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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci oturum
1969 yılı Başbakanlık Bütçesi üzerinde bir
süre görüşüldü.
Görüşmeler sırasında lisan nezaketine uymıyan sözler sarf eden Bursa Milletvekili Kasım
önadım İr Konya Milletvekili S. Faruk önder'e
birer takbih cezasının verilmesi kabul olundu.
Birleşime saat 13,00 te ara verildi.
İkinci oturum
Başbakanlık Bütçesi kabul olundu.
Birleşime saat 16,37 de 10 dakika ara veril
di.
Üçüncü oturum
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerindeki
görüşmelere devam olundu,
Birleşime saat 9,58 de ara verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Kars
İsmail Arar
Muzaffer Şamiloğlu
Kâtip
Kütahya
Mehmet Ersoy

Dördüncü oturum
Devlet Plânlama Teşkilâtı,
Danıştay,
Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlü
ğü ve,
Diyanet İşleri
olundu.

Başkanlığı

bütçeleri kabul

16 . 2 . 1969 Pazar günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere aynı gün saat 03,45 te Birleşi
me son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Nurettin Ok

t

Kâtip
Kars
Muzaffer Şamiloğlu

Kâtip
Kütahya
Mehmet Ersoy

2. — GELEN KÂĞITLAR
TEKLİF
1. — Elâzığ Milletvekili Kevni Nedimoğlu'nun, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 3 ncü
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/838) (Adalet Komisyonuna)
RAPORLAR
2. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'nın, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile
Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve' 6
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 32 nci maddesine ild bend ve bu
kanuna geçici madde eklenmesi hakkında ka

nun teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 6 şar üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sa
yısı : 820) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1969)
(Gündeme)
3. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu ta
sarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 24
arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar ve İs
kân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar, İçişleri, Maliye, Tarım, Ulaştırma ve Plân
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici
Komisyon raporu. (/1294, 2/20) (S. Sayısı :
251 e ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1969)
(Gündeme)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 10,00
BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu
KÂTİPLER : Ramazan Tekeli (Urfa), Barlas Kuntay (Bursa)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 ncü Birleşimini açıyorum.
3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izm veril
mesine dair Başkanlık tezkereleri. (3/1089)
BAŞKAN — Milletvekillerinin izinine ait
bir yazı var Divanda, onu okutuyorum.
Genel Kurula
Aşağıdaki adları yazılı sayın milletvekilleri
nin, hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle
vâki izin talepleri Başkanlık Divanının
13 . 2 . 1969 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir.
Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur.
Millet Meclisi
Başkanı
Ferruh Bozbeyli
İstanbul Milletvekili Mustafa Gürpınar, 15
gün hastalığına binaen, 5 . 2 .1969 tarihinden
itibaren.
içel Milletvekili Celâl Kılıç, 20 gün hastalı
ğına binaen, 23 . 1 . 1969 tarihinden itibaren.
İstanbul Milletvekili Ali Esat Birol, 30 gün
hastalığına binaen, 27 . 1 . 1969 tarihinden iti
baren.
Gaziantep Milletvekili Hüseyin inceoğlu,
44 gün hastalığına binaen, 6 . 1 . 1969 tarihin
den itibaren.
Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli, 40 gün
mazeretine binaen, 3 . 2 . 1969 tarihinden itiba
ren.
Maraş Milletvekili Ahmet özsoy, 20 gün
hastalığına binaen, 29 . 1 . 1969 tarihinden iti
baren.
Bursa Milletvekili Ömer Doğan öztürkmen,
20 gün hastalığına binaen, 15 . 1 . 1969 tarihin
den itibaren.
Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu, 30
— 255

gün mazeretine binaen, 7 . 1 . 1969 tarihinden
itibaren.
Ankara Milletvekili İlyas Seçkin, 15 gün
mazeretine binaen, 3 . 2 . 1969 tarihinden iti
baren.
Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu, 20
gün mazeretine binaen 10 . 2 . 1969 tarihinden
itibaren.»
BAŞKAN — Teker, teker okutup oyunuza
sunacağım.
«İstanbul Milletvekili Mustafa Gürpınar,
15 gün hastalığına binaen, 5 . 2 .1969 tarihinden
itibaren.»
BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
«İçel Milletvekili Celâl Kılıç, 20 gün has
talığına binaen, 23 . 1 . 1969 tarihinden itiba
ren.»
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
«İstanbul Milletvekili Ali Esat Birol, 30
gün hastalığına binaen, 27 . 1 . 1969 tarihinden
itibaren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
«Gaziantep Milletvekili Hüseyin inceoğlu,
44 gün hastalığına binaen, 6.1^. 1969 tarihinden
itibaren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
«Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli, 40
gün hastalığına binaen, 10 . 1 . 1969 tarihinden
itibaren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
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«Manas Milletvekili Ahmet özsoy, 20 gün
hastalığına binaen, 29 . 1 . 1969 tarihinden iti
baren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
«Bursa Milletvekili Ömer Doğan öztürkmen, 20
gün hastalığına binaen, 15 . 1 . 1969 tarihinden
itibaren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
«Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu,
30 g\m mazeretine binaen, 7 . 1 . 1969 tarihin
den itibaren.»
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BAŞKAN — Kabul edenler...
yenler... Kabul edilmiştir.

Kabul etmi-

«Ankara Milletvekili llyas Seçkin, 15 gün
mazeretine binaen, 3 . 2. 1969 tarihinden itiba
ren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
«Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu, 20
gün mazeretine binaen, 10 . 2. 1969 tarihinden
itibaren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet
Meclisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162)
A) TAPO VE KADASTRO
DÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ :

GENEL MÜ

BAŞKAN — 1969 yık Bütçe kanun tasarı
sı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi
üzerindeki müzakerelere başlıyoruz.
T. 1. P. Grupu adına Sayın Cemal Hakkı Se
lek, buyurun efendim.
Saat 10,05 efendim,
T. i. P. GRUPU ADINA CEMAL HAKKI
SELEK (tzmir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri;
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mü
zakeresini yapmakta olduğumuz 1969 malî yılı
Bütçesi üzerinde T. 1. P. Meclis Grupunun gö
rüş ve dileklerini açıklamak üzere söz lalmış bu
lunuyorum.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ye
rine getirmekle yükümlü olduğu görevler hepi
nizce bilindiği üzere iki kesimde toplanmak
tadır: Bunlardan birincisi gayrimenkul alım
satımı, intikal, ipotek, irtifak haklan tesisi
gibi tapu muameleleri; İkincisi de, kadastro
ve tapulama işleridir.

Genel Müdürlük bu işleri Haziran 1936 ta
rihinde yürürlüğe giren 2997 sayılı Teşkilât Ka
nunu, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Ka
nunu, 509 sayılı Tapulama Kanunu, ilgili di
ğer kanunlar ve Topu Sicil Nizamnamesi hü
kümleri uyarınca yürüte gelmektedir. Genel
Müdürlük Teşkilât Kanununun çok eskimiş ol
ması, kalkınma plânlarında tesbit edilen hedef
lere ulaştırıcı tedbirlerin yeterince alınmaması
yüzünden gerek tapu, gerekse kadastro ve ta
pulama hizmetlerinin memnunluk verici bir şe
kilde görülemediği kanaatindeyiz.
Gerçekten Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanunu çok eskimiştir. Bugünün
ihtiyaçlarını karşıhyamamaktadır. Kadrolar iş
hacminin hızla iartması yüzünden yetersiz kal
mıştır. Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Ata
beyli, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün
1968 malî yılı Bütçesinin müzakeresi sırasında
grup sözcülerine cevap verirken; «Taşkilât Ka
nunu tasarımız hazırdır, Devlet personel reji
minin yeniden ele alındığı bir devrede Parlâ
mentoya ayrı bir Teşkilât Kanunu getirmeyi
uygun bulmadık. Ancak gecikme halinde tasa
rıyı sevk zaruretini hissedeceğiz» buyurmuş
lardı. Devlet Personel Kanununun kâmil anlam
da uygulanmasını engelliyen erteleme tasarıla
rının birbirini takibetmesi karşısında Genel
Müdürlük Teşkilât Kanununun Parlâmentoya
sevk zaruretinin artık kendisini ziyadesiyle his
settirdiği kanaatindeyiz.
Biraz önce «Genel Müdürlük kadroları, iş
hacminin artması yüzünden yetersiz kalmıştır.»
demiştim. Gerçekten tapu işleri kesiminde mu256 —
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amele sayısı Genel Müdürlük Teşkilât Kanunu
nun yürürlüğe girdiği 1936 yılında 348 000 iken
bu rakam 1946 yılında 527 000 e, 1956 yılında
809 000 e, 1966 yılında 1 096 000 e yükselmiş
tir. Yükseliş 1967 ve 1968 yıllarında da devam
etmiş, 1968 yılının muamele sayısı 1 200 000 i
aşmıştır. 1936 yılına göre tesbit edilmiş kadro
ların bugün hemen hemen dört misline yüksel
miş olan tapu işlerini aksaksız bir şekilde yürütemiyeceği ortadadır. Ayrıca kadastro ve ta
pulama işlerinin Birinci ve İkinci Beş Yıllık
plânlarda öngörülen tempoda yürütülememiş ol
masının nedenlerinden biri de bu kadro kifa
yetsizliğidir. Bugünün ihtiyaçlarına cevap ve
recek bir Teşkilât Kanununun Meclislerden ge
çirtilip yürürlüğe konması artık daha fazla ge
ciktirilmemelidir. Burada söz kadrolar bahsine
gelmişken genellikle kamu sektöründe çalışan
memurların özellikle, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü memurlarının maaşları konusuna
birkaç cümle ile değinmek istiyorum.
Ankara üniversitesi Biyo - Kimya Enstitü
sünce yapılan bir araştırmanın sonuçlarına gö
re, 1968 yılında dört kişilik bir ailenin aylık
asgari geçim endeksi 1 530 liradır. Oysa kamu
sektöründe çalışan memur ve ücretlilerin yarısı
bu meblâğın aşağı - yukarı üçte biri kadar,
yani 600 lira civarında aylık alabilmektedir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü memurla
rının büyük bir çoğunluğu ayda 600 lira civa
rında maaş alanlar arasında bulunmaktadır.
Memurlarımızın bu acıklı durumu ortada iken,
A. P. iktidarının bu yıl yine Parlâmentoya Per
sonel Kanununun malî hükümlerini erteliyen
bir tasarı sevk etmiş olmasını cidden anlaşıl
maz bir davranış olarak karşılıyoruz.
Sayın milletvekilleri, Birinci Beş Yıllık Plâ
nı kadastro ve tapulama işlerinin 20 yılda ta
mamlanmasını öngörmüştür. İkinci Beş Yıllık
Kalkınma Plânımız da aynı doğrultuda hüküm
getirmiştir. Teknik gelişmelerden yararlanmak
suretiyle bu müddetin hattâ kısaltılması pekâ
lâ mümkün iken, plânlarda tavsiye edilen ted
birlerin tam olarak alınmaması yüzünden ka
dastro ve hele tapu işlerinin gerçekleşmesinde
birtakım aksaklıklarla karşılaşılmıştır. Gerçek
ten yurt içi projeksiyonunda kadastro yapılmak
gereken 3 334 000 parselden bugüne kadar
1 267 000 parselin kadastrosu yapılabilmiştir.
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Yine yurt içi projeksiyonuna göre nüfusumu
zun yüzde 70 ini barındıran köylerde tapula
ması yapılmak gereken 402 000 Km. karelik bir
saha bulunmakta olup, bundan 31 Aralık 1967
tarihine kadar ancak 82 000 Km. karelik kıs
mının, yani ancak yüzde 20 sinin tapulaması
yapılabilmiştir. Bu tempo ile kadastro ve tapu
lama işlerinin en iyimser bir tahmin ile otuz
yılı aşan bir sürede tamamlanabileceği anlaşıl
maktadır. Oysa kadastro ve tapulama işlerinin
biran önce tamamlanmasında büyük yararlar
vardır. Bunlardan birkaçını belirtelim:
Her şeyden önce arazi ihtilâfları suç işlen
mesinde en başta gelen sebebi teşkil etmektedir.
Kadastro ve tapulama işlerinin tamamlanması,
bu sebebi büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.
Keza hukuk mahkemelerindeki dâvaların yarı
sı gayrimenkul ihtilâflarına aittir. Kadastro
ve tapulaması yapılan yerlerde bu nisbetin
% 5 e düştüğü görülmüştür. Kadastro ve ta
pulama işlerinin tamamlanması gayimenkul
tedavülünü artıracak, bu artış Hazine gelirleri
ni yükseltecektir. Ayrıca Arazi Vergisi, Vera
set ve İntikal Vergisi gibi vergilerin noksansız
cibayetini sağlıyacaktır. iktidarlara daha faz
la yatırım yapmak imkânlarını sağlıyacaktır.
Nitekim Emlâk Alım Vergisi ile kadastro ve
tapu harçları tutarı 1956 yılında sadece 47
milyon lira iken, bu rakam kadastro ve tapu
işlerinin değerlenmesi nisbetinde artmış, 1966
yılında 235 milyonu aşmış, 1968 yılında ise
300 milyona ulaşmıştır. Kadastro ve tapulama
işlerinin tamamlanması sonunda gayrimenkullerin tedavülü yolunda sağlanacak Hazine ge
lirlerinin yılda 1 milyar lirayı kolaylıkla aşa
cağı anlaşılmaktadır.
Sayın milletvekilleri, ülkemizde gayrimenkullerden yarıyı aşan kısmının tapuya bağlan
mamış olması bu gayrimenkul mâliklerinin kre
di sağlamalarına engel olmakta, bu gibileri te
fecilerin insaf dışı şartlarına boyun eymeğe
zorlamaktadır. Gayrimenkullerin kadastrolan
ması ve tapulanması bu mahzuru ortadan kal
dıracaktır.
Kadastro ve tapulama işlerinin tamamlan
ması, Anayasamızın 37 nci maddesine öngörü
len toprak reformunun daha kolaylıkla gerçek
leşmesini de sağhyacaktır. A. P. iktidarının,
Anayasanın, «Devlet, toprağın verimli olarak
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işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak
sağlamak amaçlariyle gereken tedbirleri alır.»
yolundaki âmir hükmünü savsaklamaya devam
etmesi, feodalite kalıntısı bugünkü toprak dü
zenini sürdürmeyi iktidarı muhafaza etmesinin
çarelerinden biri sayması, toprak reformunun
hiçbir surette gerçekleşmiyeceği anlamına gel
mez. Toprak reformunun gerçekleştirilmesi hız
la sanayileşip geri kalmış bir ülke olmaktan
kurtulmamızın temel şartıdır. Toprak reformu
nun gerçekleştirilmesi ekonomik, sosyal ve po
litik yönlerden bir zorunluluktur. Partimizin
Genel Başkanı bütçenin tümü üzerinde grupumuz adına yaptığı konuşmada bu zorunluluğu
resmî istatistik rakamlarına dayanarak dile ge
tirdiği için ben bu konudaki sözlerimi burada
noktalıyorum.
Sayın milletvekilleri, buraya kadarki açık
lamalarımdan çıkan sonuç şudur: Bir yandan
tapu işlerini ve bir yandan tapulama ve ka
dastro işlerini yürütmekle yükümlü Tapu ve
Kadastro Umum Müdürlüğünün bu işleri tam
bir surette ve kalkınma plânlarının tesbit ettiği
müddet içinde yerine getirebilmesi için hem
kadro bakımından, hem de maddi yönden des
teklenmesi gerekmektedir. A. P. iktidarının bu
gereğe gereğince uyduğu söylenemez. Ezcümle
A. P. iktidarının hazırladığı ikinci Beş Yıllık
Plânda, yurdun kadastrosunun tamamlanması
sağlanmak üzere her yıl 80 er milyon liralık
yatırım yapılması öngörüldüğü halde, Tapu ve
Kadastro Umum Müdürlüğünün 1968 malî yılı
Bütçesine yatırım harcamaları olarak konu
lan ödenek 22 milyon liradan ibaret kalmıştır.
Müzakeresini yapmakta olduğumuz 1969 malî
yılı Bütçesine ise yatırım harcamaları olarak
Kalkınma Plânının öngördüğü miktarın yarısı
kadar bir ödenek konulmuştur. Yatırım harca
malarının yetersiz olması ve döviz tahsis edile
memesi yüzünden Genel Müdürlüğün başta mo
torlu taşıt, uçak, fennî malzeme olmak üzere çe
şitli mübrem ihtiyaçları karşılanamamış, bu
nun üzücü sonucu olarak da kalkınma plânında
tesbit edilen hedeflere ulaşılamamıştır.
Bu kısa konuşmam ile Tapu ve Kadastro
Umum Müdürlüğünün yürütmekle yükümlü
.bulunduğu tapu, kadastro ve tapulama işleri
üzerinde T. i. P. Meclis Grupunun görüşlerini
ve alınmasını gerekli gördüğü tedbirleri açık-
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lamış bulunuyorum. Muhterem Heyetinizi say
gı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmet Kapısız, buyurun efendim. Saat 10,16.
M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ
(Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; olumlu çalışmalariyle ve yıldan yıla ar
tan faaliyetleriyle gerek cari masraflar ve ge
rekse yatırım yönünden bütçesi artan Tapu,
Kadastro Umum Müdürlüğü bütçesi hakkında
M. P. Meclis Grupunun görüşlerini ve temen
nilerini kısaca arza çalışacağım.
Evvel emirde partimiz, programında ve 20
seneyi aşkın siyasi faaliyetinin her devresinde
1961 Anayasasının da öngördüğü şekilde mül
kiyet hakkına saygı duyan bir siyasi anlayış içe
risindedir. Her ne kadar dün bu kürsüden Baş
bakanlık bütçesi görüşülürken, zaman zaman
bizi, İşçi Partisinin yanında oturmamız sebe
biyle sola taviz vermekle suçlayıp ucuz politi
ka yapmayı kendisine âdet edinmiş olan ve si
yasi hayatımızın başlangıcında, «Jîölükbaşı iman
ordularının başkumandanıdır, Sayın Kapısız
eğer politikaya atılmak istiyorsan Millet Par
tisinde yer al» diye, bizim kaderimizde Millet
Partisi bünyesinde siyasi faaliyete atılmaya da
teşvikkâr olmuş olan Sayın Seyfi Öztürk arka
daşımın burada bulunmasına ne kadar arzu
ederdim.
Arkadaşlar, özür dilerim, belki konu ile ya
kın ilgisini bülamıyacaksmız; ama, bizim mül
kiyet anlayışımız, toprak reformundan anlayı
şımız,, defaatle bu kürsüden 4 senedir, 8 sene
dir Parlâmentoda siyasi grupumuz içerisinde
yer alan arkadaşlar tarafından söylenilmiştir.
Millet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz
ediyorum. Yine grup olarak 1965 yılında Mec
lise geldiğimiz zaman çok değerli Başkanımız
Sayın Bozbeyli hatırlarlar, grupun da kararı
ile, Mecliste siyasi partilerin oturacakları yer
lerin iktisadi görüşlerine göre tesbit edilmesi
hususunda kendilerine müracaatta bulunduk.
Haklı olarak, kendileri, alfabetik sıra ile - bana
göre soldan sağa doğru, size göre sağdan sola
doğru alfabetik sıra ile - partilerin yerlerini
almasının daha münasibolacağını söylemişler
dir. Biz bu konuları, sırf sayın Adalet Partisi ik
tidarından gelebilecek bu şekil ithamlar yö
nünden değil, bizatihi kendimiz, programımız,

M. Meclisi

B : 53

inanmış olduğumuz bir görüş istikametinde,
bu memlekette dikta rejimlerinin, aşırı sol
faaliyetlerinin, Allahsız komünizmin daima kar
şısında olmuş bir siyasi teşekkülüz. Bu vadide
söyliyeceklerim bu kadardır.
Dün bu kürsüden bize birtakım ahret sual
leri de soran Sayın Devlet Bakanı ile ayrıca bir
başka vesile ile kozumuzu paylaşacağımı da ke
mali samimiyetle arz etmek isterim.
Muhterem arkadaşlarım, Anadolu'da bir tâ
bir vardır; biz 40 kişiyiz, 40 imiz da birbirimizi
biliriz. 8 senedir bu Parlâmentoda bulunan
bir arkadaşınız olarak bütün milletvekili arka
daşlarıma,, siyasi kanaatleri ne olursa olsun,
grup olarak, şahıs olarak daima hürmet etmi
şizdir. Görüşleri şu veya bu istikamette olabi
lir, ama artık bu Parlâmento üyelerinin anla
ması lâzım ki, hem de % 80 den fazla arkadaş
larımız anlayışlıdırlar, artık ucuz politika yap
mak devri çoktan geçti. Tabana dayanmak, mil
letin hizmetinde olmak, samimiyeti, dürüstlüğü,
ahlâklılığı, siyasi mânada nâmuskârlığı ispat
etmenin devri geçmek üzeredir.
Şimdi arkadaşlarım, 9 Temmuz 1961 Anaya
sasının icabı, bilhassa mülkiyet hakkı yönün
den Devletin resmî müesseseleriyle Türkiye'de
tapu ve kadastroya, mülkiyete taallûk eden ko
nuları sağlam esaslara bağlamaya ve-ihtilâfla
rı kısa zamanda halletmeye mecbur olduğu
muzu da göstermektedir.
Bir hafta önce gazetelerde Sayın Başbaka
nımızın bir konuşması intişar etti: «Tapu Dev
letin namusudur. Onu milletçe, Devlet müesse
seleriyle korumaya mecburuz.» demişti. Bu be
yanatı bizim de görüşümüzün paralelindedir,
biz de Sayın Başbakan gibi, İktidar Partisi
nin Genel Başkanı gibi, İcra Organımızın başı
gibi düşünmekteyiz. Tapu elbette Devletin na
musudur. Devlet tarafından ve mülkiyet hak
kına saygı duyan Türk, müslüman milletin men
supları tarafından her türlü tehlikeye karşı
korunması lâzımgelen bir husustur ve Anaya
samızın da ruhunu teşkil eder.
Aile nasıl cemiyetin temel unsuru ise, cemi
yet için köyünden şehrine kadar her yerleş
me merkezinde huzurun ve refahın, içtimai ada
letin temininde temel unsur olan mülkiyet re
jimi, her yönü ile ve bilhassa Devlet tarafın
dan esaslı teminata, - eksikse kanun tasarıla
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rının, kanun tekliflerinin görüşülüp kabul edil
mesiyle - sağlam müeyyidelere bağlanmak du
rumundadır. Şayanı şükrandır ki, 1950 yılı ve
daha öncesi senelerden beri siyasi iktidarlar
bu mevzua eldeki bütçe imkânlariyle ve tek
nik imkânlarını seferber ederek, kıymetli Tapu
Kadastro Umum Müdürlüğü camiası ile birlik
te gecesini gündüzüne katmış, elinden gelen bü
tün gayreti sarf etmiştir. Bir misal:
Geçen sene 6 000 Km2 arazinin kadastrosu
yapılmış. Mensuplarının fazla mesai karşılığın
da saat 17,00 den 19,00 a kadar çalışmalarına
karşılık verilerek 1 500 Km2 ilâvesiyle bu seneki faaliyet, öğrendiğime göre, bütçe raporun
dan da anlaşılacağı üzere,, 7 500 Km2 ye çıkmış
tır ki, memnuniyet verici bir husustur.
Bizim toprak reformu anlayışımız, sözle
rime başlarken de ifade ettiğim gibi, Hazine
arazisinin tesbit edilip topraksız köylüye da
mıtılması şeklindedir. Ayrıca şayet elinde işletilmiyen 5 000 dönümün üzerinde arazi var
sa, onun da yine Anayasanın gösterdiği şekil
de bedelini vermek kayıt ve şartiyle, topraksız
köylüye verilmesi ve ayrıca Devletin 1 dönüm
araziden âzami verimi temin etmek için istihsa
lin artırılmasına temin bakımından zirai reform,
gübreleme, sulama ve köylüyü teçhizatlandırma şeklinde bir görüşün sahibiyiz.
Ayrıca Türk köylüsüne ucuz zirai aletler,
ekipmanlar, hattâ İthal Vergisinden muaf tuularak traktör, makina aksamının verilmesi,
\z\m vadeli, düşük faizli kredilerin temini de
^u vadide yapılması lâzımgelen müspet icraat
lardır.
Değerli arkadaşlarım, bunları çoğu zaman
söylüyoruz, ama her seçim döneminde, her yaz
ayında vatandaşla bilhassa Türk köylüsüyle
yaptığımız temaslarda görüyoruz ve anlıyo
ruz ki bu hususların siyasi iktidarlar tarafın
dan Yüce Parlâmentolarda çıkacak kanunlarla
mutlak surette sağlanması bir zarurettir. Biz
kalkınmayı mutlaka köyden başlıyarak gerçek
leştirmek mecburiyetindeyiz.
Değerli arkadaşlarım, akşam bir tesadüf
Sayın Orhan Alp'le birlikte bir merasimde bu
lunduk. Masamıza davet edildi, hal hatır sor
duk. Yanımda oturan Şefaatli'nin Halaçlı kö
yünden Adalet Partisinin temsilcisi bir arka
daşımız derhal; «Sayın Bakanım, niye bizim
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işimize bakmıyorsunuz? Ben 500 dönüm arazi I recek, Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün
de hizmetlerinin ifası yönünden müspet bir isti
nin tapusu elimde olan bir çiftçiyim. 1950 yı
lından beri de traktör kullanırım. Geçen sene kamette bir tasarının kanunlaşması da en hali
sane temennimizdir.
bir traktör aldım, benden 1 250 dönüm arazi
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
istedi Ziraat Bankası. Ben nereden bulayım?
nın
tâyin ve tesbit ettiği hedef ve müddet için
Siz Adana'nın çiftçisinin 50 dönümüne bir trak
de siyasi iktidarların bu konu üzerinde gere
tör tahsis ediyorsunuz da, Orta Anadolu'nun
ken hassasiyeti göstermek mecburiyetinde oldu
Şarkın çiftçisine, - ki, sureti katiyede aklım
ğunu takdir edersiniz. Bu müddet içinde Tür
dan bir tefrik geçmez. Bunu arkadaşlarım çok
kiye'nin tapu kadastro hizmetleri yönünden ha
iyi bilirler. - bizden Ziraat Bankası 500 dönüm,
1 000 dönüm, 1 500 dönüm kıraç veya sulu ara ritasının alınması işi, 5602 sayılı Kanunun ka
zinin tapusunu istiyor»? Dediler. Sayın Bayın bulünden sonra yıldan yıla artmıştır. Tapu
hizmetlerinin ifasında öncelikle arazinin uçak
dırlık Bakanı Orhan Alp te derhal kâğıdı ka
tan resminin fotogrfametri usulüyle alınması ik
lemi çıkardı not aldılar. Tahmin ederim Ba
tiza eder. Maalesef ilgililer nezdinde yaptığım
kanlar Kurulunda bu mevzu üerinde ilgili Ba
kan arkadaşlar ariz, amik dururlar. Hele seçim görüşmelerde, bu iş için lüzumlu uçakların alın
madığı öğrenilmiştir. Bütçesi, şayanı şükran
devresine girdiğimiz bu anda.
ve memnuniyet verici bir husustur, Sayın BaALİ RIZA ÇET1NER (Ankara) — Kararna
I kanımıza da teşekkürlerimizi sunarız; 25 mil
me var, 500 dönümden az olmıyacak.
yon lira fazllas'iyle bu sene 146 milyon liraya ba
BAŞKAN — Sayın Çetiner, biraz sonra sıra
liğ olmuştur, gerek yatarım ve gerekse cari
«izin efendim.
harcamalar yönünden. Bu bakımdan çok lü
M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ
zumlu olan uçakların alınması da mutlak bir
(Devamla) — Sayın Ali Rıza Çetiner, kararna
zarurettir.
me Mr ilâhi emir değildir. Kararnamenin ol
Geçen sene de bendeniz grup adına bu büt
duğunu, meri mevzuatın bu şekilde olduğunu
ben de kabul ediyorum. Ama yine de diyo çenin tenkidini yapmış, üzerinde partimizin gö
rum ki, ilâhi bir emir değil, değişebilir. İhti rüş ve temennilerini arz etmiştim. Geçen seneki Hükümetin dikkatine arz edilen hususlar
yaca göre değişebilir.
la bu senekiler arasında ne gibi bir faaliyet
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Bunlar bu
farkı vardır diye yetkili arkadaşları ziyaret et
bütçe ile ilgili değil, Tarım Bakanlığı bütçesi tiğimde, memnuniyetle yine müşahade ettim
var.
ki, bilhassa gruplar adına konuşan sayın arka
M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ
daşlarımın da ifade ettikleri gibi, bırakalım ka
(Devamla) — Evet, Tarım Bakanlığı bütçesin zalarımızı, illerimizde, büyük kazalarımızda,
de de görüşürüz Sayın Boz, bu konuya değini
ücra köşelerinde bilhassa çok müşkül durum
riz. Yalnız bütün arkadaşların da ifade ettiği dadırlar. Tapu - Kadastro hizmetlerinin ifayı
gM, bu bütçe görüşmeleri gensoru mahiyetin
vazife ettikleri binaların durumu. Bu bakım
dedir. Sonunda Hükümetin itimat oyu alma
dan Hükümet, Tapu Kadastro Umum Müdürmahiyetinde bir bütçe oylaması olacaktır. Zatı- I lüğü büyük merkezlerimizden başlıyarak, Tapu
âlinıiz İnşallah gelecek devrelerde de bu Mec
Kadastronun modern usullerle, çok itina gös
liste olursunuz, elbette konunun içinde kalmak
terdiğimiz tapu defterlerinin, sicillerinin, tapu
şartiyle alâkalı hususlara bu şekilde temas
senetlerinin muhafazası için lüzumlu modern
edilir.
binaların yapımına başlanmıştır. Bu vadide,
1961 ve 1965 seçimlerinden sonra bu Yüce
İzmir ve Kayseri, ki talihli şehirlermiş, bu bi
Parlâmentoda görev ifa eden değerli arkadaş nalara kavuşmuşlar. Bilhassa istanbullda Def
larım toprak reformunun gerçekleştirilmesi teri Hakani binasının, Tapu Kadastro Umum
yönünde gerekli görüş ve bilgilerle mücehhez Müdürlüğü hizmetine 1 milyon lira sarfiyle onabulunmaktadırlar. Bu konu da söylendi. İnşal rılıp tahsis edilmiş olması da ayrıca memnuni
lah önümüzdeki senelerde veyahut da seçimler yet vericidir. Hazineye senede tapu gelirleden önce Türk köylüsünün ihtiyacına cevap ve- | rinden, harçlardan 300 milyon lira kâr temin
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öden bu Umum Müdürlüğün, gönül istiyor M,
bütün il merkezlerinde modern binaları olsun.
Modern deyimce tabiî, fantazi, lüks ve konfor
içerisinde demiyorum, gösterişten, alâyişten
uzak, kaloriferli, sıhhi binalarının bulunması
temenniye şayandır.
Arakadaşlaırım, Tapu Kadastro hizmetleri
nin ifasında, takdir buyurursunuz ki, perso
nel durumunun ıslahı ve onların gerek maddi
ve gerekse mânevi yönden huzur içerisinde ça
lışmaları için, bir kadro kanununa şiddetle ih
tiyaç olduğu da, daha önceki yıllarda belirtil
miş idi. Ancak, sayın iktidar, Sayın Başba
kan, - ne de olsa Başbakanımızdır - burada sa
yın lideri... (A. P. sıralarından «Ne demek isti
yorsunuz?» sesleri) «Osman Bölükbaşı, Osman
Bölükbaşı» diye tezyifle, kendi karakterlerine
uygun olarak, betahsis konuşan arkadaşlara
ben uymıyacağım. Bir iktidar elbette bu Parlâ
mentoda güven oyu almış; bizim de Hüküme
timiz, Halk Partisinin de ve diğer siyasi par
tilerin de Hükümetidir. Bizim Hükümete olan
samimi inanışımız, Allah göstermesin, bu mem
lekette bir harb hali olduğu ve Meclis faaliye
tini bir müddet için tatil ettiğinde, bu memle
ketin 32 milyonunun kaderine söz sahibi olacak
arkadaşlara, evvelemirde güven hissinin duyul
masının bir mecburiyet olduğu inanışında olan
'kimseleri*. Siyasi faaliyetler içerisinde birta
kım çalkantılar ve birtakım sataşmalar olabilir,.
ama bunların biz daha ileriye gitmiş olanlarını
sureti katiyede tasvibetmediğimiai de belirtmek
isterim.
BAŞKAN — Sayın Kapısız, bir dakikanız
kaldı efendini.
M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ
(Devamla) — Sayın Başbakanımızın ve Hükü
metimizin bu vadide gayret göstermekte olduğu,
ilgililerin ifadesinden anlaşılmaktadır.
Personel rejimi üzerinde Sayın Hükümet,
657 sayılı Personel Kanununun üzerinde bir
takım çalışmalar vardır. Tapu Kadastro Umum
Müdürlüğü Kadro Kanunu da bununla ilgili ol
duğu için, şimdilik ele alınmamakta, bu da
birtakım sızlanmalara sebebolmaktadır.
Arkadaşlarım, sözlerime son verirken, bir
hususa da değinmek isterim. Yine Tapu Ka
dastro Umum Müdürlüğü löhine bir müspet
puvamdır: Tapu KaJdastro hizmetlerinde önü
müzdeki senelerde çalışacak olan Mülkiye, Hu
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kuk, Yıldız Teknik Okulu, Tapu Kadastro Fen
Lisesi, ayrıca tekamül kurslarında 600 küsur
öğrencimiz burslu olarak tahsil yapmaktadır
lar bunlar mezun olduktan sonra, dolgun ücret
lerle hizmet ifa etmektedirler. Yalnız, üniver
site mezunları bir müddet mecburi hizmetlerini
gördükten sonra, bu müesseseden ayrılmakta,
başka sahalarda iş bulmaktadırlar.
Onun için, kadro kanununun çıkarılması
bir zarurettir. Bu müessesenin hesabından
yüksek tahsili yapabilme imkânına kavuşmuş
olan genç arkadaşlarımızın, bu müessesede da
ha faydalı hizmetleri ifa etmeleri için, onlara
da gerekli ücretin ve maaşın verilmesinin bir
zaruret olduğunu takdir edersiniz.
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü Bütçesi
nin, Milletimize, memleketimize ve başta Sa
yın Umum Müdür olmak üzere bütün Tapu Ka
dastro camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, grupum adına saygılarımı suna
rım.
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu
adına Sayın Nihat Diler, buyurunuz efendim.
Saat : 10,37
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri;
Memleketimizin birçok dert ve dâvaları var
dır. Bu dert ve dâvaları bir tasnife tabi tut
tuğumuz zaman, hiçbir dert ve dâva yoktur
ki, uzaktan ve yakından tapu kadastro dâvası
ile ilgili olmasın. Bu duruma göre, tapu ka
dastro dâvası, memleketimizin dert ve dâvala
rının gelip tıkanıp kaldığı temel bir dâvadır.
Bu dâva halledilmediği takdirde, biraz sonra
arz edeceğim gibi, halline çalışılan birçok dâ
valarımızın halledilmesi mümkün olmıyacalktır.
ISayın milletvekilleri, sosyal, kültürel, eko
nomik bakımdan kalkınmak için plânlar ha
zırlamışız. Bu -plânlara göre, programlar ve
bütçeler hazırlamaktayız. Alınan tedbirlerin
hedeflerime ulaşmayışlarının nedenlerini tahli
le talbi tuttuğumuz zaman, bu nedenlerin büyük
bir kısmının kadastro ile ilgili olduğunu müşahaide etmemiz mümkündür.
iSayın Milletvekilleri, tapu kaldaıstro dâvala
rı süratle çözümlendiği takdirde sosyal, ekono
mik ve hukukî dâvalarımız kendiliğinden sürat-
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le çözümlenecek, bu zemin üzerinde yapacağı
mız zirai ve sınai hamleler hedefine ulaşacak
tır.
istühsalin 3 unsuru vardır : Tabiat, irasangücü ve sermaye... Tabiatı, toprak diye de tesmi
ye edebiliriz. Toprak olmadığı takdirde istih
sal, istihsal olmadığı takdirde ihtiyaçları kar
şılayan mahsulü elde etmemiz mümkün değil
dir. Mahsul de olmayınca, hayat ve yaşama
dan bahsedilemez. Toprak dâvasını halletmek,
'hayat ve yaşama dâvasını bir temel nizama ve
emniyet altına almak demetetir.
Sayın milletvekilleri, Bütçenin tümü üze
rinde görüşülürken, münakaşaların ağırlık
noktası, toprak dâvasının üzerine teksif edil
miştir. Toprak reformuna, tarım reformuna
hemen dokunmayan hiçbir siyasi sözcü yoktur.
Siyasi parti sözcüleri haklı olarak, toprak dâ
vasının halledilmesinin toprak reformu ile veya
zirai reformla mümkün olabileceğini ifade et
mişlerdir. Ancak, gerek toprak reformunun,
gerekse zirai reformun yapılması, toprakların
hukuki ve geometrik hüviyetlerinin tesbit edil
mesi önşartlarına bağlıdır. Bu önşartlar, tapu
kadastro dâvasının halledilmesidir. Toprağın
geometrik ve hukukî bakımdan bir forma ka
vuşturulmasıdır. Geometrik ve hukukî bakım
dan forma kavuşturulmamış toprakların refor
ma tabi tutulması, mantık gereği değildir.
Türkiye^deki bütün araziler Hazinenin olsa ve
ya Hazine çok cüzi fiyatlarla toprak sahibi va
tandaşların elinden topraklarını satınalsa, muh
taç çiftçilere bu topraklan ihtiyaçları riisbetinde dağıtmaya tabi tutsa, bu takdirde yine de
mevcut ekilebilir toprakların geometrik ve hu
kukî hüviyetlerini tesbit etmek mecburiyetin
dedir. Bu olmadan nasıl toprak reformu yapı
labilecektir? Biz, bunu bütçe müzakereleri ol
duğu zaman, yani her bütçe müzakeresinde sor
maktayız ve bize, tatmin edici, isabetli cevaplar
verilmemektedir.
Eğer toprak reformundan veya zirâi reform
dan maksat, istiyen istediği araziyi işgal edip,
ekip biçmesi kastediliyorsa, bu, demokratik re
jime, Anayasanın hükümlerine aykırı, memle
keti anarşiye götüren bir yol olacaktır, biz dai
ma bunun karşısındayız. Yok, eğer Anayasa
hudutları içinde mülkiyet ve miras hakları na
zarı dikkâte alınarak, bir toprak reformu veya
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zirai reform yapılmak isteniyorsa, bu takdir
de kadastro dâvasını süratle halletmek lâzım
dır. Hattâ, hedef alınan 20 yıldan evvel ka
dastro dâvasının halledilmesi gerekir. Çünkü,
biraz sonra sayacağım gibi, kadastro dâvası
halledilince, Devletin Hazine imkânlarını se
ferber ederek sarf ettiğimiz paralara rağmen,
netice elde edemediğimiz dâvalarımız süratle
hal yoluna girecektir.
Sayın milletvekilleri; bugün toprağını elin
de tutan, mülkiyet ihtilâfları dolayısiyle top
raklarını verimli şekilde çalıştıramamaktadır.
Modern teknolojinin gerektirdiği alet, edevat,
ilâç, tohum, hattâ haşere ile mücadeleyi Dev
letten beklemektedirler. Devlet, bunları ayni
ve nakdî kredi ile kendisine temin ettiği ölçü
de istihsal yapmak için gayret sarf etmektedir
ler. Bunların temini de Devlete büyük bir yük
olmaktadır. Halbuki mülkiyet ihtilâfını hallet
miş bir mülkiyet sahibi, gayrimenkul ipoteği,
gayrimenkul mükellefiyeti gibi Medeni Kanu
nun hükümlerine göre ipotekler tesis ederek,
mülkünün üzerinde Devlete yük olmıyacaktır.
Gayrimenkulunun modern esaslara göre veri
mini artırmak için gayret sarf etmesine de im
kân verilecektir. Topyekûn topraklan elinde
bulunduran çiftçiler topraklannı verimli şekil
de işlettikleri takdirde hem kendileri kazana
cak ve hem de bu kazançları nisbetinde Devle
tin âmme hizmetlerine iştirak etmek için ken
di hisselerine düşen vergilerini ödiyecek, Dev
letin Hazinesi zengin olacaktır. Devlet bu im
kânlarını sanayileşme hamlesinde kullanacak
ve süratle sanayileşmenin mesnedi atılacak,
hamlesi ikmal edilecektir.
1. Sayın milletvekilleri; kadastro dâvası
halledilince bir mülkiyet ihtilâfı halledilecek,
mülk sahipleri mahkemelerde geçirecekleri za
manı tarlasında geçirecek ve gayrimenkulunu
en verimli bir şekilde işletmesine imkân verile
cektir.
2. Toprak reformu veya zirai reformda
envanter hazırlanmış olacaktır ve bu envanter,
itirazı gayrikabil bir envanter olacaktır. Yük
sek malûmlarınız olduğu üzere, burada top
rak reformu konusunda görüşlerini ortaya
koyan muhtelif hatipler ve muhtelif partilere
mensup sözcüler birbirine zıt kanaatler ortaya
koyuyorlar. Kimisi diyor ki, «Toprak miktan
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§u kadardır, boş toprak vardır.» Kimisi de ı lâk Vergisinin tesbiti bakımından da büyük
diyor ki, «Yoktur.» Birbirlerine zıt beyanlar kolaylık sağlıyacaktır.
6. Devlet dairelerinin imar, yol su taşkın
da bulunuyorlar. Bu zıt beyanları tamamen
ortadan kaldırmak için yapılacak şey kadastro larından koruma ve su getirme hizmetlerini ko
layca görmelerine imkân sağlıyacaktır. İstim
dur. Kadastro yapıldıktan sonra, ne kadar
lâklerde mülkiyet ihtilâfını süratle hallede
çiftçi ailesi vardır, ne kadar boş toprak vardır,
cektir.
ne kadar toprak işlenmektedir, bunların en
vanteri riyazi katiyetle tesbit edilecektir.
7. Toprak klâsifikasyonuna imkân hazır
lıyacaktır.
3. Şahsın, Hazinenin, köy hükmi şahsiye
tinin ve orman idaresinin arazileri birbirinden
Sayın milletvekilleri; toprak klâsifikasyonu
ayırdedilmiş olacak ve bunların mahkemelerdediğimiz zaman, bugün maalesef memleketi
deki ihtilâfları halledilecektir. Devletin para
miz bir dar ve kapalı ekonomi sistemi içinde
sı avukat ve mahkeme masraflarına sarf edilyaşamaktadır. Bir bölgeye bakıyorsunuz, en
miyecek, zirai ve sınai istihsale sarf edilecek
iyi mahsul verebilecek bir bölgedir. Burada
tir, israf önlenecektir.
ancak ilim ve fennin icabına göre eğer o mah
Sayın milletvekilleri; Hazinenin, orman ara
sulden istihsal yapılırsa istihsal fazla olacak
zisinin, köy hükmi şahsiyetinin arazisinin bir
tır, başka bir tür ekim yapılırsa istihsal olmıyabirinden tefrik edilmesi demek memleketin
caktır, hattâ ekilen tohumun kendisi dahi el
yüzde 70 nüfusunun bulunduğu köy dâvaları
de edilemiyecektir. Bu sebeple arazilerin verimli
nın büyük bir kısmının halledilmesi demektir.
şekilde çalışmasını tecin bakımından bir klâsiHiçbir köy yoktur ki, orman içi köyü ise
fikasyona ihtiyaç vardır. Klâsifikasyon toprak
ormanla nizalı vaziyette olmasın ve diğer köy veriminin artırılması için en başta gelen şartı
lerde köy hükmi şahsiyeti ile şahıslar birbirle
dır. Tapu Kadastro dâvası halledildiği zaman
riyle münazaalı olmasın, köyler yekdiğeriyle
toprak klâsifikasyonuna imkân hazırlanmış
münazaalı olmasın, tşte kadastro yapıldığı tak
olacaktır.
dirde bu meseleler katiyetle artık pürüzsüz bir
8. Şehirlerde arsa ihtilâflarını ortadan kal
şekilde haleldilmiş olacaktır.
dıracaktır
ve imar faaliyetini kolaylaştıra
Şahsın, Hazinenin, köy hükmi şahsiyetinin
caktır.
ve orman arazilerinin birbirinden tefrik edil
Sayın milletvekilleri; bütün bu problemle
mesi sonsuz ve memlekete hayır getiren bir
rin halli için yukarıda arz ve izah ettiğim gi
netice tevlidedecektir.
bi, ayrı ayrı tedbirler alınmış, Devlet Hazine
4. Fertlerin birbirleriyle olan nizaları son
sinden bütçeye para konulmuştur, yine de sağ
bulacaktır. Anadolu'muzda cereyan eden nizalam bir netice elde edilmemiştir. Bütçenin tü
larm menşeinin bir kısmı toprak dâvasına da
mü üzerinde yapılan müzakerelerde de ifade
yanmaktadır. Dâvalarını hukuk yolundan haledildiği üzere, ekonomimizin Plânın hedefleri
ledemiyenlerin bir kısmı bizzat ihkakı hakka
ne uygun istikaimette bir gelişme seyri içerisi
başvurmak suretiyle haklarını istihsal yoluna
ne girebilmesi için tanm sektörünün mümkün
başvurmakta, !bu durum ise ekseriya bir katil
olduğu kadar hava şartlarının menfi etkisinden
hâdisesine müncer olmakta, birinin hapisaneye
kurtarılması ve sanayi hamlesinin tarım sek
öbürünün de mezara gitmesini intacetmekte, bir
töründe elde edilen hammaddelere dayandırıl
çok ailelerin ocaklarının sönmesine sebebolmakması lâzımdır. Zirai alanda, toprak ihtilâfları
tadır.
dolayısiyle yukarıdan beri arz ettiğim gibi,
Bu bakımdan dinmiyen ıstırap ve kanıyan
sağlam bir hamle yapılamamaktadır. Zirai
yaralar kadastro dâvasiyle halledilecektir ve
hamlenin zayıf kalması, sanayi hamlemizi de
mahkemelerdeki hukuk ve ceza dâvaları bu
zayıf bırakmaktadır. Bu bakımdan plân hedef
mahkemelerin kadrolannı artırmadan, israfa lerindeki 20 yıllık müddeti daha aşağıya in
gitmeden kendiliğinden halledilecektir.
dirmek, meselâ 10 yıla indirmek suretiyle yurt
5. Zirai Verginin tarh, tahakkuk, tahsili çapmd^ Tapu Kadastro dâvasının halledile
ceğine inanmaktayız. Tapu Kadastro yapılmaiçin bir ölçü ve esas hazırlıyacaktır. Yine Em263 —
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dan yapılacak toprak reformları ve zirai re
formların cemiyetimizi da<ha vahim buhranla
ra sürüklemesi mümkündür.
Tapu Kadastro dâvasının halledilmesinin
nedenlerini zannediyorum ki, buraya kadar
açıklamış bulunmaktayım. Bu hizmetin kolay
lıkla, ve süratle görülebilmesi için aşağıdaki
temennilerimizin nazarı dikkate alınmasını di
lemekteyiz :
1. Tapu Kadastro dâvasının süratle ve 10
yıl içinde halledilmesi için bütçeye konan öde
neğin bu nisbette konulması ve plânda bu yol
da bir değişiklik yapılması,
2. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün
Teşkilât Kanunu 1936 yılında yürürlüğe girmiş
bir kanundur. Bu kanun gelişen ihtiyaçlara cefap vermemektedir. Günün ihtiyaçlarına göre
değiştirilmesinin temini,
3. Diğer Devlet memurlarına şu veya bu
namlar altında tazminat verilerek artan hayat
pahalılığı için de bir dereceye kadar hayat ve
maişet yükleri hafifletilmiştir. Devletin en
mühim hizmetini gören tapu memurları bun
lardan istisna edilmiştir. Biz muhtelif vesile
lerle Devlet personeli'için eşit ücret prensibi
nin taraftarı olarak süratle Devlet Personel
Kanununun uygulanmasını istemiştik. Ancak
Devlet Personel Kanununun malî hükümleri bu
güne kadar uygulanmadı. Bu uygulanmadığına
göre tapu memurlarının da geçim sıkıntılarını
hafifletmek için kendilerine bir miktar aylık
tazminat verilmesi hususunda bir kanun 'teklifi
yaptık, Bu kanun teklifinin Hükümetçe benimmesini istiyoruz.
4. Tapulamadan doğan ihtilâfların halle
dilmesi için tapulama mahkemelerinin ve ekip
lerinin çoğaltılması,
5. Tapu sicillerinin muhafazası için gerek
li binaların tahsisi, eski tapu kayıtlarının sü
ratle yeni Türjkçeye çevrilmesi,
6. Tapulama faaliyetlerinin süratle gideril
mesi için ileri memleketlerde uygulanan fotoğrametrik metodunun geniş çapta bizde de tat
bik edilmesi,
7. Tapu ve Kadastro ekipleri için mühtacoldukları alet, edavat, ve vasıtalarının ihtiyaçla
rı nisbetinde temini,
8. Tapu Kadastro ekipleriyle Toprak Tevzi
komisyonlarının biı leştirilmesi,
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Sayın milletvekilleri, burada bir hususu arz
etmek istiyorum. Topra'k Tevzi Komisyonlariyle tapulama ekipleri aşağı yukarı aynı vazife
yi görmektedirler. Toprak tevzi komisyonları
nın tapulama ekiplerinden farkı; toprak tevzi
komisyonları bir araziyi bir vatandaşın adına
yazdığı takdirde hakkı kaybolan diğer bir va
tandaş gidip de mahkemeden hakkını talebetme hakkından mahrumdur. Yani hak - hukuk,
toprak tevzi komisyonlarının faaliyetlerinde
teminat altında değildir. Halbuki tapu kadas
tro ekiplerinin yapmış olduğu faaliyetlerde
hakkı kaybolan her hangi bir vatandaş icabettiği vakit mahkemeye müracaat ederek hakkını
arayabilmektedir, tşte bu iki ekibi birbirinden
ayıran en önemli fark budur. Bir vatandaşa
hak tanınıyor, mahkeme teminatı veriliyor;
öbür vatandaşa bu mahkeme teminatı verilmi
yor, mahkemede hak arama gibi üstün bir im
kândan mahrum ediliyor. Bu yönü ile ve bir de
toprak dâvasının esaslı şekilde halledilmesi ba
kımından toprak tevzi komisyonları ile tapula
ma ekiplerinin birleştirilmesi lâzımdır. Bunla
rın birleştirilmesi ile aynı zamanda israfın da
önüne geçilmiş, faaliyetlere de sürat kazandı
rılmış olacaktır.
Sayın milletvekilleri; yukardan beri arz et
tiğim tedbirler eğer Hükümetçe nazarı dikkate
alınır, tapu kadastro dâvası 10 yıl içinde bitirilirse, partilerin mütemadiyen birbirini itham
ederek yapmış oldukları mücadeleler sona erer,
memleketimiz zirai ve sınai hamlede en üstün
seviyeye ulaşabilir. Çünkü memleketimizin 7 ik
lim, 4 mevsime mâlik imkânları vardır; bu im
kânlarla yetiştirdiği mahsuller memleketimizi
en yüksek zirai ve sınai istihsale ulaştıracak ve
medeniyetin zirvesine de çıkarabilecek potansi
yeli haizdir.
Bu temennilerimizin ışığı altında 1969 malî
yılı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin
büyük milletimize ve Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğü mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını
temenni eder, Yüce Meclisi saygıyla ve sevgiyle
selâmlarım,
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Osman Yeltekin, buyurunuz.
C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN YELTEKlN (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ;
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1969
bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupunun görüşlerini arz edeceğim.
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün görevi, Anayasamızın sosyal
ve iktisadi haklar bölümünde yer alan mülki
yet hakkının çok önemli bir kesimine konu teş
kil eden taşınmaz malların hukukî ve geomet
rik durumlarını belli etmektir. Mülk edinme
hakkı ancak tapu ve kadastro işleri ile tam ola
rak gerçekleştirilebilir. Tapu ve kadastro işlem
leri tam ve düzenli bir şekilde yapılmıyan ülke
lerde tam mânasiyle bir mülkiyet hakkının var
lığından ve diğer aynî hakların kullanılmasın
dan bahsedilemez. Bu sebeplerle mülk edinme
hakkı dokunulmaz bir varlıktır. Bundan dolayı
da toprağa, mülkiyete yapılan tecavüzler nede
ni ile cinayetler işlenmekte, kan dâvaları doğ
makta, hukuk ihtilâfları ve ceza dâvalarının
büyük bir çoğunluğuna kaynak teşkil etmekte
dir. Bu sebeplerle vatandaşlar mahkemelere sü
rüklenmekte, maddeten ve manen perişan ol
maktadırlar.
Toprak dâvaları vatandaşlar arasındaki hu
zursuzluk ve asayişsizliğin bellibaşlı kaynağını
teşkil etmektedir. 1964 yılında yalnız bu mevzudaki hukuk dâvalarının sayısı 53 000 i aşmış
tır. Türkiye'mizde toplam arazinin yüzde 60 ı
tapusuz ve ancak yüzde 40 ı tapuludur. Bu ta
pulu yerlerin ise ancak yüzde 75 i ihticaca salihtir. Gene memleketimiz nüfusunun yüzde 77
si toprağa bağlanmış, topraktan geçinen yurttaşlarımızdır. Bu hesaba göre 400 000 000 dö
nüm arazinin kadastrosunun yapılması gerek
mektedir.
İkinci Beş Yıllık* Kalkınma Plânının görü
şü : «Türkiye'de arazi mülkiyet durumunun he
nüz tesbit edilmemiş olması, Kalkınma Plânının
uygulanması sırasında çeşitli sektörlerde dar
boğazların meydana gelmesine sebebolmaktadır.
öte yandan, bu durum Arazi Vergisi, Veraset
ve intikal Vergisi gibi vergilerden, alım ve sa
tım sırasında ödenmesi gereken vergi ve harç
lardan önemli oranda gelir kaybına yol açmak
tadır. Ayrıca mülkiyetin hukukî dayanaktan
yoksun olması, yurt sathında asayiş bozucu
olayların da kaynağını teşkil etmektedir.»
Plânın görüşü de böylece tecelli ettikten
sonra tapu ve kadastro yapmanın Türk köylü

