar 
size yardım edeceğimizi vadettiysek de şimdi 
bumdan vazgeçiyoruz ve size yardım yapmaya
cağız» şeklinde beyanda 'bulunmuşlarıdır, bize 
gelen şikâyetlerden. Sayın Bakanın bu husus
taki kanaatlerini öğrenmek isteriz. İkinci ha
sar tevhitlerinde 946 hane olarak Erzurum'da 
tcslbit edilen vatandaşlara yardım yapılacak 
mı, yapılmıyacak mı? 

İkinci hususumuz: Hınıs'ın 'dağ köylerinde 
ıbirinci hasar tevhitlerinde evleri ağır hasarlı 
•olarak tesibît edilen köyler vardır. Bunlardan, 
O ayran, Meydan, Şalgam, Dervişali, Kalecik, 
Ilıcak, Germik, Derik, Kavar ve Cilligöl köyle
ri halkımdan bir kısmına baraka yapılacağını 
vadettl'kleri halde, şimdiye kadar ne baraka 
yapılmış ve ne de nakdî her hangi bir yar
dımı yapılmıştır. Bu vatandaşlara yol olmadı
ğı için baraka yapılmadığından bahsedilmiştir. 
Baraka yapılmadığı gibi nakdî yardımı da ya
pılmamış, bunlar ıstırap içindedirler ve bunlar 
kendi imkânjarı içinde birtakımı komut gibi 
bir şeyler yapıp onların altına girmiş durum
dadırlar. Her zaman zelzele oluyor, bu yapıla
rın enkazmır altında kalıp ölmeleri bahis mev
zundur. Sayın Bakanın bu husustaki kanaat
lerini öğrenmek istiyoruz 

Üçüncü nokta : 30 Ocak tarihli Cumhuri
yet Gazetesinde de t es bit edildiği gibi, Varto'
nun Kuşluk, Dönertaş. Gelintaş, ve Göl köyle
rinde baraka isıtiy enlere yine baraka yapılma-* 
mış, bu sürerle mağdur vaziyette, perişan hal
dedirler. 

•ramdan tam mânaısiyle bilgi sahibi olmuş ol
saydı... 

BAŞKAN — Sayın Diler, bu İmar ve İskân 
biütıçesliyle Meclisin kurmuş olduğu Komisyon 
çalışım asının hiçbir ilişiği yok. Bakanlık büt
çesi bu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLEB 
(Devamla) —, Sayın Başkanım, elbette ilişiği 
vardır. 

BAŞKAN — Bakanlık bütçesi bu, efendim. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Devamla) — Evet Bakanlık bütçesi... 
BAŞKAN — Ne alâkası var Meclisin kur

muş okluğu Araştırma Koımisyonunun Bakan
dık bütçesiyle? 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Biz bunu ileri sürdüğümüz za
man bize itiraz olarak denecek ki, .komisyon 
kurulmuştur, komisyon kurulduğu için bu me
sele komisyonda görüşülecektir. Halbuki Ko
misyon, vatandaşların içinde bulunduğu ıstıra
bı Meclisin... 

BAŞKAN — Sayın Diler, Zatıâliniz pekâlâ 
bilirsiniz ki... 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Meclise bildireceği yerde... 

BAŞKAN — Sayın Diler çok rica ederim; 
kürsüde bu kadar Başkana karşı, ikaza rağmen 
beyanda bulunmak doğru değil bir kere. 

İkincisi; çcik iyi takdir ödersiniz ki, icrai 
kuvvet ayrı, teşrii kuvvet ayrıdır. Meclis Araş
tırma Komisyonu bu Meclisin kurmuş olduğu 
bir koımiısıyondur. Bizim üzerinde .görüştüğümüz 
ıbütçe ise Hükümetin bütçesi ve dolayısiyle , 
İmar ve İskân Bakanlığının bütçıesidir. Bu se
beple Meclis Araştırma Komisyonunun ihma
linden bahsetmek, komisyonu itham etmek, ko
misyon başkanının buraya zamanında getirme
miş olmasının mahzurlarını saymak doğru de
ğil, bütçe sırasında. Buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Sayın Başkam, çok teşekkür 
ödlerim ikazınıza. Zaten bitirımiş bulunuyorum, 
ıni'esıeloyi arz edeceğim. 

Bu sebepten dolayı telâfisi imkânsın olan 
ibâızı hususları ileri sürüp alınması lâzımgelen 
âcil tedbirlerin süratle Hükümet tarafından1 

yerine getirilmesini istirham ediyoruz. 
1. — Erzurum vilâyeti hududu içinde ha-

Dördüncü noktamız- Bingöl'de 2 100 ağırı 
hasar gören aileden yalnız 700 aileye 800 bara
ka yapılmış, geri kalan 1 300 aileye ise mu
vakkat iskâ*'. için ne para, ne de baraka yar
dımı yapılmıştır. Yailm,: hayvanlarının barındı
rılın .isi için 50O er yüz lira yardım yapılmış, 
750 000 lira paranın mevcudolduğu söylen
miş, bu 750 000 lirayı ne şekilde afetzedelere 
taksim edileceği formülünü bulamadıkları için 
yardım yapılamamıştır. Bu husustaki Bakanın 
kanaatlerini öğrenmek isterim. 
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Yine Bingöl dağının etrafında bulunan 
yerlerde bu zelzele âfetti vukuibulmuş, her ağır 
hasarlı vatandaşa ayrı ayrı muamele yürütül
müştür. Bingöl dağının bir tarafında bir ada
let, öbür tarafında bir adalet. Bir tarafında 
vatandaşa bir muaımele, diğer tarafınıda başika 
Ibir muamele... Bu ne şekilde olmuştur, bunun 
'telâfisi cihetine gidilecek midirJ? 

Hükümet bunun haricinde gereken gayreti 
'göstermiştir. Bunlar eğer ikmal edilir, vatan
daşların aynı zamanda daimi iskânlarını sağlı-
yacak ycıteri derecede ödenek konma yolunda 
bir faaliyete girer ve vatandaşların yaralarını 
'sarmak yolunda ciddî gayretler sarf ederlerse 
kendilerine minneıttarkğımızı, şükranlarnmızı 
ifade etmek isteriz. 

Mâruzâtımız bundan ibarettir, saygılarımı
zı sunarız, 

BAŞKAN — İmar ve iskân Bakanlığı büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmelerin yeterli 
görüldüğüne dair önerge gelmiştir. 

Sayın İmar ve İskân Bakanı, buyurunuz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HADUN MEN-

TEŞEOĞLÜ (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üye
si) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bakanlığımın 19'î>7 yılı büt'çcteini eleştiren 
görüşlerini ve fikirlerini açıklıyan değerli mil
letvekillerine şükranlarımı sunar, Yüce Heye
tinizi saygıylo selâmlarım. 

Konuşmacı arkadaşlarımın değindiği konu
lara ve tevcih ettikleri sulallere teker teker ce
vap arz etmeden evvel 19G6 yılı çalışmalarımı
zın Hükümet programında vade'ttiğlmiz, tes-
bit ettiğimiz ilkeler ve tâyin ettiğimiz hedefler 
alçısından özetle bir değerlendirmesini yapmama 
müsaadelerinizi ricıa edeceğim. 

Biz Hükümet pr'c-gramımızda imar hareket
lerinin devamında, cereyanında Bakanlığın mü-
essiriyetini ve kontrolünü hâkim kılacağız de
miştik. Bu ilkeye 19G<G yılı içinde çalışmaları
mızın her safhasında itina etmiş ve vefa gös
termişizdir. Bir defa belediyelerin imar ve fen 
teşkilâtını nmraka.be aUıııda tutacak olan 710 
sayılı Kanunun âmir hükmüne göre çıkarılması 
lâzımegclen tüzük hazırlanmış, Devlet Şûrası
nın da tasvibi alındıktan sonra Başbakanlığa 
sovk edilmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki gün
lerde çıkacak olan bu tüzük, İmar ve İskân Ba
kanlığının, çeşitli şikâyetler gelmekte bulunan 
'bu teşkilât ve butluları sıkı, daimî bir kontrol 

sistemi içinde düzene sokacağı muhakkaktır. 
Bunun dışında imar yönetmeliklerinde tadiller 
yapmak veya yeni imar yönetmelikleri ısdar 
cittirmek suretiyle imar plânlarının tatbiklerin
de sübjektif takdirler kullanılmasına imkân 
vermemek gibi tedbirler alınmış; ezcümle, İs
tanbul, izmir, Konya gibi büyük şehirlerimiz 
dâhil 2>9 belediyenin imar yönetmelikleri yap
tırılmış, tasdik edilmiş ve meriyete sokulmuş 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımın uzmanları ve 
umum müdürleri zaman zaman büyük beledi
yelerin idarccilcriyle, tcknisyeııleriyle seminer
ler yapmak suretiyle imar hareketlerinin, inşa 
hareketlerinin plân ve nizam dâhilinde cere
yan etmesi konusunda bel cdiy elerimize düşen 
görevin nasıl ve ne gibi istikamet içinde cere
yan etmesini eğitmekte ve öğretmektedirler. 

Bunun dışında daha önceleri kurulmuş bele
diyelerimizin, 'bilıhasHia imar plânlarının uygu-
ılanımalannda Ikii'ay'd ti i c!km arılarının Ijulunimıaıma-
smı dikkate alarak açmakta olduğumuz kursa 
ayrıca bir önem vermişiz ve bunun miktarını 
da personel olarak altmış Uılunmıa'ktayız. Di
ğer taraftan göne bu konitral ve müessMyeti 
hâkim kılma prensibini realizc etmek bakımın
dan alınan diğer bir tedbir de; hem İmar ve 
İskân Bakanlığını vatan sathında teşkilâtlan
dırma, taazzuv etitirme, hem de belediyelerimize 
teknik yardım yapmak ve bilvesile belediyele
rimizin imar hareketlerinde ve fen hareketle
rinde bakanlığın müesıüriyetini hâkim kılmak 
maksadiyle vilâyet imar müdürlükleri ihdas 
edilmiş ve 1930 yılında 28 imar müdürlüğü faa 
liyete geçmiş bulunmaktadır. 1967 yılında da 
14 yeni imar müdürlüğü kurmak suretiyle bü
tün vatan sathında imıar müdürlüklerinin hiz
metlerini başlatmış olacağız. 

Bu tedbirlerden başka bilhassa geniş^ ölçü
ler içinde şöhirlecşme hızı artan ve şehircilik 
halamından şayanı dikkat tezahürler gösteren 
üç büyük şehrimizin şehirleşme hareketlerini 
ve imar hareketlerini kesin bir düzenin içine 
sokmak maksadiyle nâzım plânlarını yapmak 
kararını almışız; İstanbul, İzmir ve Ankara şe
hirlerimizin nâzım plânları konusunda çalışma
lara başlamış bulunmaktayız. İstanbul'da kur
duğumuz Nâzını Plân Kcımı'ltcai lüzumlu olan en
vanter çalışmalarım bitirmiş ve beynelmilel 
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şöhreti- olan Piçinato ile bir mukavele yapmak 
suretiyle, onun ilmî kudretini de ilâve etmek 
ve iştirak ettirmek suretiyle kesif bir çalışma
nın içine girmiştir. Bu vesileyle Sayın Ekin
ci aukadaşumın, İabanıbuldalkii Nâzını P'lân Kcanı;-
tosi bugünkü yetersizliğiyle ancak yirmi sene
de bu işi bitirebilir, demiştir. Derhal cevap ar;: 
'ediyorum sorusuna: BJz işılerûrniz hesaplı, 
plânlı ve programlı olarak yapmaktayız. İstan
bul nâzım plânı 1%8 yılında bitecektir. Biti
rilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Bir or
ganizasyonun nasıl çalıştığını, potansiyelinin ne 
olduğunu, çalışma pnogrammm muhtevası hak
kında en küçük bir bilgi edinmeden bu kürsü
de gelişigüzel konuşmanın parlömantcrlik sıfa-
tilyle kâbûl'i telif olmadığı kanaaıifndey'ın. 

Bu cümleden aldığımız diğer bir tedbir de. 
Mahallî idarelere örnek olmak, imar işlerini 
düzenlemek için tarih ve sanat bakımından 
önem taşıyan eserlerin etrafını açmak ve tan
zim etmek faaliyetine ciddiyetle devam ettik 
ve 19G6 programını yüzde yüz tahakkuk ettir
miş bulunmaktayız 19G7 yılında büyük 
bir malî imkânla işe başlıyacağız ve ma
hallî idarelerimize, beldelerinin imarı hususun
da örnek çalışmaları vermeye devam edeceğiz. 

Hükümet programımızda 2 nci ilke olarak 
plânlama, araştırma ve koordinasyon hizmetle
rini geliştireceğiz, demiştik. Bu ilkeye de geç
miş yıl içinde itinayla vefa gösterdik. Bölge 
plânlama çalışmalarımız, tesbit ettiğimiz plâ
nın ve programın hedefini aşmıştır. 19üB yılın
da .18 rapor hazırlıyacağımızı vadetmiştik, 
programımızı böyle hazırlamıştık, ama organi
ze ve hızlı bir çalışmayla, dinamik bir gayretle 
18 konuyu rapora bağlamışız. Ayrıca 8 bölge
nin de plânlama raporunu bitirmiş bulunmak
tayız. Bu vesileyle baliğe plânlam açahşmaları-
mîzın temci özelliğini arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; bölge plânlama anla
yışımıza göre Türkiye ıscki'z büyük anabölgeyc 
ayrılmıştır. Bu bölgelere 'bağlı altı ve tesir 
bölgeleriyle beraber Tiu'kiye 15 bölgeye bölün
müş bulunmaktadır. Şimdiye kadar anasekiz 
bölgenin sadece 7 bölgesi üzerinde /muayyen 
seviyelerde çalışmalar olmuş, ama 19G7 yılı için
de 8 nci bölge de d.'ikkate alınarak Kuzey - Ana
dolu bölgemiz de çalışma programına ithal cdil-
ımek' suretiyle 1967 yılında bütün bölgelerimiz

de çeşj'tli seviyelerde bölge plânlama çalışmıa-
larına devam edilecek ve 1969 yılında etüdcdil-
memiş hjçbir bölge kalmıyacaktır. 

Biliyorsunuz ki, bölge plânlama çalışmaları, 
bir bölgenin sınai ve tarımsal potansiyelini, 
fizikî durumunu tesh.it etmekte, kallkmma im
kânlarını tâyin etmekte ve bu imkânlarda do
neler karşısında o bölgenin hangi selktörde ve
ya hangi yönde 'kalkınması icabettiğinin alter
natiflerini getirmekte, bu suretle ımillî plânla
manın vefakâr bir hizmetkârı fonksiyonunu 
görmektedir. Şu halde bölge plânlama çalış-
anaları hem millî plânlamanın donelerini ha
zırlamakta, hem de zaman zaman bu kürsüye 
getirilen, genel yer leşime düzensizdir, genel yar-
leşme üzerinde durulma.maktadır, gjbl sözlerin 
cevabını teşkil etme/ktedir. Çünlkü bölge plân
laması aynı zamanda o bölgenin genel yerle
şimini de bir düzen1 ve plâna sokmaktadır. 
Evvelâ o plân tanzimi, edilecek, tesbit edilecektir 
•ki, ondan sonra onun uygulama safhasına gi
dilsin. 

Bu bölge plânlama çalışmalarımızın ilkinei 
kademesi olarak 1966 yılı içinde gayet ciddi
yetle durduğu'muz bir 'konu da mücavir saha 
düzenlemesi plânlamacıdır. Ba da müteaddit 
belediyeleri ilgilendiren ve bâzı yönlerden işti
rakleri olan sahaların plânlarının yapılmasıdır. 
Bundan sonra son kadeiine olarak irnar plânları 
gelmektedir. Şu halde bölge plânlama, mücavir 
saha plânlamalarının tesbit etmiş olduğu 'görüş 
ve doneler, imar plânlarının uzağı görücü bir 
karektere sabibolması imkânlarını da hazırlamış 
bulunmaktadır. Bu bölge plânlama, 'araştırma 
çalışmalarımız tsadece İmar ve İskân Bakanlı
ğının veya Millî Plânlama Teşkilâtının dosya
larında kalmıyor. Yine Hükümet Programında 
vadettiğimiz espriye uygun olarak, imar Ge
nel Müdürlüğümüzde bir Halkla Münasebetler 
Bürosu kurduk, bu çalışmaların neticelerini, 
raporları hem kamu, hem de özel sdktöre ve on
ların ilgililerine intikal ettirmeye devam etmek
teyiz. Bu suretle araştırma, plânlama ve koordi
nasyon hkm etlerimiz, bilhassa koordinasyon 
hizmetlerimiz Sanayi ve Turizm Bakanlıkları 
ile olmaktadır. Sanayide, Türkiye'nin sanayileş
mesinde küçük sanatların rolü ve fonksiyonu 
konusu ve 'bunun 'dışında sanayi sitelerinin 
plânlaması konusunda Sanayi Vekâletiyle müş-
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tereken çalışmalarımız ve meydana getirdiğimiz 
•eserlc'r vardır. Onun dışında Tarlam Bakanlığı 
ile müşterek olarak muhtelif çeşitli turistik sa
halarda turistik yerleşme plânları çalışmaları
mız mevcuttur. 

Şu halde araştırma, plân ve koordinasyon 
temel hizmetlerimizde 19G6 yılı içinde, Hükü
met Programında vadettiğimiz derecede hızlı 
hir çalışmanın içine girmiş bulunmaktayız. 

Mesken konusunda.; mesken politikamızı 
Hükümet Programında gayet açık ve seçik hat
larla ifade 'ettik, hedefini de tâyin ett 'k. Bizim 
mesken politikamız, mesken problemini bütün 
yönleriyle kapsıyan hir bütünlük ifade eder. 
Hedefi; yoksul ve dar gelirli vatandaştan tyaşlı-
yaralk bütün vatandaşları bir komita kavuştur
mak veya ucuz kiralık konutlarda oturtmaktır. 
Bu hedefe varabilmek' için metodu da ortaya 
koymuşuz. Metet: Konut sahibi olacak vatan
daşlara belirli ölçüde kredi, para vermek, mal
zeme sağlamak, teknik yardım yapmak ve mes
ken fmıasmanını temin edecek kuruluş ve kay
nakları sağlamaik, standartları teshil etmek, 
toplu inşaatları 'teşvik etmek gibi çeşitli tedbir
ler manzumesini ihtiva eden bir metodu da 'açık
ça ortaya koymuş bulunmaktayız. Şu halde 
hedefi ve metodu bu kadar aydınlık bir hüvi
yette olan mesken' politikamızın, «belirli bir 
mesken politikası» tarzında yuvarlak ve mü
cerret bir lâfla cerh e dilmesine imkân Ve ihtimal 
yoktur. Ve bunlar sadece bir fikir değil, aynı 
zamanda 196G yılı içinde1 uygulanmış, şimdi arz 
edeceğim; 19G7 yılında da uygulanacak. 

Sonra biz, mesken politikaımızın hukukî da
yanaklarını da ortaya koymuşuz. Dermişiz ki ; 
bir gecekondu kanunu çıkaracağız, bir arsa 
ofisi kanunu çıkaracağız, bir konut kanunu çı
karacağız ve mesken politikasında, bunun uy
gulanmasında Em lâik Kredi Bankasını aktif 
'bir müessese hakine getirmek istiyoruz, onun 
için sermayesini de artıracağız. Bunlar Hükü
met Programımızda var bizim. Ne yapmışız? 
Gecekondu Kanunu çıkarmışız, Yüksek Heyeti
niz ve. Senatonuz tasvibctımiş 30 Temmuzdan 
itibaren uygulamaya başlamışız. «Yetersiz» di
ye tavsif edilmek istenilen Gecekondu Kanunu
nun 6 aylık bir zaman içinde ne hizmetler 'ge
tirdiğini, nasıl bir fonksiyon gördüğünü biraz 
sonra .anlatacağım. 

Emlâk Kredi Bankamızın sermayesinin bir 
milyar liraya çıkması için kanun getirmişiz, 
çıkarmışız, 'tatbikattadır. Feyzini 19G7 yılında 
göreceksiniz. Biraz sonra Emlâk Bankası bahsi
ni özetlerken Emlâk Bankasının 1967 yılında 
nasıl dinamik bir fonksiyon göreceğini, nasıl 
10 bin vatandaşa konut sağlıyaoağını, nasıl 
ikibin yoksul ve dar gelirli vatandaşa gecekon
duyu önleme bölgelerinde kredi açacağını arz 
ve izah edeceğim. 

Evet, mesken politikasında arsanın mühim 
ıbir (faktör olduğunu bizim mesken politikamız 
kalbul etmiş ve bunu Hükümet programımda 
derpiş etmişiz, ıbunun aksini söylemiyoruz ve 
onun içindir ki, Arsa ofisi kanununu getirece
ğiz, arsa satışlarını bir nizama bağlıyacağız, 
arsa spekülâsyonunu önliyeceğiz, demişiz. Onun 
liçin de, kanunu getirmişiz, huzurunuza. Sonra, 
konut politikasının icra safihalarını yapabil
mek ve finansman kaynaklarını sağlıyaıbilmek 
için bir konut kanununa ihtiyaç vardır, de
mişiz Konut kanununu da huzurunuza getir
mişiz. Şimdi vai't ve taaıhhüdettlğim'iz iki kanu
nu çıkarmışız, uygulamaya başlamışız, iki ka
nunu da Meclise getirmişiz ve 19'GG yılı içinde 
söylediğimiz ve deklâre ettiğimiz prensiplere 
uygun, tespit ettiğimiz hedefe ulaşmanın gay
retti içine girmişiz, bunun nerelinde «mesken po
litikaları yoktur, çalışmaları kifayetsizdir» gibi 
bir hükme bağtıya'bilirsiniz? Realite bu. Bu 
realiteyi cerıheddbilmck için bu kürsüye yu
varlak sö'Zİer değil, deliller, emareler, ispat va
sıtaları getirmek lâzım. Ama ben işte getiri
yorum, gerçekleri konuşturuyorum, şimdi de 
rakamları konuşturacağım. 

Gecekondu Kanunu 30 Temmuzda yürürlü
ğe ginmiş ve âmir hükümleri derhal tatbike 
konulmuş, 6 aylık vâde içinde gecekondu ma
halleleri tespit edilmiş, sınırları ve muhteva
ları haritalara ve krokilere işlenmiş, hava fo
toğrafları alınmış ve şimdi de belediyeler bu 
bölgelerin, tasfiye ve ıslah bölgeleri olmak üze
re tefrik muamelelerini yaparak Bakanlığı
mıza intikal ettıirmcktcdir. 

Muhterem arkadaşlarım, çeşitli rakamlar 
söylendiği için tespitlerimiz neticesinde elde 
•edilen rakamları Yüksek Huzurlarınızda ifa
de ediyorum: Bizim tespit ameliyelerimizin so
nuna göre Türkiye'de 400 000 gecekondu var-
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dır ve 932 gecekondu bölgesi tespit edilmiştir. 
Bunlardan 171 000 i elektriksizdir, 105 000 i 
susuzdur, 130 000 i kanalsızdır ve 120 0O0 i de 
Ibina olarak, yapı olarak ıslaha muhtaçtır. 

Kanununun meriyete girmesiyle birlikte 42 
ibelediyede 45 önleme bölgesi ihdas etmişiz. 
27 sinin şeihireilik esaslarına uygun İmar Plâ
nını yapmışız ve 19 unda da fiilen çalışmaya 
ıbaşlamışız. Ayrıca 51 gecekondu ıslah bölge
sinde 35,8 kilometre yol yapmışız. 31 850 gece
konduya ışık getirmişiz, 13 251 gecekonduya su 
getirmişiz, bu altı aylık zaman içinde, vatan
daşların insan haysiyet ve şerefine uygun, ya
şayabilmeleri için lüzumlu olan ışığı, suyu, 
yolu getirmek için seferber olmuşuz ve bu hiz
metleri küçümsenen Gecekondu Kanunu getir
diği halde, değerli arkadaşlar buraya çıkıyor, 
.«işte "bu kanunun tatbikatı da meydanda» di
yor. Onu da anlatacağım sorularında işte bu 
ıhizmetler manzumesini, (beğenmediğiniz bu Ge
cekondu Kanunu getirmiştir. Bu sene bunun 10 
mislini getireceğiz. O rakamları da arz edece
ğim. Ama memleketin temel bir meselesi olan 
2 800 000 kişinin oturduğu yerlerdeki insan
lara hizmet için iyi hayat şartları götürücü bir 
kanunun tatbikatını yermek değil, elde edilen 
neticeleri söylemek; ama, uygulamada tavsi
yeler varsa bunları da ifade etmek lâzı/mdır; 
eğer ölçümüz objektif ise, eğer meseleleri taraf
sız tetkik ediyorsak, eğer meseleleri ideolojik 
eğilimler dışında çözüme bağlamak istiyorsak. 
Niçin 'bunları söylemiyoruz, niçin 2 800 000 ki
şiyi ümitsiz hale getirmek istiyorsunuz, ger
çekleri çiğniyerek? Bu kanunun onlara ışık 
(götüreceğini, hu kanunun onlara su ve yol 
Igötüreceğini niçin hep beraiber söylemiyoruz, 
arkadaşlar? Bakınız beğenilmıiyen Gecekondu 
Kanunu 1967 yılında nasıl bir malî gür*, orta
ya koymuştur, bunları arz edeceğim : 

Mesken için bütçemize koyduğumuz mikta
rı, mclblâğı mücerret dikkate alarak, «bu ki
fayetsiz» demekte isabet yoktur. Gecekondu 
Kanununundaki fonların • getireceği me;blâğı 
da düşünmek lâzımdır. Gecekondu Kanunu 
hükümlerinim getireceği diğer malî güçleri de 
dikkate almak lâzımdır. Yüksek ıttılaınıza ve 
bilginize sunmak isterim, Gecekondu Kanunu
nun fonlarının kaynağı şunlardır : 

'' Muhterem arkadaşlar: Evvelâ İmar - Is-
ikân Bakanlığı Bütçesine konmuş olan meb
lâğ ödenektir. 

2. Gecekondu Kanununun 14 ncü maddesi 
icabı muhtelif müesseselerden kararnameler ile 
alınacak olan mablağı 

3. Belediye bütçelerine konacak olan öde
nek. 

4. Gecekondu Kanununun 29 ncu maddesi
nin uygulanması suretiyle sağlanacak hizmet
ler mecmuası. 

5. Gecekondu Kanunu ile gecekondu fonu 
emrine girmiş çeşitli arazi ve arsaların nema
larının ortaya koymuş olduğu malî meblâğ. 

ıBiz' isterdik ki, meseleyi bütün yönleriyle, 
gayet objektif hatlar üzerinde arkadaşlarımız 
tenkidlerini yapsın, bunları da dile getirsin. 
Beş kaynağın bir kaynağını söylemek, Gecekon
du Kanununun getirdiği malî gücü ifade etme
ye kifayet etmez. Şu halde birini söylerseniz, 
konuşmanız yanlış olur, gerçeklere uymaz. 
Ama, dikkatle takilbettim, Sayın Sakarya hariç 
diğer arkadaşlarım bunların hiçbirine temas et
mediler. Niçin eitmiyorsunuz ? işte bu unsurlar 
bir araya gelerek 'bu sene Türkiye gecekondu
larına en az 203 milyon liralık bir malî gücün 
karşılığı olan hizmet götüreceğiz. Onu da plân
ladık. 1967 yılı içinde 67 000 gecekonduya ışık 
gidecektir, 93 000 gecekonduya su gidecektir 
ve 235 kilometrelik yol gidecektir. Bunları da 
dile getirmek lâzım. Bu gecekondu, "bölgelerine 
ışık gitmesin mi, su gitmesin mi, yol gitmesin 
mi? Gitmesini istiyorsanız gidecekleri de söy
lemeniz lâzımdır. Tenkidler objektif olmadıkça, 
gerçeklere uymadıkça hususi bir maksadın hiz
metkârı olurlar. 

Şu halele muhterem arkadaşlarım, Hükümet 
programımızda mesken proplemleminin çözü
münde ne demişsek, ne ilkeler gctirmiışsek on
ları dikkate almışız ve uygulamanın dinamik 
bir gayreti içine girmişiz. 

Yapı malzemesi, biraz evvelde izah ettiğim 
gibi mesken politikasının tatbikinde mühim 
bir faktördür. Bol, kaliteli, ucuz yapı malzeme
si temin etmenin çarelerini bulmak ve Türkiye'
de yapı malzemesini ıslah etmek lâzımdır. Bu 
iki gaye istikametinde Yapı Malzemesi Genel 
Müdürlüğümüz süratli bir çalışmanın içerisine 
girmiş, 1965 yılında programını yüzde 64 nis-
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petinde tahakkuk ettirebildiği halde 1966 yılın
da yüzde yüz tahakkuk ettirmiş... Şimdi mes
ken mevzuunu kapatmadan evvel mesken ko
nusundaki yatırımlarımızın gerçekleştirme 
oranlarını da kısaca yüksek ıttılaınıza sun
mak isterim. 

Mesken Genel Müdürlüğü 1964 yılında yüz
de 50,5 nispetinde bir gerçekleştirme oranını 
sağlamıştır. 1965 te yüzde 39,5 nispetinde bir 
gerçekleştirme oranı temin edilebildiği, yani 
bütçesine konulmuş olan parayı kullanamadığı 
halde, bu sene fonlardan aldığı ödenekler ' ve 
geçmiş yıllar hesaplarında bulduğumuz 21 mil
yon lirayı da alarak yüzde 230 nispetinde bir 
yatırım gerçekleştirmiş ve bu suretle bir rekor 
kırmış bulunmaktadır. Bir rakam daha arz ede
ceğim muhterem arkadaşlar. Mesken proplcmi-
niıı çözümünde mesken konusundaki çalışma
larımızı beğenmiyen arkadaşlarıma bir muka
yese olsun diye takdim ediyorum. 1960 dan 
1965 yılının sonuna kadar gelmiş geçmiş hü
kümetlerin halk konutu olarak, sosyal konut 
olarak yaptıkları 1 153 tür; önleme bölgelerin
de yapılanlar da dâhil. Ama A. P. iktidarının 
1966 yılı içinde yaptığı 1 734 tür. Şu halde beş 
senede yapılmış olanın fevkinde bir yatırım se
viyesini sağlıyacaksmız bir plân ve program 
içinde, geçmiş yıllarda kullamlamıyan parala
rı da alıp kullanacaksınız, bir dinamizm gös
tereceksiniz, realite, gerçek bu olacak, sonra 
arkadaşımız çıkıp diyecek ki, «ne mesken prop-
lemini çözdüler, ne sosyal konutlarda tatbikat
ları, politikaları muvafıktır» denilecek. Ar
kadaşlar, o beyanların ne gerçekle ilgisi var, 
ne mantık yapısı, ne isabeti var. Buna çocuk
lar bile inanırıa-z. Çünkü ben rakamları konuş
turuyorum, ben gerçekleri komıturuyorum, ben 
deliller getiriyorum Yüksek Huzurunuza. On
ların getirdiği ne? Sadece hayallerinden kopup 
gelen mücerret düşünceler. 

Muhterem arkadaşlarım, âfetler konusunda 
âfetlere değinen Hükümet programımızın il
keleri şu idi: Âfete mâruz kalmış olan vatandaş
larımızı süratle zor durumdan kurtarmak ve âfe
tin vukuunda Devletin iskân edici ve yardım edici 
kudretini seferber etmek. Biz bu iki ilkeye de tam 
ve kâmil mânada 1966 yılı içinde vefa gösterdik 
ve uyguladık. Şimdi rakamlar vererek yaptıkla
rımı söyliyerek arz edeceğim. Bir arkadaşımız 

âfetler bölümüne konulmuş olan paranın, ödene
ğin kifayetsizliğine işaret ettiler. Evvelâ buna 
cevap arz edeyim arkadaşlar. Kifayetsiz değildir; 
niçin olmadığını bilâhara anlatacağım. Bizim hiz
met politikamıza ve anlayışımıza göre hüner ve 
dirayet bütçeye ödenek konması değil, bütçeye 
konulmuş ödenekleri hizmet verimliliği içinde, 
yılı içinde ve zamanında kullanabilmektir. Biz 
gördük ki, muhterem arkadaşlarım, bizden evvel
ki, hükümetler bütçelerine konulmuş olan para
ları kullanamamışlardır. Kullanamadıktan sonra 
bütçenize iki yüz milyon koymuşsunuz ne kıy
meti var? Âfetlerde kullanılmamış 22 milyon lira 
bulduk biz vilâyetler emrinde. 

NERM1N NEFTÇİ (Muş) — Deprem olmuş 
mu idi ki, o zaman harcanılmış olsun? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOftLU (Devamla) — Cevap verece
ğim hanımefendi, beyanlarınızın iler tutar yeri 
yok. Dosyalar yanımızdadır. 22 milyon lira bul
duk ve bunun 15 milyonunu kullandık. Şimdi bir 
mukaıvese yapacağım muhterem arkadaşlar. 1961 
den 1965 e kadar gelip geçmiş olan hükümetler 
16 709 âfet talebi ele almış, bundan ancak - âfet 
talebi diyorum - 6 796 âfet talebini karşılamışlar, 
1961 den 1965 e kadar. Biz ne yapmışız? 

18 277 âfet talebini ele almışız, - Doğu dep
remi hariç, onun hesabını 4,5 saatte sizlere ver
dim, ama bir de özeti iveceğim bâzı rakamları, 
bâzı arkadaşlarımız biraz daha tatmin olsun diye 
Doğu depremi hariç 8 508 âfet talebi karşılamışız 
arkadaşlar. Yani 1961 den 1965 in sonuna kadar 
gelip gecen hükümetlerin 4,5 senelik zamanı için
de yaptıklarının fevkinde bir talebi karşılamışız. 
Siz bizim âfet çalışmalarımızı nasıl küçümsiye-
bilirsiniz?.. Bunlar rekor... Sonra bizden evvel 
gelip geçmiş olan hükümetlerin sene içinde âfet 
karşılaşma miktarı 800 ilâ 1 200 arasında oyna
maktadır arkadaşlar. Ortalama bin kabul ettiği
miz takdirde biz 8 508 yapmışız. Demek ki, biz
den evvel gelip gidenlerin bir senede yaptıkları
nın biz yedi mislini yapmışız. Doğu depremi ha
riç, Doğu depremini de koyarsanız 27 mislini yap
mışız. Bu çalışmaların neresi küçümsenebilir ar
kadaşlar?.. (A. P. sıralarından alkışlar) Ve bu 
-suretle Âfet İşleri Genel Müdürlüğümüz Doğu 
depremi hariç, % 170 nisbetinde bir gerçekleştir
me oranı 'sağlamış bulunmaktadır. Diğer taraf
tan muhterem arkadaşlar biliyorsunuz Hükümet 
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programımızın temel esprisine göre, biz yıllardan 
beri bitmiyen çeşitli yatırımların süratle bitiril
mesi zihniyeti ile işleri ele aldık. Âfetlerde bir 
konu daha var onu da arz edeyim. Yıllarca ev
vel deprem olmuş veyahut çeşitli âfete mâruz 
kalmışlar, işe başlanmış, fakat iş bitmiyor. Bun
lara derhal vaziyed ettik. Yerlerini söyliyeceğim, 
milletvekilleri arkadaşlarım bilirler; Manisa'nın 
Demirci'si 125 konut yapılıyordu, yılan hikâyesi 
idi, bitmemişti, bitirilememişti, birtakım suiisti
maller vardı. Bunlara vaziyed ettik, işi tasfiye 
ettik ve 30 Ağustosta bitirdik, vatandaşlara ver
dik. Grördes'de 101 ev vardı, bitmiyordu, bunu da 
bitirdik. Hınıs'ta 104 ev, Erzurum'da hâlâ yapı
lacak olan ve yapılmasına devam edilecek olan 
programına göre Erzincan'da bitmiyen 290 evi 
bitirdik. Besni'de 134 evi bitirdik ve bu suretle 
yıllardan beri bitmiyen ve taahhütle işe başlan
mış olan 754 evi bu senenin içinde 'bitirdik, kış 
gelmeden bitirdik ve vatandaşlarımıza verdik. 

Diğer âfetler konusundaki bir çalışmamızı da 
söyliyeyim. Geçmiş yıllarda yapılmış olan 881 ev 
teslim aldık, hiobir afetzede vatandaşa verilme
miş, bunların 620 tanesini derhal hak sahipleri
ne teslim ettik, diğer elimizde kalan 200 ü de hak 
sahibi tesbit edilemediği için durmaktadır. Şu 
halde biz, 1966 yılında âfet kesimindeki hizmet
lerimizi, hem bitirilemiyen yatırımları bitirmiş, 
hem yıllık programı yapmış, hem de Doğu dep
remine mâruz kalmış yüz bin vatandaşımızı üçlü 
bir alternatif içinde 2,5 ay gibi kısa bir zaman 
fasılası içinde iskân etmiş bulunmaktayız. Reali
te bu olduğuna göre bu-hizmetler mecmuasını şu 
veya bu yöniyle küçümsemek mantık ve gerçek
çiliğin asla icabı olamaz. 

Emlâk Kredi Bankamız için, Hükümet prog
ramımızda sermayesini bir milyar liraya çıkara
cağız ve mesken politikamızın aktif birv bölümü 
haline getireceğiz demiştik. Her hususta olduğu 
gibi bu konuda da va'dimizde dikkatle ve sami
miyetle durduk, sermayesini bir milyar liraya 
çıkardık. Ve bu sene Bankamız yapı tasarrufu 
sistemi içinde en az 10 bin vatandaşımıza konut 
sahibi olma imkânını hazırlıyacak. Bunun dışın
da yapı tasarrufu sisteminde yaptığımız bir var
yantla, ki, geqen seneden beri o varyantı yap
mış, gecekondu önleme bölgelerinde vazife alma
ya başlamıştır, Emlâk Kredi Bankamız. 

Bir vakitler lüks inşaat yapıyor diye konuş
malara mevzu olan Emlâk Bankası yoksul ve 
dar gelirli vatandaşa konut yapan bir fonksiyo
nun ve davranışın içine girmiş ve geçen sene İs
tanbul'da Osmaniye'de bitirmek üzere olduğu
muz 1 280 üniteli bir sitenin yüzde 50 yapıcısı 
olmuştur. Bu sene de ayrıca yüzde 25 i karşı
lanmak suretiyle 2 000 vatandaşımıza kredi ve
rebilmek için, Mesken Genel Müdürlüğümüzle 
müşterek olarak 30 000 000 lirayı emre amade 
tutan bir hizmetin içine girmiş bulunmaktadır. 
Şu halde Emlâk Kredi Bankası konusunda Hü
kümet programında ne demişsek onu 1966 yılı 
içinde kemaliyle tatbik etmişiz. 

Burada - konuşmalarında cevap vereceğim 
ama - standartlar meselesine bâzı arkadaşlarımız 
dokundular. Arkadaşlar, biz işbaşına geldiğimiz 
zaman çıkmış bir kararname vardı. Yapı stan
dartları, asgari standart, orta standart diye iki
ye 'ayrılıyordu. Asgari standart 69,3 idi, orta 
standart ise 100 idi. Plânlama veya tatbikat, çı
kan kararname icabı olarak sadece bu asgari 
standarda kamu kredisi veriliyordu, orta stan
darda verilmiyordu. Büyük şikâyetler aldık bu 
konuda. Bizim Türk halkının, Türk Milletinin 
bir aile kadrosu, bir aile kesafeti vardır. Bu ke
safet bu kadar dar 3rerde yaşıyamaz. Binaen
aleyh ıbunun en mâkulü olan orta standarda çı
karmamız lâzımdır tarzında gerek işçilerimizin, 
gerek diğer meslek mensuplarımızın, vatandaşla
rımızın, kooperatiflerin sayısız ve kesif müraca
atları devam etmiştir. Bu durum karşısında bir 
de Emlâk Bankamızdaki yapı tasarrufu hacmı-
na baktık; rakamları arz edeceğim, 1965 Eylü
lüne kadar 2 563 kişi yapı tasarrufu için muka
vele yapmış bankamızda. Azalıyor yapı tasarru
fu, iltifat etmiyor vatandaş bu 69,3 e. Ama bize 
bu şikâyetlerin karşısında meseleyi enine boyu
na gayet objektif kriterler içinde realist Türk 
toplum haj'atımn geleneğini, aile kuruluşunu, 
aile kesafetini dikkate alarak ve vatandaşın hak
lı arzularının is'af edilmesi zihniyetine ve felse
fesine, siyasi inanışına sahip bir Hükümet olarak 
süratle eğildik ve vatandaş arzusunun haklı ol
duğunu tesbit ettikten sonra bu haklı olan arzu 
el'betteki A. P. iktidarı için derhal yerine geti
rilmesi lâzımgelen bir keyfiyetti, yerine getir
dik ve 100 metreye iblâğ ettik ve bunun karşı
sında derhal yapı tasarrufu mukavele yapma 
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adedi artmıştır. Şu halde netice, bunun gerçek
lere dayandığını göstermektedir. Bunu başka şe
kilde mütalâa etmek bir sabit fikrin, bir sabit 
görüşün meclubu olmak demektir, Biz Adalet 
Partililer böyle bir sabit fikrin mahpesi içinde 
değiliz. Biz hürriyet içindeyiz, prensip içinde
yiz, Türk Milletinin hizmetindeyiz, Türk Mille
tinin haklı isteklerini süratle yerine getirmek 
bizim şiarımızdır. (Adalet Partisi sıralarından 
alkışlar) Yoksa ideolojik yapılarla, muayyen fi
kirlerle vatandaşın arzularına set çekmek, hayır 
demek bizden sureti katiyede sâdır olmamıştır 
ve olmıyacaktır. («Soldan bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, îller Bankası konusun
da da Hükümet programında ortaya koymuş ol
duğumuz ilke şu idi : «iller Bankamızın gelirini 
artıracağız, teşkilâtını geliştireceğiz, ortak ida
reler olan köylerimize ve özel idarelerimize de 
krediler açacağız» demiştik. Bunların hepsine 
1966 yılında vefa gösterdik. îller Bankamızın 
malî kaynaklarının geliştirilmesinde mühim bir 
faktör mütalâa ettiğimiz Belediye Gelirleri Ka
nunu Büyük Meclise sevk edilmiş bulunmakta
dır. Teşkilâtının geliştirilmesi konusunda da, 
yani teşkilâtın bütün vatan, sathında dağılması 
mânasında geliştirmeyi anlıyoruz, bunu da üç 
yeniden bölge müdürlüğü kurmak, bâzı yerler
de başmühendislikler kurmak ve bâzı vilâyetle
rimizde tamir ve revizyon ekipleri ihdas etmek 
suretiyle îller Bankası organizasyonunu da ge
liştirme hizmetine devam etmek, Köylerimize, 
özel idarelerimize, dolayısiyle belediyelerimize 
programlar dışında kalmış olan hizmetlerini gö
rebilmeleri, tesislerini yapabilmeleri için bir kre
di mekanizmasını işlettik. Geçen sene imkânımız 
o kadardı, 6 000 000 kullanabildik, ama bu sene 
bunun dört misli olan bir meblâğı plânlamış bu
lunmaktayız. Belediyelerimize^ köylerimize ve 
özel idarelerimizin hizmetlerine daha büyük bir 
güçle koşacağız, iştirak edeceğiz. îller Bankamız 
1966 yılını gayet dinamik çalışmalar çerçevesi 
içinde geçirmiş, 1965 yılında yatırımları gerçek
leştirme oranı % 102 iken, bu sene % 126 ya çı
karmıştır. Geçen sene 410 iş bitirildiği halde bu 
sene 602 iş bitirilmek suretiyle üstün bir çalışma 
seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mâruzâtımla, 
Hükümet programında genel bir ilke olarak koy
duğumuz hizmetleri dinamik bir politikaya bağ

lıyarak uygulıyaeağız ilkesini şu arz etmiş oldu
ğum hizmetler bilançosu, şu arz etmiş olduğum 
yatırımların gerçekleştirilmeleri oranları karşı
sında hakikaten hizmetlerimizi dinamik bir po
litikaya bağlıyarak zamanında uyguladığımızı 
yüksek takdirlerinize arz ederim. Bu suretle 
1966 yılı içerisinde Hükümet programında vait 
ve taaMıüdettiğimiz esaslara ne derecelerde ve
fakâr olduğumuz ve ne seviyelerde yatırımları 
gerçekleştirdiğimiz hakkında özetle de • olsa 
Yüce Heyetinize lüzumlu bilgileri sunmuş bu
lunmaktayım. 