16 . 2 . 1969

O : 1

süne ve vatandaşlarına sağlıyabileceği belli
başlı faydaları sıralamak isterim :
1. Toprak reformunun gerçekleştirilmesi,
sahil yağmasının önle'nmesi, orman içi köylerin
yerleştirilmesi, erozyonun önlenmesi ve sulama
tesislerinin verimli bir hale gelmesidir.
2. Mülkiyet hakla tapu sicili ile her türlü
nizadan kurtularak vuzuha kavuşur.
3. Mülkiyetten doğan anlaşmazlıklar çözü
lür, vatandaşlar arasmda,ki huzursuzluklar kal
kar ve binnetice ceza ve hukuk mahkemelerindeM dâvalar asgariye iner, asayişsizlik büyük
ölçüde ortadan kalkar.
Orman ziraat arazisi ve meraların birbiri
aleyhine gelişmeleri durur. Bankalar ve kredi
müesseseleri tapusuz mülklere genellikle kredi
vermemektedir. Tapu ve kadastro yapıldkıtan
sonra kredi müesseselerinin kredilerinden fay
dalanma imkânları hâsıl olur.
Tarım gelirlerinden vergi alınabilmesi, Ara
zi Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi gibi
vergilerle, toprağın alım ve satımı sırasında
ödenmesi gereken vergi ve harçlardan daha
büyük istifadeler sağlamaJk imkânı hâsıl olur.
1967 yılında 1 154 246 muamele karşılığında
276 787 530 lira Emlâk Alım Vergisi ve hare
taJhsil edilmiş; 1968 yılında Ekim ayı sonuna
kadar 1 001 625 iş karşılğı 258 675 779 lira
Emlâk Ahım Vergisi ve hare tahsil edilmiştir.
Bu meblâğın yıl sonuna kadar 300 000 000 lira
olacağı, iş sayısının da 1 202 000 i bulacağı tah
min edilmektedir.
Muhterem arkadaşlarım; Toprak reformu
nun tarihi ve bu hususta Parlâmentomuzda 1920
yılından beri yapılan münakaş ve tartışmalar
dan kısaca bahsetmek istiyorum.
Toprak reformu Atatürklün görüşüdür.
Atatürk 21 Ekim 1920 de yayınladığı ilk be
yannamesinde birinci mesele olarak toprak so
rununu gösteriyordu, ölümünden 9 gün önce
T. B. M. M. inde okunan açış nutkunda aynı ko
nuya değiniyordu. 1928 de T. B. M. M. ne şöy
le sesleniyordu: «Toprağı olmıyan çiftçilere top
rak tedarik etmek meselesi ile ehemmiyetli
olarak iştigal buyuracaksınız». 1936 ve 1937 yıl
larında yine T. B. M. M. inde «Memlekette
topraksız çiftçi bırakılmamalıdır» demişlerdir.
Büyük Atatürk'ün görüşü budur. Toprak Re-
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formu Atatürkçü bir görüştür ve Anayasamız
da da yer almıştır.
Durum böyle iken iktidar Partisi olan Ada
let Partisinin tutumu buna tamamen zıttır, işi
ne geldiği yerde tarım reformu, işine geldiği
yerde toprak reformundan, gerek tüzüğünde
ve gerekse Hükümet beyannamelerinde bahset
mekte ve fakat bunların hiç birini henüz kati
bir şekilde tatbik etmemektedir, öte yandan
ikinci Beş Yıllık Plân ile yılda bu sektöre sek
sen milyonluk yatırım yapılacağı ifade edil
diği halde bu hükme dahi riayet edilmemekte
dir.
Sayın miletvekilleri, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün Bütçesi üzerindeki görüşle
rimizi yukarda arz etmiş bulunuyoruz. Şimdi
temenniye şayan bulduğumuz noktaları birer
birer arza çalışacağım :
1. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün
daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlıyacak ve bugünün gelişme icaplarına uygun bir
Teşkilât Kanununun Meclise getirilmesi kanaa
tindeyiz.
2. Şu anda Türkiyemizde 430 a yakın hari
ta ve kadastro mühendisi vardır. Bunların
% 46 - 47 civarına tekabül eden 202 mühendis
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünde ça
lışmaktadır. Resmî belgelerle ifade edildiği gibi
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde daha hızlı bir
tempoda işlerin yürütülmesi ve plânda öngörü
len yirmi senelik süreden önce çözümlenmesi
teknik eleman meselesidir. Bu sebeple Türki
ye'de mevcut yüksek dereceli teknik okulların
ve ileride açılacakların devlet mühendislik ve
mimarlık akademileri adı altında teşkilâtlan
dırılması teşebbüsü üzerinde ehemmiyetle du
rulmalıdır.
Burada bir noktaya işaret etmek isterim.
Sayın arkadaşlarım, bu husustaki kanun
encümenden çıkmış, Yüksek Meclise sevk edil
miş bulunmaktaidır. Bu kanunun biran evvel
çıkarılması grupumuzun en büyük temennilerin
den biridir.
Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü tarafın
dan toprak dağıtımının tapulamadan sonra
yapılması üzerinde durulması gereken bir ko
nudur.
Tapu ve kadostro gibi kütüklerin bulundu
ğu tapu binalarının yapılması meselesi ciddi
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yetle ele alınmalıdır. Ayrıca 1967 yılı yatırım
bütçesine konmuş olan ilki uçak 1968 de alınma
mıştır, derhal alınmasının sağlanması üzerinde
ehemmiyetle durulmalıdır.
Muhterem arkadaşlarım., sözlerimi burada
bitiriyorum. Sözlerime son verirken Tapu ve
Kadostro Umum Müdürlüğünün fedakâr ve
başarılı mensuplarını C. H. P. adına selâmlar,
bütçenin memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını
dilerim. Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — G. P. adına Sayın Himmet Erdoğmuş. Saat 11.05
G. P. GRUPU ADINA HİMMET ERDOĞMUŞ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri;
Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğünün,
müzakeresini yapmakta olduğumuz 1969 malî
yılı bütçesi üzerinde, Güven Partisi Millet Mec
lisi Grupunun görüş, tenkit ve temennilerini su
nacağım.
Saym milletvekilleri,
Konuşmama, Tapu ve Kadostro Genel Müdürdüğü çalışma alanına giren konunun öne
mini belirtmek ve bu konuda biraz sonra arz
edeceğim uyuşmazlığı gidermek, yapıcı bir şe
kilde tam bir açıklığa kavuşturmak için,
İkinci Beş Yıllık Plânda açık ve gerçek ifade
sini bulan bir paragrafı yüksek dikkatinize
sunmakla başlayacağım.
Plânın, gelişmeler ve sorunlar bağlığı al
tında aynen «Türkiye'de arazi mülkiyet duru
munun henüz tesbit edilememiş olması, kal
kınma plânlarının uygulanjmaısı sırasında çe
şitli sektörlerde dar boğazların meydana gel
mesine sebebolmaktadır. Öte yandan, bu du
rum arazi vergisi, miras ve intikal vergisi gibi
vergilerden, alım - satım sırasında ödenmesi ge
reken vergi, resim ve harçlardan önemli oranda
gelir kaybına yol açmaktadır. Ayrıca mülkiye
tin hukuki dayanaktan yoksun olması, yurt
düzeyinde asayiş bozucu olayların da kaynağını
teşkil etmektedir» beyanı yer almaktadır.
Üzerinde hiçbir tartışmaya yer vermiyecek
bu açık sorunun halledilmesi için gerek Birinci
ve gerekse İkinci Beş Yıllık Plânlarda hedef
tesbit edilmiş, tedbirler ortaya konulmuştur.
Her iki plânda tapulama ve şehir kadostrosunun 20 yılda tamamlanması öngörülmüştür..
Hattâ İkinci Beş Yıllık Plânın birinci dilimi
olan 1968 yılı icra programımda özel bir önem
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verilen konular arasında 10 ncu sırada kadostro
hizmetlerine de yer verilmekte, tedbir olarak
Türkiye'nin tüm kadostro sorununun, mevcut
bütün maddi imkânlardan faydalanılabilmesi
şartiyle, plânda da öngörülen süreden önce
halledilmesi için bir program hazırlanacağı ve
1968 yılında uygulamaya konulacağı ifade
edilmektedir.
Sayın milletvekilleri,
Bu konuda resmî belgelerin konuyu nasıl
değerlendirdiklerini ara etmiş bulunuyorum.
Şimdi de mesul şahısların görüşlerini belürtmeye çalışacağını.
Tapu ve Kadostro GeW Müdürlüğünün 1967
malî yılı bütçesi müzakeresinde, zamanın Dev
let Bakanı Saym Refet Sezgin, parti sözcüle
rinin konuşmalarına verdiği Millet Meclisi tu
tanak dergisine geçen cevaplarında; Tapu ve
»kadostro faaliyetlerinin güç ve geç bir şekilde
ikmal edilebildiği, bunun ne âlet, ne eleman
noksanlığından değil, yeteri kadar eleman ve
fennî vasıta bulunduğu, asıl güçlüğün kadostronun hukuki mahiyetinden, senetsiz tasurruflardan doğduğu, Kalkınma Plânında öngörülen
20 yıllık hedefin ideal bir hedef olduğu, bu
günkü imkânlar içerisinde gidiş temposu bu
halde devam ettiği takdirde ancak 40 sene
içerisinde Türkiye'nin tapulama ve kadostrosunun tamamlanabileceği görüşünü ileri sür
müştür.
1968 malî yılı Bütçesinin Mecliste, 1969
malî yılı Bütçesinin de Karma Bütçe ve Plân
Komisyonunun da,' Devlet Bakanı Sayın Hüsa
mettin Atabeyli birbirini teyidedem konuşmala
rında; Türkiye'nin tapulamasının 20 yılda ik
mali konusunun plânlamanın ön gördüğü
ideal bir hedef olduğunu, bunun 20 yıl
da realize edileceği kanaatini taşımadığı
nı, plâna esas teşkil öden sektör rapor
larının meseleyi Umum Müdürlüğün itirazla
rına rağmen harita alımı zaviyesinden mütalâa
etmiş oMuğunu, asıl müşkülât olan, haritanın
arza tatbiki yani kadostronun hukuki yönü
nün nazarı itibara almadığını, ayrıca yıllık he
deflere ulaşmak için her iki plân döneminde
de maddî imkânların para olarak yıllık bütçe
lerinden realize edilmemesinin de rolü bulun
duğunu beyan etmekte, Türkiye'nin tapulama
ve kadostrosunun ne kadar süre sonra tamam
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lanacağı hakkında bir süre tesbit etmekten ıs
rarla kaçınmaktadır.
Şunu hemen ifade edelim ki, gerçekten tapu
lama ve kadastroyu, gayrimenkul malların fo
toğrafını çekmek, geometrik vaziyetlerini tesbit
etmekten ibaret saymıyor, esas toprağın mülki
yet durumunun her türlü nizadan ayrı hukukî
yönden açıklığa kavuşturmak anlamında kabul
ediyoruz.
Sayın milletvekilleri, resmî belgeleri ve res
mî beyanları yanyana getirerek görüldüğü üze
re belgelerle beyanlar arasında plân fikri ile
bağdaşmıyan esasa ve temele inen aykırılığı ve
bu beyanlar arasında da bir ölçüde farklılığı,
Güven Partisi Grupu olarak her zaman olduğu
pfibi yapıcı bir anlayışla bu mevcut uyuşmazlığı
birlikte gidermek, kesin bir açıMığa kavuştur
mak, zorunluğunu duymaktayız.
Sayın milletvekilleri,
Devlet Bakanı Saym Hüsamettin Atabeyli
Plânlamanın Türkiye'nin tapulama ve kadastro
sunu bu konuda tatbikatın içinde olan daha yet
kili söz sahibi bulunan Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün itirazlarına rağmen, konuyu ha
rita alımı olarak mütalâa ettiğini, konunun esa
sını teşkil eden haritanın araziye uygulanması
ve hukukî yönünü nazara almadığını, bir süre
söylemekten İsrarla kaçınarak, Plânın öngördü
ğü hedefin 20 yılda ulaşılamıyacağmı Saym
Refet Sezgin de, yeteri kadar eleman ve fennî
vasıtanın mevcudolduğunu, asıl. güçlüğün senet
siz tasarruflardan doğduğunu, bugünkü imkân
lar ve gidiş temposu ile 20 yılda hedefe ulaşıla
mıyacağmı beyan ederken Saym Atabeyli ile gö
rüş birliğinde bulunmakta ve fakat 40 sene içe
risinde tamamlanabileceği kanaatini taşımakta
dır.
Bizim dikkatimizi çeken ve ciddî endişemizi
mucibolan sayın sorumluların görüşleri istika
metinde plânda veya yıllık programlarda dü
zeltme yapılarak, plân ve programların gerçeğe
uygun hale getirilmesi için çalışmada bulunma
maları, aksine görüş ve kanaatlerine tamamen
aykırı olan 20 yıl hedefinden öteye bu süreden
de önce bitirilmesi için bir program hazırlana
cağı ve 1968 yılında uygulamaya konulacağı
Resmî gazetenin 12 Aralık 1967 tarih 12774 sa
yılı nüshasında yayınlanan 6/9138 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe konulan
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1968 yılı programı altında imzalarının bulunma
sıdır.
Sayın milletvekilleri;
Arz ettiğim bu durum karşısında Türkiye'-.
nin tapulama ve kadastro sorununa maalesef ko
nunun büyük önemi ölçüsünde çözüm yolu bu
lunmamış olduğu kanaati bizde hâsıl olmuş, Baş
bakanlığa bağlı odan ve Devlet Bakanı sorumlu
luğunda yönetilen Tapu ve Kadastro sorununa
Hükümetçe lâyık olduğu önemin verilmediğini
üzüntü ile müşahede etmekteyiz.
Sayın Devlet Bakanından ricamız, millet hu
zuru, kredi politikası, mahkemelerdeki dâva
adedi, yatırımların tasarlanan zamanda gerçek
leşmesi, gayrimenkul servetin tedavülü, Hazine
gelir kaybının önlenmesi ve bilhassa insan - top
rak ilişkilerinin düzenlenmesi ile ilgili büyük
önemi olan tapulama ve kadastro sorununu ger
çekçi bir görüşle ele alması ve açıklığa kavuşturmasıdır.
Sayın milletvekilleri;
Bu mâruzâtımdan sonra ve bu maruzatımın
ışığı altında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün çalışmaları ve Bütçesi üzerinde duraca
ğım.
Bütçe ile kendisine verilen imkânları en iyi
kullanmak suretiyle âzami verimlilik sağlamak
için fedakârlık derecesinde feragatla çalıştığın
da şüphemiz olmıyan Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü teşkilâtının çalışmalarını Güven
Partisi Grupu olarak takdirle karşılıyor, tebrik
ediyoruz.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışma
larını tapu işlemleri ile tapulama ve kadastro iş
leri olarak iki ayrı ünite halinde yürütmektedir.
Tapu işlemleri :
istatistik! bilgilere göre günlük tapu işlem
leri yıldan yıla devamlı surette artmakta oldu
ğu anlaşılmaktadır.
1966 yılında 1 096 555 işlem yapıldığı, karşı
lığında 235 712 687 lira; 1967 yılında 1 154 246
işleme karşılık 276 787 537 lira; 1968 yılı sonu
itibariyle işlem adedini 1 201 959 a Emlâk Alım
Vergisi ile Tapulama ve Kadastro Harcının 300
milyon liraya ulaşacağı; halen yılı içinde Ekim
ayı sonuna kadar 1 001 625 işlem karşılığında
258 675 779 lira Hazineye gelir sağlamıştır.
Geçen yıl bütçesinde arz ettiğim gibi Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün masrafçı bir
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kuruluş olmayıp, geçmiş yıllarda da olduğu gibi,
kendisine bütçe ile verilenin çok üstünde bütçe
ye sağlam bir gelir sağlıyan kaynak olduğu
nu göstermektedir. Tapulama ve kadastro süratlendikçe, gayrimenkul serveti tedavülü ar
tacak, vergi zıyaı önlenecek ve bunun sonucu
olarak geliri daha da yükselecektir.
Bu itibarla, bütçenin genelliği prensibi ile
bir güna ilişkisi olmaksızın, Devlet Bütçesine
sağladığı gelirle orantılı olarak teşkilâtın
daha da verimli çalışma imkânına kavuşturul
ması için bütçesinin daha da artırılması zorun
luluğuna inanmaktayız.
Sayın milletvekilleri,
Genel Müdürlüğün kuruluşundan bu yana
iş hacmi artmış, artan iş hacmine paralel, teş
kilâtın gelişmesi sağlanamadığı için vatandaşla
rın tapu işlerini yürütmesinde şikâyetler ön
lenememiş, taşra teşkilâtı bina, arşiv, mefruşat
bakımından perişanlıktan kurtarılamamış, kad
rosuzluk sebebiyle, terfi sürelerini doldurduğu
ve terfihe lâyık oldukları halde 134 memurun
mağduriyetleri giderilememiştir. Daha fazla
mağduriyetlerine mahal verilmemesi halisane
temennimizdir.
Sayın Devlet Bakanının, hazır olduğunu bil
dirdiği Devlet Personeli Genel Kadro Kanunu
nun çıkmasına bekletilen yeni Teşkilât Kanu
nunda tapu ve kadastro işlerinin ihtisas istiyen
özelliğinin dikkatten uzak tutulmamaısmı kay
da değer bulmaktayız.
Tapulama ve kadastro işleri :
23 il ve 42 ilçede olmak üzere 65 bölgede
1968 yılı içinde 71 220 parselin kadastrosu
yapılmış, tapu sicilleri tesis edilmiştir.
28 bölgede klâsik, 80 bölgede fotoğrametrik olmak üzere 108 bölgede 445 ekip halinde
810 köyün tapulaması yapılmış, 671 484 parsel
de 7 770 261 dönümlük yerin tahdit ve tesbiti
ikmal edilerek, plân ve tapu kütükleri düzen
lenmiştir.
6587 sayılı Kanunla, tapulama işlerinde ileri
memleketlerin uyguladığı havai fotoğrametrik
metodunun tatbiki ile hız kazanıldığı anlaşıl
maktadır. Bu itibarla tamamen bu metodun
uygulanmasını, tavsiyeye değer bulmaktayız.
Bu çalışmaların, plân konusunda yukarıda
arz ettiğim uyuşmazlık nedeniyle değerlen
dirilmesini yapmamakta kendimizi haklı bulu
yor ve bundan üzüntü duyuyoruz.
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Tapulama çalışmalarında verimliliği artır
mak, ekipler arasında randıman mukayesesini
sağlamak, denetim ve gözetimi kolaylaştırmak
bakımından geçen yıl bütçesinde ileri sürdüğü
müz, burada vaktinizi almamak için tekrarla
madığımız görüşlerimizi muhafaza ediyor, ilgi
gösterileceğini umuyoruz.
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün 1969 malî yılı Bütçesi 1968
yılı Bütçesine nazaran % 16,39 orana tekabül
eden 20 241 660 lira artışla 143 670 001 liraya
ulaşmış. Bunun 101 100 000 lirası cari harcama
lara, 42 370 001 lirası yatırım harcamalarına
ve 200 000 lirası da sermaye teşkili ve transfer
harcamalarına ayrılmıştır. Bütçe artışını mem
nuniyetle karşıladığımızı ve fakat yeterli bul
madığımızı da belirtmek isterim.
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün teşkilâtta görev alan ve ala
cak olan elemanlarını yefciştirilmasiyle ilgili,
başlıca eleman kaynağı ve hizmet öncesi bir
eğitim sitemi uygulıyan Kadastro Meslek Okulu
öğrenci sayısının ve öğretim kadrosunun artırıl
mış olmasını, teşkilâtta görevli mıemurların iki
yıllık kursa tabi tutularak hizmet içi eğitime
önem verilmesini Güven Partisi Grupu olarak
takdirle karşılamakta, çeşitli eğitim yolları ile
yetiştirilen bu elemanların teşkilâta gelmesi ve
bünyesinde kalmalarını sağlamak için maddi
ve mânevi imkâna kavuşturulmaları gerekliliği
ne inanmaktayız.
Vatandaşla devamlı ve yakın teması olan
teşkilâtın, vatandaş - memur münasebetlerinin
en iyi hizmet anlayışı içinde yürütülmesi için
ciddî bir denetim ve gözetim altında bulundu
rulmasını çeşitli olumsuz tutum ve davranışla
rın önlenmesi ve vatandaşın gerçek güvenine
kavuşması halamından önemle üzerinde durul
masını dikkate değer buluyoruz.
Eski yazılı tapu kayıtlarının yeni yazıya
çevrilmesi konusunda, geçen seneki görüşleri
mizi muhafaza ettiğimizi, 677 sayılı Kanunun
tatbikatı sonucu olarak anlaşmazlıkları azala
rak % 5 - 8 oranına düşmesini sevinçle karşıla
dığımızı ve fakat mevcut anlaşmazlıkların da
kısa
zamanda
sonuçlandırılması için de
tapulama mahkemelerinin çoğaltılmasını, tapu
lama ve kadastro çalışmaları ile ilgili ^ diğer
kuruluşlar arasında 1969 yılı icra programında
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yer aldığı üzere koordinasyonun sağlanmasını
zaruri görmekteyiz.
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü 1969 malî yılı Bütçesinin aziz
milletimize, Tapu ve Kadastro mensuplarına
hayırlı ve uğurlu olmasını, basan ile uygulan
masını Güven Partisi Grupu olarak en samimi
duygularla temenni eder, saygılar sunarım.
(G. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına
Sayın Rıza Çetiner. Buyurun efendim.
Saat : 12,24
A. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA ÇETİNER
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ;
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1969
bütçesi hakkındaki görüşlerimizi, temennileri
mizi A. P. Grupu adına arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, konuşmama toprak
konusu ile başlamak istiyorum. Toprak en
ilkelinden gelişmesine kadar her
üretim
şekli için vaz geçilmez bir unsurdur.
Fakat bütün öteki üretim unsurlarından farklı
olarak, toprağın yer yüzündeki büyüklüğü
malûmdur, bellidir.
Bataklıkların kurutulması, göllerin veya de
nizlerin doldurulmasiyle kapanılan toprak, mev
cut toprakların genişliğine oranla çok önem
sizdir. Bu yüzden üretim unsurları içinde nispî
kıtlığı enaz olan topraktır.
Bir memlekette - ya da genel olarak dünya
daki - insanların sayısı çoğaldıkça toprağın
nispî kıtlığı da o nisbette artar. Büyüyen nüfus
kesafetine karşı toprağı genişletme imkânı yok
tur.
Bu yüzden de yeni yeni iktisat ve hukuk
sorunlarının doğumuna yol açmaktadır. Top
rak ve insan ilişkileri memleketlerine göre
farklı şekiller ve meseleler ortaya çıkarmakta
dır. Toprak ve insan ilişkilerini şu veya bu
kalıba göre düzenlemek, şu veya bu memle
ketin modelini kabullenmek, biçilmiş bir kaftan
olarak uygulamak imkânsızdır, verimsizdir.
Ayrıca yarattığı problemler de büyük olmakta
dır, cemiyet büyük yaralar almaktadır. Yıllar
yılı konuşulduğu halde hiçbir iktidar toprak
reformu veya tarım reformunu şimdiye kadar
yapamamıştır.
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Kaldı ki, toprak reformu veya tarım refor
mu kavramlarını açıklığa kavuşturmak mecbu
riyetindeyiz. Bugünkü gelişen iktisadi ve sosyal
konulardaki değişiklikler
sonunda birçok
kavramlar, önceden bilinen anlamlarını yitir
miştir. Yerini daha geniş kavramlara ve kap
samlara terk etmiştir. Tarım reformu veya top
rak reformu, Türkiye'de bâzı çevrelerin anladı
ğı mânada anlamlarını kaybetmiş olduğunu
yabancı dilde ve memleketimizdeki bu konu
da ilim otoritelerinin yayımlarından anlamış bu
lunuyoruz.
Çok zaman bu iki kavram da, aynı anlamda
kullanılmaktadır. Aslında reform kavramı bir
değer yargısına dayanmaktadır. Değer yargı
ları kişilerin dünya görüşü ve kafa yapısına
göre değişmektedir, anlam kazanmaktadır. Bi
zim anlayış ve değer yargımız, tarımsal veri
min yükseltimesini amaç edinmiştir. Bu, sa
dece toprak dağıtımı değildir. Tarım yapanı her
yönden güçlü kılmaktır. Saniyen toprak reji
minin düzenlenmesi siyasi bir tercihtir. Bunu si
yasi partiler, milletin büyük çoğunluğu adına
yapar. Kaldı ki, Türkiye'de bir tarım reformu
yapılması konusundaki görüşlerin gerçekçi ol
ması ile Adalet Partisi tarım reformunun kar
şısında değildir. O kadar değildir ki; Hükümet
çe hazırlanmış ve memleket gerçeklerine uygun
luğu mevzuunda âzami derecede dikkat ve titizliz göstermiş olan Adalet Partisi iktidarı Ta
rımsal Kalkınma kanun tasarısını Meclise sun
mak üzeredir.
Toprak reformu üzerinde ısrarla duran ve bu
duruşlarını biraz da mülkiyet haklarına kar
şı saygı fikrini sarsıcı tahriklerle besliyen ve
bunu bir politik çıkar sayan siyasi çevreler,
zaman zaman birtakım toprak ağalarının elin
de yüzbinlerce dönüm arazi olduğunu söylerler.
Fakat sorulduğu zaman bunun bir örneğini ve
remezler. Çeşitli istatistiklere ve bugüne kadar
tapulaması yapılmış 8 000 civarındaki köyü
müzde tesbit edilen tarım arazisin yüz ölçü
mü 81 000 000 dönüm civarındadır. Türkiyenin
tüm ziraat arazisinin nihayet 350 000 000 dö
nüm tutarında olacağını kabul etmek bile
zordur.
Vatandaşlarımızın yirmi iki milyona yakın
büyük çoğunluğu köyde yaşamaktadır. Hemen
hemen hepsinin geçimi toprağa bağlıdır. Bu
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durumda yurdun her tarafında bir anda top
rak reformunun yapıldığını kabul etsek bile
verilecek toprak miktarının 10 - 15 dönümü
geçmiyeceği herkesçe bilinmektedir.
Bu arada tarımsal işletme yeterli bir ölçüye
ulaşması için, bunun bu-şekilde bir dağıtılma
tabi tutulmasında memleketin hiçbir faydası
nın olmıyacağı da bir gerçektir.
Artan nüfus kesafeti karşısında yeni yeni
ihtiyaçların nasıl karşılanacağı hiç hesaba alın
madan konuşulmaması iktiza eder. Demek ki,
Türkiye'de toprağa muhtacolan vatandaşları
tümü ile toprağa kavuşturmak iddiası bir ha
yaldir.
Adalet Partisinin gerçekçi görüşü, mevcut
topraklardaki tarımsal ürünleri artırıcı tedbirler
almak ve vatandaşı bu gerçekçi yoldan kalkın
dırmaktır.
Burada hedef birim sahadan en fazla ürün
almaktır.
Sayın milletvekilleri, bunun için de sulama,
gübrelemeden tutun da zirai kredi ve hattâ pa
zarlama gibi tedbirler vardır, işte bu tedbirler
manzumesi, tarım reformu deyiminin içinde sak
lıdır.
Bunları yerine getirmek o kadar kolay olsa
idi, gelmiş, geçmiş iktidarlar çoktan bu işi ya
parlardı. ilmî bir seminerde 4753 sayılı Kanuna
göre dağıtılan topraklara sayın bir sözcü deği
nerek şöyle söylemiştir: «Belki mübalâğalı gele
cek, fakat benim kanım o ki, Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu Türkiye'de istikbalde yapılacak,
bir toprak reformunu güçleştirici etkiler yarat
mıştır.» işte Adalet Partisi iktidarı bu güçlük
leri de yenerek, bir tarım reformunun yapılma
sına taraftardır. Bunu yaparken de bir taraftan
toprak mülkiyetine ve ona sabibolanların hak
larını Anayasa teminatı altında tutmak ve diğer
taraftan da toprağın işletilmesinde kamunun
yararına ve faydasın gerçekçi bir görüşle ele al
mak anlayışı içindedir.
Muhterem milletvekilleri, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ve gelecek
te bu çalışmaların daha verimli olabilmelerine
ilişkin görüşlerimizi şöylece özetlemek mümkün
dür :
Bu teşkilât vatandaşla en yakın ilgisi olan
ve Devlet daireleri içerisinde vatandaş tarafın
dan en fazla başvurulan bir hizmet yeridir. Mal
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emniyeti ve zamanla büyük değer kazanmış olan
taşınmaz malların alım - satımı ve kredi müesse
selerinin işletilmesi, bu hizmetin önemini artır
mıştır.
istatistiklere nazaran 1936 yılından bu yana
i§ hacmi yirmi misli artmış olan, tapu daireleri
ni 33 sene evvelki kadrolariyle hizmeti karşıla
maya mecbur etmek, bu hizmete verilmesi lâzımgelen önemle bağdaşır bir tutum ve anlayış
değildir. Bu nedenle Genel Müdürlüğün çok
acele olarak, bugünkü hizmete yeterli kadro im
kânlarına kavuşturulması şarttır.
Bugün tapu dairelerindeki iş kesafeti karşı
sında görevlilerin gösterdiği gayret sadece bir
feragat ifadesidir. Terfi süreleri dolduğu hal
de, yıllarca terfi edememiş görevlilerden bu fe
dakârlığın devamını beklemek haklı bir anlayış
olmasa gerektir.
Sayın milletvekilleri, memleketimizde otuzyedibin civarında olan köylerimizin tapulama
hizmetini beklerken gösterdikleri ilgi ve heye
can hepimizce malûmdur. Bir hizmet ki, hiçbir
ilimizi, ilçemizi ve köyümüzü bunun dışında tut
mak mümkün değildir. O halde belli bir zaman
içinde, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinin ted
birlerini de almak lâzımdır.
Muhterem milletvekilleri, görülüyor ki, Ge
nel Müdürlüğün kendisine verilen imkânları iyi
değerlendirmekte ve bu hizmetin memleket için
taşıdığı Önemi anlamış olmanın gayretini gös
termektedir.
1967 programında tesbit edilen hedeflerin
yüzde yüz oranında gerçekleştirmiş olması, 1968
yılında verilen bir ölçüdeki fazla imkânla yüzde
yüzün üstüne çıkmış bulunması bunu göstermek
tedir.
Meselâ, 1968 de tapulama için öngörülen
6 000 Km2 taplamanın 7 500 Km2 ye yükseldiği
görülmüştür. Bu cümleden olmak üzere 70 000
parsellik kadastronun 80 000 parsel olarak ger
çekleştirilmiş olması bu Genel Müdürlük yurdu
muz için büyük ümitler vermektedir.
Bu arada tapu dairelerimizin bina, demirbaş
ve döşeme ihtiyaçlarına temas etmek yerinde
olacaktır. Tapu daireleri gerçekten bina olarak
çok gayrimüsait yerlerde çalışmakta ve milyar
lar değerindeki mülkiyet hakkının dayanağı
olan kayıt ve belgelerini muhafaza da daha ti
tiz olunması tavsiyeye şayandır.,
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Yıllık bütçelere konulan ödenekler bu ihti
yaçlara hiçbir yıl yeterli olmadığı araştırmamız
la tesbit edilmiştir. Ayrıca hademesiz tapu dai
releri binbir mahrumiyet içerisinde çalışan fera
gat sahibi tapu memurlarımız tarafından temiz
lenmekte, çok zaman diğer daire ilgililerince
alay konusu olmaktadır ki, bu, Devlet memuru
nun otoritesini sarstığı gibi, zaten her yönden
feragat gösteren, çalışkan, vazifesine müdrik ta
pu memurlarımızı rencide etmektedir. Ayrıca
1968 bütçesine konulup da almamıyan teçhizat,
âlet ve uçakların 1969 bütçesi içerisinde olduğu
malumlarınızdır.
Bu ihtiyaçların bu yıl temini hususunda çok
çalışkan, çok muhterem Sayın Bakanımızın da
ha enerjik bir tutum takibetmesini önemle te
menni ederiz.
Muhterem arkadaşlar, burada ben, Sayın
Millet Partisi Sözcüsünün konuşmalarındaki iki
hususa da temas etmek isterim.
Bir defa Ziraat Bankasının traktör üzerine
vermiş olduğu krediler bizim iktidara geldiğimiz
günden bu yana 500 dönüm arazisi olan her va
tandaşa traktör kredisi açılmakta ve bunu ra
hatlıkla temin etmektedir. Plân haddi zatında
bir milyara yakın zirai kredi öngördüğü halde
bugün Ziraat Bankasının kredi olarak dağıtmış
olduğu meblâğ bir milyar sekizyüz milyon lira
ya yaklaşıktır.
Görülüyor ki, vermiş oldukları misal, hani
hepimize şu koridorda seçmenlerimiz rastladığı
zaman «Nerelerdesin, göremiyoruz,» gibi bir na
zirenin ötesinde fazla bir mâna ifade etmemek
tedir.
Ayrıca, «Kendi karakterlerine uygun...» de
di. Muhterem arkadaşlarım, karakterin değer
lendirilmesi bâzı ölçü ve kıstaslara bağlıdır. Bu,
psikolojinin metotları arasındadır, ve ben bunun
tahsilini yapmış, on yıl da bunun üzerinde fiilen
çalışmış bir insanım. Ancak, siyasi karakter
lerin kıstası sandıktır. Yirmi yıl siyasi hayatı
olan ve bununla övünen kişilerin aldıkları puvan cümlece malûmdur.
BAŞKAN — Sayın Çetiner, vaktiniz doldu
efendim.
A. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA ÇETİNER
(Devamla) — Yüz dirhem kimin, okka kimin ol
duğu yine milletçe maûmdur. Beni dinlediği
niz için teşekkür ederim. Muhterem milletvekil
leri.
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — 1,5 milyardır.
A. P. GRUPU ADINA ALÎ RIZA ÇETİNER
(Devamla) — Beyefendi ben sadece muayyen
bir konunun rakamını verdim.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dim.
A. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA ÇETİNER
(Devamla) —Muhterem milletvekilleri; sözle
rime son verirken Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün fedakâr ve başarılı mensupla
rını A. P. Grupu adına takdirle selâmlarken,
Sayın Ataöv'ün tasrih etmek istediği hususta
ben sadece traktör plasmanı üzerindeki raka
mı belirtmek istedim, yoksa Ziraat Bankasının
bütün yapmış olduğu zirai yatırımı söyleme
dim.
Grup adına saygı ve takdirle selâmlar, büt
çenin Yüce Milletimize, Devletimize hayırlı ve
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi vardır,
Hükümet söz istiyor. Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem
milletvekilleri; grupları adına Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde gö
rüşünü bildiren değerli hatiplerin genel olarak
tapu - kadastro faaliyetlerinin plân hedefleri
içerisinde bitirilmesi konuşu üzerinde hassa
siyet gösterdiklerini tesbit ettim.
Mülkiyet hakkı, vatandaşlarımızın üzerinde
hassasiyetle durdukları ve saygı fikri besledik
leri bir konudur. Bu itibarladır ki, Hükümet
progammda meseleye gerekli değer verilmiş
ve Devletin imkânları nisbetinde ve muvacehe
sinde bu faaliyetlerin plân hedeflerine uygun
olarak ve o zaman içerisinde bitirilmesi husu
su ciddiyetle alınıp üzerinde durulmuş bir
mesele halinde ortaya çıkmıştır.
Geçmiş yıl bütçelerinde meseleyi etrafiyle
Yüce Heyetinize takdim etmişizdir. Bu tak
dimimiz daima realist bir görüşle, realist açı
dan olmuştur. Yirmi yıl hedefini Türkiye'de
ideal bulduğumuz, bu hedefin tahakkuk ede
bilmesi için bugün mevcut imkânların çok da
ha geniş ölçüde temini lüzumlu bulunduğu
gibi, maddi materyal olan bu imkânların dışın
da asıl beşerî materyal olan insan materyalinin
temininin hemen çok kısa zamanda ve o tempo
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içerisinde temininin mümkün bulunmadığına da
işaret etmiştim.
Yalnız, yirmi yıl içerisinde Türkiye'nin tapusuzluğun sıkıntısından kurtarılacağını, sa
hipli gayrimenkullerin % 60 itibariyle tapusuz
bulunmasının sıkıntısından kurtarılacağını, ta
punun temin etmiş olduğu iktisadi ve sosyal
avantajlardan tapu sahiplerinin istifade ettiri
lebileceğini ifade etmiştim.
Plân, her yıl 18 bin kilometre kareden beş
yılda 92 bin kilometre kare hedefini genel mü
dürlüğe vermiş. Harita alımı itibariyle bu he
defi biz tahakkuk ettirebiliriz.
Muhterem arkadaşlarımızın bir kısmı me
selenin harita alımiyle bitmediğini, aplikasyon,
yani haritaların araziye tatbiki sırasında asıl
müşkülâtın çıktığını ifade ettiler. Doğrudur.
Biz de bu görüşlerimizi geçen yıl bütçelerinde
bertafsil arz etmiştik. Harita alımı yönünden
biz plân hedeflerini tahakkuk ettirebiliriz,
hattâ bu hedefleri geçebiliriz. Ama tatbikatta
bu hedefleri tahakkuk ettirmemiz çoğu zaman
imkansızlaşıyor.
Konunun üzerinde hassasiyetle duran sayın
Güven Partisi sözcüsü arkadaşımın seçim çev
resinden misal vereyim. Biz Simav mmtakasmda iki köyün sınırını birbuçuk senede tes
bit edebilmişizdir. Bu tesbitler yapılmadan asıl
kadastrol faaliyetin, tapulama faaliyetinin ya
pılmasının imkânı bulunmadığını da takdirleri
nize arz ederim.
Meseleyi genel müdürlük yönünden değer
lendirdiğimiz takdirde, sonucun, Yüce Mecli
sin takdirlerini alacak ölçüde bulunduğunu
ifade etmek isterim. Yani, meseleyi plân he
defleri yönünden değil, yıllık programlar he
defleri yönünden değerlendirdiğimiz takdirde
şu sonuçları görmek mümkün olacaktır : Bi
rinci beş yıllık dönemin sonunda yani 1967 yı
lında program hedefleri itibariyle harita alı
mındaki gerçekleşme oranı % 100 dür. Kadas
tro tatbikatında % 90, tapulamada da % 95
bir seviye tesbit edilmiş, tutulmuştur. 1968
yılında almış olduğumuz malî ve idari tedbir
lerle harita alımı program hedefini tahakkuk
ettirmiştir, kadastroda 80 bin parselle bu he
def 10 bin aşılmıştır, tapulamada program he
defi olan 6 bin kilometrekareye mukabil 7 442
kilometrekare ile bu hedef 1 442 Km2 aşılmıştır.
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Şüphesiz elimizde mevcut elemanların saat 9 - 5
mesaisi yapması, bilhassa Yaz aylarında hizmetin
daha fazla görülmesi imkânı olan saatlerde tatile
gidilmesi bizim verimimizi âzami derecede düşü
rüyor. tik defa 1967 yılında yapmış bulundu
ğumuz tatbikat ile fazla mesai vermek suretiyle
bu çalışma miktarını fazlalaştırdık, yaklaşık
olarak 200 güne eriştirdik. 1969 yılında da bu
tatbikata devam edeceğiz ve ümidediyoruz ki,
1969 yılındaki tatbikatta 200 iş gününü geçmek
suretiyle 1968 yılında katetmiş bulunduğumuz
% 40 üstün sonucu daha da yükseltmek imkâ
nını bulacağız.
Bir ikinci konu: Fotogrametri usllü ile ça
lışırken, bu gayet dakik bir usuldür bildiğiniz
gibi; kıymetli araziler ile kıymet itibariyle da
ha düşük olan arazi farklarını hiç nazaran iti
bara almadan hassas bir tapulama, hassas bir
kadastro metodu tatbik ediyoruz. Bilfarz met
rekaresi bin lira eden yerde de tatbikatımız
aynıdır, dönümü bin lira eden yerde de tatbika
tımız aynıdır, dönümü 50 lira eden* yerde de
tatbikatımız aynıdır. Arazi örtüsü bulunmıyan,
fotoplânla çalışma imkânı mevcudolan yerlerde
bu metodun tatbiki bize tapulamada daha büyük
sürat kazandıracaktır. 1969 yılı içerisinde Doğu
bölgelerimizde bu tatbikata girişeceğiz. Bu, dö
nümde veya 10 dönümde 600 metrekarelik veya
daha düşük bir hataya tekabül eden, tecvizi
hata sınırları içinde olabilir. Ama elimizde ha
rita mevcudolduğu için bu arazi zaman içerisin
de kıymetlendği takdirde gene dakik ölçümünün
yapılması ihtimali vardır. Çünkü Türkiye'de şi
kâyet bizzat tapusuzluktandır, tapusuzluğun za
ti kendisindendir. Yoksa sımrı emniyetli olma
mış, dönümü hududunu tutmamış; sıkıntı bun
dan değildir. Tapunun temin ettiği, arz ettiğim
gibi, sosyal ve iktisadi faydaları temin edebile
cek, temin etmek için tapuya ihtiyaç göstermek
tedir, vatandaşımız.
Değerli grup sözcüleri arkadaşlarımızın münferidolarak sormuş oldukları suallere de arzı
cevabetmek suretiyle vakitlerinizi almak iste
miyorum.
T. t. P. Sayın Sözcüsünün suallerine arzı cevabetmiş bulunuyorum.
Sayın Kapısız, kendilerinin toprak reformu
anlayışından bahsettiler. Tabiî Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü teknik bir dairedir. Bu iti
barla toprak reformunun bir temel unsuru ol— 273
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ması itibariyle meseleye burada dokunmak im
kânı vardır, ama daha geniş ölçüde bir müna
kaşaya meselenin tahammülünü bizim zaviye
mizden, bu Umum Müdürlük zaviyesinden müm
kün göremiyoruz.
Sayın Nihat Diler, Türkiye'de tapulamanın
10 yılda bitirilebileceği iddiasında bulunmuşlar
dır. Buna hiçbir surette iştirak edemeyiz. Biz
20 yıl hedefinin dahi tahakkuk edemiyeceğini bu
kürsüden ifade etmişizdir ve bunu ifade eder
ken de J20 yılı harita alım itibariyle ger
çekleştirmenin mümkün olduğunu, tapulama yö
nünden sektör raporunun Genel Müdürlüğün
görüşleri alınmadan hazırlanmış bulunması iti
bariyle Türkiye'nin gerçeklerine uygun olmadı
ğını gayet sarih olarak tesbit etmiş ve ifade et
mişizdir. Bu itibarla bugünkü mevcut imkân
larla bunu 10 yıla indirmenin de imkân dâhilin
de bulunmadığını ifade etmek istiyorum.
Teşkilât Kanunumuz filhakika geçen yıllarda
da tenkide mâruz kalmıştı, doğrudur, iştirak ha
lindeyiz. Geçen yıllardaki bütçe tenkidlerinde
de değerli Bakan arkadaşlarım ve bendeniz ge
nel kadro kanununun çıkımına kadar teşkilât
kanunumuzun Yüce Meclise şevkinden vazgeç
tiğimizi, kanunun hazır bulunduğunu ifade et
miştik. Sayın sözcülerin iştirak halinde teşkilât
kanununun çıkarılması zaruretine temas etmelerindeki mânayı anlıyoruz elbette. Kadro ko
nusu bizi de Genel Müdürlük olarak artık taz
yik etmeye başlamıştır. 1969 yılı içersinde bu
kanunu, genel kadro kanunu çıkmadığı takdir
de, sevk edebileceğimizi ümidediyorum.
Hizmetin artırılması için, veriminin artırıl
ması için memurlarımıza biz ancak arazi tazmi
natı verebiliyoruz. Sair surette bir tazminat
vermek imkânından mahrumuz. Menfaatlerimiz
en ziyade çarpıştığı bir müessese ve halkla mü
nasebetleri bakımından Türkiye'de bir numaralı
müessese olmasına rağmen Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün fedakâr mensupları bu hiz
metlerini büyük bir ciddiyetle, liyakatla ve eh
liyetle ifa etmektedirler. Biz kendilerine Hükü
met olarak daha fazla imkân tanıyamamanın
üzüntüsü içerisindeyiz. İnşallah sevk edeceği
miz yeni teşkilât kanunu ile, yeni kadro kanu-,
nu ile bu imkânların bir ölçüde artırılmasını te
mine de gayret sarf edeceğiz.
Sayın Diler, toprak mahkemelerinin çoğaltıl
masından da bahis buyurdular. Üzerinde çok
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münakaşa edilmiş bulunan 766 sayılı Kanunun
tatbikinden sonra ihtilâfların yaklaşık olarak
% 7 seviyesinde kaldığını, bazan 5; bazan
10 olmakla beraber vasati olarak % 7 se
viyesinde, % 50 seviyesinde bulunan ihti
lâfların komisyonlar marifetiyle halledilerek
% 7 seviyesine indirilmiş olduğunu geçen yıl
da ifade etmiştim, bu yıl da teyidediyorum.
Mahkemeler ihtiyaca göre mevcuttur, mevcudolmıyan yerler yetki ile idare edilmektedir.
Çünkü tapulama mahkemelerinin tesisi de niha
yet o bölgede mevcut ihtilâfların çokluğu veya
azlığı ile ilgilidir. Bir ihtilâf için bir mahkeme
teşkiline imkân yoktur. Muayyen bir seviyeyi
bulduktan sonra da bu teşkilât zaten kurulmak
tadır.
Kayıtların Türkçeye çevrilmesi konusu üze
rinde de hassasiyetle çalışıyoruz. 40 milyon ka
yıt mevcuttur. Bu 40 milyon kayıtın bugüne
kadar henüz tahmin ediyorum 1,5 milyon civa
rında bir kısmının tercümesi yapılmıştır. Sadece
eski Türkçe bilmek kâfi gelmiyor, tapu kayıt
larından, tedahülden, kütüklerden anlıyan bi
zim eski elemanlarımız vasıtası ile ancak bu
tercümeleri yaptırabiliyoruz.
Ayrıca, Tapu Kadastro Okulumuza bu eski
kayıtlar konusunda yeni bir ders ilâve etmek
suretiyle de ilerde bu kayıtların tercümesinin
emniyetini temin etmek imkânını da bulacağız.
Esasen Türkiye kadastrosu tamamlandıktan
sonra, Türkiye tapulaması tamamlandıktan son
ra bu kayıt meselesi de bugünkü emniyetinin
daha dününde bir emniyet şüphesiz arz edecek
tir.
Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsü 400
milyon dönüm tapulanması lâzımgelen araziden
bahsettiler. Türkiye'de tapulama ve kadastro
tamamen bitmedikten sonra, dönüm miktarını
kesin olarak tesbit etmeye imkân yoktur. Yal
nız, bugüne kadar yapmış olduğumuz 8 000 kö
yün ortalaması bize 275 milyon dönüm civarın
da bir rakam veriyor. Şüphesiz benim arz etti
ğim bu rakam da kesin olmamakla beraber
8 000 köy ortalaması bulunması itibariyle bir
mâna ifade eder.
Tapulama ile her türlü istismarın önlenece
ği, toprak üzerindeki spekülatif faaliyetlerin
önleneceği bir gerçektir. Bu, toprak üzerinde
tasarrufta bulunmak imkânları bakımından,
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memleket şartları ve imkânlarına göre daha ge
niş ölçüde şüphesiz bize yardım edecektir, ama
izahatımda arz ettiğim gibi mesele tamamen
teknik bir meseledir. Mesele, bir imkânlar me
selesidir, bunlar temin edilmedikçe, bu gelişme
kaydedilmedikçe sayın hatiplerin bahsettikleri
müddetler içerisinde bu soruya bir hal şekli
bulmak imkânı yoktur.
Vergi gelirlerimizin sayın arkadaşımızın
bahsettiği gibi 300 milyonu geçmektedir. 143
milyon lira bütçe ile çalışan, 1969 bütçe takdi
mi budur, 143 milyon küsurdur. Bu müessese
Devletin 300 milyonluk vergi tahsilatını yap
maktadır. Bir kısım sayın arkadaşlarımızın
bahsettiği gibi bizim temin ettiğimiz bir kazanç
değildir tabii. Bizim temin ettiğimiz, vergi tah
silatını yapmaktır*.
Güven Partisi Sayın Sözcüsünün bizim süre
tesbitinden İsrarla kaçındığımızı ifade buyur
dular. Israrla kaçınmamızın sebebi Yüce Mecli
sin karşısında bir kesin angajmana girme im
kânımızın mevcut bulunmamasındandır. Biz
mevcut şartları ifade ediyoruz; mevcut duru
mu açıklığı ile, vuzuhu ile ifade ediyoruz. Şu
durumdayız diyoruz, bunun içerisinde de bir
angajmana girmek imkânına mâlik değiliz, di
yoruz. Yoksa, tapulamanın, kadastronun biti
rilmesi için 20 yıl hedefi verilmiştir. Bu hedefe
Devletin artan imkânları içerisinde yetişece
ğiz de, diyebiliriz. Belki, bu imkânları temin et
tiğimiz takdirde bunları da söyliyeceğiz, ama
bugün bunu kesinlikle huzurunuzda ifade et
mekte mazurum. Bu, bizi bağlar.
Arkadaşımız buyuruyor ki, plân ve prog
ramlar yeniden gözden geçirilmek suretiyle bu
hedefin tutulmasına çalışılmalıdır. Elbette
bizim de gayemiz, odur. Yalnız, plânda verilmiş
olan hedef, ayrıca plânın bizi teminini emretti
ği maddi imkânlarla mümkün olacaktır. Mese
leyi bu zayiveden alırsak bu teminatı vermek
belki de mümkün olabilir, ama demin simav
misalinde arz ettiğim, gibi tapunun teknik yö
nünün dışındaki hukuki ağırlığı bulunması ve
bunda hakikaten sıkıntı çekmiş bulunmamız,
sıkıntı içerisinde olmamız; çünkü, ehlivukuf te
mininde müşkülât çekiyoruz, köylülerde sınır
ihtilâfı oluyor. Ehlivukuf bizim memu
rumuz olmadığı için her zaman ekiplerimiz
ile birlikte çalışmıyor. Yani bu aplikasyon işin-
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de, hudutların teibitti meselesinde, büyük sıkın
tı çekiyoruz ve istediğimiz zamanı da elde ede
miyoruz.
Tapu Kadastro taşra teşkilâtımız elbette ki
gölümüzün arzu ettiği binalarda oturmuyor,
bizim kendilerine gönlümüzce lâyık gördüğü
müz mefruşata malik değil. Bildiğiniz gibi Hü
kümet binaları, tapu kadıostro binaları Devlet
Plânlama Teşkilâtı tarafından statik yatırım
lar cümlesinden mütalâa edilmesi itibariyle in
şaları iltifat görmüyor. Devletin imkânları art
tıkça şüphesiz bu istikamete de yönelecek ve
biz de teşkilâtımızı daha iyi binalarda, daha
iyi imkânlar içerisinde çalıştırmak imkânına
kavuşturacağız. Elde mevcut bulunan binala
rımızın onanımı geniş ölçüde yapılmıştır, ya
pılmaktadır. Mefruşatları geçen yıllarla kıyas
edilemiyecek ölçüde yenilenmiştir.
Hâsılı, hizmetin kemali ile yürütülmesi için
memurlarımıza hizmetlerimize hiçbir fedakârlık
yapmaktan kaçınmıyoruz.
Değerli hatiplerin geçen yıllarda olduğu
gibi bu yıl da bize ışık tutan ve hizmetlerimizde
daima istifade edebileceğimiz değerli tenkidlerini izhar etmiş olmalarından dolayı teşekkür
lerimi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Mithat Dülge, sual mi
soracaktınız efendim.
MİTJIAT DÜLGE (Manisa) — Türkiye ideki
tapulama müddetinin kısaltılması için imkân
sızlığın maddi veya teknik eleman meselelerin
den hangisine dayandığını soracaktım; cevap
landırdılar. Hacet kalmadı.
BAŞKAN — Tamam efendim, sual sorul
madan istedikleri husus cevaplandırılmış, efen
dim. Sayın' Bakan Buyurun. (Alkışlar)
HİMMET ERDOĞMUŞ (Kütahya) — Be
nim de bir sualim var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bakan kürsüden inmeden söyle
seydiniz. Yazılı olarak şimdi verebilirsiniz...
HİMMET ERDOĞMUŞ (Kütahya) — Sonra
kendilerine veririm.
BAŞKAN — Efendim, kifayet var. Şimdi,
sıradan bir milletvekili arkadaşıma söz veriyo
rum. Gruplar ikinci turda söz almışlar. Sıra
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunda. Söz isti
yor musunuz efendim?
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır.
BAŞKAN — İstemiyorsunuz. Güven Par
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tisi Grupu, söz istiyor musunuz? Buyurun Sa
yın Himmet Erdoğmuş.
G. P. GRUPU ADINA HİMMET ERDOĞ
MUŞ (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sayın Devlet Bakanının verdiği
izahatı dinledik. Konuşmamda bahsettikleri
plân ile Tapu Kadostro Genel Müdürlüğünün
tapulama ve kadostro görüşü arasındaki fark
lığı gidermek ve uyuşmazlığı halletmek için bize
açıklamada bulunabilir mi diye bilhassa bu ko
nuyu açıklığa kavuşturmasını istirham etmiş
tik. Ama, konuşmasında bizim bu sorumuzun
cevabını bulamadık.
Plânlama iddia ediyor ki, bunu harita alımı
olarak kabul etmiştir. Biz de konuşmamızda
da dedik. Hakikaten tapulama ve kadostro işi
ni sadece bir harita alımı ve geometrik duru
mun tesbiti olarak görmüyoruz. Esas ağırlığı
nın hukuki yönü açıklığa kavuşturması oldu
ğunu kabul ediyoruz. Ama plân, 20 yıllık he
defler gösterilmek suretiyle bu işin 20 senede
bitirileceğini kaydetmesi karşısında, bizim sö
zümüz, Sayın Bakanın bir süre vermiş olma
sını kınamak şeklinde değil, daha önceki bir
başka sayın Devlet Bakanının 20 yıl süre içe
risinde değil, 40 yıl içerisinde bitirileceği sözü
karşısında, bu farklı beyanlar muvacehesinde
bir uzlaşmaya götürmek ve bu konuda kesin
açıklığa kavuşmak içindi.
1968 icra programının 10 ncu sırasında,
önemli işler sırasında yer verilen tapulama hiz
metlerinin, plânın kabul ettiği 20 yıllık hedef
ten daha önce bitirileceği, tedbirler arasında
tavsiye ediliyor. Bunun altında Sayın Baka
nımızın da imzası bulunuyor.
Şimdd burada verilen izahatlar, plânda,
programda gösterilen ve daha kısa bir sürede
bitirilebileceği ifadesi birbiriyle bağdaşmıyor.
Bunun giderilmesi ve tam bir açıklığa kavuş
mak için Sayın Bakandan malûmat istirham et
tik. Hakikaten plân ve program gerçeklere
uygun değilse, bunun gerçeğe uygun hale ge
tirilmesi de Devletin bir görevi ve bu hususta
da Yüce Meclisin bir açıklığa kavuşmasını
istemek de en tabiî hakkıdır. Bunu istirham
edeceğim.
Teşekkür öderim.
BAŞKAN — Efendim, yeterlik
okutuyorum.
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Sayın Başkanlığa
Tapu ve Kadastro Bütçesinin tümü hakkın
daki görüşmeler yeterli görülmektedir. Kifaye
tin oylanmasını rica ederim. Saygılarımla.
Kocaeli
Şevket Ustaoğlu
BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ka
pısız, buyurun.
İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; yeterlik aleyhinde ko
nuşurken 'sureti katiyede polemiklere girmiyeceğim. Hattâ o kadar girmiyeceğim ki, bir siyasi
nin karakterinin sandıktan çıkacağını söyliyecek kadar mantık dışı hareket eden meslektaşım
Ali Rıza Çetiner'e cevap vermek lüzumunu dahi
hissetmiyeceğim.
Ancak, Sayın Bakan da burada ifade ettiler;
gayet tatmin edici konuşmaları yanında bâzı
önemli noktalara temas etmiş bulunmaktadırlar.
Sayın milletvekili arkadaşlarımız öteden beri şi
kâyet eder dururlar; konuşmalar grupların inhisarmdadır, belki münferiden milletvekili arka
daşlarımız Devletin bir numaralı müessesesi olan
Tapu Kadastro bünyesindeki bâzı konulara
haklı olarak değineceklerdir. Ezcümle; Sayın
Bakan da ifade ettiler, arazi ihtilâflarında ehli
vukuf müessesesinin daha işler hale getirilmesi.
Simavda ve bilhassa bütün seçim bölgelerinde
arkadaşlarımız şahittir ki, köylü vatandaşları
mız bütünüyle sınır ihtilâflarının hâlâ halledil
memiş olmasından son derecede müştekidirler.
Elbette kadastro hâkimliklerinin bir bölgede
teşkili bir zaruretin icabıdır. Bunu kabul ediyo
rum. Ama sınır ihtilâflarının devam etmekte ol
duğu da bir keyfiyettir. Bunun da halli için bu
konuda da arkaJdaşlanmız kıymetli görüşlerini
serd etmeleri mümkündür. Bu bakımdan yeterli
ğin kabul edilmemesi hususunu yüksek tasviple
rinize arz ederim. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanu
nunun birtakım aksaklıkları vardır. Bu hususta
da Sayın Hükümetin, Tapu Kadastro hizmetleri
muvacehesinde getireceği Hükümet tasansınm
da bu memleket için bir ihtiyaca cevap vereceği
inancındayız.
Vaktimiz dar, bugün görüşülmesi lâzımgelen
bütçeler, Beden Terbiyesi, Vakıflar, Adalet,
Millî Savunma, İçişleri... Ancak saatin öğle vak
tine tesadüf etmiş olmasından bâzı arkadaşlan-
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mızın kıymetli görüşlerinden de istifade etme
miz icabetmektedir ve mümkündür.
,
Bu bakımdan önergenin aleyhinde bulunul
masını şahsan arzu etmekteyim. Hürmetler.
BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Bölümleri okutuyorum.
A — TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ
(A/l) Cari harcamalar
Bolüm