Şimdi müsade ederseniz gayet kısa olarak 
konuşmacı arkadaşlarımın değindiği birkaç ko
nuya temas ederek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Sayın Neftçi her zamanki gibi ve her zaman 
söylediği konuları bu sefer yine tekrarladılar. 
Ama bu seferki konuşmalarında yanlışlar, yan
lış tesbitler daha çok. Bir defa 1 nci yanlış şu
dur : «Gecekondu Kanunu ile gecekondu mese
lesi çözülemez, gecekondu problemi halledile
mez. Gecekonduya bir şeyler götürülemez demiş
tim, işte meydana çıktı» dediler. 

Biraz evvelki mâruzâtımla Gecekondu Kanu
nunun gecekondu bölgelerine ne gibi hizmetler 
manzumesi götürdüğünü ve 1967 yılında da ne
leri götüreceğini arz etmiştim. O rakamlar arka
daşıma lüzumlu cevabı vermiş bulunmaktadır. 
Arkadaşımız konut problemi üzerinde konuşur
ken yine yanlış rakamlar beyan ettiler. Dediler 
k i ; Türkiye'de konut ihtiyacı 120 bindir ve üre
tim de 60 bindir. Her iki rakam da yanlıştır. 
1965 yılının ihtiyacolarak ortaya çıkardığı ?a-

! kam 117 bin küsurdur. Küsuratını da verebili-
j rim, dosyada var. Ve üretim de 92 bindir. Ihti-
I yaçta 3 - 5 bin fark, ama mühim olan üretimde 

30 000 aded hata yapmayı Sayın Neftçi'ye doğ
rusu pek yakıştıramadım, özür dilerim. 

NERMÎN NEFTÇÎ (Muş) — Bütün sözcüler 
aynı şeyi söyledi, yalnız ben değil. 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bilmiyorum, siz 
söylediniz. Biz de var ayni şeyler, hanımefendi, 
biz de istatistiklere göre konuşuyoruz. 

Şimdi yine üçüncü yanlışları şudur : «Yine 
gecekondu yapımına devam edilecektir, çünkü 
şehirleşme bir düzene sokulmamıştır.» dediler. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Gecekondu Ka
nunu, konut probleminin istisnai bir yönünü çö-
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zen, sadece önleme bölgesiyle, konut problemi ile 
ilişkisi olan nevi şahsına münhasır bir konudur. 
Gecekondu Kanunu ile konut problemi çözül
mez. Çözülür demedik biz. Çözülecek kanunları 
saydık ve programımıza koyduk. Arsa Ofisi Ka
nunu. dedik, Konut Kanunu dedik. Bunlar çıka
cak, Türkiye'nin saydığım 15 bölgesinin bölge 
plânlamaları yapılacak ve bu bölge plânlamala
rını, Millî Plânlama Teşkilâtı 'bir done olarak 
kullanacak ve o bölgelerin gelişme merkezlerine 
yapılacak yatırımlar artık kırsal sahalardan şe
hirlere olan akını sadece muayyen şehirlere de
ğil, o bölgelerin cazibe merkezleri olan yerlere 
doğru dağıtacak, imar plânı, mücavir saha plâ
nı ve bölge plânı olan şehirlerde de bu yerleş
me, nasıl, şimdi önleme bölgelerimle yaptığımız 
tatbikat gibi, bir imar plânı dâhilinde önleme 
bölgelerinde mesken ihtiyacını karşılıyorsak 
Türkiye'nin genel yerleşimi de böylece bir plân 
manzumesine kavuşacak ve uygulamaya girile
cektir. Bunlar bilinmiyen şeyler değildir, bunlar 
uygulanmayan şeyler değildir. Daha ileri mem-
leektler bunları yapmış, uygulamış. Biz o sevi
yeye gelmenin çabası içindeyiz. 

Arkadaşlar yeni bir şey ica d ediyormuş gibi 
bunları her sefer tekrarlarlar, biz bunların'ceva
bını geçen sene Hükümet programını arz ve izah 
ederken vermiştik. Bu kaçıncı arzı cevap? Ve 
diyor; «gecekondu yapımı devam edecek, şehir
leri bu gecekondu yapımı düzensiz bir şekilde 
saracak.» Evet, yetersiz görülen Gecekondu Ka
nunu çıkmadan evvel söyledikleriniz muayyen 
nisbetler dâhilinde oluyordu. Ama ben isterdim 
ki, sayın arkadaşım çıksın, Gecekondu Kanunun
dan evvel Türkiye'deki gecekondu yapımıyla, 
Gecekondu Kanunu çıktıktan sonra Türkiye'de
ki gecekondu yapımı arasında bir mukayese 
yapsın, bir rakam söyliyebilsin. Söyliyemediler, 
söyliyemezler. Çünkü meseleyi o yönleriyle tet
kik etmiş değiller. Arkadaşlar Türkiye'de gece
kondu yapımı 1945 te başlamıştır. 1945 ten 1965 
e kadar 400 bin gecekondu yapılmıştır. Şu halde 
20 senede, her sene aşağı - yukarı 10 bin gece
kondu yapılmaktadır, 20 bin gecekondu yapıl
maktadır. Ama yetersiz diye mütalâa edilen bu 
Gecekondu Kanunu meriyete girdikten sonra ge
cekondu simsarları gecekondu yapma imkânını 
bulamamışlardır. Yaptıkları an yıkılmıştır. Bu 
sene 1 420 simsarın gecekondu yapmaya teşeb

büs ettiği görülmüş, 1 420 si de yıkılmış ve on
dan sonra bu gayrimeşru davranış ve hareketler 
durmuştur. Ben isterdim ki, değerli arkadaşla
rım bu gerçekleri de getirsin. İşte bu neticeyi 
sağlıyan, beğenmediğiniz, beğenmek istemediği
niz, fakat sırası geldiği zaman o kanunu biz ge
tirdik Meclise dediğiniz bu kanun sağlamıştır 
ve sağlamaya devam edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; saat 13,00 e gelmiştir, 
program gereğince saat 14,30 a kadar ara ver
memiz gerek. Ancak Yüce Heyetiniz şayet muay
yen bir zaman daha çalışmayı uygun mütalâa 
ederse, o zaman... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 15 dakikada bi
tirebilirim. 

BAŞKAN — Bitirebilirsiniz. 
NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — Sataşma var 

yalnız efendim. 
BAŞKAN — Şayet kısa bir zamanda bitiril

mesi mümkün olabilirse, öğleden sonraya bu ba
kanlık bütçesi kalmıyacak şekilde düzenlenebi
lir. Fakat çok uzun bir müddet devam edecekse 
o zaman da bir ara vermek mecburiyetinde ka
lacağız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 10 - 15 dakika
da özetliyebilirim. («Ondan sonra bir milletve
kilinin söz hakkı var» sesleri) 

NERMlN NEFTÇİ (MUŞ) — Bize de sata
şıldı, bizim de söz hakkımız var. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın konuşmasına de
vam hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Devam bu
yurunuz Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI PIALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Arkadaşımız; 
«Hukukî tedbir alınması kâfi değildir, sosyal ve 
ekonomik tedbir de alınması lâzımdır» diyorlar. 
Evet, bizim politikamızda bu da vardır. Bahset
tiğimiz bölge plânlama çalışmaları şimdi izah 
ettiğim, bölge plânlamanın tâyin ettiği bölgeler
deki cazibe merkezlerinin geliştirilmesi, sana
yiin o taraıfa doğru itilmesi; Adalet Partisi bir 
seneyi tecavüz eden iktidarı zamanında bu sos
yal ve ekonomik politikayı tatbik etmekte ve ne
ticelerini almaktadır. Bunları niye dikkate almı-
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yorsunuz? «Adalet Partisinin konut politikası 
yoktur» dediler. Olduğunu ve ne gibi temellere 
dayandığını biraz evvel izah ettim. 69 asgari ve 
orta standart konularına temas ettiler. Ona da 
umumi konuşmamda arzı cevabettim. Yalnız bu
rada bir şey söylediler : «Adalet Partisi ortanın 
sağındadır.» Biz böyle istikametlerle meşgul de
ğiliz, biz Adalet Partisi olarak, Türk Milletinin 
menfaatinin istikametine!eyiz. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri ve alkışlar) Ve orada olmaya 
devam edeceğiz, hanımefendi. Bizim hürriyeti
mizi tâyin ve tarif size düşmez. Bizim her şeyi
miz açık, her şeyimiz meşru ve her şeyimiz mey
dandadır. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Bizim de öyle. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Size ben bir şey 
söylemiyorum. Ama siz bize söylüyorsunuz. Biz 
Türk millî menfaatinin istikametindeyiz, cihet
lerle meşgul değiliz. 

Arsa meselesine temas ettiler; bunların hepsi 
malûm şeyler. Arsa Ofisi Kanunu çıkınca halle
dilecektir. 

Âfetler konusuna temas ettiler; burada da 
her zaman söylediklerine yine ifade buyurmuş 
oluyorlar. Yalnız burada büyük bir yanlışlık ve 
büyük bir haksızlık yaptılar. Yüksek Mecliste 
'bilhassa tescil ettirmek isterim, dediler ki : 
«Biz Doğu depreminde 106 milyon lira kullanıl
dığını biliyorduk, ama aldığımız bir habere gö
re bu 106 milyon değil, 150 milyondur.» 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — 142 milyon de
dim, yanlış söylüyorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 150 dediniz ama 
basın bülteninizde 142 milyon olarak geçiyor. 

Şimdi arkadaşlar, biz mutadımız veçhile ra
kamları okuyarak sayın arkadaşımıza cevap ve
receğiz. Tamamiyle yanlıştır. 

Şimdi arkadaşlar 39 milyon 3'20 bin lira iç 
ve dış bağışlardan temin etmişiz. Halen bu bağış
ların son halkası olan 2 milyon lira da Kızılayda 
bulunmaktadır. 66 milyon lira da bütçeden bu 
işe tahsis ettiğimize göre, 107 milyon 320 bin li
ralık bir malî güc bu hizmetin emrine girmiştir. 
Biz, 91 milyon 962 bin lira kullanmışız, bu işi 
yapmışız, üçlü alternatif zemininde geçici iskânı 
yapmışız. Istiyenleri başka vilâyetlere misafir 
olarak götürmüşüz, istiyene nakdî yardım yap

mışız, istiyene de baraka yapmışız. 10 bin 98 
baraka yapmışız, 12 bin küsur kişiye nakdî yar
dım yapmışız, 942 aileyi de civar yerlerde oturt
muşuz. Ve sarf ettiğimiz budur, elimizde malze
me, nakit olarak 15 milyona yakın bir malî güc 
mevcuttur, banka kayıtlarımıza göre. Arkada
şımın âdetidir, bize, bizim teşkilâtımıza, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin teşkilâtına, Türk 
Devletinin teşkilâtına itimat edip sormazlar : 
«Ne sarf ettiniz, ne aldınız, elimizde ne var?» 
Ama çıkarlar bu kürsüye, «öğrendiğimize göre 
142 milyon lira sarf edilmiş. 91 milyon 962 bin 
lira sarf etmişiz. Ve ayrıca da 15 milyon lira ta
sarruf etmişiz. Siz bunu yapıyorsunuz ama arka
daş çıkıyor diyor ki, «Efkârı umumiyeye 106 
milyon lirayla bu işi yapacağız dendi, 142 mil
yon lira sarf edildi.» 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — İspat edeceğiz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Hiçbir şey ispat 
edemezsiniz, işte dosyalar burada. Hayalinizden 
çıkmış rakamları buraya getiriyorsunuz. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Biz de rakam 
vererek konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi çok rica ederim, 
müdahale etmeyin. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Öyleyse siz de 
söz hakkını tanıyın. Bunları ispat edebilmemiz 
için bana da söz hakkı tanıyın. Buna mecbursu
nuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — İşte rakamlar 
burada, hanımefendi, komisyonun başkanı bura
da, Bakanlık burada. Türk efkârı umumiyesine 
gerçekleri konuşturunuz, yeter artık bu mevzuu 
istismar ettiğiniz. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Biz istismar 
etmeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi rica ederim. 
NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Biz milletin 

hakkını koruyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi istirham ederim, 
rica ederim, yapmayın efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Efendim mec
bur kaldığımız takdirde yapılması lâzımıgelen 
davranışı yapmakta tereddüdetmeyiz. Mecbur 
ederseniz konuşuruz, hattâ tarihin derinlikle-
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rinden misaller alarak mukayeseler yaparız. 
ondan sonra çok mahcup mevkie düşersiniz. 

NERMİN NEFTÇİ (MUŞ) — Söz hakkı ve
rilirse biz de cevap vereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, rica ederim efen
dim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Çok mahcup 
mevkie düşensiniz, işte dosyalar elimde, Ba
kanlık teknisyenleri buradadır. Ama bu mev
zuu böyle bir havanın içine sadece siz sokuyor
sunuz, Sayın Neftçi.. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Konuşacakla
rımız var. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi sizden talbs'iısan 
istirham ederim, yani bir hanım olarak size hi-
tabediyorum ve ceza vermekten içtinabediyo-
rum. Rica ediyorum efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Diğer arkadaş
larımız böyle konuşmuyor. C. H. P. Grupunu 
tenzih ederim, sadece Sayın Neftçi'ye hitalbe-
diyorum. 

NERMIN NEFTÇİ (Muş) — Bendeniz grup 
adına konuştum, 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ve istismarı da 
şahsi davranışlarına aittir. Nasıl istismar et
tiklerinin misalleri bende vardır, arzu eder
lerse söylerim, 40 gün kaldım o yerde, (Sağ
dan, «Şahsiyat yapmıyalıım Sayın Bakan» ses
leri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; «Daimî is
kânda da hiçlbir şey yapılmamıştır.» dediler. 
Bâzı arkadaşlarımız da temas etmişlerdi, bu 
konuyu ıttılaınıza sunmak isterim. Daimî is
kân konusunda biz Ekim ayından itibaren çe
şitli uzman arkadaşlarımız, bilhassa bölge plân
lamada çalışan değerli arkadaşlarımıza bu ko
nuyu verdik. O bölgenin hem bölge plânlama
sını yaptılar, hem daimî iskânın nasıl yapılabi
leceğini çeşitli alternatiflerle henüz tesbit et
miş bulunmaktadırlar. Bütçeyi huzurunuza 
sunduğumuz zaman bu çalışmalar bitmemişti, 
daimî iskânın nasıl yapılabileceği ve tatbika-. 
tıyla bunun malî portesinin ne olacağı belli 
değildi, bu itibarla bütçeye fazla bir şey kon
mamıştı. Ama bu çalışmaların muhassalasın-
dan sonra vereceğimiz kararın uygulanması 

nasıl bir malî porte taşıyorsa onu bir tek öde
nek olarak Yüce Huzurunuza getireceğiz. 

Sayın Gıyasettin Duman arkadaşımız şahsi 
tavsiyelerde bulundu; «Genel iskân politikası 
tesbit ediİMelidir.» dedi. Buna diğer konuşma
larımda cevap verdim. «Emlâk Kredi Bankası 
lüks inşaaıt yapmamalıdır.» dediler. Zaten 
böyle bir davranışın içinde değildir. Biraz 
evvel izah ettim, geceikondu önleme bölgeleri
ne kadar inmiş bir plânın içinde çalışmaktadır. 

ıSaym Düşünsel arkadaşım, yine .şıehirleşjme-
nin bir plâna ve düzene bağlanması konularına 
temas etti. Kendisi ile beraberiz. Böyle plân
lama ve mücavir saıha plânlamalarımız bu ga
yeye matuftur. 

«Ucuz konut temin edebilmenin muayyen 
tiplere bağlanması konusundaki çalışmalara 
hız verilmelidir.» dediler. Bu görüşürüme ka
tılıyoruz, biz de o yoldayız. 

«Toplu inşaat yapanlara bâzı muafiyetler 
tanınmalı.» dediler. Doğrudur. Mesken politi
kasında, fazla mesken yapmada toplu inşaat 
bir unsurdur, bir faktördür, dikkate alınma
sı lâzımıgelen şeydir. Çünkü ucuz yapı bu sis
temle temin edilebilir.. Bunlara muafiyet tanı
ma fikrine biz de taraftarız. 

Deprem konusuna temas ettiler ve gayet ob
jektif, iyi niyetli bir Parlömanter olarak Mec
lis araştırması sonunda gerçeklerin ortaya çı
kacağını buyurdular. Kendilerine bu yönden 
teşekkür ederim. Bütçedeki âfetler ödeneğimizi 
kifayetsiz buldular, ona da cevap verdim. Ay
rıca ek ödenekle geleceğiz. 

Sayın Ekinci arkadaşımız, «Ekonomik ve sos
yal politika sağlam temellere dayanırsa, şehirleş
me de bir düzen iç iride cereyan eder.» dediler. 
Ama bizim ekonomik ve sosyal politikamızın böy
le bir sıhhate sahi'bol madiği hakkında, salbi't fikir
leri bulunduğu için «Adalet Partisi iktidarı dü
zenli bir şehirleşmeye gideniiyecektir.» dediler. 
Biraz evvel bunun cevabını verdim. A. P. ikti
darının nasıl sosyal ve ekonomik kalkınma yolun
da olduğunu ve nasıl plânlamalar yaparak düzen
li ve organize bir şehirleşmeye doğru şehirlerimi
zi götürmekte olduğumuzu izah etmiştim. Ama 
ben izah da etsem, binlerce delil de getirsem, Sa
yın Ekinciyi fikrinden döndürmenin imkânı ol
madığı cümlenin malûmudur. 
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Şöhirleşmenin bir sanayileşme dolayrsiyle ol-
maidığını, tarım sektörünün itici tesiriyle olduğu
nu söylediler. Bunlar hep bildiğimiz şeylerdir. 
Türkiye'yi köyünden, kentinden deresinden dağı
na, tepesine kadar Adalet Partisi iktidarı teker 
teker bilmektedir. Meselelerin nasıl çözüleceğini 
de bilmekte ve o çözümleri tesbit etmiş bulunmak
tadır. Binaenaleyh, müsterih olsunlar, bu işler 
sadece bir toprak reformu ile halledilecek konu
lar değildir. Ama, «Türkiye sanayileşmolidir.» 
dediler, bunda beraberiz. Türkiye sanayileşmeye 
mec'burdur, sanayileşecektir ve tarımında da bir 
reform yaparak zirai istihsal hacmini artıracak
tır, o yokladır, bizim hedefimiz bunlardır ve me
sut ve müreffeh Türkiye işte o zaman doğacak
tır. Biz o refah devletinin yolundayız, hiç üzül
mesinler. 

Nâzım plân konusuna temas ettiler. Daha ev
vel cevap veıdim. «20 senede bitmez» dediler. 
Hangi ölçüye göre 20 senede bitmez ölçüsünü söy
lemediler. Oradaki çalışma kapasitemizi tarif 
etmediler. Ama mücerret «20 senede bitmez» 
dediler. Müsterih olun 1968 yılında İstanbul nâ
zım plânı bitecektir. 

Sayın Sakarya arkadaşım, umum müdürlük
lerimizin çalışmaları üzerinde durdu. Tavsiyele
rine ve izhar buyurduğu iltifatlarına teşekkür 
ederim. 

Sayın Diler, «Âfet ihtiyaçlarını karşılıyacak 
miktarda bütçeye ödenek konmamıştır.» dedi. Bu
nun da cevabını verdim; konulacaktır, ama hü
ner bütçeye para koymak değil, bütçeye konmuş 
olan parayı yılı içinde hizmete sarf edebilmektir. 
Biz bunu yaptığımızı 1966 yılı içinde A. P. ikti
darı olarak ispat etmiş bulunmaktayız. Şu hal
de endişeye mahal yok. 

«Doğu depremi için ödenek konmamıştır» de
diler. Fasıl açılmış, muayyen bir şey konmuştur, 
ama Doğu depreminde bu sene yapacağımız ça
lışmalara kifayet edecek miktarda değildir. Ko-
namamasmın söbebi de biraz evvel izah ettiğim 
gibi, daimî iskân probleminin hangi alternatifler 
içinde çözüleceği keyfiyetinin uzmanlar tarafın
dan henüz bitirilmemiş olmasıdır. Bu bittikten 
sonra huzurunuza bir ek ödenekle gelinecektir. 

«19 Ağustos depreminde eşit muamele yapıl
mamıştır» diyor. Biz eşit muamele yaptığımıza 
ve ortaya koyduğumuz prensipleri her bölgede 
tatbik etmeye çalıştığımıza kaaniiz. O kadar kaa-
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niiz ki, Türkiye 20 yıldan beri görmediği muaz
zam bir kışı geçirmektedir, bundan bir hafta ev
vel, tarafsız bir mercie yaptırdığımız bölge ta
ramasında o bölgedeki vatandaşlarımızın, 20 bin 
ailenin sıcak bir yuvada, yiyeceklerine sahip bu
lunduklarını, hayvanlarının komada muhafaza al
tında, ot ve yemlerinin de yanında bulunduğunu, 
ne insanların ne hayvanların aç ve açık olmadı
ğını tesbit etmiş bulunmaktayız. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 2,5 aylık bir za
man içinde bu tedbirleri alarak muazzam bir kış 
karşısında vatandaşları sıcak bir yuvada barın
dıran bir iktidara daha Doğu depreminde eşit 
muamele yapılmamıştır, eksiği vardır, şikâyeti 
vardır demek, hususi bir maksadın meclûbu ol
maktan başka tarifi yapılamaz. (Sağdan, anla-
şılmıyan bir müdahale.) 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Devamla) — Gerçekler ko
nuşuyor. İsterseniz atlayın gidin bölgenize. 

Sonra bâzı köy isimleri söylediler. Eğer evi 
yıkılmış veya hasara uğramış ise o vatandaşımız 
ya baraka almıştır veya nakdî yardım almıştır. 
Almıyan hiç kimse yoktur. Sarahatle söylüyo
rum ; açıkta hiç kimse yoktur. 

Yine dediler ki ; «Bunlara Varto'da hiçbir 
şey yapılmamış.» 

Durun şu muhterem arkadaşlarım: Biliyor
sunuz daimî iskâna tabi yedi köy var. Bunlar 
Varto'da, Muş'ta yerleşsin istenilmiş, plânlanmış. 
Muş'ta 218 tane bina yapmışız, yerleştirmişiz. 
Batı Varto'da da bunlara bu sene için portatif 
sağlam binalar yapmışız, gelin oturun diyoruz. 
Hayır gelmem diyor ve tel çekiyor: «efendim 
bana baraka da verilmedi, para da verilmedi..» 
E daha evvel taahhütname vermişsin, kabul et
mişsin, Varto'da oturacağım, demişsin. Ben de 
taahhüdümü yerine getirmişim, Batı Varto'da 
elektriği yokken elektriğini getirmişim evine 
kadar, suyunu getirmişim, yolunu yapmışım, gel 
vatandaşım otur diyorum. Eğer, «Hayır efen
dim ben oraya gelmiyeceğim, ben illâ para istiye-
ceğim» der de bu talebi yerine gelmezse vatan
daşın arzusu yerine gelmiyor demekte bir isabet 
yoktur. Sonra «Bingöl'de 700 baraka veril
miştir.» 700 değil 800 dür haddizatında. Ra
kamlar hep bizim aleyhimize küçültülüyor bu 
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kürsüye gelince. 800 baraka verilmiştir, valisi 
Ü kadar istemiştir. Ama hasara uğrıyan ev 
adedi hakikaten 800 ün üstündedir, bu bir ger
çektir. 13u durum karşısında bölgenin valisi me
suliyet deruhte etmiş, demiş ki: «Kış gelmek 
üzeredir, bir imece yapalım, yapın şu evlerinizi, 
ben size ayrıca bu evlerin tamiri ve yapımı için 
de İmar ve İskân Bakanlığından bir nakdî yar
dım alacağım», demiş. Ve hakikaten bu vatan
daşlarımız Hükümetin otoritesine inanmış, top
lanmış evlerini barınabilecekleri hâle getirmiş
tir. Biz bunu tesbit ettik, valisine sorduk, 
750 000 lira gönderiniz dedi, ben bunlara ve
reyim, binaenaleyh bunların iskân meselesi de 
halledilmiş olur, dedi. 750 000 lirayı yolladık, 
tevzi edildi, memnuniyet haberini de aldık. Ama 
arkadaşımız üç ay evvelki işi hâlâ kürsüye ge
tirmektedir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Mektup al
dım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
M.ENTEŞEOĞLU (Devamla) — Beyefendi bun
lar mektupla olmaz, oradaki salahiyetli adaınla-

• • »mm 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 64 ııcü 
Birleşimin ikinci oturumuna başlıyoruz. 

Sayın Necati Güven, buyurunuz efendim. 
Bon söz miIJetvekilinindir hükmüne göre kifa
yet önergesini oylamadan evvel size söz vere
ceğim, sıradasınız. 

M. P. GRUPU ADINA NECATİ GÜVEN 
(•Erzurum) —• Mulhtercm Başkan, mu'hterem 
milletvekilleri; Millet Partisi görüşünü Millet 
Partisi Grupu adına ilk konuşmayı yapan ar
kadaşımız açıklamış bulunmaktadır. İkinci defa 
mz almamTzm se'bdbi, deprem bölgesi dolayı

mı tesbitiyle olur. Siz mektuplarla konuşuyor
sunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle konuş
macı arkadaşlarımın değindiği konulara ve tevdi 
ettiği sorulara cevap arz etmiş bulunmaktayım. 
Bütçemiz yüksek tasvibinize iktiran ettiği tak
dirde Bakanlığım yine aynı hizmet anlayışı, aynı 
dinamik icra çerçevesi içinde plânladığı hizmet
leri uygulıyacak ve sizi memnun edecek hizmet 
seviyelerini takdim edecektir. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Bendeniz Grup 

Sözcüsü olarak konuşmuştum. Sayın Bakan ko
nuşmalarında, şahsım adına konuştuğumu söyle
diler ve sataşmada bulundular. Konuşmalarım 
Grupim tasvibinden geçmiştir. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazılı beyanınızı aldım, sataş
ma olduğu iddiasındasınız, zabıtları tetkik ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 14,30 da top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,30 

siyle or-a'da yapılan İmar ve İskân Bakanlığı 
faaliyetleri hakkında Sayın Bakanı uyarmak, 
birtakım hakikatleri de dilimizin döndüğü de
recede göz önüne seıimdk, yapulamliarı vte yapılanı-
yanları ayırmak içindir. 

Aziz arkadaşlarım İmar ve İskân Bakanlığı
nın deprem dolayıısiyle ilk vaziyet ettiği zaman 
ihasar tcslbitinden vatandaşlar müştelki olmuş
tu. Bu tedbilbl yapan, Naf&udakü kâtıip, teknis
yen, odacı ve kapıcıdan ibaret idi, bunların 
yaptıkları teslbitler eisas oldu, temel oldu, vatan
daşlara yardımlar bunun üzerinde başladı. (A. 

I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 
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P. sıralarından «Tahkikat var bunun hakkın
da» sözleri) 

Bakanlığın orada barakası var, hır
sızlık var, kötülük var söylemiyelim rai? 
Tahkikat için ben bir şey demedim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar müdahale et
meyin. Sayın Güven müdahaleyi Başkanlık ya
par. (Siz Ibuyurun. 

M. P. GRUPU ADINA NECATİ GÜVEN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, bu dep
rem bölgesi dolayısiyle Bakanlığın yaptığı ic
raatlardan vatandaşlar sızlanmaktadır. Bakan
lık lâyık olduğu veçjhile buraya ehemmiyet ver
memektedir. Mühendisler vasıtasiyle bu hasar 
teabitlerini yapmamaktadır. Hasar tevhitleri 
kanunen Merkez İcra Komitesi, dolayısiyle Ba
kanlığa aidolduğu halde, bunları değerlendir
mek, kıymetlendirmek, hu hasar tevhitlerini ya
pan memullarla verilmiştir. Memurların puvan-
laştırması dolayısiyle ağır, orta ve hafif hasar 
olarak teisbit yapılmış, Hükümet de bu yolda 
yardım yapmıştır. Onun içindir ki bugün çadır 
altında kalan vatandaş vardır, bugün baraka 
alamıyan vatandaş vardır, bugün parasını almı-
yan vatandaş vardır. Bunların ispatı deprem 
felâketi dolayısiyle bölgeye gittiğimiz zaman 
Hınıs'ta aldığım 4 000 tane istida ile de sabit
tir. Bunun 3 000 - 3 800 tanesini haksız olarak 
kabul eddlljm, damdk iki 300 - 500 vatandaş yine 
dışarıdadır. Onun içindir ki, deprem felâketi 
dolayısiyle İmar ve İskân Bakanının burada 
söyledikleri sözlere biz iştirak etmemekteyiz. 
Hâdiseleri biz de gözümüzle 'gördük. Meclis 
araştırması neticesinde bütün yollar yapıldığı 
halde oraya giden Talhkikaıt Komisyonu yolun 
kapalı olması hasebiyle Bulanıkla dâhi gideme
miştir. Halbuki Sayın Bakan 'burada Bulanık 
yolu da .açıktır, gidebilirsiniz dedi ve tuttuğu
muz zabıtta yolun açık olmadığı neticesine 
varıldı, oraya gidip Tahkikat Komisyonu tah
kikatını dahi yapamadı. 

Hınıs'ta yapılan evlerin teslim edildiğini ve 
bunların tamamen ikmal edildiğini söyledi. Er
zurum Mebusu olarak, o kazanın da seçilmiş bir 
milletvekili olarak omda yapılan evler henüz 
vatandaşlara teslim edilmemiştir, ikmal edilme
miştir. Yapılmıştır dedi. Onun için arkadaşlar, 
demokrasi iyi veya kötü ahlâk ve fazilet reji
mi olduğuna göre, muhalefet ve iktidarların 

da bu prensibe, bu statüye uymaları lâzımdır. 
Biz deprem felâketi dolayısiye Hükümetin gö
rülmemiş bir şekilde el attığını, yardım ettiği
ni gözlerimizle gördük, biz bunları sureti ka-
tiyede inkâr da etmiyoruz. Yalnız, usulsüzlük
ler, hırsızlıklar, yolsuzluklar olduğunu tesbit 
ettik. Benimle beraber iktidara mensup arka
daşlar da vardı, diğer muhalefete mensup ar
kadaşlarım da vardı. Fakat Bakan çıksın da 
buraya desin ki, biz de insanız, Hükümetin bir 
üyesiyiz, takatimiz budur, bu' şekilde bâzı usul
süzlükler, bâzı yolsuzluklar olmuştur ve hakkı
nı aramıyan vatandaşa baraka verilememiştir, 
parası verilememiştir, bunun için müşteki va
tandaşlar da vardır desin, olabilir desin.. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Biraz 
daha kadirşinas olalım. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızüğlu... 
FAHRİ UÖRASIZOÖLU (Uşak) — Hepimiz 

g'özümüzle gördük... 
BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, rica ede

rim efendini. Müdahale etmeyiniz. 

M. P. GRUPU ADINA NECATİ GÜVEN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar Bakanın 
buradaki konuşmalarını biraz çok havaleli ve 
yüksek buldum. Bir Hükümet üyesinin kendi 
bütçesi zımmmda konuşmaları daha ağır bir 
üslûp içinde olması icabederdi. Burada konu
şan ve vatandaşın, 30 milyonun vekâletini alan 
kimselerin burada yaptığı tenkidtere o şekilde 
tarizane konuşması da bizde iz bırakmıştır. 

Yalnız bu vesileyle, İmar ve İskân Bakan
lığının yaptığı barakalar üzerinde durmak is
terim. Doğu deprem bölgesinde Hınıs köylerin
de 1 089 aded baraka istenmiş, buna karşılık 
3 1!5'0 tane baraka yapılmıştır. Eğer İmar ve İs
kân Bakanı prensipler, programlar, kanunun ve 
nizamın içinde ve bir programla Meclisin veya 
halkm huzuruna çıkmış olsaydı, 1 089 barakaya 
karşılık 3 800 küsur baraka yaptırıp 
da orada bu işin müteahhitliğini alan adama 
milyonları ve milyarları kazandırmazdı ar
kadaşlar. Biz bunun üstünde duruyoruz. Eğer 
bir şey varsa, bir ihtiyaç, varsa 1 800 ün üstüne 
3 500 baraka niçin yapılıyor? «Rezerve bara
ka, ilerde sallanırsa vatandaşlar gelir oraya 
'girer.» Bugün enkaz altında kalan adama ba
raka vermedik, yardım etmedik de, ilerde vu-
kubulaeak depremi mi teminat altına alıyoruz? 
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Muş merkezinde 1 100 aded baraka isten
miş 1 500 aded baraka yapılmış. Eğer prensip
le, programla geçici bir iskân ise 400 baraka
yı niçin fuzuli olarak yaptırdılar'? Niçin fuzu
li olarak o mütealhhide bu milletin atıfetlerini 
kullanmak suretiyle yaptıkları yardımları, 400 
baraka parasını yüzde 10, yüzde 20 kazandı ise 
onun kesesine aktardılar? İşte Bakanı, bu şekil
deki prensiplerden, plândan ve programdan 
uzak faaliyetinden dolayı tenkid ediyoruz. Yok
sa hakikaten bugüne kadar gelmiş geçmiş dep
remler içinde bir milletvekili olarak iftiharla 
da sıöyliydbilirim: Deprem bölgesine yapılan 
yardım, gelimüş gegmilş llıtülkülmetleılin de üslbünde Uir 
yardımdır. Fakat usulsüzlükler ve keyfilikler 
varıdır. Bu millettin yardımları boşa gitaristtir. 
80 milyon liraya yapılan ve bugün vatandaşa 
aldığımız barakaya, muvakkat iskâna aldığı
mız bu şeylere verdiğimiz 80 milyonun hiç 
olmazsa 25 - 30 milyonu... (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa
yın Uğrasıaoğlu rica ederim. (A. P. sıraların
dan «Haksız konuşuyor, haksızlık yapıyor» 
sözleri) Haksız konuşabilir bir milletvekili, sizi 
alâkadar etmez ki, çok rica ederim. 

M. P. GRUPU ADINA NECATİ GÜVEN 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarım... (Gürültü
ler) 

Demokrasiye biraz alışalım beyler. 
Aziz arkadaşlarım, İmar ve İskân Bakanı 

deprem felâketi dolayi'siyle muvaffak olmuş bir 
Bakan değildir. Sözlerini tutmamıştır. 5 000 
tane istida alan bir milletvekili olarak sızlanan 
vatandaş vardır, kapıda kalan vatandaş var
dır, çadır içinde doğumunu gördüğümüz, Ada
let Partisi milletvekilleri ile gördüğümüz va
tandaşlar vardır. 2 500 lira para ödenmesi ica-
bedip de 1 500 ü ödenip 1 000 lirası ödenmiyen 
vatandaş vardır. Ahır parası olarak 500 lira 
alamıyan vatandaşlar da vardır. Yoktur demi
yoruz, Hükümet bir şeyler yapmıştır. 

GEV AT ÖNDER ('Erzurum) — İştirak etmi
yorum Necati Bey. 

NURİ EROÖAN (İstanbul) — Komisyon 
üyesi tekzilbediyor sizi... 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, rica ederim... 
bir milletvekili konuşurken yerinden hiç kim
se müdahale edemez. Yapmayın efendim. 

M. P. GRUPU ADINA NECATİ GÜVEN 
(Devamla) — Arkadaşlar, 18 seneden beri po
litika yapan bir insan olarak sureti katiyede 
yalanı şiar edinme mişimdir. Edinmeydim beş 
deivre bu^ Meclise mcibuıs gelirdim. (A. P. sıra
larından gürültüler, «ne demek işitiyor, açıkla
sın» sözleri), 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çok rica 
ederim, hiçbir türlü müdahalede bulunamazsınız, 
çok rica ederim. 

GÜLTEKİN SAKARYA (Sivas) — Mebus
lar mutlaka yalan söyliyerek mi Meclise geliyor
lar, tavzih etsin Başkanım. 

M. P. GURUPU ADINA NECATİ GÜVEN 
(Devamla) — İmar ve İskân Bakanlığının bütçe
si dolayi'siyle ayrılan 10 milyon lira ile, geçici is
kânda vatandaşların dertleri sarılamıyacaktır, 
geçici iskân için lâzım olan evler yapılamıyacak-
tar. Ama, kanuna göre Bakanlar Kurulundan ek 
ödenek .alınacaktır... Bugün alınacak üç yüz, 
dört yüz milyon liralık ek ödeneğin de bütçede 
yerinin olmadığına göre Sayın Bakanın da bu 
sözü zabıtlara geçmiştir, yerine getiremiyecektir. 
İnşallah yerine getirsin, benim de yüzüm kızar
sın arkadaşlar. 'Ona da inanmıyorum. 

-Sonra ikinci bir husus var. İlk tesbitin neti
cesinde yapılan ikinci ve üçüncü tesbitlerde ağır 
hasar miktarları yüzden yüz elliye, iki yüze çıkmış
tır. Bu adamların evleri yıkıldığı halde bu ikinci 
ağır hasar tesbitlerine bugüne kadar ne vilâyetler
den, ne de bakanlıklardan bir cevap gelip bu vatan
daşlara yardım yapılmamıştır. İşte bu vatandaş
lar da bu yardımlardan istifade etmemiş ve dı
şarıda bulunmaktadır. Karayazı'nın yedi tane kö
yünde bir veya iki, üç, beş, on ev yıkılmıştır, 
sureti katiyede bu felâket bölgesi içine alınma
dığı için bu vatandaşlar da bu yıkık evlerin için
de bulunmaktadırlar. Hakikatleri bu şekilde söy
lersek salahiyetli Sayın Bakanımız da bunun ted
birlerini alır. Yoksa Bakan bana gücenmesin, 
ben hakikati eri bu şekilde söylemiyeyim, alkışlan
sın diye bu kürsüye geliyorsak arkadaşlar ben 
sözlerimin hepsini geri almış olacağım... (Gürül
tüler) 

Muhterem arkadaşlar, Meclisi boş bulduk ra
hat konuşuyorsak doldurun da ondan sonra ko
nuşalım. Kakahati sizde. Benim bundan başka ve 
bu şekilde... (Gürültüler) Arkadaşlar, durun söz
lerimi söyliyeyim canım... 
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Zelzele bölgesindeki vatandaşlarımız ne halde
dir? Temenni ederiz ki, Hükümet bunları sızlat
maz, dertlerine derman bulacak çareleri arar ve 
bu şekilde biz de onlarla beraber, onlardan daha 
çok bu işleri yapan Hükümeti ve Sayın Bakanı 
alkışlarız. İçimizde ve kalbimizde böyle bir kara
lık yoktur. 

.Sözlerime burada son verirken Yüce Meclisi
nizi saygı ile selâmlarım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi) — Sayın Başkan, hırsızlıktan, yolsuzluk
tan bahsettiler... Ellerinde delil varsa getirsinler. 
Ve şimdiye kadar niçin getirmemişlerdir?.. Tür
kiye'nin namuslu memurlarına böyle isnatlarda, 
bulunmaya hakları yoktur. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... 
Sayın Kabadayı, yeterlik önergesi aleyhinde 

•söz istiyorsunuz?.. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Neftçi... 
ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim, usulün hangi yö
nü ile SÖK istiyorsunuz? 

ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Efendim ko
nuşan arkadaşımız Araştırma Komisyonu âzası-
dır. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, bir dakika sizi ça
ğırmadım, size hiıtalbedecektim, o kadar. 