Lira

12.000 Personel giderleri
85 878 927
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
4 976 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
8 500 058
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
541 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderleri
85 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatınm harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
38 387 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımlan
3 983 000
BAŞKAN — Kabul, edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan
35.000 Sosyal transferler
125 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
75 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1969
yılı Bütçe tasamı Meclisimizce de kabul edil
miştir. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim.
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2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet
Meclisi 1/569; Cumhuriyet Senatosu 1/927)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 802; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1164) (1)
BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bütçesine başlıyoruz.
Güven Partisi Grupu adına Sayın Bekir
Tünay, buyurun.
G. P. GRUPU ADINA BEKİR TÜNAY
(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri;
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi
üzerinde Güven Partisi Grupunun görüş ve te
mennilerini arz edeceğim.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bugün
kü durumu itibariyle 33 milyon Türke ve ko
ca bir vatan parçasına muhataptır. Ama küçü
cük bir kadro ile çalışmaktadır.
Öyle bir genel müdürlük ki, günün hemen
her saatinde gözler onda kulaklar onda...
Artık spor, günlük hayatımıza malolmuştur.
Memleketin tümü ile her an temasta olan
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bugünkü
kadro ve kuruluşu ile yararlı olamamakta, hat
tâ çok defa arzulamadığı halde zararlı olmak
tadır.
Biz, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden,
bugün ne bekleriz; kısaca hatırlıyalım.
— Gençliğin ve yurttaşın fizik yapısını güç
lü kılmak,
— Moral niteliklerini geliştirmek,
— Vatandaşların kişiliklerini geliştirmek,
— Toplumun ruhunu olgunlaştırmak,
— Gençliğin boş zamanlarını değerlendir
mek. Zararlı meşgalelerden kurtarılmasını sağ
lamak,
— Yurdun savunma gücüne yardımcı ol
mak,
— Türkiye'nin tanıtılmasına çalışmak.
ıSayın milletvekilleri;
Bu derece önemli meseleler 1938 de, Beden
Terbiyesi Genel Müdürlüğü adı ile çıkan bir
kanunla yürütülemez. Üzerinden otuz yıl geç(1) 802 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir.
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mistir. Spor dünyasına her gün yeni bir spor
dalı eklenirken, otuz çeşit uygulama metodu
çıkarken hâlâ aynı kanunla işleri yürütmek,
olumlu bir tutum ve davranış olamaz.
Türkiye ve Türk halkı bir bütünlük içinde,
her alanda silkinip kalkınmak zorundadır.
Diğer alanlarda olduğundan daha hızlı ola
rak spor alanında kalkınma yapmaya kesin
zorunluk vardır.
Bu iş ise, imkân ve kabiliyet işidir. İmkân
ları kanunlar hazırlar. Kanunların getireceği
imkânlar kabiliyetlerin ortaya çıkmasına ve
gelişmesine fırsat verir. İşte, biz Güven Partisi
olarak bu dengenin sağlanmasını istiyoruz.
Bugünkü kanun, 33 milyon Türke ne yete
cek kadar imkân verebilmekte, ne de kabili
yetlerin bulunup çıkarılmasına ve bulunduk
tan sonra geliştirilmesini sağlıyacak nitelikte
değildir.
Bugün Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
mahdut bir kadroya sahiptir. Beklenen hizmet
büyüktür. Gösterilen imkân ise cılızdır, güç
süzdür. Yeni bir kanun çıkarılmasına kesin zo
runluluk vardır, öyle zannediyorum M, bütün
milletvekillerinin ittifak edebilecekleri bir ko
nudur bu. Bu kadar fikri hazırlığı olgunluğa
ermiş bir kanunun bugüne kadar çıkarılmayışı ise hepimiz için hüzün vericidir. Ne yapalım
ki, acı gerçek de budur.
Genel Müdürlüğün bugünkü kanun yetersiz
liğinden her gün şikâyetçi olması gerekir. Çok
_daha önemsiz meseleler için milletvekilleri ve
senatörler adım adım izlenir, köşe bucak ara
nır, fakat bu yurt sorunu için harekete geçil
mez. Kim bilir, belki de dış seyahatleri düşün
mekten bunları düşünmeye vakit bulunmaz.
Bir türlü anlamıyorum, teşkilâtın zayıflığı
ortada, işlerin intizam içinde yürümediği ger
çek. Bugünkü mevzuata göre teşkilât karışık.
Bu şartlar içinde yöneticilerin nasıl tedirgin
olmadıklarına şaşmamak mümkün değil.
Sayın milletvekilleri; 67 ilimizdeki Beden
Terbiyesi bölge kuruluşlarına Genel Müdürlük
hâkim değil, hâkim olması da mümkün değil.
Çünkü, valiliklere bağlı. Bu durum hiç şüphe
siz Genel Müdürlük için bir idari zaaftır. Ge
nel Müdürlük bu kuruluşlara ne etkili ne de
verimli olamamaktadır.
Spor - Toto kurulduktan sonra tesisler yö
nünde bir hayli mesafe alınmıştır. Spor - Toto
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konusuna ayrıca değineceğim, ama bugün Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü yurt sathına
yayılmış bulunan inşaatı ve bu inşaatın mura
kabesini doğru, hızlı ve güvenilir şekilde yürü
tebilmekte midir? Hiç sanmam. Teşkilât bun
dan büyük huzursuzluk duysa gerelk.
Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı ve özel ida
relerin bu alandaki sorumluluklariyle yatırım
ları arasında da denge kurmak mümkün değil
dir. Yatırımlar çok azdır, gayrikâfidir. Bun
dan ötürü de gençlik ve yurttaş arzuladığı te
sislere kavuşamamaktadır. İşte, bütün bu ne
denler günün ihtiyaçlarına ve Türk sporunun
yararına cevap verebilecek bir kanunun hazır
lanmasını zaruri kılar. Tek temennimiz, kanun
tasarısının sporu bir bütün olarak ele alması
ve biran önce Yüce Meclise getirilmesidir.
Sayın milletvekilleri; şimdi de bir parça
Spor - Toto konusuna değineceğim. Spor - Toto
bol gelir kaynağıdır. Bu kaynaktan gerçeklere,
ihtiyaçlara uygun ölçüde yararlanmak gerekir.
Bugün gördüğümüz, bu kaynaktan mahdut öl
çüde yararlanılmakta olduğudur. Bu yararlan
maktaki uygulama metodu da uygun gelmiyor.
Sayın milletvekilleri; Güven Partisi spor te
sislerinin her gün bir parça daha köylere yak
laşmasını ister. Mesele, Türk toplumunun spor
ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu da, halka, ço
ğunluğa ulaştığı oranda başarılı olur. Bugü
nün havası biraz da basının etkisi ile olacak
sporu sanki futboldan ibaretmiş gibi gösteri
yor. Şüphesiz bu doğru değildir. Bâzı hallerde
zararlı bile olmaktadır.
Sayın milletvekilleri; söz futbol konusuna
gelmişken burada bir gerçeği de ifadeye mec
burum* Hepimizin ve hükümetin de bildiği bir
konuya değineceğim. Bildiğimiz gibi 440 sayılı
Kanuna bağlı teşekkül ve müesseselerde bulu
nan memur, müstahdem ve personelin vazifele
ri dışında her hangi bir işe mensubolmaları ka
bul edilmemiştir. Kanunun bu hükmü o kadar
kısıtlayıcı kabul edilmiştir ki, her hangi bir
dernek ve idare heyetinde bile vazife almaları
yasaklanmıştır. Hal böyle iken, iktisadi devlet
teşekküllerinin personelinin futbol klüpleri
kurdukları ve orada oynıyan frofesyonel oyun
cu ve idarecilerin de iktisadi devlet teşekkül
lerinde vazife aldıkları bir gerçektir. Kanuna
aykırı bir gidiştir. Biz, burada kanun hükmü
nün yerinde olup olmadığını münakaşa edecek
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değiliz. Ancak, altında imzası bulunan bir hü
kümet için kanunun uygulanmayışı elbette hü
zün verici bir haldir. Eğer, uygulama beğeniliyorsa bir kanun değişikliği ile bu yola gidile
bilir. Bugün sadece kanunun bu rejit hüküm
lerinden kimsesi olmıyanların ezildiği de bir
gerçefktir, bunun örneğini Sümerbanktaki bir
maçı idare eden bir hakemden alınan akılların
kabul edemiyeceği tazminat teşkil etmektedir.
Şimdi sayın arkadaşlarım; tekrar Spor - To
to'ya dönüyorum. Spor - Toto'dan genellikle
yararlanma şöyle oluyor bizde : Bu gelir kay
nağı yurt sporsu tesislerinin yapımına büyük
hizmet getirmiştir. Bunu hepimiz biliyoruz.
Ancak, sporumuzun kalkınması yolunda yapı
lan yatırımları dengeli bulmuyoruz. Yatırım
larda bölgelerarası dengenin sağlanmasını isti
yoruz. Bölgelerarası imkân ve imkânsızlığın
sınırlarını çok dikkatli olarak tesbit etmek ge
rek. Hele, eğlence yerleri imkânları kısır olan
bölgelerin sporu tek dinlenme, gelişme haline
getirmesine imkân vermek gerektir. Bunu
sağlıyabilecek maddi ve mânevi tedbir ve des
tekleri zaruri telâkkr ederiz. Şayet, köy ve
kasaba çocuklarının, gençlerinin, hattâ yetiş
kinlerinin kötü itiyadedinmelerini önlemek,
ya da kötü itiyatlardan kurtulunulmasını bir
millî dâva olarak ele almak istiyorsak, bölge
lerarası dengenin son derece lüzumlu olduğu
kanısında olmamız gerekir.
Spor - Totodan kulüplerin isim hakkı aldığı
nı biliyoruz. Bundan millî lig dışındaki kulüp
lere daha fazla imkân sağlama yolları aranma
lıdır. İş bununla da bitmez; sporun diğel dal
larında bâzı imkânların sağlanması yollarına
gidilmelidir. Hızla alt yapı yatırımları ger
çekleştirilmelidir. Bilhassa, güreş gibi millî
bir sporumuzun yurt ölçüsünde canlandırıl
masına kesin zorunluk vardır. Çünkü, şu an
da bile yurdun her hangi bir köyünde bir gü
reş tutanı bulmak mümkün ve kolaydır. Bu
meyil ve heyecan daima ayakta tutulmalıdır.
Biraz sonra yine bu konuya değineceğim.
Totoda bir önemli konu da Yurtlar Kurumu
hissesidir. Bu, gerçekten verimli olmaktadır.
Bir yandan yurt sporunu güçlendiren Spor Toto, öte yandan bu hisse ile memleket gençli
ğinin bilim alanında yetişmesine hizmet et
mektedir. Bu yoldan binlerce gencimize burs
sağlamak mümkün olabilmektedir.
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Sayın milletvekilleri; Toto konusunda ay
rıca bir de üzüntümüz var. Son zamanlarda ba
sında Spor - Toto gelirinin Maliyeye devri
söz konusu oldu. Eğer, bu gerçek ise yukarda
aradığımız imkânlara darbe olacaktır. Ayrı
ca da Türk gençliğinin yeniden kahve köşele
rine itilmesi sonucunu doğuracaktır. Tesisler
den yardımlara kadar her şeyi ihmale uğraya
caktır. Güven Partisi Grupu olarak bu türlü
davranışın karşısında olacağımızı peşinen arz
ederim.
Sayın milletvekilleri; bir iç yaramız daha
var. Bu da güreştir. Bu milletin ümit bağla
dığı, basandan başarıya koştuğu bir spor dalı
idi. Hem de ecdat yadigârı. Son yıllarda bü
yük bir düşme, daha doğrusu bir dengesizlik
göstermektedir. Buna doğru, hızlı, güvenilir
bir tedbir bulmaya mecburuz. Milletçe bu ko
nuda üzgünüz. Çünkü, güreş aziz milletimizin
gururu, heyecanı ve sevincidir. Yeniden eski
günleri yaşamak istiyoruz. Anadolu'nun her
yanı yiğit güreşçilerle dolup taşmaktadır. Sa
dece bulup çıkarma işini görecek bir kuruma
ihtiyaç vardır. Bugüne değin böyle bir kuru
ma kavuşamadık, aramadık, gelmelerini bek
ledik. Yurt içi tek tük aramalar oldu ise de,
verimsiz kaldı. Dış memleketlere bol seyahat,
belli güreşçilerle kurulan ilişki, yeni elemanla
rın aranıp bulunması güçlüğüne tercih edili
yor. Her alanda az çok olduğu gibi bu ecdat
yadigârı spor alanında da arkadaşlık, dostluk
daha fazla rol oynuyor. Yeni eleman bulma gay
retlerimize hız vermek gerektiğine inanıyoruz.
Bir de son günlerde basında güreşle ilgili bir
konu üzerinde duruldu. Bu, güreşin hafif sikletlerde avantajlı olan milletler lehine bâzı ka
rarların alınmış olmasıydı, ileri - geri birçok
sözler edildi. Görüşler ileri sürüldü. Elbette
birçok alanlarda olduğu gibi, güreş alanında
da, bâzı milletler kendi çıkarlarını anyacaklardır. İşte bu türlü tutum ve davranış karşı
sında yetkililerimizin, temsilcilerimizin nasıl
bir tavır takındıklarını halk efkârı elbette bil
mek ister. Aleyhimize oldu - bittiler az görül
müş değildir.
Güreş gücü kadar önemli olan bir mesele de
teknik bilgiye sahip insanların yetiştirilmemesidir. Bu konu üzerinde de dikkat ve ciddiyetle
durmak mecburiyetindeyiz. Güreş oyunlarında
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olduğu gibi bilginin ve tekniğin de gitmesine
katlanamayız. Bunun örnekleri vardır, sadece
ders almamış olmamız hüzün verici bir tutum
ve davranış olur.
Sayın milletvekilleri, bir de yeni gelişmek
te olan sporumuz var : Bisiklet sporu.
Gerçekten bizde yeni gelişmeye, yayılmaya
başlıyan bir spor. Ama halkımız tarafından çok
kısa zamanda çok büyük ilgi gördü, beğenildi
ve sevildi.
Hele bisiklet turlarının turistik zenginlikle
ri ve güzellikleri olan bölgelerden geçirilmesi,
turizmimize de büyük büyük hizmet oldu. Her
halde her yıl yapılmasında büyük faydalar ola
caktır.
Bu konu günün meselesi halini aldı. Turla
rın kalkacağı, ya da üç yılda bir yapılacağı
yolunda havalar esti. Biz şimdiye kadar oldu
ğu gibi her yıl yapılmasını temenni ederiz.
Hem turizme hizmet, hem de bu spor dalın
da Türkiye'mizi tanıtıcı sporcuların yetişmesi
bu yolla mümkün olabilir. Uluslarası yarışma
lara ancak böyle hazırlanılabilir.
Bu turların pahalıya mal oluşu yönünde
ki beyanları da olumlu karşılamaya imkân yok
tur. Buna harcanacak bir zerreyi çok bulanlar
pahalıya yönetilen Türk Devletindeki israfla
rı düşünsünler. Sadece eğlence maksadiyle
yurt dışına gidenlere verilen dövizin üssüne
eğilsinler. Şatafatlı gezilerden, gösteriş için har
camalardan sağlanacak tasarrufun, yılda bir
bisiklet turu değil, beş bisiklet turu yaptırma
ya kâfi geleceğine inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri,
Binicilik de çok defa başarı sağladığımız, fa
kat daima az imkânları olan bir spor kolumuzdur. Ecdat yadigârı bir sporumuz da budur.
«Türk at üstünde doğar, at üstünde ölür»
sözünü dünyaya kabul ettiren bir milletin ço
cuklarım daha geniş imkânlara sahip kılma yo
lunu bulmamız gerekir.
Bir de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
faaliyetlerinde diğer bakanlıklarla koordineli
çalışmasında büyük faydalar görüyoruz. Özel
likle bu koordinasyon turizm alanında çok sıkı
olmak mecburiyetindedir.
Öyle zannediyorum ki, turistik bölgelerin
belli yörelerinde yoğunlaştırılacak yatırımla
ra, spor alanında da ihtiyacolacaktır. Çünkü
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bu turistik yerler eğlencesinden sporuna kadar
gerekli her türlü tesisleriyle bir bütünlük arz
eder. Ayrı ayrı plân ve projeler bu bütünlüğün
sağlanmasına engel olur. Ancak bu bütünlük her
alanda koordinasyonla sağlanır.
Ayrıca, memleket gençliğini ve yurddaşı
fikren ve bedenen geliştirmek, savunma gücü
müzü artırmak ve milletimizi tanıtmak yolun
da her türlü sporun ciddî ve disiplinli bir şe
kilde ele alındığı ordu ile de koordinasyon ke
sin zorunluluk arz eder.
Spor, milletçe elele, yanyana dizdize olaca
ğımız bir alandır.
Sözlerime son vermeden önce, bayrağımızı
çeşitli ülke ve alanlarda şerefle dalgalandıran
kahraman sporcularımıza şükranlarımızı arz
ederiz.
Bu vesile ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin önce aziz milletimize, sonra da
Genel Müdürlüğe hayırlı, uğurlu, başarılı ol
masını diler, Güven Partisi Grupu adına saygılar
sunarım. (G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın
Gadrettin Çanga, buyurun efendim, söz sırası si
sin. Saat 12,37.
O. H. P. GRUPU ADINA SADRETTİN
ÇANGA (Bursa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri;
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçesi üzerinde C. H. P. Millet Meclisi Grupunun görüşlerini sunuyorum.
Spor, bütünüyle, dünyanın her köşesinde
olduğu gibi,, memleketimizde de, milyonlarca
insanı, ilgilendiren ve bu ilgisini her geçen
gün daha da artıran bir konu olarak önemini
ve ciddiyetini muhafaza etmektedir.
Yıllardır, bu bütçe sebebiyle, bu kürsüden
konuşanlar, daima bir şeyden yalanmışlardır.
Bu, 3530 sayılı, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanunudur ve şimdi, 1969 yılı büt
çesinde de, yine teşkilât Kanunu üzerinde dur
mak zorunluluğunu duyuyoruz.
3530 sayılı Kanunun, bugünkü ihtiyaçlara
yetmediği, yıllardır anlaşılmıştır. Türk sporu
nun, ciddî bir ilerleme içinde olmayışının bir
büyük nedeni de, şüphesiz, teşkilât Kanununun
yetersizliğidir. Uzun süredir, yeni bir teşkilât
kanununun hazırlanmakta olduğunu işitmekte
yim. Bu kanunun, bu yıl da, türlü sebeplerle ve
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imkânsızlıklarla, çıkarılacağını ümidetmek, bey
hudedir. Aslında görüşümüz, Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğünün yeni bir teşkilât kanunu
sahibi olması ile de beraber değildir. Birkaç
yıldır tekrar ettiğimiz husus, genel müdürlük
yerine Spor İşleri Bakanlığıdır. Türkiye'nin spor
iğleri, bir genel müdürlükten öte, artık bir ba
kanlık seviyesinde idareye muhtaç hale gelniştir. Nitekim tatbikat, bir bakıma da bu yön
dedir. Bu tarz idarenin bir açıklığa kavuştu
rulması kanımızca, daha isabetli bir tedbir
}lur.

Sayın milletvekilleri;
Memleketimizde Spor işlerimiz bozuk bir
düzen içinde yürütülmektedir. Spor anlayışımız
yetersizdir, spor işlerini yönetme politika ve
imkânlarımız yetersizdir. Bütün bu yetersiz
liklere konuyu ciddiye almamak gibi alışkan
lıklarımız da eklenince, Türk sporunun geliş
mesini beklemek şöyle dursun, içinde bulundu
ğu bunalımdan çıkış tedbirleri aramakla gün
leri tüketip durmaktayız.
Yakın zamanların medeniyet yüzü görme
miş Afrika'sında bile, yeni yeni doğmaya baş
lamış millet ve devletlerin spor alanında dün
yaya adlarını buyurdukları ve başarılara ulaş
tıkları bir âlemde biz, çekişmeler, dedikodular
ve beceriksizlikler içinde kıvranıyoruz.
Kısa ve özet bir deyimle,, Türk sporu minüsküs olmuştur.
Memleketin diğer anameselelerinde olduğu
gibi A. P. iktidarı, Türk sporunu bütün bu çık
mazlardan kurtaracak ve Türk sporuna bir yön
verecek tedbirleri almamış, düşünememiş ve
Hükümet olarak, bu konuda da başarısızlığa uğ
ramıştır.
Sayın arkadaşlarım;
Yukardaki tarizler aslında acı bir gerçeğin
ifadesidir. Dört yıla yakın bir süredir iktidar
da bulunan A. P. bugün milyonların ilgilendi
ği ve gençliğin başkonusu olması gereken spo
rumuza hizmeti başaramamıştır, ikinci Beş Yıl
lık Plânın öngördüğü prensipler, tatbikat prog
ramları ile ele alınmamıştır. Yatırımlar, gerek
li olanlar ve öncelik taşıyanların dışına kayır
malar suretiyle kaydırılmıştır.
Spor hareketlerinde, tümüyle hezimetler
devrini yaşıyoruz. Sporu, sadece futboldan iba
ret sayan bir düşüncede ve sözüm ona bir gay-
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retteyiz; oysa Türk futbolu, bırakınız dünya
ölçüsünü, Avrupa ölçüsünde Arnavutluğun da
hi gerisinde yer tutmaktadır.
Bir zamanların dünyayı titreten Türkler di
ye anıldığımız güreşte şimdi dünya bizi titre
tir olmuştur.
Atletizm, basketbol, boks, bisiklet, yelken,
voleybol, binicilik, kayak ve diğer spor dalları,
yetersiz ilgi ve imkânlarla, âdeta sürünmekte
dirler. .
Türk halkı ve Türk basını spor konusuna
büyük önem vermektedir. Türkiye'de spor ha
reketlerime duyulan büyük ilgi ve Türk bası
nının spor içıin geniş gayreti takdirle karşılan
malıdır.
Ancak, spor için harcanan paralara lüzum
suz ve günâh sayılan bir gözle bakma gibi bir
alışkanlığımız var. A. P. iktidarı bu alışkanlığın
içindedir. Nitekim, bu yıl bütçesi, geçen yıl
bütçelerine oranla daha kısıntılı getirilmiş ve
çeşitli federasyonların çalışma programlan
için ayrılan paralardan tasarruf yoluna gidil
miştir.
Bu bir anlayışsız politikadır ve bu, lüzum
suz tasarruf politikası yüzünden Türk sporu
yine zarar görecek ve spor tesisleri yatırımla
rı yeterince olmıyacaktır.
Sayın milletvekilleri;
Türk sporu bir bunalım içindedir. Bu buna
lımdan çıkış yolunu bulmak, hiç şüphesiz ki,
başta bu Parlâmentonun görevidir. C. H. P.
Grupuna mensup iki milletvekili arkadaşımı
zın Türk sporunun içinde bulunduğu bunalı
mı tesbit ve ona göre tedbir alınmasını sağlıyacak genel görüşme taleplerinin bu yıl konu
şulması belki mümkün olmıyacaktır. Gönül is
ter M, bu görüşme yapılsın ve Parlâmento spo
rumuzun sorunlarını ciddî bir şekilde tesbit
ederek tedbirler getirsin ve Türk sporunu yö
netenlerle imkânlar sağlasın.
Buna şiddetle ihtiyaç vardır.
Ve bir şeye daha ihtiyaç vardır: Spor yö
netiminde otorite ve disiplin.. Oysa, bugün
spor yönetimimizde baştan aşağı bir disiplin
ve otorite yokluğu vardır. Devlet yönetimin
de kendisini gönteren bu yokluk toplum dü
zenimizi ekonomik ve sosyal bakımdan nasıl
ki, çıkmazlar içine sürüklemişse, spor işlerimiz
de de aynı yokluk, spor düzenimizin başarısız
lıklar sebebi olmaktadır.
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Spor işlerimizde Devletin ağırlığa her ba
kımdan kendini hissettirmelidir, müsamaha ve
taviz yönetimine son vermelidir. Sporda, her
yönü ile kalkınan memleketler, bu yolu tutmuş
lardır.
Değerli arkadaşlarım;
Sporda başarının bir önemli şartı da, spor
esişlerinin yeterli olmasıdır. Spor tesisleri ha
smından bahtiyar bir memleket sayılmayız.
m&e mevcut spor tesislerinin acıklı hallerini bu^,da teker teker sıralamakla vakit alacak de
mlim. Spor müsabakalarını devamlı izliyenler
mevsimlerin durumlarına göre, bu tesislerin ye
rsizliğini, perişanlığını ve eksikliklerini gör
mektedirler.
Gençlerimizin kahve köşelerinde, eğlence
Yarlerinde ve sokaklarda görünmelerinin bir
medeni onları doyurucu bir şekilde sporla uğ"vtıracak spor tesislerimizin olmayışındandır.
^l>ette ki, bütünüyle bir yokluktan söz etmi-"irnm. Ama, Türkiye'nin nüfusuna ve spora
v
<\rcı. duyulan ilgiye yeter olmayan bir yok
luktan bahsediyorum.
Rayın milletvekilleri;
Snor islerimizin konuşulduğu bu bütçe se
bebiyle günün tartışmaları üzerinde C. H. P.
Grroounun düşüncelerini arz etmek isterim.
Birincisi, Spor - Toto'nun Maliye Bakanlığı
na bağlaması konusudur. Türkiye'de Spor - To
to başladığından, beri, spor yatırımlarında his
sedilir bir gelişme olduğu kanısındayız. Spor
- Toto, bu hizmetleri ile başarılı olmuştur. Şim
di, Spor - Totonun gelirlerinin Maliyeye bağ
daması halkın spor heyecanı sebebiyle yatır
dığı. bu paraların kolaylıkla başka hizmetlere
aktarılmasına yol açacağından endişe duyarız.
Bu sebeple 0. H. P. Grupunun Spor - Toto'nun
Maliyeye bağlanmasının karşısında olduğunu
ifade etmek isterim.
ikincisi,
konusudur.

Cumhurbaşkanlığı

bisiklet

turu

Marmara turu adı ile başiıyan ve başladığı
yıldan bu yana gelişerek beynelmilel bir hüviye
te varan ve Cumhurbaşkanlığı adına düzenlenen
turun tartışmaları yapılmaktadır. Sayın Bakan,
Marmara turunun yapılmıyacağını söylemiştir.
Bu turun iptalinin büyük nedeni şüphesiz, buna
ayrılan paranın bir israf sayılması düşüncesin
den ileri gelmektedir. Bir zamanlar Türkiye'de,
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dünyaya ismini duyurmuş bisikletçilerimiz var
dı. Son yıllarda bisiklet sporuna karşı yine
memleketimizde geniş bir ilgi duyulmaktadır.
Bu ilginin artışında, Cumhurbaşkanlığı bisik
let turunun etkisi olmuştur. Bu beynelmilel tu
run yapılmamasiyle bisiklet sporumuz ağır bir
darbe yiyecektir. Kaldı ki, birkaç yıldır Cum
hurbaşkanlığı adına düzenlenen bu turun kal
dırılmasının yine Cumhurbaşkanı tarafından ka
rarlaştırılması gerekeceği kanısındayız. Üstelik
bu,, bir basit saygı meselesidir, de..
Sayın arkadaşlarım, burada bir hususu açık
lamak isterim. Bugün gazetelerde okuduğuma
göre Sayın Bakan vermiş olduğu bir demeçte bu
bisiklet turunun yapılacağını söylüyor. Bu ha
berin sıhhat derecesini bilmemekle beraber şayet
yapılacaksa Sayın Bakanı bu kararından dolayı
şimdeden tebrik etmek isterim.
Üçüncü tartışma konusu güreş üzerindedir.
Ata sporumuz güreşte son yıllar aldığımız
sonuçlar hepimiz için üzücüdür. Peşi sıra bek
lenmedik yenildiler haklı olarak milletçe guru
rumuzu kırmıştır. Bu durumdan sıyrılmak el
bette mümkündür. Federasyonun genç yönetici
kusanı gönül birliği ile desteklendiği ölçüde şöh
ret günlerimize dönmek kolaylaşacaktır.
Tahsisat yokluğu sebebiyle beynelmilel mü
sabakalara katılmama bizim için ayıp olur. Ye
niliyoruz, diye mindere çıkmamak bize yakışmaz
Yendiğimiz gibi yeniliriz de.. Türk sporunun
anlayışı budur. Mesele, süratle bu çöküntüden
kurtulmaktır.
Sayın arkadaşlarım, futbol her günün tartış
ma konusudur. Halk çoğunluğunun da en çok
ilgilendiği bir spor dalı olması itibariyle futbol
üzerine her gün yapılan tartışmaları artık ola
ğan kabul etmek gerekir.
Türk futbolu, kim ne derse desin, dünya öl
çülerine göre geridedir. Yurt içinde ise, puvanlı
müsabakalar sebebiyle haraketli bir devrini
yaşamaktadır. Futbolun şehir kuruluşları yo
lu ile Anadolu'ya yayılmış olması şüphesiz bir
başarıdır. Bugün, birtakım düzensizlikler ve
birtakım üzücü olaylar, bu yayılışın can sıkıcı
gibi görünen sebepleri sayılmamalıdır. Kısa bir
zamanda bunları giderilmesi mümkündür. Gaye,
Anadolu'da gün ışığına kavuşmamış kaynaklan
ortaya çıkarmaktır. Bu yayılış, bu görevi yeri
ne getirdiği için umutluyuz.

16 . 2 . 1969

O : 1

Yalnız, yönetimde ve çalışma programlarında
esaslı bir revizyonun zaruretine inancımızı da
tekrarlamak isterim.
Sayın milletvekilleri,
Sporumuzun durumuna karamsar düşünce
lerle baktığımız ve tenkidler yaptığımın düşünül
memelidir. Bütün arzumuz iyiyi bulmaktır. Ak
saklıkları söylemek kadar iyi olanı da söyle
mektir.
Bu vesile ile bir görevi yerine getirmek isti
yorum.
1968 yılı Meksiko Olimpiyatlarında iki güreş
çimiz Ahmet Ayık, Mahmut Atalay Dünya Şam
piyonu oldular. Maratonda Değerli Atletimiz
ismail Akçay, dördüncülük gibi unutulmaz bir
derece yaptı. Boksörlerimiz memleketin adını
duyurdular. Binicilerimiz basarılar kazandılar.
izmir'in Göztepe Kulübü, Avrupa Fuar kupa
ları. karşılaşmalarında şimdiye kadar ulaşamadı
ğımız bir başarıya vardı.
Göğsümüzü kabartan bu babanlardan dolayı
adı geçen sporcularımızı ve kulübümüzü, bir ka
dirşinaslık borcu olarak, C. H. P. Grupu adına
takdirde karsılar ve tebrik ederim.
Sayın milletvekilleri;
Konuşmamızın son bölümünde spor islerimiz
konusunda C. H. P. Grupunun temennilerini sun
mak istiyorum :
Bunlar, özetle şunlardır :
1. Türk spor yönetimi ve, meseleleri baştan
aşaq-ı. elden preoirilmeli ve yenilenmelidir.
2. Spor tesisleri spor yapılabilir bir hale/retiril^eli. yatırımlar plânlı ve proora^lı olarak
ve hattâ kütle sporunun ballıca kaynağı sayıl
ması gereken küçük bölgelere kadar uzanmalı
dır.
3. Spor sağlığı, spor hekimliği artık gerçek
leştirilmelidir.
4. Amatör spor kuruluşları mutlak surette
Devletçe maddi ve mânevi bakımdan desteklen
melidir. Amatör kuruluşların spor tesislerinden
yararlanmalarında öncelikle kolaylık görmeleri
sağlanmalıdır.
5. Federasyonlar bütçelerinde israfları önliyecek tedbirler düşünülmeli ve fakat tasarruf
gayesiyle çalışmaları kısıtlayıcı yollara başvurulmamalıdır.
6. Kapalı spor salonları Türk gençliğinin
sadece beden eğitimi için değil, sosyal ve kültü
rel eğitimleri için de kullanılmalıdır.
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7. ıSporculann, bilhassa profesyonel sporcu
ların sosyal güvenlikleri, sağlık konuları ve ge
lecek günleri ciddî bir teminat altına alınmalı
dır.
8. Profesyonel şubeleri bulunan spor kulüp
lerimizin hemen hepsinin malî durumları kötü
dür. Bu sebeple spor müsabakalarından alın
makta olan belediye resimlerinin kaldırılması
temin olunmalıdır.
9. Spor - Totonun kulüplere ödemekte ol
duğu isim haklan mutlaka yükseltilmelidir.
10. Yine Spor - Totonun iştirakçileri teşvik
için tertibettiği ikramiyeler yanında, sporcu
ları da teşvik için sosyal başarı armağanları ver
mesi hususu düşünülmelidir.
11. Akdeniz Olimpiyatlarının, millî itibarı
mız bakımından, her ne pahasına olursa olsun,
gerçekleştirilmesi tartışma konusu olmaktan çık
malı ve işe süratle yön verilmelidir.
12. özel idare ve belediyelerden alınmakta
olan bölge paylarını kaldıran 655 sayılı Kanun
bölgeleri çalışamaz hale getirmiştir. Personel
maaş alamaz durumdadır. Bunu sağlıyacak
3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değişti
ren tasan iki yıla yakın bir zamandır Meclis
gündeminde beklemektedir. Bu kanun hemen
çıkarılmaldıır.
13. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü memurlan Personel Kanunu kapsamına ahndıklan halde aynı teşkilâta bağlı olarak çalışan böl
geler memur ve personelleri bu kapsamın dışında
bırakılmışlar ve mütaaddit defalar çıkarılan
avans kanunundan yararlanamamışlardır. Bu
sosyal adaletsizlik mutlaka giderilmeli ve bütün
yurtta sayılan 1 000 i geçmiyen bölgeler perso
neli de Avans Kanunundan faydalanmalıdır
lar.
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14. Milyonlarca lira sarfiyle yapılan spor
tesislerinin bakunlan kötü olmaktadır, Bu bir
eğitim ve ciddiyet işidir, örneğin, istanbul
Mithat Paşa ve Ali Sami Yen stadlannın çimle
rinin yetiştirilmesi için Sanyer'de hazırlanan
ve bir milyon liraya yakın para sarf edilen yer
de özel surette yetiştirilen çimler heba olmuştur.
Bu, hazin bir bilgisizliktir. Spor tesisleri ba
kımı konusunda hassas davranılmalıdır.
15. Spor Okulu Devletçe gerçekleştirilme
lidir.
16. Yapımı yıllardır devam eden ve yanm
kalan Cebeci Stadı, Bursa Kapalı Spor Salonu
çalışmalan hızlandınlmalı ve stadlanmızın ışıklandınlması artık gecikmemelidir.
17. Spor hakemliği konusunu daha da cidddiyete kavuşturacak tedbirler alınmalıdır.
18. Atletizm, basketbol, veleybol, su ve kış
sporu, binicilik, boks en az futbol ve güreş ka
dar himaye erörmeli ve ciddî programlarla çalış
malan yönetilmelidir.
19. Okul spor yurtlan maddi bakımdan güç
lendirilmeli Genel Müdürlük ile Millî Eğitim Ba
kanlığı arasında işbirliği sıklaştınlmalıdır..
1969 yılı Bütçesinin Türk sporuna, Türk sporculanna ve Türk sporunu yönetenlere basanlar
getirmesini diler C. H. P. Grupu adına saygılar
sunanm. (C. H. P. sıralanndan alkışlar)
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi adına kim
konuşacak efendim?
NİHAT DİLER
cağım.

(Erzurum) — Ben konuşa

BAŞKAN — Sıra öğleden
efendim.

sonra

sizdedir

Vaktimiz dolmuştur, saat 14,30 da toplanıl
mak üzere Birleşime ara veriyorum.
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İKİNCİ OTURUM
Açılma saati : 14,30
BAŞKAM — Baskanvelrili Atıf Şohoğlu
KÂTİPLER : Ramazan Tekeli (Urfa), Barlas Küntay (Bursa)

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimin 2 nci oturumunu açıyorum.
Müzakerelere kaldığımız yerden devam edi
yoruz.
Y. T. P. Grupu adına Sayın Nihat Diler, bu
yurunuz efendim.
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Beden Tergiyesi Genel Müdürlüğü 1969 ma
lî yılı Bütçesi üzerinde Yeni Türkiye Partisi
Meclis Grupunun görüşlerini açıklıyacağım:
Beden eğitimi, ruh ve bedenin bir arada ge
lişmesini sağlıyan bir eğitimdir. Vatandaşlarımı
zın beden eğitimi ihtiyaçlarını sağlamak için Be
den Eğitimi Genel Müdürlüğü 3530 sayılı Ka
nunla 1938 tarihinde kurulmuş, kuruluş kanunu
4047 sayılı ek Kanunla değiştirilmiş, ayrıca
1959 da 7258 sayılı Kanunla da Spor - Toto Teş
kilâtı kurulmuştur.
Teşkilât Kanununun birinci maddesi Genel
Müdürlüğün gayesini şu şekilde tesbit etmiştir:
Yurttaşların uzvi ve ahlâki kabiliyetçe inkişaf
ve tekâmülünü hedef tutarak bütün memleket
gençliğini bedenî faaliyet mükellefiyeti altında
bulunduran umumi hükümleri ihtiva eden, «Ulu
sal ve inkilâpçı amaçlara göre gelişimini sağlı
yan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk
ve idare etmek.» diye Umum Müdürlüğün göre
vini açıklamıştır. Aynı kanuna göre okul içi
sportif faaliyetlerin tanzim ve yürütülmesiyle
Millî Eğitim Bakanlîğımn meşgul olduğu, okul
dışı sportif faaliyetlerin ancak Genel Müdürlü
ğün vazifeleri dâhiline girdiği tesbit edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, gençik; his, heyecan
ve enerji kaynağıdır, bir milletin kuvvet ve kud
retini temsil eder. Gençliğin his, heyecan ve
enerjisini iyiye, doğruya ve güzele tevcih edip
bu yolda kanalize etmek mecburiyeti vardır.
Aksi halde gençliği böyle bir istikamete yönet
mek mümkün olmazsa bir huuzrsuzluk kaynağı
olur ve üstün kuvvet ve kudreti yıkıcı istika

mette cereyan ederse memleket için elem ve ıstı
rap verici sonuçlar meydana getirir.
İkinci Beş Yıllık Panda gençliğin bu duru
mu nazarı dikkate alınarak gençlik ve spor ha
reketleri için ayrı bir bölüm tahsis edilmiştir.
Bugün gençliğimiz okul içi ve okul dışı büyük
bir bunalım içindedir, memlekete zarar verici
bir duruma gelmiştir. Bu endişe verici halin,
partilerüstü tedbirlerinin tesbit edilmesi zarure
tine inanmaktayım.
Milletlerin en büyük kuvvetleri insangücleridir. Bu gücü gereği gibi değerlendirmek Dev
leti yönetenlerin baş sorumluluklarından biridir.
insangücünün en büyüğü gençliğinde toplan
maktadır. Yeni Türkiye Partisi gençliğin öne
mini şu şekilde tesbit etmiştir: Gençlik bir mil
letin yarını demek olduğuna göre, onun olumlu
ve yeterli yetişebilmesi yarının en büyük temi
natıdır. Kurduğu genç Cumhuriyetle birlikte
bu gerçeği çok yakından görmüş olan büyük
Atatürk yaptığı tarihî hitabede Türk gençliği
ne milletin kaderini ve Cumhuriyetin korunma
sını görev olarak vermiştir.
Gençliğin çok değişik meseleleri vardır. Onun
fizikî, fikrî ve moral yapılarının bugünkü mede
ni toplum anlayışına göre uygun olarak gelişti
rilmesi bu meselelerin isabetle halledilmesine
bağlıdır. Türkiye'mizde milletin fizik gelişmesi
ni sağlıyacak, spor terbiyesine ve spor eğitimi
ne bugüne kadar gerekli önem maalesef veril
memiştir. Son yılların profesyonel spor faali
yetleri içinde amatör ruh bir yana itilmiş, büyük
kütlelerin ihtiyaçlarının cevaplandırılması yeri
ne çok küçük azınlık halindeki profesyonel ar
zuların karşılanmasiyle yetinilmiştir. Bu itibar
la spor eğitimi sa,dece büyük merkezlerin mah
dut profesyonel kadrolarına inhisar ettirilmiş
ve memleketin dört bir yanındaki amatör ruh
lu esas gençlik kendi haline terk olunmuştur.
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Sayın milletvekilleri, Yeni Türkiye Partisi
olarak konuyu bu bakımdan önemli mütalâa et
mekteyiz. Türk gençliğinin büyük ihtiyacının
olumlu bir şekilde karşılanabilmesi için evvel?,
teşkilâtlanma noksanlığının ortadan kaldırılma
sına ve münhasıran gençlik ve spor işleriyle uğ
raşan bir «Gençlik ve Spor Bakanlığı» nın ku
rulmasına ihtiyaç vardır. Kurulacak «Gençlik
ve Spor Bakanlığı» gençliğin bugün içinde bu
lunduğu durumu önliyecek tedbirleri almak su
retiyle gençliğimizi yıkıcı değil, yapıcı istika
mete yönetecek, memleket için sonsuz, hayırlı
faydalar sağlamış olacaktır.
Sayın milletvekileri, Yeni Türkiye Partisi
Mecis Grupu olarak işleri çoğalmış ve ancak
bir Bakanlık tarafından idare edilebilir halde
bulunan Genel Müdürlüğün bir «Gençlik ve Spor
Bakanlığı» haline getirilmesi temennisiyle bir
likte muhtelif spor dallarında başarı göstermek
için şu tedbirlerin alınmasını temenni olarak
ileri sürmeyi zaruri bulmaktayım :
1. Sayın milletvekilleri; teşkilâtın içinde
çalışan memurların büyük bir kısmı diğer me
murlardan farklı durumdadırlar. Maaş ve üc
ret sistemleri diğer memurlara nazaran kâfi
değildir ve avanslar verildiği zaman bu me
murların durumu nazarı dikkate alınmamış
avanstan mahrum edilmiştir. Memurların ken
dine düşen görevleri bihakkın yapabilmesi için
onların aleyhindeki bu adaletsizliğin bertaraf
edilmesi lâzımdır.
2. Millî Eğitim Bakanlığı, Ordu ve Genel
Müdürlüğün sportif faaliyetlerinde işbirliğinin
.sağlanmasını,
3. Memleketin her tarafında ucuz spor te
sislerini kurmak ve bu spor tesislerinden her
kesin istifadesini sağlamak,
4. Tesisler için lüzumlu öğretici elemanlar
temin etmek,
5. Genç kuşakların boş zamanlarını kahve
köşelerinde geçirmelerinin önünü almak,
6. Yurdun her tarafında sporun her dalın
da kabiliyetli sporcuları tesbit etmek ve onla
rın kabiliyetlerinin daha fazla inkişafını temin
etmek,
7. Gençliğimizin fikri ve moral yapılarını
geliştirmek hususunda Millî Eğitim Bakanlığı
ile işbirliği yapmak, eğitim politiikasiyle sporu
hemahenk kılmak.
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Sayın milletvekilleri; işte bu suretle kendi
sinden fazla memleketini düşünen millet ve
memleketini düşünen millet ve memleket sevgi
siyle kalbi dolu, sağlam karakterli, fedakâr, fe
ragat sahibi, dinamik, demokratik rejime bağlı,
milliyetçi ve mefkûreci bir gençliğin yetişme
sini sağlamak mümkün olacaktır.
Umum Müdürlüğün, başta Umum Müdür ve
umum müdürlüğe bakan Bakanın bu yolda ça
lışmasını bütün gücümüzle desteklemeye ama
deyiz.
1969 malî yılı Beden Terbiyesi Bütçesi
nin bu temennilerimizin ışığı altında milletimize
ve Genel Müdürlüğün muhterem mensuplarına
hayırlı, uğurlu olmasını diler, grupum adına
hepinizi sevgi ve saygiyle selâmlarım; (Alkış
lar).
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına
Sayın Fehmi Cumalıoğlu, buyurunuz efendim.
Söz sırası sizin.
M. P. GRUPU ADINA FETHİ CUMALI
OĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, sayın
milletvekilleri; Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçesi üzerinde Millet
Partisi Grupunun görüş ve temennilerini arz
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum :
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 30 sene
evvel 3530 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kuru
luşundan 3 sene sonra kanunundaki daire şube
ve memuriyet unvanları 30 . 5 . 1941 tarih ve
4047 sayılı ek Kanunla değiştirilerek bugünkü
teşkilâtın iskeleti vücut bulmuştur.
29 . 4 . 1959 gün ve 7258 sayılı Kanunla da
Spor - Toto Teşkilâtı kurularak Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü emrinde bir şufbe olarak
bu müesseseye bağlanmıştır. Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğünün kuruluşundaki maksat ve
kanunun gerçekleşmesini öngördüğü amaç, va
tandaşın uzvî ve ahlâki kabiliyetlerini inkişaf
ve tekemmül ettirerek, memleket gençliğini be
denî faaliyet ve ruhi olgunluk bakımından en
yüksek seviyeye ulaştırmak, yurt savunmasını
ve Türkiyenin kalkınmasını sağlıyacak, sağ
lam, faziletli, mert, sportmen ve centilmen ne
siller yetiştirmektir. Aynı zamanda, okul ve iş
saatleri dışında gençliğin ve vatandaşın boş
vakitlerini spor, jimnastik, oyun faaliyetleri,
beden ve ruh eğitimi ile birlikte değerlendireI rek, yetişen nesilleri kötü alışkanlıklardan, ku285 —
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mar, içki, fuhuş, şehvete düşkünlük, cinsi sa | esirgememektedir. Halkımızın spora karşı olan
ilgi ve sevgisi eksilmemiştir.
pıklık gibi ahlâkı ifsadeden sosyal hastalıklara
yönelmekten kurtararak, Türk Milletinin tari
Türk sporunun kalkınması ve dünya çapın
hi ve irsî karakterini, moral ve fizik gücünü
da bir şöhrete ulaşması için, Genel Müdürlük
ayakta tutmak Beden Terbiyesi Genel Müdür
emrine her yıl Devlet Bütçesinden milyonlar
lüğünün temel görev ve sorumlulukları için
ca lira ödenek tahsis edilmektedir. Ayrıca bu
dedir.
örgütün kasalarına, spor tesislerine yatırım yar
dımı olarak, Spor - Toto gelirinden her sene
Çeyrek yüzyılı dolduran bir çalışma, tecrü
40 ilâ 100 milyon liralık bir yardım yapılmak
be ve geçmişe sahibolan bu müessese, acaba
tadır. Bu büyük feragat ve fedakârlıklar kar
Kanunun öngördüğü bu millî ve tarihi hiz
meti ne oranda başarabilmiştir? Bizim ata mi şısında, yurt sathında örgütlenmiş olan bu mil
lî müessese, Türk sporuna ne gibi yenilikler ve
rasımız olan spor kollarındaki üstünlüğümüzü
başarılar getirmiştir? Doğuştan sporcu olan
devam ettirebilmiş midir? Çağdaş milletlerin
Türk gençlerinin, fizik ve moral eğitiminde
sportif faaliyetlerle beden ve karakter eğiti
rolü ve payı nedir? Sporun hangi dalında yüminde ulaştıkları seviyeye milletçe yaklaşmamı
yümüzü güMürebilmiştir? Milyonlarca liraya
zı sağlıyabilmiş midir? Gençliğin beden ve ruh
malolan Olimpiyat hazırlıklarına, her sporcu
yapısmnı, millî şuur ülküsü içinde gelişme
ya ve birlikte giden idareci ve teknik perso
ve yücelmesinde olumlu bir etkisi bulunmuş
nele, şahıs başına seyahat masrafı olarak har
mudur? Güreşte, döğüşte, boks ve gülle atma
canan 100 er bin liraya karşılık kaç al
da, kılıçta, ciritte, at binmede, yüzmede, atle
tın madalya getirilmiştir? Millî sporumuz
tizmde, halterde, yüzyıllar boyu baş olan, bu
ata mirasımız olan güreşteki bu hezimet
kollarda şampiyonluğu hiçbir millete bırakten kimler sorumlu tutulmuştur? Eşe dos
mıyan atalarımızın dünya efkârına kabul ettir
ta birer turistik gezi sağlamak için mi, ha
diği «Türk gibi kuvvetli, centilmen sporcu»
zırlıksız ekiplerle Olimpiyatlara gidilmiştir?
darbımeselini unutturmamak için, ciddî ve
Futbol ve baısketboldaki sürekli mağlubiyetleri
programlı bir mesai sarf etmiş midir?
miz,
acaba Hükümeti ve yöneticileri uyarma
Bu müessesenin, gelip geçmiş hizmetlerinin
ya neden yetmemiştir? Spor sahalarımızı ga
tarihi değerini inkâr etmemekle beraiber, bu
zoz şişeleriyle taş yağmuruna sahne yapan,
sorulara müspet cevap vermek maalesef müm
sporda centilmenlik ruhunu öldüren, aynı mil
kün değildir.
letin
ayrı şehirlerde oturan çocuklarını birbiri
ıSayın milletvekilleri^ tarih boyunca spor
ne
hasım
durumuna düşüren, millî birlik
devleri yetiştirmemiz, kara ve deniz cenklerinşuurunu körleten bölgecilik ve kulüpçülük zih
de, spor ve er meydanlarında daima üstün ge
niyetinin gelişmesi karşısında, Hükümet ve
lişimiz, milletçe sportmen oluşumuzdan, çocuk
Umum Müdürlük ne gibi önleyici, eğitici ve
luktan itibaren atletizmle bütün sportif hare
birleştirici
ciddî tedbirler almıştır?
ketlere önem ve değer vermemizden ileri geli
yordu. Dünya spor teşkilâtımız, bugünkü ka
Millî bünyemizi tahribe yönelen bu prob
dar modern alet ve araçlara, spor sahalarına,
lemlere mukni cevaplar bulmak güçtür.
spor salonlarına, yüzme havuzlarına, tenis
kortlarına sahipte değildi. Bir Devlet müesse
Mazeret olarak, değişen şartlar ve zaman
sesi olarak, geniş yönetim kadrolariyle de örakımı içinde, sosyal inkılâp ve inkişaflar kar
gütlenmemişti, fakat atalarımız, sporun her
şısında, 30 sene evvel çıkarılmış bir Teşkilât
bölümünde karşılarına çıkan yabancı rakipleri
Kanunu ile bu hizmetin yürütülemiyeceği, büt
ne üstün gelmiş ve yenmişti.
çenin ve malî finansmanın yetersizliği ileri sü
rülebilir. Böyle bir mütalâada hakikat payı bu
Bugün Türk sporu, bir Devlet Bakanının
lunacağı gerçek ise de, yetkili ve sorumlu Hü
murakabe ve sorumluluğu altında Beden Ter
kümetten, memleket sporuna hizmeti geçmiş,
biyesi Genel Müdürlüğüne bağlı, sporun her
görev ve mesuliyet yüklenen yöneticilerden da
çeşidine ait federasyonlarla
yönetilmektedir.
ha enerjik, daha yapıcı, hamleci bir hizmet bekSayısız spor kulüplerimiz de vardır. Milleti
1
lemek, Türk Milletinin ve hepimizin bir hakmiz maddi ve mânevi desteğini bu teşkilâttan
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kidir, ihtiyaçları karşılayacak bilim ölçüleri
içinde sporumuzu kalkındıracak kanun ve
mevzuat taslaklarının hazırlanmasında geç ka
lınmıştır. Sorumlu ve ilgili merciler, hazin ger
çeklikler ve aksaklıklar ortaya dökülerek, ye
teri kadar uyanlmamıştır. Uyarıldı ise, bu du
rum Parlâmentoya ve kamu oyuna duyurulamamıştır. Eğer memuriyet endişesi ve koltuk
düşüncesiyle idarei maslahat yoluna gidilmiş
ise, spor yöneticiliğine ve centilmenliğine ya
kışır bir davranış olmamıştır. Bu işlerin vebali,
Sayın Devlet Bakanında - ister istemez - dü
ğümlenmektedir.
Nihayet hazırlanan bir Teşkilât kanunu ta
sarısı, Parlâmentoya ve parlömanterlere intikal
etmiştir. Bize göre aksaklık, ne Teşkilât Ka
nununda, ne de Hazine yardımının azlığındadır. Esas hata, birçok kuruluşlara hâkim olan
ve bu müesseseye de sinmiş bulunan, eyyamcı,
israfçı, nemelazımcı zihniyet ve ruhtadır.
Üzülerek belirtelim ki, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü evvelâ kendi bünyesinde spor
centilmenliğini, vazife ve ahlâk disiplinini ku
ramamıştır. Diğer bir deyimle, kendi kadro
suna, beden ve ruh terbiyesi bilincini aşılayamamıştır. Bilindiği gibi spor, her şeyden evvel
bir feragat, tolerans, eğitim ve disiplin işidir.
Yetkili ve görevliler, her başarısızlık karşısın
da birbirlerini çeşitli suç ve suiistimaller ile
itham eden demeçler vermeyi, broşürler neşret
meyi, basın ve kamu oyu önünde yekdiğerini
karşılıklı küçük düşürmeyi bir gelenek haline
getirmişlerdir. Son Olimpiyat bozgunu üzeri
ne, Genel Müdür ile federasyon başkanları,
ihmal, kötü sevk ve idare, beceriksizlik ve eği
timdeki yetersizliği, görev ve sorumlulukları
çerçevesinde müştereken paylaşmak suretiyle,
yeni başarı metodlarını ve hataları tashih yol
larını arayacakları yerde, birbirlerini suçlıyaraJk, millî haysiyetimize leke düşüren bu he
zimeti lâf gargarası ile örterek unutturmak
yolunu tercih etmişler, bir kısmı da iş işten
geçtikten sonra istifa dilekçesi vermekle, bu
mânevi mesuliyetin ağırlığından kurtulacak
larını ümidetmişlerdir.
Bu meslekî lâubalilik karşısnda Hüküme
tin ve Sayın Devlet Balkanının tutumu da,
maalesef bu keşmekeşe seyirci kalmaktan öte
gitmemiştir.
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Son olarak, Umum Müdürlüğün «Yalan ve
iftiralara cevap» adı altında bastırılan, bütçe
müzâkereleri arefesinde Parlömanterlerin do
laplarına bırakılan müdafaanaimenin verilece
ği yerin, her halde savcılık makamı ve adalet
mercii olması gerekirdi. Bunun yerine bizlere,
müfteriler hakkında dâva açılıp, mahkeme
den alınacak beraat ilâmı veya müfterilerin
mahkûmiyet kararı gönderilseydi, vicdanları
mıza objektif bir takdir ışığı tutulmuş olurdu.
Yahut da, bu 32 syfalık karton kaplı broşür,
müessesenin spor ve eğitim faaliyetlerini, ça
lışma sistemini, spor kollarının gelişmelerini
bildiren istatistik bilgileri ihtiva etseydi, gö
nüllerimizi serinletirdi.
Böyle bir matbua için müessese bütçesin
den harcanan meblâğın yerinde sarf edildiğini
görerek, vicdanlarımıza itminan gelirdi. Şimdi
ister istemez vatandaşın hafızasında şu soru
lar düğümlenecektir : Sayın Genel Müdürün
şahsını ve tasarruflarını savunan bu broşürden
kaç bin aded basılmıştır ve Genel Müdürlüğün
yayın ve propaganda ödeneğinden ne miktar
para harcanmıştır? Sayın Devlet Bakanının bu
konuda Yüce Meclisi aydınlatmasını da istir
ham etmekteyim.
Yılardan beri müessesenin içinden fışkıran
çeşitli dedikodular, iltimas, israf, tezvir ve if
tira yaygaraları vatandaş vicdanında, Beden
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün rasyonel bir
çalışma düzenine giremediği ve bünyesinde esas
lı bir reform yapılması gerektiği kanısını uyan
dırmıştır.
Bu mâruzâtımdan sonra Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü Bütçesine bir göz atalım :
1969 yılı Bütçesi; cari harcamalar 30 000 0O0
lira, yatırım harcamaları 40 000 000 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları 14 647 220
lira ki toplam olarak 84 647 220 lira ile bağlan
mıştır.
1967 ve 1968 bütçe yılan sarfiyatı ile kar
şılaştırdığımız takdirde, (A/l) cari harcamalara
1967 yılında 25 084 262 lira, 1968 yılında
18 427 223, 1969 yılında 30 000 000 lira öde
nek ayrılmıştır. Yatırım harcamalarına 1967
yılında 53 818 926 lira, 1968 yılnıda 83 700 000
lira 1969 yılında 40 000 000 ödenek verilmiştir.
Sermaye teşkili ve transfer harcamalarına 1967
yılında 22 306 985 lira, 1968 yılında 17 324 148

M. Meclisi

B : 53

16 . 2 . 1969

O :2

lira, 1969 yılında 14 647 220 lira tahsis edilmiş I sisler, ekzersizler ve resmî müsabakalar dı
şında klüp ve derneklere muayyen günler için
tir.
kiraya verilerek gelir temini yoluna gidilme
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet işleri
lidir.
Başkanlığı, ve diğer tüzel kişiliği haiz sosyal
Kapalı spor salonlarını, mostralık muhte
kuruluşların bütçeleri ile mukayese edilince,
rem
birer saray halinde kalmaktan kurtara
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne Hazine
rak,
bir yandan memleket gençliğinin bu te
varidatından, imkânlar nisbetinde, bir arslan
sislerden
her gün yararlanmalarını sağlıyapayı ayrılmış olduğu görülmektedir. Muhakkak
cak tedbirler alınmalı, boş kalan vakitlerde
İd, bu ödeneklerin kısmı küllisi yerine harcan
mıştı. Genel Müdürlük bilhassa son sekiz yıl ilmî konferanslar, sanat gösterileri ve der
neklerin toplantıları için kiraya verilmelidir. Ge
içinde yatırım harcamaları ile önemli ve de
rçi Müdürlüğün, mahdut da olsa takdirle karşı
ğerli spor tesisleri kurmuştur. Memleketimiz
ladığımız
bu tesisleri gelir bakımından değer
de spor tesisleri, Spor - Toto Kanununun ka
lendirmek
teşebbüsleri olmuş ve olmaktadır.
bulüne kadar belediyelerle özel idarelerin ver
Yeni çıkacak teşkilât kanununda mües
dikleri payların yüzde 80 ile inşa edilmekte idi.
seseye ekonomik bir veçhe verilmeli bu yönde
Bu paylardan yapılabilen tahsilat mahdudolGenel Müdürlüğe geniş yetkiler ve sorumlu
makla, inşa edilen spor tesisleri de mahdut bir
luklar
tanınmalıdır.
sayıda kalmıştır. 1961 yılından itibaren bu te
Sporu bütün bir millete mal edecek, va
sisler Spor - Toto gelirleri ile yapılmaktadır.
tandaşı seyirci durumundan çıkarıp bir top
1961 yılından 1968 yık sonuna kadar toplam ola
lum sporu sisteminin içine katacak bir metot
rak yatırımlar için 310 792 055 lira, kamu
uygulamalıyız. Türkiye'nin kalkınması, çağ
laştırma için 32 075 231 lira ki cem'an
daş milletlerin eriştikleri teknolojik ve ekono
342 767 286 lira sarfı ile yurdun birçok yerle
mik seviyeye kısa zamanda ulaşması için insanrinde stad, kapalı salon yüzme havuzu, deniz
giicünün de değerlendirilmesine, kafa ve be
lokalleri, telesiyej ve teleksi gibi kayak tesis
den yönünden çalışma yeteneğine sahip kişi
leri ve poligonlar inşa edilmiştir. Genel Mü
lerin, oyun ve eğlencelerle vakitlerini boş ye
dürlüğün Spor - Toto gelirini artırmak için
re öldürmemek için sistemli, programlı bir
büyük bir gayretin içine girdiği, bütün va
güo ve enerji politikası izlemeye muhtaç ve
tandaşları toto oynamaya sevk için iştirak
mecburuz. Bu bakımdan sporu, bütün bir mil
çinin ayağına, hattâ köylere kadar giden bir
letin fertlerini sportif ekzersizlerle güçlen
program izlediği görülmektedir. Şunu itiraf
diren, okul içi ve okul dışı gençliği kapsıyan,
edelim ki, milyonlarca dar gelirli ve yoksul
yüzbinlerce
insanı seyirci olmaktan kurtaran
vatandaş her hafta günlük nafakasından, aile
rasyonel
bir
program
izlenmelidir.
sinin zaruri ihtiyaçlarından kısarak, ümit ve
hayale kapılarak talih oyunu mahiyetinde olan
Spor; bir ekzersiz, antrenman, fiziki gücü
Spor - Totoya, gelirinin önemli bir kısmını ya
artıracak bir faaliyet için ise de, bugün; bi
tırmaktadır. Zengin vatandaşların, mütahhit
linçli, mototlu, zekâ ve ruhi yetenekleri de ge
ve fabrikatörlerin Spor - Totoya iştiraki yüz
liştiren bir bilim kolu durumuna girmiştir.
de 1, hattâ binde 1 oranında kalmaktadır. Enstitülerin ve spor okullarının açılması yo
Spor - Totoya daha ziyade varlıklı ailelerin,
lundaki çalışmalar olumlu bir istikamettedir.
sosyal yardım yönünden iştiraklerini sağlıyaMüsabıklardan ve beynelmilel müsabakalarda
cak teşvikçi tedbirler aranmalıdır. Devlet,
şampiyon olanlardan her türlü maddî ve ma
millî gelirin vatandaşlar iarasında adilâne bir
nevi mükâfatlar esirgenmemek, altın madal
şekilde tevziini temin etmekle mükelleftir.
ya kazananlara birkaç yüzbin liralık ötül ve
Hükümet fakir vatandaşların lokmasını her
rilmelidir. Bilhassa,, millî sporumuz olan gü
gün biraz daha azaltan bu talih oyununu hi
reş bu yol ile teşvik ve himaye edilmelidir.
mayeden vazgeçerek, Beden Terbiyesi Genel
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1969
Müdürlüğü bütçesine daha başka yollardan,
yılı Bütçesinin büyük milletimize ve Beden
sosyal adalet ilkesini sarsmıyacak şekilde ye
Terbiyesi camiasına hayırlı ve başarılı olmani kaynaklar bulmalıdır, Meselâ, mevcut te- I sim diler Yüce Meclisi saygiyle selâmlarım.
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BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu
adına Sayın Yusuf Ziya Bahadmlı buyurunuz
efendim.
T. I. P. GRUPU ADINA YUSUF ZIYA BA
HADIRLI (Yozgat) — Arkadaşlar, Türkiye İş
çi Partisi Grupunun Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçesi hakkındaki görüşleri şun
lardır :
1969 yılı Bütçesine Beden Terbiyesi Genel
Mürürlüğü adına 85 milyon lira civarında bir
para konmuştur. Bu para 32 milyon nüfuslu
bir ülkenin beden eğitimi için pek azdır, ama
32 milyon nüfuslu bir ülkede, bu para bir avuç
insanın zevk ve keyn için rarcanırsa, değil 85
milyon lira, 85 kuruş bile olsa fazladır.
Bir kanun çıkaracaksınız, bu kananla Ha
zineden 85 milyon lira çekeceksiniz, bu para
dan 22 milyon köylünün haberi olmıyacak,
milyonlarca işçinin haberi olmıyacak, eğitim
çağındaki 5 milyon öğrenci yararlanmıyacak,
bu paralar kasabalara da uğramıyack, kışla
lardaki, ceza evlerindeki milyonlar da bundan
habersiz olacak... Peki, ne olacak bu 85 milyon
lira? Bu paralar nerelere harcanır?
ŞİHASİ OSM A (İzmir) - - Gizli yapılan bir
şey yoktur.
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yon liranın üstünde bir para Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü buyruğunda çarçur edil
mektedir.
ŞİNASÎ OSMA (İzmir) — Vah, vah...
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla) — Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü kurulalı 31 yıl
oklu. 31 yıldır...
Beyefendi diyalog mu yapıyoruz, yoksa bu
rada konuşacak mıyız?
(Adalet Partisi sıralarından anlaşılmıyan
müdahaleler)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar sayın
hatipten sonra sıra Adalet Partisi Grupundadır. Karşılıklı konuşmayınız ve cevaba da, fır
sat vermeyiniz, İstirham ediyorum. Sözcünüz
gelir cevabını verir, daha sonra Sayın Bakan
konuşur ve cevabını verir. Siz isterseniz, siz ce
vabını verirsiniz. Herkes kanaatlerini söyliyecek; istirham ederim, müdahale etmeyiniz.
Buyurunuz efendim.
T. İ. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA
HADINLI (Devamla) — 31 vıldır milyarlar
bir hizmete değil, halkın dışında bir brokrat
kuruluşa harcanmaktadır, harcanmıştır.
Oysa 31 yıl önce çıkarılan Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü Kanununun 1 nci maddesi :
«Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini
ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre gelişimini
sağkyan oyun, jimnastik ve spor faaliyetleri
ni sevk ve idare» amacını güder.
31 yıllık bir kuruluş, birinci maddede sözü
edilen kaç yurttaşın fizik ve moral kabiliyeti
ni sağlamıştır?