Nedir Sayın Çetin? 
ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Arkadaşımız 

Araştırma Komisyonunun âzasıdır. Araştırma Ko
misyonu, arkadaşımızın ifade ettiği hususlarda 
görüşünü tesbit ve beyan etmemiştir. Burada bun
lar konuşulursa biz Komisyonda neyi konuşaca-
ğız? 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonuna taallûk 
eder mahiyette beyanda bulunulmadı. Araştırma 
Komisyonunun ele aldığı konular aynı zamanda 
İmar ve İskân Bakanlığının ele almış olduğu ko
nular mahiyetindedir. Bu bakımdan araştırma 
konusu olan hususlara hiç dokunulmaz diye bir 
kaidenin tatbiki mümkün değil, o zaman araştır
ma konusu olan deprem meselesinden hiçbir şey 
bahsetmemek lâzım burada. 

ABBAS ALI ÇETİN (Kars) — Elbette, Ko
misyon âzası. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon âzası olması 
ayrı mahiyet arz eder, şimdi de grup sözcüsü ol
muş, rica ederim. 

.Sayın Neftçi, şimdi sataşma olduğu iddiasiy-
le sö;z istiyorsunuz. Evvelemirde hangi yönlerden 
sataşma olduğunu tesbit etmemiz lüzumu vardır. 

NERMtN NEFTÇİ (Muş) — İfade edeyim. 
BAŞKAN — Yerinizden ifade edin. Ben tak

ıdır edeceğim, İçtüzüğün 95 nci maddesine göre, 
bir kere sataşma tâbir ediyoruz, o tâbir yanlış, 
yanlış tâbir kullanıyoruz. Haddi zatında; «Zâtı 
hakkında bir taarruz vâki olan veya ileri sürdü
ğü mütalâa hilâfında kendisine bir fikir isnado-
lunan kişi söz istiyebilir.) Siz o mahiyette beyan
da bulununuz. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Şahsım ve gru-
pum adına sataşma vâkıdır. Çünkü bendeniz grup 
adına konuştuğum halde Sayın Bakan, «C. H. P. 
Gropunu tenzih ederim, Nermin Neftçi'nin şahsı
na» diye konuşmuş ve çok ağır isnatlarda bulun
muştur. Möselâ, «İdeolojik birtakım konuşmalar, 
kasıtlı konuşmalar» tâbirini kullanmıştır ki, bu, 
zannediyorum grupum ve şahsım adına yapılan 
en büyük isataşmadır. 

BA,ŞKAN — Sayın Neftçi, bir kere Sayın Ba
lkan vukubulan beyanında grupunuzu tenzih et
miştir. Ayrıca siz yerinizden usul dışı davranış
larla vukubulan bâzı isnatları cevaplandırmışsı
nız. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Hayır. 
BAŞKAN — Burada, okuyacağım. Size söz 

vermek için zabıtları tetkik ettim; size söz veril
mediği halde kürsüde size müsaade edip, bunları 
beyan etmenize imkân bırakacaktım, ama yeriniz
den bütün bunları cevaplandırmışsınız. 

NERMtN NEFTÇİ (Muş) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın size vukubulan, 
sataşma tâbir ettiğiniz, o şahısınıza vukubulan 
beyanını söyleyiniz, nedir, ne dedi size, onu ce
vaplandırmaya çalışalım. 

* NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Efendim, zabıt
larda vardır, zannediyorum zabıtlar zâtıâlinizde 
vardır. Grupu tenzih ederim, Sayın Neftçi'ye söy
lüyorum, diyerek bana hakaret etmiştir. 

BAŞKAN — Mücerret mahiyette bir beyan 
sataşma olarak telâkki edilemez. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Öyle değil Be
yefendi. 
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BAŞKAN — Efendim, söyleyiniz anlaşalım, 
yani siz burada neyi cevaplıyacaksınız, onu bile
yim efendim. 

NERMtN NEFTÇİ (Muş) — İdeolojik birta
kım çalışmalar, fikirler dediler, bir. 

İkincisi, kasıtlı konuşmalar, dediler. 
BAŞKAN — Şimdi o şekilde beyanından mu

hatap siz alınmış değilsiniz. Umumi olarak konu
şulma. Sizin şahsınıza teveccüh edecek... 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Bendenizin sos
yal konut tanımıyle ilgili sözlerime cevap veri
yorlardı. Diğer grup sözcüleri arasında bu husu
sa temas eden olmamıştı. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, siz ne şekilde Ba
kan tarafından zatınıza taarruz vâki olduğunu 

.henüz bilmiyorsunuz... 
NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Söylüyorum 

efendim... 
BAŞKAN — Biliyorsanız söyleyin... 
NERMtN NEFTÇİ (Muş) — Eser Riyaset 

•anlamak istemiyorsa, taraf tutuvorsa bilmem. 
BAŞKAN — Hanımefendi, Rivaset münhası

ran İçtüzük hükümleriyle bağlıdır. İçtüzüğün 
•95 nci maddesi (Zâtı hakkında taarruz vâıkı olan 
veva ileri sürdüğü mütalâa hilâfında kendisine 
bir fikir isnadolunan kişi söz alabilir.) der. Onun 
için ben size hangi bakımdan taarruz vâki oldu
ğunu ve a.vnı zamanda veya hilâfına hangi beyan
da bulunulduğunu bilmem lâzım ki o çerçeveye 
münhasır olmak tilere söz verebil evim. 

NERMİN NEFTOt (Muş) — Efendim C. H. 
P. Sözcüsü olduffum halde, «C. H. P. ni tenzih 
ederim, Neftei'nin şahsına cevap veriyorum,»1 

demekle grupumu tenzih etmek demek bana ha
karet etmek demektir. Bu bakımdan sataşma var
dır, ayan bevau meydandadır, obiektiftir. Üste
lik; «İdeoloiiık birtakım fikirler» tâbirini kullan
mışlardır. tfetelik; «Kasıtlı birtakım fikirler» tâ
birini kullanmışlardır. Bunları tamamen reddedi
yorum ve sö.z rica ediyorum.. 

BAŞKAN — Bunların hepsi ayrı ayrı mücer
ret mahiyet arz etmektedir. Sataşmanın tekevvü
nü için müşahhas bir mahiyette bir kişiye bir şey 
isnadedilmiş olmalıdır. O bakımdan... (A. P. sıra
larından anlaşılmıyan müdahaleler) 

Efendim çok rica ederim, bugün Meclisin ni
zamı bozuldu adeta.. Yapmayınız. 

Şimdi bu bakıımdan İçtüzüğün 95 nci madde
sindeki hükme göre size iki noktada söz verebile
cektim. Birisi; «30 bin aded hata yapmayı Sayın 

Neftçi'ye doğrusu pek yakıştıramadım.» beyanı^ 
dır. Bunun hakkında da siz yerinizden usul dışı 
cevap vermişsiniz. «Bütün sözcüler aynı şeyi söy
ledi, yalnız ben değil.», «Bakan — bilmiyorum 
siz söylediniz, bizde de var aynı şeyler, biz de 
istatistiklere göre konuşuyoruz» birisi bu. Bunun 
haricînde sizin yerinizden yaptığınız müdahale
lere Bakanın cevapları var. Şimdi... (A. P. sıra
larından. gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, her biriniz kendini
zi kendi hakkınızı elde etmeye matuf bir gayretin 
peşinde kabul ediniz, rica ederim.. Bir arkadaşı
mızı ikna etmem gerekir, beyefendiler. İçtüzük 
maddesine göre burada bir meseleyi hallediyoruz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Bravo Başkan, 
bravo. 

BAŞKAN — Simdi sizin bir mütalâanız üze
rine ben size müdahalede bulunmuşum. Size hi-
•tabedivorum; «Rica ederim, müdahale etmeyiniz 
ve bir hanımefendi olmanız itibariyle size bir ce
za vermekten içtinabediyorum» demişim. Onun 
üzerine Bakan; «Diğer arkadaşlarımız böyle ko
nuşmuyor, C. H. P. Grupunu tenzih ederim, sa
dece Saym Neftçi'ye hitabediıyorum.» diye ifa
dede bulunmuşlar. Siz: «Bendeniz grup adına ko
nuştum.» demişsiniz ve nihayet Bakan; «Ve istis
marı da şahsi davranışlarına aittir. Nasıl istismar 
ettiklerinin misalleri vardır, arzu ederlerse söyle
rim, kırk gün kaldım o yerde.»1 demiştir. Bu ka
dar. Bunun haricinde size karşı bir sataşma ma
hiyetinde telâkki edilebilecek bir durum yok. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Daha ne olsun 
efendim? 

BAŞKAN — Efendim, umumi mahiyetiyle si
ze ne söylendiğini kat'iyetle bilmiyorsunuz. Zabıt
lardan ifadenizi kolaylaştırmak için okudum. Bu 
bakımları ile tetkik ettim, bu yönü ile bir sataş
ma olduğunu kabule şayan görmedim. Bâzı nok
talarda da size tavzih için .söz verecektim, ama 
yerinizden müdahalelerinizle bunları önlemişsiniz 
ve zabta geçmiş. 

Israr mı ediyorsnınuz? 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sataşma var
dır, ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — O zaman Yüce Heyetin hakem
liğine başvuracağım. 

Saym Nermin Neftçi'ye biraz evvel tetkik et
miş olduğum zabıtlar muvacehesinde bir sataşma 
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vukubulup bulmadığı hususunu oyunuza sunu
yorum. 

Sataşmayı kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Ihısan Birincioğlu 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın İhsan Kabadayı 
yeterlik önergesinin aleyhinde söz istiyorsunuz. 

Sayın Ülker siz mi istiyorsunuz?.. 
HÎLMl İNCESULU (Çorum) — C. H. P. 

Grupu adına yeterlik aleyhinde Nernıin Neftçi 
konuşacak. Size takrir takdim etmiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Neftçi. 
Sayın Neftçi lütfen yeterlik önergesinin 

aleyhinde beyanda bulunun, önerge dışına lüt
fen çikmaymız, başında rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMÎN NEFT
Çİ' (Muş) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; sayın imar ve İskân Bakanı gruplar 
adına yapılan tenkidleıi eevaplandırnkcn 
aşağı - yukarı bütün verdiği cevapları bizim 
konuşmamıza hasretmiş ve âdetleri olduğu 
gibi, yine çok sinirli bir havanın içine girmiş
tir. (A. P. sıralarından gürültüler.) Demek 
ki, biz... 

BAŞKAN — Efendim, sizin müdahalenizle 
biz hareket etmiyeleğiz. Rica ederim efen
dim, rica ederim. Biraz evvel kınamış oldu
ğum usul dışı davranışları kendiniz ihtiyar 
ediyorsunuz, çok rica ederim efendim. (A. P. 
sıralarmdn anlaşılmıyan müdahaleler ve gü
rültüler.) 

Beyefendi, Sayın Uğrasızoğlu, rica ederim 
efendim. Bugün bir tuhaf haliniz var, is
tirham ederim, rica ediyorum... Sizin duyduğu
nuzu biz de duyuyoruz. Takdir bize ait beyefen
di. Çok rica ederim efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Devamla) — Demek ki, biz memleket 
gerçeklerine ve bu hususta yapılacak haklı 
tenkidlere o kadar dokunmuşuz ki, bunlar 
Saym Bakanı sinirlendirmiştir. 

Kifayet takririni kabul buyurmayınız ki, 
Sayın Bakanın neden sinirlendiğini sizlere an
latalım. Söylenmiş bulunan gerçek tenkidierin 

hepsini ve her zaman bir ideolojinin hizmet
kârı olarak kabul etmek Adalet Partisinin 
şiarı olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, şimdi şu kul
landığınız cümlenin yeterlik önergesiyle hiç 
ilişiği var mı? 

Bakandan bahsederken şimdi de partiye 
geçtiniz, rica ederim efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMÎN NEFT
Çİ (Devamla) — Efendim, kifayet önergesinin 
aleyhinde konuşuyorum. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

OSMAN ÖZER (İstanbul) — Kifayet öner
gesinde Adalet Partisinin imzası yok. 

BAŞKAN — Sayın özer, rica ederim. İs
tirham ederim beyefendiler, yapmayınız Allah 
aşkına. 

C. II. P. GRUPU ADİNA NERMİN NEFT
Çİ (Devamla) — Bütçe konuşmaları bir gen
soru mahiyetinde olduğuna göre ve bir denet
leme organı olduğuna göre, kifayet takririni 
kabul etmeyiniz ki, niçin A. P. nin her haklı 
tenkidi ideolojik olarak kabul etmesinin se
beplerini anlatalım. 

19 Ağustos depreminden sonra şiddetli 
kışa rağmen açıkta kimse yoktur, demişler
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, açıkta olanları 
kifayet takririni kabul etmeyiniz ki, anlata
lım : İnsanlar yapıcıdır, elbette ki, şiddetli 
kışta açıkta oturamazlar, elbette ki, eski usul 
evlerini yapmışlar, çaytaşı, çamurla yapmış
lar, bir kısmı içine girmiştir. Bu bakımdan 
açıkta kimse yoktur. Takriri kabul etmeyiniz 
ki, bütün bunları huzurunuzda anlatalım. 

«Biz yapı standartlarını orta ve asgari diye 
ayırdık» buyurdular. Ve «Sosyal konut tanı
mım 100 M2 ye çıkarınca kredi talepleri art
mıştır» dediler. Elbette ki, yüz M2 ye çıkınca 
toplumun kendilerine avantajlar tanıdığı bir 
çok insanların bu sefer yeni avantajlarla bu 
toplumu sömürmeye doğru gittiklerini bırakı
nız anlatalım; kifayeti reddediniz. 

Asıl müıhim olan, parası az olanın, az gelirli 
vatandaşın ve normal, çalışma müddeti içinde 
hayatmca normal çalışma müddeti içinde ödi-
yöbileceği nispette konutların yapılmasının 
memleket proplemi olduğunu, kifayeti ka'bul 
etmeyiniz de bırakınız anlatalım. 
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Size, asıl ortanın solu politikasının sapık 
ideolojilere karsı olduğunu, kifayeti kabul et
meyiniz de bırakınız anlatalım. Asıl ortanın 
solunun hizmet yolu olduğunu, kifayeti kabul 
etmeyiniz de anlatalım. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi kendi söyledikle
rinizin usule aykırı olduğunu kifayet önergesi
nin aleylhindc bir konuşmaya konu teşkil etmi-
yeceğini çok iyi biliyorsunuz. Ve takdir ediyor
sunuz. Ama bunu 'bir vasile addediyorsunuz. 

Şimdi konuştuğumuz bütçenin İmar ve İs
kân Bakanlığı Bütçesi olduğunu biliyorisunuz. 
Rica ederim, yeterlik aleyhinde konuşunuz. 

C. H. P. GRÜPU ADINA NERMİN NEFTÇİ 
(Devamla) — Mulhterem arkadaşlarım, Adalet 
Partisi Hükümetinin takibetmiş olduğu politi
kanın çok sakat olduğunu bırakınız da Senato, 
zabıtlarının 22 . 11 . 1966 tarihi isinde Osman 
Ali Ilocagil ile sizin Bakanınız Kâmil Ocak 
arasında. 

BAŞKAN — Saym Neftçi, artık bakıyorum, 
Başkanın bunca ricasına da önem vermiyorsu
nuz. Şimdi, Kâmil Ocak ile Osman Hocaıgil'in 
İmar Bakanlığı Bütçesiyle ne alâkası var, -

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFTÇİ 
(Devamla) — Turhan Alptekin deprem icra 
kotesi başkanlığına getirilmiş ve kendisine ba
kanın deyimi ile 98 milyon Türk Lirası, bizim 
deyimimizle 142 milyon Tl. tasarruf selâhiyeti 
tanınmıştır. 

Teşekkür ederim efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) — 
Haysiyet ve şereflere tecavüz ediliyor. Türk 
memuruna tecavüz ediliyor. Delil getirsinler 
efendim. O, şerefli bir insandır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Senato za
bıtlarından okuyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, rica ederim, bu
yurunuz yerinize oturunuz. Orası komisyonun 
yeridir, istirham ederim efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (C. Senatosu Muğla Üyesi) 
— Türk memurunun haysiyet ve şerefine te
cavüz edemezsiniz efendim. 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmi-
yenlcr... Kalbul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. (Gürültüler). 
Bütün arkadaşlar muvaffakiyetlerini Baş

kanlığa gelerek elde etmek istiyorlar. 

Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edanller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 34 009 340 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 006 860 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştİT. 

14.000 Hizmet giderleri 80 002 
BAŞKAN — Kabul edenDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir,, 

16.000 Çeşitli giderler 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım giderleri 
21.000 Etüt ve proje giderleri 4 470 000 

BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve Büyük Onarım 
ıgiderleri .64 027 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka,bul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edeiılter,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştİT. 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
lar 18 000 000 
BAŞKAN — Kabul ederiter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edetnfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 37 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
36.000 ıBorç ödemeleri 1 

BAŞKAN — Kabul edetaHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesi tümü itibariyle ve bölümleriyle birlikte 
kabul edilmiş 'bulunmaktadır. Memleket ve .mil
let için hayırlı olsun. 

a) Toprak ve iskân İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geıçilme'si 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 

12.000 
Lim 

34 301. 482 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul «edenüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim .giderleri 4 .801 800 
BAŞKAN — Kabul edemfller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 084 002 
BAŞKAN — Kabul edeMler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ADİL YAŞA (ıSürt) — Köy İşleri Bakanı 
yok, temsilcisi var mı efendim? (C. H. P. sıra
larından; «kabineye alt bir kişinin olması lâ
zım» sesleri). 

BAŞKAN — Ne buyurdunuz Sayın Yasa l . 
Lütfen yerinizden müdahale etmeyiniz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Bakan yok, tem
silcisi var mı, diyorlar. 

ADİL YAŞA (ıSürt) — Temsilcisi var mı, 
yazılı belgesi var mı"? 

BAŞKAN — Efendim Bakanın temsilcisi 
var, Hükümet temsilcisi var. Yazılı belgesi 
var. 

Bölüm 
15.000 

16.000 

Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edemOter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
34 000 

380 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 

21.000 Etüt ve Proje giderleri 3 669 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, Tesis ve Büyük Ona
rım giderleri 2 970 000 
BAŞKAN — Kabul edetrJer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 ıMakina, Teçhizat ve taşıt alınl
ıları ve 'onarımları 1 861 000 
BAŞKAN — Kabul edönlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 600 000 
BAŞKAN — Kabul edemflter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 1 588 230 
BAŞKAN — Kabul ededDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 «Sosyal transferler 273 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 iB'orç ödemeleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edeM'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi de kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

2. —• Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/329; Cumhuriyet Se
natosu 1/724) (S. Sayısı : 223) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Büt
çe Karma Komisyonu Başkanı tarafından ve
rilmiş bulunan bir önerge vardır. Bu önergeye 
göre .gelen kâğıtlarda bulunan Tekel Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununla bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının (1/329), gündeme lalınarak bü
tün işlere takdimen ve öncelikle görüişülimesi 
teklif edilmektedir. 

223 S. Sayılı basmayazı bu birleşim 
nağı sonuna eklidir. 

tuta-
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Bir aktarma kanunudur, önergeyi okutu
yorum. 

•Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gelen kâğıtlarda bulunan. Tekel Genel Mü

dürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarnsmın (1/329) ıgün'deme alınarak bütün 
işlere ta'kdimen ve öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsmet ıSezgin 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının dağıtımından itibaren 48 saat geç
memiştir. 48 saat kalma hükmüne bağlı kal
maksızın kanun tasarısının görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Öncelikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir.. 

Bütçe Karma Komisyonunun hazırlanmış 
olduğu raporu okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenler ? 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahsin Uzun. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde aktarma ka
nunlarının ivedilikle ve öncelikle görüşülmesi 
hususu her zaman karşımıza çıkmaktadır. Ben 
şahsan bu kanun üzerinde veya aktarma ka
nunları üzerinde komisyon başkanı arkadaşı
mızın izahat vermesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü bu
yurun. 

BÜTÇE KARMA" KOMİSYONU ADINA 
HALİL İBRAHİM OOP (Bolu) — Muhterem 
miUtvekilleri; huzurunuza getirilmiş bulunan 
aktarma tasarısı, Tekel Gümrük Müdürlüğü 
1966 bütçesi içinde zaruri bir icabın ifadesi ola
rak komisyona gelmiş ve komisyonumuzca ka
bul edilerek huzurunuza getirilmiş bulunmak
tadır. 

Kanun tasarısının gerekçesi okunduğunda 
açıkça görüleceği üzere, tasarının ifade ettiği 
hususlar 1966 yılı içinde tamamen kendi istek
leri ile emekliliklerini talebeden bir kıısım me
murların .emekli ikramiyelerinin senesi ve zama
nı içinde, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne 
ödenmesini temin edebilmek için ve bir kısmı da 
sene içinde terfi edip de, maaşları tutarında 
kasa tazminatı almaları icaJbeden memurların 
ödenek kifayetsizliği sebebiyle ödenemiyen kasa 
tazminatlarının ödendbilnıesini teminen 305 000 
lira civarında bir ek ödenek talebini ihtiva et
mektedir. Tamamen kanuni icaplarla Yüce Mec
lisin huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. Se
ne sonu olması sebebiyle ve bu paraların 1966 
yılı ödeneğinden ödenmesi zarureti ile de ko
misyonumuzda münasip ve muvafık görülerek 
öncelik ve ivedilik kararı ile Yüce Meclisin 
takdir ve tasviplerine sunulmuş bulunmakta
dır. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İve
dilikle görüşülmesi hususunu •oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 
MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 

yılı Bütçe Kanununa .bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa
retli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine 305 305 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Made üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Birinci maddeye ilişik cetveli okutuyorum. 

(1) SAYILI CETVEL 
Eklenen 

Bölüm Lira 
(A/1) 

12.000 [Personel giderleri 50 000 
BAŞKAN —, Kabul edemüler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
34.000 Malî transferler 305 

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

— Ö70 — 
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Bölüm Lira 
35.000 iSosyal transferler 255 000 

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

Birinci Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 mei madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Birinci maddeyi bağlı cetveli ile 

birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... 1 nci madde bağlı cetvellyle bir
likte aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (C) işaretli cetvelin 
63.000 (Çeşitli gelirler ve cezalar) bölümünün 
G3.000 (Çeşitli gelirler) maddesine 305 305 lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Maddeyi 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Mulhterem arkadaşlar, kanun tümü itiba
riyle açık oylamaya tabidir. Müsaade ederseniz 
oy kupasını gezdirmek suretiyle açık oylama 
muamelesi yapılacaktır. 

Kupayı gezdiriniz. 

T — Adalet Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesi üze
rindeki müzakereye geçiyoruz. 

Adalet Bakanlığı 'bütçesi üzerinde grupları 
adına söz almış bulunan arkadaşların isimlerini 
okutuyorum : 

C. H. P. Grupu adına Sayın Atıf Şohoğiu. 
M. P. Grupu adına Sayın Mustafa Akalın. 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Ali Karahan. 
Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Yu

nus Koçak. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mazhar 

Arıkan. 
ikinci defa grupları adına söz isti'y enlerin 

isimlerini okuyorum : 

C. H. P. Grupu adına Sayın Âdil Sağıroğlu. 
A. P. Grupu adına Sayın Remzi Şenel. 
M. P. Grupu adına Saym Hilmi İşgüzar. 
Ayrıca 23 arkadaşımız da şahısları adına söz 

almış bulunmaktadırlar. 

Saym Şohoğiu, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ATIF ŞOHOĞLU 

(Denizli) — Muhterem Başkan, değerli milletve
killeri; 

Şimdi C. II. P. Millet Meclisi Grupu adına 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş, tenkid 
ve temennilerimizi arz edeceğim. 

Adalet Bakanlığı bugüne kadar bir Teşkilât 
Kanununa kavuşamamış ve hâlâ 1327 tarihli bir 
Nizamname ile idare edilmektedir. Her yıl büt
çe müzakerelerinde bu ihtiyaç sözcüler tarafından 
belirtilir ve Adalet Bakanları bunu kabul ederek 
hazırlık içinde bulunulduğunu ve yakında tasarı
nın Meclise sunulacağını söylerler. Sayın Ada
let Bakanı gelecek bütçe yılında bu tenkide' fırsat 
vermiyecek bir davranışla Bakanlığın Teşkilât 
kanun tasarısını getirerek Bakanlığı da rahat ça
lışmaya kavuştursunlar. 

Türkiye'de dâvalar uzamaktadır. 
Mahkemelerce verilen kararların; 
a) Âdil olması, 
b) Süratli olması, 
c) Ucuz 'olması şarttır. 
Fakat esefle soyuydun ki, memleketimizde 

dâvalar uzun yıllar sürüncemede kalmaktadır. 
Bu se'beple hakkı ihlâl edilen kimseler hakkını 

- aramaktan vazgeçtiği için çoğu zaman haksızlık
lar rağbet görmekte ve bu durum başkalarının 
hakkına göz dikenleri teşvik eder bir mahiyet ik-
tisaibetmektedir. 

Bazan dâvaların 20 - 25 sene gibi bir insanın 
yarı ömrünü işgal edecek uzun bir süre halledile-
mediği bütün hukukçuların ve dâva sahiplerinin 
'bildiği acı gerçeklerdir. 

Bunların nedenleri üzerinde durmak zorunlu-
ğu vardır : 

Bu mahzurlar ; 
a) Kanundan, 
t>) Şahıstan, 
c) Teşkilâttan doğmaktadır. 

Şimdi Dunları sırası ile eleştirelim : 
a) H. U. M. K. nun birçok hükümleri dâva

ların uzayıp gitmesine fırsat verecek niteliktedir. 

— 571 — 
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Dâvanın uzamasında fayda uman taraf bunları 
istismar derecesinde istimal eder. 

II. U. M. K. ıran tatbikatta doğurduğu bu 
güçlükleri yıllar yılı bütün hukukçular kabul ve 
bugünün icaplarına uygun ve dâvaları uzatmı-
yacak şeklide yeni usul kanunları getirmekte it
tifak ettikleri halde bugüne kadar böyle bir ta
sarı maalesef Meclis huzuruna getirilememiştir. 

b) Dâvaların uzamasına bazan da kanunla
rı tatbik mevkiinde olan hâkimler sebebiyet vere
bilir. Dâvaların uzun süre ile taliki A'o süresiz ka
rar yazmaların gecikmelere âmil olduğu sık rast
lanan ve hiçbir müeyyidesi bulunmıyan gerçek
lerdir. Sırası gelmişken bu konuda şu hususa 
değinmeden gecem iyeceğim. 

Hâkimlerimize Anayasa gereğince teminat 
verdik. Bu bir zaruretti. Yüksek Hâkimler Ku
rulunu kurarak, hâkimleri politikanın tesirinden 
'kurtarıp teminata kavuşturduk. Ama bu demek 
değildir ki, hâkimler lâyüse'ldir. Bu müesseseyi 
bir tabu telâkki edip bu mevzuda kimse bir şey 
söyliyemez. Biz bu anlayışta değiliz. Hâkimlik, 
hak ve adalet dağıtan ve Türk Milleti adına bu
nu yapan ulvî bir meslektir. Hâkim, vereceği ka
rarlarda hiçbir tesir altında kalmadan sadece ka
nun ve vicdanının emrettiği şekilde hareket ser
bestisine sahiptir. Ama bunun dışındaki hareket
lerinde ezcümle duruşma, talik ve karar yazma 
gibi davranışlarında keyfî hareket etmemelidir. 
Maalesef sayıları çok az da olsa böylelerine rast
landığı inkâr edilemez. Bu seheple sadece hâkim
ler bu yönden murakabe edilmelidir. Bu muraka
be hâlen aynı mahaldeki bir tahkik hâkimi vası-
tasiyle yapılmaktadır. Bu, tamamen yanlış ve 
isalbetsiz bir tatbikattır. Çünkü yakın dostluk
lar, mütekabil ve ödünç ve mühmel, davranışlar 
çoğu zaman ada'ldt müessesesi için birer nakısa 
tevlidetnıekte ve vatandaşın adalete olan itimadı 
sarsılmaktadır. Bu mahzuru bertaraf edecek tek 
çare; müsta çelen Yüksek Hâkimler Kuruluna 
bağlı bir teftiş 'kurulunun teşkili cihetine gitmek
tir. 

c) Dâvaları uzatan bir diğer âmil de teşki
lâttır. Halen birçok kazalarımızda bir hâkim bir
kaç mahkemenin işini görmekle yükümlüdür. Bu 
durum sürati azalttığı gibi, kararın isabet dere
cesini de hiç şüphesiz azaltır. Bu vaziyet tabia-
tiyle kadro fıkdanından tevellüdetmektedir. Tcs-
bit ettiğimize göre 1948 den 1965 yılma kadar 
hâkim ve savcı namzetleri bir yıl stajdan sonra 

tâyin edilirlerdi. 1965 ten sonra kadro darlığı 
esbabı muciıbesiylc bu durduruldu. Hattâ şu an
da kanuni olan iki yıllık stajını tamamlamış 
90 - 100 namzet, dört aydan beri tâyin edileme
mişlerdir. 

Yalnız savcılar kur'a çekmiş, hâkim sınıfı bek
letilmektedir. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi baş
kâtiplerin savcı vekâleti yapma yetkisini iptal 
etmiş olduğuna göre, birçok yerin açık olması ge
rekir. Bakanlık, elindeki staj yapan namzetlerin 
durumunu ve memloketteki hâkim ve savcı ihtiyacı
nı nazara alarak şimdiye kadar kadro temini ci
hetine gitmemekle bu aksaklığa sebebiyet vermiş 
bulunmaktadır. Bunun acele telâfisi cihetine gi
dilmesini yürekten taldbediyoruz. 

Dâvaların uzamasında âmil olan teşkilât fak
törünün bir diğer kolu da Temyiz Mahkemesinin 
durumudur. Derdest dosyaların astronomik ra
kamlarla ifade edilişi ve her yıl bunun süratli 
bir tempo ile artışı adalete olan inancı korkunç 
şekilde zedelemektedir. Bugün bilhassa. Ticaret 
ve Dördüncü Hukuk dairelerinden bir kararın 
çıkması için 2 - 3 sene beklemek normal hallerden
dir. Temyizde daire adedinin çoğaltılması bıi sı
kıntıyı bertaraf edememiştir. Sayın Bakan bu 
esba'bı mucibe ile üye adedinin çoğaltılması taraf
tarıdır. Kanaatimizce bu da sadre şifa bir tedbir 
değildir. Bunun çaresi kanaatimizce istinaf mah
kemelerinin kurulmasıdır. Daha evvelki bakanla
rın bu istikamette bir çalışmanın bulunduğunu 
beyan etmelerine rağmen Sayın Bakanın bundan 
hiç dem vurmayışı bizi gerçekten üzmüştür. Çün
kü, bu problem daire veya üye adedinin artırıl
ması gibi palyatif tedbirlerle çözümlenemez. 
Temyiz Mahkemesini biran evvel bu yükten kur
tarıp hem gerçek fonksiyonu olması lâzım gelen 
içtihat yaratmasını sağlamak, hem de dâvaları 
böyle bir çıkmaz sokaktan kurtararak sürünceme
de kalmaktan beri kılmak gereklidir. 

3. Yüksek Hâkimler Kurulu : 
Bu müessese bir kanunla kurulmuştur. Üye

leri de çeşitli organlarca seçilir. Parlâmento da 
buraya üye seçer. Bu durum, kısa zamanda bize 
çeşitli mahzurları göstermeye kâfi gelmiştir. Bu
nun iki türlü mahzuru vardır: 

a) Parlâmento üye seçmekte gecikiyor. Di
ğer kuruluşların seçtikleri üyeler ise beraber ye
min ederek vazifeye bağlıyacakları için buradan 
seçilecek üyeleri bunları bekliyor. Böylece çalış
malar aksıyor. Nitekim iki seneyi doldurarak 
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kur'a ile vazifeleri sona eren üyelerin yerine hâ
kimler ve Temyiz Mahkemesi yeni üyelerini seçe-
11 nerede ise iki yıla varmaktadır. Parlâmento 
•hâlâ üye scçemcdiği için, ne müddeti biten yerin
den ayrılalbilir, ne de yeni seçilenler Parlâmento
nun seçeceği üyeleri bekleme sebebiyle yeni vazi
felerine başlıyalbiliyorlar. Bunun tevlidedeceği 
mahzurlar aşikârdır. 

b) Bir diğer mahzur da, birinci sınıfa yük
selmiş aday hâkimler, işlerini, güçlcrin'i bırakıp 
aylarca Meclis koridorlarında politikacılarla te
masa ve seçilme gayretine giriyorlar. Politikacı 
da tablatiyle kendi tan'dansına uygun adam seç
mek istiyor. Böylelikle bu müessese bünyesi zede
leniyor ve gayesinden ayrılarak politikadan aza
de kalma niteliğini kaybediyor. Kanuna, Parlâ
mentoda bu üyelerin muayyen bir müddette se
çilmesini mecburi kılan bir hüküm koymak, ka
naatimizce sadece birinci mahzuru kısmen önli-
yebilir. Fakat daha mühim olan ikinci mânevi 
mahzurdur ki, onun önlenmesi ancak mevzuatta 
gereken tadilâtı yaparak Parlâmentodan üye seç
me yetkl'sini kaldırmaktır. Hâkimler kendileri
ni idare eden üyeleri, kendi bünyelerinde seçme
lidirler. Ancak bu sayede Yüksek Hâkimler, 
Kurulu, gereken itimât ve itibara kavuşmuş ola
caktır. 

4. Beklenen diğer kanunlar : 
a) Çocuk Mahkemeleri Kanunu : 
Memleketimizde bugün çocuk problemli her 

yönü ile büyük bir önem taşımaktadır. Çocuk 
psikolojisinden anlıyan, bugünkü cemiyetin onun 
davranışları üzerinde yarattığı etkiyi kavrıyan 
psikolog ve sosyologların da içinde bulunduğu bir 
kaza organı şeklinde çocuk mahkemelerinin teşek
külü Türkiye'miz için artık büyük bir ihtiyaç 
haline gelmiş bulunmaktadır. Çocuk Mahkemele
ri kanun tasarısı ve teklifleri geçen dönemden 
beri Meclis huzuruna getirilememiştir. 

b) Patronaj Kanunu : 
Bu da büyük bir sosyal problemi karşılıya cak 

vasıf taşır. Mahkûm, cezasnı çekerek cemiyete 
dönünce, işlediği suçtan ne kadar mütenebbih 
olursa olsun, çektiği ıstırap onu ne kadar ıslah et
miş bulunursa bulunsun, çoğu zaman ona hiç 
kimse itibar etmez, hattâ karnını doyuracak ekmek 
parasını dahi bulamaz. Cemiyette karşılaştığı bu 
tutum, onun ıslah olmuş ruhunda yeniden ve da
ha derin bir yara ve çöküntü yaratır. O şahıs, 
alnındaki damganın silinmez nitelikte olduğu ka

nısına kapılarak, cemiyet içerisinde kendisine 
hakkı hayât bulunmadığı psikozu altında yeni
den suç işliycrek tekrar ceza evine dönmeyi mü
reccah görmek zorurîluğunu duyar. 

Bunlar hayatta her gün şahidi olduğumuz va
kıalardır. îşte patronaj kanunu, mahkûmıiye-
tini tamamlıyan kimselere cem'iyet içerisinde ye
niden namuslu bir insan gibi yaşamasını temin 
edecek, çaldığı her kapıdan ters yüz edilmiycrek 
kendisi ve ailesi efradının hayatını idame ettire
cek bir iş bulmak hattâ onu bir meslek sahibi ya
parak müstehlik durumdan müstahsil duruma 
geçirecek olan, sosyal yaraların bir nevi sargısı 
olma niteliğindeki ve geniş kütleleri kapsamı içi
ne alan bu kanun tasarısı da işmdiye kadar çok
tan kanunlaşıp tatbik mevkiine girmeli idi. Bu, 
Anayasa'mizdaki sosyal devlet anlayışının icapla
rından biridir. 

c) Avukatlık Kanunu : 
Bu kanun da senelerden beri nedense çıkarı

lamamıştır. Avukatlık meslekini daha onore bir 
hale getirecek, müstakil bir Barolar Birliği ku
rarak baroları ve avukatları başıboş halden kur
taracak ve bilhassa yarma hiçbir teminatı olmı-
yan bu meslek mensuplarının geleceğini teminat 
altma almayı sağlayacak ve daha buna. benzer 
avukatlık mesleğinin bağımsız fakat disipline bir 
meslek olduğunu ve avukatın cemiyet içerisinde 
itimat ve itibar edilen bir kimse haline gelmesini 
sağlıyacak hükümleri muhtevi bir Avukatlık Ka
nununun hiç olmazsa Meclisin bu yıl yaz döne
mine girmeden getirilmesini ve kanunlaşmasını 
tehalükle bekMyoruz. Bu, hukukçuların garip bir 
tecelliyidir. Çünkü, hukukçu olmıyan bir Ada
let Bakanı hatırlıyamâdıği'm gibi, ekseriyetini hu
kukçuların teşkil etmediği bir Meclis de hatırla
mıyorum. Buna rağmen bu Mecl'isler her türlü 
toplulukların haklarını korumak ve geleceklerini 
tem'inat altına almak için birçok kanunlar dü
zenlediği halde, kendilerini alâkadar eden böyle 
bir kanunu bugüne kadar çıkaramamışlardır. 

d) Noterlik Kanunu : 
Bu mesleğin hak, vazife, salâhiyet ve mesuli

yetlerini de bugünkü cemiyet düzenine uygun 
şekilde tanzim eden bir kanuna ol»an ihtiyaç bü
tün hukukçuların malûmudur. Böyle bir tasa
rının hazırlandığını duymuş bulunuyoruz. Ümit 
ederiz ki, bu tasarı bugünün ihtiyaçlarını göz 
önünde tutarak ve mer'i kanundaki aksaklıkları 
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bertaraf edecek nitelikte hazırlanmıştır. Bu ta
sarının ihtiva ettiği hükümler halen bizdim meç-
huliümü'zd'ür. Mecliste ve komisyonlarda cleşti-
ri'lmesi sırasınlda kanaatlerimizi beyan ederiz. An
cak, bir noktaya değinmeye mecburuz. Birden faz
la noter olan yerlerde, bilhassa Ankara gibi res
mî sektörle alâkalı ihalelerden mütevellit noter
likçe tanzim edilen mukaveleler her nasılsa bâzı 
angajmanlar sayesinde muayyen noterlerde te
merküz ediyor. Bu suretle gayri'kanuni hareket 
etmiyen noter çok cüzi para kazanırken, diğerleri 
astronomik kazançlar kaydediyor. 

Suiniyet sahipleri kanunların kendisini 
korumasını elbette istiyemez. Ama kanun vâzıı 
olarak biz, hüsnüniyet sahibini himayeye mec
buruz. Bu sebeple resmî sektörlealâkalı noter
likçe tanıziim edilecek bu giibi işler resmî ilân 
tevzi bürosu gibi bir büro vasıtasıyle seyyanen 
noterlere tevzi 'edilmelidir. Bu sayede hem ada
let sağlanmış, hem de suiistimaller önlenmiş 
olur. Temennimiz, yeni tasarıda bu gibi hüküm
lerin bulunmasıdır. 

5. Adalet Bakanlığını, politik tesirlerden 
azade, teknik bir Bakanlık olarak görmek en 
büyük arzumuzdur. Bakanın politik hüviyeti 
olması, Bakanlığın bu vasfını değiştirmemeli-
dir. 

Sayın Adalet Bakanının, yukarıda saydığı
mız ve cemiyetin bugünkü şartlarına göre bir
an evvel getirilmesi elzem olan tasarıları Mec
lise getirmekte gecikmiş olduğunu belirtmeye 
mecburuz. 

6. Sayın Adalet Bakanı, bir mesuliyeti 
daha omuzlarımda taşımaktadır. Danıştay, ida
renin tasarruflarının haklı veya haksızlığını 
eleştiren ve karara bağlıyan bir kaza organıdır. 
Danıştay, idarenin birçok tasarruflarını iptal 
ettiği veya yürütülmesini durdurduğu halde, 
idare bunlara uymamakta ısrar etmektedir. Bu 
suretle hak ve adalete riayet etme prensibini, 
vatandaşa kötü örnek olmak suretiyle ihlâl 
eden Adalet Partisi iktidarının Adalet Bakanı 
olarak bizzat Meclis kürsüsünden bu haksız 
tutumu tasvip ve hattâ teşvik edişi çok hazin
dir. Bu beyanı, hukuktan nasibi olmıyan bir 
başkası söylese idi bu kadar üzülmezdik. Hal
buki Danıştay kararlarını yerine getirmek, ic
ra sorumluluğunu taşıyanlar için kaçınılmaz 
bir mecburiyettir. Mahkeme kararlarına saygı, 

Hukuk Devleti anlayışının tabiî bir sonucudur. 
Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi hiç
bir kuvvetin karşı koyamıyacağı bir Anayasa 
emridir. Ne Hükümet, ne de Meclis mahkeme 
kararlarının yerine (getirilmesine mâni olmak 
hakkına sahip değillerdir. Danıştay kararını 
yerine getirmekle sorumlu olan icra makamla
rı bu mahkeme kararlarının haklılığını, isabet 
derecesini, hukuka uygunluğunu münakaşa 
ed'ip değerlendirmeye yetkili değillerdir. Ana
yasa bu konuda kendilerine bir takdir hakkı 
vermemiştir. Böyle bir davranış icra makamı
nı, yani ihtilâfta taraf olan bir makamı mah
kemenin yerine geçirmek gibi ters bir anlam 
taşır. 

Sayın Bakan, bizzat bu kürsüden haklılığı
nı iddia eden tazminat dâvası açmakta muhtar
dır, diye beyanda bulundular. Danıştay karar
larının yerine getirilnıeımesi müeyyidesi sade
ce idarenin tazminat ödemesinden ibaret değil
dir. Bu yolda yapılan tefsirler hukuka aykırı 
zorlamalardan ibarettir. Hukukta aslolan mah
keme kararının yerine getirilmesidir. 

Danıştay Kanununun bir maddesine, Meclis 
müzakereleri sırasında eklenen tazminatla ilgili 
fıkra, Danıştay kararlarına saygısızlık göste
renlere bir kalkan vermek için değil, tam ak
sine bu kararların infazı yolunda bir ek mü
eyyide sağlamak için kanuna konmuştur. Mah
keme kararlarının hukukî ve fiilî imkân var
ken yerine getirilmemesi ilgililer için siyasi ve 
şahsi sorumluluklar doğurur. 

Adı Adalet olan bir partinin adalet işlerin
den sorumlu bir Bakanı böyle bir adaletsizliği 
tervicetm emeli idi. Bu duruma biran önce son 
verilmesini ve Anayasanın 132 nci maddesine 
uygun davranılmasını bekliyoruz. 

7. ıSözü edilen Basın Kanunu tadili hak
kında bir endişemizi belirtmek isteriz. Sayın 
Bakanın, Bütçe Komisyonunda belirttiklerine 
göre bu, cevap ve düzeltme hakkı ile toplatma 
kararı olmak üzere iki esası ihtiva etmekte 
imiş. Sayın Bakan izahatında, toplatma ka
rarını gazete basılmadan evvel nöbetçi savöi 
verecektir, buyurdular. Çünkü, hâkim okuyup 
karar verinceye kadar gazete çıkıyor ve her
kes okuyor, toplamada bir fayda olmuyor, bu
yurdular. Tasarının tümünü henüz görmediği
miz için uzuniboylu mütalâa yürütecek değiliz. 
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Ancak, savcının toplatma kararı vermesi ceza 
prensiplerine aykırıdır. Çünkü karar verme 
yetkisi ancak hâkimindir. Savcıya karar yet
kisi tanırsak, hem cezanın ana/prensiplerini ih
lâl etmiş, hem de politikayı adalet düzenine 
sokacak bir gedik açmış oluruz. Bu, tehlikeli 
bir silâhtır. Geri tepebilir. Partiler devamlı 
olarak iktidarda kalırım zehabından artık ken
dilerini kurtarmalıdırlar. Yarın iktidarın de
ğişebileceğini ve kendi elinizle getirdiğiniz bu 
silâhın başka hedeflere çevrilebileceğini hatır
dan çıkarmamak gerekir. 

8. Sözü edilmekte olan Temel Hak ve Hür
riyetler Kanununa gelince; bunun da muhte
vasını henüz kesin olarak bilmiyoruz. 

Temennimiz, Anayasamızla bağdaşmıyacak 
olağanüstü tedbirlere gidilmemesidir. Anaya
samızın yasakladığı aşırı akımlarla mücadele 
ne kadar önemli ise vatandaşın Anayasadan 
doğan hak ve hürriyetlerinin zedelenmemesi de 
aynı derecede önemlidir. Aksi halde huzur 
sağlıyalım derken, huzursuzluk yaratılmış olur. 

9. Ceza evlerinin ıslahı ile savcılıklara 
birer jeep vererek, hâdiselere çabuk el koyma 
imkânını sağlamak ve suçüstü borçlarının tera
kümünü önlemek, bu sayede de savcıları ala
caklı şoförlerden kaçar durumdan kurtarmak 
gerektiğini her yıl söyleriz. Bu kanaatimizi 
aynen muhafaza ediyoruz. 

Bu tenkid ve dileklerimizin değerlendirilme
sini ve Adalet Bakanlığı Bütçesinin memleke
te hayırlı ve uğurlu olmasını, grupumuz adı
na temenni eder, saygılarımızı sunarız. (C. H. 
P sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Mustafa Akalın? Yok. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Efendim, tak
dim tehir yapıyoruz. 

BAŞKAN — Yeni TürkiyePartiısi adına Sa
yın Ali Karahan. 

- Y. T. P. GRUPU ADINA ALÎ KARAHAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri • 

1007 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki Yeni Türkiye Partisi Grupunun görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Şunu peşinen iarz edeyim ki, grupumuz Cum
huriyetimizin temel prensibi olan çok partili 

hayatın devamında en büyük sorunluluğu Ada
let Bakanlığının faaliyet ve icraatında görür. 
Bu sebeple bu Bakanlık bütçesi üzerinde görüş
lerimizi belirtmeden evvel bugünkü manzarayı 
tahlil etmekte fayda görmekteyiz. 

27 Mayıs Anayasasının dibacesinde mânala-
nan ve 1960 27 Mayısında 10 senelik bir 'devri 
kapamış olan 27 Mayıs harekâtı bugün maalesef 
bizleri üzerinde derin derin düşünmeye sevke-
der bir sarsıntılar sathına itmiş bulunmakta
dır. İşte Parlâmento olaraik bu sarsıntıların ne
denlerini eleştirirken «Mülkün temeli ve reji
min teminatı adalettir» prensibinden hareket 
ederek Adalet Bakanlığının çalışıma düzeninin 
bu sarsıntıda en büyük payı olduğu 'kanısına 
varmış bulunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri; kanunlarla, bir 
düzenin muhafazıasının ımümkün olmadığını 
bilmemize rağmen halka sevdirilmemiş, mahiye
ti ve nedenleri halka izah edilmemiş sosyal ha
reketlerin korunmasını kanuna tevdi eıtaıek gi
bi bir hatayı da 27 Mayısta işlemiş bulunmak
layız. 7 . 3 . 1962 yılında «Anayasa nizamını 
millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiler halk-» 
ikmda 38 sayılı Kanun 27 Mayıs harekâtının sı-
yanetini hedef almış bir kanun iken şunu soru
yorum: 7 maddeden ibaret olan bu kanun ha
len var mıdır, m'er'i midir? 

Adalet Bakanı aynı zamanda 27 Mayıs Ana
yasa nizamını tahribetmeyici bu kanunu neden 
tatbik etmez? Meselâ; ımezlkûr kanunun 5 nci 
maddesi; «Bu ıkanunda yazılı fiiller basın yoltt 
ile işlendiği takdirde suç konusunu ihtiva eden 
mevlkuteler ve sair basılmış eserler sulh hâkimi 
kararı ile toplattırılabilir» demektedir. Bu fiil
ler nelerdir? Yassıada mahkemelerinden, infa
za ait fotoğrafların neşredilmiyeceğinden ve 
27 Mayısı matufiyeti belli olacak şekilde imâ 
ile dahi haksız gösterilmiyecek gibi yasakları 
bünyesine aldığı tekdirde maalesef iktidara ya
kınlığı malûm, hattâ sahiplerinin o parti bünye
sinde Milletvekili oldukları aşikâr birtakım ga
zeteler sanki bu kanun yokmuş gibi harelket et
tikleri halde Adalet Bakanlığı piyasada görün
memekte, savcıların istisnai bâzı çıkışları ha
riç, bu tip neşriyat okullara, kışlaya 'bütün 
Türk camiasına rahatça sokulmaktadır. 

Şimdi, rejimin ve Anayasa düzeninin tek te
minatı olan adalet mekanizmasının bu bigâneli-
ği memleketi maalesef çözülmesi güç bâzı sos-
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yal problemlerle karşı Ikarşıya bırakmış, yapı
lan neşriyat bâzı .mahfillerde infiale sebebol-
muş ve ondan da gayrimesul kişiler huzur bozu
cu çıkışlarda bulunmuşlardır. 

Muhterem milletvekilleri; biz Yeni Tkrkiye 
Partisi Grupu olarak hiçbir zaman kusurun tek 
yönlü olduğu kamışında değiliz. 

27 Mayıs'ı kendi çıkarlarına bir imtiyaz bel
gesi telâkki edenlere karşı olduğumuz gibi, onu 
haksız ve zâlim bir icraatın tezahürü olarak gös
termek istiyen cereyanlara da karşıyız. Biz, ta
rihin hakemliğine tevdi edilmiş bir dosyanın bu
gün eleştirilmesinde sosyal bir fayda görmemek
teyiz. Bu çekişmeler, bu zıt iddialar millî bün
yemizin bütünlüğüne tamiri güç rahneler açabi
lir. Bunu adalet makanizmasmm ve onu hare
kete geçirecek Adalet Bakanın hassasiyet ve 
ciddiyetle bilmesinde fayda görmekteyiz. Man
zara şudur ki, bu tahripkâr neşriyat maalesef 
bekamızın teminatı olan Türk Ordusunun da 
günlük siyasi polemiklere karışması gibi endişe 
verici bir safhaya gelmiş bulunmaktadır. Bu 
hazîn raıanzaranm tek tedbiri kanunlara saygılı 
ve onun tatbikatında tek taraflı düşünmemesi 
lâzımgelen rejimin bekçisi adalet mekanizması 
ve Adalet Bakanıdır. Türk Milleti adına icrayı 
adalet etmiş büyük bir adlî organın kararlarının 
haksızlığı üzerinde durmak ve o kararları veren 
şahısların haysiyet ve şerefini yıpratıcı teşebbüs
lere girişmek, hele bunu yaparken de 27 Mayıs 
Anayasası ile Parlâmentoya girmiş ve bu Ana
yasa sadakati şu kürsüde yeminle teyidetmiş 
kişiler tarafından olursa, daha çok acayip, daha 
çok hazmedilmez acı bir manzara karşısında kal
mış görünürüz. 

Bu sebepler ileride tahaddüsü muhtemel cid
di tehlikeleri şimdiden önliyebilmek için evvelâ 
kendimizi gelecek maceracıların haklı bir vasatta 
oyun oynadıklarını kabullenmemelerini temin 
için tedbirli ve temkinli olmak mecburiyetinde
yiz. Adalet Bakanlığının bünyesindeki savcı
ları bu nevi Anayasayı tahrip suçunu fiilen ika 
eden şahıs ve basma karşı ciddi harekete geçi
rilerek ilerde tahaddüsü mümkün hâdiselerin pe
şinen önlenmesi için büyük bir gayret sarf etme
si lüzumuna samimiyetle kaani bulunmaktayız. 

Sayın milletvekilleri; henüz Meclise intikal 
etmemiş, matbuatta okuduğumuza göre, Adalet 
Bakanlığı yeni bir kanunu Meclise sevk etmek 
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üzeredir. Bunun adı Temel Hak ve Hürriyetleri 
Koruma Kanunudur. Bizce Anayasanın temıeli-

•• ni, dinamitliyen ve memleketi bir huzursuzluk 
çukuruna itmekte beis görmiyen fiilî cereyanlara 
henüz bir tedbir alamamış bu Bakanlığın yeni 
bir kanunla ne yapmak istediği meçhulümüzdür. 
Aşrı cereyanlar adiyle adlandırılan ve mahiyet
leri izah edilcmiyen birtakım fikir akımları bu 
kanunla önlenmek isteniyorsa bizce bu akımların 
panzehiri kanun değil, ciddî tedbirlerdir. Bü
yük Atatürk devrinde bu kadar müteaddit ve 
şiddet kanunları olmamasına rağmen Türkiye 
hamleci, inançlı medeniyet kervanından gerili
ğini telâfi için büyük gayretler içinde olan bir 
ülke idi. Daha ekonomik gücü zayıf olmasına 
rağmen birlik ve beraberlik içindeydi. Ne sol 
akımlar ne bölücü akımlar ne gerici akımlar bu
günkü kadar korkulu mahiyet almaktan uzaktı. 
Şunu anlamış oluyoruz ki, zayıf yönetici, sosyal 
ve ekonomik tedbirlerin aczini, yeni şiddet ted
birleri ve kanunları getirmek suretiyle telâfiye 
çalışmaktadır. Nitekim 19G0 yılında getirilen 
Salâhiyet Kanunu bir Parlâmentonun Anayasayı 
zolayıcı bir tazyikiyle tefriki - kuvva prensibini 
zedelemek yoluna saptığını görmekteyiz. Bu 
bakımdan Anayasayı tahribeden cereyanlara ve 
fiilî tasallutlara tamamen bigâne kalmak bir ta
raftan mevcudiyeti izah edilmemiş birtakım 
mevhum cereyanların peşine düşmek ve kanun
lar getirmek ekonomik durumun zorlayıcı neti
cesi olan buhran, dolayısiyle halk efkârında ya
ratılan menfi havayı, nazarları başka yola çevir
mek dolayısiyle başvurulan hazin bir tedbirdir. 

BAŞKAN — Sayın Karahan, bu konuda da
ha fazla beyanda bulunmayınız. Bu kanun geldi
ği zaman ariz ve amik hepsini görüşürsünüz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALÎ KARAHAN 
(Devamla) — Peki Saym Başkanım, 

Bu sebeple.. (Anlaşılmıyan bir müdahale) 
BAŞKAN — Efendim?.. Bayağı münasebet 

Beyefendi... Ne demek «ne münasebetle» Bir 
Başkana karşı «ne münasebet» diye hitabedil-
mez. O bir. 

İkincisi; konuşurken oturduğunuz yerden ko
nuşamazsınız, lütfen saygı göstererek ayağa kal
kın konuşun. Ayıptır. 

Buyurun. 
Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 

| (Devamla) — Saym Başkan, iki dakikamı aldı-
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nız. Bu sebeple...Adalet Bakanlığını ve ona bağlı I 
savcıları mevcut mevzuatın verdiği bütün imkân
larla Anayasa nizamını koruma mücadelesi ve I 
gayreti içinde görmek en büyük temennimizdir. 

Bakanlığın mânevi mesuliyetini bu şekilde 
izah ettikten sonra, görevlerinden olan fizik bün
yesine de birkaç cümle ile temas edelim. 

Son zamanlarda birçok yerlerde müstakil 
adalet binaları yapılmış olmasına rağmen Orta -
Anadolu'nun bâzı il ve ilçeleri ile Doğu - Ana
dolu'nun birçok il ve ilçelerinde müstakil adalet 
binaları yoktur. Hele yıllardır ayrı ayrı üniteler 
halinde çalışmakta olan Ankara Adlî Teşkilâtı
nın müstakil bir binaya kavuşturulmaması hü
zün ile tfade edilen bir ilgisizliğin neticesidir. 
Şuna inanmaktayız ki, fizik yapı olarak kendini 
yakışır hüviyetiyle bir yere monte etmiyen ada
let cihazı faaliyetinin ağırlık ve ciddiyetini va
tandaşa zor tanıtır. Daktilosu olmıyan, kütüp
hanesi bulunmıyan kura ile gitmiş genç hâkimin 
güçlük karşısında başvuracağı matbuası bulun
mıyan bir adliye teşkilâtı essiktir ve zayıf bün
yelidir. 

Personele gelince: Adaletin şanına yakışır 
şekilde Türk hâkimine müzahir ve yardımcı 
olan Parlâmentonun alt kaideyi teşkil eden zabıt 
kâtipleri, icra memurları ve başkâtipleri duru
muna karşı da aynı hassasiyet ve yardım zih
niyetiyle dolu olması şayanı temennidir. Zira 
musanna bir heykel çamurdan bir kaideye otur
tulursa buna mükemmellik atfedilemez. Hele j 
bu personel arasında hayatları bir dram mevzuu 
olan ceza evi personelinin durumu ise bir kelime 
ile faciadır. Haftanın altı günü nöbetçi olan, 
mesaiye bağlı olmıyan gardiyanlar, haftada an
cak bir gün aile yuvasına kavuşabilmektedirler. 
Ellerine ekserisinin 300 lira gibi cüzi bir para 
verdiğimiz bu zavallıların evlerine gittiklerinde 
çocuklarına götürecek bir kilo portakal paraları 
da yoksa bu haftada bir gelen misafirin aile yu-
vasmdaki otorite ve mevcudiyeti acı ve gülünç 
olmaktan başka bir şey ifade etmez. Bu bakım
dan bu süresiz ve Anayasa ile iş Kanununa da 
aykırı düşen sürekli çalışma sisteminin kanuni 
mecraya sokulmak suretiyle bu personelin terfi 
ve tatmin edilmesini zaruri görmekteyiz. 

Ceza ve. Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü
nün son zamanlarda gösterdiği müspet gayreti 
olumlu karşılıyoruz. Ceza evlerinin henüz yeni- | 

I leri yapılmıyan yerlerde çok ilkel oluşu ve idare 
mekanizmasında bu mahrumiyetlerin yarattığı 
küskünlükler dolayısiylc cezanın kendinden bek
lenen ıslah faktörünü yerine getirdiğine kaani 
bulunmamaktayız. Balhassa iş üzerine müessese 
ceza evlerinin adedlcrinin çağaltılması burada 
çalışan hükümlülere iyi muamele edilmesi ve 
ücretlerinde artırma yapılmak suretiyle onların 
emeklerinin değerlendirilmesinde sosyal fayda 
görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Mükemmel adaletin üç unsuru vardır, dün

ya bunu kabul etmiştir : 
1. Sürat, 
2. Ucuzluk, 
3. Hatasızlık.' 
Maalesef söyliyeyim ki, sürat unsurundan 

mahrum adalet, adalet olma vasfını kaybeder 
ve zulüm anlamına gelir. Bizde adalet süratten 
nasibini alamadığı gibi, ucuz ve hatasız da 
değildir. Bir mevkufun, tevkif tarihinden iti
baren eğer delilleri aşikâr ise süratle hâkim hu
zuruna çıkarılması, onun için en büyük teminat 
olacaktır. Bu sebeple usul kanunlarımızın çok 
önem verdiği bu sürat unsurunun, ihmal, bigâne-
lik ve sair sebeplerle tahakkukunu temine gay
ret sarf etmiyen savcı ve hâkimler hakkında Ba
kanlık ve Yüksek Hâkimler Kurulunun zaman 
zaman istişareli ve ahenkli bir beraberlik içinde 

I bu derdi telâfiye gayret sarf etmelerinde cemiyet 
j namına fayda görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, adaletin istiklâline 
gölge düşürecek her tedbir ve temenninin karşı
sındayız. Biz, elli sene sonraki medeni Türki
ye'nin mükemmel hâkimini bugünden siyaneti-
mizle yetiştireceğiz. Bu sebeple mahkemeleri 
denetim maksadiyle Yüksek Hâkimler Kurulu 
emrine, 30 kişilik, yine yüksek hâkimlerden mü
teşekkil bir denetim kadrosunun verilmesinde 
zaruret gördük. Bunu musırran tekrar iddia et
mekteyiz. Tıkanmış bulunan staj kadrosunda, 
Bakanlığın süratle bir kadro kanunu getirmek 
suretiyle, başkâtiplerin sorgu ve savcı yardım
cılıklarına çıkamayacakları Anayasaca menedil-
dikten sonra boş kadrolarda mahkemeler emrin
de geniş çapta ve kâmil miktarda hâkim muavin
leri bulundurmak mecburiyetindeyiz. Bu sebep
le Muhterem Bakanlığın, tıkanmış stajyerlerin 

I durumunu kurtarmak ve hâkim muavinliği kad-
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rosunda mahkemeleri takviye edecek yedek tak-
viyeci kuvvet bulundurmak için kadro kanunu 
ile en kısa zamanda Meclise gelmesini temenni 
etmekteyiz, istihbaratımıza nazaran şu anda 
670 Türk hâkimi kadrosuzluk yüzünden terfi 
edememiştir. Hâkimlik gibi, ilâhi kuvvetin yer
yüzündeki gölgesi addettiğimiz ve insan hürri
yetine tasarrufun tek makamı olan mahkemeleri 
temsil eden şahsı boynu bükük, küskün, maddeye 
muhtaç bırakmamalıyız. Bu sebeple bankala
rın muhtaç hâkimlere bir nisbet dâhilinde kredi 
vermesinde fayda görmekteyiz. Onların şahıs
lara el açıp zarflarını vatandaşa ihsas etmek
tense, Devlet müesseseleri olan bankalara karşı 
borçlu görünmelerinde içtimaî bir fayda görmek
teyiz. 

Muhterem milletvekilleri; Adalet Bakanlığı
nın yayın organlarının süratle uzak yerlere ulaş
tırılması temennimizi tekrar edeceğiz. Her mah
keme bünyesinde bir kütüphanenin bulunması 
şarttır. Hele mahkeme binalarının fizik mevcu
diyeti bölgeye monte edilmemiş bir teşkilât için
de, ne kadar ciddî adalet tevzi ediyoruz derse
niz deyiniz, vatandaşı bu ciddiyete katiyen inan
dıramazsınız. Bu sebeple Muhterem Adalet Ba
kanının fizik cihazlanma bakımından büyük bir 
gayret içine girmesini candan ve gönülden te
menni etmekteyiz. 

Yargıtaym, her zaman değişmesi mümkün iç
tihatlarının, ceza umumi heyet içtihatmm ve 
tevhidi içtihatların en ücra mahkeme köşelerine 
süratle şevki için günlük ve Resmî Gazete gibi 
bir yargıtay ceridesinin çıkarılmasını geçen yıl 
temenni ettiğimiz gibi bu yıl tekrarlamakta fay
da bulmaktayız. Muhterem Bakanlık bunu din
lemediği müddetçe biz bu kürsüde söz sahibi ol
duğumuz müddetçe bunda gördüğümüz faydayı 
izahta muannit ve inatçı olacağız. Bu sebeple 
yukarıdan aşağı izah ettiğim ve eksiklerini Yük
sek Parlâmentoya ilettiğim Y. T. P. Meclis Gru-
punun fikirlerini bitirmiş bulunuyorum. 

1967 malî yılının Adalet Bakanlığına, Türk 
Milletine ve Bakanlık mensubuna hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, Grupum adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Y. T. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Mustafa Akalın'm yerine Sayın Bahattin 
Uzunoğlu konuşacak. 

Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
"M. P. GRUPU ADINA BAHATTtN UZUN

OĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin tenkidinde 
umumi bütçeden ayrılan (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
cetvelleri yekûnu 373 681 133 liranın cari har
camalar ve diğer bölümlere dağılış şekline göre 
bir konuşma yapacak değiliz. 

Konuşmamız daha ziyade Bakanlığın bünyesi 
ve bağlı teşkilâtlariyle Yüksek Hâkimler Kuru
lu yönlerinde olacaktır. 

Malûmlarınız olduğu üzere halen Adalet Ba
kanlığı Merkez Teşkilâtı, 27 Mayıs 1327 tarihli 
Adliye ve Mczahip Nezareti Nizamnamesi ile ida
re edilmektedir. 

Her şeyden evvel bugünkü şartlara uyacak 
şekilde bir Teşkilât Kanunu çıkarılmalıdır. 

Adliye Bakanlığı deyince akla mahkemeler 
ve soruşturma geldiği cihetle mevzuu bu yönden 
incelemeye devam edelim : 

1. Halen hazırlık tahkikatı % 95 nisbetin-
de jandarma ve polis tarafından yapılır. 

Tahkikatın ilk anları kriminalistlere göre al
tın değerinde olduğundan tahkikatın hukuk bil
gisine sahip savcılar tarafından yapılmasında 
hesapsız faydalar vardır. 

Bir defa vatandaş haksızlığa uğramıyacağın-
dan emin olacak, tahkikata şu veya bu türlü te
sirler giremiyecek, adaletin tecellisi için sağlam 
bir temel atılacaktı. 

Diğer yönden vatandaş karakola git gel gibi 
keyfî işlemden kurtulacak, vatandaş karakolun 
dayağından kurtulacaktır. Biz pek çok hâdise
ler biliriz. Meselâ kızı kaçırıldığı için davacı 
olarak karakola giden babanın, basamıyacak şe
kilde döğüldüğünü görmüşüzdür. 

Bu mevzuu çok derinleştirmek mümkündür. 
Kısaca hazırlık tahkikatının mutlaka savcılar 
tarafından yapılması kesin olarak benimsenme
li ve bu yola girilmelidir. 

Bakanlık isterse bugünkü teşkilât ve kad
rosu ile dahi bunu yapabilir. Elbetteki yeniden 
kadro verilmesi bu arzuyu gerçekleştirmekte bü
yük yardımcı olacaktır. Pek çok yerlerde sav
cılar bomboş oturmaktadırlar. 

Keza bunun temini için savcılıklara birer 
lantrover tipinde motorlu araç temini yerinde 
olur. 
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2. Bunun hemen arkasından gelen ilk tah
kikatın C. M. U. Kanunu çıkarılması keyfiyeti
dir. 

Eaporda temas edildiği üzere sorgu hâkimlik
leri kaldırılmalıdır. Çoğu zaman ilk tahkikat, 
hazırlık tahkikatının tekrarından öteye geçeme
mekte, işi uzatmaktan başka bir faydası olma
maktadır. 

3. H. U. M. K. nun yılların tatbikatının 
verdiği tecrübelerle bünyemize uymıyan şekli 
şartlar koyan maddelerin de değiştirilmesi ge
rekir. 

4. Bu meyanda sulh hukuk hâkimlerinin 
^ 1 000 liraya kadar olan alacak, gayrimenkul tes

cili ve meni müdahale dâvalarına bakma yetkisi
nin 3 000 liraya çıkarılması yerinde olacaktır. 

5. H. U. M. K. nun tadili sırasında adlî tati
lin de kaldırılması düşünülmelidir. Zira bu ta
tilden hâkimlerin çoğunun istifade etmedikleri 
bir gerçektir. Diğer taraftan yalnız asliye hu
kuk mahkemelerinin tatile girmesi sulh hukuk, 
sulh ceza, mevkuflu asliye ceza ve ağır ceza 
mahkemelerinin tatile girmemesi karşısında adlî 
tatilin esasen mânası kalmamaktadır. Diğer 
taraftan Türkiye'nin coğrafi variyetine göre 
gayrimenkule mütaallik dâvaların keşfi de bu 
sebeple yıllar yılı yapılamamaktadır. 

Hâkimlere yine 45 gün izin verilmek sure
tiyle istirahatlerinin temini mümkündür. Bu 
itibarla herkesin gözünde büyüyen filhakika çok 
az hâkimin istifade ettiği adlî tatil kaldırılma
lıdır. 

6. Yargıtay bir içtihat müessesesi niteliğin
de olması gerekirken pek çok dosya Yargıtaya 
intikal ettiğinde bir gerçektir ki, her dosya üze
rinde gerektiği gibi durmak imkânı olamamaik-
tadır. 

Yargıtayda faziletli, vicdanı temiz, kendini 
adaletin tecellisine adamış çalışkan başkan, 
üye ve üye yardımcıları vardır. Takatlarınm 
sonuna kadar çalışanlar da mevcuttur. Böy
le olanları takdirle karşılarız. Bu arada işi hiç 
umursamıyan üyeler, dosyayı okumayıp üye 
yardımcılarının raporlarını dinlemekle iktifa 
edenler de maalesef bulunmaktadır. 

Yargıtayın iş hacminin çok olması sebebiy
le Yargıtayda ve bilhassa bâza< dairelerde dos
yaların bir iki sene beklediği olmaktadır. 

Yine bu sebeple Yargıtay ilâmları çoğu za
man formüle yazmak zorunda kalmaktadır. 

Bu gerçekler karşısında hemen akla İstinaf 
mahkemeleri gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
7. Yıllardan beri raporlarda temas edildi

ği üzere İstinaf Mahkemelerini kurmak kaçı
nılmaz bir zaruret halini almıştır. 

İstinaf mahkemeleri büyük bir malî yük de 
getirmiyecek, fazla külfetli olmadan kurulma
sı mümkün olabilecektir. 

Şöyle k i : Her ilde bir istinaf reisi ile ora
daki kıdemli hâkimlerden mürettep olarak da 
kurulabilir. / 

İstinaf mahkemeleri Temyiz mahkemeleri ni
teliğinde olmadığı Temyiz Mahkemesinin dos
ya üzerinde tetkikatma mukabil İstinaf Mah
kemesi tarafların iddiasına göre gerektiğinde 
şahitleri dinlemek ve noiksan olduğu iddia edi
len bâzı delilleri toplamak yetkisini haiz ola
cağından adaletin tecellisi daha çok sağlanmış 
olacak, adlî hata biraz daha önlenmiş olacak
tır. 

Yargıtayda duruşmalı tetkikatta bile fazı
la bir tetkik imkânı mümkün olamıyor. Bu yüz
den % 90 dosyalar onama ile bitiyor. Hele Ce
za dairelerinde nice adlî hatalar, nice hakla
rı kaybolanların ah etmeleri sürüp gidiyor, böy-. 
lece. Bu sebeple İstinaf mahkemelerinin kurul
ması üzerinde ısrarla duruyoruz. 

Söz buraya gelmişken Yüksek Savcılar Ku
rulundan da bahsetmek istiyoruz. 

Hazırlık tahkikatının yürütülmesinde sav
cıya ne kadar çok ihtiyaç varsa bugünkü 
kuruluşu ile Yüksek Savcılar Kuruluna o de
rece ters orantı ile ihtiyaç yoktur. Kanaatimiz
ce Yüksek Savcılar Kurulundaki elemanlar ye
tişmiş birinci sınıfa ayrılmış oldukları cihet
le o kadroda bulunan 42 aded ikinci başsavcı 
ve savcıların Yargıtaya aktarılması ile malî 
külfet olmadan 6 - 7 dairenin kurulması müm
kün olacaktır. 

C. Başsavcılığını bir başsavcı 70 yardımcı 
miktarına indirmek mümkün değilse hiçolmaz-
sa eski haline ifrağ edilmelidir, o zamanki hali 
şimdikinden daha verimli olduğu artık bittec-
rübe anlaşılmıştır. 

Bu arada Yargıtayda Ceza Genel Kurulun
da murafaa yapılmasının da gerekli olduğuna 
işaret etmek isteriz. 
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9. Anayasanın 132 nci maddesine göre ha
t imler görevlerinde bağımsızdırlar, 133 ncü 
maddeye göre hâkimler azlolunamaz, 134 ncü 
maddeye göre hâkimlerin haklarında disiplin 
kovuşturması disiplin cezası verilmesi görev
leriyle ilgili suçlardan dolayı soruşturma ya
pılması ve yargılanmalarına karar verilmesi ve
saire, mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre 
kanunla düzenlenir. 

144 ncü maddenin son fıkrasın; «Hâkimlerin 
denetimini belli konular için Yüksek Hâkim
ler Kurulunca görevlendirilecek üst derecede
ki hâkimler eliyle yapılır» hükümlerini taşı
maktadır. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun 42 ve mütaakıp maddelerinde denetleme
nin ne suretle yapılacağı gösterilmiştir. 

Bu madde metinlerini uzun uzadıya okuyup 
vakt'niızi alacak değiliz. 

Asıl maksada gelince: Hâkimlerin bağımsız 
olmalarında büyük faydalar olduğu cümlece 
malûmdur. Ve artık hâkimlerin bu statüsünün 
bozulmasını kimse istiyemez. 

Hâkim mücbir sebep yokken canı istemedi
ği için defalar defalarca keşfe gitmezse, ha
va 'güzelken yağışlı diye veya soğuk diye keş
fe gitmezse yazın sıcak diye keşfe gitmezse, za
ruret yokken yıllar yılı dosyayı neticelendir-
•mezse, tensip talikini üç ay sonraya atarsa, şa
hitleri hazır edildiği halde mütaakıp celsede 
dinlenmek üzere talik yaparsa, mesai saati ta
nımaz, saatlerce adliyeye uğramazsa bunun na
sıl önüne geçilecektir? 

Düşünün ki, bâzı dâvalar 8 - 10' ve hattâ 15 
yıl sürmektedir. Birçok vilâyetlerde 8 sene 
dâvası devam eden kimseler vardır. 

Muhterem arkadaşlar : 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu

nun 42 ve müteakip maddelerinde bir denet
lemeden bahsedilmekte ise de 4 - 5 seneden 
beri tatbikatta bunun hemen hemen hiçbir 
müspet neticesi olmamıştır. Zira 42 nci mad
dede denetimin aşağıdaki maddeler hükümle 
rine göre yajnlır, denmesi, Yüksek Hâkim 
ler Kurulunun bir şikâyet beklemeleri! olma-' 
dan tahkikata girişememesi, tahkikatın aynı 
yerdeki diğer bir hâkime yaptırılması, dost
luk, yarânlik, meslektaşlık gayreti ile hâdi
selerin mahallinde örtbas edilmek gibi sebep
lerle, hiçbir müspet netice almamıştır. 

Mutlaka denetleme teşkilâtı kurulmalıdır. 
Tembel hâkim, gönlü kara hâkim keyf ehli 

hâkimden vatandaşı halâs etmek için Hâkim
ler Denetleme Kanununu Allah aşkına acele 
kabul buyurunuz. 

Bu itibarla kararlarında kanun ve vicdanı 
ile başbaşa olan siyasi müdahalelerden âzâde 
bağımsız hâkimin; huy, karakter ve tabiatı 
icabı keyfiliğinin tesbiti, ihmal ve suiistima
linin tesbiiti için mutlaka bir murakabe siste
mi kurulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Halen Türkiye'de Savcılar Kurulu dâhil 

1 220 savcı ve savcı yardımcısı, Yüksek Hâ-* 
kimler Kurulu dâhil 2 739 hâkim ve yar
dımcısı, ile Yargıtayda bir Başkan 18 ikinci 
başkan, 111 üye ve 78 üye yardımcısı mevcu-
dolup, bunların maaş ve ödenekleri diğer sek
tördeki personele nazaran iyi seviyededir. 

Meselâ maaşı 500 - 650 lira olan hâkim ve 
savcı muavinleri 700 lira, maaşı 700' - 950 
lira arasında olan hâkimler savcılar 90O lira, 
maaşı 1 100 - 1 500 arasında olan hâkim ve 
savcılar 1 200 lira, birinci sınıfa ayrılmış hâ
kim ve savcılar 1 400 lira, Yargıtaydaki hâ
kimler 1 620 lira maaşlarından hariç ödenek 
alırlar. 

Bugün Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yar
gıtay mensupları yasama organı .mensupla
rından fazla maaş ve ödenek almaktadırlar. 

Bu durum adalete verilen önemi göster
mektedir. 

Filhakika adalet mülkün temeli olduğuna 
göre verilen bu maaş ve ödenekler fazla sa
yılamaz. 

Ne var ki, vatandaş adaleti tecelli ettirecek 
insanlardan ancak esir muamelesi değil, ko
laylık, insaf ve adalet beklemektedir. 

Faziletli, bilgili, vicdanlı hâkime herkes 
hürmetkardır. 

Bu nitelikte olmıyanların da tasfiyesi bir 
zarurettir. Haksızlık yapan bir hâkimin zul
mü kadar bir şey yoktur. Bunun temini de 
murakabe sistemini kurmakla mümkündür. 

10. Anavasa Mahkemesi başkâtiplerin sav
cılara vekâlet edemiyeceğine karar verdiği
ne göre ve bugün her hangi birr mürettep 
a^ır ceza merkezinde asgari iki savcı yar
dımcısı ve bir savcı bulunduğu cihetle mev-
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cut kadro ile hizmetin aksamadan görülmesi 
mümkün olabilir. 

Bununla beraber hazırlık tahkikatının yal
nız belediye sınırları dâhilinde değil tama
men vatan sathında savcılar tarafından ya
pılması zaruretine inandığımız cihetle Bakan
lığın talebettîği savcılık kadrolarının verilme
sinde yarar görüyoruz. 

Adliyenin çilekeş ve en çok yükü taşıyan 
personeli başkâtip ve kâtiplere verilen tazmi
nat, ki, 150 ve 100, liradır, bu tazminatlar bu
günkü hayat şartlarına ve hâkimlere verilen 
tazminatlarla kıyaslamak suretiyle 250 ve 200 
olarak verilmesi, keza icra memurlarına ve
rilen 150 lira tazminatın arttırılması ceza ev
leri müdürlerinin gördükleri vazife nazara 
alınarak tazminat verilmesi ve bir hafta evine 
dahi gitmiyen gardiyanlara verilen 75 lira 
(tazminatın artırılması hususunda Bakanlığın 
yeni tekliflerle gelmesini ve bu personelin du
rumlarının düzeltilmesi zaruridir. 

11. 4489 sayılı Kanuna göre yabancı mem 
lekete gönderilmesi derpiş edilen 4 hâkim \c 
4 savcı miktarının az olduğuna işaret etmek 
isteriz. 

12. Adalet Bakanlığı bütün savcılıklara vr 
mahkemelere, tedvin edilen kanunları gerek 
çeleri ile beraber gönderip birer kanun kitap 
lığı yaptırmayı ön plâna almalıdır. Bunu, Mec
lis Matbaasında basılan kanunların fazla ta'fr 
suretiyle temini mümkündür. Ve çok cüzi 
masrafla olabilir. Bu suretle yeni çıkan bir 
kanunu metin olarak alıp hiçbir şahsi fikrini 
katmadan açlk gözlerin yaptığı kitap tica 
reti de önlenmiş olur. 

Bu duruma göre hukukçu ve avukat çoğal
mış olduğu cihetle 3 avukat bulunmıyan yer
de herkesin dâva takibine imkân veren H. U. 
M. K. nun 61 nci maddesinin kaldırılması veya 
asgari 10 sene kâtip veya başkâtiplik yapmış 
ve ceza görmemiş olanlara dâva takibi hakk1 

tanınacak şekilde tadilât yapılması zaruri hale 
gelmiştir. 

Bu arada Avukatlık Kanununun da birar 
evvel çıkarılmasına gayret gösterilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir nebze de ceza evlerinden söz etmek is 

istiyoruz. 

Ceza evlerimiz bugün açık, yarı açık, kapa
lı diye üç kategoriye ayrılmış bulunmaktadır. 
Müşahede merkezlerindeki ayırtmalarda ufa'k te
fek aksaklıklar olmaktadır. 

Bâzı ceza evlerinin insan durmayacak dere
cede kötü şartlar içinde olduğunu cümlemiz bi
liyoruz. Bakanlığın bütün ceza evlerini ıslah 
etme gayreti içinde olduğunu görmekle mem
nuniyet duyuyoruz. 

Bu arada ceza evlerinden bir kısmının iş 
esası üzerinde döner sermaye ile çalışmaları 
memnuniyet vericidir. 

Teferruata girmeden ifade edelim ki, Sivas 
yarı açık ceza evinde ikinci bir iplik fabrikası 
tesis edilmek üzere monte işine geçilmesi, Bur
sa ceza evi iş yurdu a'tölyesiinde 300 000 metre 
kumaş, 8 0O0 battaniye, Imralı yarı açık ceza 
evinde 300 000 naylon çorap dokuması, keza 
İstanbul Bölge ceza evi ve Ankara yarı açık 
ceza evi matbaasında günlük kapasitesi 36 for
ma olan bir matbaa tesisine başlanmış olması, 
Ankara Çocuk Islâh evinde makinalarla günde 
200 çift iskarpin yapılması, izmir ve Elâzığ ço
cuk ceza ve ıslâh evinde bilûmum madenî eşya 
yapımına elverişli birer profilo atölyesi kuru
lup imâlata geçilmesi, Imralı yarı açık ceza 
evinde günlük kapasitesi 5 ton olan konserve 
fabrikası ve sabun fabrikası tesis edilmiş olma
sı, yine îmrâlıda 120 tonluk gemi inşaatına el
verişli tersane açılmış olması, birçok ceza evle
rinde halıcılık ve diğer üretici işlerin yaptırıl
makta bulundurulması takdirle karşılanmakta
dır. 

Bugün iş yurtlarında çalışan hükümlü mik
tarı 10 0O0 dir. Bu aded bütün hükümlü sa
yısına nisfaetle azdır. 

Kaderin cilvesi ile hapse düşmüş ve mah
kûm olmuş bu insanların iş gücünden âzami 
istifade etme çareleri aranmalıdır. 

Bugün açık ve yan açık ceza evlerinde 
hükümlülere günde 400 kuruş, iş yurtların
da 300 kuruş verilmektedir. 

Bu miktarlar gördürülen işe göre azdır. 
Bu mevzu ile ilgili Patronaj kanun tasarı

sının biran evvel kanunlaşması, ceza evleri, 
için lüzumlu personelin temini maksadiyle 
sevk edilen kanun tasarısının çıkarılmasını 
ve para cezaları hakkındaki kanun tasarısı-' 
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mn kanunlaşması hususunda gayret gösterilme
sini Yüce Meclislten istirham eder. Yüce Meclisi 
Millet Partisi adına saygıyla selâmlarız. Hür-
me'tleriımlizle (M. P. sıralarından alkışlar..) 

BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi G-rupu adı
na Sayın Yunus Koçak. 

T. t P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
r i ; Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Adalet 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşmelerimizi 
arza başlarken grupum ve şahsım adına hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen 
yıl 1966 bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz eder
ken adalet mekanizmasının dalha iyi işliyelbilme-
si için bâzı temennilerde bulunmuştuk. Bu te
mennilerimizin bâzılarına Sayın Bakan da işti
rak etmişlerdi. Fakat bu temennilerimizin hiç
birisinin yerine getirilmediğini görerek bu te
mennilerimizi tekrar ve yeni temennilerimizi 
ıhuzurunuzda kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Geçen yıl ezcümle sorgu yargıçlığının kaldı
rılmasını, savcılık teminatmm Anayasaya göre 
konu'lmıasıım, hâkim stajyerleri ve hMciımlerin ya
bancı memleket hukuklarından faydalanmaları
nı sağlamak için hâkim dış yolluğunun artırıl
masını, Yargıtayda daire sayısının aritırılmasmı 
ve Yüksek Hâkimler Kuruluna bir teftiş teş
kilâtı eklenerek Yüksek Hâkimler Kurulu eliy
le yargıç denetiminin sağlanmasını temenni et
miştik. Bu sene bu temennilerimize bâzı yeni 
temenniler ilâve etmek lüzumunu hissediyo
ruz. 

Adalet binaları bir program dâhilinde ıslah 
edilmelidir. Hâkimlik stajı için daha ciddî usul
ler bulunmalıdır. Hâkim stajyerlerin icra me
murluğu, zalbıt kâtipliği gibi görevlerde belli 
bir süre çalışmaları sağlanmalıdır. Hâkim staj
yerleri ve hâkimlerimizin ve savcılarımızın ya
bancı memleketlerde görgü ve bilgilerini artır
mak için bütçeye daha fazla yolluk ve ödenek 
konulmalıdır. 