T. İ. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BAHADINLI (Devamla) — Var beyefendi, iyi
bilirim.
85 milyon liranın harcandığı bir kaç j^eri
soruyorum - 1 888 000 lira yabancı uzmanlarla
yardımcılara, 6 milyon lira idareci ve sporcula
rın yurdiçi yolluğu, 3 milyon lira idareci ve
sporcuların yurtdışı yolluğu, 80 bin lira ya
bancı uzmanlarla yardımcılarının yurdiçi geçi
ci görev yolluğu, 120 bin lira avukatlar iem
yol ücreti ve yevmiye parası, 100 bin lira mü
fettiş yolluğu, 100 bin lira yurtdışı staj ve öğ
renim yolluğu, 60 bin lira yabancı kitap, gün
lük haber bülteni için, 40 bin lira teşkilâtın iç
me ve şehir suyu ihtiyacı için, 85 bin lira Ger el
Müdürlük aydınlanma ihtiyacı için, 818 bin lira
kira bedeli, 75 bin lira 25 uzmanın yabancı ül
kelerde ihtisas yapması için, gibi harcamalar.

Türkiye'de «yurttaş,» «vatandaş» sözcük
leri ya meydan nutuklarının birer süsü, ya da
şehirli küçük burjuvazinin köylüye ve kasaba
lıya olan alay yollu bir hitap tarzıdır. Türki
ye'deki her türlü bürokrasi, küçük burjuva
okumuşlarının tekelinde, «yurttaş» sözcüğü
nün anlamı da onlarca belli olduğu için, elde
ki imkânlar elbette, mevcut bürokrat mekaniz
mayı çevirmekten ötede, yani halk hizmetinde
kullanılmıyacaktır.

Zamanımız olsaydı bütün harcamaları teker
teker nerelere yapıldığını sayardım. 85 milyon
liraya, Spor - Totodan ayrılan % 40 pay da
eklenince (bu pay 1967 yılında 67 125 000,
1968 yılında ise 24 186 000 lira idi.) 100 mil-

Ya kanunların halkı, ya da Adalet Partisi
iktidarının kanunları ciddiye almadıklarına da
ir bir örnek vermek istiyorum.
ikinci Beş Yıllık Plândaki şu satırlara ba
kınız:
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«a) Sıhhatli ve sağlam bir kuşak yetişti
rilmesinde spor, anaeğitim araçları arasında
kabul edilecek, spor yapabilecek yaştaki kişi
leri yalnız seyirci olmak durumundan kurtara
cak ve aktif olarak spor faaliyetlerine kata
rak beden ve ruh sağlığına yardım edecek im
kânlar yaratılacak, beden çalışması fikir çalış
ması ile ahenkli kılınacaktır.
b) Devletin seyir sporunu düzenleyici ro
lü geliştirilerek, sporla ilgili faaliyetleri, top
luma yönelten, okul ve halk sporuna öncelik
veren bir nitelik kazanacaktır.
c) Beden eğitim yanısıra, kişilere farklı
yetişme imkânları veren çeşitli spor dallarının
dengeli gelişmesi teşvik edilecek, güreş, atıcı
lık, okçuluk ve binicilik gibi geleneksel spor
dalları desteklenecektir.
e) Spor kulüplerinin değişik spor dalların
da amatör faaliyet göstermeleri ve çok sayı
da kişinin spor ve kültür faaliyetlerine aktif
olarak katılmasına imkân hazırlayıcı kuruluş
lar haline gelmeleri teşvik edilecektir.»
Bu satırlar İkinci Beş Yıllık Plândan alın
mıştır.
Şimdi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yö
neticilerine bu kürsüden sormak istiyorum.
Acaba İkinci Beş Yıllık Plânın «beden eğitimi»
ile ilgili bölümünü bir kez olsun okudular mı?
Okudularsa, bu satırlar üzerinde birazcık ol
sun niçin durmadılar? Durdularsa:

Adalet Partisi iktidarı spora daha çok ilgi
duyan gençliği uyuşukluğa, yurt gerçeklerine
toplumsal ve politik sorunlara karşı ilgisizliğe,
günü gününe yaşamaya, dinamizmini ve boş
zamanını kaygusuzca eğlencelere sevk eden se
yir sporunu teşvik etmeyi; bir meşin topun
nereye ve kimin tarafından itildiğinin, tartış
masını yapmaktan öteye geçmiyen bir seviye
de tutmayı birinci görev saymıştır.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, bütün
imkânım ve zamanını bir «gösteri plâtformu
na» harcamaktadır. Bu bakımdan «Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü» adını, «Beden Göste
risi Genel Müdürlüğü» şeklinde değiştirmek
doğru bir davranış olur.
Eğitim, bu genel müdürlüğün anlayışı ve
eylemi dışındadır. «Eğitim» A. P. iktidarının
en çok korktuğu bir kavramdır zaten; Nasıl
bir eğitim biçimi uygularsa uygulasınlar, bü
tün sonuçlar kendilerini hedef almaktadır.
Onun için, nerede olumlu bir «eğitim» söz ko
nusudur, orada A. P. yoktur. Nerede bir A. P.
nin icraatı vardır, biliniz ki, orada gerçek an
lamda bir «eğitim» yerine, pedagoji biliminin
dışında uyutucu, uyuşturucu ve gerçeklerden
uzak birtakım ilkel metotlar uygulanmakta
dır.
Bugün beden eğitimi ve spor çalışmaları
birkaç yolla yapılmak istenmektedir:

1. — «Spor yapabilecek yaştaki kişileri yal
nız seyirci olmak durumundan kurtaracak ve
aktif olarak spor faaliyetlerine katarak beden
ve ruh sağlığına yardım edecek» imkânları ya
rattılar mı? Bu imkânları kaç kişiye uyguladı
lar?
2.— Sporla ilgili faaliyetleri topluma yö
nelten, halk sporuna öncelik veren bir çalış
ma yaptılar mı? Yaptılarsa kaç kişiyi kapsa
maktadır?
3. — Güreş, atıcılık, okçuluk, binicilik gi
bi geleneksel halk sporlariyle ilgili ne gibi ça
lışmalar yaptılar?

Bunlardan biri Millî Eğitim Bakanlığınca
yürütülen okul çalışmaları. Bu da iki yolla ya
pılmaktadır. Biri, haftada 45 dakikalık bir sü
re içinde verilen dersle, ikincisi, izci çalışmalariyle. Her iki çalışma da göstermelikten öte
ye gitmemektedir. Dersler, tümüyle 19 Mayıs
gösterilerine hazırlık mahiyetindedir. İzcilik
de, ancak izci eşyası alabilenlerin katıldığı bir
alandır.
Yararına inanılmıyan, bu yüzden bir eğ
lence aracı haline sokulan beden eğitimi ders
leri ile, okul programlarının çizdiği hedefe
ulaşılabilinir mi? Okul programları şunları is
temektedir :

Ne yazık ki, sorduğum sorulara kendim ce
vap vereceğim. Çünkü, İkinci Beş Yıllık Plâ
nın öngördüğü bu çalışmalar yapılmamıştır.
Çünkü Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
de mevcut düzenin yürütülmesinde bir organ
dır.

«Çocuğun bedenini iradesinin, emrinde bir
araç olarak kullanmak, sağlıklı olmak, sağlık
kurallarına uymak, kendini ve çevresini temiz
ve bakımlı tutmak gibi alışkanlıklar kazanma
sına yardım edilmiş olur. Beden eğitiminin ge
reği gibi uygulanması sayesinde çocukta giriş-
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kenlik, kendine güven, kendini kontrol, yiğit
lik, arkadaşça işbirlği, çabuk karar verme, ita
at, hoşgörürlük; hakkı, iyiyi, güzeli takdir et
me... gilbi alışkanlık ve yetenekler gelişir. Onun
sağlıklı, dayanıklı, olmanın neşesi ve yaşama
isteği içinde çalışma ve başarma iradesine sa
hip, fedakâr, verimli yardımsever bir yurttaş
olması sağlanır.»
Bu satırlar göstermektedir ki, spor ve be
den jimnastiği tümüyle bir eğitim işidir ve
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Millî
Eğitim Bakanlığına bağlanmasını gerektirir.
Başbakanlıkla hiçbir ilgisi yoktur.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün halk
la, gençlikle ilgilenmemesi bir yana, kendine
görev seçtiği kulüplerle olan ilişkilerinde
olumlu bir yolda olduğu söylenemez. Tek uğ
raşısı, kulüplerin temaslarını organize etmek,
yurt içi ve yurt dışı sportif yarışmalara oyun
cu yetiştirmek olmuştur.
Kulüp idareciliği de üzerinde durulacak bir
konudur.
Eğitim anlayışından uzak, esnaf anlayışlı
gösteriş düşkünü bâzı kulüp idarecileri öğren
cileri istismar ederek ve onların omuzlarına
basarak kulüplerini yaşatabilmekte, asıl fayda
lı olmaları gereken halk çocuklarını yetiştirmemektedirler.
Sporun bir eğitim aracı olduğunu kavrama
mış bu idareciler, kulüplerine aldıkları öğren
cileri dejenere etmekte, onları okuldan soğut
makta ve koparmaktadırlar. Bundan büyük
zarar gören öğrencilerin geleceği onları asla
ilgilendirmemektedir.
3530 sayılı Kanun, Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğünü, beden eğitimi ve spor konusun
da, ordu için, Millî Savunma Bakanlığı, ceza
evleri için Adalet Bakanlığı, okullar için de
Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgi kurmak, müşte
rek çalışmalarda bulunmak göreviyle zorunlu
tutar. Oysa, her bakanlık birbirinden habersiz
olarak çalışmalarını yürütmektedir.
SİNASİ OSMA (izmir) — Senin haberin
yok.
BAŞKAN — Sayın Osma, istirham ettim,
her cümleye müdahale etmek doğru mu efen
dim? istirham edeceğim. Haberi yoksa gelir
haber verirsiniz.
Devam edin efendim.
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T. i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA
BAHADINLI (Devamla) — Cezaevleri, spor
konusuyla hiç mi hiç ilgili değildir. Adalet
Bakanlığı cezalıların beden eğitimiyle, sporuy
la asla uğraşmamaktadır.
Böylece Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
bu görevini de yapmamakta, kendi dar bölge
si içinde bürokratik bir çalışmadan öteye gidememektedir.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün hele
işçilerle ilgilendiği, fabrikalarla ilgi kurduğu
hiç mi hiç söylenemez.
Genel müdürlük bütçesine ayrılan paralar,
çoğunlukla, çalışmalarını ticari birer anlayış
içinde yapan profesyonel kulüplere verilmekte,
amatör kulüpler desteklenmemektedir.
Profesyonel kulüpler dolayısiyle spor, bir
ticaret aracı haline geldiğinden, bu alanda açık
tan geçinen bir asalak zümre meydana gelmiş
tir.
Bölge müdürlükleri, ehil ellere verilmeli
dir. Politik nedenlerle yapılan tâyinlerden vaz
geçilmelidir.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, bütçe
sinin büyük kaynağı olan köylere ve kasabala
ra spor hizmetlerini götürmeyi birinci görev
bilmelidir.
Köy ve kasabalarda bölge müdürlüklerine
bağlı köy ve kasaba spor yuvalan kurulmalı
dır. Sporun bütün branşları mahalli ve coğra
fi bölgeler göz önünde tutularak en küçük yer
leşme yerlerine dahi götürülebilmelidir.
Güreş her tarafta uygulanabilecek bir spor
türüdür. Halk oyunda sevimli bir geçmişi var
dır. Bundan yararlanmak, tüm köy gençlerini
bu sporla ilgilendirmek mümkündür.
Okul öncesi dönemde yapılan her türlü
jimnastiğin çocukta sinir, kalb ve solunum sis
teminin düzenli işlemesine, gelişmesine hizme
ti büyüktür. Bu hususlar bilinince, çocukların
her türlü beden hareketlerini yapabilmeleri
için çocuk parklarını kurmayı, devlet, gelişigü
zel ve çokluk büyük şehirlerin zengin mahalle
rine kuran belediyeye bırakmamalıdır ve bu
parkları, nerede çocuk varsa oraya götürme
yollarını aramalıdır.
Ne var ki, bugünkü düzen içinde büyük bir
arsa spekülâsyonu söz konusuyken, birkaç yüz
kişinin çıkarı, milyonlarca çocuğun sağlığın-
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dan daJha önemli sayılmaktadır, bugün Türki
ye'mizde.
Bugün, güneş, kum ve deniz suyu üçlüsü
nün, insan saflığındaki yeri anlaşılmış bulun
maktadır. Güneş, kum ve deniz suyundan ya
rarlanmanın deniz sporuyla elde edileceği bili
nen bir gerçektir.
Deniz sporu, halkımızın ihtiyaç duyduğu,
ama deniz kıyılarının bir avuç yerli ve yaban
cının eline geçmesiyle bu ihtiyacı yerine geti
remediği de bilinen acı gerçeklerden biridir.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü havada
bir kuruluş değildir. Elbette mevcut düzenin
işliyen bir halkasıdır.
Kıyılar, bir avuç yerli ve yabancının tasal
lutundan kurtulduğunda ancak Türk halkı
kendi denizlerinde yüzecek, kumundan, güne
şinden yararlanacak, her türlü deniz sporunu
yapacak ve beden sağlığını geliştirecektir.
A. P. iktidarından, kıyıları işgal eden bir
avuç yerli ve yabancı firmaların otellerinden,
motellerinden, plajlarından, kamplarından tüm
Türk halkının beden ve ruh sağlığının geliş
mesine imkân verecek bir davranışı beklemek
elbette büyük bir saflık olacaktır.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, bugün
kü haliyle, kendi Kuruluş Kanununun tümüy
le dışında; eğitimle hiçbir ilgisi bulunmıyan;
birkaç yüz kişiye geçinme, yurt içinde ve yurt
dışında gezme imkânı veren, 32 milyonun ce
binden, 100 milyonların üstünde liraları çeke
rek gönlünce harcıyan bir mirasyedi durumun
dadır.
Böyle bir kuruluşun varlığı, yokluğundan
çok daha zararlıdır.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına
Sayın Barlas, Küntay, buyurun efendim, söz
sırası sizin. Saat 15,16.
A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY
(Bursa) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri,
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi
nin müzakeresi sebebiyle A. P. Millet Meclisi
Grupu olarak görüşlerimizi sunacağım.
Evvelâ şu hususu belirtelim :
Hür ve demokratik bir sistemin işliyebilmesi için vatandaşlarımızın seviyeli, karakterli,
faziletli, ahlâklı, kültürlü ve geniş görüşlü şah
siyetler olarak yetiştirilmesine yöneltilen bir
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beden ve ruh eğitimi sistemine sahibolmak hiz
met anlayışım] sın temelinde vardır.
Ayrıca, sıhhat, ahlâk, moral bakımdan iyi
bir nesil yetişmedikçe ne siyasi, ne zirai, ne ik
tisadi ve ıı e de sınai hayatın güçlüklerinin yenilemiyeceğini bilenlerdeniz,
Bu ehemmiyetine uygun olarak gençlik ve
spor çalışmaları Batıda bir endüstri haline ge
lirken Türkiye'de yılların gidişine uygun ola
rak gelişememiştir.
Uzun yıllar bir «nesil yetiştirme politikası»
na sahibolamıyan Türkiye'de, herkes ve daima
gençlikten bir şeyler istemiş, gençliğe bir şey
vermeye uzun yıllar kimse yanaşmamıştır.
Yakın zamana kadar yurt sporu plânsız yü
rütülmüş, bünyemize, kabiliyetlerimize, gele
neklerimize ve imkânlarımıza uygun bir spor
politikasına olan ihtiyacımız daima kendisini
göstermiştir.
Nesil yetiştirme politikasının, sporda plânlı
çalışma anlayışının ilk belirtisi bugünkü Hükü
metin programında görülmüştür. Bunu takiben,
Muhterem Heyetiniz tarafından kabul edilen
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında spor en
geniş ve en ideal anlamda ifadesini bulmuştur.
İlkeler, bugünkü durum, alınacak tedbirler ve
uygulanacak politika kesin hatlarla en iyi şe
kilde çizilmiştir.
Meseleyi sporda mevcut beş anaunsuru inceliyerek ortaya koyabiliriz. Bu unsurları tek tek
incelediğimiz takdirde dünya sporundaki yeri
mizi daha açık olarak tesbit imkânı olacaktır.
1. Teşkilât :
a) Teşkilât, bugüne kadar okul içi, okul
dışı, asker, gençlik kuruluşları bünyeleri içinde
bulunan spor kuruluşları arasındaki gerekli ko
ordinasyonu temin edememiştir. Bu koordinas
yon noksanlığından dolayı da çeşitli spor kuru
luşları arasında anlam ve uygulama bakımın
dan büyük farklar ortaya çıkmış, bu sebeple
spor politikasında çelişmelerin önüne geçileme
miştir.
b) Merkez teşkilâtında bir «Yüksek Spor
Konseyi» nin bulunmayışı Türk spor stratejisi
nin kesin hatlarla tesbit edilememesine sebebolmuştur. Gerçi halen uygulanmakta olan 3530
sayılı Kanunun ilgili maddesine göre kurulmuş
bulunan «Merkez Danışma Kurulu» na bu gö
revi yapmak görevi verilmiştir, fakat teşkilâtın
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beyni olacak bu «Kurmay heyeti» bugüne ka I dir. Birçok memleketlerde, bu hizmetlerde gö
dar gerek teşkil, gerek fonksiyon, gerekse faa
rev alan kimseler üniversitelere bağlı «Beden
liyet bakımından diğer memleketlerdeki kuru
eğitimi kürsüleri veya akademileri» nden yetiş
luşlara paralel bir vasıf kazanamamıştır. Eu ku
mektedirler. Memleketimizde de, bir üniversite
rulda görev alacak kimselerde aranan «Yüksel:
nin bu konuya sahip çakacak bir kürsü kurma
spor bilgisi» anlamı, bu şahısları seçecek oÂan
zamanı gelmiştir. Nitekim Beden Terbiyesi Ge
makamların şahsi kanaatlerine göre değişik ol
nel Müdürlüğünün bu hususta, tahakkuk etmek
muştur.
şartiyle, çok değerli bulduğumuz iki hamlesini
tesbit etmiş bulunmaktayız :
2. Personel :
Bunlardan birisi, bu Umum Müdürlüğün
a) Öğretmen :
spor öğretmenlerine açtığı kurslarda, spor öğ
Bir memlekette beden eğitimi kültürünü ya
retmenlerinin muhtelif spor dallarında ihtisas
yan elemanların başında beden eğitimi öğret
laşmasını temin eden teşebbüsüdür.
menleri gelir. Böyle olunca bu elemanların en
Heselâ. geçen sene Bursa'da açılan ve mas
modern meslekî bilgilerle ve her türlü imkan
rafı B. T. G. M. tarafından karşılanan kursta
lara sahip müesseselerde yetişmesi gerekmekte
50 spor öğretmeni modern atletizm konusunda
dir. Bugün memleketimizde bu elemanları ye
ihtisas yapmıştır. Bu öğretmenlerin bölgelerin
tiştiren yegâne müessese bundan 36 yıl önce
de, bu sene atletizm sahasındaki müspet geliş
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü içinde kurulmuş
meleri bu hocaların çalışmasının semeresi diye
olan Beden Eğitimi bölümüdür. Bugün bu mü
isimlendirmek doğru olacaktır.
essese ; saha, salon ve diğer tesis ve malzeme ba
kımından kurulduğu günkü imkânlara cahiptir.
Diğer teşebbüs de, Ege Üniversitesi idareci
Kısacası, bugün normal bir orta dereceli oku
leri ile yapılan temaslar sonunda gelişmek üze
lun tesisleriyle faaliyet göstermektedir. Bu ba
redir. Öğrendiğimize göre Ege Tıp Fakültesine
kımdan müessese her bakımdan mutlak bir re
bağlı «Spor Öğretmenliği Enstitüsü» kurulması
forma muhtaçtır. Yeteri kadar çeşitli acık hava
istenmektedir. Tahakkuk ettiği takdirde tatbi
tesisleriyle birlikte modern bir salonun, kapalı
kî. anatomi, fizyoloji, genç adam psikolojisi bi
ve açık yüzme havuzlarının, anatomi, fizyoloji
len spor hocaları yetişebilecektir.
ölçme ve değerlendirme araştırma laboratuva-b) Antrenör - Monitör :
larmm ilâvesiyle, standart ölçülerde en modem*
Bu müessese maalesef bizde yoktur. Eski bir
teknik malzemenin temini yoluna ridümelidir.
sporcu veya şampiyon olmak bu ismi kullan
Ayrıca şubenin öğretim elemanlarının dünya
maya yeterli sayılmaktadır. Bir antrenör veya
daki değişiklikleri, modern metotları, uygula
monitörün ne gibi vasıflar taşıması üzerinde
maları yerinde görmeleri bakımından milletler
uzun boylu durulmamaktadır. Bir antrenörün
arası seminer, kongre ve konferanslara iştirak
teknik İdi gisi yanında bir spor kültürünün bu
leri temin edilerek sıkı ilişkiler kurulması şart
lunması, anatomi, fizyoloji, psikoloji bilgileriyle
tır.
mücehhez olması gereklidir.
Halen okullarımızda 800 spor öğretmenine
Sporcu olarak kendi kondisyonunu tâyin ve
ihtiyaç vardır. Bugünkü tempo ile bu açığın j
tesbitten âciz bir kimseden bir millî takımın
kapatılması 20 seneye muhtaçtır. Kaldı ki, her
hazırlanmasını istemek; ilimle alay etmek de
yıl yeniden açılan okullar çeşitli sebeplerle mes- i
mektir, Elde ettikleri dereceleri hayret ve hay
lekten ayrılanlar, branş değiştirenlerin de iir-,- j
ranlıkla izelidiğiıniz dünya milletlerinin, sporvesiyle bu açık yekûnunun daha da artacağım
ouKrmı nasıl hasırladıklarını bilmemiz gerekir.
hesaplamak icabetmektedir. Bu bakımdan der- j
Dünya milletleri antrenörlük görevini eski
hal 3 - 4 müstakil enstitü veya akademinin açıl- j
sporculara, şampiyonlara vermekte tercih gös
ması zorunluğu vardır.
termektedir. Bu doğrudur. Ancak bu şahıslara
Memleketimizde; ilmî metotlara göre kurul- j yakuz eski bir şampiyon oldukları için görev
mus çeşitli spor kuruluşlarında görev alacak j vermeleri mevzuubahis değildir. Eski şampiyon,
yönetici, araştırmacı yetiştiren, yüksek spor bil- ! her memleketin ölçüsüne göre, yüksek bir spor
gisi veren bir akademi maalesef mevcut değil- ] okuluna bir veya iki yıl devam ederek, yukar— 293
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da saydığımız bilgileri veren dersleri alarak bir
diploma sahibi olmaktadır. Bu suretle bir me
totla yetişmiş bir kimseye takım teslim edil
mektedir. Bunlar aynı zamanda, dünyadaki
spor hareketlerini yakından takibedebilen ve
ilerlemeleri kendi memleketlerinin millî bünye
sine adapte edebilen araştırmacılardır. Yoksa
okuma - yazması dahi olmıyan, hangi kasın,
hangi kemiğin nerede olduğunu bilmiyen bir
kimseyi bir iki hafta bir kursa tabi tutup «sen
antrenör oldun» diye görev vermek doğru de
ğildir.
Memlekette sporun yerleşmesinde, yayılma
sında ve gelişmesinde antrenörlerin büyük kat
kısı vardır. Bu müesseseye gereken önemi verip,
bir eğitim müessesesinde dünya standartlarına
paralel veya hiç değilse yakın bir anlayışla eği
tilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple, Anadolu
Hisar'ında yapılmakta olan spor okulunun bir
an evvel hizmete girmesini istemekteyiz.
c)

Hakem :