Ezcümle, bu sene de konulan 90 000 liranın 
çok az olduğunu söylemek isteriz ve bunu çok 
lüzumlu görürüz. Zira hukuk Devletinde her 
şeyin temeli, hukuk ve modern hukuk gelişme-
ısinin bilinmesi ve bu en mübrem ihtiyaç oldu
ğuna göre, bir hukuk Devletinde Devlet Büt
çesinin, bilhassa Adalet Bakanlığı Bütçesinin 
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önemi vardır ve Adalet Bakanlığı Bütçesinde 
ayrılan bu dış ödemeler ve yolluklar ve staj 
masrafları için konulan para ile İçişleri Bakan
lığı ve Emmliyet Genel Müdürlüğü Bütçesine konu
lan paralarla karşılaştırılınca Adalet Bakanlığı 
Bütçesinin de Devletin topyekûn bütçesinin ka
rakterine uygun olarak bir polis Devleti bütçe
sini afesdtıtirdiğind söylemek medburliyeltlinıde ka
lırız. 

Nitekim İçişleri Bakanlığı Bütçesinde dış 
yolluklara harcamak için ayrılan para 
1 076 000 lira, Emniyet Genel Müdürlüğü Büt
çesinde dış yolluk ve ödemeler için ayrılan para 
214 000 lira, Adalet Bakanlığı Bütçesinde dış 
yolluklar ve ödemeler için sadece 90 bin lira
dır. 

Arkadaşlar, bu rakamlar iktidarın zihniyeti
ni göstermeye kâfi rakamlardır, sanırız. 

Yine 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ka
nununun 77 nci maddesi değiştirilerek savcıla
rın tâyinlerinin ve bütün özlük işlerinin Yük
sek Savcılar Kuruluna bırakılması lâzımgeldi-
ğinin gerektiği kanısındayız. Bununla, Anaya

sanın 137 nci maddesindeki teminatın Yüksek 
Hâkimler Kuruluna ve hâkimlere tanınan temi
natla paralel duruma getirilmesi sağlanacaktır. 
Ve adaletin politik baskıya alet olması imkânını 
ortadan kaldıracaktır. Bu bakımdan biz bu mad
denin, yani Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun 77 nci maddesinin değiştirilerek, sıavcılann 
atanmalarının ve bütün özlük işlerinin Yüksek 
Savcılar Kuruluna biran evvel verilmesinin ge
rektiği lüzumu üzerinde durmayı faydalı bul
maktayız. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti, 
Anayasamıza göre bir hulkuk devletidir. Binaen
aleyh, hukuk devletinde adaletin her türlü si
yasi tesirlerden ve baskılardan masun olarak ça
lışması ve görevini rahatlıkla yapması gerekir. 
Onun için savcılık teminatı, kanaatimizce önemli
dir ve üzerinde durulmaya değer. Nitekim sav
cılık teminatının bulunmayışı savcıların siyasi 
maksatlarla ve adaleti zaman zaman hâkim bulu
nan partinin ve iktidarın istediği doğrultuda ça
lıştırmaya gayret ettiklerini göstermektedir. Bu
nun misalleri vardır. Ezcümle Eskişehir Savcısı 
Ziya Özügüzel'i biz, görevini politikaya alet 
olarak ve politik kuvvetlerin hoşuna gidecek şe
kilde kullandığı için 3 avukatla birlikte Adalet 
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Bakanına şikâyet ettik. Ve Adalet Bakanı ile 
görüştüm, fakat bugüne kadar bu savcı hakkın
da her hangi bir muamele yapıldığına dair, her 
hangi bir müfettiş gönderildiğine dair kimseden 
bir şey sorulmadı ve böylelikle Adalet Bakan
lığı, adaletin politik amaçlarla kullanılmasını 
hoş gördüğünü ve buna kanat germiş olduğunu 
gösterdi. Bu savcı halen, her halde mükâfaten, 
Ankara'da Savcı Muavinliği görevine devam et
mektedir. 

Yine Silifke'de, adaletin bir savcı eliyle poli
tik, basla aracı olarak ve Adalet Partililerin ho
şuna gidecek şekilde kullanıldığını görmek ve 
söylemek lüzumunu hissediyoruz. Silifke Orta
okulu Öğretmenler Derneğinin Ticaret Odasında 
oynadığı bir eserden sonra binlerce talebe için
den yalnız îşçi Partisi ilçe Başkanının oğlu sorgu
ya çekilmiş, yine birçok öğretmen arasından 
bu îşçi Partisi ilçe Başkanının 'hanımı sorguya 
çeklilmiş ve yine Adalet Partililerin doğrultu
sunda gıtmieden görevini Anayasaya göre yap
mayı lüzumlu sayan bâzı Öğretmenler sorguya 
çekilerek Adalet Partililerin gönlü hoş edilmek 
isttenlilmiştir. 

Arkadaşlar, hepimizin son sığmağı, son melcei 
Adalet bakanlarıdır. ' Biz de bir gün Adalet ba
kanlarının eline düşebiliriz ve adalet istemek 
(mecburiyetimde kalabiliriz. Onun için hepimizin 
teminatı, müşterek teminatımız, Adalet bakanla
rının, adalet organlarını her türlü baskının dışın
da tutmayı gelenek haline getirmektir. Ne bu 
parti, ne şu parti, hangi iktidar olursa olsun, 
adalete elini uzatmaktan, savcıları, hâkimleri ken
di istediği yönde kullanmaktan dikkatle çekin
melidir. Onun için arkadaşlar, lütfen kelime oyu
nu yapmayın. Dikkatle dinleyin ve öğrenin. (A.P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Boz, rica ederim beyefen
di, istirham ederim efendim. Müdahale etmeyi
niz. 

T.t.P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Anayasamız 
sosyal devlet ilkesini öngörmüştür. Binaenaleyh, 
bu Anayasanın doğrultusunda bütün kanunla
rın, bütün bütçelerin ve bütün organların ça
lışma zorunluğu vardır. Ve siyasi makamlar, 
kendi gruplarına ne kadar yakın olurlarsa olsun
lar adalet organlarını politik mülâhazalarla 
kullanmamaya dikkat etmelidirler. Fakat biz 
elemle müşahede etmekteyiz iki, Adalet Bakan

lığı bugünkü politik tutumuyla bütün adadet 
mensuplarını, bütün savcıları ve Adalet Bakan
lığı teşkilâtında çalışan hâkimleri, memurları 
tenzih, ederiz, bizim sözümüz yalmız politik mü
lâhazayadır ve politik mülâhaza ile Bakanlığı kul
lanan zatın şahsına veya partisinedir, memurları 
tenzih ederiz, hâkimleri, savcıları tenzih ederiz, 
Adalet Bakanlığı politik baskı yönünde işlemekte 
ve Anayasanın âmir hükümlerine göre... (A.P. 
sıralarından, «o sizin görüşünüz» sesleri) Evet 
benim görüşümdür, sizin görüşünüz yok zaten. 
Sizin görüşünüz yaranmaktan ibaret. 

HAMIT FENDOĞLU (Malatya) — Geveze
liği bırak. Böyle terbiyesiz konuşulmaz. Terbiyeni 
takın. (Gürültüler) 

T.t.P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Terbiyeli olun. Konuşmayı sizden 
öğrenecek değilim. (A.P. sıralarından anlaşılmı-
yan müdahaleler, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Fendoğlu, çok rica ede
rim. Beni bugün ceza vermeye mecbur bırak
mayın. Sabahtan beri devam eden müzakereler 
çok üzücü oluyor, rica edeyim... (A.P. sıraların
dan gürültüler) 

Beyefendi, rica ederim... Hiçbir kimsenin mü
dahale etmeye hakkı yoktur. Yalnız kürsüde ko
nuşan hatibe Reis müdahale eder. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Biraz neza
ketli konuşsun. 

T.I.P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Biz nezaketli konuşuyoruz; siz bi
raz terbiyeli olsanız daha iyi olur. (A.P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — O size ait değil, rica ederim. 
Nezaketin de takdiri Riyasete aittir. Reisle hatip 
daima karşı karşıyadır, çok rica ederim oturun, 
dinleyin. 

Buyurun Sayın Koçak. 
T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Sayın Başkan, ^aym milletvekil
leri; Anayasamızın sekizinci maddesi, (kanun
lar Anayasaya aykırı olamaz) der. Binaenaleyh 
Adalet Bakanlığının ve adalet teşkilâtının asıl 
görevi Anayasaya aykırı kanunlar getirmek de
ğil, Anayasaya aykırı olan kanunları bulup, etü-
detmek ve bunların tasfiyesi için kanun teklif
leri ile karşımıza gelmektir. Fakat görmekteyiz 
ki, bilhassa bu bütçenin Meclise gelişinden önce 
ve bu bütçe münasebetiyle söylenip, Bakanın da 
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muhtelif nutuklarından anlamaktayız ki, Ana
yasaya aykırı olarak birtakım antidemokratik 
tedbirlerin yeni tedbir ve kanunların getirilmesi 
için bir zemin hazırlığı yapılmaktadır. 6 Şubat 
tarihli Son Havadis gazetesinde bir Adalet Ba
kanlığı yetkilisinin demeci vardır. 8 Şubat ta
rihli Son Havadis gazetesinde ve Milliyet gazete
sinde şekere 50 kuruş zam yapıldığı ve bununla 
bera'ber Adalet Bakanlığının bâzı cezalara zam 
yapmak istediği görülmektedir. Bir yandan vası
talı vergiler yolu ile fakire ve zengine eşit kül
fetler yüklenirken, diğer yandan Adalet Bakan
lığı bu haksızlıkların yolsuzlukların söylenjmıesini 
önlemek ve vatandaşı kendi icraatı üzerinde dü-
•şünmekten, düşündüklerini söylemekten alıkoy
mak için birtakım Anayasaya aykırı yeni tertip
ler ve yeni tedbirlerle fikir özgürlüğünü kısıtla
mak ve ağızlara kilit vurmak çabasındadır. (A. 
P. sıralarından «Allah, Allaih» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız 20 nci 
maddesiyle fikir özgürlüğünü kabul etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, bu konuda henüz 
bir kanun tasarısı ve teklifi Meclise gelmiş bu
lunmamaktadır. Bu bahse konu ettiğiniz kanun 
tasarısı ne zaman gelirse onun hakkında beyan
da bulunabilirsiniz. Şu anda henüz mevcut bu-
lunmıyan bir kanun tasarısının eleştirilmesi 
mümkün değildir. O bakımdan bu konuya lütfen 
temas etmeyiniz, rica edeceğim. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Sayın Başkan, ikazınıza teşekkür 
ederim. Ben bir kanun tasarısı üzerinde konuş
muyorum. Geldiği zaman o tasarı, elbette Türki
ye işçi Partisi olarak görüşlerimizi arz edeceğiz. 
Ancak biz Bakanlık bütçesinin görüşülmesi mü
nasebetiyle Bakanlığın faaliyetleri üzerinde fi
kirlerimizi arz ediyoruz. Yoksa tasarı üzerinde 
'konuşmuyoruz. 

Arkadaşlar, Adalet Bakanlığının faaliyetle
rinden bahsetmek münasebetiyle bu konuya te
mas etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, geçen yıl da bütçe ko
nuşmamızda tek parti düzenini korumak için 
Mussolini İtalya'sının 22 sene önce, 141 ve 142 
nci maddelere rağmen ayakta duramayıp yıkıl
dığını ve bu maddelerin bugünkü Anayasamıza 
aykırı olduğunu ve Adalet Bakanlığının görevi
nin Anayasaya aykırı bütün kanunları inceliye-
rek bunları biran evvel tasfiye hazırlığı içinde 
olması lâzımgeldiğini söylemiştik. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş
kanım, Anayasa Mahkemesinin bu hususta ka
rarı vardır. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Biliyorum efendim, Anayasa Mah
kemesi kararı olduğunu. 

BAŞKAN — Takibediyoruz, takibediyoruz 
efendim, buyurun. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar görülüyor 
ki, Adalet Bakanlığı ve onun bağlı olduğu ikti
dar, bu maddelerle yetinmemektedir ve bu mad
deler bugün fikir özgürlüğünü ve Türkiye'nin 
hürriyet ve haklarını alma yolunda gelişmeyi ön
lemeye artık kâfi gelmemektedir. Onun için ik
tidar yeni payandalar aramak peşindedir. Kana
atimizce bu payandalar da Adalet Bakanlığının 
bütün uğraşmalarına rağmen iktidarın Anayasa 
dışı tutumlarını ilânihaye devam ettirmek ve 
Anayasaya uygun olmıyan bir soygun ve vurgun 
düzenin ebedileşmesine imkân sağlıyamıyacak-
tır. (A. P. sıralarından «Allah, Allah» sesleri) 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Sayın Baş
kanım, hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Odyakmaz, rica ederim. 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Hakaret 

etmeye hakkı var mıdır oradan efendim? 
BAŞKAN — Hakaret etmiyor efendim. Bu

yurun efendim, buyurun. 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 

Utanmaz adam! 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Utanmaz 

sensin, terbiyesiz adaım. (Gürültüler) 
BAŞKAN -— Rica ederim efendim, konuşma

yı takiibediyoruz. Müdahale etmeyiniz. 
SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Ada

let Partisi vurgun ve soygun devrini devam 
ettirmek üzere bu kanunları getiriyor diyor, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, çıkıp cevabı veri
lebilir. Muhterem arkadaşlar, müdahale etme
yiniz. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Gerek Adalet Partili hatipler, 
gerek bakanlar konuştukları zaman bizim gru-
pumuza ve Anayasaya uygun fikirlerimize her 
türlü tecavüzü reva gördüler. Biz onları din
ledik, lütfen siz de dinleyiniz. Bizim burada 
konuşma hakkımızdır. Siz de dinlemeye mec
bursunuz. 
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SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Ha-
karetâmiz değil ama.. (A. P. sıralarından gü
rültüler, müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, çok rica 
ederim, oturun yerinize. Sayın Yardımcı, rica 
ederim.. Yapmayınız, müdalhale etmeyiniz efen
dim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, ben soy-
ıguncu değilim, soyguncunun kim olduğunu 
herkes bilir. 

BAŞKAN — Sayın Koçak bir dakika. 
Yani siz de münakaşayı tahrik etmek için, 

hâdise yaratmak için illâ oradan malzeme mi 
imal ediyorsunuz? Yapmayınız efendim, yap
mayınız,. Müdahalelere mâni olmaya çalışıyo
ruz, sükûneti temin etmeye çalışıyoruz, siz mü
dahalelere cevap veriyorsunuz. 

Arkadaşlar, bundan sonra kim ağzını açar
sa, en ufak bir müdahalede ceza vereceğim, iç
tüzük hükümlerini kamilen tatbik edeceğim. 
Çok rica ederim, gösterdiğimiz müsamahayı sui
istimal etmeyiniz. Çok istirham ederim. Hatip 
bu kürsüde rahat konuşacak, müdahaleyi mu
cip bir hal olursa Başkan müdahale edecek. 
Başkanın tutumu beğenilmezse, çıkıp Başkan 
hakkında usul müzakeresi yapılabilir, Başkan 
kınanabilir. Ama sizin hiçbir zaman müdahale
ye hakkınız yoktur, istirham ederim.. 

Buyurun Sayın Koçak. 
T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Sayın Başkan, Türkiye İşçi Partisinden 
böyle olaylar olsaydı, şimdiye kadar birçok 
arkadaşlarımıza ihtar, takbih, çıkarma cezası 
vermişti. Fakat Başkan maalesef kendi gru-
puna aynı ölçüler içinde hareket etmemektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ana
yasamız bütün Türk vatandaşları için mülki* 
yet ve miras haklarını kalbul etmiştir, Anaya
samız bütün Türk vatandaşları için emeğine 
göre ücret almak hakkını kabul etmiştir. Bir 
Hukuk Devletinde Adalet Bakanlığının göre
vi özellikle Anayasaca sağlanan hakların va
tandaş tarafından rahatça kullanılmasını im
kân altına almak ve bu hakların sağlanması 
yolunda görevleri ifa etmekten ibarettir. Fa
kat Adalet Bakanlığı teşkilâtının ve çalışmala
rının şimdiye kadar bu amaca hizmet eder bir 
faaliyetini görmüş değiliz. Mülkiyet hakkı ve 

miras hakkı bütün vatandaşların hakkı oldu
ğu halde şimdiye kadar mülkiyet küçük bir 
azınlığın inhisarında kalmış, bu azınlık gün
begün zenginleşmiştir. Buna karşılık büyük 
halk çoğunluğu büyük kütle mülkiyet hakkın
dan, miras hakkından ancak kanunlarda göre
rek istifade etmek veya etmemek durumunda 
kalmıştır. Mülkiyet hakkı, miras hakkı bü
yük halk yığınları için sözde ve kâğıt üzerin
de kalmıştır. Biz, T. 1. P. olarak hiçbir zaman 
mülkiyet hakkına, miras hakkına aleyhtar de
ğiliz. Ancak, mülkiyet hakkının, miras hakkı
nın sosyal adalet sağlanarak bütün vatandaş
ların istifadesine açık olmasını istemekteyiz. 
(A. P. sıralarından «nasıl olacak bu?» sesi) Bu, 
toprak reformu ile olacak, bu, eşit ve âdil üc
retle olacak. Bu, turistik tesisler kuracağım 
diye, montaj fabrikası kuracağım diye milyonla
rı, haksız kazançları cebe indirmenin önlenme
si yoluyla olacak. (A. P. sıralarından gürültü
ler) Bu adalettir beyefendiler, adalettir. (A. 
P. sıralarından, «sadet dışına çıkıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Akay, takîbediyoruz, 
sizin müdahalenize lüzum yok. Sizin takdir sa-
1 diyetiniz y Cttur, ,bu salâhiyet bizimdir. Tak
dirimize bırakınız müsaade ederseniz. Takdiri
mizi beğenmezseniz, takdirimizden dolayı kı
narsınız, Biz dinliyoruz, bizim de kulakları
mız var. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Adalet 
Bakanlığının faaliyeti sosyal adaleti önleyici 
yolda olmamalıdır. Adalet Bakanlığının faali
yeti sosyal adaleti sağlayıcı yolda olmalıdır. 
Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığının faa
liyeti fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı yönde ol
mamalıdır. Adalet Bakanlığının faaliyeti fikir 
özgürlüğünü .gerçekleştirici yolda olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, müddeti
niz iki dakika geçmiştir, müdahaleler dolayı-
siyle uzatmış bulunuyorum, şimdi bir dakikanız 
vardır. 

T. t P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, binaen
aleyh, Adalet Bakanlığı, son getireceği Temel 
Hak ve Hürriyetleri Koruma kanunu adı 
altında temel hak ve hürriyetleri tahribetmek 
yolundadır. Ama bu tasarı ve bunun gibi ta
sarılar ve böyle tedbirler A. P. iktidarına hiç-
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bir şey sağlamıyacaktır. Kendileri hangi tasa
rıyı getirirlerse getirsinler, bu hak yolunda 
Anayasaya aykırı olduğu müddetçe hüsrana, 
mağlûbiyete, perişanlığa uğramaya mahkûm
durlar. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (T. 
t. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Mazihar Anlkan buyurunuz. 

Açık oylamaya oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

A. P. GRUPU ADINA MAZHAR ARIKAN 
(İçel) — Muhterem Başlkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Yüksek Heyetinizde müzakere edilmekte 
olan Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle 
Adalet Partisi Meclis Grupunun adalet politi
kası ve mevcut tatbikat hakkındaki görü§, 
tenkid ve temennilerini arz etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Yüksek ıttılaınıza sunacağımız hususlar, 
menşe ve kuvvetini, en açık ve samimî ifadesi
ni, Adalet Partisinin tüzük, program ve seçim 
beyannamesiyle Hükümet programında bulan 
derin bir düşünce ve emek mahsulü prensipler
den almaktadır. 

Medeni bir toplum olabilmenin ilk şartını 
hür bir içtimai nizam içinde yaşama saadetine 
erişmek sayıyor ve bunun tahakkuk edebilme
si için de yurdumuzda âdil ve istikrarlı bir 
hukuk düzeninin kurulması, yerleşmesi ve iş
lemesi zaruretine inanıyoruz. 

Adalet her medeni insanın vicdanında ve her 
ımedeni toplumun kolektif şuurunda yaşıyan 
ahlâki ve içtimai bir ideal, bir muvazene ve 
itidal ölçüsüdür. Şurasını bedahetle ifade et
mek lâzımdır ki, cemiyetlerin mânevi yönden 
yeterli olması fertlerin kifayetiyle yakından 
ilgilidir. 

Hal böyle iken derdin özünü görmemezlikten 
gelerek işe başka bir açıdan bakıp o şekilde 
meşgul olmak kanser hastasının yüzündeki si
vilceleri anahastalık kabul etmekten farksız
dır. İnsan olmanın asgari şartı, insanın ken
disine karşı hür kalmayı başarmasıdır. Teş-
kilâtlanımış cemiyetlerde bunun ortamını Dev
let hazıırlıyacaktır. Bu sebeple Adalet Bakan
lığı, cemiyet nizamının bekası ve bu satıh üs
tünde fertlerin huzur ve emniyetini geniş anla-
•miyle içine alan hakkı ayakta tutabilmenin 

imkânlarını; hür ve medeni ölçüler içinde ka
nunlar haızırlıyarak bulmakla görevli ve bu 
uğurda vâki her türlü faaliyetleri daima ta
kip ve tahkik etmek hassasiyetinin uyanıklığı 
içinde olan bir müessesedir. 

Temel görüş olarak, adaletin tarafsızlığı 
için hâkim teminatının Anayasa ölçüleri için
de muteber tutulması, hâkimlerin tâyin, terfi, 
lakil, tecziye ve emekliye ayrılmalarında siya
si tesirlerden uzak, objektif kıstasların nazarı 
itibara alınması gerektiğine kaaniiz. 

Bu münasebetle hâkimlik ve savcılık mües
sesesi üzerinde durmak istiyoruz. Hâkim ve 
savcılar, muvaffakiyetleri, suçlu sandalyesinde 
önlerinde oturan adamın başını istemekteki 
ye almaktaki ustalığa bağlı birer kanun ada
mı olmaktan ziyade her şeyden evvel nefsine 
hâkim olmanın, azgın bir nefis atını usta bir sü
vari gibi raptetmiş bulunmanın ilmi ve beşerî 
kudretine salhibolacak ve bunu her zaman her 
yerde ve herhal ve şart içerisinde ispat edecek 
jlan kişilerdir. 

Bugün gerçeik odur ki, tarafsız, uyanık, 
ciddî, vekârlı, medeni ve kanuni ölçüler içinde 
cesur ve- müşfik olan bir hâkim ve savcı, üze
rine titrediğimiz demokratik rejimin teminatı
dır. Bu vasıflar içinde hâkim ve savcılar hukuk 
kaidelerini bir makina sadakatiyle tatbik eden 
ı'esmî şahıslar değil, hergün gelişen ve değişen 
cemiyetin terakki ve tekâmülüne hukuku inti
bak ettiren kimselerdir. Bu mâna içinde hâ
kim, daima bir içtihat tatbikçisi değil, kendi 
ilmî muhteva ve kifayeti ölçüsünde içtihat ya
ratan kimsedir. İnancımız odur ki, hâkim bir 
lâboratuvar tarafsızlığı içerisinde hâdiseleri her 
yönü ile inceler, tartar ve en iyiyi ve doğruyu 
bulur. Onun için hâkim aynı zamanda, hâkim, 
fehîm, müstakim emin mekîn (vakarlı) ve me
tin olan kişidir. 

Bir inci gibi dizilmiş bu güzel ve mümtaz 
vasıflarla fazilet müstevisi üstünde adaleti 
altın gibi işliyenler her şeye lâyık, her şeye 
muktedir, beşeriyetin en mutlu ve en mute
ber insanlarıdır. 

Adalet Partisi Meclis Grupu olarak, ken
dilerini hiçbir tesire kaptırmadan, büyük ka
nun ve nizam saygısı içinde vatanperverane 
vazife gören kudretli Türk hâkim ve savcıla
rını şükranla yâdetmekten derin bahtiyarlık 
duymaktayız. 
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Sayın milletvekilleri; büyük bir görevin 
ve mesuliyetin sahibi bulunan hâkim ve savcı
larımızın Anayasamız önünde gerçek ve sağ
lam bir teminata sahip bulunduklarını memnu
niyetle ifade etmek isteriz. Yüksek Hâkimler 
Kurulunun siyasi kuvvetin adlî kuvvetle olan 
temasını ayırarak, hâkimlerimizin vicdanlarına, 
hür düşünüş ve içtihatlarına büyük teminat 
olma görevini başarı ile yapmakta olduğunu 
söylemek yerinde olur. Anayasanın getirdiği 
teminat hükümlerinin yarattığı büyük ser-
bestiyet içerisinde elbetteki tatbikatta görü
len mahzurlu işleyişler vardır. Bunlardan do
layı adalet cihazımızda hiç şüphesiz ki, bâzı 
arzulanmıyan izler kalmaktadır. Müntesipleri-
nin dahi müşteki okluğu bu mahzurları berta- -
raf etmek için Anayasanın öngördüğü ölçüler 
içerisinde denetimin kifayetle yapılması şart
tır. Bunun için de Yüksek Hâkimler Kurulu 
nezdinde bu işle .görevli bir kadronun ihdası 
icabeder. Denetleme de Anayasaya rehber ol
duğuna göre bu şekilde cihazlanmanm Anaya
saya aykırı tarafı da olmadığına kaaniiz. 

Hâkim teminatında mühim olan bir husus 
bugünkü tatbik şekliyle yer -teminatı işinin 
ayarlanması keyfiyetidir. Muayyen bir kadro 
maaştan sonra bir hâkimin bulunduğu yenden 
arzusu olmadan başka yere nakle dilememesi işi, 
üzerinde durulacak bir husustur. Bunun tatbi
katta münakaşa konusu yapıldığı malûmdur. 
Biz adalet cihazımıza Anayasanın getirdiği te
minatı kâfi bulmaktayız. Yüksek Hâkimler Ku
rulu bu cihazın teminatıdır. Özü bu olmak kay-
diyle, «idarenin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir 
halde yargı mercilerinin denetimi dışında bı
rakılamaz», şeklindeki Anayasa hükmü meıvcut 
iken, nakillerin hâkimler ve savcılar Kanunu
nun koyacağı esaslar dâhilimde bu Anayasa ku
ruluş müessesesinin tasarrufuna terk edilme
sinde Anayasaya bir aykılık bulunmadığı 
gibi, bilâkis hâkimler ve savcılar Kanununun 
getireceği ölçüler ve şartları ihraz etmiş olan
lar arasında Anayasanın eşitlik prensibinde 
sorunlu kıldığı adaletli muamele ve dengenin 
sağlanması mecburiyeti yerine getirilmiş ola
caktır. Bu tarz tatbikata imkân verecek kanu
ni cihazlanmanm süratle tamamlanmasını te
menni etm'ekteyiz. Ayrıca hâkimlerin teminatı 
saydığımız Yüksek Hâkimler Kurulunun ken
di bünyesi içinde diğer Anayasa müessesele

rinden olan Danıştay ve Anayasa Mahkemesi 
gibi müstakil bir ıbütçeye sahibolmasmda fay
da mütalâa etmekteyiz. 

Hâkim ve savcılarımızın haklı olarak has
sas oldukları bir konu vardır, o da kadro mese
lesidir. Bir memurun- hak kazandığı halde in
zibati ve kazai hiçlbir engel yok iken sırf kadro-
suzluk yüzünden terfi ettirilmemesinin şüphe
siz ki', üzüntüsü çok büyüktür. Bunun âmme 
hizmetinin görülürüne inikas eden mahzur
ları da olabilir ve vardır. Çalışma ve başarma, 
vazifelinin kendisini her yönden o işi yapmaya 
vicdanen mecbur saymasiyle kaimdir. Bu öl
çüler ise izafi olduğuna göre izah ettiğimiz 
durumun mahzuru elbette ki vardır. 

Prensip bu iken, kadrosuzluk yüzünden ha
len terfi edemiyen hâkim sayısı 447 dir. 1967 
malî yılı sonunda bu miktar 662 ye yükselecek
tir. Savcılar için de durum bundan farklı de
ğildir. İşin ehemmiyeti ve o nisbette vahameti 
meydandadır. Hâkim ve savcılarımızın senele
rin zor ve yorucu mesailerine katlanarak ha-
kettikleri maaş karşılığını kadro yokluğu se
bebiyle alamamaları hiçbir özürün siperinde 
mazur gösterilemiyecek bir husus olup, kadro
suzluğun katiyen ve süratle halline taraftarız. 

Ayrıca bir Anayaas kuruluşu ve Yüksek 
Mahkeme olan Yargıtayın üyelerinin ve Yar
gıtay savcılarının Danıştay ve Anayasa Mahke
mesi üyelerinin kadrolarına denk bir kadroya 
sahip kılınmalarını yerine getirilmesi icabeden 
adaletli bir muamele sayıyoruz. Sayın Adalet 
bakanımızın bu mevzularda işittiğimiz vâki 
teşebbüslerini ve çalışmalarım memnuniyetle 
karşılar neticenin en kısa zamanda müs/pet ola
rak tahakkukunu temenni etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; emin ve seri ada
let iyi kanunlarla, bilgili hâkim ve savcılarla, 
kifayetli teşkilât ile sağlanabilir. Adalet Bakan
lığının yokluğu her yıl tenkid edilen Merkez 
Teşkilât Kanununun çıkartılmasiyle mümkün 
olabileecğine inandığımız, yüksek dereceli ve 
tecrübeli hâkimlerden ve savcılardan müteşek
kil bir kurul teşkil olunarak, bu kurula ilmî 
araştırma ve müşavere görevinin, ve mer'i ka
nunların tespiti ve icabedenlerin tetkikiyle ge
reken tadilâtın hazırlanması işinin ve içtihat
ların tatbik kabiliyeti olanlarının tefrikiyle 
çelişenlerin tespiti görevinin ve ayrıca Bakanlık 
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yayın organının idaresinin verilmesi sonucu. 
/hissedilen büyük bir ihtiyacın giderileceği ka
naatindeyiz. 

Bugünkü usul iğinde staj süresinin verimli 
geçtiği iddia olunamaz. Sayın Bakanın geçen 
yıl burada ifade ettikleri türlü meslekî müşkül
leri en yetkili nazariyatçı ve tatbikatçı hukuk
çuların halline imkân verecek, genç adaya ilmî 
kifayet ve cesaret kazandıracak toplu staj fik
rine katılıyoruz ve bunun biran evvel tahak
kukunu temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri; .teşkilât kanunları mu
ayyen ölçü içinde yapılmış elbiseler gibidir. Ge
lişen vücudun yeni ölçülerle istediği ne ise, 
inkişaf eden cemiyet için de yeni ihtiyaçları 
karşılayacak surette müesseselerin tevsii, tan
zimi ve tarsini en tabiî bir hal ve zarurettir. 
Bunun için Yargıtay ve malhkenreler teşkilât 
kanunlarının bu müesseseleri en verimli şekilde 
çalıştıracak surette çıkarılması lâzımdır. 

Hem hak ve adalet isteğine cevap verme ka
rakteri taşıyan, hem ele memleket sathında hu
zurun temini, ekonomik ve sosyal alanlarda
ki ihtilâfları gidererek güven içinde normal 
ıcemiyet münasebetlerinin sağlanması hedefini 
gerçekleştiren kararların ve bu kararların bü
yük meşruiyet ve meslek haysiyetini tekeffül 
eden başta Yargıtay olmak üzere diğer mah
kemeler ve hukuk müesseselerimizin varlığı, 
bizce her türlü değerin üstündedir. Bunların 
türlü fikirler ve sıosyal cereyanlar karşısında 
en iyi olarak, en faydalı ve en şerefli suret
te endişesiz vazife görmeleri Meclis Grupumu-
zun memnuniyet duyduğu bir hu$fiıs olup, bü
yük ve (başarılı imtihanlarla dolu engin bir ta
rih içerisinde hakettikleri şerefli yerlerinde aziz 
varlıklarının her türlü şaibeden ve iftiradan 
masun kalması gönülden niyazımızdır. 

Müdafaa müessesesi, medeni ve hukukî kıs
taslar içinde hür ve serbest olmadıkça, bir 
memlekette kaza fonksiyonunun kemalimden 
ibâibsıolunamaz. Bu itibarla avukatlık mesleki
nin hazır olduğu bilinen kanun tasarı ve tek
liflerinin en iyi bir surette telifi ile lâyık ol
duğu üstün seviyeye ulaştırılması lâzımdır. 
ıMünteısiplerinin bu anlam içinde hiç şüphe yok 
ki kendi meslekî çalışma ve iş m ünaseb etlerin-
deki hukukilik başta olmak üzere müdafaa 
giörevm'in kutsi damgasını taşıyan ciddî ve vc-

karlı hüviyetleri içerisinde istikbal endişesin-
len masun bir teminatı ihraz etmeleri şart
tır. Sayın sözcü Atıf Şahoğlu'nun da üyesi bu-
.unduğu komisyon çalışmalarını memnunlukla 
karşılıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de ço
cukların büyük kısmı, küçük yaşta ölümü in-
taceden hastalıklar, kalabalık merkezlerin se
falete götüren zor hayat şartları ve kültür ışı
ğından yeteri kadar feyz alamamak gi/bi ciddî 
âfetlerle dertlidir. Çocuk, içinde bulunduğu 
cemiyetin kendisine göstereceği alâkanın selâ
meti veya zafiyetine göre hayat bulan bir fi
dandan farksızdır. Onu hazırlamak ve cemiye
te faydalı olarak yetiştirmek Devletin vazifesi 
cümlesindeııdir. Bugün meri mevzuatımıza göre 
büyüklere verilen cezanın azaltılarak çocuklara 
da uygulanması şeklindeki tatbikatı yetersiz 
buluyoruz. Suçlu çocukların tedbir ve tecziyeyi 
kapsıyan özel bir muameleye talbi tutulmaları 
pozitif .ceza hukuku ve politikası bakımından 
lüzumludur. Modern ve medeni ölçüler içinde 
hareket eden çocuk mahkemeleri kuruluşuna 
süratle ve cesaretle kısa zamanda girilmelidir. 
Adalet Bakanlığının bu yolda hızlanan hazır
lıklarını takdirle karşılıyoruz. 

Söz buraya gelmişken, elbette ki infaz sis
temimize ve müesseselerimize de tema's etmeden 
geçemiyoceğiz. 

Hükümlere mâna ve kuvvet veren bu mües
seselerin değeri ve itibarı her türlü izahın üs
tündedir. Bugün oldukça iyi bir İcra ve İflâs 
Kanununa sahip bulunmaktayız. Ancak bir kı
smı ve bilhassa büyük merkezlerde icra, daire
leri hak sahiplerinin çırpındığı bir yer olma se
vimsizliğini büyük bir süratle, icranın vakur 
ve ciddî damgasını taşıyan yepyeni bir çalış
maya ve hüviyete terk ve tebdil etmelidirler. 
Bu cümleden olarak her yönden vasıflı icra me
muru yetiştirilmesi hususunda Adalet Bakanlı
ğının kurslar açarak giriştiği yapıcı ve hamle
ci hareketi memnuniyetle karşılıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, ceza evlerimize 
gelince, bu işin kifayetle tesisi ve gayeye uy
gun şekilde yürütülmesi için hiç şüphe yok ki, 
muktedir teknik elemana ve ayrıca Devlet zen
ginliğine ihtiyaç vardır. Bugün Adalet Ba
kanlığı bünyesinde bu işleri tedvir eden genel 
müdürlüğün yakinen bildiğimiz gayretlerinin 
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istenen yöterli malî imkânlar ile desteklendiği 
takdirde bunların dünyanın en modern ve mu
azzam oeza evleri olan federal ceza evleri ayarın
da tesisler kuracak ve 1 600 mahkûmu bütün 
ihtiyaçları ile hayata hazırlıyan bir Lewisburg 
cerîa evini Türkiye'de inşa edecek müspet inanış 
ve ilmî ve teknik kuvvete sahip bulundukları
nı burada iftiharla ve memnuniyetle ifade et
mek isteriz. 

Bu sebeplerle hemen ilâve etmek isteriz ki, 
1 nci Beş Yıllık Plânda ceza evleri için ayrılan 
110 000 000 liradan bakiye 45 131 000 lira kal
mış olup bunun 16 milyon lirası 1967 yılında 
inşatı devam eden 12 ceza evi için Plânlamaca 
kalbul edilip bu yıl içinde yeni inşaat için Ya
tırım programına konulan ödenek kabul olun
mamıştır. Bu hâli ise üzüntü ile karşılamakta
yız. 

Burada bir hususa daha işaret etmek isti
yoruz : Gerçek mânada infaz, modern ve müs
pet anlamda cezalandırma fonksiyonunun fay
dalı olabilmesi, hükümlünün cemiyete ve aile
sine iyi bir insan olarak iadesiyle kabildir. Hü
kümlüyü gerek oeza evin'de ve gerkse tahliye
sinden sonra bir iş sahibi oluncaya kaldar takip 
ederelk yardım ve himayede bulunan patronaj 
müessesesi faaliyete geçirilmedikçe bütün gay
retleri yetersiz sayıyoruz. Bu müessesenin ga
yesi müstehliki müstâhsil durumuna getirmek, 
onu çalışır, kazanır bir insan olarak yeniden 
cemiyete iade etmektedir. 

İnfazda en müessir usul, mahkûmu mânevi 
yönden kalkındırmak ve imkân nislbetinde bil
işte çalıştırarak işsizliğin kötü rehavetinden 
ve bir şeye sahilbolmaımanın sıkıntılı düşüncele
rinden uzaklaştırmanın çarelerini bulmaktır. 
Bugün ceza evlerimlizde buna büyük önem ve
rildiğini memnuniyetle ifade etmek isteriz. 
okuma - yazma öğrenen ve iş yurtlarında ça
lışan mahkûmların sayısı umumi yekûnun ya
nsına yaklaşmaktadır. Bunu takdire ve tebri
ke şayan bulur, bu n'isfbetin daha da artırılma
sı için imkânlar aranmasını temenni etmekte
yiz. 

Türk infaz gücünün bir âbidesi olan geniş 
Desisl'eriyle büyük imkânlara sahip îmralı baş
ta olmak üzere daha birçok iş esası üzerine mü
esses ceza evlerimizin Türk ekonomik hayatına 
müspet iştirakleri sevindirici ölçüdedir. 

Bizim ceza evlerine düşmüş vatandaşlarımı
zı hiçbir vakit cemiyetimizin ayrı insanları ola
rak görmiye gönlümüz razı değildir. Büyük 
masraflar ihtiyar ederek Devletin gösterdiği 
ilgi yalnızca onları intibah içerisinde yuvaları
na dönmek gayesini hedef tutmaktadır. 

Büyük Türk Milletinin zaman zaman gös
terdiği ve Af kanunları şeklimde tecelli eden 

. şefkat ve merlhannetii aynı ulvî duygulardan 
kaynağını almaktadır. 

Biz Adalet Partisi Meclis Grupu olarak af
fın bir yargı tasarrufu olmadığına kaani bu
lunmaktayız. Af kanunlarının cemiyetimize 
zarar vermiyecek normal, medeni ve insani öl
çüler içinde mütalâa edilmesi kanaatini muha
faza etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri; 
Sözlerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Türkiye'mizde, yıllardan beri mer'i olan Ve bir
çok tarihlerde pek çok değişiklikler geçirmiş 
bulunan Ceza Kanunumuza göre ruhsatsız te
maşa yerli açmaktan tutunuz da, dilenciliğe; sar
hoşluktan kulmar oynamaya ve sahibi bulundu
ğu köpeği başı boş bırakmak fiiline kadar pek 
çak şey yasaklanmış olmasına rağmen, katî ya-
saklanamamış olan bir faaliyet vardır. Her 
türlü yanıltıcı gayretlerle yer tütmüş, hasbel
kader mesuliyet deruhde etmiş kişlern ağzın
da sahte bir kanunilik rahatlığı içinde her ta
rafa iştirak edebilecek kadar cüret bulmuş du
rumdadır. Yine de bunları bâzı temennilerin 
dışında yasaklıyan bir tedbir hareketli yok, her
kes şikâyetçi fakat herkes seyirci. O ise bir 
kasırga gibi esmek arzusundadır. Milyonlarca 
insanın kanlı cesetleri üzerinde kurulmuş dik
tatörlük rejimi, milliyetçiliği inkâr, aile hu
kukunu ve faziletini tanımamış, ferdî namus 
ve iffetle alâkadar ollmamıış, insanları hayvan 
sürüsü halinde kabul ederek, ana, baba ve ev
lât münasebetlerimi reddetmiş, fertleri bütün 
mevki ve derecelerde bir birbirlerini imha ede
cek fikirsiz ve idraksiz köleler yaratmayı he
def tutmuş her türlü beşerî sefaletin müvellidi 
komünizmle mücadeleyi, kalhrolsun komünizm 
demekten ileriye gidemiyen bir mukavemetten 
ve bir kader inkıyadı halinde beki emekten ve 
bu levhayı seyretmekten artık Milletçe büyük 
üzüntü duymaktayız. (Alkışlar) 
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İnsanlar her zaman hak ve hürriyetlerini 
müdafaa ve elindekini muhafaza kudretini gös
termelidir. Ceza Kanunumuzda komünizmi teo
rim eden 141 ve 142 inci maddeler bu faaliyet
leri durduracak kifayette değildir. 

Birçok gazete ve rncmualarda çıkan yazıla-
riyle Anayasanın 20 nci maddesinde tanınan 
düşünce ve düşüncesini açığa vurma özgürlü
ğünü sınırsız ve Anayasanın esas müesseseleri
ni devirmeyi sağlıyaeak bir biçimde başkasını 
letkiliyecek surette kullananların suçlu oldu
ğunu tesfoit ederek tatbikata ı§ık tutan Yargı
tay Ceza Genel Kurulunun son kararlarını, bu 
konuda Anayasa Mahkemesinin basma intikal 
eden not ta! nazarlarını ve millî müesseseleri
mizin davranışlarını burada memnuniyetle 
yâdetmek isteriz. 

Mulhterem milletvekilleri, 
Bu güzel hareketler kâfi tedbirler değildir. 