Bu müessese de yeni organize olmaktadır.
Her federasyonun hakem yetiştirme politikası
ayrı ayrıdır. Bâzı federasyonların hakem yetiş
tirme programı «Hüdai nabit» sistemine da
yanmaktadır. Bir federasyon hakemi olabilmek
için, namzetten asgari orta tahsilini isterken,
diğeri okuma - yazmayı kâfi görmektedir. Hiç
bir federasyonun ileriye matuf hakem yetiştir
me programı yoktur. Aslında, bunların da di
ğer teknik elemanların yetiştirilmesi gibi bir
eğitim müessesesine bağlı olarak, kısa süreli
hakem kurslarından geçirilmeleri gerekmekte
dir.
d) Sağlık personeli :
Spor, aynı zamanda bir sağlık konusu oldu
ğuna göre teşkilâtın esas görevlerinden birini
teşkil eder. Bugün gerek merkez teşkilâtında,
gerekse taşra teşkilâtında devamlı faaliyet gös
teren sağlık merkezleri yoktur. Sporcular sağ
lık bakımından tamamen kontrolsuzdur. Batıda,
sağlık merkezlerinin kontrolundan geçmeden,
gençler ne mektebe ve ne de işe alınabilmekte
dirler. Memleketimizde spor hekimi de yoktur.
Spor hekimi olarak eski sporcu doktorlar göste
rilmektedir. Bazan bir dâhiliyeciyi, bazan da
bir göz mütehassısı spor doktoru olarak saha
larda vazife görmektedir. Geç kalmış olduğu
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muz bu sahada da bir an evvel harekete geçmek
mecburiyetindeyiz.
Sağlık teknisyenleri için de aynı şeyleri söyliyebiliriz. Spor sağlık teknisyeni müessesesine
de sahip değiliz. En az spor doktoru kadar bu
da elzemdir.
3. Saha ve tesisler :
Bugüne kadar memleketimizde yapılmış olan
spor tesisleri ihtiyaca cevap verecek seviyeye
ulaşmamıştır. Mevcut tesislerin çalışması da
rantabl değildir, pasif tesislerdir, yani seyir
sporuna dönüktür. Halbuki memleket sporunun
gelişmesi, toplumun aktif olarak spor yapabile
ceği tesislerin varlığına ve bu anlayışla işletil
mesine bağlıdır.
Spor yatırımları, seyir sporun gerektirdiği
büyük ve masraflı tesislere yönelmiştir. Gelir
temin etmek bakımından bu tip tesislere olan
ihtiyaç açıktır. Ancak, bu tesislerin büyüklüğü
işletme masraflarını artırdığı için ve umumiyet
le maç günleri dışında kapalı tutulduklarından,
spor yapacak pek çok kimsenin bu tesislerden
doğrudan doğruya faydalanması imkânı orta
dan kalkmaktadır. Bu sebeple, gençlik, spor fa
aliyetlerine daha çok seyirci olarak katılmakta,
mevcut imkân ve tesislerden aktif şekilde fay
dalanamamaktadır.
ikinci Beş Yıllık Plânda ifade edildiği gibi,
seyirci değil, sporcu yetiştirebilmek için, tesis
lerin seyir sporuna değil, kütle sporuna dönük
olması lâzımdır. Bunun için de, saha ve tesis ya
tırımlarından semt sahalarına doğru gidilmesi,
çok sayıda ucuz, sağlam, sıhhatli spor tesisleri
yapılması gerekmektedir. Ayrıca, spor tesisleri
nin yapımında hiç olmazsa bundan böyle, yurt
üzerindeki çeşitli spor dalları arasındaki tesis
dağılımındaki dengesizlik kaldırılmalıdır. Yani
futbol sahası kadar, atletizm pisti, yüzme havu
zu ve diğer spor tesisleri...
Açık hava tesisleriyle kapalı salonların,
gençliğin hizmetindeki faaliyet saatleri artırıl
malıdır. Bugün bütün dünyada bu tesislerde
günde 18 saat çalışma programı uygulanırken,
bizde 5 - 6 saatle yetinilmesi tesislerden âzami
derecede istifade politikasından mahrum ol
maktan ileri gelmiştir.
Türkiye'de nüfusun % 70 inin köylerde ya
şadığını göz önünde tutarak, köye sporu; mese
lâ güreş, atıcılık, binicilik gibi ata sporlarını
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iyice yerleştirmek ve tesis yapmak, spor malze
mesi yardımı, spor neşriyatı sevk etme işinde
bu istikamette de çalışmak gereklidir.
Nitekim, Türkiye işçi Partisi sözcüsünün
iddiasının aksine Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğümün köy ve ilçelerde kurulmuş olan
amatör kulüplerine yaptığı malzeme yardımı,
köy gençlerini spor sahalarına inmeye teşvik
etmektedir.
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) —
Miktarı ne kadar?
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
Sual sormaya hakkınız yok milletvekilinden.
Bakandan sorun efendim.
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) —
Ben gayet nazikâne bir sual sordum, fakat siz
bana hakaret ediyorsunuz.
BAŞKAN — Siz müdahale ettiğiniz zaman
vazifemi yapınca...
Müdahaleyi durdurmak mecburiyetindeyim.
Sizin konuşmanız sırasında müdahale eden her
arkadaşın müdahalesine mâni oldum. Şimdi de
sizden hatibe hürmet istiyorum. Bu benim va
zifem.
Buyurunuz efendim.
A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY
(Devamla) — Bugün suç işlemeye teşvik edici
bir ortamda bulunan gençlik için önleyici ve
düzeltici çalışmalar, bu ortamın etkisini azaltı
cı eğitim, spor tesisleri içinde olacaktır.
Spor tesislerinin maksada uygun bir şekilde
yapımını temin ve mevcut tesislerden en iyi
şekilde faydalanabilmek için Millî Eğitim Ba
kanlığı, BTGM ve mahallî idareler arasında iş
birliği temin edilmelidir.
4. Malzeme :
Spor faaliyetlerinde, kaliteli malzemenin
alınan sonuçlara büyük etkisi bulunmaktadır.
Memleketimizde spor malzemeleri halen iptidai
imalâthanelerde yapılmaktadır. Fabrikasyona
geçilmemiştir. Kalite düşüktür. Standart tip
lere gidilmemiştir. Oysa ki memleketimizde kul
lanılan spor malzemesi bir veya birkaç fabri
kanın faaliyetine r.evap verecek ölçüdedir. Bu
gün memleketimizde, federasyonların, sivil ve
askerî kulüplerin, okulların yıllık malzeme öde
neği 30 milyon liranın üstündedir. Bu konuya
ya teşkilât, ya da özel sektör tarafından en
kısa zamanda el atılarak, milletlerarası ölçü
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ve kalite de göz önünde bulundurularak, bü
tün branşlara hitabeden standart malzeme tesbiti ile fabrikasyona geçilmelidir.
5. Yayım :
idarecilere, öğretmen ve antrenörlere, mo
nitörlere hâkemlere ve teknik elemanlara hi
tabeden spor neşriyatına büyük ölçüde ihtiyaç
vardır. Sporun her branş ve kademesinde görev
alan elemanların yeni bilgilerle beslenmesi za
ruridir. Bu konuda da memleketimiz maalesef
çok geri kalmıştır. Spor kütüphanesi bakımın
dan dünyada en fakir bir memleketiz. Yaban
cı dil bilip de yurt dışındaki neşriyatı şahsi
imkân ve sabaları ile takibeden çok az sayıda
spor adamının dışında, birçok spor adamının
spor kültürü, gazetelerin son sayfalarındaki
spor, haberleri ölçüsündedir. Memleketimizdeki
gazetelerin - birkaçı müstesna - spor sayfala
rının da % 90 nı maçlara tahsis edilmiştir.
Devlet radyosundan «Spor saati» olarak da
küçüksenmiyecek bir zaman ayrılmıştır. Ne var
ki bu^programda «Bir futbolcunun hayatı»,
«Sorun söyliyelim» gibi neşriyatlar bu kıy
metli zamanı kanaatimizce gereği gibi değer
lendirilmemektedir. Devlet radyosundaki bu za
manın ilmî spor neşriyatı ile doldurulması, bu
sahadaki büyük bir eksikliği bertaraf edebi
lir.
Radyonun aynı zamanda bir eğitim vasıta
sı olduğu, geniş halk kütlelerine öğretici vas
fını kaybetmeden faydalı bilgilerle hitabetmesi görevini ilgililer unutmamalıdırlar.
Filim, slayt ve grafikler sporda önemli ve
yaygın eğitim aracıdır. Bilhassa öğreticilerin
elinin altında bulunması gereken bu araçlardan
her bakımdan faydalanma imkânları yaratıl
malıdır. Merkez Teşkilâtında bir «Radyo - fi
lim - grafik şubesi» nin kurulması gereklidir.
Bu şubede, bütün branşlar için hazırlanacak
kısa metraj lı filimler, bu işte ileri gitmiş mem
leketlerden temin edilecek çeşitli teknik filim
kopyaları, slaytlar, grafikler, çoğaltılarak il
gililerin istifadesini sunulmalıdır.
Kulüpler :
Bugün Türkiye'de resmî kayıtlara göre 1566
amatör spor kulübü ve gene resmî kayıtlara
göre bu kulüplere tescil olunmuş 180 bin spor
cu var.
1 566 olarak gösterilen kulüp sayısı, esasın
da Cemiyetler Kanununa göre gerekli işlemleri
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yaptırıp, tescil olan kulüp sayısıdır. Kulüp bi
nasına, saha ve tesislere sahip, muntazam üye
aidatı tahsil eden kulüp sayısı ise elimizin
parmakları kadar azdır.
Resmî kayıtların dışında fiilen spor ya
pan, en iyimser bir tahminle 60 - 70 bin kişidir,
tabiî bunun dörtte üçü futbolcu sporu yapan
lardır.
Bugün memleketimizde resmî kayıtlara gö
re 14 - 24 yaş arasmda 7 milyon genç bulun
maktadır, yani spor yapacak yaşta 7 milyon
genç. Bunun bir milyonu muhtelif dereceli
okullarımızda öğrencidir. Okul dışında kalan
altı milyondan 60 -. 70 bini spor yapabilmekte
dir. Geri kalanı şimdilik seyirci durumundadır.
Ayrıca memleketimizde 25 - 40 yaş arasmda 7
milyon kişi var. Bunların da spor yapıp Devle
tin imkânlarından faydalanmaları lâzımdır.
Bugüne kadar bunlar da maç seyircileri ara
smda kalmışlardır. Bütün bunları fiilen spor
yapmaya sevk edecek bir politikanın ve çalış
ma sisteminin içerisine girilmelidir.
Bunu temin edecek çeşitli yollar vardır. Bi
risi, seyirciye dönük tesis ve semt sahalarına
sahibolmak ise, bir başkası da spor kulüpleri
nin kontrolüdür.
Beden Terbiyesi Teşkilâtının spor kulüpleri
üzerinde yapması gereken kontrol sayesinde ku
lüpler, futbol kulübü olmaktan kurtulacak, çe
şitli amatör spor branşlarında faaliyet göster
meleri ve çok sayıda yurttaşın spor, sosyal ve
kültür faaliyetlerinde bulunmaları sağlanmış
olacaktır.
Kulüplerin kontroldan uzakta kalması, ama
tör sporun kaybolmasından başka, futbol şu
besinden başka çalışma sahası olmıyan kulüp
lerin teşekkülüne sebebolmaktadır. Bunlardan
ikinci ligde bulunan takımlar birinci lig ta
kımlarının, üçüncü ligde bulunanlar da ikinci
lig takımlarının kadro dışı bıraktıkları futbol
culara rağbet göstermekte, kulüplerde olması
gereken yetiştiricilik vasfına aykırı bir tu
tum içinde bulunmaktadır.
Ayrıca, profesyonel şube faaliyetlerini mü
nakaşa kabul etmez bir hukukî kuruluş haline
getirmek lâzımdır. Bundan başka, profesyonel
faaliyette bulunacak kulüplerden, Batıda oldu
ğu gibi spor tesislerine, üyelerine sosyal faali
yet yaptırabilecek çeşitli tesislere sahibolma-
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lan gibi şartlan yerine getirmeleri istenmeli
dir.
Okul sporu :
Bir eğitim konusu olan sporu, okulun ta
biî çalışmaları arasında düzene bağlamanın,
Millî Eğitim Bakanlığı kadar, Beden Terbiyesi
Teşkilâtının da alâkasiyle mümkün olacağı
inancındayız.
Bugün memleketimizde 2 000 civarında or
ta dereceli okul vardır. Bu okulların ancak
450 kadarında küçük spor tesisleri bulunmak
tadır. Diğerleri ise bahçesinde bir kum havuzu,
bir voleybol sahası ile yetinmektedir.
Okullarımız gerek öğretmen, gerek - sa
ha - tesis, gerekse melzeme bakımından kifa
yetsizdir. Bu şartlar devam ettiği müddetçe,
okulların Türk sporuna kendisinden beklenen
büyük katkısı gerçekleşmez.
BAŞKAN — Sayın Küntay, bir dakikanız
var.
A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY
(Devamla) — Millî Eğitim Bakanlığının, okul
suz öğrenciye okul yapmak, öğretmen yetiştir
mek problemlerini tamamlayıncaya kadar, büt
çesinden okul sporu için büyük miktarda öde
nek ayırması mümkün değildir.
Şu halde yapılacak iş :
Beden Terbiyesi Teşkilâtının okullara, tek
nik elemanla, tesisle, malzeme ile ve neşriyatla
girmesinden başka çare yoktur.
Türk sporunun kalkınması, okul sporunun
kalkınmasına bağılıdır. Okul sporunun kalkın
ması da, Beden Terbiyesi Teşkilâtının bütün
imkânlanm okula sokmasiyle gerçekleşebilir.
Aksi takdirde ortaya çıkacak meseleler, yaşa
mak azminde olan bir milletin geleceği için
ciddî endişe ve tehlikelerin başlangıcı olabile
cek sosyal bir problem olmıya müsaittir.
Üniversite gençliği çağında bulunanlar, kuv
vet, kudret ve iş başarma arzularını tatmin et
mek isterler. Toplumumuzda zaman zaman raslanan gençlik hareketlerinin gerçek sebebi bu
rada aranmalıdır. Bu yaş devresinin tabiî bir
icabı olan temayüllerinden faydalanarak, iyi
plânlanarak, yönetilen spor faaliyetleri vasıtasiyle, yüksek tahsil gençliği disipline edildiği
ve ona sportif alışkanlıklar verildiği takdirde,
boş zamanlarını değerlendirmiş, enerjileri kanalize edilmiş ve kendileri mutluluğa yönelmiş
olacaktır.
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BAŞKAN — Sayın Küntay, vaktiniz doldu
efendim.
BARLAS KÜNTAY (Devamla) — Sayın
Başkan, muhterem Heyete arz etmeyi lüzum
lu bulduğum bâzı hususlar var. Sayın üyeler
uygun görürlerse konuşmamı tamamlamak iste
rim.
BAŞKAN — Ne kadar daha devam edecek?
BARLAS KÜNTAY (Devamla) — En fazla
10 dakikada tamamlıyacağım efendim.
BAŞKAN — Beş dakikada biter mi efen
dim?
BARLAS KÜNTAY (Devamla) — Belki bi
ter ama, ben 10 dakikada...
BAŞKAN — özetleyin mümkünse. 20 da
kikada 10 dakikayı arkadaşlarınız dahi çok
görüyorlar.
BARLAS KÜNTAY (Devamla) — Peki
efendim.
BAŞKAN — Beş dakika daha devam için
tasvibinizi istirham ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Beş dakika daha konuşabileceksiniz efen
dim, buyurun.
A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY
(Devamla) — Olimpiyatlar :
Kısa bir müddet evvel Meksika olimpiyat
ları yapılmış olduğundan bu konudaki görüş
lerimizi de kısaca arz edeceğiz.
Sahibi olduğumuz teknik, ilmî ve maddi im
kânlarla Meksika olimpiyatlarında Türk ekibi
alınabilecek en iyi neticeyi almış ve Türk Mil
letini spor sahası içinde ve dışında başarı ile
temsil etmiştir.
Bundan sonraki olimpiyatlara gidecek ka
filelerde bulunacak müsabıkların, olimpiyatlar
da tatbik edilecek barajları aşabilen gençler
den teşekkül etmesi temennilerim arasında
dır.
Spor - Toto ve Loto :
Spor - toto yurdumuzun her tarafına yayıl
ması gereken spor tesislerinin yapımı için malî
imkân getirmiştir.
Spor totonun kurulduğundan buyana daha
da artan spor tesislerini az bulduğumuz bir sı
rada, bu müessesenin BTG-M nün hizmetinden
alınıp bir başka vekâlete bağlanmak istenme
siyle ilgili gayretleri desteklemiyoruz.
Spor toto, geliri ile Devletin her hangi bir
ihtiyacını gidermek için değil, doğrudan doğru
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ya Türkiye'nin geleceğine moralman ve fizikman zinde bir nesil yetiştirebilmek için lâzım
olan spor tesislerinin yapılışını temin etsin diye
kurulmuş ve bu mânada desteklenmiştir.
Üstelik spor toto hâsılatından muhtelif iyi
gayelere ayrılmış hisseler de vardır. Bilhassa
Yurtlar ve Krediler Kurumuna verilen kısmı,
çok hayırlı hizmetlere vesile olmaktadır. Güç
şartlarla tahsil yapmaya çalışan binlerce gen
cin barınmasını, rahat çalışmasını, modern yurt
binalarına sahibolmasını ve burs almasını temin
etmektedir. Yani fakir Türk gençliğinin tahsi
lini kolaylaştırmaktadır.
Spor Toto Teşkilâtının çalışma tarzına ait
görüşler varsa, bunlar değerlendirilebilinir, Teş
kilât gözden geçirilir, yeniden düzenlenir. An
cak bütün bunlar spor totonun bir başka vekâleto bağlanmasını gerektirmez.
Yalnız Kalkınma Plânının icra programında
da yer aldığı gibi, spor toto gelirlerinden bir
oranda spor kulüplerinin plân amaçlarına uy
gun yatırımları için, uzun vadeli ve düşük fa
izli kredi olarak verilmesini sağlayıcı bir siste
min geliştirilmesi taraftarıyız. Bu sistem de kre
dilerin geri ödenmesi, kulüplerin spor toto his
selerinin verilmesinde stopaj yolu ile sağlanma
lıdır.
Spor - Loto :
Beden Terbiye Bütçesinin müzakeresi sebe
biyle grupları adına konuşan muhterem sözcü
ler ve biz, spor dünyasındaki geri kalışımızın
sebeplerini sayarken birçok eksikleri sıraladık
ve haklı olarak pekçok istekte bulunduk.
Bunların biran evvel ikmali bir zihniyet ve
bilgi meselesi olduğu kadar, maddi imkân mese
lesidir de.
Meselâ, spor sahalarında boy ölçüşmek iste
diğimiz devletler yanında, spor faaliyetlerimiz
için ayırdığımız maddi değer küçüktür. Bugün
Fransa'da spor eğitim ve faaliyetlerine ayrılan
paranın yarısı Devlet, yansı da mahallî idare
ler ve özel teşebbüsler tarafından karşılanır.
Bu paylaşmada Fransa'da yalnız Devletin bu iş
için ayırdığı, yılda beş yüz milyondur. Batı Almanya bu sahaya her yıl birbuçuk milyar
liraya yakın para ayırır. Bizde cari masraflar
dâhil, bu yıl Devletin ayırabildiği seksen milyon
küsurdur. Tabiî spor toto gelirleri bunun dışın
dadır.
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Devlet böyle hareket ederken, hepimizin
bildiği imkânlarımızı zorluyarak bunu vermiş
tir. Şu halde Türk milletini istikbale moralman
ve fizikman en iyi şekilde hazırlıyacak olan bu
sahanın yeni bir kaynağa ihtiyacı vardır.
Nitekim bu kaynak bulunmuştur. Spor toto
gibi yalnız halkın iştirakiyle büyük g'elir g-etirecek olan ve devletin bu sahadaki yükünü kal
dıracak olan Spor - loto kanun tasarısı hazır
lanmıştır.
Bu kanun kabul edildiği takdirde, faaliyete
geçecek olan spor - fotonun da bir başka ba
kanlığa bağlanması istenmektedir. Bu g'örüşü'n
de karşısındayız. Spor - foto kanununun derhal
kanunlaşmasını ve gelirinin % 25 ini okul spo
runa ve okul spor tesislerine vermek üzere Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyette bulunması taraftarıyız.
Temennilerimiz :
Hükümetimizin programında ve İkinci Beş
Yıllık Kalkınma Plânında gençlik ve spor me
selelerimiz en olumlu şekilde ele alınmıştır. He
defler gösterilmiştir. Bu istikamette çalışmak
lâzımdır.
Maçlar, müsabakalar, kazanılan kupa ve ma
dalyalar, spor ve beden eğitiminin gayesi değil,
vasıtasıdır.
Gaye, topyekûn Türk Milletinin spor eğiti
mini temim edebilmek, istikbale bedenen ve ru
hen zinde bir gençlik devredebilmektir.
Bunun için, bütün dünyada olduğu gibi spo
ru biz de eğitim vasıtası olarak kabul ediyor
sak ve buna hakikaten inanıyorsak; iyiyi, gü
zeli, doğruyu seven, ruhen ve bedenen sağlam,
şuurlu, milliyetçilik hisleriyle dolu bir nesil ye
tiştirmek istiyorsak; asker, sivil, öğrenci ayı
rımı yapmadan bütün gençleri seyirci durumun
dan kurtaracak, onları spor ve boş zamanlarını
değerlendirme faaliyetlerine sevk edecek bü
yük bir teşkilâta şiddetle ihtiyaç vardır. Bu
teşkilâtın da «Gençlik ve Spor Bakanlığı» adı
altında kurulmasının en doğru bir yol olacağı
inancındayız. Kurulacak olan bu bakanlığın
içinde halen kuruluşları mevcudolan, fakat çe
şitli bakanlıklara bağlı bulunan Kredi ve Yurtler Genel Müdürlüğü, Beden Eğitimi ve izcilik
Müdürlüğü, Ziraatçi Gençlik, Dağ Kulüpleri,
Yüksek Öğrenim Mediko Sosyal Yardım Teşki
lâtı, Üniversite Spor Teşkilâtının da bağlanma-
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siyle, bünyesinde teşekkül edecek çeşitli orgunlar vasıtasiyle, bu bakanlık nesil yetiştirmek po
litikamızın âbidesi olacaktır.
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Küntay.
A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY
(Devamla) — Bitiriyorum, Sayın Başkanım.
Esasen biz, spor dünyamızdaki eksiklikleri
tesbit etmek ve bâzı tavsiyelerde bulunmakla
yetinmiyoruz, tedbirleri de beraber getiriyoruz.
Bu hususta partimize mensup milletvekili ve se
natör arkadaşlarımızın hazırlayıp Meclis baş
kanlıklarına intikal ettirdikleri kanun teklif
leri vardır. Bu tasarı ve tekliflerden hangisi
bahsettiğimiz tedbirleri getirebilecek güçteyse,
Türk gençliğine sportif, sosyal ve kültürel me
selelerini halledebilecek vasıftaysa, beden ve
ruhen sağlam, üstün vasıflı Türk Milletinin ya
rını olan bir gençlik yetiştirebilecek güçte ise,
biz A. P. Grupu olarak o tasarı veya teklifin
kanunlaşmasında üstümüze düşen gayretleri gös
tereceğiz.
Bir veya birkaç sporcunun şahsi kabiliyet ve
hevesleriyle kazandıkları başarıları takdir eder,
fakat spor politikamız yönünden sadece bunun
la övünmeyiz. Moral ve fizik eğitimini temin
ettiğimiz gençlerin adedinin çokluğu ile iftihar
etmek isteriz.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü yöne
tenleri bu başarı içerisinde alkışlamak istiyo
ruz.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin Türk sporuna ve milletine hayırlı olmasını
diler, bu vesile ile de A. P. Millet Meclisi Grupunun saygılarını sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Sayın
Hükümet konuşmak isterler mi?
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep) — Konuşmak istiyorum. Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep) — Muhterem Başkan, sayın milletvekil
leri, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin Mecliste müzakeresi esnasında muhterem
arkadaşlarımın fikir, mütalâa ve tenkidlerine
cevap arz etmeden evvel, bâzı mâruzâtta bu
lunmak istiyorum.
Bugünkü spor mefhumu, milletlerin politik
ve moral gücü olmaktan çok ötede, fertlerin be-
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den ve ruh eğitimiyle birlikte memleketlerin
kalkınması için yapılması şart olan ve Devletin
yüklendiği kaçınılmaz ciddî bir hizmet kapsamı
içine girmiştir. Bunun açık örneklerini, diğer
devletlerin sportif faaliyetler ve tesisler için
bütçelerinden ayırdıkları ödeneklerin tetkikiyle büşahede etmek mümkün olabilir. Dünya
memleketleri sportif tesis ve faaliyetlere, spor
akademilerine ve spor hekimliğine çok yıllar
evvel âzami derecede önem vermişlerdir.
Spor alanında iyi durumlarını gıpta ile sey
rettiğimiz milletler bugünkü seviyelerine bir
kaç sene içinde değil, uzun yıllar evvel başladık
ları plânlı programlı çalışmaları ve gayretleri
neticesinde vâsıl olmuşlardır. Sporun ehemmi
yet ve faydalarını yıllar evvel idrak etmiş olan
milletler, her şeyden önce tesislerini inşaya baş
lamışlar, spor akademilerini açmışlar, spor
adamlarını yetiştirmişler, sporun teknik ve ilim
haline gelmesine gayret etmişlerdir. Bizde ise,
Beden Terbyesi Genel Müdürlüğü, esaslı plân
devresine 1963 yılından itibaren girmiş bulun
maktadır. Çünkü Hazine imkânlariyle gelişme
ve tesis yapma imkânı elde edilememiştir. 1960
yılında faaliyete geçen Spor - Toto Teşkilâtının
Beden Terbiyesine ayırabildiği paylarla, yur
dun her tarafına her türlü spor tesisi yapımına
girişilmiş ve bugüne kadar 461 milyon liranın
320 milyon lirası fizikî yatırıma harcanmıştır.
Geriye kalan kısmiyle de federasyon faaliyet
leri yürütülmüştür.
Vazife deruhde ettiğimiz ilk günden itibaren
ifade ettiğimiz gibi, Türkiyemizde sporun yük
selmesi, iyi kalitede sporcu yetişmesi ve mem
leketimizin dünya sporu alanında arzu edilen
seviyeye ulaşabilmesi ancak ve ancak tesislerin
yaygın ve kifayetli bir hale gelmesiyle müm
kün olabilir. Bunun için de para ve zaman mef
humunun takdirini sizlere bırakıyorum.
Bu görüşün ışığı altında, malî imkânlarımız
yeterince, iktidarımız, tesislerin gerçek önemi
me eğilmek suretiyle, işbaşına geldiğinden bu
yana bitmiş ve bitmek üzere olan 37 salon, 35
stad, 7 yüzme havuzu, 6 teleski ve telesiyej te
sisi yapmış bulunmaktadır. Bu envertisman so
nunda, tevsii ve onarımı yapılmış diğer bütün
stadlarla birlikte 186 adede, salonlarımız 58
adede baliğ olmuştur ki, bunlar Cumhuriyet
devrinde yapılmış olanlardan daha fazladır.
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Her ne kadar İkinci Beş Yıllık Plânda se
yir sporu yerine kütle sporu öngörülmekte ise
de, yeterli tesis olmıyan memleketlerde sporu
teşvik için seyircili tesislere ihtiyaç vardır. Ak
si takdirde sporun teşvik imkânı olamaz. Bu
şekilde lüzumlu tesisler inşa ve itmam edildik
ten sonra, semt saha ve tesisleri şeklinde seyir
cisiz tesisler inşa edilebilir.
Türkiye'de okul, ordu ve müessese sporu
büyük önem taşımaktadır. Şimdiye kadar ih
male uğramış bu mesele zamanı idaremizde ele
alınmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği
yapılarak okul spor işleri bir düzene sokulmuş
tur.
1968 yılında 18 milyon lira olan spor faali
yetlerinin 3 milyon liradan fazlası, okul içi ve
üniversite spor faaliyetlerine harcanmıştır.
Bütçemizin mahdudoluşu, orta ve yüksek dere
celi okullara daha fazla yardım imkânlarından
"Hizi alıkoymaktadır. Gayretimiz, sporun okul
içi ve okul dışı sahalara yayılmasını temin et
mek yolunda olmakla beraber, vatandaşa ferdî
spor yapma imkânlarını da sağlamaktır. Genç
lerimizin boş zamanlarını, her türlü tesislerimiz
den istifade ettirilmek suretiyle degerlemdirmeleri gayemizdir. Birçoklarının anladıkları giHi, Türkiye ^de spor yalnız futbol değildir, ama
şurası da bir hakikattir ki, futbol, bütün dün
yada olduğu gibi büyük kütleleri çeken bir
spordur. Bunu da önlemeye imkân yoktur.
Stadlanmızm bugünkü yükü çekemedikleri bir
vakıadır. Yapılmakta olan yeni stadlar sıkın
tının giderilmesinde âzami yardımcı olacaklar
dır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, futbol
dan başka yirmi federasyon çalışmasiyle alâka
dardır.
Artık, sporu gerek ilim ve gerek teknik ola
rak ele almanın bir zaruret olduğunu bilmek
teyiz. Spor eğiticilerinin ilmî metotlar içinde
yetiştirilmeleri icabetmektedir. Bunun için de,
Anadolu Hisarı Spor Akademisinin inşasına
başlanmış ve inşaat hızla devam etmektedir.
Bu Akademiden mezun olacak spor hocası,
antrenör, monitör ve buna benzer elemanlar
Türk sporuna büyük hizmette bulunacaklardır.
Aynı şekilde, güreşi, bugünkü şartların mec
buri kıldığı teknik bir yöne getirebilmek için
Yaşar Doğu Spor Salonu bir güreş okulu hali
ne getirilmiştir. Buradan yetişecek genç gü
reşçiler istikbalin ümidi olacaklardır.
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Yine bütçe imkânlarımızın müsaadesi nisbetinde spor yayınma ehemmiyet verilmektedir.
Zamanımızda sporla ilgili yirmi kadar teknik
eser basılmıştır.
Spor - Loto, hiç kimsenin şikâyetini ınudilbolmadan Bedevi 'Terbiyesine büyük imkân
lar sağlayacak bir vasıtadır. Hükümete sımulmuş olan Spor - Loto kanun tasarısının tahak
kuku Türk sporuna geniş çapta yardımcı obcaktır. Bu tasarının kanunlaşması için çalı*.
malarımız vardır.
Spor - Totonun İktisadi Devlet Teşekkülü
haline getirilerek Maliye Bakanlığına bağlan
ması görüşüne, Bakanlık olarak ve şahsan su
reti katiyelde karşı bulunmaktayım. Bu hare
ket Türk sporuna maddi kaynak olan Spor Totonun felce uğratılmasına müncer olacaktır
Spor - Toto Teşkilâtının bugünkü hukuki hüvi
yeti içinde çalışması zaruretine de inanıyoruz
Bugünkü şartlara göre hazırlanmış bulunan
Teşkilât kanunu tasarımız Hükümete tevdi edil
miştir.
Muhterem milletvekilleri, umumi olarak bu
izahı yaptıktan sonra, müsaade buyurursanız
sayın grup sözcülerinin tenkidlerine arzı cevabeltmek isterim.
G. P. Sözcüsü Sayın Tünay, 3530 sayılı Ka
nunun yetersiz bulunduğunu ve bunun derhal
değiştirilmesi lâzımgeldiğini ifade buyurdular,
Doğrudur . Biz de buna kaani bulunmaktay"?;
ve bunun için de hazırladığımız Teşkilât kanu
nu tasarısını Hükümete sevk ettik.
Baden Terbiyesi Teşkilâtının kadro yeter
sizliği de bir vakıadır. Geçen sene 98 kadro al
dık, bu sene 123 kadro daha bütçemizde var
dır. Bunlar da verildiği takdirde Beden Ter
biyesi kadrosu bir hayli mükemmel bir hale
gelmiş olacaktır.
Bölgelere hâkimiyet meselesinden bahsetti
ler. Hakikaten, bölgelerde çalışan bölge mü
dürlerinin, bölge memurlarının doğrudan doğ
ruya Beden Terbiyesine bağlanması mecburi
yeti vardır. Bunun için de sunduğumuz ka
nun tadil tasarısı komisyonlardan geçmiş ve
Yüce Meclise intikal etmiş bulun ra.njkfr.ai-.lnr.
Beden Terbiyesinin yükünü biraz daha ha
fifletmek, inşaatları daha iyi bir şekilde kontrol
ettirmek için, Beden Terbiyesine ait sportif in
şaatları Bayındırlık Bakanlığına devretmiş bu
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lunuyoruz, ve bu Marttan itibaren Bayınfdırlık
Bakanlığı, spor tesislerinin kontrolünü, her tür
lü teknik işlerini üzerine almış olacaktır.
Muhterem arkadaşlar, spor tesislerinin den
geli bir şekilde inşasını ve yurdun her tarafın
da lüzumlu bir şekilde tesbit edilmesini arzu et
tiler.
Zaten biz de bu gayretin içerisindeyiz, ihti
yaç olan yerlere ihtiyacı icabettiren şekilde spor
tesisleri yapmaktayız, üç sene zarfında yaptı
rımız 37 salon Türkiye'nin her tarafına âdilâne
bir şekilde tevzi edilmiştir. Bununla beraber, se-^
nenin mühim bir kısmı karla kaplı olan Şark
vilâyetlerimize, daha ziyade kayak sporu yapı
labilecek şekilde tesisler yapılmıştır.
Malûmuâlileridir ki, Spor - Toto gelirlerinin
bir kısmı kulüp isim hakları olarak kulüplere
verilir. Bu, dünyada umumiyetle % 6 civarın
dadır. Ve biz de % 6 yi tatbik etmekteyiz. Bun
dan daha fazla vermemize de imkân yoktur.
Türk Milletinin yakından izlediği güreş mev
zuu, hakikaten önemle ele alınması gereken bir
mevzudur. Muhterem arkadaşlarım, 1948 yılın
da Londra Olimpiyatında büyük basarılar sağhvan güreşçilerimiz, o günün şartlarına göre
dünyada hakikaten bir varlık haline gelmişler
dir, Bunun muhtelif sebepleri var. O zaman
dünya, serbest güreşi bilmiyordu. Yeni bir harb+Jen çıkmışta, ve topu topu sekiz millet güreş
branşına iştirak etmişti. Halbuki aradan gecen
nman zarfında, dünya milletleri bu hususa da
ha cok edilmişler, güresi de kendilerine bir spor
dalı olarak kabul etmişler ve muntazam çalışmalariyle büyük varlık haline gelmişlerdir.
1968 Olimpiyatlarında güreş dalma iştirak
eden milletlerin adedi 68 e yükselmiştir. Güreş
nizamları değişmiştir ve maalesef şunu ifade
etmek mecburiyetindeyim ki, biz, tesi'ssizlik* ve
sair sebepler yüzünden fennî ve teknik bir şe
kilde çalışmamamız dolavısiyle, güreşte büyük
terâkkiler temin edememişizdir, ama bundan
sonra, 1968 senesi zarfında aldığımız tedbirlerle,
öyle ümidedivorum ki, güreşçilerimiz yine dünva minderlerinde söz sahibi olacaklardır. Yaşar
Dooıı Spor Salonu bir güreş okulu haline geti
rilmiştir. Burada, liyakatli hocalar, antrenörler
•sayesinde gene güreşçilerimiz yetiştirilecek ve
ileride, demin de ifade ettiğim gibi, istikbal için
ümidimiz olacaklardır.
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Muhterem arkadaşlar, şunu da ifade etmek
isterim, öyle zannediyorum ki, artık
güreşte
hiçbir millet takım olarak şampiyonluk elde edemiyecektir ve bizim son olimpiyatlarda aldığı
mız derece hiç de fena değildir. Büyük iddiası
olan Rusya bile ancak serbest güreş stilinde iki
madalya alabilmiştir. Orada gençlerimizin gös
terdiği gayretleri takdirle ifade etmek isterim.
Günün mevzuu haline gelen bisiklet turun
dan bahsettiler, öyle. zannediyorum ki, hem
C.H.P. Sözcüsü ve hem de G.P. Sözcüsü bunun
üzerinde durdular.
Muhterem arkadaşlar, ben şahsen hiçbir za
man, hiçbir sportif organizasyonun karşısında
değilim. Bu, gerek içeride ve gerek dışarıda ya
pılsın daima iyi bir harekettir, ama, bunu yap
mak kudretimiz haricine çıktığı takdirde, bu
hususta biraz düşünmek
mecburiyetindeyiz.
Dört sene Marmara turu ve geçen sene de Tür
kiye turu olarak yapılan bisiklet turu, geçen se
ne bize 800 küsur bin liraya maloldu.
Bu organizasyon dünyanın hiçbir tarafında
tatbik edilmiyen bir sistem içerisinde yapılmış
tır. Bunlardan acayip olanlardan birisi, iştirak
çi milletlerin yerinden alınarak geliş paraları
(bize 'ait, uçak paraları bize ait burada ikamet
leri, iaşeleri bize ait, yarış bittikten sonra evle
rine gönderilmeleri bize aidolmasıdır. Bu, dün
yanın hiçbir tarafında yoktur. Bir müsabık grupu kendi imkânları ile gelir, misafir olduğu
memlekette ağırlanır, müsabakasını yapar ve
kendi imkânları ile doğrudan doğruya memle
ketine gider. İşte biz bunun karşısındayız. Böl
gelerine bisiklet vermek imkânı olmıyan, malze
me vermek imkânı olmıyan, bölgelerinde faali
yet yapmak imkânları olmıyan bir federasyon,
800 bin lira gibi bizim için mühim olan bir pa
rayı tura sarf edemez. Bizim karşısında olduğu
muz husus budur. Buna bir imkân bulunacaktır.
Dünyanın diğer memleketlerinde tatbik edildi
ği gilbi, müesseselerin iştiraki ile, sair teşekkül
lerin iştiraki ile, biraz da B.T.G. nün gayreti ile
bisiklet turunun, eğar imkânı bulunursa, yapıl
masına gayret edilecektir, fakat bu fakir bütçe
mizden bize tevdi edilen çok az paralardan böy
le bir mirasyedi zihniyeti ile hareket edilmesine
şahsen taraftar değilim, ve bunun karşısındayım.
Binicilik sporuna yeterli derecede yardım
edilmediği ifade edildi. Bu doğru değil arkadaş-

16 . 2 . 1969

O : 2

larım. Bizim A.P. nin gerek seçim beyanname
sinde, gerek Hükümet programında binicilik
sporuna ehemmiyet atfedilmesi kaydedilmiştir,
bu vardır ve biz de binicilik sporuna imkânları
mız dâhilinde âzami yardımları yaptık, ve bu
nun neticesi olaraktır ki, 1968 senesinde binici
lerimiz Balkan şampiyonluğunu kazandı. Avus
turya'da dünya şampiyonlarını, olimpiyat şam
piyonlarını geçmek suretiyle yüzümüzü ağart
tılar. Biz bugün binicilikte iyi bir derecedeyiz
ve iyi bir ekilbe sahibiz.
Sporumuzun daha iyi bir şekilde inkişafını
temin etmek maksadiyle Millî Eğitim Bakanlığı
ve Ordu ile sıkı temas halinde bulunmaktayız.
Millî Eğitim Bakanlığından bir heyet, teşkilâtı
mızdan bir heyet koordinasyonu temin etmek
bakımından her gün çalışmaktadır. Ordu Spor
Teşkilâtından bir mümessil Danışma Kurulu
muzda âza bulunmaktadır. Binaenaleyh Ordu,
Millî Eğitim Bakanlığı, Beden Terbiyesi Teşki
lâtı birkaç seneden beri sıkı işbirliği halinde
çalışmaktadır.
C.H.P. Sözcüsü Sayın Çaniga, yatırımların
programlı olmadığını ve keyfî yatırım yapıldı
ğını ifade ettiler, ama buna hiçbir misal vere
mediler.
Muhterem arkadaşlarım; bir iddiayı serd
eder, bir iddiayı ifade ederken, bu iddia üzerin
de bâzı misaller de getirmesi lâzımgelir. Vakti
nizi almamak için naniği yatırımların nerelere
yapıldığını, hangi sportif tesislerin nerelere in
şa edildiğini teker teker okumak istemiyorum,
fakat bizim için, A.P. liler için, A.P. Hükümeti
için bölgecilik asla yoktur. Bizim için bütün
Türkiye'ye hizmet mefhumu mevzuufoalhistir ve
hiz o yoldayız.
«A.P. Türk sporuna yardım etmedi, hizmet
ötmedi» dediler. Bu, insafla kaaMlitelif değildir.
Hiçbir iktidar gösteremezsiniz ki, A.P. kadar
Türk sporuna hizmet etmiş bulunsun. Bu gerek
tesis bakımından, gerekse faaliyet bakımından
böyledir. Demin de ifade ettim, Türkiye'ye yap
mış olduğumuz sportif tesisler bütün Cumhuri
yet devrinde yapılanlardan daha çoktur. Eserler
meydanda, arzu ederlerse sayabilirim.
Federasyonlardan para esirgendiğini ifade
ettiler.
Muhterem arkadaşlar; imkânlar, dâhilinde
federasyonlarımıza paraca yardım yapılmakta-
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dır. Biz iktidara geldiğimiz zaman, bütün fede
rasyonların faaliyet programları için tahsis edi
len miktar 12 milyon lira idi, biz bunu 25 mil
yon liraya çıkardık. Binaenaleyh bu iddia da
hilafı hakikat olsak gerek.
«Atletizm, basketbol, boks, voleybol, binici
lik gibi sporlara da yardım edilmiyor, binaen
aleyh bunlar bir duraklama devrindedir» diye
ifade buyurdular. Bu da doğru değildir. Malû
munuz olduğu gibi atletlerimiz Balkanlarda bü
yük başarılar elde etmişlerdir. İsmail Akçay,
gerek olimpiyatlarda, gerek Japonya'da, gerek
Las Vages'da yüzümüzü ağartacak dereceler al
mıştır. Ancak, sporda mütemadi galibiyet hiçbir
milletin inhisarı altında değildir.
Basketbolda ise; genç basketbol takımımız
geçen sene Avrupa 4 ncüsü olmuştur. Bu sene
İzmir'de yapılan Balkanlararası basketbol tur
nuvasında millî takımımız son 58 saniyede Bal
kan birinciliğini kaybetmiştir. Basketbolda ha
kikaten bir kuvvet haline geldik.
Boksta, takımımız korkulan bir ekip haline
gelmiştir. Meksika olimpiyatlarında elde ettik
leri muvaffakiyetleri her halde hepiniz gazete
lerden takifbettiniz.
Binicilerimizin vaziyetini söyledim. Onlar da
mütemadiyen başarılı neticeler almaktadırlar.
Muhterem arkadaşlarım; futlbol maçlarında
dünyanın her tarafında üzücü hâdiseler olmak
tadır. Büyük halk kütlelerinin toplandığı bu
gibi yerlerde hâdiseler maalesef çıkmaktadır,
ama şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki,
bizde hâdiseler seneden seneye azalmakta ve hal
kımız her geçen sene futbol maçlarını daha so
ğukkanlı seyretmek imkânına kavuşmaktadır.
Geçen sene olan müessif hâdiselerden hiçbirisi
bu sene sahalarımızda tekerrür etmemiştir, bu
nun için memnuniyet duymaktayız.
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Muhterem milletvekilleri; bizde profesyonel
olarak kulüp yoktur, takım vardır. O da futbol
takımlarıdır. Diğer bütün branşlarımız amatör
dür, amatörce çalışır. Gerek birinci millî ligde
gerekse ikinci, üçüncü millî ligde oynıyan fut
lbol takımlarından başka profesyonel sistem
mevcut değildir, ama bütün arkadaşlarımız san
ki Türkiye'de yegâne spor profesyonel futbolmuş gibi onun üzerine eğilmekte ve ondan bah
setmektedirler. Diğer bütün şubelerimizi ihtiva
eden spor kolları da Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün himayesi altındadır ve bunlara her
zaman yardım yapılmaktadır. Maddi ve malze
me yardımı olarak bu kulüplerimiz Beden Ter
biyesinin büyük himayesini görmektedirler.
isim haklarının fazlalaştırılamıyacağmı bi
raz evvel arz etmiştim.
Muhterem milletvekilleri; biz bJikümet ola
rak, millet olarak bir söz verdik ve «Akdeniz
Olimpiyatlarını 1971 yılında İzmir'de yapaca
ğız» dedik. Her ne pahasına olursa olsun, in
şallah bu tahakkuk edecektir. Bütün imkânla
rımızı oraya hasredeceğiz ve verdiğimin sözü
yerine getireceğiz. Çünkü, bu, ne Umum Mü
dürlük Teşkilâtının verdiği, ne benim şahsan
verdiğim bir sözdür; bu, bütün milletçe verdi
ğimiz bir sözdür. Oradaki tesisler yapılacak
ve Akdeniz Olimpiyatları, bu büyük organizas
yon 1971 yılının Ekim ayında inşallah izmir'
de yapılmış olacaktır.
Bölge müdürlüklerinin maaşlarının aksadı
ğını ifade ettiler. Katiyen böyle bir şey yok
tur. Hiçbir bölge teşkilâtımızda çalışan hiçbir
memur arkadaşımızın maaşı aksamamıştır. Çün
kü bu maaşları biz yardım olarak Maliye Ba
kanlığından almaktayız.
Bugünkü medeni sporda tahakkuku lâzım
gelen birkaç faktör, birkaç unsur vardır. Bun
lardan biri, spor akademisi, diğeri spor hekim
liği ve üçüncüsü spor hakemliğidir.

Spor tesislerinin yeterli olmadığı bir vakıa
dır, fakat biraz evvel de arz ve ifade ettiğim
Muhterem arkadaşlar; yıllardan beri yapıl
gibi, spor tesislerini arzu ettiğimiz seviyeye çı mamış, yıllardan beri düşünülmemiş bu üç mev
karabilmek için elimizde geniş miktarda maddi zu tarafımızdan ele alınmıştır, iyi vasıfta spor
imkânların mevcudolm/ası lâzımgelir. Bu tempo idarecisi, antrenör, monitör gibi kimselerin ye
ile çalışıldığı takdirde, öyle zannediyorum ki, en tişebilmesi için ilk adımı biz atmış bulunmak
kısa bir zamanda aziz memleketimiz arzu ettiği tayız ve bu maksatla Anadolu Hisarı'nda Spor
sportif tesislere kavuşacaktır.
Akademisinin temeli atılmış, inşaat hızla devam
Bütün sözcülerin ifade ettikleri bir hususa etmektedir. Buradan çıkan idareci, monitör,
değinmek istiyorum.
I antrenör gibi insanlar Türk sporuna geniş çap-
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ta hizmet edeceklerdir. Artık bugün spor, bir
ilim ve teknik haline gelmiştir. Binaenaleyh,
Dünya'da tatbik edilen ve müspet netice veren
hususları, biz de memleketimizde tatbik etmek
mecburiyetindeyiz, iyi neticeler alabilmek için.
Anadolu'nun her tarafında spor tesisleri
yaptık. Bunların içinde spor salonları vardır.
Aşağı - yukarı bütün vilâyet merkezlerimiz spor
salonlarına sahibolmuşlardır. Bunların muhte
lif yönü var; benim kanaatime göre sportif yö
nü var, kültürel yönü var ve hat
tâ siyasi yönü var; siyasi partiler burada top
lantı yapmaktadırlar. Çok yönlü olan bu tesis
lerden istifade etmeyi, ettirmeyi çok arzu et
mekteyiz ve bütün Beden Terbiyesi bölge mü
dürlüklerine verdiğimiz direktifler de; salon
ların yıpratılmaması, kötü kullanılmaması şar
tı ile her türlü hikmete amade bulundurulması
merkezindedir.
Yine Sayın Çanga, Cebeci Stadından ve
Bursa Salonundan bahsettiler.
Muhterem arkadaşlarım; iktidara geldiği
miz zaman bir enkaz halinde teslim aldığımız
Cebeci Stadını, Allaha çok şükür, bugün çok
iyi vaziyete getirmiş bulunmaktayız. Cebeci
Stadı önümüzdeki yaz bitmiş olacak ve hizme
te girecektir. Aynı şekilde Bursa'da yapılmak
ta olan 5 bin kişilik kapalı spor salonu da, yi
ne zamanı idaremizde her türlü ihtilâfları hal
ledilmek suretiyle inşaatına başlatılmış ve öy
le tahmin ediyorum İd, üç ay zarfında o da
gençliğimizin hizmetine ars edilecektir.
Yeni Türkiye Partisi Sözcüsü Nihat Diler,
profesyonel spora ehemmiyet verilip, amaıtör
sporun bir yana itildiğinden bahsettiler. Bun
da da kendileriyle hemfikir değilim.
Millet Partisi Sözcüsü Sayın Fehmi Cumalıoğlu, olimpiyatlardan ve olimpiyatta sarf edi
len paralardan bahsettiler.
Muhterem arkadaşlarım; biz büyük bir mil
let olarak, dünyada tanınmış bir millet olarak
bâzı spor organizasyonlarına iştirak etmek
mecburiyetindeyiz, maliyeti ne olursa olsun.
Burada galip geliriz, mağlûp oluruz; o mühim
mesele değildir. Asıl mesele, bu gibi yerlerde
Aziz Türk Milletini iyi bir şekilde temsil et
mek meselesidir ve bunun için de para kıska
nılmaz. Şunu memnuniyetle ve iftiharla ifade
edeyim ki, olimpiyat kafilemiz Türk Milletini
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en iyi bir şekilde temsil etmiş ve bütün millet
lerin sevgisini kazanmıştır.
Olimpiyatlara 1 284 000 lira civarında bir
para sarfedilmiştir, 51 kişilik kafile için. Bu bir
fuzuli seyahat değildir. Meselâ, 250 kişilik bir
kadro ile iştirak eden İtalya bir tek altın ma
dalya almadan memleketine dönmüştür.
Muhterem arkadaşlarım; ne galibiyetler bi
zi fazla derecede şımartmalı, ne mağlûbiyetler
bizi bir hezimete gitmiş gibi göstermelidir. Bu
spordur. Mağlûbiyet de vardır, galibiyet de
vardır, ama esas olan sporda centilmenliği gös
termek, centilmence yarışmak ve mücadele et
mektir. Bu ruh kaybolduğu takdirde spor or
tadan kalkar.
Biz, hiçbir zaman bir koltuk endişesi ile ha
reket etmiş değiliz ve zaten Adalet Partisi hiç
bir zaman bir koltuk düşüncesiyle buraya gel
memiştir. Biz, millete hizmet aşkı içinde bulu
nuyoruz. Hizmet ettiğimiz takdirde, hizmet ede
bildiğimiz takdirde milletimizin huzuruna daima
alnı ak olarak döneceğiz. Hizmetlerimizde ak
saklık olabilir, fakat bu hiçbir zaman bir koltuk
heveslisi olarak bizi gösteremez.
«Olimpiyat bozgunu» diye bir tâbiri kabul
etmiyorum. Bu, esasen sporculuk mefhumuna
yakışmaz. Sporda bozgun yoktur. Mağlûbiyet
lerin sebeplerini araştırıp ona göre çalışmak
mefhumu vardır.
Gene sayın sözcü, suiistimallerden falan bah
settiler. Muhterem arkadaşlarım, bu sözler üzün
tü yaratmaktadır. Bir gazete, bir şahıs her han
gi bir suiistimal iddiasında bulunabilir, ama bu
tevsik edilmedikçe, mahkeme kararlarına bağ
lanmadıkça, zamanı, mahalli, şahsı gösterilme
dikçe hiç mâna ifade etmez. Doğru ve namuslu
çalışan teşekkülleri bu şekilde itham altında bu
lundurursak, insanları, çalışmalarında daima te
dirgin eder. Biz bu işte hassasız, teşkilâtımız iyi
çalışmaktadır. Kimsenin bundan endişesi olma
sın.
Altın madalya kazananlara, yüzbinler, ikiyüzbinler gibi mükâfat verilmesi mümkün de
ğildir. Çünkü bunları verdiğiniz takdirde, o
kimseyi amatörlükten çıkarıp profesyonelliğe
itersiniz. Amatörce çalışan bir insana maddi bir
yardım yaptığınız takdirde veya onu maddi bir
şekilde mükâfatlandırdığınız takdirde, onun
amatörlüğü zail olur.
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T. 1. P. sözcüsü, bermutat ithamlarla sözüne
başladı, «Beden Terbiyesine tahsis edilen para
lar muayyen zümrelere tahsis ediliyor» dedi, bu
nun üzerine birçok binalar kurmak suretiyle
geçti.
Muhterem arkadaşlarım, her şeyi yapalım,
fakat spor işlerine bu-gibi kötü siyaseti sokmıyalım. Bunu soktuğumuz takdirde sporu da de
jenere etmiş oluruz. Onun için bu arkadaşımın
söylediklerine cevap vermiyorum.
Sayın Barlas Küntay, Beden Terbiyesi öğ
retmenlerinin artırılması keyfiyetinden bahset
tiler. Beden Terbiyesi öğretmenlerinin tahsilli ve
ya artırılması, eksiltilmesiyle Beden Terbiyesi
Umum Müdürlüğünün hiejbir ilişiği yoktur. Bu
doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığına ait
bir keyfiyettir.
Antrenör, monitör gibi eğiticilerin gayrimüsaidolduğu hususundaki ifadelerinde kendile
riyle hemfikirim. Demin de arz ettiğim gibi,
Spor Akademimiz çalışmaya başlayınca, oradan
yetişen gençlerimiz hakikaten antrenör, moni
tör olarak çok iyi evsafta olacaklardır.
Hakemlerin federasyonlarca ayrı ayrı yetiş
tirildiklerini ifade ettiler. Bu doğrudur. Bunda
yanlış bir şey yoktur. Her spor dalının kendisine
göre nizamı vardır. Binaenaleyh her spor dalı,
hakem yetiştirirken kendi kaidelerini öğretecek
tir. Güreş başka, basketbol başka, boks başka,
eskrim başka, yüzme başka, şu başka, bu başka...
Spor - Toto gelirlerinin kuüüplere borç ola
rak verilmesini ifade ettiler. Gerçi bu, mânada
güzel bir şey ama, tatbikatta mahzurludur. Çün
kü, bugün biz yurdun her tarafında güzel tesis
ler yapmak için bu paralara muhtacız. Binaen
aleyh bunları hiç kimseye borç vermek niyetinde
değiliz.
Malzemelerin Türkiye'de imali meselesi bir
fabrikasyon meselesidir. Bâzı malzemeüer var
dır ki, bunları yapma imkânımız yoktur. Bun
ları dışardan getirtmek mecburiyetindeyiz, ama
ilerde belki bu mümkün olacaktır. Meselâ yarış
bisikleti yapan bir fabrikamız yoktur. Basket
bol, tenis topu yapan bir fabrikamız yoktur.
Masa tenisi topu imâl eden bir müessesemiz yok
tur. O bakımdan bunları dışardan getirmek
mecburiyeti vardır.
Bir hatip arkadaşımız gençlik hareketlerinin,
gençliğin sokağa dökülmesinin spor tesislerinin
mevcudolmamasiyfle, onlara spor imkânlarının
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verilmemesiyle meydana geldiğini ifade ettiler.
Muhterem milletvekilleri, ben bu görüşte de
ğilim, Eğer böyle olsaydı Japonya'da bu hare
ketler olmazdı, italya'da, ingiltere'de, sporda
çok ileri olan, çok geniş mikyasta spor tesisllerine sahip memleketlerde bu gibi hareketler ol
mazdı. Bu başka mesele, onların sporla hiçbir
ilişiği yoktur.
Muhterem milletvekilleri, sözcü arkadaşları
mı dikkatle dinlemiş bulunmaktayım. Serd ettik
leri fikir ve mütalâalarından kabilitatbik olan
larını elbette tatbik edeceğiz. Bize rehber oldu
lar kendilerine teşekkür ederim.
Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için
de hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, Saym Osman
Attilâ bir sual soracaklar.
OSMAN ATTİLÂ (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkanım, sporun her dalında büyük başarı
gösteren Afyon Karahisar'da yüzme sporunun
hiçjbir tesisi yoktur. Bu bakımdan gerek ata spo
runda gerek diğer spor dallarında gösterdikleri
başarıyı bir yüzme havuzu ile bu dalda da gös
termek arzusundadırlar. Geçen yılki görüşmele
rimizde, Beden Terbiyesi bu bölgede de bir yüz
me havuzu düşünmüş olduğunu beyan etmişti.
Bu hususta Saym Bakanımız cevap lütfederler
se kendilerine müteşekkir kalacağız.
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Sayın Başkan, Afyon il merkezinde
mevcut stadı ıslah ettik. Bundan ayrı iki bin
kişilik bir de kapalı spor salonu yapmaktayım.
Yakında birkaç aya kadar tamamlanacaktır.
Yüzme havuzu yapmak keyfiyetini de ele aldık.
Bunu tetkik edeceğiz. Henüz bunun için katî
bir şey söyliyecek durumda değilim.
BAŞKAN — Sayın Kemal Çetinsoy, buyu
run.
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş
kan, Adana Şehir Stadının, geceleri maç yapmak
için ışıklandırılması ne zaman mümkün olacak
tır?
Adana kapalı yüzme havuzu inşaatına ne za
man başlanacak, ne zaman bitirilecektir?
Seyhan Stadının inşaatına ne zaman başlana
caktır?
DEVLET BAKANI KÂM*L OCAK (De
vamla) — Efendim, arz edeyim, Adana Şehir
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Stadının ışıklandırılması bu mevsim ele alına
caktır. Yalnız Adana değil, Adana gibi Mersin
gibi, Antalya gibi sıcak vilâyetlerde bulunan
stadlarımızm ışıklandırılması ele alınmıştır. Es
kiden bu ışıklandırma, tesis olarak Avrupa'dan
ithâl edilmekte idi, fakat Tekfen Fabrikası ile
yaptığımız temaslar neticesinde, bütün lüzumlu
malzemeyi burada imâl etmek mümkün olduğu
için maliyet itibariyle bize ucuza gelecek. Onun
için bu vilâyetleri; Adana, Mersin, Antalya,
Konya, Eskişehir gibi büyük yerleri ışıklandır
mak cihetine gideceğiz.
Adana yüzme havuzunun ne zaman başlıyacağmı ifade ettiler. Adana kapalı yüzme havu
zunun, bundan epey müddet evvel birinci kısmı
ihale edilmiş ve bitmiştir, ikinci kısmı yapılmak
üzeredir.
Ceyhan Spor Sahasının bugüne kadar kal
ması bizim kabahatimiz değildir. Belediye ora
da imar plânına göre bir yer tefrik edememiştir.
Eskiden imar plânında spor sahası olarak gözü
ken yeri kaldırmış, aradan birkaç sene geçtikten
sonra, şimdi tekrar bir yer bulmuştur. Bulduğu
bu yer tarafımızdan tetkik edilmiş, uygun görül
müştür ve bu sene inşallah inşaatına başlana
caktır.
BAŞKAN — Saym Yusuf Ziya Bahadmlı,
buyurun efendim.
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) —
Saym Başkandan iki sorum olacak.
Birincisi, Adalet Partili sözcü arkadaşımız
konuşurken, beden eğitimi ve spor hizmetlerinin
birçok köylere götürüldüğünü söyledi. Acaba
hangi köylere yahut kaç köye hangi spor tür
leri götürüldü?
ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Şimdi ol
maz, hesabı yapılacak.
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Müsaade buyursunlar, yazılı olarak
sorsunlar, kendilerine cevap vereyim.
BAŞKAN — Sayın Abbas Ali Çetin, sizin
müdahaleye hakkınız yok, efendim. İstirham
ediyorum.
Birinci sualinizi yazılı olarak verecekler efen
dim.
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Çünkü, malzeme meselesi olduğu için,
hangilerine gönderildiği keyfiyetini dokümanlar
dan tetkik etmek icabeder.
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BAŞKAN — İkinci sualinizi sorun efendim.
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) —
Efendim, Sayın Bakan konuşmasında Millî
Savunma Bakanlığı ile, Millî Eğitim Bakanlığı
ile sıkı bir ilişki kurulduğunu söylediler. Bu
ilişkiler nelerdir? Mümkün ise, birkaç örnek
söyliyebilirler mi?
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Bu ilişkiler tamamiyle Türk sporu
hakkında olan ilişkilerdir. Meselâ şöyle ifade
ettim, dedim ki: «Millî Eğitim Bakanlığından
tefrik edilen bir komisyon ve kendi teşkilâtı
mızdan tefrik edilen bir komisyon okul içi mü
nasebetlerini ele almışlardır ve bunun üzerinde
çalışmaktadırlar.»
Orduya taallûk eden ciheti de şu şekilde ifa
de ettim: «Ordunun bir mümessili Danışma
Kurulumuzda âza bulunmaktadır. Orduyu temsilen; Ordu - teşkilât ilişkilerini bu şekilde tan
zim etmektedirler» dedim.
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) —
Sayın Başkan, bu, bir programın adıdır. Çalış
ma olarak neler yapıldı? Birlikte çalışmalar
sonunda neler yapıldı, onu öğrenmek istiyo
rum.
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Bunlar, bir faaliyeti icabettiren te
şebbüslerdir. Hangi mevzuu bugün ele almak
icabederse, o mevzuu ele almakta ve onun üze
rinde kabili tatbik olanları tatbik etmektedir
ler. Hangilerini aldı diye bir sual sormak ve
bunun cevabını derhal benden beklemek müm
kün olmaz, takdir edersiniz.
BAŞKAN — Sayın Enver Güreli, buyurun
efendim.
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Saym Ba
kandan şu hususu cevaplamasını rica edece
ğim.
440 sayılı Kanuna tabi teşekkül ve müesse
selerde bulunanların, yani iktisadi Devlet Te
şekkülleri müstahdem ve personelinin, başka
bir işle meşgul olmaması lâzımgelirken, profes
yonel olarak futbol oynamalarını veya idareci
olarak bulunmalarını kanunun bu hükmü ile na
sıl telif ediyorsunuz?
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Bunların mevcudolduğunu bilmiyo
rum. Müsaade ederseniz bunu da tahkik ede
yim, zatıâlinize yazılı olarak bildireyim. Yal-
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nız, eğer isim de lütfederseniz bize kolaylık
göstermiş olursunuz.
ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Meselâ
PTT, Makina Kimya...
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — PTT, Makina - Kimya; peki.
BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul.
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan ve teknik elemanları Edir
ne'deki Kırkpmar güreş sahası için büyük alâ
ka gösterdiler. Burada 100 bin seyircinin ba
rınabileceği bir güreş sahası yapılması için To
todan 3,5 milyon lira gibi bir paranın ayrılması
suretiyle hazırlık yapılmıştı ve projeleri hazır
lanıyordu. Bu tesisin önümüzdeki sene güreş
zamanında temellerinin atılıp atılamıyacağını,
ne zaman neticeleneceğini lütfederler mi?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar; Türkiye'mizin;
milletimizin geleneksel sporu olan yağlı güreşi
daha iyi bir hale getirmek için, daha iyi şartlar
altında yaptırmak için teşebbüslerimiz olmuş
tur. Bizat ben Edirne'ye iki defa giderek bura
da er meydanı dediğimiz bir tesisin yapılmasına
teşebbüs ettik. Halen gayet iptidai bir durumda
olan bu sahayı gördük. Bunun tamamen yıkılıp
yerine yenisinin yapılmasına karar verdik. Bu
kararımızı tatbik etmek üzere, çay kenarında olan
ve mütemadiyen su baskınına mâruz bulunan
arazinin temel keyfiyetlerini tetkik ettik, öğren
dik ki, zaman zaman burada su baskınları dolayısiyle su bir metreye kadar yükselmekte ve bü
tün Sarayönü'nü basmaktadır. Bizim mühendis
lerimiz, Devlet Su İşleri mühendisleri bu uğurda
bir hayli çalıştılar ve bize nihayet burada böy
le büyük bir tesisin yapılamıyacağını, temelin
müsaidolmıyacağını ifade ettiler. Ondan sonra
Devlet Su işleri, buraya bir su duvarı yapmak
suretiyle taşkınların önlenebileceğini ifade etti.
Ancak, bunun da muvaffak olamıyacağını iddia
edenler oldu. Netice itibariyle, temelleri yük
seltilmek suretiyle, tribünleri daha fazla yük
seltmek suretiyle buraya bir er meydanı yapıl
masının keyfiyetinin mümkün olabileceğini ifa
de ettiler ve biz de buna karar verdik. Bunun
üzerindeyiz, projeleri yapılmaktadır, öyle zanne
diyorum ki, bu sene de ihalesi icra edilecektir.
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BAŞKAN — Efendim, son olarak Sayın Ka
sım Gülek'e sual sormak üzere söz veriyorum.
Başka sual sormak istiyen olursa, artık yazılı
olarak sorsunlar. Buyurun efendim.
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın Başkan,
spor, gençliğin önemli bir meselesini ele alır.
Gençliğin çalışma ve tahsil saatleri dışında va
kitlerini kıymetlendirme ve bütün dünyada bu
nalımın sebeplerinden sayılan gençlik konuları
nı ele almak üzere bir spor ve gençlik bakanlığı
kurulması düşünülmekte midir?
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Devam
la) — Sayın Kasım Gülek, siz de takdir edersi
niz ki, bu bir Hükümet meselesidir. Bunu ifade
ye bendeniz müsaade edin de yetkili olmıyayım.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Devam
la) — Efendim, teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına konuşmak
istiyen kimse var mı?
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yok efendim.
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Fethi Çelikbaş, Hükümetten sonra, son söz
sizin efendim, buyurun. Sonra kifayeti okutup,
oylayacağım.
G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ
(Burdur) — Sayın Başkan, Yüksek Meclisin de
ğerli üyeleri;
Bendeniz lise hayatı içerisinde mektep voley
bol takımında oynamış, mektep futbol takımın
da oynamış ve bir kulüpte de uzun seneler genç
takımda santrhaf olarak oynamış ve kaptanlık
yapmış, birinci takımda da arızi olarak oynamış
amatör eski bir sporcu arkadaşınızım.
Türkiye'de, benim çağımdan bugüne kadar
olan sportif temasları şöyle gözden geçirince;
itiraf edeyim ki, bu temasların Sayın Bakanın
ifade ettiği gibi sporu bir gaye olarak değil bir
vasıta olarak yapmak hareketi, maalesef geniş
ölçüde ihmal edilmiş duruma inmiştir.
Arızi olarak üç - dört yılda gittiğim bâzı
futbol maçlarında hakemlerin, oyuncuların mâ
ruz kaldığı muameleyi görünce, eski bir sporcu
olarak üzülmemeye imkân yoktur. Bu bakım
dan ben, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün;
Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlı
ğı ile koordinasyon halindeki çalışmalarına bir
ilâve ile, üniversitelerin sportif faaliyetlerini de
içine alarak; spor yapanları bedenen, ruhen ve

— 306 —

M. Meclisi

B : 53

moral yolla eğitmek maksadı gözettiği hâkim
fikrini temin etmesi yolunda bir mesai yapması
nı temenniye değer görmekteyim. Bir aralık bu
isabetle de tatbik edilebilmişti.
Zaman olmuştur Türkiye'de, seyirciler ve biz
zat spor yapanlar, taraftarlar, birbirlerine karşı
daha anlayışlı, daha müsamahalı, daha sportmen
ce hareket eder davranışlar içerisine girmişler
dir. Şu halde, üzerinde ehemmiyetle durulsa,
bu, mümkün olabilen bir keyfiyettir. Çünkü, bu
işlerle uğraşanlar ve seyirciler buna yatkındır.
Derhal ilâve edeyim ki, ben futbol takımın
da oynarken karşımda santrhaf olarak oynayan
arkadaşım sınıf arkadaşımdı ve (Bilirsiniz Galatasarayla Fenerbahçe son derece amansız müca
dele ederlerdi) ikimiz maçta oynardık, ertesi
gün de, gelir, sınıfta yan yana otururduk arka
daşlar. Türkiye'de bu mümkün. 1960 - 1961 de
gittiğim maçlarda bunun biraz mümkün olduğu
nu gördüm.
Şu halde, işi biraz eğitim meselesi olarak ele
almak ve bıkmadan yorulmadan bunu temin için
çalışmak lâzımdır. Her hangi bir maçta kazan
mak kadar kaybetmek de mümkün, ama arka
daşlar, seyircilere zevkli bir spor teması sağla
mak bütün sporcuların vazifesi olmak lâzımgelir. Yoksa, illâ kazanacağım diye yapılan bir
spor müsabakası hakikaten işi çığırından çıka
rır.
Sayın Bakanın, geçen yıla nisbetle müessif
hâdiselerin daha az tekerrür ettiğine dair be
yanları, bu işin gerçekten yoluna girdiğinin bir
işareti olmaktan ziyade, son derece esef verici
hâdiselerin çıkmasına sebebiyet verecek olayla
rın zuhur etmemiş olmasından ileri gelmektedir;
yoksa işin sisteminde, prensibinde salâha doğru
bir mesafede bir yolcu olduğumuzun işareti de
ğildir. Bu bakımdan Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü ; Millî Eğitim Bakanlığı ile, Millî Savun
ma Bakanlığı ile ve üniversitenin sportif faali
yetleriyle ilgilenenleriyle işbirliği yaparak bu
konu üzerinde de durmalıdır arkadaşlar. Maça
gidenler rahatça maç seyredebilmelidir. Maç
teması yapanlar ve taraftarlar daha müsamaha
lı hareket ederek birbirlerine karşı daha nezih
davranarak, milletimizin izlediği ve yapmaya
muktedir olduğu bu sportif faaliyetleri sağla
malıdır.
Yağlı güreşleri çok seyretmişimdir, yağlı gü
reşlerin sonunda, hakem; galibi mağlûbu ilân et
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tikten sonra öpüşürler kucaklaşırlar arkadaşlar.
Türk ananesi budur. Türk ananesi yağlı güreş
lerde kendini gösterir. Tarihimizden gelen o.
Hiçbir yağlı güreş gösteremezsiniz ki, müsaba
kanın sonunda galip ve mağlûp birbirinin elini
sıkmasın, alnından öpmesin, kucaklaşmasın. Şu
halde, milletimizin spordan anladığı mâna bu.
Bunu behemehal gerçekleştirmenin politikasını,
programını bu Genel Müdürlüğün bağlı bulun
duğu Devlet Bakanlığı sağlamalıdır arkadaşlar.
Sayın Bakan Hükümetin mühim bir kararın
dan bahsettiler. Bu da 1971 yılında Akdeniz
Olimpiyatlarının izmir'de yapılması kararı.
Bu çeşit temasların memleketimizde yapıl
masını temin etmenin milletimiz için, memleke
timiz için - işler iyi organize edildiği takdirde son derece müspet tesiri olacağı aşikârdır. Bu
itibarla kararı yerinde telâkki ederiz. Ancak,
bu kararın isabetle tatbik edilebilmesi için ça
lışmalara biran evvel başlamanın da, aynı karar
la birlikte, kuvveden fiile çıkmasını Bakanlık
sağlamalıdır.
Gelecek spor kafilelerinin gerek sorumlula
rının gerekse seyretmeye geleceklerin izmir'de
yatabilecekleri, barınabilecekleri, yiyip içebile
cekleri, yerler, İzmir Belediyesi teşkilâtı ve Vilâyetiyle bir arada bugünden düşünülmeli, ge
lenlerin, memleketin lehine birtakım intibalarla
dönmesine imkân verecek çalışmalar programlaştırılmalıdır. Bu sağlanmalıdır. Yoksa yarın
sıkışık bir zamanda, maalesef çok görülür mem
leketimizde, son anda çalışmaya başlanır, netice
de, gelenler kötü intiba ile giderler ve bu suret
le lehimize bir propaganda yapalım derken, aksi
tesirle menfi bir propagandanın sahiplerini ken
di elimizle göndermiş oluruz. Bu, memleketimiz
için kötü bir şeydir. Bunu önlemenin yolu,
çalışmalara bir program tahtında bugünden baş
lanmasıdır. Bunu Bakanlık sağlamalıdır.
Türkiye'de sporu, her memlekette olması lâ
zım geldiği gibi, beden, ruh eğitimi, moral eği
timi olarak ele aldığımızda, bu, coğrafi balam
dan bütün memleketin sathında ve çağ bakımın
dan da genç yaştan, delikanlı çağından, (Bâzı
arkadaşlarımız yabancı dillerde mukabili olmıyan kelimeyi Türk literatüründen, gramerinden
unutuyorlar, «delikanlı» çağı arkadaşlar, üzerin
de durulacak önemli bir çağ, gneçlik çağı değil
yalnız, delikanlılık çağı; Firenkçede bunun kar-
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şılığı yok.) yaşı ilerlemiş olanlara kadar, tümü
nün sportif faaliyetlerde bulunmalarına imkân
verecek şekilde programlanırsa, hakikaten bü
tün milletçe sporun nimetlerinden, feyzinden
faydalanmamız imkânı olur; elbette merkezi
siklet delikanlıların ve gençlerin eğitimi olmak
üzere...
Mesele böyle ele alınınca, köylerimizde ana
nevi birtakım sportif faaliyetler vardır. Benim
bildiğim, kendi bölgemde ve başka bölgelerde
millî sporumuz olarak zaman zaman basına inti
kal eden faaliyet yağlı güreşlerdir arkadaşlar.
Ben Türkiye'de bu yağlı güreşlerin cereyan et
tiği öyle bölgeler bilirim ki, buralardan millî
sporcular çıktığı halde, mahallen yapılan spor
tif faaliyetlerde Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün ilgisi yoktur veya son derece azdır.
Bunlarla da meşgul olmakta fayda vardır. Üste
lik bugün terk edilmiş gibi gözüken, fakat yine
belki yer yer millî hasletlerimizin icabı olarak
yapılan sportif faaliyetler varsa, onlar da ihya
Edilmelidir. Meselâ cirit faaliyetleri gibi.
Bu bakımdan bir araştırma ile, bilhassa köy
lerimizde olmak üzere, nerelerde ne çeşit sportif
faaliyetlerin yapıldığı tesbit edilmelidir. Bunlar
bizim millî karakterimizin sporları olduğu için
bunlar üzerinde durulmak ve bu yolla Türk spo
runa hizmet edebilecek birçok değerlerin kaza
nılması sağlanmalıdır arkadaşlar.
Zaman zaman gazetelerde bâzı milletlerarası
temaslara katılan kafilelerin davranışları hak
kında yazılar okuyoruz. Muhterem arkadaşlar,
yabancı memlekete giden her Türk bütün te
maslarında, taşıdığı sıfat ne olursa olsun, arka
sında Türk Milletinin bulunduğunu unutmama
lıdır arkadaşlarım, yalnız spor faaliyetlerinde
değil, her çeşit faaliyetlerde. Şu veya bu yönde
ki hareketlerinin nisbetini pek kolay kolay mil
lete maledemezler ama, gittikleri memleketlerde
aleyhimize çalışan birtakım cereyanlar vardır.
Tarihte, Türkiye iden haksız yere zarar gördüğü
nü iddia eden, fakat asıl haksızlığı Türklere
yapan cereyanlar kolaylıkla bu memleketlerde
ufak hâdiseleri büyülterek milletimizin aleyhine
bir cereyan yaratabilirler ve yaratıyorlar. Bu
balamdan Bakanlık, hususiyle dış temaslarda,
başita idareciler olmak üzere buralarda vazife
alacak her kişinin her hareketinden Türk Mil
letine bir netice tevellüd'edebileceği şuurunu id
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rak ettirmelidir arkadaşlar. Bu son derece ehem
miyetlidir ve bu hususa riayet etmiyenler hak
kında zecri tedbirler alınmalıdır.
Hükümetin yeni bir kararından bahsettiler.
Bu da spor işleriyle uğraşacak her kademedeki
idarecilerin, antrenör, monitör, idareci ve saire
gibi, yetiştirilmeleri için bir spor akademisinin
açılması. Bu, hakikaten yerinde bir karardır.
Artık spor işleri, uluorta, kendi merakiyle yetiş
miş olan insanların işi olmaktan çıkmıştır. Yani
bunun tekniği vardır, hakikaten ilmî vardır.
Bu da mukayeseli birtakım etütlerle ortaya ko
narak ve buna göre birtakım kişileri yetiştire
rek, sportif faaliyetlerimiz daha verimli hale ge
tirilebilir.
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, bir dakikanız
kaldı efendim. Lütfen toparlayınız.
G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ
(Devamla) — Teşekkür ederim.
Bu akademinin açılmasiyle birlikte, nihayet
geniş ölçüde öğretim ve eğitimle alâkalı olacağı
için, bu konuda gerekli neşriyatı da Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü yaparak; bir taraftan
çeşitli kademelerdeki idarecilerin ve bilgili kişi
lerin yetiştirilmesiyle uğraşılırken, onların yetiştirilmesiyle alâkalı konularda gerekli neşriyatın
da devamlı olarak yapılmasiyle iyi neticeler el
de edilebilir.
Meselâ; 1972 de mezun olan kişinin muayyen
bir spor dalında, 1985 te günü gününe o dalda
ki gelişmelere sahibolabilmesi için, devamlı bir
neşriyat ile beslenmesi bugünden ele alınmalı
dır.
Bu görüşler içerisinde Beden Terbiyesi Umum
Müdürlüğünün çalışmalarının memlekete ha
yırlı olmasını temenniye değer görür, hepinizi
G. P. adına saygı ile selâmlarız arkadaşlarını.
(G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Efendim kifayet
okutuyorum.

önergelerini

Sayın Başkanlığa
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi
hakkındaki müzakerenin kifayetini arz ve tek
lif ederiz.
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Yüksek Başkanlığa
Müzakerenin yeterliğine karar verilmesini
arz ve teklif ederim.
Aydın
Kemal Ziya öztürk
KASIM GÜLEK (Adana) — Kifayetin aley
hinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Gülek, buyurunuz.
KASİM GÜLEK (Adana) — Muhterem mil
letvekili arkadaşlarım, kifayet aleyhinde söz olsun
diye kürsüye çıkmış değilim. Lûtföder kifayet
aleyhinde rey verirseniz, üzerinde önemle durul
ması gerektiğine inandığım bir konuyu burada
açmak imkânını bulacağım.
Biraz evvel sual şeklinde Sayın Bakana
sordum; «Hükümet işidir, cevap veremem.» de
diler. Halbuki bizim kanımızca, bakanlar bu
rada hem kendi bakanlıklarını, hem de Hükü
meti temsil ederler.
Bir konu üzerinde durmak isterim, üzerinde
etütler yaptığım, temaslar yaptığım bir konu
vardır. Bu konunun memleketin önemli bir ko
nusu olduğuna inanıyorum. Burada yeterlik
vesilesiyle konuyu teşrih edecek de değilim. Sa
dece söyliyeyim; bir gençlik buhranı var, dün
yanın her yerinde olduğu ğibİ bizde de. Gençlik
buhranını Avrupa'nın birçok memleketleri
ele almışlar, teker teker inceliyorlar. Bunu
incelemek için de, gençliğin meselelerini genç
liğin karşısına çıkıp da; nedir dendiniz, bu
dertlere çare bulunur diye bir bakanlık kur
muşlar. Fransa'da var, Almanya'da var, İtalya'
da var. Simidi bunlar üzerinde konuşulmak gere
kir.
Gençler, ders saatleri dışında, çalışma saat
leri dışında ne yapıyorlar, vakitlerini nasıl
geçiriyorlar, ne gibi derileri, ihtiyaçları var?..
Bu bakanlık bunları ele alacak.
Fransa^aki Gençlik ve Spor Bakanlığını
Kuzey Atlantik Assamblesine davet ettik, uzun
uzun izahat verdi. Neler yaptılar?... Anketler
yapmışlar, bunların meselelerini ele alarak,
bu meselelerin halli için neler yapılmalıdır, dü
şünmüşler, taşınmışlar bunun için ayrı bir ba
kanlığa ihtiyaç olduğuna kanaat getirmişler
dir.
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Şimdi bizde spor, gençliğin önemli bir ko
nusudur, ama gençliğin diğer konularını da
ele alacak, sporu da ihtiva edecek bir «spor
ve gençlik bakanlığı» hakikaten yerinde olur,
lüzumlu olur. Zaman zaman gençliğin sıkıntı
ları, hepimizin teessürünü mucip olacak şekil
de sokaklarla kadar dökülüyor. Bunları önle
menin yolları, gençliğin meselelerini ele al
maktır.
Lütfeder yeterlik aleyhinde rey verirseniz
bunları biraz daha tafsil etmek imkânını bu
lurum.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursun... Kabul etmİyenler... Kabul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı
MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 30 000 000 lira,
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde (gösterildiği üzere
40 000 003 lira,
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
14 647 220 lira ki, toplam olarak 84 647 223 li
ra ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Bu madde ile ilgili cetvelleri
okutuyorum, tasvibinizi alacağım.
(A/l) CARİ HARCAMALAR
Bölüm

Lira

12.000 Personel giderleri
16 607 248
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13J0O0 Yönettim giderleri
1 351 120
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet Giderleri
9 616 632
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum Giderleri
200 O0O
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

— 309 —

M. Meclisi
Bölüm

B : 53
Lira

16.000 Çeşitli Giderler
2 225 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) YATIRIM HARCAMALARI
21.000 Etüt ve Proje giderleri
3
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22.000 Yapı, Tesis ve Büyük onarım
giderleri
39 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, Teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
500 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARI
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 837 292
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler..'. Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
12 565 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
189 928
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
55 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İnci maddeyi okuttuğum cetvellerle birlik
te oyunuma sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ikinci maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (E) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 105 200 000 lira olarak tah
min edilmiştir.
BAŞKAN — İlişikteki (B) cetvelini okutu
yorum :
B - CETVELİ '
Bölüm
Gelirin çeşidi
Lira
61.000 Kurumlar Hâsılatı ve pay
ları
82 800 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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62.000 Beden Terbiyesi malları ge
lirleri
2 295 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
63.000 Çeşitli gelirler
3 905 O00
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
72.000 Özel gelirler
16 200 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi kabul ettiğiniz cetvellerle
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1969 yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarih ve tahsiline 1969 büt
çe yılında da devam olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen...
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 30 . 6 . 1969 tarih ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyeteki hizmetler için Bakanlar
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
l e Ir.ğh (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasiarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması
şarttır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen...
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli
cetvelde gösterilenler 1969 bütçe yılında kul
lanılamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen...
Yok. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

— 310 —

M. Meclisi

B : 53

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halimde :
a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçla ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye,
b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da
Muhasebeî Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar,
1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya
(aylık ve ücretten kesimleri hariç) (A/l), (A/2)
ve (A/3 cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen
yıllar borçları) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
Ödenir,
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?...
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. -*- Aşağıda gösterilen kaynak
lardan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili
töertibindeki gelir fazlasiyle bunları aşan gelir
leri gerektiği takdirde hizalarında gösterilen
tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.
1. Futbolda müşterek bahis gelirleri:
12.911, 12.912, 14.573, 21.000, 22.000, 23.000,
32.100, 34.720
2. ıSpor faaliyetleri gelirleri : 14.571
3. ISpor tesisleri işletme gelirleri: 15.921 - 26
4. Basımevi gelirleri : 16.116
Bu ödeneklerden yılı içjinde harcanamıyan
kısım ertesi yıla devir ve 1 nci fıkra esasları
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur.
Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk
edip de yılı içinde ödenemiyen borçlar mütaakıp yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 9. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım1
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3)
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve saltmahnalar)
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bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 10. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesi gereğince, her nevi spor saha ve tesis
leri vücuda getirilmek amacı ile Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü bütçesinin (A/2) işaret
li cetvelinin 21.000 ve 22.000 nci bölümünde yer
alan ödeneklerden ve 7 nci madde gereğince bi
lâhare bu bölümlere ödenek kaydedilecek mik
tarlardan Bayındırlık Bakanlığı ile mezkûr
Genel Müdürlükçe mutabık kalınacak miktar
ları, Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin mevcut
veya yeniden açılacak tertiplerine aynı yatırım
hizmetlerine sarf edilmek üzere aktarmak için
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar mütaakıp yıl bütçesine devre
dilir.
Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3530
sayılı Kanun esasları dairesinde yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1969 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etrcıiy enler... Kabul edilmiştir.
Madde 12. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen...
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen? Yok.
Açık oya sunulmuştur. Kupalan dolaştırın
lütfen. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yon raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkerele
ri, (Millet Meclisi 1/581; Cumhuriyet Senatosu
1/926) (Millet Meclisi S. Sayısı : 801; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1176) (1)
(1) 801 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir.
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BAŞKAN — Şimdi Vakıflar Genel Müdür
lüğü Bütçesine geçiyoruz efendim.
Söz sırası Güven Partisi Grupu adına
yın İhsan Kabadayı'nındır.
Buyurunuz efendim.

Sa

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım,
Güven Partisi Meclis Grupu adına hepinizi
hürmet ve muhabbetle selâmlarım.
1969 yılı Vakıflar Bütçesi üzerinde Güven
Partisi Meclis Grupunun görüş ve mütalâaları
nı arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum.
Türk Milleti, tarihi boyunca maddî hiçbir
karşılık beklemeden insanî, dinî, hayrî ve iç
timai duygularla bugün sayısı 10 bini geçen ve
maddi değeri milyarlar üstünde ve mânevi de
ğerleri ise nesillerimize daima gurur ve şeref
verecek olan hanlar, hamamlar, bedestenler, çeş
meler, köprüler, kervansaraylar, türbeler, ca
miler, çiftlikler, zeytinlikler ve hastaneleri ge
lir gaynaklariyle ve tanzim ettikleri vakıfnameleriyle vakfetmişlerdir. Bu ecdat bergüzarları halen adını taşıyan bir genel müdür
lük tarafından muhafaza ve idare edilmekte
dir.
Yer yüzünde gelmiş, geçmiş hiçbir milletin
ecdadı, ahfadına maddi ve mânevi değeri bu
kadar büyük içtimai yardım müesseselerini ve
tarihi eserleri bırakmamıştır. Ecdadımızın bu
güzel yönünü Garblı müsteşrik ve müellifler de
methetmekten kendilerini alamamışlardır. Bu
güzel yönlerimizi görmek için meşhur Avus
turyalı müsteşrik Mister Simidin «Türk Tica
ret Yolu» adlı eserini okursanız, bu zenginlik
leri göğsünüz kabara kabara anlamış olacak
sınız.
Ecdadımıza bunları yaptıran ve bunları
yaptırmakta hâkim olan taraf, sadece in
sani, ahlâki, hayrî duygular idi.
Vakıfların insani ve içtimai yönlerini anla
mak için Konya Karatay medresesinin vakfiye
sini okumak kâfidir. Vakfiyede «zengin, fakir,
müslim, gayrimüslim üç gün yedirilir, içirilir,
karşılığında hiçbir ücret alınmaz. Eğer misafir
yetim ise, ayrıca bir çift de ayakkabı verilir»
denilmiştir.
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Karamanda, Karamanoğlu Mehmet Beyin
vakfiyesinin giriş kapısında da, «Kapım açık
tır girin, malım mubahtır, afiyetle yiyin» diyor.
Bugünün zenginleri için, bugünün maddi imkân
ları olan insanları için bunlar ebedî insan ola
rak kalabilmek için ne büyük ve ne güzel ör
nek teşkil ederler!.
O meşhur müsteşrik, Ortaçağ'da Selçuklu
Devletinin içtimai yardım müesseselerini tetkik
ede ede kendinden geçmiş, bir Türk'ün dahi ya
zamayacağı duygularla bu insanî yönlerimizi
belirtegelmiştir. Selçuklu Devletinden itibaren
Vakıf müessesesi Osmanlı devrinde yaşamış ise
de yavaş yavaş çökmeye başlamıştır. O müs
teşrik» Selçuklu Devletinin hudutlarından gir
diğiniz andan itibaren, her istikamette giden
yollar üzerinde köprüler, hanlar, hamamlar, ker
vansaraylar vardır, bunlar tamamen insanî,
hayrî duygularla yapılmıştır, karşılığında hiçbir
ücret almak için değil» demektedir. Bu yazdığı
eser için 1370 yılında Konya ya gelmiş. «Hey
hat, tanıttığı eserlerin bir kısmının yerinde
yeller estiğini, bâzılarının üzerinde baykuşlar
ötecek kadar harabezar olduğunu görmüş. Ay
nen şöyle demektedir: «Azamet ve şaşaa ile
akan bir nehrin kurumuş yatağımda zayıf, sıska
bir cüce yatmaktadır. O cüce de bugünkü Kon
ya'dır»
Neden ve niçin oldu? Bu güzel azamet ve
şaşaa dolu tablolar niçin yıkıldı?
Devleti, milleti yönetenler çöktü, rüşvet, ir
tikâp aldı yürüdü, asayiş, nizam kalmadı. Millot?. eğiten, tenevvür ettirecek olan başlar tek
nikte, ilimde, ahlâkta kendilerini reforma tabi
kılıp günün yeniliklerine göre halkı uyancı
olmadılar. Ve bu gidişle zengin saadetini, fıkara kanaatini kaybetti ve sık sık Yüksek hu
zurlarınızda söyliyegeldiğim hazin ve ıstıraplı
tablo doğdu.
Onlara bunları yaptıran sosyal Devlet Ana
yasaları yoktu. Sosyal Anayasa adına bağırıp
çağırmaları da yoktu. Onların sadece vicdanî
duyguları, hak duyguları Allah rızası için iş
ve hizmet görme duyguları vardı. Onlar biliyor
lardı ki, dünyada misafirdirler, ergeç göçüp
gidecektirler. Dünyada topladıkları serveti vâ
risleri için bir mal bekçisi olarak beklemiyor
lardı. insanın iki âlemli olduğunu, dünyada ka
zandığını insanlık için harcamanın hakiki in-
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sanlık olduğunu biliyor, yoksula, fakire, fuka
raya iniyordu ve böylece hakiki azık, dünya ve
uhra için, o günün zenginleri tarafından kaza
nılan, bilinen varlıktı. O devirde hakan, sultan,
zengin, vezir hepsi bu yolda yarışta idiler. Ben
Türk zenginlerine hep, tümüyle kasem edecek
değilim. Fakirin yanında olduğumuzu daima
söylerken, sureti katiyede zengine düşman deği
lim. Ancak, şu anlattığım tablo içerisinde, im
kânı olan zenginlere de şöyle seslenmek isterim :
Mal bekçisi olma... Çöllerdeki kumların adedince altının da olsa, ergeç ölüp gideceksin ve zan
netme vârislerini memnun bırakacaksın. Vâris
lerin, «az bıraktı» diye sana küfredip kahrede
cek. Gel onları sağlığında iken bu kabil modern
anlayışla yoksulları koruyucu tesislere sarf et...
Yalnız ve yalnız bir sosyal Devlet anlayışı ve
sosyal adalet anlayışı ile bir memlekette sosyal
dâvaları tek başına hükümetler yürütemezler.
Halktan; güçlü, zengin ve imkânı olanlar Dev
letin yanında yardımcı, omuz verici olmazsa, sos
yal Devlet gelişemez. Sosyal devlet de gelişmez
se, aç çoğala çoğala, fukara çoğala çoğala onla
rın tanesi kalmaz. Böylece henüz miktarını çok
az duyageldiğim Türk zenginlerinden, bu tablo
içerisinde sosyal devleti kendi gönlünden, rızai
hak duygulariyle gerçekleştirici hizmetleri, him
metleri beklemek, içimden büyük iştiyakla ge
çen bir arzudur.
Tarihimizin bunca vakıf müesseselerine özel
bir ehemmiyet verdiği bir müddet, Seriye ve Ev
kaf Nezareti adiyle bir bakanlık olarak idare
edilmiş ve bilâhara Devlet teşkilâtı içerisinde
Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak,
Cumhuriyet devrinde, bugüne kadar bu ölçülerle
idare edilegelmiştir. Sonradan, koruma ve ya
şatma bakımından gereken maksatların sağlana
mamış olduğu açık bir gerçektir. Ayrıca uzun
yıMardır mevcut vakıf eserlerine, Medeni Kanun
hükümlerinin ağır oluşundan dolayı da, yenileri
maalesef eklenememiştir. Bunun için de gelişen
iktisadi, sosyal ve kültür şartlarına göre Va
kıflar Genel Müdürlüğünün hizmetlerini daha
rasyonel ve ekonomik bir şekilde tahakkuk etti
recek yeni bir teşkilât kanununa ehemmiyetle
ihtiyaç duyulduğu inkâr edilemiyecek bir vakıa
dır. Böylece mevcut vakıf müesseselerine yeni
lerini eklemek imkânı doğacaktır.
1967 yılında çıkan 962 numaralı Kanun dolayısiyle Medeni Kanunun hükümleri biraz za
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yıfladığından yeni tesisler kurmak imkânı doğ
muş ise de maksada yeter olmadığını, bu ka
nunla ilgili yönetmeliğin de henüz maalesef çık
mamış olduğunu, Konya^daki vatandaşlarımdan
sık sık duyageldiğim şikâyetler arasında işit
mekteyim.
Elimize gelen bu yılki Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesine bakar isek, bu muhteşem te
şekkülü yaşatacak, idare edecek, beklenen içti
mai gayeyi tahakkuk ettirecek imkânda olma
dığını, maalesef üzüntü ile söylemeye mecbu
rum. Elbette ki, eski durumu ile kıyas edilirse
büyük bir mesafedir, ancak biraz evvel yankıla
rını yapmış olduğum ta'blo içerisinde tam da
gayeye götürecek imkândan yoksundur.
1969 bütçesinin, vakıfların kendi kaynakla
rından 41 158 000 lira; 32 milyon lira da Hazine
yardımı almak suretiyle, 73 205 000 lira olduğu
nu görürüz. Gelir kaynaklarının başında 29 mil
yon lira ile kiralar gelmektedir. 6570 sayılı Ka
nunun 2 nci ve 3 ncü maddesinin değiştirilmesi
ve iptalinden sonra, kiralar yüzde yüz artmış ise
de, maalesef gezdiğimiz yerlerde' duyduğumuz,
halk içinde işittiğimiz şikâyetlerden de anlaşıla
cağı üzere, Vakıfların bu kira mevzuunun tam
arzusuna uygun işletilmediği, yeteri kadar nema
sağlanmadığı kanısındayız. Eskiye kıyasla yüz
de yüz artış mühim bir şeydir, ama, kanaatimiz
odur ki, sıkı bir eleme, seleksiyon ile bu verimin
daha çok artacağı kanısındayız.
Gelirlerin ikinci kısmında, 5 050 000 lira
ile faiz temettüler, 4 150 000 lira ile de hâsı
lat gelmektedir.
Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün en
kıymetli unsurlarından birisi de, Vakıflar Ban^
kasının anasermayesi 50 milyon liradır. Bu
sermayenin vüzde 55 ine Vakıflar Genel Mü
dürlüğü iştirak etmiş, hissesine düşen 27 mil
yon liranın tamamını ödemiş bir durumdadır.
Vakıflar Bankası kurulalı 13 sene olmuştar,
Bu kısa yaşma rağmen, hiçbir bankaya sahibolmıyan bir tempo ile ve hızla gelişmiş, Tür
kiye'nin iktisadi ve ticari varlığında mühim
hizmetler görecek bir seviyeye erişmiş ve di
ğer bankalara örnek denecek bir hale gel
miştir. Halen Bankanın şube sayısı 110 a yük
selmiştir. Bu yıl içinde - inşallah - 28 şube
daha eklenirse, bahsadegeldiğim
hizmetleri
daha da büyütüp artacaktır. 1965 yılında adı
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geçen Bankanın kârı 8 milyon, 1966 yılında
10,5 milyon, 1967 yılında 11 milyon, 1968 yi
lında da 14 milyon liranın üstündedir. Bu
Bankayı bu muvaffak seviyeye getiren Banka
müdürlerine, müntesiplerine, kuruluşta emeği
geçip de halen teşkilâtta bulunanlara, grupum
adına teşekkürlerimi huzurlarınızda arz etmeyi
bir vazife bilirim.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, yüzde yüz va
kıfların şartlarına uymamakla beraber, İstan
bul'da 360 vataklı Gureba Hastanesi ve halen
inşası devam olan 34 milyon liralık proje de
ğerli hastanesi, 41 adede çıkan vakıf öğrenci
yurtlan, 32 aded imaret, ayrıca şehirlerde yap
tırdığı ve yapmakta olduğu işhanları, oteller,
moteller ve sonra âma ve muhtaçlara yapmış
olduğu hizmetleriyle, içtimai anlayışta en ciddî
hizmetleri veren bir Genel Müdürlüktür. Bu
hizmetlerde üstün başarısı görülen tekmil Ge
nel Müdürlük müntesiplerinide, keza aynı sa
mimî duygular içerisinde hürmetle selâmlıyor,
teşekkürler ediyorum.
Bugün vakıfların elinde bulunan eserlerin
büyük çoğunluğu, millet olarak ecdadımızın
kurduğu - millî pasaport ve hüviyetimiz m*sabesindeki - tarihî eserlerdir. Bugünkü duru
mu ile çoğu maalesef - demin de arz ettiğim
gibi - harabolmaya, yıkılmaya yüztutmuş bir
haldedir. Bunların miktarı 3 500 ün üstünde
dir. Bunların hakiki hüviyetlerine kavuşturul
ması için 600 milyon liraya ihtiyaç vardır. 20
senelik bir programla bitirilmek istenir;! o,
her yıl bütçesine 30 ar milyon lira konmak ge
rektir. Halbuki, geçen yıl bütçesine naza
ran bu yıl 23,5 milyon lira konmuştur. Bütçe
Komisyonuna gelen miktar 20 milyon lira iken
bu miktarı 3,5 milyon lira artıran Bütçe Ko
misyonu müntesiplerine teşekkürü borç bili
yorum. Ancak, bu miktarın da az olduğunu
söylemekten kendimi alamıyacağım. 23 milyon
lira ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 242 cami,
medrese, külliye, kervansarayı restore ede
cektir. Bunun dışında Vakıflar Genel Müdür
lüğü, kendi kaynaklarından sağlamış olduğu
7 150 000 lira ile de bâzı bina ve hayratı ona
racaktır.
Güven Partisi Meclis Grupu olarak, eski
ile kıyasla bu atılan adımların değerli ve
kıymetli olduğunu söylemekle beraber, kifayet
etmediğini söylemiştim. Hiç olmazsa, bu 23,5
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milyonu 20 yılda bitirecek ölçülerle 30 ar
yıla çıkarılmasını, her Bakanlıktan tasarruf
yapılırsa da, sureti katiyede Vakıflar idaresi
Genel Müdürlüğünün Bütçesinden tasarruf ya
pılmamasını Sayın Bakandan ve Muhterem
Başbakandan istirham etmekteyiz.
Ayrıca, köy - kasaba cami yaptırma der
neklerine yardım yapılmak üzere 6 milyon lira
konulmuştur, bu para da azdır. Bilhassa dağ
köyleri fakir fukara semtleri ibadethanelerini
yapmakta büyük sıkıntı çekmektedirler. Es
kiden bu paraların tevzi yeri Vakıflar Genel
Müdürlüğü idi. Oraya ufak tefek yaptığımız
müracaatlarda, oğlan hissesi alamıyorsak da,
dede yetimi de kalmıyorduk, bir kız hisseli
alıyorduk. Maalesef bunun tevzi sistemi illere
bırakıldığı andan itibaren, samimiyetle söylü
yorum ki, mahallî idarenin baskısından, bisim
gibi muhalefete mensup gariban milletvekilleri,
diledikleri derneklere tek kuruş dahi yardım
sağlıyamamaktadır. (A. P. sıralarından gülüş
meler) Biz, iktidarın bir imkânını, bir iktidar
da olmanın fazlalık hakkını samimiyetle kabul
ediyoruz, ama ve ama, bir kız hissesi bile alamıyacak kadar açıkta kalışımızı, dede yetimi ka
lışımızı da, Sayın Başbakanın huzurunda üzün
tü ile beyan etmek istiyorum. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Gerçek bunlar , Sayın
Başbakanım, inanın ki gerçektir.
Şimdiye kadar Birinci Beş Yıllık Plânda,
Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğünün (Akaarlar) faslına 30 milyon lira konmuş iken, ikinci
Beş Yıllık Plâna 107 milyon lira konmuştur.
Bunu da huzurlarınızda şükranla kabul ediyo
ruz, sağ olsunlar...
Vakıflar idaresi, çok kıymetli tarihi eserle
rin onarımı ve restaresinde, ücret ve kadro ki
fayetsizliği içersindedir. Bu bahsedegeldiğim
ecdat yadigârı millî pasaport ve millî hüviye
timiz mesabesinde olan bu eserlerin tamiratını,
gelişi güzel teknik elemanlara bırakamazsınız.
Mühendistir, mimardır ama, ayrıca bu sahalarda
da özel bir titrinin yanında da, bu eserlere içten
gelen samimi bir duygunun, zevk ve aşkın ol
ması lâzımdır ki, bunlan orijinaline yakın bir
şekilde tamir edebilsin. Maalesef Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü bu yolda kifayetsizlik içindedir.
Ayrıca, Vakıfların bu bahsede geldiğim eserle
rin onarım ve tamiri de, 2490 sayılı Kanuna
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tâbi olduğundan ihaleye çıkıyor, birçok üç kâ
iyi yürütüldüğüne inanmıyorum, idare mensup
ğıtçı mütaahhitler - özür dilerim mütaahhitlik
ları kusura bakmasınlar, hattâ idareye külfet
vasfından uzak kimseler - ihaleye giriyor ve bu
olduğu kanısındayım, bunlar biran evvel nor
tarihi eserler tahriboluyor, yapılamıyor, vak
mal bedeli ve değeri ile elden çıkarılır, top
tinde bitmiyor. Ne olur Yüce Meclis, bu ecdat
raksız köylüye yettiği kadar değeri ile verilir,
bergüzâhlarının ihalesinde, tamirinde, bu ka
bunun karşılığı birçok vilâyetlerde olduğu gibi,
nunun dışında kendisine has güzel bir kanunu
gelir artırıcı iş hanları, işyerleri yapılırsa, grup
biran evvel çıkarsın da, bu eserler harabololarak daha çok memnun kalırız.
maktan kurtulsun ve orijinal yapısına aslına,
Konuşmalarımı içimden gelen duygularım,
uygun tamir imkânları da doğsun.
belki pek azı ile, ifade edebildi. Hakiki söyliBu bahsedegelmiş olduğum eserlerin tami
yemediklerim dediklerim değil, içimde benliğimi
rinde, sanatın, mimarlığın ötesinde, gelmiş - geç
saranlardır, muhterem arkadaşlar.
mişe, ecdada âşık, sanat yapısına âşık duygu
Şu hayırlı hizmetleri veren, bırakan, öbür
larla, Karapınar, Selimiye Vakfının karşısında,
âleme göçen hayır sahiplerinin hayatta olanla
seyrederken gözyaşları dola dola ağlıyan, ec
rım huzurlarınızda selâmetle, ufûl edenlerini de
dadımın sanat yapısını anlata anlata bitirerahmetle anar, cümlenizi, Sayın Vakıflar Genel
miyen, bu tamirin esaslarını, yönetmeliğini ku
Müdürlüğü müntesipleri ile beraber saygı ile se
ran, Rahmetli Ali Saip Ülgen'i de huzurlarınızda
lâmlar ve 1969 yılı bütçesinin başta teşkilât
rahmetle anıyorum. Hayatta kalan yavrularına
mensuplarına, vatana, memlekete, millete hayır
da selâmet diliyorum
lı olmasını temenni ederim. Çok sağ olun, efen
dim. (Alkışlar)
Ayrıca, Vakıfların elinde bulunan malların
BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Feh
envanteri, ciddî olarak yapılmamıştır. Bunların
mi
Cumalıoğlu,
buyurun efendim.
da biran evvel yapılmasını arzu etmekteyiz. Va
kıfların Ötesinde, vakfiyeler, tarihî değeri olan
M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMAOL-.
kıymetli şeylerdir. Bunlann da tam mânasiyle
OĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, sayın
muhafaza edildiğine inanıyorum. Bunları anlımilletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü
yan, tercüme edecek eller, bergüzâr misüllü, çok
1969 malî yılı Bütçesi üzerinde, Millet Partisi
az kalmıştır. Bunlar da hayattan ufûl etmeden
Meclis Grupununj görüş ve temennilerini açık
evvel, bunlann biran evvel tercümelerinin yapıl
lamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
masını, daha ciddî ve önemle saklanmasını arzu
Dinî ve millî geleneksel bir müessese olan
ediyoruz.
vakıflar, bugün Başjbakanlığa bağlı, katma büt
Bu hataları bir miktar olarak silebilmek için,
çeli, tüzel kişiliği haiz bir idare olarak Vakıf
bir yeni mikrofilim makinasmm alındığını mem
lar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz, inşallah, kısa
dir.
süre içerisinde, bu mikro - filim makinasıyla, bu
Aslm'da dinî ve islâmî bir müessese olan va
bahsedebeldiğim vakıfnamelerin biran evvel fo
kıflar, en az bin senelik bir tarih mirası ve mü
toğrafları çekilir.
barek ecdadımızın dinî, içtimai ve hayrî arma
ğanı olarak Müslüman Türk Milletine emaneten
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bir dakikanız
kaldı efendim.
I intikal etmiş birer vediadır.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiri
Genel Müdürlüğün, tasarrufunda bulunan
yorum efendim.
mülk ve akaarlar, arsalar, hastane ve kervan
Biraz evvel arz ettiğim gibi, ne olur Vakıf
saraylar, mâibed ve âbideler, çiftlikler, zeytin
lar İdaresi kira mevzuunda biraz daha hassas likler ve idarenin gelirini sağlıyan temel kay
davranır, inceleme yaparsa, gelirini artırauanaklar tümü ile müslümanlarm bıraktıkları va
ğını, bunu vakfeden varlıkların ruhlarının da
kıflardır. Yani Evkaf-ı îslâmiyedar. Bu vakıf
huzur içinde kalacağına inanmış bulunuyo
ların menşei ve kuruluşu dinî bir esasa dayan
rum.
maktadır.
Ayrıca, İdarenin elinde bulunan, zeytinlik ve
Vakıf; lûgatta hapis demektir. İslâm Huku
narenciye bahçelerinin de rantabl işletildiğine, | kunda ise muayyen bir malı sahibinin mülkünde
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hapsederek menfaatini tasadduk etmektir. Di
ğer bir tâbirle, aslı satılmamak, miras olarak
alınmamak, bağışlanmamak şartiyle âmme ya
rarına kullanmaktır.
Vakıf şalısın hayır ve yardım emelini ebedîleşjtiren sosyal bir müessesedir. Ulvi bir inancın,
îslâmî bir imanın eseridir. Ve bir sadakai câri
yedir. Vakfın mesnedi Mâide Sûresinin 120 nci
âyetinde açıklandığı üzere «Mülkün gerçek sa
hibi Allalhüteâlâdır» düsturu ile ReisulullaJhm
sadakai cariyenin hedefini bildiren şu hadîsi şe
rifinde düğümlenmektedir :
«Âdem oğlu (insan) öldüğü vakit ondan
('her) ameli kesilir, yalnız üç şey müstesna; sa
dakai câriye, yahut kendinden faydalanılan ilim
Veya kendine dua edecek hayırlı evlât (bırakan
lar) ^buyurmuşlardır. Hadîsi Hz. Ebû Hüreyre'den Müslim rivayet etmiştir.
îîslâm âlimleri sadakai cariyeyi vakıf diye
tefsir etmişlerdir. îslâmlda ilk vakıf yapan zat
Hazrefti Ömer'dir.
tslâmın bu yüce inancından, dinin bu feyyaz
kaynağından ilham ve kuvvet alan mübarek
cedlerimiz yaşadıkları vatan topraklarımı dağ
başlarından köy ve kasabalara, şehirlerden baş
kentlere kadar vakıf eserlerle, selâtin camiler
le, mescid, mâbed, imaret, medrese, mektep ve
kütüphanelerle, bedestenler, hanlar, hamamlar
la, köprü, türbe, saray, kervansaraylarla, sebil
ler, çeşmeler, aşhane, şifahane, hastane ve ra
sathanelerle, yoksul ve yetimleri barındırıp ge
çindirecek, vatana ve dünyaya âlim yetiştire
cek içtimai, hayrî, ilmî müesseselerle donatmış
lar, bunların onarım ve yaşatılmalarını sağla
nmak üzere milyarlar değerinde akaarlar, çift
likler, zeytinlikler, meralar bırakmışlar, herbiri
başlı başına birer kültür, medeniyet ve insan
lık âbidesi olan bu kuruluşları ve anıtları yur
dumuzun tarihî tapu senetleri olarak payidar
olmak üzere ahfadı bulunan bizlere hibe etmiş
lerdir. Ne yazık ki, bu mukaddes millî emanet
lere sahip ve bekçi olamadık. Yarım asırlık bir
tarih dönemi içinde bu şaheser âbideleri, bu iç
timai, hayrî, kültürel müesseseleri ve tarihî mi
rasımız olan bu millî eserleri âdeta Mr katliâma
tâbi tuttuk. Vakfiyelerindeki şartlara riayet ve :
saygı gösteremedik. Bunları tahsis edildikleri I
hizmet ve gaye dışında kullandık. MeScidleri şa
p h a n e , külliye ve medreseleri ahır ve hurda