Bugün komünizm faaliyetini ve propagandası
nı tecziye eden 141 ve 142 nci maddeler o 
kadar kifayetsizdir ki, bir hususa yüksek na
zarlarınızı çekmek isterim. Anayasanın 25/6 ve 
24/2 maddelerine göre «Türkiye'de yayımlanan 
ıgazete ve dengilerin, kitap ve broşürlerin top-
latılabilmesi, kanunun açıkça gösterdiği suçla
rın işlenmesi halinde ve hâkim kararlariyle ola
bilir.» Şu hüküm karşısında suç mevzuunu teş
kil eden kitap gazete ve sairenin eskiden oldu
ğu gibi T. C. K. nun 3'6 nci maddesine göre 
toplatılması ka/bil değildir. Bugün Türk mev
zuatında Anayasanın hükmüne tetabuk eder 
vaziyet yalnızca 38 sayılı Tedbirler Kanununda 
ve T. C. K. nun müstehcen neşriyatı yasaklı-
yan 427 nci maddesinde mevcuttur. Değişen 
Anayasa hükümlerine göre mevzuatta yeni ta
dile gidilmeyip, hal böyle olunca 141 ve 142 nci 
maddelerin yasakladığı suçlar ıgazete, dergi, 
kitap ve broşürler vaJsıtasiyle işlenişe ve suçlusu 
tevkif edilse da'hi mezkûr maddelerde toplat
ana kaydı olmadığı için suç mevuu gazete, der-
<gi, kitap ve broşürün toplatılması kabil değil
dir. Bilâkis satışı süratlenmekte ve kızıl propa
ganda yapan kitaplar vitrinlerde yılan gibi çö
reklenmektedir. Bunun en yakın tarihteki mi
sali hepinizin hatırlıyacağı üzere Hüseyin 
Korkmaz'm (Kızılırmak) ve Muzaffer Erdosif-
un (Mau - Çe Tung'un teori ve pratik) adlı kitap-
lariyle bunlar komünizm propagandası yaptık

larından dolayı tevkif edilmelerine rağmen, suç 
mevzuu kitaplar arz ettiğimiz Anayasa hükmü 
karşısında mevzuat kifayetsizliği sebebiyle top-
lattırılmamıştır. Bu çok hazin bir hukuk kome
disi olup buna son verecek çare süratle bulun
malıdır. Bu yolda Adalet Bakanlığınca vâki 
çalışmaları büyük sevinçle karşıladığımızı ifa
de eder ve bu mesaisinden dolayı Adalet Ba
kanını tebrik etmek isteriz. (Alkışlar) 

Saym mil et vekilleri, 
Biz o kadar inanıyoruz ve güveniyoruz ki, 

bu hür ve demokratik Anayasa düzenine rağ
men, hürriyet nizamına dost okrııyanların her 
türlü zararlı, tahripkâr taaruzlarına karşı Türk: 
adliyesi Büyük Atatürk ilkeleri üzerinde yüce
len Türkiye Cumhuriyetini hiçbir endişeye ma
hal kalmadan koruyacak kuvvettedirler. Tür
kiye'de herkes kanunlara itaat etmeye ve mah
kemeleri dinlemeye mecburdur. Türk Devleti
nin gücü aksine hareket etmek istiyenleri ka
nunlara iaa/t otltinmıeye ve mahkemeleri dinlet-
tirmeyc her zaman muktedir olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 
Sözlerimize son verirken, Adalet Partisi 

Meclis Grupu olarak önem verdiğimiz bir hu
susa daha işaret etmek isteriz. Biz politikada 
partilerarası münasebetlerin hasmane hareket
lere vesile olmamasını arzulamaktayız. Zira kim
senin düşmanı değiliz, meşru olan her şeyin 
yanındayız. Gayrimeşru olan hiçbir şeye de mü
samahamız yoktur. İyi ve güzel olan her şeyi 
seviyoruz. Gayretlerimiz iyi niyetlerimizin ve 
samimiyetimizin vatanperverane canlı tezahürü 
şeklinde kabul edilmelidir. 

Adalet BaJkanlığı 1967 yılı Bütçesinin mille
timize hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi 
Meclis Grupumuz adına selâmlar, saygılar su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. II. P. Grupu adına Sayın 
Âdil Sağıroğlu. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri) — Gru
pumuz adına Atıf Şdhoğlu konuşacaktır efen
dim. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim? O halde 
C. H. P. Grupu adına Sayın Atıf Şohoğlu. Bu
yurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ATIF ŞOHOĞLU 
(Denizli) — Saym Başkan, muhterem millet
vekilleri; biraz evvel C. H. P. Meclis Grupu 
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adına huzurunuzda gömşlcrjınizi arz ettik. 
Vaktin darlığı sdbebiylc temas edemediğim bâzı 
hususlara yeniden temas etmek fırsatını ancak 
ikinci defa çıkmakla buldum. Huzurunuzda bir
kaç noktaya daha temas etmeyi arzu ediyo
rum. 

Arkadaşlar, Millet Meclisi ikinci döneminin 
ikinci yılındayız. Bütçe çıktıktan sonra Mart 
ayının tatil veya bayramlarla, Nisan ayından 
sonra yaz tatiline kadar kalan müddet bir veya 
iki kanunu ancak çıkartmaya yeterlidir. Böy
lelikle devrenin yanışını katetmiş bulunuyoruz. 
Buna rağmen bu iki senelik müddet içinde 
bir elin parmakları kadar dahi sayısı olmıyan 
kanun çıkartamadık. Bilhassa Adalet Bakanlığı 
ile alâkalı, doğru dürüst bir kanun geçirilemedi. 
Cumhuriyet Halk Partisi geçen dönemde üç defa 
koalisyon hükümetlerinde olmasına rağmen ve çe
şitli ihtilâl teşebbüsleri ve kaygan bir zemin üze
rinde ortaklaşa bir çalışmanın güçlüğüne rağ
men, Anayasa Mahkemesi gibi teşriî organın çı
kardığı kanunları ve kararlan denetliyen fevka
lâde mühim bir kanun çıkartmak suretiyle Ana
yasa Mahkemesini kurdu ve işler hale getirdi. 
Bundan başka yıllardan beri hepimizin gönülden 
arzu ettiği hâkimlerin politikadan uzak kalması
nı temin eden ve kendi kendilerine işlemesini sağ-
lıyacak tâyin, nakil, azil, terfi işlerinde tamamen 
kendilerini idare edecek Yüksek Hâkimler Kuru
lu adında bir kuruluşu tesis eden bir kanun ge
çirdi. İcranın her türlü tasarrufunu kendi süz
geç ve murakabesinden geçirmeye yetkili bir ka
za organı olan, aynı zamanda icranın getireceği 
çeşitli tüzükler ve sairenin bir nevi istişare mer
cii olan Danıştay Kanununu geçirdi. Ferdin hak 
ve hürriyetleriyle çok yakından alâkalı ve za
man zaman birecık hukukçuların ruhen isyanına 
kadar gittiği haksız tevkifler karşısında vatanda
şın mâruz kaldığı hakkının hiç olmazsa tazminat
la karşılanması imkânını sağlıyan çok mühim bir 
kanun bizim devrimizde geçirildi. 

Ayrıca Adalet dediğimiz müessesenin hâkim, 
savcı ve personeline aylık ödeneğini onların biraz 
daha rahat ve huzur içinde çalışabilmelerini te
min edecek bir seviyeye yetiştirmek imkânını yi
ne bu 3,5 senelik iktidarıımız zamanında geçir
dik. 

Arkadaşlar, elbette bu kadar mühim kanunlar, 
büyük zaman ister, memleketin içinde bulunduğu 

ortamı, cemiyetin bugünkü bünyesini hesaba ka
tarak mevcut kanun varsa onu da, arkadaşımın de
diği gibi, bugünkü cemiyetin bünyesine daha uy
gun bir kalıba dökmek ve mevcut Anayasaya da 
aykırı olmamak şartiyle vatandaşın hak ve hür
riyetlerini ihlâl etmeden hassasiyet göstermek ica-
beden kanunlardır. Şayet iktidara gelmiş olsay
dık, seçim bildirgemizde arz ettiğimiz gibi, ceza 
dâvalarının uzamaması için gerekli mevzuatta da 
muazzam bir değişiklik yapmak üzere faaliyete 
geçmiş bulunuyorduk. Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu hakkındaki kanaatimizi demin söyle
dim. Simdi, Ceza Usulü yönünden de birkaç nok
tada durmak isterim. 

Arkadaşlar, ceza dâvaları da, hukuk kadar 
olmaSa bile. uzun sürmektedir. Bunda tahkikat
ların ebil ellerde yapılmasının büyük rolü var
dır. Şehrin içerisinde işlenmiş bir suçun dahi 
•müddeiumumice tahkikatı mümkün ve kendisine 
verilmiş bir vazife olduğu halde, gerçi kanunen 
ıtanınmıs bir salâhiyettir, ama, tahkikatın muhak
kak bir poliıse verilmesinin lüzumsuzluğuna kaa-
niiz. Jandarma onbaşılarının yaptığı tahkikatın 
bir dâvanın esasına zemin teşkil edecek derecede 
ve bilâhara o dâvanın istikamet verildiği mecra
dan değiştirilmesine imkân olmıvaoaik derecede 
gerçeklerden uzak sonuçlar tevlidettiğini, doğur
duğunu vakinen tatbikatta görmüş bir arkadaşı
nız olarak şahidiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakan
lığından istirham ediyoruz; Ceza Usulü Mahke
meleri Kanununda bir tadilâtı biran evvel getir
sinler, çabuklaşmada dâvaların gecikmemesini te
min ederek aynı zamanda âdil olmalarını da ze-

-delemesinler. 

Arkadaşlar, bir başka aksaklığı, çabufclaştıra-
lun derken, hata yapmamayı, adaleti ihmal etme
mek gerektiğini de, yine tatbikatta şahidi oldu-
ğumıuz bir başka hususu arz etmeden geçemiye-
oeğim : 

Bir kaza çevresinde suç işlenir, o kazanın bağlı 
olduğu vilâyette ağır ceza mahkemesi vardır. Ha
zırlık ve ilk tahkikat biter, dâva son tahkikatın 
açılması kararı ile ağır ceza mahkemesine, yani 
vilâyete gider. Tensip karariyle gün konur, ağır 
ceza mahkemesi daha birinci celseye girmeden. 
duruşma yapmadan, kazaya, asliye ceza mahke
mesine talimatla ifade almak için tezkere yazar. 
Avukatlar, iş sahipleri kazaya giderler. Talimat-
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la dâvaya bakacak olan asliye ceza hâkimi, zaten 
kendi dâvaları Başından aşkın olduğu için, bir 
başka mahkemenin kendisine tahmil ettiği bu yü
kü sorgu hâkimi şahitleri . yeminle dinlemiştir 
•eısbaJbı mueibesiyle, «Eski ifaden tamam mı, ta
mam», diyerek, eski ifadesini tekrar etmiştir di
yerek, ağır ceza mahkemesine gönderir. Ağır ce
za mahkemesi şahidin yüzünü görmeden, onun 
tutumunu bilmeden, gerçeğe ne dereceye kadar 
yakın konuşup konuşmadığını tesbit etmeden, 
sadece ilik tahkikatın tekrarından ibaret olduğu 
beyan edilen talimat ifadesiyle iktifa eder. Tem
yiz Mahkemesi de: «Mahallî mahkeme şahidi ve 
diğer delilleri göz önünde tutmak suretiyle tak
dirini kullanmıştır.» diye ekseriya bunu tasdik
le yetinir. İşte gelecek yeni bir usul kanununda 
süratin yanında buna benzer, adalete daha ya
kın neticeler temin edebilecek tedbirlerin de alın
masını Saym Bakandan istirham ediyoruz. 

Adlî tıp müessesesinin de kuruluş ve işleyi
şini ıslah edecek bir kanuna mulhtacolduğumuzu 
elbette muhterem Bakan kabul ederler. 

Biz yine secim bildirgemizde otlak, yaylak ve 
kışlaklarla, ilgili ihtilâfların uzun yıllar sürdü
ğüne şahidolan bir parti olarak, bunların da, 
bu ihtilâfların da hallinin çaibuklaştırılıp biran 
evvel bitirilmesini temin edecek tedbirlerin alın 
masını düşünmüştük. Eğer Saym Bakan böyle 
bir tasarı ile gelirlerse kendilerine yardımcı ola
cağız. 

Arkadaşlar, benimle beraber avukat olan 
bir arkadaşım. 30 senelik babasımn yaptığı avu
katlıkla bir otlâkiye dâvasını devralmış 30 sene, 
o da 15 senelik avukatlığını tamamladığı halde 
halen bu otlâkiyeniin dâvasını bitirememiş]er
dir. Bu, tatbikatta görülmüştür. 

- Arkadaşlar, Hazine, orman ve diğer kamu 
tüzel kişilerinin kaybettikleri dâvaları, resmî 
sektörün avukatı olmak dolayısiyle kendisini 
mesuliyetten kurtaracağı düşüncesi kendis'ine 
hâkim olarak bu resmî dairelerin avukatları 
hakYı veya haksız dâvaları temyiz etmek mü
kellefiyetinde kalmaktadırlar. Bun 1 arıt da bu 
gel en eleten kurtaracak tedbirleri almayı fay
dalı buluyoruz.' 

Maddi imkânlardan yoksun vatandaşların 
ihlâl edilmiş haklarını aramak için adaletim. 
ucuzlatılması yolunda alınması lâzımgelen ted

birleri beklerken bir adlî yardım sisteminin de 
tesisini lüzumlu addettiğimizi ifade etmekten 
kendimi alamıyacağım. 

Nüfus Kanununda, nüfus kayıtlarının dfuıen-
i uir şekilde tutulmalımı sağlıyan değişiklik-
cr getirmek gereklidir. Arkadaşlar, nüfus dai;-
elcri i n ve nüfus kayıtlarının durumunu içiııiz-
'• bilmiyen ve bu durumdan üzülmiyen, ümide 
:nrim ki, yoktur. 

Hâkim, savcı ve adalet personelinin sosyal 
yanışmasmı sağlamak içlin bir yardımlaşma 

• urumuna ihtiyacolduğu düşüncesiyle bir teşeb-
üsün varlığını duymuş olmaktan memnuniye-

'iüLİzi ifade etmek isterim. Böyle bir teşebbüse 
v ırdımcı olacağımızı peşinen arz ederim. 

Memleketimizde eskiden bâzı zengVrerin 
îıayur, hasenat sahibi olarak vakrflar tesis et-
t i "ini hepimiz biliriz. Bugün yine buna ben-
er hayır ^sahiplerinin kabında birçok yoksul 

kimselerin de istifade edebileceği vakıflar te
min ve tesisini sağlıyabilccck, vücuda getire
bilecek bir kanunun gelmesinii de-gönülden arzu 
ndiyoruz. 

Adliyede çalışan personel ya küçük bir im
tihanla veya müracaat sırası ile vazifeye alm-
ıaktadır. Çok zaman bu yüzden aksıyan işler, 

'•htisasın dışında bulunduğu için, personelden 
1c gelebilir. Bu yönden adliyede çalışacak per-
s meliin yetiştirilmesini temin edecek bir adalet 
meslek okulunun açılmasını da Sayım Bakan
dan beklediğimizi arz etmek isteriz. 

A. P. Grupu adıma konuşan saym sözcü ar
kadaşım; «Hâkimlere grupum adına selâm ve 
saygılar sunarız, çalışmalarını tebrik ederiz» 
dedirler. «Verdiği kararlara hürmetkârıız», de
diler. Ben kendilerini tebrik ederim. Bu selâm, 
bu saygı ve onların verdikleri kararlara hür
met yalnız A. P. Grupuna değil, bütün Millet 
Meclisine şâmildir, öyle olmalıdır. Yalnız bu
nun yanında bunu söyliyen Adalet Partisi Gru
pu adına konuşan sözcü arkadaşımın Adalet, 
Partisinin iktidarını bugün kendi partilerinin 
teşkili ettiği ve kendi aralarında bizim kadar 
murakabeye salahiyetli ve vazifeli oldukları 
Hükümeti de, hâkimlerin verdiği kararlara 
hürmet ve saygı göstermeyi temin etmelerimi 
kendilerinden isteriz. (C. H. P. sıralarından al-

I kışlar.) 
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Biraz evclkj 'konuşmamda Danıştay karar
larına karşı icranın haksız olarak saygı göster
mediğini ve bunda haklı olmadığını, bizzat 
Adalet Bakanının bu kürsüden bâzı yadırga
dığımız beyanlarda bulunduğunu açıklamıştım. 
Şimdi bunlara ilâveten Danıştayla ve onun ka-
rarlariylc icranın tutumu hakkında birçok nok
taya da temas etmeden geçemiyeceğim. 

Danıştay, Anayasamızda yer alan ve hukuk 
devleti anlayışının teminatı olan yükse'k yar
gı organlarından biridir. idarenin, fert hakları
nı çiğnememesi ve hukuk dışı keyfiyetlere sap
maması, ancak Damştaym yapacağı tesirli de
netleme ile mümkündür. Buna rağmen A. P. 
iktidarının- başından bu yana Danıştay tarafın
dan verilen kararlar yerine getirilmemekte ve 
yapılan bütün haklı uyarmalara rağmen son 
derecede hatalı bir tutumda inatla İsrar edil
mektedir. Bu suretle hukuk devleti inancı yıp
ranmakta ve açıkça Anayasanın 132 nci madde
sine aykırı davranışlar ortaya çıkmaktadır. Ge
çen yıldan bu yana yalnız Devlet personeliyle 
ilgili konularda değil, çeşitli konularda veril
miş olan yürütmeyi durdurma ve hattâ iptal 
kararları Hükümetçe hiçe sayılmıştır. Her ge
çen gün bu Anayasa dışı davranışlara yeni ör
nekler katılmaktadır. Meclis kürsüsünden yeri
ne getirilmiyen Danıştay kararlarının bâzıları1 

için; bu kararlar çoğunlukla verilmiştir, kabi
linden şaşılacak derecede hukuk dışı sözler din
ledik. Nasıl ki, bir kanunun oy birliğiyle değil, 
çoğunlukla kabulü bu kanunun hukukî gücünü 
azaltmazsa, bir kararın Danıştayca çoğunlukla 
verilmesi, Anayasanın 132 nci maddesine göre 
bu kararm yerine getirilmesi mecburiyetini en 
küçük ölçüde hafifletemez. Damştaym verdiği 
yürütmeyi durdurma kararlarının kesin olma
dığı şeklînde tamamiyle hukuk dışı bahanele
rin ileri sürüldüğünü de görüyoruz. Yürütmeyi 
durdurma kararları da en az iptal kararları ka
dar uyulması zaruri olan kazai kararlardır. Bu 
kararların nihai olmaması kazai ve bağlayıcı va
sıflarını azaltmaz. Yürütmeyi durdurma kara
rını değiştirmek ve kaldırmak yetkisi de yine 
o kararı veren Danıştaymdır. Bâzı hallerde ic
rası durdurulan kararla boşalmış olan kadrola
ra yeni tâyinler yapıldığı, bu sebeple Danıştay 
kararlarının infazının imkânsız oldufaı baha
nesi ileri sürülmüştür. Bu bahane hukuka ay

kırıdır. Kaldı ki, söz konusu kadroların boş kal
dığı veya boşaldığı hallerde de Danıştay karar
larına karşı aynı saygısızlık devam edip gel
mektedir. Bu konu müzakere edildiği zaman, 
iktidar sözcülerinin geçmişten misaller getirme
leri de tamamiyle haksızdır, örnek diye göste
rilmek istenen olaylar hukukî ve fiilî bakımdan 
tamamiyle farklı özellikler taşımaktadır. A. P. 
iktidarı zamanındaki gibi, sistemli, kasıtlı ve 
devamlı şekilde Danıştay kararlarına meydan 
okunması hiçbir bahane ile tevili mümkün ol-
mıyan hukuk dışı ve ağır bir durumdur. 

Muhterem milletvekilleri, bu memlekette he
pimizin bildiği gibi, üç organ çalışmaktadır. 
Teşriî organ, kanun yapıyor; tasarrufları Ana
yasa Mahkemesinin süzgecinden geçiyor. Kazai 
organ, müstakil çalışır. Tasarrufları Temyiz 
Mahkemesi süzgecinden geçiyor, icra organı, ta
sarrufları Danıştaym süzgecinden geçiyor. Va
tandaş, milletvekilleri olarak biz Anayasanın ka
rarlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına, va
tandaş ve hepimiz Temyiz Mahkemesinin karar
larına hürmet ediyoruz. Danıştay kararlarına 
vatandaş hürmet ediyor. Milletvekilleri olarak 
biz hürmet ettiğimizi söylüyoruz, Hükümete 
hürmet ettiremiyoruz. Muhterem Adalet Parti
liler, çoğunluktasınız, murakabede bizim kadar 
vazifelisiniz, mesuliyete ortaksınız, sizlerden is
tirham ediyorum, idarede tasarruflarının hu
kuk dışı olanlarında bir kaza organının verdiği 
karara karşı saygı ve hürmeti yalnız Meclisten 
bir selâm ve saygı olarak göndermek değil, ida
reyi, Damştaym verdiği kararlara karşı hür
metli ve saygılı olarak tatbik etmeyi temin edi-
Tiii-7 S^o-rlyıriTTiı sunarım. (C. H. P. sıraların
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterli oldu fama 
dair önerge gelmiştir. Mevkii muameleye koy
madan önce Adalet Bakanına söz vereceğim, 
buyurunuz Savın Bakan. 

Bakandan sonra, son söz milletvekilinindir, 
hükmüne göre, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Abbas Çetin konuşacak. 

ADALET BAKANI HASAN DÎNOTCR (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Adalet Bakanlığının bütçesi üzerinde fikirleri
ni, tenkillerini ve temennilerini izhar eden sa
yın narti sözcülerine cevaplarımı arz etmeden 
evvel, Bakanlığımın umumi olarak bir sene 
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içinde yaptığı hizmetleri kısa olarak arz etmek
te ve Bakanlığıma aidolan meseleleri huzuru
nuzda ifade etmekte, cevapları kolaylaştırma 
bakımından, fayda mütalâa etmekteyim. Ümide-
derim ki, bu umumi mâruzâtım 'arasında arka
daşlarımın mütalâalarının büyük bir kısmı cc-
vaplandırıUmış olacaktır. Bunun dışında kalan
ları ila .ayrıoa., teker it öke r mütalâalar üzerine 
dönmek suretiyle, cevaplamak gayreti içinde 
alacağım. 

Adalet Bakanlığı bütçesinden maaşı almak 
suretiyle çalışan personelin adedi 18 483 tür. 
Bu rakamın içerisinde her derecede hâkim, sav-
cı, adlî tıp mensubu tabipler ve bilcümle adlî 
tıp personeli, ceza evi personeli, mübaşirler, kâ
tipler hulâsa 'atiliye camiasında hiamet demlide 
etmiş olan herkes dâhildir. Bu rakama, bâzı yar
dımcı faaliyetlerde bulunanların da ilâve edil
mesinde hata olmaz kanısındayım. Çünkü ada
let hizmetinde yardımcı vazife ifa eden ve ifa 
ettikleri vazifenin de âmme hizmeti mahiyetin
de olması itibariyle Bakanlık camiası içerisinde 
tadadı mümkün olan diğer yardımcı hizmetlerin 
mensupları vardır ki, bunlar avukatlar ve no
terler olarak ifade edilebilir. Halen Türkiye'de 
'avukat adedi 8 498 dir. Ayrıca ruhsatnameli 
dâvaveklli vardır ki bunların adedi de 541 dir. 
Yekûnunu alacak olursak müdafaa hizmet imde 
çalışan 9 033 personel mevcuttur. Noterlerin, 
Tü;İkiye'de çalışan noterlerin 727 den ibaret 
olan adedi de «rz ettiğim 18 483 adedine ilâve 
edecek olursak adalet hizmetinde direkt ve yar
dımcı olarak çalışanların' yekûnu 29 249 u bul
maktadır. 

Şimdi hizmetin ifasında bu kadar geniş bir 
personelin vazife deruhde etmiş olmasına karşı
lık, ifa edilen hizmetin de adedi ifadesini ver
mek suretiyle bir mukayese yapmakta fayda 
mütalâa ediyorum. Bir senede adalet hizmetinde 
vazife almış muhtelif mahkemelere ıgclen dâva
ların adedi şöyledir: Bir mukayese yapabilme
miz için iki senelik yekûnu ayrı ayrı vereceğim. 

1965 yılında1 (mahkemelere gelen ihtilaflı dâ
vaların yekûnu 1 257 234, 1966 da bu rakam 
artmış, 1 320 000 olmuştur. 

Yargıtaya gelen iş durumu şöyledir, 1965 te 
105 301, 1966 da 174 711 dir. Görülüyor İki bir 
vs ene içindeki rafcaımları tetkik ettiğimizde ge-
refc Yargıtaya gelen işler, gerekse mahkemelere 

intikal eden dâvalar artmaktadır. Işjte bu ih
tilaflı mesaide rol alan ve verilmiş hükümlerin 
infazında vazife alan bu 29 bin küsur kişinin 
gördüğü işin hacmim bu ışekilde mütalâa etmek 
mümkündür. Ancak, meseleyi daha sıhhatli 
bir ifadeye bağlamak gerekirse, bu rakama ya
ni senede mahkemelere gelen bir milyon 320 bin 
rakamına, savcılıklara ve icra dairelerine inti
kal eden işleri de bu yekûna dâhil etmek su
retiyle adliye bützesinden maaş alanların ifa 
ettikleri hizmetin rakam olarak ifadesi bakı
mından meseleyi üç milyonun üzerinde mücalâa 
•etmek gerekir. Mahkemelere gelen bir milyo
nun üzerindedir ama, icra daireleri ve savcılık
lara intikal eden diğer işleri 'de bu rakama ithal 
ettiğimiz zaman üç milyonu biraz geçmektedir. 

Muhterem laıkadaşlarım mütalâalarında link
li olarak, adalette sürat, adalette ucuzluk, ada
lette emniyet istediler. Hakikaten adalet hizme
tinin anaprensipleri ve adalet hizmetinden bek
lenen ^meselelerin en nazik ifadesi bu üç unsur 
üzerinde temerküz etmektedir. Kendileriyle 
tamamen bu konuda hemfikirim. Ama bir Vekil 
olarak, bir mesul insan olarak yalnız arkadaşla
rımla hemfikir olduğumu beyan etmek hiçbir 
kimseyi tatmin etmez, bunu müdrikim. Çalışma
larımız, adalet hizmetini en seri şekilde yürüt
menin tedbirlerini ve çarelerini bulmak üzerin
de temerküz etmiştir. Düşünebildiğimiz, daha 
doğrusu düşünebileceğimiz tedbirler, sözcü ar
kadaşlarımın da ifade ettikleri gibi, kifayetli 
personel yetiştirme, ma'hkeme adedi erini iş hac-
mma göre çoğaltma ve nihayet usul kanunları
mızın süratli iş çıkarmaya müsait hale getiril
mesi, pratik hale getirilmesi ve emniyet unsuru
nun da mahfuz tutulması- tedbiridir. Bu anated-
birler üzerinde bir senelik faaliyetimizi, bir sene 
içerisinde hazırladığımız, meclislere sevk ettiği
miz ve sevk etmek üzere olduğumuz kanunlar 
ile hazırlığı henüz bitmemiş olan kanunların iza
hı faslında arz etmek suretiyle, bu fikrimle olan 
irtibatı kurmaya çalışacağım. 

Bir seenlik süre içerisinde, geçen bütçeden 
bugüne kadar geçen süre içerisinde Bakanlığı
mız on kanun tasarısı hazırlamış ve Parlâmento
ya sunmuştur. Bunlardan bir kısmı Meclislerden 
kanun olarak çıkmış, bir kısmı komisyonlarda 
üzerinde çalışılmaktadır, bir kısmı da gündemde 
sıra beklemektedir. Bunların özellikle ifadesi şu 
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şekilde hulâsa edilebilir. Af Kanunu tasarısı bi
lindiği gibi müzakere edilmiş çıkmış ve tatbik 
görmüştür. Seçim kanunu tasarısı Mecliste gö
rüşülmüş, Geçici Komisyona iade edilmiştir, ha
len oradadır. Çocuk mahkemeleri kuruluş kanu
nu tasarısı komisyonlardan çıkmıştır, uzun mü
nakaşalardan ve tetkiklerden sonra merhale ka-
tedmiştir, yani bakanlığımızdan çıkmış ve Mec
liste de büyük ölçüde mesafe almış bir mahiyet
tedir. Adlî Tıp Müesesesi Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun tasarısı, bildiğiniz gibi 
daha evvel konuşuldu, çıktı, fakat Sayın Cum
hurbaşkanımızın tekrar konuşulması için iadesi 
sebebiyle tekrar ele alınmıştır ve gündemdedir. 
Bu kanun tasarısı çıktığında adlî tıp müessesesi
ni ve adlî tabiplikte çalışanları kısmen kurtar
mış olacağız ve bu mesleki cazip bir hale getir
menin, diğer istihdam yerlerindeki meslektaşları 
ile bir muadelet haline getirmenin imkânını böy
lece bulmak suretiyle kendi kadromuz ve bünye
miz içinde personel çalıştırmak imkânını sağla
mış olacağız. 

'Söz buraya gelmişken adlî tıp müessesesinin 
bugünkü modern ihtiyaca cevap verecek hale 
getirilmesi mevzuundaki çalışmalarımızı ve dü
şüncelerimizi de kısaca arz ve ifade etmek iste
rim. 

Hepinizin bildiği gibi, istanbul'da bulunan 
adlî tıp müessesesi kifayetsiz bir binanın içinde
dir. Lâboratuvarları, bir lâboratuvar demeye 
müsait değildir. Çünkü bina buna elverişli de
ğildir. Hattâ birçok âlet ve edevatını açıp mon
te etmek ve kullanmak imkânını dahi, binanın 
kifayetsizliği yüzünden, bulamamış durumdadır
lar. O halde, adlî tıbbı modern vasıtalarla teç
hiz etmeden evvel, mevcut imkânlarını, mevcut 
vasıtalarını kullanabileceği rahat bir binaya, 
servislerini yerleştirmeyi mümkün kılacak rahat 
bir binaya kavuşturmak birinci mesele olarak 
gelmektedir. Bakanlığımız müstakil bir adlî tıp 
binası inşası kararındadır, programımız böyledir. 
Fakat Devletin malî durumu bizim bu arzumuzu 
ve bu kararımızı tatbik etmek imkânını kesin 
olarak bize verecek bir durumda olmadığı için, 
uzaması ihtimali karşısında, meseleyi daha seri 
bir yoldan halletmek, daha pratik çareler üze
rinde, geçici de olsa, durmak zaruretini bize tel
kin etmektedir. Bu sebeple, İstanbul'da bu sene 
sonlarına doğru boşaltabileceğimiiz tahmin etti

ğimiz Sultanahmet Ceza Evinin büyük bir kıs
mını adlî tıbba tahsis edeceğiz. Ceza evini adlî 
tıbbın ihtiyaçlarına uyacak şekilde tadil edece
ğiz, projesi hazırlanmıştır. Bu suretle hem bu
günkü vasıtalarını orada rahatça çalıştıracak, 
hem de müstakbel inkişafına göre, kendisine lü
zumlu olması itibariyle, temin edeceğimiz diğer 
alât, edevat ve vasıtalarını yerleştirecek imkâna 
adlî tıbbı kavuşturacağız. Fakat yine modern bir 
adlî tıp binası yapmak tasavvur ve kararımızı 
tahakkuk ettirmekten fariğ olmıyacağız. 

Sultanahmet Ceza Evinde adlî tıbbın yerleş
tirileceğini arz ettim. Burada, bir suali mukad
deri de cevaplandırmak isterim. O halde ceza evi 
ne olacak, nereye gidecek? gibi bir sual şüphesiz 
hatıra gelmektedir. İstanbul'da Sağmacılar'da 
40 milyonun üstünde bir masraf ihtiyariyle mo
dern bir ceza evi yapılmıştır. 1958 den beri in
şaatı devaım eden bu ceza evini, kısmet olursa, 
bu. sene hizmete açacağız, hizmete açılacak sevi
yeye faaliyetimiz gelmiştir. Bunu hizmete açar 
açmaz da o bina, yani Sultanahmet Ceza Evi bo
şalacaktır, bir kısmını adlî tıp müessesesine tah
sis edeceğiz, bir kısmını da çok sıkışık durumda 
olan İstanbul Adliyesinin ferahlamasını temin 
için bâzı servislerine icra dairesine ve arşivine 
tahsis ötmek suretiyle, sıkıntı içinde olan istanbul 
Adliyesinin biraz ferahlığa kavuşmasını sağlıya-
oağız ve 2 nci biokun inşaatı meselesini, imkânla
rımız' müsaidolduğu zamanda, ele almak suretiy
le İstanbul'un modern bir adliye binası ihtiyacı
nı sağlamak imkânını böylece bulacağız. 

Sevk ettiğimiz kanunlar arasında, şu kısa ma
ruzatım gösteriyor ki, Adlî Tıp Müessesesini ve 
adlî tabipliği ele alan 'bir tasarı mevcuttur. 

Bunun dışında, yine sevk ettiğimiz kanun ta
sarılarından birisi de 45 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasını öngören tasarıdır. Bilindiği gi
bi, 45 sayılı Kanun hâkimlerle ilgili bir kanun
dur. Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçme mev
zuunda bir sıkıntımız mevcuttur, Parlâmentola
rın bir sıkıntısı mevcuttur. Anayasamıza göre 
müddet konmuştur, her iki senede bir kısmi seçim 
esası konmuştur. Geçmiş olan iki sene içerisin
de Millet Meclisi ve diğer membalar yani Yar
gıtay ve birinci sınıf hâkimler seçimlerini yapmış
lardır. Fakat Senato yapamamıştır. İki sene için 
seçilenler yalnız Senatonun seçimi yapamaması 
sebebiyle vazifeye başlıyamamışlardır. Çünkü 
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öyle bir hüküm kabul edilmiştir kanunda; toplu 
olarak vazifeye başlama esası.. Bu sefc.' 
ikinci senesini bitirmiş oianların seçiminde de Se
natonun yanma Millet Meclisinin de seçimleri 
netice'lendiremernesi gibi bir ikinci so'bep ilâve 
edilmiştir. O halde şimdi bu çıkmazdan kurtul
mamızı temin edici bir tasarıya ihtiyacımız der-
kârdır. Böyle bir düşüncenm, böyle bir mebdei 
hareketin tesiri altında bir tasarı sevk etmişizdir. 
Sevk ettiğimiz tasarı iki aııaprensibi ihtiva etmek
tedir. Bu prens jjlerden birisi; Meclislerin, veya 
mem'balardan her hangi birinin veya biı'kaçmm 
süresi içinde seçimi yapamaması karşısında di
ğer memfbalardan seçilmiş olanların vazifeye baş
laması, yedekleri almak suretiyle ikmali ve böy
lece vazifeye başlaması esasını getirmiş bulunu
yoruz. Böylece Millet Meclisi veya Senato seçimi 
her hangi bir şekilde ncticeleridiremezse, yedek
lerden onların yerine almak suretiyle vazife der
hal zamanında devralınacak ve aksamadan çarkın 
dönmesi sağlanacaktır. 

İkinci hüküm de Yüksek Hâkimler Kuruluna 
üye seçen birinci sınıf hâkimlerin Ankara'ya 
gelerek oy atmaları mecburiyetini ref'eden bir 
hükümdür. Bugün birinci sınıfa yükselmiş hâkim
lerin adedi 700 ün üstündedir, 800 e yaklaşmış
tır; Şjm'di her iki senede bir 800 hâkimin Anka
ra'ya gelip rey vermesi, hizmete tesiri bakımın
dan, masrafa tesiri bakımından ne mâna ifalde 
eder? Bunu şüphesiz her arkadaşım takdir eder. 
İşte hâkimleri yurdun muhtelif yerlerin'den 
hizmetten alı konularak buraya getirmemek, lü-

' zumsuz masraf yapmamak için, ıifaLc imlerin oyla
rını vazife gördükleri mahalde vermelerini müm
kün kılacak bir hüküm getirilmiştir. Bu ka- _ 
dar önemli olan ve mahiyeti itibariyle müstacel 
olan bu kanun tasarısı komisyondan çek süratli 
geçmiş ve fakat Meölis Umumi Heyetinde maale
sef gündemde olmasına ve ivedilik kazanmış ol
masına rağmen gensoruların ve genel görüşme
lerin ve diğer mevzuların araya girmesi sebebiyle 
henüz çıkarılamamıştır. En büyük temennimiz 
'bunun biran evvel çıkmasıdır. Gerçi bu devre 
için seçim yapılmıştır, bir masraftan tasarruf 
teminini artık düşünmüyoruz, ama gerek Mec
lisin, gerekse Senatonun seçimleri mütaa:dıdit oy
lamalara rağmen yapamamış olmasının verdiği 
müşkül durumu izale edebilmek için, bu kanun 
tasarısının biran evvel kanuniyet keşfetmesinde 
fayda dlduğu kanaatindeyim. 

Avukatlık kanunu tasarısı sevk edilmiştir, 
Karma Komisyondadır. Bâzı sözcü arkadaşlarım, 
her halde bir zühul eseri olacak, bu kanunun he
nüz gelmediği şeklinde bir mütalâa serd ettiler, 
Kanun gelmiştir ve Meclis Karma Komisyon kur
muştur ve Karma Komisyonun mesaisi oldukça 
ilerlemiştir, 90 küsur maddeye kadar müzakeresi 
yapılmıştır. Bütçe müzakerelerinin sonunda He
yeti Umumiyeye geleceğini ümidediyoruz. 

Patronaj kanunu tasarısı daha evvel sevk edil
miştir ve komisyonlardan geçmiştir. Heyeti Umu-
miyede müzakere için sıra beklemektedir. 

Yargıtay hâkimleriyle Yargıtay savcılarının 
kadro durumlarının 2 000 e yükseltilmesi, yani 
Danıştay ve Sayıştayla hem ayar olması yolun
da serd edilen temesniye tamamen iştirak edi
yoruz. Bu müesseseler arasında bir muadelet 
esası şüphesiz şarttır. İşte bu zaviyeden hare
ket etmekle bir tasaııu hazırlamışızdır, sevk et
mişizdir. Maliye de bu no'ktada bize yardımcı 
olmuştur. Artık tasarı Parlâmentoya malolmuş 
durumdadır. 

Binaenaleyh, bu noktada temenni izhar eden 
arkadaşlara iştirak ediyorum ve temennilerini 
tahakkuk ettiirdiğimizi de ifade etmek istiyo
rum. 

Şimdi Yargıtaya 30 üye kadrosu verilmesi 
hakkındaki tasarımızı 'kısaca anlatmak iste
rim. Bu sene başında, yani 1966 başında Yar
gıtay Başkanının başkanlığımda toplanmışlar, 
Yargıtaym iş durumunun yenilmesi için tedbir 
düşünmüşlerdir ve neticede 30 üye ilâvesi lü
zumunu tespit etmişlerdir. Bu görüş ve karar
larını bize intikal ettirdiler. Bakanlık olarak 
tamamen mütalâalarına iştirak ettik ve bunu 
tasarı olarak sevk ettik. Easarı olarak sevk et
meden evvel de Yargıtay Başkanı ve alâkalı 
daire babkanlariyle müşterek bir toplantı yap
tık, bir başka tedbir alınabilir mi veya en mües
sir ve müsmiir tedbir nedir, mevzuu üzerinde 
konuştuk. Yargıtaydalri işi yenebilmek için hu
tura iki ihtimal gelmektedir. Bunlardan birisi 
üye adedini; çoğaltmak, diğeri daire adedini 
çoğaltmak. Fakat, Yargutayda görev almış yet
kili başkanlar, daire adedinin çoğaltılmasında 
mahzur mütalâa ettiler, üye adedinin çoğaltıl
masını daha pratik buldular. 30 üyenin ilâvesi
ne ait tasarıyı böylece sevk ettik. Bu taısarı da 
Parlâmentoya intikal etmiş durumdadır. Ümi-
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dederim ki, en önce çılkacak kanun tasarıları 
arasında yer alacaktır. 

Yargıtayda, sözlerimin başında adedini ver
diğim iş durumu, hakikaten 200 bine yaklaşır 
bir mahiyet arz etmektedir. Bilhassa ticaret 
dairesiyle 4 ncü hukuk dairesi, iş kesafeti bakıiı-
ımından en müşkül durumdadır. Arkadaşlara-
mm ifade ettiği gibi, ticaret dairesinde duruş
ma için iki sene bekliyen, hattâ iki senenin, üze
rinde sıra bekliyen dosya vardır. Bir ticaret 
dâvasının bu kadar uzun süre beklemesi, haket-
se dahi, neticede o adamın ticaret âleminden si
linmesini dahi intacedeeek malî neticeler do
ğurabilir. Onun için süratli, tâbir caizse, günü 
gününe denebilecek bir ölçü içinde işin Yargı-
taydan çıkmasını mümkün kılacak tedbirleri 
almaktayız. Yalnız 30 üye ilâvesi ile iktifa et-
mriyoruz. Henüz tasarı haline getirmedik, fa
kat Yargıtaym çalışma sisteminde de bir ye
nilik, bir değişiklik yapmak suretiyle, hem ade
di çoğaltmak heım de sistemi değiştirerek daha 
randrımanb çalışmayı mümkün kılacak t'edbir-
lcri de munzam olarak almaktayız. Şu tâdâdet-
tiğiim tasarılarla ifade etme'k istediğim bir ha
kikat şudur- Bir arkadaşım bize konuşmaların
da tarizde bulundu ve dedi ki, hep gelecek, 
geliyor mütalâasını /İmliyoruz, dişe dokunur 
bir faaliyete şahidolmuyoruz, mânasına gelecek 
bir mütalâa serd etti. Zannediyorum ki, şu aded-
lcrini saydığımı ve kısa izahatını verdiğim ka
nun tasarıları, bir sene içerisinde Bakanlığımı
zın ne şekilde bir çalışmanın temposu içinde ol
duğunu 'gösterir. KaldiL kil, bu adedle de yetin
miş değiliz. 

Şimdi ikinci grup izahatımda, yani tasarıla
rı sevk edilecek seviyeye gelmiş olan çalışma
larımız, kanun çalışmaları üzerindeki izaha
tımla da mesele biır kat daha su sathına ve vu
zuha kavuşmuş olacaktır. Parlâmentoya sunul
muş olan kanunlar 10 tanedir, bu' saydıklarım 
çalışması bitmiş, Bakanlığıımiız tarafından Baş
bakanlığa sunulmuş olan bir grup kanun tasa
rı il arı daha vardır ki, onları da arz etmek iste
rim. 

Ceza Evi Personel kanunu tasarısı; bizden 
çıkmıştır, Başbakanlıktadır. Bu tasarı, arkadaş
larımın bâzılarının mütalâalarm'da haklı olarak 
dokundukları gibi, ceza evi personelinin duru
munu ıslah edici hükümler getirmektedir. Ceza 

evi personeli, bilhassa gardiyanlar hakikaten 
haftada bir gün izinli çıkmakta ve hem maddi, 
hem mânevi büyük sıkıntı içinde çalışan kimse
lerdir. Bunların durumunu ıslah edecek ve diğer, 
bunların dışındaki personelin durumunu da ke
za her mânada ıslah edecek hükümler ihtiva 
eden bir tasarıdır. 

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren tasarıya gelince : Sözle
rimin başında adaletin süratle tecellisini sağla
mak esası üzerinde çalıştığımızı arz etmiştim. 
Arkadaşlarımın da temennilerine bu bakımdan 
iştirak ettiğimi ifade etmiştim, işte bunun bir 
neticesi olarak gerek hukukta, gerekse cezada, 
yani hukuk ve ceza usul kanunlarında bu mak
sada bizi en seri ve en emin yoldan ulaştıracak 
değişiklikler üzerinde çalışılmıştır. Bunlar bit
miştir. Fakat her iki usulün değişikliği büyük 
bir önem taşımaktadır. Bu bakımdan, bitmiş olan 
mesaimizi profesörlerin, ilim adamlarının ve üni-

-. versitelerin mütalâalarını almak suretiyle değer
lendirmek ve bir kontroldan geçirmek yolunu 
tercih etmişizdir. Bilhassa ceza usulü üzerinde 
îstan'bul Üniversitesi çok titizlikle durmuştur. 
Sorgu hâkimliğinin kaldırılması, yani ilk tahki
katın ref'edilmesi adlî teminatta vatandaşı, doğ
rudan doğruya hâkim huzuruna çıkarmak yolu
nu açacağı için, bir zarar verir mi, vermez mi 
meselesi üzerinde hassasiyetle durulmuş ve ilmî 
olarak bâzı mahzurları davet eder şekilde tavsif 
ve tenkid edilmiştir. Binaenaleyh, bu tenkidleri 
değerlendirmek mevzuunda bir rötuşa tabi tutu
yoruz en kısa zamanda neticeye varacak durum
dayız. 

Arkadaşlarım Merkez Teşkilât Kanununun 
bulunmadığını haklı olarak tenkid ettiler ve 
1946 da Meclise girdiğim zaman ben de bu ten
kidi yapanlardan biriydim. 1946 da Meclise gir
dim ve Adalet Bakanlığı Bütçesinde bu tenkid
leri yaptık ve ondan sonra da yapmaya devam 
ettik. Seneler senesi bu tenkidler yapıl agelmek
tedir. Artık buna, bir son vermek mecburiyetin
deyiz. Çünkü Adalet Bakanlığı bugün bir teşki
lât kanunundan mahrumdur. Ve arkadaşlarımın 
da ifade ettiği gibi, bir nizamname ile idare edi
lir. Binaenaleyh, meseleyi bir teşkilât kanununa 
bağlamak mecburiyeti kendiliğinden doğmakta
dır ve seneler senesi tevali eden tenkid ve temen
niler bu noktada temerküz etmekte ve bugün 
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de bütün partiler adına konuşan arkadaşlarım 
da aynı noktaya ittifakla dokunmuşlardır. Biz 
bir teşkilât kanunu hazırladık arkadaşlar ve 
bunu Başbakanlığa sunduk. Şimdi bu kanun ta
sarısı üzerinde, Devlet Personel Dairesinin, bâzı 
mütalâaları üzerinde durulması ihtiyacı ile Baş
bakanlıkta çalışılmaktadır. Binaenaleyh, önü
müzdeki günlerde hazırladığımız Teşkilât Kanu
nunun huzurunuza gelecek seviyede olduğunu 
ifade edebilirim. 

Hâkim ve savcılarımızın terfie hak kazan
mış olup da, kadrosuzluk yüzünden terfi edemi-
yenleri vardır ve çoktur. Şayet tedbirini süratle 
alamıyacak olursak, 1967 de bunların adedi daha 
da kabaracaktır. Terfie hak kazanmış insana 
hakkını vermemek şüphesiz acıdır. Bunu biran 
evvel halletmek mecburiyetiyle 460 kadro tale
bini muhtevi bir tasarıyı sevk etmiş durumdayız. 
Bununla zannediyorum ki, şayet bu tasarı kanu
niye! kesbeder çıkarsa, hâkimler ve savcılar as
gari beş, âzami on sene artık kadrosuzluk yüzün
den terfi edememek gibi bir meseleyle karşı-kar
şıya gelmemek tedbirini böylece almış olacağız. 
Hazırlanmış, Başbakanlığa sevk edilmiştir bu ta
sarı. 

Başkâtip, kâtip ve mübaşirler için de aynı şe
kilde bir kadro kanun tasarısı sevk edilmiştir. 
Demek oluyor ki, gerek hâkimlerin, gerekse 
başkâtip, kâtip ve diğer adlî personelin terfileri-
ni mümkün kılacak, kadro tasarıları sevk edil
miş durumdadır. 

Şimdi Yüksek Hâkimler Kurulu nezdinde 
bir murakabe organi kurulması konusundaki te
mennilere geliyorum : Yüksek Hâkimler Kurulu 
bir Anayasa müessesesi olarak kurulduktan son
ra, hâkimlerin eskiden Adalet Bakanlığına bağlı 
olduğu zaman, Adalet Bakanlığı müfettişleri ta
rafından teftiş edilen bâzı idari meseleleri tama
men açıkta kalmıştır. Hâkimler hakkındaki şi
kâyetler, sâdece başka hâkime talimat vermek 
ve tahkik yetkisi vermek suretiyle halledilmesi 
imkânından başka bir imkâna sahibolmaması 
şeklinde tecelli etmiştir. Ve bu, arkadaşlarımın 
dile getirdiği birçok mahzuru, birçok şikâyeti, 
birçok gecikmeleri maalesef intacctmiştir. Bu 
bakımdan Yüksek Hâkimler Kurulu nezdinde 
ve tamamen ona bağlı olmak kayıt ve şartiyle 
bir murakabe organı kurulması zarureti kendini 
göstermektedir. Çünkü geçirdiğimiz birkaç se

nelik tatbikatı da bunu ortaya koymuştur. Bu 
murakabe organının kurulmasını temin edecek 
kadro kanunu tasarısı da Başbakanlığa tevdi 
edilmiştir. 

Basın Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan bir tasarı da keza sevk 
edilmiştir. Burada iki önemli esas vardır. Birisi, 
cevap ve düzeltme hakkının Anayasamızın ge
tirdiği yeni sisteme uygun olarak yapılması, di
ğeri de, toplatmanın şümulünü genişletmek ve 
toplatmanın mahzurlarını, bugünkü tatbikatta
ki mahzurlarını izale edecek tedbirleri getir
mekten ibarettir. 

Bu fikrimi biraz daha açmak istiyorum; bu
rada arkadaşlarım mevzuu dile getirdiler. Ana -̂
yasamız toplatmayı, kanunen tasrih ettiği ah
valde hâkime bırakmıştır. Hem kanununda sa
rahat olacak, hem de hâkim kararı olacak. On
dan evvel çıkmış olan kanunlarda bu sarahat ol
madığı için toplatma kararı, kanunda sarahat 
olmadığı esbabı mucibesi ile, verilmemektedir, 
mahkûm olsa, tevkif edilse dahi. Ama bâzı ah
valde sonradan çıkarılmış olan kanunlarda bu 
sarahat vardır, meselâ 38 sayılı Kanunda. 38 
sayılı Kanuna muhalefette toplatma kararı is
tenebilir ve alınabilir, tabiî neşriyat kanunu ih
lâl eder mahiyette ise. Fakat, ondan daha ağır 
mahiyetteki bir suç için kanunda tasrih edilme
diği sebebiyle toplatma kararı alınması müm
kün değildir, işte bunu izale etmek için, yeni 
hükümler getirmiş durumdayız. 

Benim Bütçe Komisyonundaki konuşmamın 
yanlış anlaşıldığını, Halk Partisi adına konu
şan Sayın Atıf arkadaşımın konuşmasından an
lıyorum. Dediler ki, «Bütçe Komisyonunda ba
kanın verdiği izahata göre, toplatma kararlarını 
bundan sonra savcılar verecekmiş.» Böyle bir şey 
yok. Anayasamız buna mânidir, mevzuatımız 
mânidir. Hâkim verecektir. Belki ben sizin fik
rinizi yanlış anlamışımdır, eğer yanlış anladıy
sam özür dilerim, ama böyle not ettiğim için, böy
le bana, intikal ettiği için mevzua temas ediyorum 
ve temas etmemde de fayda vardır. Bir yanlış 
anlayışı da, şayet varsa, önlemiş olurum. 

Şimdi, toplatma kararları bugün şeklî olma
ya mahkûmdur, yani gayeyi tahakkuk ettire
cek bir mahiyet arz etmiyor. Şöyle ki, mesai 
saatinde savcı gelir, neşriyatı tetkik eder, neş
riyatın kanuna uymıyan tarafı varsa ve kanun-
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da toplatma tasrih edilmişse bunu alâkalı bakim
den talebeder. Alâkalı hâkime dosya gidinceye 
kadar öğleyi bulur. Alâkalı hâkimden kararın 
çıkması ekseriya akşamı bulur ve en seri cereyan 
ettiği ahvalde de mutlaka öğle sonu ancak bu ka
rar çıkar. Ama o gazete veya mecmua gece ba
sılır, saat onda veya onbirde vasıtalar/ı yüklenir,. 
en seri şekilde yurdun muhtelif yerlerine dağıtı
lır. Sabahleyin herkes kalkıp yüzünü yıkadıktan 
sonra o gazeteyi okur, toplatma kararı akşam 
üstü çıkar. O saatte artık herkes okumuştur, hat
tâ elden ele dolaşmıştır, hattâ rafa kaldırılmış 
veya paket olarak kullanılmış veya çöp sepetine 
atılmıştır. O halde artık bu toplatma kararının 
gayeye uygun bir netice doğurması mümkün de
ğildir. Toplatma kararları aslında onun mahzur
larını izale etmeyi mümkün kılmak için alınması 
icabeden bir karardır. O mahzurları izâle edici 
bir tempoya bunu uydurmaya mecburuz. İşte bi
zim hazırladığımız tasarı, toplatma kararının 
mesai, saati 'dışında dahi nöbetçi hâkimlerden, 
nöbetçi savcılar tarafından talebedilebileccği ma
nasınadır. Yoksa, savcı karar verecek değildir. 
Mesai saati dışında ise meselâ gece matbaada, ba
sılıp da dağıtıldığı bir anda, tabiî daha evvelden 
böyle bir karar alınamaz, sansür etme mümkün 
değildir, Anayasamız muvacehesinde. Ama inti
şarından sonra dağıtımından sonra suç başlar, 
yasak başlar. O takdirde, savcı kendi takdirine 
göre kanunları ihlâl eder bir mahiyet görüyorsa 
yazıda nöbetçi hâkimden istiyecek ve nöbetçe hâ
kim de verirse toplatma kararı, gece vakti de ol
sa, tatbik edilmek suretiyle gayeye uygun bir 
şekilde neticeye varacaktır. Yani getirmek iste
diğimiz yenilik bundan ibarettir. Hiçbir zaman 
savcılara böyle bir vazife vermeyi düşünmedik. 
düşünemeyiz, mümkün değildir. 

Şimdi buraya kadar olan izahatım; Başba
kanlığa hazırlayıp sunduğumuz kanun tasarıla
rının ifadesidir ve bunların adedi de 8 dir. O 
halde 1 nci grupta yani Meclise, Parlâmentoya 
intikal ettirdiğimiz kanun adedi 10, Başbakan
lığa intikal ettirdiğimiz kanun adedi 8 olmak 
üzere 18 kanunun bir senede hazırlığını yapmış 
ve sevk etmiş durumda oluyoruz ki, bu, Bakan
lığımın teşkilâtının çalışmalarının kifayetli ve 
tatminkâr olduğunu gösterecektir sanırım. 
Şüphesiz takdir muhterem arkadaşlarımındır. 

Bunun dışında, hazırlanmakta olan ve fakaıt 

henüz bitmemiş ve bitimine ramak kalmış veya 
daha üzerinde çalışılması gereken tasarılar var
dır. Bunlar hakkında da müsaade ederseniz 
maruzatta bulunmak isterim. 

Uyuşmazlık mahkemeleri kanun tasarısı 
hazırlanmaktadır, ' son safhadadır. Temel hak 
ve hürriyetlerin korunmasına dair olan kanun 
tasarısı son safhadadır. 

Söz buraya gelmişken arkadaşlarıma arzı 
cevalbetmek isterim. Bu kanun tasarısı üzerin
de biraz derinliğine tenkide girişen arkadaşla
rıma tesadüf ıcttim, mütalâaları itibariyle. Şüp
hesiz kanun tasarısı geldiği zaman bunları kar
şılıklı tartışacağız. Ama Meclise sunulmamış 
olan ve henüz kesin şeklini almamış olan bir 
tasarı üzerinde bâzı arkadaşlarım, biraz da 
vehimlerini tahrik etmek suretiyle veya politi
kalarına uygun düştüğü için hu tasarıyı, hür
riyetleri elden alan ve bir baskı kanunu olarak 
tavsif ve takdime yel'tenmeik'tedirler. Şunu pe
şinen arz edeyim ki, hazırladığımız ve sunmak 
üzere son rötuşlarını yaptığımız bu tasarı hür
riyetleri korumanın tasarısıdır, temel hak ve 
hürriyetlerimizi korumanın tasarısıdır. Hiçbir 
(zaman baskı tasarısı değildir, hiçbir zaman 
hürriyetleri kısıtlayıcı bir tasarı değildir, hür
riyetlerin suiistimaline mâni bir tasarıdır, te
mel hak ve hürriyetleri tahribetmek için hür
riyeti suiistimal etmek istiyenlere mâni olucu 
bir tasarıdır. Anayasanın ruhuna, metnine ve 
esprisine sadık hareket ve faaliyet içinde olan
ların bu tasarıdan hiçbir endişe duymamaları 
[gerekir. A. P. iktidarının hürriyetleri kısıtla
maya müsait bir anlayışı bir zihniyeti yoktur, 
olamaz ve olmıyacaktır. Fakat bu iktidar, hür
riyetleri kötüye kullanmaya, memleketi böl
meye memlekette anarşi çıkarmaya ve yabancı 
ideolojileri bu memlekete getirmek iatiyenlere 
mâni olacak her türlü tedbiri cesaretle almaya 
da muktedirdir ve zihniyeti buna müsaittir. 
(Alkışlar). Binaenaleyh getireceğimiz tasarı 
hürriyetleri koruyan tasarıdır, hürriyetleri 
tahribeden tasarı değildir. Şüphesiz bunun mü
nakaşasını, tasarı geldiği zaman yapacağız, 
metni üzerinde ariz amik duracağız. 

Ayrıca Ceza Kanununun bâzı maddelerini 
değiştiren bir kanun tasarısı hazırlamaktayız, 
hunuda getiriyoruz. 
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Adlî Sicil kanunu tasarısı üzerinde çalış
malarımız vardır, gelecektir. 

Hâkim ve savcılar kanunu tasarısını 
(getiriyoruz. 

Adliyeciler için bir yardımlaşma sandığı 
kurulması hakkındaki kanun tasarısını getiri
yoruz. 

Medeni kanun üzerinde uzun zamandan 
beri devam eden çalışmalarımız keza devam et
mektedir. 

Noterlik kanun tasarısı son safihasına gelmiş
tir, Meclise önümüzdeki günlerde sunacağız. 
Noterliği bir meslek haline getireceğiz. Arka
daşlarımızın hakir olarak şikâyet ettikleri gibi, 
noterliği bir iş kapma mekanizması bir büyük 
işleri avlama mekanizması alarak işler halden 
kurtaracağız. 

Şimdi ışu mâruzâtım, çalışmalarımıza aidolan 
bitmiş, Meclise, sunulmuş, Başbakanlığa sunul
muş ve üzerinde çalışması devam eden tasarıları 
böylece arz ettikten sonra, Bakanlığın bir sene 
içindeki çalışmalarının müspet mânada olup ol
madığının takdirini muhterem arkadaşlarımıza 
terk ediyorum. Bakan olarak teşkilâtımın haki
katen takdire lâyık bir şekilde bu tasarılar üze
rinde çalıştığını ifade ederek şahsi memnuniye
timi beyan etmekten zevk duyarım. 

Şimdi müsaade ederseniz cezaevlerimizin 
durumu hakkında da mâruzâtta bulunayım. 
Muhterem arkadaşlarımın çoğu, bunu vukufla 
dile getirmiş durumdadırlar. Arkadaşlarımın 
mütalâalarımdan bâzılarını aynı zamanda bu 
mâruzâtım arasında cevaplandırmış olacağım. 

1966 yılı somu itibariyle Türkiye'de mah
kûm adedi 16 372 dir. Tutuklu adedi de 19 793 
dür. Demek ki, 1966 senesi sonundaki rakam
lara göre cezaevlerindeki yekûn, tutuklu ve 
hükümlü olmak üzere 36 164 tür. Türkiye'deki 
ceza evlerinin yekûnu 628 dir. Bu 628 cezaevin
de 36 000 'küsur mahkûm ve mevkuf vardır. 

647 sayılı Kanuna göre ceza evlerimiz, kanu
nun icabı olarak* üç kategori üzerinde çalışmak
tadır : Açık ceza evleri, yarı açık ceza evleri ve 
kapalı ceza evleri. Açık ceza evleri : Dalaman, 
Edirne, Foça, Niğde ve yine Niğde'de olmak 
üzere beş tanedir. Yarı açık ceza evi yerlerini 
saymıyorum vaktinizi almamak için, 7 tanedir. 
Çocuk ıslah evleri, Ankara, İzmir ve Elâzığ'da 
olmak üzere üç tanedir. Müşahede merkezleri, 

yine kanunun bir icabı olarak müşahede merkezi 
olarak kullandığımız yerler 27 tanedir ve kanu
nun neşrinden bugüne kadar (müşahededen geç
miş olan mahkûm adedi de 9 409 dur. 81 kapa
lı oeza evimiz vardır ve 502 de ilçe ceza evi mev
cuttur ki, hepsinin yekûnu 628 dir. 

Ceza evierimizdeki mahkûmlardan çalışmıyan-
ları 120 kuruştan, çalışanları 2,5 liradan iaşe edi
yoruz. Bu şüphesiz yeter bir mahiyet taşımıyor. 
Fakat bütçe imkânları bunun bu sene çoğaltıl
masına maalesef müsaidolmamıştır. Ama Bakan
lık olarak görüşümüz, arzumuz, bu iaşe miktarı
nın çoğaltılmasına sây etme merkezindedir 

Mahkûmların bir kısmı çalışmaktadır, bir kıs
mı maalesef çalışamamaktadır. İnfazdan bekle
nen gaye bugün değişmiştir, mahkûmların, 
hattâ mevkufların tamamını çalıştırma hedefi
ne yönelmeyi bize emretmektedir. İnfazda es
kiden, korkutmak ve başkalarına ibreti müessire 
olmak, mahkûm olan korksun başkalarına da 
müessir ibret olsun, anlar da onun haline baka
rak suç işlemekten korksun prensibi cari idi. 
Fakat bugün için terbiye ve ıslah prensibi üze
rinde çalışmaktayız. Terbiye ve ıslahın vasıta
larından birisi, her bir mahkûma ve mevkufa iş 
bulmaktır. Binaenaleyh, mahkûmu çalıştıraıbil-
diğimiz müddetçe, onun kötü şeyler düşünmesi
ne mâni olmak ve istihsal gücümüze bir şeyler 
katmasını sağlamak suretiyle, her gün Devlet 
bütçesinden bir şey götüren insan değil: her gün 
bir şey getiren insan haline getirmeye çalışıyo
ruz. Bugün çalışan mahkûm ededi 10 000 civa
rındadır. Bu adedi, arz etltiiğim gilbi bizi tama
mını çalıştırmaya doğru itmektedir. Mahkûm
ların çalıştıkları hizmetler, yani iş sahası; umu
miyetle her nevi ziraat, halıcılık, dokumacılık, 
mobilyacılık, kunduracılık, terzilik, balıkçılık, 
konservecilik, matbaacılık, inşaat işleri, demirci
lik ve madeni eşya gibi iş sahalarıdır. Ceza evle
rinde iş sahası seçerken, iş mevzuu seçerken şu 
noktaya bilhassa dikkat ediyoruz, seçeceğimiz 
iş, fazla insanı çalıştıracak iş olsun. Yani az in
sanla makinayı çalıştırmak suretiyle çok randı
man almak değil, gayemiz elbet istihsale bir şey
ler ilâve etmektir ama, esas gaye herkesi çalış
tırmak ve meşgul etmektir. Bu itibarla iktisadi 
yönü bizim için ikinci bir önem taşımaktadır. 
Birinci önem, fazla insanın çalışacağı iş mevzu
larını seçmek fikrinde tecelli etmektedir. Bu 
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itibarla iş sahasını seçerken bu şekilde seçiyoruz 
ve mümkün mertebe fazla kimseleri de çalıştıra-
biliyoruz. 

Çalışanlara yevmiye veriyoruz ve yevmiye
lerinden kendilerine yaptığımız masrafları ke
siyoruz. Bu suretle çalışanlar Devlete masraf 
bakımından bâr olmaktan da kurtulmuş olu
yorlar. Bakiyesini kendi hesaplarına bankaya 
yatırıyoruz, ve talhliyefsinde, müddetini bitirip 
de hürriyetine kavuştuğunda, küçük de olsa, 
kendisine bir kuvvet akçıesi, bir yeni hayata in
tibak kaynağı olarak verti'lıiyor. O halde, biz maüı-
fcomlan ne kadar çdk çalıştırırsak heım terbiye 
ve ıslah gayesine o kadar yaklaşmış olacağız, 
hem de istihsal güdümüze bir şeyler ilâve et
miş olacağız. Yani iktisadi kalkınmamıza bir 
mânada hizmet eden birer müessese haline gel
miş olacaklar, hem de Devlete yük olmaktan 
kısmen kurtulmuş olacaklar. 

Burada bir noktayı arz etmek isterim. Biz
de af kanunları müzakere edilirken büyük endi
şeler serd ediliyor. Bu mütalâamdan affı sık 
yapalım mânasını veya teşvikkâr bir zihniyet 
'içlinde konuş'tuğum mânasını çıika/ınTûmanızı ri
ca ederim. Ama, bâzı endişelerimi/ıin yersiz ol
duğunu veya mübalâğalı şcfcMo kendrnL'zde ya
şadığını bilmeniz bakımından bunu arz etmek 
istiyorum. Son çıkardığımız aftan sonra tekrar 
cezaevlerine dönenlerin, aftan istifade etmek su
retiyle hürriyete kavuşup tekrar suç işlemek 
suretiyle ceza ovinıe dönenlerin adedi kabarık 
değildir. Hepsi 40 kişidir. Bütün Türkiye'de,-
32 000 000 nüfusta 40 kişidir. 

Ceza evinde mahkûmları sadece çalıştırmak
la da iktifa etmiyoruz, kendilerine hizmetin tev-
lidedeceği faydaların dışında, yani terbiye ve 
ıslahlarını .sağlamaya matuf olan tesir ve telkin
lerin dışında başka türlü tedbirler de tatbik 
•ötmdlatoyJz. Ezcümle; yen!- :n§'a edilen ceza ev
lerimizde konferans salonları mevcuttur, mü-
samere salonları mevcuttur, kütüphaneler mev
cuttur ve okullar mevcuttur. Mahkûmların eği
timine bu vasıtalarla da çalışıyoruz. Din adam
ları ve öğretmenler zaman zaman celıbedilmek 
suretiyle kendilerine müspet ilimleri ve mânevi 
telkinleri yaparak mahkûm!erin iyi huyla mut-
tasıf olmalarını ve artık nedamet haline gelinir
lerini, çıktıktan sonra kendisine, ailesine ve ce
miyete faydalı insan olarak çıkmalarını temine 

çalışıyoruz. Ayrıca, terlbiyevi filmler göstermek 
suretiyle, onların görmesinde mahzur olmıyan 
ve fakat faydalı olan filmleri göstermek sure
tiyle mahkûmların genel eğitimine çalışılmak
tadır. Ceza evlerimizde okullar mevcuttur. Bu
gün mevcut 628 ceza evinin 120 sinde halk ders
haneleri yönetmeliğine uygun tedrisat yapıl
maktadır. Ayrıca Ankara Çocuk Islah Evi ile, 
Elâzığ Islah Evinde birer ilkokul mevcuttur. 
Ankara Çoculk Islah Evinde orta tahsili temin 
edecek im'kânlar hazırlanmış ve tatbikatına ge
çilmiştir. Binaenaleyh, mahkûmların okuma ve 
yazmalarını temin etmek, malhkûmları ilkokul 
seviyesinde, bilhassa çocuk mahkûmları ilkokul 
seviyesinde bir tahsile kavuşturmak ve Anka
ra'da başlıyan tatlbikatı yurdun mdhteliıf yer
lerinde tatibik eddbilirsdk mahkûmiyet devre
si içerisinde orıta tahsilini de yapmayı mümkün 
kılacak tedbirleri hazırlamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar ki 
mâruzâtımla zannediyorum ki, Bakanlığımın 
çalışmaları üzerinde sizleri tenvire çalıştım. Ve ' 
arkadaşlarımın mütalâalarını da geniş ölçüde 
cevaplandırmış oldum. Şimdi bu mâruzâtımın 
dışında kalan konulara da müsaadenizle arzı 
eevabedeyiım. 

Halk Partisi sözcüsü arkadaşım, suçüstü 
b unlarının ödenmesi konusuna temas ettiler. . 
Diğer temas ettiği konuları bu •mâruzâtımla 
cevaplandırmış durumdayım. Adalet Bakanlığı
nın, 1952 senesinden 'beri tera'Iüküm etmiş 
7 500 0O0 lira borcu vardır. Bu borç, suçüs
tü tahsisatının kifayetsizliğinden ehli vukufla
ra, istihdam edilen ellili vukuflara 'borç, keşfe 
gıitmiş olan hâkime borç, kâtibe borç ve onları 
keşfe götüren nakil vasıtası sahiplerine borç, 
ocza ev'ler/ne cum.Uk veiünlcro borç, cv^a ev
lerinin ve adliyesi dairelerinin suyu ve elektri
ği borcu olarak, senelik tahsisatın yetmemesıi 
su-etiyle terakküm etmiş 7 500 000 lira bo.rcu-

ııız vardır. Ve bu, 1952 senesinden beri devam 
etmekte idi. Alacaklılar 1952 senesinden beri 
sızlanmış ve fakat tahsil edememişlerdir. Biz, 
.m sene bunu tamamen tasfıiye ettilk, Bakanlığın 
•bütçesi üzerinde, âzami derecede ne yapabiliriz 
meselesini ele aldık ve 2 500 000 lirasını kendi 
bütçemizden - birçok ihtiyaçlarımızı kısmak 
suretiyle - sağladık. Gerisini de Maliye yeni 
tahsisat vermek suretiyle, yaptığımız temasla-
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rı müspet karşılıyarak tahsisat vermek suretiyle 
bunun kanunu çıktı ve süratle tatbikatına göç
tük. Her tarafa ödenekleriM göndermek süratiyle 
15 seneden beri beklenmekte olan alacaklıları
mızın durumunu kurtarmış okluk. Şimdi borç
suz bir adalet cihazı ile karşı karşıya olduğu
nuzu ifade eddbilirim. Bundan sonraki duru
mumuzu yeni bütçelerle tanzim etmeye ve böy
le borçsuz bir faaliyet devresini yaşamaya ça
lışacağız. 

Ali Karahan arkadaşım, konuşmasında iki 
mevzu üzerinde durdu. Birincisi, temel hak ve 
hürriyetler kanununun hürriyetleri tahribedeee-
ğini ifade etti. Bunu konuşmamın bidayetinde 
cevaplandırmıştım. 

Bir de, «38 sayılı Kanun var mıdır, yok mu
dur? Adalet Bakanlığı bunu niçin tatbik etmez?» 
gibi bir sual tevcih ettiler. 

38 sayılı Kanun vardır ve tatbik edilmekte
dir. Tatbikatı hiçbir fark gözetilmeden eşidola-
rak yapılmaktadır. Biz kanunları savsaklamaya, 
kanunların tatbikini geciktirmeye mezun değiliz. 
Vazifemiz onları tatbik etmek, tatbik etmiyen-
leri murakabe etmektir. Savcılar bunu tatbik et
mektedir. Tek taraflı değildir tatbikatı, her ta
raflıdır. Adaletin karşısında suç işliyenin sıfatı, 
hüviyeti, partisi, rozeti bir mâna ifade etmez. 
Adalet karşısında herkes eşittir. Binaenaleyh su
çu işliyen kim olursa olsun adalete sevk edilmek
tedir arkadaşlar. Size burada rakamlar verebili
rim. Şimdiye kadar 38 sayılı Kanunu, Tedbirler 
Kanununu ihlâl etmiş olan gazetelerin, mecmua
ların isimleri vardır. Bunların içerisinde iktidara 
yakın olanlar, resmî organ olmamakla beraber ik
tidarı tutanlar olduğu gibi, muhalefet saflarını 
destekliyen gazeteler ve tarafsız .gazeteler de, mec
mualar da vardır. Bu gazetelerin ve mecmuala
rın, bir nevi teşhir mânası çıkar diye, isimleri
ni ve rakamlarını vermekten içtinabediyorum. 
«İçtinabediyorum, lâfı belki mahalline masruf 
olmadı, mahzur mütalâa ediyorum. Bu kürsüden 
kimseyi teşhire hakkımız yoktur. Ama bu rakam
ları araştırmayı arzu edenlere ve bu isimleri öğ
renmeyi istfiyen arkadaşlarımıza hemen tevdi ede
bilirim. Tetkik ederler ve görürler ki, kanunları 
ihlâl edenler, kim olursa olsun, kime yakın olur
sa olsun, kime sempatizan olursa olsun aynı mu
ameleye tabi olmaktadırlar. Aksi mütalâa edile
mez. Binaenaleyh, arkadaşımın bu mütalâası, zan

nediyorum ki, realite ile bağdaşır bir mütalâa de
ğildir. 

Bahattin Uzunoğlu arkadaşım; hazırlık tah
kikatının jandarma ve polisten alınmasını, savcı
lara verilmesini arzu ederler. Bu bizim de arzu
muzdur. Fakat bugünkü imkânımız, maalesef iş 
kesafeti bakımından bize bu arzuyu tahakkuk et
tirme imkânını vermiyor. Fakat, çalışmalarımız 
bu istikaımetdedir. Hiç olmazsa ilk merhalede, mü
him olan dâvaların-* hazırlık tahkikatını bizzat 
savcıların yapmasını sağlamak ve diğerlerinin 
hazırlık tahkikatını da jandarma ve polisten ala
rak bir adlî polisin, adlî meslek okulundan çık
mış personelin eliyle adlî zabıtada müstahdem 
kimseler eliyle yapılmayı mümkün kılacak tedbir
leri geirmek üzereyiz. 

Bâzı arkadaşlarım istinaf tekşilâtı üzerinde 
durdular. Temyiz dairelerini çoğaltmak, üye ade
dini çoğaltmak kâfi değildir, istinafı kurmak su
retiyle meseleyi halletmek yoluna gitmek lâzım-

* dır, dediler. Bu muhterem bir mütalâadır ve Ba
kanlığımda istinaf mahkemelerinin kurulması 
mevzuunda geçmiş senelerde çalışmalar yapılmış
tır. Hattâ elimizde bir tasarıda vardır. Fakat is
tinaf. mahkemelerini kurmak, hevesle olacak bir 
mevzu değildir. Personelinden tutun binasına ka
dar, hâkiminden tutun odacısına kadar meselele
ri derinliğine tetkik etmek ve çok emin fakat 
çok isabetli adımlar atarak tedbirleri bulduktan 
sonra bunu ele almak lâzımdır. Bunun bir heves 
bir arzu mahsulü olarak hemen, herşeysi düşü
nülmeden ele alınmasında biz mahzur mütalâa et
mekteyiz. Üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 

Yunus Koçak arka'daşum Teimel haik ve hür
riyetler Kanununa temas etti. Bunun cevabı
nı arz ettim. 

Her vesile ile mûtadı olduğu veçhile 141 ve 
142 nei maddelere temas ettiler ve bunun Ana
yasaya aykırı olduğunu bir kere daha bu kür
süde tekrarlamalkta kendi politikaları bakımın
dan fayda mütalâa ettiler. Anayasanın şümu
lü, hududu içerisinde olan ve Anayasa mües
sesesi tarafından karara bağlanan bir şeyin 
mütemadiyen 'münakaşasını yapmak, zannedi
yorum ki, bu müesseselere hürmetsizlikten baş
ka bir mâna ifa'de etmez. Bir başka mâna ifa
de eder o da şudur: Ne olursa olsun mütema
diyen mermere düşen her damlanın iz etttiğ'i gi
bi, her vesile ile bunu söylemekte kendi po-
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litikamız ve hedefimiz bakımımdan fayda var
dır mânasını ifade eder. Ama hiçbir zaman 
düşündükleri tahakkuk etmdyecelktır. 141 -
142 ncı maddeler, hürriyetleri tahrlıbed'en .mad
deler değildir, hürriyetleri tathribet'mek için 
ı'ejlmde değişiklik yapımalk isti'yenlerin maksat
larını tahakkuk ettirememelerini temin etmek 
için. konulmuş olan maddelerdir. Fikir özgür
lüğünden bahsederler. Fikir özgürlüğü güzel 
şey, insan kendi kafasında istediğini düşünür 
fakat bu düşünceyi dışarıya intikal ettirdiği 
zaman, yani yazı, söz, resim ve sair vasıtalarla 
bunu intikal ettirdiği zaman cemiyetin, toplu
mun menfaatleri hâleMar oluyor mu, olmuyor 
mu? Bunu cemiyet kontrol eder. Hiçbir zaman 
hürriy etler, hürriyetleri temin eden Anayasayı 
tahrip için kullanılamaz. Fikir özgürlüğünü 
biz onların anladığı mânada anlayamayız. Ana
yasamız da buna müsait değildir ve Anayasa 
Mahkemesinin görüşü de buna .müsait değil
dir. Ama onlar, aynı şeyi söylemekte berdevam 
olacaklar. Onları bundan vazgeçirmelin elbette 
kanuni tedbirleri olacaktır. 
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kukuna taraftarız, Adalet Bakanlığı çalışmalıdır 
'bunun üzerinde. Nasıl çalışmalı diye bir sual so
ruldu. O suale verdiği cevap, fikrini izah etmek 
bakımından verdiği cevap şu: Mülkiyet ve miras 
muayyen kimselerin elinde servet ve mülkiyet te
raküm ediyormuş, bunları tevzi edici, sosyalleş-
tirici »bir tasarı getirmemiz lazımmış... E, Ana
yasamıza bu arzular uyar mı?.. Anayasamız miras 
hukukunu tanımış, Anayasamız aile hukukunu 
tanımış, Anayasamız mülkiyet hukukunu tanımış, 
sosyal adaleti de kalbul etmiş. Ama kimin hak
kını kime devretmeye mezunuz?.. Bizim anlayışı
mız ve Anayasanın emri, onların arzusuna müsait 
değildir. Ama onların politikası, onların maksa
dı bu ifade" ettiklerine uygundur ve iç âlemleri
ni bu vesile ile bir kere daha ifade etmiş olma
ları, kendilerinin hangi yolun yolcusu ve hangi 
özlemin arzucusu olduklarının bir kere daha ifa
desi olması itibariyle memnun olmuş bulunuyo
ruz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Toprak refor
mu dedim, Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Saym Koçak, demin ne kadar 
şikâyet ediyordunuz size yapılan müdahaleler
den... 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇEB (De
vamla) — Mazhar Arıkan arkadaşım yer temi
natı üzerinde durulmasını temenni ettiler. Haki
katen hâkimlerin yer teminatı, coğrafi teminatı 
üzerinde durulması gerekir, kanısındayız. Ken
dilerine fikir olarak tamamen iştirak ettiğimi 
ifade etmek isterim. Bugün için tatbikat şudur 
arkadaşlar: 60 lira asli maaş kadrosunu almış olan 
hâkim teminata kavuşur, yer teminatına. Yani 
muvafakati olmadan, rızası olmadan yeri değişti
rilemez.. Fakat bunun altındaki maaşta, yani 50 
lira asli maaş kadrosunda dan bir hâkim 50 lik 
kadroda 60 ı alır, 70 i alır, 80 i alır, fakat kad
rosu 50 olduğu için teminatsızdır. Bu, adalet 
içinde bir adaletsizliktir. Eğer hâkim için yer 
teminatı lazımsa bu maaşla ölçülmez. Hâkim 
hâkimdir, maaş derecesi ne olursa olsun, bu te
minat hepsi için lâzımdır, değilse hiçbiri için de
ğildir. Aslında, hâkimlerin yerinin değişmesinin 
endişesi şuradan geliyor; gelmiş geçmiş tecrübe
lerimiz bize bu endişeyi vermiştir, hâkimler bir 
teminata mazhar olmazsa, iktidar hâkimin yerini 
değiştirdbilir, bu değiştirme bir nevi mânevi bas
kı olabilir, kararlarına müessir olafbilir. Binae-

İkt'idarın tutumunun, daima Anayasaya ay
kırı olduğunu söylediler. Bu, dillerünc doladık
ları bir konu, mesnetsiz bir mütalâa... Hangi 
tasarruf Anayasaya aykırıdır? Bunu izah eltime-
d'en, iktidarın daima Anayasaya aykırı olan tu
tumlarına bir ilâve daha yarıyorlar. Ne imı«? 
o? Temel hâk ve hürriyetleri korumaya matuf 
di an tasarımız. Tasarı henüz gelmeden, tasarı
nın muhtevasını 'henüz bilmeden, gaipten haber 
verircesine bu tasarının hürriyetleri tahribet-
t'iğinl bu kürsüden söyleycbilımck bilmiyorum, 
yani nasıl mümkün oluyor bunu thafsalam almı
yor. Ama, haVikatlar ne olunsa olısun. rvVViti-
kamız bakımından fayda vardır, halk efkârını 
böyle hazırlamak istiyoruz diyorlarsa o başka. 
Ama hiçbir zaman halk efkârının yanıltılma-
sma bizler, mesul insanlar olarak, müsaade et
meyiz. Elbette büz de halk efkârını aydınlat
mak vazifesini ifa edeceğiz. Getireceğimiz ta
sarı sözlerimin basında ifade ettiğim prü'bi. hür
riyetleri taıhrdbeden tasan değildir. Hürriyet
le r'i himaye öden, ayakta tutan, koruyan tasarı 
olacaktır. 

Yine Koçak arkadaşını, hakikaten anlıyama-
dığım bir mütalâa sordettiler, dediler ki; biz par
ti olarak mülkiyet ve aile hukukuna ve miras hu-
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naleyh, hâkimi tam bir vicdan huzuru içinde ça
lıştırmak için bir teminata kavuşturmak lâzım
dır. Bu ne olahilir? Bu olur, şe'klindc düşünül
müştür. Ama bugün için artık hâkimlerin nakli 
tâyini, te'b-dili, iktidarla, siyasi otorite ile ilgisi 
olan bir mevzu olmaktan çıkmıştır. Yani Yük
sek Hâkimlere meselenin tamamen bırakılmış ol
ması 'bizatihi teminatın sağlanmış olmasının açık 
ifadesidir. Onun dışında artık hâkimlere yer 
değiştirilmez, yer değiştirilmemesi lâzımdır, gibi 
ikinci bir teminatı sağlamanın veçhesi* yoktur. 
Hele bu bir kısmına sağlanır, bir kısmına sağlan
mazsa bunun adalet mantığı ile de izahı kabil de
ğildir. Biz bunu tasarımızda hâkimlerimiz için 
sıyyanen dört sene olarak kauul ettik. Öyle düşü
nüyoruz, öle sevk ediyoruz. Bir hâkim kanunda 
yazılı sobep ve zaruretler tes'bit edilmedikçe dürt 
sene değiştirilmesin, fakat dört sene geçtikten 
Sonra değiştirilebilsin. Kim değiştirecek? Yüksek 
Hâkimler Kurulu. Bugünkü tatbikatta büyük 
şehirlerde vazife gören ve teminatlı olan hâkim
lerimizin lehinedir, bu durum. Fakat mahru
miyet bölgelerinde ve yurdun ücra yerlerinde 
vazife gören'ler için de bir ıstırap mevzuudur. 
Çünkü-öbürüsü rızası olmadan kalkmaz, bu da 
istediği kadar talep olsun gitmek imkânını bula
maz. Binaenaleyh, bu adaletsiz durumu refet
menin tedbirini getiriyoruz. Arkadaşımın mü
talâalarına,, bu itibarla iştirak ediyorum. Zan
nederim ki, müzakeresinde arkadaşlarımız bize 
'büyük ölçüde müzaHıir olurlar, bu adaletsizliği 
de ortadan kaldırmış oluruz. 

Atıf Şohoğlu arkadaşım ikinci konuşmasında, 
doğru dürüst bir kanun getirmemiştir, Adalet 
Bakanlığı dediler. Biz getirdiğimiz kanunların 
ifadesini yaptık, listesini sunduk. Başbakan
lığa sunduğumuz kanunların adedini verdim. 
8 - 1 0 kanunu Parlâmentoya sevk etmişiz. 8 
kanunu Başbakanlığa sunmuşuz ve yine 10 ka
nun üzerinde çalışmalar son safhaya getiril
miştir. Zannediyorum, ki, bu tarizlerinde tama
men haksızdırlar. 

ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Çıkmadı de
dim, iki seneyi dolduruyor. 

ADALET BAKANI HASAN DlNÇER 
(Devamla) — Biz hazırlayıp getiriyoruz. Çı
karması sizden. Ne yapalım bu bizim eli
mizde d^ğil. Parlâmentonun çalışmasına t^sî^ 
etmeye imkânımız yoık, getiriyoruz ivedilik isti

yoruz, çıkarılması için komisyonlarda mesai sarf 
ediyoruz. G-erisi artık Parlâmentonun Yüce tak
dirine ve çalışmasına bağlı bir iştir. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çoram) — 
Zam kanunları vızır vızır çıkıyor. 

BAŞKAN — Usul dışı dcvranışımızı biliyor
sunuz, bile bile de davranıyorsunuz. Hayret, 
alışkanlık galiba, 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Yalan mı söylediklerim. 

BAŞKAN — Sayın Sanyücc, mütemerrit ol
mayın bari, çok rica ederim. 

ADALET BAKANI HASAN DlNÇER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu mâru
zâtımla zannediyorum verilmesi mümkün 
olan ve zaman ölçüleri içerisinde ifade edil
mesi münasibolan cevapları arz etmiş durum
dayım. Bununla beraJber cevabı verilmemiş 
noktalar bulunabilir. Fakat hepsini not ettim, 
servislerimde çalışan arkadaşlarım da kendi 
servislerine ait notların] almışlardır. Şuna 
emin olmanızı bilhassa rica edeceğim; burada 
söylenmiş sözler, ileri sürülmüş olan temenni
ler ve tenkidler mutlaka değerlcndirileeelk ve 
önümüzdeki mesai yılı içinde mümkün olan
lar, mâkul olanlar yapılacaktır. 

Hürmetlerimi sunarım. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaşları
mız soru sormak isterler. Sıra dâhilinde ar-
arkadaularıma •soru sorduracağım, istcdikleri;-
mize cevap verirsiniz. (Yazılı olsun, sesleri.) 

Sayın Neriman Ağaoğ'lu, buyurun. Sorular 
kısa ve hiçbir izah bulunmaksızın sorula'cak, 
lütfen... 

NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Ted
birler Kanunu hakkında bir sual soracağım 
Fikir hürriyetine, söz hürriyetine ve avın 
zamanda yazı hürriyetine vo tok t̂ -n-f'i-ı ;«lî. 
yen bu kanun ne zaman değiştirilecek? Bunu 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
Bakan. 

ADALET BAKANI HASAN DlNÇER (De
vamla) — Tedbirler Kanunu bugün meriyette
dir ve verdiyim ''zahattan anladı İnendi vnr"b il p 
tek taraflı değil, her taraflı tatbik edilmekte
dir. Tedbirler kanununun kaldırılması konusu 
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bir Hükümet meselesidir. Adalet Bakanlığı ola
rak mevzuu, tedbirler kanunu kaldırılacaktır. 
veya kaldırıl mıyacaktır diye şu anda bir ce
vaba bağlıyamam. Fakat benim vazifem 
Tedbirler Kanununun tatbikatında eşit hare
ket edilmesini temin ve müsamahasız bir tat
bikatı sağlamaktır. 

NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Efen
dim, sualimi iyice tebarüz ettiremedim. Yazı 
hürriyetini, söz hürriyetini hiçe sayan neşri
yata karşı tek taraflı işliyen Tedbirler Ka
nununu sormak istemiştim. Birden heyecanlan
dım. affedersiniz, kelimeler birbirine karıştı. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Tedbirler Kanununa muhalefet 
neşriyat yapan her temayüldeki gazeteler için 
aynı muamele tatbik edilmektedir ve günlük 
neşriyatın kanunu ihlâl eder mahiyette oluşu 
karşısında da toplatma kararı hepsi için alın
mıştır. Size bir fikir vermek için şu kadarını 
ifade edeyim ki; şimdiye kadar 74 toplatma 
kararı alınmıştır. Bu 74 toplatma kararında 
her temayülde gazete ve dergi mevcuttur. Ama, 
bunların isimlerini vermeyi, bir nevi teşhir 
mânası çakması bakımından, doğru bulmuyo
rum. Ama arzu eden arkadaşlarım adlî cihaz
ların yaptığı tatbikatın tara/fsız bir hüviyet 
içerisinde cereyan ettiğini anlamaları bakımın
dan, listeyi her zaman tetkik edebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Feyzi Kalfagil. 
FEYZİ KALFAGİL (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, seçim bölgemle ilgili olarak arz ede
ceğim hususları, Sayın Bakana bir iki defa 
arz etmiştim. Mesele Diyarbakır barosunca, 
savcılıkça ve Adliye Komisyonunca da Bakan
lığa üç yıldan beri intikal ettirilmiştir. Diyar
bakır'da yalnız bir ağır ceza mahkemesi var
dır. İlçelerinin çokluğuna, birbirine uzaklığı
na, iş hacminin mahiyetine, çokluğuna ve di
ğer illerdeki emsaline göre ikinci bir ağır ceza 
mahkemesi kurulması zarureti var mıdır? Bu 
bususta ne düşünülmektedir? Mâruzâtımın bi
ri budur. 

Bir de, Diyarbakır merkez ilçesinde işler 
karşılanmıyor, bugün yalnız bir asliye mahke
mesi vardır. Hâkimin yıllardan beri gayretine 
rağmen tahammülü kalmamıştır. İkinci bir as
liye ceza mahkemesinin kurulması biran evvel 
düşünülüyor mu? 

ADALET BAKANI HASAN D1NQ.BR (De
vamla) — Arz edeyim efendim, Bakanlığı
mızdan, mürettep ve müstakil ağır ceza mah
kemesi kurulmasını havi taleplerin adedi 248 
dir. 248 yer ağır ceza mahkemesi kurulmasını 
ister. Biz bunları, ihtiyaç sırasına göre de 
tasnif etmişizdir. Diyarbakır da ihtiyaç sıra
sında önde gelen yerlerden birisidir. Vaktini 
söylemek benim için mümkün değildir, şu- iti
barla mümkün değildir : Bugün yeni teşkilât 
kurmak için elimizde kâfi kadro yoktur. Muh
telif kanun tasarılariyle kadrolar istedik. De
minki mâruzâtım zannediyorum bunu ifadeye 
yeter mahiyet taşımaktadır. Lütfedip bu kad
ro kanun tasarılarımızı çıkarıp bize bu imkânı 
verirseniz, Diyarbakır'ın öncelik almış, bizim 
tasnifimize göre öncelik almış olan bu arzusu 
tahakkuk edecektir. Fakat şu anda yeni ağır 
cezalar kurmaya, bilhassa 248 talebi karşılama
ya maalesef imkân yoktur. Fakt, bunun şu 
anda olmayışı, bundan sonra da olmıyacaktır, 
mânasına gelmez şüphesiz. İhtiyaçları tesbit 
ettiğimiz ve öncelik verdiğimiz konularda bu
nu en kısa ölçü içerisinde, ilk imkânda ta
hakkuk ettirmeye çalışacağız. 

Asliye cezayı da aynı şekilde cevaplandır
mak mümkündür. Yalnız, bu vesileyle şunu 
arz edeyim; biz ağır cezada 248, asliye ceza
da, asliye hukukta, sulh hukuktaki taleplerin 
adedi şüphesiz bununla mukayese edilirse çok 
kabarıktır. Şimdi, bütün bu talepleri mâkul 
ölçüler içinde nasıl karşılarız? Bir defa tale
bin, ehemmi mühimine tercih etmek suretiyle 
ele alınması lâzım. Bir de, imkânlarımıza gö
re ele alınması lâzım. Buna göre Bakanlıkta 
bir komisyon toplanmıştır, bir iş baremi ya
pılmıştır. Bu iş baremine göre, ikinci bir 
ağır ceza kurulması için işin 2:50 yi geçmesi, 
asliyelerde 1 000 i geçmesi, sulıhlerde 1 200-1 500 ü 
geçmesi gibi esaslar konmuştur. Binaenaleyh 
bu ölçüler içinde taleplerin iş durumunu tes
bit ediyoruz, talebolmasa dahi umumi olarak 
kontrol ediyoruz ve bir tasnife tabi tutuyoruz, 
imkânlarımızı, bu tasnifte öncelik alanlara 
vermek suretiyle meselemizi halle çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Balka

nımızdan bölgemi ilgilendiren bir sual sormak 
istiyorum. Türkiye'de kurulması mukarrer 

http://D1NQ.BR


M. Meclisi B : 64 25 . 2 . 1967 O : 2 

olan bölge ceza evlerinden 'bir tanesinin Bur
dur'da kurulacağı takarrür etmiş idi. Son du
rum nedir? Açıkça Sayın Bakanımın buna ce
vap vermesini istirham ediyorum. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) Efendim, Burdur'da 'bir bölge ceza 
evi kurulması takarrür 'etmiştir. Arazisi alın
mıştır, hattâ kuyusu kazılmak suretiyle suyu 
da çıkarılmıştır. Bu senenin imkânları içeri
sinde buna bağlıyacağız. Bu sene imkânımız 
mahdudolmakla beraber, programımızda 1967 
de başlama esası vardır. Başlanacaktır, fakat 
her halde birkaç senede (bitirecek durumda ol
duğumuzu da 'şimdiden ifade etmek isterim. 
Bu sene başlanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun bu
yurun, kısa olacak. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Efendim, her sene yapılan ceza evleri turistle
rin gelip gezeceği yerlerde yapılmaktadır. 
Acaba bu ceza evlerinin yapılması düşünülür
ken, Avrupa'dan gelen turistler Türkiye'de 
hapisane olduğunu (görsünler diye mi, bunun 
için mi yapılıyor, yoksa 'başka bir düşünce ile 
mi yapılıyor? Bunu öğrenmek istiyorum. 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Efendim, şimdi ceza evlerinin yeri
ni tesbit için bâzı ölçüler, esaslar koyduk. 
Koyduğumuz esaslardan birisi de göze batar 
yerde olmaması esasıdır. Yani bir anabulvar-
da, turistik yerde, cadde üzerinde olmaması 
esası üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Ama 
dediğiniz gibi, daJha evvel yapılmış, hakika
ten «n frapan yerde ceza evlerimiz vardır. Ve 
büyük merkezlerimizde eskiden yapılmış ceza 
evlerimiz böyledir. Meselâ tstanlbul'da Sultan
ahmet Ceza Evi; bir tarafta Ayasofya, bir ta
rafta Sultanahmet Camii, bir taraftan da onun 
yakîniinde ceza evi. Burdur'da Hükümet kona
ğı ile karşı karşıyadır, Afyon'da bulvar üze
rindedir. Hulâsa birçok yerlerde ceza evleri
miz hakikaten en mutena yerde vaktiyle inşa 
edilmiş. Merkezî yer olsun diye inşa edilmiş
tir. Zaptı rabt kontrolü kolay olsun mıülâhaza-
siyle eskiden böyle düşünülmüş, ortada kal
mış. Fakat bugün biz yeni inşa ettiklerimizi, 
sizin düşündüğünüz mahzuru düşünerek, biraz 
belediye hudutları iıçinde olmak şartiyle, mes

kûn yerlerden de uzak 'bir yeri seçmeli suretiyle 
yapıyoruz. Ve peyderpey eskilerini de bütçe 
imkânlarımız nisbetinde nakletmeye çalışıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Akçalıoğlu. 
HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Müs

tehcen neşriyat kanunen yasak olduğu halde 
gazetelerde, mecmualarda alenen ve serbestçe 
çırılçıplak resimler neşredilmektedir, kartpos
tallar satılmaktadır. Bunların bu kadar fü-

. tursuzca neşredileıbUmesinin sdbebi, kanunlar 
mı va'zıih değildir, takilbat mı yapılmamakta
dır. Ne düşünülüyor? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Devamla) — Şimdi efendim, kanunlarımızın ih
lâli halinde takibat yapılmaması diye bir şey 
yoktur. Adliyenin çalışması, maalesef hakikaten 
gözden kaçan bir çalışma oluyor. Meselâ, gün
lük gazeteleri alır okursanız, neşriyatı Tedbir
ler Kanununa aykırıdır. Fakat s'avcı o gün 
onun toplatılması için karar istemiştir hâkim 
de vermiştir. Fakat biz bunu radyo ile ilân et
meyiz, gazete ile neşretmeyiz, fakat vazife yeri
ne getirilmiştir. Demin rakamlarını verdim. 74 
tane toplatma kararı alınmıştır. Müstehcen neş
riyat, kanunları ihlâl ettiği ölçüde takibedil-
mektedir, mahkemeye verilmektedir. Fakat bâzı 
suçlular, mahkemeye verilmiş olmasına rağmen, 
cezadan korkmamak suretiyle, bunu yapmakta
dırlar. Bir sansür esası Anayasamızca reddedil
diğine göre, sadece neşriyat yapıldıktan sonra 
kanunların ihlâli bahis konusu oluyor. Ve bu da 
tahkik konusu oluyor. Binaenaleyh, müstehcen 
diye tavsif ettiğiniz neşriyat kanunlarımıza 
temas eden yasak fiil olduğu ölçü içinde takibe-
dilmektedir ve üzerinde hassasiyetle durulmak
ta ve durulacaktır. Ama, bunun dışında ka
nunlarımızın kifayetsiz olduğu mevzular var
dır. Tatbikat, bize bu fikri telkin etmektedir 
ve çalışıyoruz üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Kasım önadım. Bir kişiye 
daha sual hakkı verdikten sonra yeterlik önerge
sini okutacağım. Yeterlik önergeleri aynı zaman
da suallere de şâmildir. 

Buyurun Sayın önadım. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Son günlerde 

basından öğrenmiş olduğumuza göre, rejim düş-
J manı ve demokratik nizamlara düşman MDO çe-
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tesinden bahsediliyor. Bu neşriyat üzerine savcı
lıkça tahkikat yapılıyor mu, yapılıyorsa tahkikat 
ne safhadadır? 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER 
(Devamla) — Bu neşriyat ihbar telâkki edilmiş
tir ve savcılıkça tahkikata tevessül edilmiştir. 
Henüz hazırlık tahkikatı safhasındadır. 

BAŞKAN — Saym Onan bir soru soracaksı
nız lütfedin. Bir sual. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Bir sual 
mı? Başka bir sualim daha var. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim, bir sual sora
caksınız ve Yüce Meclis şayet yeterlik önergesini 
reddederse o zaman 10 tane de sorabilirsiniz. Bu
yurun sorun efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Saym 
Başkan, Sayın Bakandan rica ettiğim sorum şu
dur : Ankara icra memurluklarınm ve icra tetkik 
mercilerinin ve bâzı mahkemelerin çalıştığı De
nizciler Caddesi Konak Handaki binaya senede 
150 bin lira kira verildiği halde bu binanın sağ
lığa, rahat bir şekilde çalışma düzenine aykırı ni
telikte olduğu yaptırılan delil tesbiti raporu ile 
sabit olduğu Bakanlıkça bilinmekte midir? Şa
yet biliniyorsa bu binada gerek çalışan me
murların ve gerekse buraya işi düşen vatandaş
ların daha fazla sıkıntı çekmelerine neden müsa
ade edilmektedir? Bakanlık bu sıkıntılı hale âcil 
bir tedbir alacak mıdır? 

İkinci sualim; mükerrer suçlardan sanık 
olan... 

BAŞKAN — Saym Onan, lütfen bu konuda 
ısrar etmeyiniz. Bir milletvekili bir sual mi so
rabilir, on sual mi sorabilir, yüz sual mi sorabi
lir, henüz bu meşkûk. O bakımdan rica ediyo
rum; diğerini de yazılı olarak sorarsınız, yazılı 
cevap alırsınız. 

Buyurun Saym Bakan. 
ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER 

(Devamla) — Şimdi efendim sorduğunuz sual, 
üzerinde çalıştığımız bir konunun sual olarak 
ifadesidir. Hakikaten Ankara'da icra daireleri
min çalıştığı bina kifayetsizdir, başka bir binaya 
nakli âcil bir mesele olarak karşımızda durmak

tadır. Bunun için, aylardan beri Ankara Ad
liyesine yakın bir bina aramaktayız. İnşa edil
mekte olan, inşaatı yakında bitecek olan bir 
binayı da kiralamak için teşebbüse geçtik. Fakat, 
bize verilen raporlar ve binanın teşkilâtı ölçüleri 
yine istediğimiz ferahlığı sağlamıyacak durumda 
olduğu için ondan da vazgeçmiş durumdayız. 
Bir bina aramaktayız, icra dairelerinin hizme
tini ifaya müsait bir binayı bulduğumuzda kira-
lıyacağız. Başka uzak yerde binalar bulunmuş
tur, fakat gerek hâkimlerin, gerek avukatların 
mütalâaları, baroların ve adalet encümenlerinin 
mütalâaları, binanın daha uzak yerde kiralan
masının mahzurlarını ifade edecek şekilde te
merküz etmiştir. Maksada uygun bir binayı bul
duğumuzda maddi fedakârlık yapacaktır. Ba
kanlığımız ve bunu kiralıya çaktır. Mevzu üzerin
de hassasiyetle duruyoruz. 

BAŞKAN — Saym Akalın, buyurunuz efen
dim, bir sual sorabilirsiniz. 

MUSTAFA AKALIN (Afyonkarahisar) — 
İki sualim var, hangisini tercih edeyim?.. 

BAŞKAN — Bir sual soracaksınız efendim, 
kısa. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Şimdi 
efendim, Yüksek Savcılar Kurulu, ki bir konuş
mamızda da arkadaşımız beyan etmiş, tam mâna-
siyle arzu edilen çalışma ve faydayı sağlamıyor. 
Bu itibarla bu kurulun eski hale ifrağı ile bu
gün Yargıtayda noksan olan ceza dairelerinin 
çoğaltılması hususunda bir düşünceye sahip 
midir? Böyle bir faaliyete girmiş midir Sayın 
Adalet Bakanlığı? 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER 
(Devamla) — Mevzuu inceliyoruz. 

BAŞKAN — Saym Akalın ve diğer arkadaş
larımız sorularını Riyasete gönderirlerse, bu şe
kilde yazılı soru haline getirir ve yazılı olarak 
cevaplarını alırlar. 

SLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Efendim, 
zapta geçirilecek mi? 

BAŞKAN — Evet efendim, onları Bakanlığa 
göndeririz ne gibi sorular varsa yazılı soru halin
de cevabını alırsınız. 
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Tamamdır Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (De

vamla) — Yüksek Meclisi saygiyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini mevkii 

muameleye koymadan önce son söz milletveki-
linindir hükmüne istinaden Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Abbas Çetin, buyurunuz. 

Açık oylamada oylarını kullanmamış arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS ALI OETÎN 
(Kars) — Muhterem Baçjkan ve sevgili arkadaş
larım, adalet teşkilâtınım bütün vatandaşlara 
emniyet telkin edecek derecede tarafsız olması 
her vatandaşım ve bu arada grupumuzun da çok 
arzu ettiği ve öyle olduğunu görmekle ımüftc-
hir okluğu bir mesel'edir. Bununla hâkimlerin 
Adalet Bakanlığından alınarak yine hâkimler
den: müteşekkil ve Yüksek HâJkimler Kurulu 
adı altındaki teşekküle bağlanmış olmasını çok 
hayırlı telâkki ettiğimizi ifade etmek isteriz. 
Gerçekten de günlük hayatın ihtirasla dolu hâ
diseleri arasında didişen ve her biri kendisini 
haklı zanneden kimselerin bir emniyetle, iç 
huzuru ile huzuruna çıkacağı bir hâkime çok 
ihtiyaç vardır. Ve hâkim böyle olduğu vakit 
cemiyetin düzenini korur. Fertler arasındaki 
bu bale, cemiyetimizin çok partili nizaıma gir
mesinden sonra, partilerimizin ve partilerimize 
intisabctmjjş şahıslarımızın da politika ihtirası1 

içinde miting meydanlarında hislerine tâbi ola
rak vâki hareketlerinin bitaraf, gerçekten bi
taraf bir 'adalet önünde değerlendirilmesi ce
miyetin teminatıdır. Bu itibarla da hâkimlerin 
tarafsız hale getirilmiş olmasını ve 'bütün va
tandaşlarda da hâkimlerin tarafsız olduğu ka
naatinin yerleşmiş 'bulunmasını veya yerleşmek-
te olmasını cemiyetimizin hâli ve istikbali ba
kımından çok hayırlı telâkki etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, hâkimlerin sistem 
itibariyle, mevzuat itibariyle bitaraf bir statü 
içinde olması ve hattâ kendisinin de cidden bi
taraf bulunması lâzımdır ama, kâfi değildir. 
Kâfi olan, 'bu lâzım olanı kâfi •mertebesine ulaş
tıracak olan, hâkimin vazife gördüğü yerdeki 
halkın da o hâkimi o şekilde görmüşı olmasıdır. 
Eğer halk hâkimi o şekilde 'görmüyorsa, hâki
min bitaraf olması ve bitaraf bir ıstatü içinde 
çalışmış olması kimseye emniyet telkin etmez. 
Hâkimi içinde çalıştığı kasaba, vilâyet, o halk
ta o hüviyeti görmelidir, 

Şimdi hâkimleri Yüksek Hâkimler Kurulu
na bağladık. Fakat hâkimin şahsi dcvranışla-
rını, şahsi davranışlarının hu vasfa erişmiş ol
duğunu veya olmadığını bilmek imkânı yok. 
Genç 'arkadaş fakülteden çukıyor, çok ta ciddî 
olmadığını hepimizin bildiği bir staj devresi 
geçiriyor, ondan sonra çekiyor kurayı falan 
kazaya hâkim olarak gidiyor. Adam gençtir, 
•birçok ihtiyatları vardır; içkiye düşkündür, 
oturuyor gece içkili bir lokantada kazada, bir 
takım kimselerle içiyor. Ama oyuna düşkün
dür, her kazada, her vilâyette olduğu gibi, oyun 
oynanan kulüpler vardır, oraya gidiyor, orada 
herkesin gözünün önünde oynuyor. Adam evi
ne düşkündür veyahut o soydan bir adamdır, 
mahkemeden çıkıyor, fırından ekmeği, kasap
tan eti, manavdan sebzeyi kucaklıyor yallah 
evine gidiyor. E... şimdiı bu şekildeki hâkim 
bulunduğu kazada, bulunduğu kaza çevresi içe
risinde içinde bulunduğu statü onu bitaraf kıl
mış olmasına rağmen ve kendisinin de bitaraf 
bulunmasınla rağmen vatandaşlara emniyet tel
kin etmez. Günün birinde beraber oyun oyna
dığı adamla başka 'birisi karşı karşıya huzuruna 
•gidebilir. E... sen şimdi hâkimle oyun oynamı-
yan adamın içindeki fırtınayı seyret... Arkada
şıdır, oyun arkadaşıdır diye vay geldi halime, 
diye içindeki fırtınayı seyret. Veyahut beraber 
oturup içtiği adamışa, başka birisinin beraber 
hâkimin huzuruna gittiğini görün vay geldi o 
adamın haline. Ama hâkim hiç bunların tesiri 
altında değil, gerçekten de değil, fakat ötekinin 
iiçinde fırtına kopuyor. E... şiuıdi hâkimleri bu 
ha'le getirmek, daha doğrusu bu nevi olan is
tisnai hâkimleri do hâkimlik meslekinin iste
diği vakar ve karektere kavuşturmak için bir-
şeyler yapmak lâzım. O bir şeylerin başında, 
Muhterem Vekilin kısaca ifade ettiği gibi, tef
tiş müessesesini ihdas etmek gerekir. Müfettiş 
bunları görecektir. Müfettişin; hâkim bu kararı 
niçin 'böyle verdin, hu kararı niçin böyle verme
din, efendim bu kararı böyle ver gibi, bir vazi
fesi yok. Hâkim hükmünde müstakildir, diledi
ği şekilde 'karar verir. Ama müfettiş hâkime; 
sen kumar oynıyamıazs,n, sen lokantalarda ale
ni olarak içki içemezsin, sen bir koltuğuna ek
mek, bir koltuğuna et, kucağına sebze 'doldu
rup gidemezsin... Müfettiş diyecek bunu. Bunun 
öbür tarafı, başka tarafı da var tabiî; gidiyor 
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efendim hâkini bîlüzum. yere üç defa keşif ya
pıyor. Müfettiş diyecektir İki, üç keşfe l'üzuım 
yok. Dosya hüküm safhasına gelmiştir, tetkik 
tetkik tetkik, vatandaş yanıp yakılıyor, tetkik 
tetkik... Müfettiş diyecektir ki, «Sen keşfe üç 
defa gidemezsin, tetkikten tetkike doısyayı ata
mazsın, ama dilediğin hükmü verirsin, ona ka
rışmıyorum» müfettiş bunu da diyecektir. 

Bu itibarla hâkimin, meslekin hususiyetine 
ve kutsiyetine uygun bir karekter ve vakarda 
çalışmasını temin unsurundan 'birisi, teminin 
•şartlarından birisi teftiş mekanizmasının olma
sıdır. Elbette k:'i, bu teftiş mekanizması1 yine 
Yüksek Hâkimler Kurulunun elinde olacaktır. 
Aklımıza geldiği gibi, yahut bir kısımlıar,nıny 
aklına gelmesi muhtemel olduğu gibi, siyasi cep
helerden filân bir teftiş, bu yo'k.. Meslekî yön
den ve hâkimin şahsi davranışı yönünden, yine 
hâkimlerden kurulu bir kurulun emriyle bu 
ifd yapmış olacaktır. Onun için teftiş mekaniz
masına çok ihtiyaç vardır. Vekilin bunu ifade 
etmesini, ben meslek adamı olarak, bir müjde 
telâkki ettim, kendisine teşekkürler ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, adaletin sürati için, 
bilhassa ceza dâvalarında adaletin sürati için 
ilk tahkikatı bîlüzum addederiz. îlk tahkikata 
lüzum görmeyiz. Usul Kanunumuzda vardır, 
başka bit' cemiyetin başka şartlarına göre ted
vin edilmiş, t<r. cüme edilecek bize alınmış bir 
kanundur. T"y.r.rı yılları dolduran meslek Ra
hatımdan '-,'lhi'H, meslektaşlarımın hemeı. Vere
si de bilir, ilk tahakikat, içerisine çürüyen mad
deler doldurulmuş ve yürüyen bir arabanın te
kerleğinin önüne taş koyarak, muhtevasını çü
rütmekten başka bîr şeye yaramıyor, yarama
mıştın'. O ilk tahkikat devresinde araya giren
ler barıştırırlar. Ceza vermek: cemiyetin hak
kıdır, mağdurun hakkı değilldir. Diyet usulü 
yok bizde. Araya girenler barıştırırlar, bütün 
deliller alt üst olur, neticede, kaatil beraet hük
münü giyer. O ilk tahkikat içerisinde tertipler 
yapılın-, şahitler uydurulur, tahrif ve tahrik se
beplen icadedilir ve iş son tahkikata intikal et
tiği zaman çok kere işin altından çıkmak güç 
o hır ve ayrıca ilk tahkikatın yapılması gere
ken müddet goeikir ve cezadan beklenen ib
reli müossiriyet unsuru da kaybolur. Bu itibarla 
ilk tahkikatı bîlüzum addederiz. Burada bir kı
sım arkadaşlarımız hazırlık tahkikatının sav

cılar tarafından yapılması lüzumuna değindi
ler. Daha çok bu şekilde değinen arkadaşları
ma hitabetmiş oluyorum. Bugünkü Usul Kanu
nuna gör3, ha:.:ılık tahkikatını yapmak savc-ı-
nın va:;.ifcsidri. vazifei asliye onundur. Zabılrı 
ona vekâleten vazife görür, Arkadaşlarım; ha
zırlık tahkikatının savcılar tarafımdan yapıl
ması lâzımdır, şeklinde bir fikir vazedecekleri
ne zabıtanın savcılığa vekâleten hazırlık tah
kikatı yapmamasını ileri sürmüş olsalardı daha 
yerinde, olaca'ktı. Bu, savcımın vazifei asliyesi-
dir. Onun için hazırlık tahkikatını coğrafi şart
ların ve kadro imkânlarının elverdiği nispette 
savcıların bizzat yapmalarında büyük fayda 
vardır, bu görüşe iştirak etmemek imkânı yok
tur. Ama, bir köyde suç işlenmiş; bir hakaret 
suçu, bir yaralama suçu, bir hırsızlık, o köye 
iki günde gidilmiyor, - Anadolu'da böyle yer 
çok vardır - telefonla karakola söyliyeceksiniz, 
karakol yapacak, başka çaresi yok. Savcı, biir 
köydeki bir koyun hırsızlığı için, iki gününü 
oraya feda edemez,. Çünkü beride başka vazi
feler var. O itibarla, kesin olarak bütün hazır
lık tahkikatı, illâ savcılar tarafından yapılsın, 
zabıta ona vekâleten hazırlık tahkikatıı yap
masın deme'k muvafık ama, memleketimizin 
«artları karşında tatbiki güç bir meseledir. 
Sadece mümkün olduğu nispette hazırlık tah
kikatımı savcıların yapmasını ve Adalet Ba
kanlığının da elindeki kadro imkânlarına göre, 
savcıların bu tahkikatı yapaca'k şekilde teç
hiz edilmesini ve adedlerinin çoğaltılmasını te
menni etmek lâzım, grupumuz da bu temenni
ye iştirak etmektedir. 

Ali Karahan arkadaşım, bugünlerde bir kı
sım gazetelerde çıkmakta olan Yassıada'ya ait 
yazılara değindiler. 

Sevgili arkadaşlarım; hâlimizi ve istikbali
mizi kardeşlik havası içerisinde yürütebilmek 
için, kanunların sınırı dışında konuşmamamız 
lâzım. Bu memlekette fikir hürriyeti, yazı hür
riyeti vardır, Anayasanın teminatı altındadır. 
Bu memlekette hepimizin kendilerine selâm gön
derdiğimiz adelet teşkilâtı vardır. Bu memleket
te suçluları cezalandıran kanunlar vardır. Bü
tün bunlar varken ve bütün bunların hiçbiri 
harekete geçmemişken Yassıada hâdiselerini 
ibir gazete yazıyor, Adalet Bakanı niçin seyirci 
'kalıyor, demenin mânasını tesjbit etmek müm-
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kün değildir. Adalet Bakanının ne üstüne va- I 
zifc? Şikâyetimiz o değil midir arkadaşlar? Biz 
iliyoruz ki, adalet, siyasi makanılai'in siyaset 
adamlarının tesiri dışında kalsın. Ondan sonra 
diyoruz ki; gazetelerde yazılar çıkıyor, Adalet 
Bakanı ne diye duruyor? Ne yapısın Adalet Ba
kanı? Savcılara emir versin, bütün gazeteleri 
toplattırsın mı?... Ne yapsın Adalet Bakanı?... 
Hâkimlere emir versin bunu yapanları içeriye 
mi tıktırsın?... O zaman ne yaparız, hepimiz I 
ayağa kalkarız burada. Hepimiz ayağa kalka
rız. Binaenaleyh, kanunların çizdiği yasak hu
duduna girmedikçe, hiç kimsenin sözüne, ya
zısına lâf etmeye hiç kimsenin halkla yoktur. 
Kanunların sınırı içine girerse, siyaset ada
mımın, bunun lâfını etmeye hakkı yoktur. O I 
zaman da adaılet mekanizması vardır. Her hâl 
ve kârda biraz samimî olmak lâzım ve gerçekleri 
göz önüne alarak konuşmak lâzım. İğnelemek I 
ve imadan kaçınmak lâzım. İğnelemedikçe 
herkes bu sözcülerin nereye mâtüf olduğunu, 
niçin söylendiğini biliyor. Gerçekçi olalım, sa- I 
•mimi olalım. Ne lüzum var, ne faydası var bun
ların?. Adam çıkmış yazıyor; kanun var, ada
let teşkilâtı var, suç ise verir cezaisini, değilse 
kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Eğer me- I 
seleleri yazma ve konuşma hürriyetini kanun
ların sınırı dışında, bu tarafa çekersek, şahsi 
takdir']eııimize bağlarsak, hele siyaset adamları
nın şahsi takdirine bağ.'arsak, asıl felâket o za
man kopar. Hiçbirimiz, hlçlbir şey konuşamayız, 
hiçbirimiz hiçbir şey yazamayız. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Çe
tin. 

ABBAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarını, bir dakikam kaldığı ihbarını al
dım. Danıştay kararları bahis mevzuu oldu, 
bir de ona işaret etmek isterim: Danıştay, Ada
let Bakanlığına bağlı bir müessese değildir. 
Onun burada konuşulması külliyen fuzulidir, 
kısaca ben de değineceğim. 

Sevgili arkadaşlarım; bir noktayı teslbit et
mek mecburiyetindeyiz. Son zamanlara kadar 
Danıştaym takarrür etmiş tevhidi içtihadı şu 
idi: Memur maaşını ister, memurun istiyeceği 
hak maaşıdır, mamurun dokunulnııyaeağı hak
kı maaşıdır, makamı değil. Bunun oofle yakın 
misâlleri vardır, vakit olsa söylerdim. Şahsan 
da bu misalin içerisindeyim. Ama §inıdi bir iç- | 

I tihat cılktı; bir bakan bir müsteşarı beğenmi
yor, müteşara diyor ki, sen iyi adamsın, sici
lin temizdir, kendin çalışkanısın, ama ben poli
tika adamıyım, sen hoşuma gitmiyorsun, sana 

I itimadım yoktur, al maaşını git başka bir yer
de otur. Devlet Şûrası çıkıyor diyor ki; «Ha
yır, bu yerinde oturacak.» E şimdi insaf ile 
düşünelim, vekil politika adamı, kendisine mil
let tarafından verilmiş bir mesuliyet vardır. 
Danıştay diyor ki ; sen bu sevmediğin, beğen
mediğin müsteşarla beraiber çalışacaksın. E na
sıl çalışsın aılkadaşım? Anayasadaki, «İdarenin 
her türlü eylem ve işlemi idari kazanın mura
kabesine tabidir» sözünü şu şekilde tefsir eden
ler vardır:. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Çetin. 
Rica ederim. 

ABBAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Bağlı
yorum.' 

Odacı vardır bir dairede, daire müdürü onu 
alıyor bu odadan, şu odanın 'kapısında dura
caksın diyor. Adam dâva açıyor diyor ki, «Ben 
şu odada iken masundum, pencereden rüzgâr 
gelmiyordu. Öteki odaya geçtim, pencereden 
rüzgâr geliyor, rahatsız oluyorum. Ayrıca, bu
raya fazlaca misafir gelip gidiyor, bana bah
şiş veriyordu, paltosunu şapkasını tuttuğum 
için, orada o da yoktur. Hem sihıhatim bozuldu, 
hem hakkım zayi oldu, ben eski yerimde otura
cağım.» Odacı geliyor eski yerine. E., nasıl olur 
şimdi, o müdür o odacı ile nasıl idare etsin, 
naisıl çalışsın?... Binaenaleyh, icranın Danışta
ym yerine kaim olmaması elbette lâzımdır, esas
tır. Ama Danıştaym da icranın yerine geçme
mesi, bundan daha çok esastır. Söylerimi biti-

I rirken şunu da arz edoceşim... 

BAŞKAN — Başka bir fikre geçmeyiniz. 
Rica ederim bağlayınız. 

ABBAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Hayır, 
isadece bir cümle s'öyliyeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün dolmuş dura
ğında, o'kibüs durağında vatandaşlar sıraya ri
ayet etmek mecburiyetindedir. Devlet Şûrasının 
da dâvaları ,görmdkte asgari bu duraklardaki 
sıraya riayet etmek psikolojisini isterim. 

Hürmetler ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan kifayet öner-
| gelerini okutuyorum. 

- G 1 0 — 
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Açık oylama muamelesi (bitmiştir, kupayı 
kaldırınız. 

Sayın Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeteri 

derecede görüşülmüştür. Müzakerelerin yeter
liğine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Mehmet Zeiki Yücetürk 

(Sayın Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müza

kereler kâfidir. Kifayetin oylanmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Gaziantep 

Süleyman Ünlü 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
T. İ. P. Grupu adına Sayın Yunus Koçak, buyu
runuz. 

Sayın Koçak, yeterlik önergesini vesile ede
rek, önerge dışına çıkmayımz, boş yere Riya
setle bir sürtüşmeye meydan bırakmayınız. Has
saten rice ederim. 

T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; adalet mülkün temelidir, buna riayet etme
miz lâzımdır. Adalet Bütçesi önemli bir bütçe
dir. Bu bütçe üzerinde bütün arkadaşlarımın, 
•bütün grupların fikirlerini tamamiyle açıkla
malarına meydan vermek için, biz Adalet Büt
çesi üzerinde görüşmelerin yeterli olduğu ka
nısında değiliz. Görüşmelere, her fikrin izhar 
edilmesi için, imkân verilmelidir. Bu bakımdan 
yeterliğin allcyihindeyiz. 

Kabul edeceğiniz Adalet Bütçesinin, bütün 
adalet mensuplarına ve teşkilâta hayırlı ve mil
lete uğur'lu olmasını temenni ederiz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum: Kabul edenler... Ka-
Ibull etimiyenlcr... Yeterlik önergesi ka'bul edil
miştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde
ki müzakereler sona ermiştir. Bölümlere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümler1! okutuyorum:' 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm 
11.000 

Lira 
12 000 Ödenekler 

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

Î2.O00 Personel giderleri 268 916 565 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

13.000 Yönetim giderleri 12 641 000 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

14.000 Hizmet giderleri 45 662 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 32 071 975 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 2 168 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Malkina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları. 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye 'teşk'ilive transfer 
harcamları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş tir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 830 000 
BAŞKAN — Kabul ederalter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 59 891 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler TC ;?-) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

eu -
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Bu şekliyle muhterem arkaçlaşlariım Adalet 
Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki müza
kereler bitmiş bölümler kaJbul ed'ilm'iş buluıir 
maktadrı. Bütçenin memlekete ve Millete ha-
yılı olmasını temenni ederim. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki Kanunun yapılan açık oylamasına 
140 arkadaşımız katılmıştır. 100 kabul, 38 red, 

T - » * 

2 çekinser oyu çıkmıştır. Gerekli oy çoğunlu
ğu sağlanamadığı cihetle gelecek birleşim tek
rar edi'lecekteir. 

Bugünkü program sona ermiş bulunmakta
dır. Bu sebeple 26 Şubat 1967 Pazar günü 

i saat 10.00 da toplanılmak üzere Birleşimi ka-
i patıyorum. 

I Kapanma saati : 19,25 

« • » • ı • 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Ahmet Topaloğhı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Ali îhsan Ulubahgji 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Ahmet Dallı 
Rıza Kuas 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 140 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 38 
. Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 308 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
M. E inin Gündoğdu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemâl Külâhlı 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kovni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 

Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabrı Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya Özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 

Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil ToközMi 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
Mckki Keskin 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
İsmail Hakki Yıldırım 

6X3 
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MALATYA 
Ham.it Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MUŞ 
Kâmil Özsarı yıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Haindi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçalı 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Mclâhat Gedik 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

Hüseyin Hüsnü Oran 
SİNOP 

Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birineioğlu 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Halil Balkıs 
Behiee Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

BALIKESİR 
Finııî Islimyeli 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejclet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağır oğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 

İZMİR 
Mustafa Uyar 

KARS 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MARAŞ 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

Oğuzdcmir Tüzün 
SİVAS 

Nasuh Nazif Arslan 
Gıyascttin Duman 
Kâzım Kangal 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmh 

KASTAMONU 
1 Hakkı Yılanlıoğhı 

[Çekinserler] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülck 
Ali Karcı 

[Oya katilmtyanlar] 

Kemal Sarıibrahimoğlu Ali Turanlı 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAIIİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (1.) 
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Âli Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğliu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Türkay 
Alparslan Türke§ 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR | 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU I 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlaa Küntay 
İbrahim Öktem 

I ö. Doğan Öztürkmen I 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır j 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

I Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bjk. V.) 

ÇORUM I 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
i Yusuf Azizoğlu (1.) 

Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu I 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
I Hüsamettin Atabeyli 
I Nafiz Giray 
I Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat önder 

I Nihat Pasinli 
i İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
I Mehmet İsmet Angı 

Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

I Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

| Hüseyin Yılmaz | 

GİRESUN I 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Kemal Ataman I 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Alıi Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul I 
Orhan Eyüboğlu I 
A. Coşkun Kırca I 
Abdurrahman Şeref Lâç 
lljıami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç ı 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan (t.) 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 

Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
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Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit fîatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlm 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp (I.) 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar özallp 

ORDU 
Ata Bodur (I.) 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyâoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüliezoğlu 
Süreyya Uluçay 

Şevki Yücel 
SİİRT 

Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osıaran Saraç (I.) 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Alli Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Atalay Akan 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rısa Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
îsmpıl Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner (I.) 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakır 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B . ÎKtNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Gider Vergileri Kanununda bâzı de

ğişiklikler yapılması halMnnda kanun tasarısı 
ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üye se
çilerek kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/300) (S. Sayısı : 189) [Dağıtma tarihi : 
24 . 1 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1967 bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyeti Senatosu Başlkanlığı teakeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 1/227; Cumhuriyet Senatosu ; 1/719) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 205 ; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 853) [Dağıtma tarihi : 
11 . 2 . 1967] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Dönem : 2 1 0 0 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z 4 ü 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/329; Cumhuriyet 

Senatosu 1/724) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 897) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 . 2 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7337-1/724 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 21 . 2 . 1967 gün ve esas: 1/329; karar: 68 sayılı yazınız: 
Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kındaki kanun tasarısmmı Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunun 23 . 2 . 1967 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. .7 7 . _, . . ., 
ibrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senctosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 126 

Kabul : 124 
Ret : 2 

Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 . 2 . 1967 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/329 C. S. 1/724 
No. : 108 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 2 . 1967 tarihli 37 nci Birleşiminde aynen kaibul 
olunan «Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz 
^olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