16 . 2 . 1969

O : 2

deposu olarak kiraladık. Birçoğunun yıkılıp haraJbolmalarına, vatan sathından izleri silinip yok
olmalarına seyirci kaldık. Bir kısmını gelirin
den faydalanılamıyor, gerekçesiyle yıkıp arsa
larını sattık. Milyarlar değerindeki arsaları, va
kıf yerlerini belediyelere aktardık.
Herbiri tarih berguzarı, birer sanat şahikası
olan bu mîllî eserleri böylece bir tufana uğrat
tık.
Vakıf eserler aslında Devlete ve şahsa tapulanamaz. Hiçbir suretle satılamaz. Kişilere,
kütlelere ve müesseselere dağıtılamaz. Vakfiyesindeki hizmet gayesi dışında bir işte kullanıla
maz.
Bu şartlara riayet edilmediği, vakıfın inan
cına ve emeline saygı gösterilmediği için vakıf
müessesesi dumura uğramıştır. Vakıf yapma ar
zu ve gayesi kırılmıştır. Kırk yıldır vakıf bı
rakan hemen hemen kalmamıştır. Vakıf malların
yok pahasına taksitle satılması yüzünden yur
dumuzda zevkinden başka sosyal bir gayesi olımıyan on binlerce milyoner türemiştir.
Dün olduğu kadar bugün de milyonlarca
Müslüman Türk Allah'ın rizasını kazanmak,
ebedî bir hayır bırakmak, vakıf kurmak özle
mi içinde yanıp kavrulmaktadır. Servet ve
mülkünü bu uğurda harcamak arzusundadır.
Fakat kuracağı tesisin yaşıyacağına, aynı mak
satla kullanılacağına inanmamaktadır.
Müslüman Türk Milletine eserinin pa
yidar olacağına, vakfiyelerdeki şartlara harfi
yen uyulacağına Devletçe teminat verildiği, ge
rekli kanunlar çıkarılıp vakfın ruhuna uygun bir
uygulamaya geçildiği gün, milyarlar değerinde
vakıf müesseseler yerden fışkırır gibi yeniden
vatan sathında kurulur, bütçe imkânlariyle başarılamıyacak çeşitli sosyal, kültürel, iktisadi
ve hayri müesseseler kısa zamanda vücut bu
lur.
Atalarımızın yadigârı olan, sayıları yüz
binleri, malî değerleri milyarlarları aşan vakıf
lardan bugün genel müdürlüğün emrinde an
cak yirmi bin kadar vakıf bulunduğunu, 1963
envanteri kayıtlarına göre bunlara bir milyarın
üstünde kıymet takdir edildiğini öğrenmiş bu
lunuyoruz.
7044 sayılı Kanunla eski eserlerin de bakım
ve onarımı Vakıflar Genel Müdürlüğüne dev
redilmiştir.
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Lâiklik prensibinin yıllarca yanlış yorum
lanıp uygulanması sonucu olarak kaynağı ku
rutulmuş olan Vakıflar idaresinin kısır bir
bütçe ve mahdut gelirleriyle bu şerefli millî sos
yal hizmeti yürütmekte ne derece müşkülât ve
imkânsızlıklar içinde bulunduğunu takdir et
mek hiç de güç bir şey değildir.
Yüz yıllar boyu Devletimizin sosyal, ekono
mik, kültürel, hayri hizmetlerine çok büyük
çapta yardımcı ve destek olan, milletimizin me
deniyet, ilim ve irfanına ışık tutan vakıflar
müessesesi bugün Devlet Hazinesinin yardımı
na avuç açacak, hattâ vakfın gayesi dışında
teşebbüslere başvuracak bir duruma getirilmiş
tir.
Asırlarca Devlete ve beytülmale yük olma
dan yurt çapında âmme hizmeti gören, serve
te karşı ihtiras ve düşmanlıkları önliyen, sos
yal adaleti gerçekleştiren Devlete yardımcı bi
rer içtimai yardım müessesesi olan vakıfların
değeri ve önemi yakın zamanlara kadar tak
dir edilememiştir.
Maziye karşı duyulan bir tahrip zihniyetiy
le vakıf gayrimenkullerin tasfiyesi yoluna gi
dilmiştir.
Dünyada benzeri ve dengi bulunmıyan ba
ha biçilmez birer medeniyet ve sanat harikası
olan, kültür ve malî değerleri milyarların üs
tünde bulunan on binlerce tarihî eser ve âbide
yıktırılıp satılmıştır.
Altın yaldızlı kitabeler, yazı sanat harikası
mezar taşları, pırlanta kıymetindeki işlemeli
mermerler kırılıp kaldırım taşlan yapılmıştır.
Belediyeler de bu katliâmda yarışa katılmıştır.
Meydan ve caddeleri genişletmek bahanesiyle,
bir kısmını da maili inhidam gerekçesiyle sayı
sız tarihî eserleri ve vakıf müesseseleri kazmalayıp yıkmışlar.
Millî Kültürümüzün ve maarifimizin mirası
olan eserler ve arşivimiz de bu tahrip yağma
sından kurtulamamıştır.
Eski mektep, medrese ve kütüphanelerdeki
vakıf nadide yazma eserler, ilim hazinesi eski
yazı hat sanatının kolleksiyonu kitaplar, vakıf
yaldızlı yazma mushaflar ve teberrükât eşyası
meydanlarda üzerlerine gaz dökülerek yakıl
mıştır. Vakıf binalardaki tarihî arşivimizin bir
kısmı hamam külhanlarında yakılmış bir kıs
mı kanalizasyon çukurlarına atılmış, bir kıs
mı da paçavra fiyatına yabana satılmıştır.
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Fatihlerin, gazilerin türbeleri, ecdat kabris
tanları, bedestenlerin, sebil ve imaratlerin, aş
hanelerin içleri, tarihî hamam ve kervansaray
ların bölümleri birer çöplük ve mezbele ha
line getirilmiştir.
Bize bu muazzez vatanı kanları ve canları
pahasına armağan bırakan, tarihte fazilet ve
üstün medeniyetin önderi olan mübarek ecda
dımızın hâtırasına ve onların bıraktıkları bu
dev eserlere karşı minnet ve şükran hislerimizi
gösteremedik. Bizaz olsun saygılı olalım. Dur
sun bu katliâm zihniyeti artık. Kalanlara sa
hip çıkalım. Bu milyarlık sosyal müesseseleri
ve tarihî âbideleri tahrip ve imhadan kurtara
lım.
Millî eğitimimizde, genç nesillere, vakıflara
sahip çıkacak, bu ata armağanı sosyal, kültü
rel müesseseleri canlandırıp yaşatacak bir ruh
telkin edecek, millî şuuru ayakta tutacak bir
programı uygulamalıyız.
Son yıllarda vakfın mâna ve lüzumunu de
ğerlendiren bir anlayış ve gayretin içine giril
miş bulunmasını, Devlet plânında vakıflara da
yer verilmiş olmasını şükranla karşıladığımızı
belirtmek isterim.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1969 yılı Büt
çesi hizmetin niteliği ve büyüklüğü ile mütena
sip değildir. Meclisin ve Hükümetin bu müesse
seye daha büyük çapta yardımcı ve destekçi ol
ması gerekmektedir.
1969 bütçesinin gelir ve gider toplamı 67 mil
yon 715 bin 465 liradır. Gelir bütçesinin 40 mil
yon 718 bin 485 lirası Genel Müdürlüğün kendi
kaynaklarından, 26 miHyon 996 bin 980 lirası da
Hazine yardımından sağlanmaktadır.
Vakıflar idaresi vakfiyelerdeki şartları yeri
ne getirmek, bu vakfiyelerde öngörülen sosyal
hizmetleri idame ve geliştirmekle görevlidir.
Ayrıca cedlerimizin çok kıymetli tarihî ve
mânevi yadigârı olan cami, mescid, türbe, çeşme,
imaret, medrese, külliye, han, hamam, bedestan,
kervansaray gibi Türk medeniyetinin kültür ve
sanat eserlerini orijinal bünyelerine ve sanat
zenginliklerine halel ve zarar vermeden onar
mak, bakım ve muhafazalarını sağlamak, şanlı
mazimizin mefahirini, haşmet ve azametini gele?
cek nesillere ve torunlarımıza aktarmak gibi
millî ve tarihî sorumluluğunu da yüklenmiştir.
Yarım asırlık bir ihmal ve ilgisizliğin neticesi
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olarak hara/biye yüz tutan bu eserlerin tamir ve
restorasyonları âcil bir durum arz etmektedir.
Vakıfların bugünkü gelirleriyle bu hizmetin
yerine getirilmesi mümkün olmadığından her
sene Devlet Plânlama Teşkilâtının yaptığı prog
rama göre, Hazineden Vakıflar Bütçesine yar
dım yapılmaktadır.
Eski eser ve âbidelerin tamir ve restorasyonla
rı için asgari 600 milyon liraya ihtiyacolduğu ve
bu işin on senelik bir plân içerisinde gerçekleş
tirilmesi tesbit edildiği, her sene altmış milyon
lira ayrılması gerektiği halde yirmi milyon lira
yardımla yetinilmektedir.
Bu tutumla minareleri, kubbe ve kemerleri,
mihrap ve duvarları çökmüş olan bu eserlerin
birçoğunun tamirine sıra gelmeden eskileri gibi
yıkılıp harabolmaları, vatan topraklarından sili
nip kaybolmaları mukadderdir.
Kadîm Hıristiyan tapınaklarının ve Bizans
kalıntılarının ihyası uğruna yüzlerce milyon (lira
bamyan, Hükümet, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün Devlet Plânlama Teşkilâtiyle mutabık kala
rak teklif ettiği üç milyon elli bin lira ödenek
teklifini dahi reddetmektedir.
Selâtin camilerimizin etrafındaki dükkân ve
arsaların rum ve hıristiyan vatandaşlar tarafın
dan satınalmarak Fener Patrikhanesine vakfedil
miş olmalarını Müslüman Türkler hüzün ve
elemle karşılamaktadırlar.
Âbide ve eski eserlerin etrafını açmak, eş
hasa ait gayrimenkulleri istimlâk ve satınalmak,
maksadiyle Süleymaniye, Nuruosmaniye ve Rüstempaşa camilerinin altındaki dükkânların pey
derpey istimlâki için konan beşyüz bin liralık
ödenek yetersizdir. Bu miktarın hiç olmazsa iki
milyon liraya çıkarılması zaruridir.
Eski eserlerin onarılmasında taşıdıkları Islâmi ruh ve sanat kıymetlerinin zedelenmemesine
dikkat edilmelidir. Yakın senelere kadar bu ta
rihî eserlerin millî ve dinî hüviyetine Önem ve
rilmemiş, bir hıristiyan mimarın nezaretinde
yaptırılan tamir ve restorasyonlarda yaldızlı
ayetler üzerine sıva ve badana çekilmiş, çağının
sanat inceliklerini belirten motifli mermer sü
tunlar, oymalı kemerler, beton direk ve duvar
larla değiştirilmiştir. Bu konuda son yıllarda
Vakıflar İdaresinin gösterdiği hassasiyete müte
şekkiriz.
Restorasyonlar ehil ellere ve bu işlerde ihti
sası bulunan mütaahhitlere verilmelidir. Bunun
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için de Vakıflar Genel Müdürlüğüne yetkiler ta
nınmalı, Hükümetçe hazırlanan Artırma, Eksilt
me ve İhale Kanun tasarısına, eski eserlerin ona
rım ve restorasyonlarında, idarece ihtisas ve eh
liyetleri bilinenlere bu işlerin tercihan yaptırıl
masına ve gelecek yıllara sâri taahhüt ve muka
velelere girişilmesine dair istisnai hükümler ko
nulmalıdır.
Üzülerek belirtelim ki, Vakıflar İdaresi mil
yarlar değerinde bir varlığa sahibolduğu halde
bugüne kadar gayrimenkullerinin tarihî, mimari
ve hali hazır durumunu tesbit imkânına kavuşa
mamış, çeşitli devirlerin bu eşsiz yapıları sınıf
landırılıp, gruplandırilamamış, menkul malları
nın da sayımını yapamamış, bunların güzel sa
nat, antika kıymet, nakdî ve tarihî değerleri
hakkında bir envanter kaydı tutamamıştır.
Son yıllarda idarenin bu husustaki gösterdi
ği iyi niyet ve olumlu teşebbüslerini takdirle
karşıladığımızı arz etmek isterim.
Bu maksatla İstanbul'da Ayasofya ambarı ile
Halıcıoğlu Medresesinde ve Konya'nın Yenişe
hir kazasmdaki Eşrefoğlu camiinde ve diğer bâ
zı depo ve ambarlarda bulunan teberrükât esvasının esaslı bir tetkikten geçirilerek sanat değer
lerinin tesbitiyle muhafazaları, envanteri yapıl
mamış olan hayrat gayrimenkullerinin tesbit ve
tescili için Genel Müdürlük Bütçesine konmuş
olan 150 bin liralık ödenek kifayetsizdir.
Bu işin senelerce daha sürüncemede kalması
na, bu tarihî zenginliğin toprak altında kaybol
muş meçhul ve faydasız bir Hazine gibi toz, top
rak, küf ve pas içinde çürüyüp harabolmasına
artık Türk Milletinin tahammülü kalmamıştır.
İnşaat yatırımları genellikle turistik oteller, mo
teller inşası alanına yönelmiştir. Yani yatırım
lar vakfın gaye ve hedefinin tahakkuku istika
metinde yapılmamakta, vakfın bir sosyal yardım
müessesesi olduğu unutularak kazanç ve ticari
maksatlar önplâna alınmaktadır. Ezcümle İzmir
ve Edirne'deki kervansarayların restore ve tadil
edilerek kumar salonları bulunan turistik otel
haline getirilmeleri vakfın ruhuna aykırıdır. Bu
ralarda yoksul yolcuların ve açıkta kalmış muh
taçların barınmaları şartı da unutulmuştur. Hiç
olmazsa bu maksadı sağlamak üzere bunlara
mülhak, aynı hizmeti görecek binalar yapılmalı
dır.
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Vakıflar İdaresinin öğrenci yurtlarını geliş
tirmek, her yıl sayılarını çoğaltmak, durumları
nı ıslah etmek yolundaki ciddî gayret ve teşeb
büslerini şükranla izlemekteyiz. Ancak sayıları
«41» e yükselen bu yurtların sosyal ihtiyaca yet
mediğini de görmekteyiz.
Tahsili servetin imtiyazı olmaktan kurtar
mak, zeki ve kabiliyetli fakir çocukları okut
mak, onlara yüksek tahsil imkânını sağlamak
amaciyle il ve ilçelerle nahiyeleri de kapsıyacak sayı ve nitelikte öğrenci yurtları açmak
üzere vakıflar bütçesine Hazineden, büyük çap
ta yardım yapılmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, bir dakika
nız kaldı efendim, ona göre.
FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Türk
Milleti, Vakıflar Genel Müdürlüğünden yurt
larla birlikte vakıf kolejler ve yüksek okullar
açmasını da beklemektedir, Böyle bir hayırlı
teşebbüsü asil milletimiz maddî ve mânevi gü
cüyle yürekten destekliyecektir.
Genel Müdürlük bu işin etüdünü ve şartna
mesini kısa zamanda tamamlıyarak kanuni for
malitesini hazırlıyarak, Vakıflar Bankasında
(Vakıf kolej ve üniversiteler kurmak üzere)
bir hesap açıldığını halkımıza duyurduğu tak
dirde ümidediyoruz ki bir yıl içinde bu gayeyi
tahakkuk ettirecek kadar bir servet toplıyacaktır.
Batı ülkelerinde Hıristiyan vakıflariyle ida
re edilen sayısız kolej ve üniversiteler bulundu
ğu gibi Türkiye'de de bu kaynaktan beslenen
misyoner kolejleri ve liseleri bulunmaktadır.
Böyle bir teşebbüs, aynı zamanda özel okul çe
kişmelerine de bir çözüm yolu getirecektir.
Vakıflar bütçesine, dernekler ve köyler ta
rafından inşa veya onarılacak hayrata Hazine
yardımı olarak konan altı milyon liralık öde
nek, ihtiyacın büyüklüğü karşısında sembolik
denecek kadar küçük bir yardımdır. Bu mik
tarı çoğaltmalıdır,
Genel Müdürlüğün hayırlı sosyal hizmetle
rinden biri de imaretleri - mahdut sayıda da
olsa - faaliyete geçirmiş olması, bu vesile ile
yüksek ve orta öğrenci yurtlarında barınan öğ
rencilerle bir kısım muhtaç ilkokul öğrencisine
yemek vermek suretiyle toplam olarak 11 550
fakire ve yoksul öğrenciye yemek yedirmiş ol
ması ve her sene faal imaret ve doyurulan ço
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cuk sayısının artırılması yolundaki samimî gay
retleri takdir ve teşekküre lâyık bir harekettir.
Bu teşebbüsü yurt çapında hızla geliştirmeliyiz.
Atalarımızın akaarlarla takviye ederek bırak
tığı bdnterce imareti yeniden ihya etmek hepi
mizin vazifesidir.
Vakıflar İdaresinin, vakıf zeytinlikleri iş
letme yolunda rantabl bir çalışma düzenine gir
mesi, iki işletme ile mahsulleri değerlendirmesi,
Antalya'da bir fabrika, istanbul ve Ankara'da
açtığı iki satış mağazasiyle modern işletmecilik
zihniyetini benimsemesi kıvançla anılacak bir
harekettir.
Elde edilen zeytin ile zeytinyağlarının bir
kısmından her sene fakir halkın tasadduku için
bir miktar da ayrılırsa vakfın ruhuna uygun
bir hareket olacaktır.
BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, müddetiniz
doldu, iki dakika da geçti. Eğer daha sürecekse
Yüce Meclisten tasvip istiyeceğim.
FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Birbuçuk dakika kadar sürecek efendim.
BAŞKAN — 1,5 dakika, peki buyurun.
M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI
OĞLU (Devamla) — İstanbul Vakıf Guraba
Hastanesine ilâve olarak 34 milyon proje değe
rinde 575 yataklı modern bir hastane binasının
İkinci Beş Yıllık Plâna alınması ve 20 Ekim
1968 de temeli atılarak inşasına başlanması,
Vakıflar Genel Müdürlüğünün takdirle anıla
cak önemli sosyal hizmetlerinden biri olmuştur.
Zayıf, bakıma muhtaç yoksul ilkokul çocukları
için, Vakıflar İdaresinin kurduğu kamplar da
hayırlı sosyal hizmetlerinden bir diğeridir. Bu
konuya daha ciddî bir önem verilmesini istir
ham etmekteyiz.
Sözlerimi bu sene de Ayasofya Camimin du
rumuna temas etmekle bitireceğim : Ulu Hakan
Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethe
dince ilk Cuma namazını gazi cengâverleriyle
birlikte Ayasofya Kilisesinde kılmış ve bu kili
seyi fetih hakkı olarak camie tahvil etmiştir,
Bizzat kendisinin hazırladığı vakfiyesinde, bu
mabedin Müslüman Türk milleti payidar olduk
ça cami olarak kalmasını vasiyet etmiştir.
Mabetlerin başka bir hizmette kullanılamıyacağı hakkında kanuni bir hüküm de bulun
maktadır,
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Köhne Bizans'ı ihya, hayal ve ihanetini ta
şıyan, megalo idea peşinde koşan sözde mütte
fikimiz Yunanistan, ecdat kanıyla sulanmış, her
zerre toprağında binlerce şehit ve gazinin kanı
ve kemikleri yatan, en az beş asırlık bir tarih
mirasımız olan bu mübarek vatanımıza gözünü
dikmiş, ilk hedef olarak Ayasofya'ya çan taka
cağını dünyaya ilân etmiştir.
Takdir, millete, tarihe ve gelecek nesillere
hesap vermek durumunda olan Hükümete düş
mekte olduğunu arz etmekle yetiniriz.
Vakıflar Bankasının mensuplarının olumlu
yolda çalışmalarından dolayı takdirlerimizi arz
eder, bütçenin Yüce Milletimize ve Vakıflar
Genel Müdürlüğü mensuplarına hayırlı olmasını
niyaz ederek hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — T. t. P. Grupu adına Sayın Âdil
Kurtel.
Efendim, Grup BaşkanveMlinizin bir yazı ile
bu bütçede konuşmanız süresi olan yirmi da
kikanın on dakikasını istimal edip on dakika
sını Millî Savunmada konuşacak konuşmacı ar
kadaşa bıraktığınız söyleniyor. Onun için süre
niz on dakikadır, buyurun.
T. i. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bütçesi üze
rinde görüşlerimizi kısaca arz etmeye çalışa
cağım.
Muhterem arkadaşlar,
Her yıl Bütçe görüşmelerinde, siyasi parti
grupları ve milletvekilleri, bâzı tenkid ve di
lekler öne sürmektedirler. Bütçe görüşmeleri
nin bir anlam olması ve yasama organına tanı
nman denetim hakkının işliyebilmesi için ilgi
li bakanlıklara düşen görev, bu tenkid ve di
lekleri dikkatle incelemek ve gereğini yerine
getirmelidir.
Üzüntü ile kaydetmek gerekir iki, öteki büt
çelerde olduğu gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü
Bütçesinin yapılan görüşmelerinde, öne sürü
len tenkid ve dileklerin haklı olanları bile
bugüne kadar takibedilmemiş ve gereği yapıl
mamıştır. Bu yüzden de, Bütçe görüşmelerine
siyasi parti grupları ve milletvekilleri tarafın
dan gösterilen ilgi gittikçe azalmakta ve gö
rüşmeler bir formalitenin tamamlanmasından
ötede önem taşımamaktadır,
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Sayın milletvekilleri,
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin 1969
yılı gelir ve gider toplamı 67.715.465, - lira ola
rak tahmin edilmişti. Gelir Bütçesinin 40.718.485,
lirası Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi öz
kaynaklarından, 26.996.980, - lirası da Hazine
yardımından karşılanacaktır. Vakıflar Genel
Müdürlüğünün kendi özkaynaklanndan Bağlıya
cağı gelir geçen yıl Bütçesine göre 1.045.398, lira noksan alarak tesbit edilmiştir. Gelir Bütçe
sinde ki fazlalık artan Hazine yardımından ileri
gelmektedir.
Muhterem arkadaşlar,
Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi öz
kaynaklarından sağladığı gelirin, mevcut mal
varlığı, karşısında çok cüz'i bir miktara ulaşma
sı, üzerinde durulacak önemli bir konudur. Va
kıflar Genel Müdürlüğünün, kendi öz kaynakla
rından sağladığğı gelirin bu kadar cüz'i bir mik
tara ulaşmasının nedenleri üzerinde durması ve
kaynakları verimli hale getirmesi başlıca göre
vi olmalıdır. Geçen yıl yapılan Butça görüşme
lerinde çeşitli siyasi parti grupları bu konu
üzerinde önemle durmuş ve kaynakların verimli
hale getirilmesi için bâzı tenkit ve dilekler öne
sürmüşlerdi. Bu konu üzerinde herhangi bir
çalışmanın yapılmadığım biraz önce vermiş ol
duğum rakamlar kesin şekilde ortaya koymak
tadır.
Sayın milletvekilleri;
Vakıflar Genel Müdürlüğünün mal varlığı
na dâhil olan işletmeler geçen bütçe görüşme
lerinde yapılan uyarılara rağmen kârlılık ve ve
rimlilik ilkesine göre işler hale getirilmemiş ve
bâzı işletmelerin zarar etmekten kurtulmaları
bile sağlanamamıştır. Satılan gayrimenkullerin
benzerlerine göre çok düşük fiyatlarla satıl
masına engel olmak için olanı 1968 bütçe yılın
da da her hangi bir çare düşünülmemiştir. 6 570
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin iptalinden son
ra ortaya çıkan hukukî durum değerlendirilme
miş ve kiraya verilen gayrimenkullerin çojc dü
şük olan kira bedelleri benzerlerine göre bu
güne kadar ayarlanamamıştır.
Sayın milletvekilleri;
Vakıflar Genel Müdürlüğü mallarının kül
tür ve sanat değerinin korunması için 600 mil
yon liraya ihtiyaç vardır. Onarılması gereken
eserlerin bugüne kadar onarılmamış olması,

M. Meclisi

B : 53

16 . 2 . 1969

O : 2

bir çoklarının tamamen harabolması, kültür ve [f
Sayın milletvekilleri;
sanat değerlerini kaybetmelerine sebebolmuş- I
Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hizmet
tur.
lerini gereği gibi yerine getirebilmesi ve halka
Geçen yıl yapılan bütçe görüşmelerinde de
hizmet edebilmesi için Hükümetin vakit kay
üzerinde durulduğu üzere inşaat ve restorasyon
betmeden müessesenin üzerine eğilmesi ve ge
işleri de bilimin ve sanatın ışığı altında yürürekli ıslâhatı yapması gerekir.
tülmemektedir. Onarım tekniğindeki ilkellik ge- I
Saygılar sunarım.
çen bütçe yılında da sürdürülmüş, teknik kad
BAŞKAN — Y. T. P. sinden konuşacak kim
ronun yetersizliği ve onarım işlerini üzerine -alan
se yok.
mütaahhitlerin önce kâr prensibinde birleşmele
O. H. P. Grupu adına Sayın Nazif Kurucu,
ri, birçok eserin kültür ve sanat değerinin kay
buyurunuz efendim.
bolmasına meydan vermiştir.
O. H. P. GRUPU ADINA NAZİF KURUCU
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
Sayın milletvekilleri;
leri;
Geçen yıl bütçesinde olduğu gibi bu yılın
Türk Vakıfları, tarihimizin en övünülecek bir
bütçesinde de sosyal hizmetler için ayrılan öde
yerini teşkil etmektedir. Türk milletinin millî
nek yetersizdir. Ama ve muhtaçlara ayrılan öde
hasleti olan tolerans ve başkalarına yardım duy
nek geçen yıl bütçesine nazaran 81 000, liralık
gusu, kendisine en şeref veren bir duygudur.
bir fazlalık göstermektedir. Sadece 700 amaya
Başka milletlerin asırlarca süren boğuşmalar
ayda 75, lira; 650 muhtaç vatandaşımıza da 60
dan, kanlardan sonra erişemedilkeri bir demok
lira aylık ödenmektedir. Sayıları büyük bir ra
rasi ve diğergâmlık anlayışı Türk milletinin ka
kama ulaşan amaların ve muhtaçların bütün ih
nında vardır.
tiyaçlarını Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe
Bizim sağduyumuz, başka milletleri, bizden
sinden karşılamak elbetteki mümkün değildir.
olmıyanları esir haline sokmamak, zulmetme
Bu iş herşeyden önce bir Devlet ve Hükümet
mek, insanlara ırklarına ve renklerinden dolayı
işidir. Hayırsever vatandaşlarımızdan toplana
değişik muamele etmemek gibi hareketlerimizi
cak yardımlarla ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarihe yazmıştır. Bugün başka milletlerin, bu
bütçesinden ayrılacak ödeneklerle bu büyük
asırda dahi, böyle bir seviyeye, böyle bir insan
problemin çözülmesinin mümkün olmadığını bicılığa erişemediklerini görüyoruz. Türk Vakıf
liyorruz. Ne var ki, bu bütçe ile ayrılan ödenek
ları da, bu insancıl duyguların eseri olarak, in
te çok yetersizdir. Bundan sonraki bütçelerde
sanlık tarihinde en yüksek bir yeri teşkil eder.
Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal hizmetlere
Anadolu'daki Türk vakıfları bu vasfmı hâlâ
daha büyük önem vermesi dileğimizdir.
muhafaza etmektedir. Ama, bugünkü hudutla
Sayın milletvekilleri;
rımız dışında kalan vakıf eserlerimizin Türk mil
Bütçede korunmaya muhtaç kimsesiz çocuk
letinin, basiretsiz ezeli düşmanları tarafından
lara ayrılan ödenek de gülünç bir rakamdır.
yok edildiği, taribedildiği ve Türk milletinin
Bütçeye konan 50 000, liralık ödeneğin 100 000,
o topraklar üzerindeki damgalarının silinmesi
liraya çıkarılması teklif edildiği halde bu tek
için kötü bir gayret kaygusu içinde bulunuldu
lik dahi kabul edilmemiştir.
ğunu esefle biliyoruz.
Değerli arkadaşlarım, millî tarihimizin en bü
6972 sayılı Kanuna göre korunmaya muhtaç,,
yük şahikasına erişmek durumunda olan vakıf
kimsesiz çocukların sayısı 200 000 olarak teslara bir zaman için ehemmiyet verilmediğini
bit edilmiştir. Bu duruma göre Vakıflar Genel
üzülerek hepimiz görmekteyiz. Türk vakıfları
Müdürlüğü, 67 715 465, lira tutarındaki bir büt
na
zamanla verilen ehemmiyetin azalmasının, ye
çeden korunmaya muhtaç her çocuğa 25 kuruş
ni vakıflar meydana gelmesinde menfi fonksi
ayırmaktadır.
yonu olmuştur, yeniden vakıf meydana getiril
Vakıflar Genel Müdürlüğünün, sosyal hiz
memiştir. Elbette vakıf yapacak insanda; ben
metleri karşılamak için bütçesinden ayırdığı
den sonra vakfın devam eder mi, yoksa satılır
ödeneklerin çok cüzi bir miktarda olması, sos
mı, veya perişan olur mu; duygusunun bulun
yal hizmetlere ne ölçüde değer verdiğini gös
ması, vakıfların devam etmesini engelleyici bir
termektedir.
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faktördür. Bu bakımdan, her ne şart altında
olursa olsun, vakıf gelişme için de olsa, başka bir
yatırım için de olsa vakıf emlâk ve arazinin sa
tılmaması muhakak surette kabul edilmesi ge
reken bir kaide olmalıdır. Çünkü, vakıfların
sattığı emlâk ve arazinin satılırken elde edilen
bedelin birkaç misline, hattâ on misline yeniden
ele geçirilebilmesi imkânsızdır, insan nüfusu
nun artması karşısında toprakların sabit kalma
sı kaidesi de, satılmış olan toprakların sonra
dan ele geçirilmesinin imkânsızlığını ortaya ko
yar. Nitekim, o zaman satış bedeli olarak alı
nan paraların bugün kira olarak bir sene içinde
alınması bâzı yerlerde mümkündür.
Bu arada, eskiden satılmış olan bir kısım va
kıf emlâkin, dolaylı şekilde de olsa, Türkiye'
nin içinde, Türkiye aleyhinde bir faaliyeti açık
açık göstermekte olan Patrikanenin eline geçmiş
olmasını Türk tarihine malolacak kadar büyük
bir talihsizlik olarak karşılıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bu arada bir konunun
hukukan tartışılmasını ve gerekirse bunun çö
züm yolunun araştırılmasını teklif edeceğim. Va
kıflar idaresinin elinden muhtelif yollarla çık
mış olan emlâk ve arazinin yeniden elde edilme
si mümkün müdür, değil midir
Değerli arkadaşlarım, köy orta mallarının
mer'aların satılması kabil delildir. Köy orta
malları ve mer'alar üzerinde iktisalbî zaman aşı
mı işlemez. Böyle bir düşünüş Vakıflar için yü
rütülebilir mi? Bugünkü mevzuat müsaidolmasa bile mevzuat bu hale getirilebilir mi? Bunun
ön çalışmasının ve plânlamasının yapılması ve
bu istikamette bir projenin ortaya konulması
nın faydalı olacağı kanaatindeyim.
Değerli milletvekilleri, bugün vakıflarımız
dan, vakıf eserlerimizden vakıf araziden elde
edilen gelir çok düşüktür, % 2 - 3 arasında
senelik bir gelir elde edilmektedir. Bu gelirin
bir kaç misli yükseltilmesi mümkündür. Son
Yargıtay içtihatlariyle kiraların serbestçe tak
dir edilmesi artırılması imkân dahiline girmiş
olmakla Vakıfların istisnasız bütün emlâki hak
kında, devlet daireleri tarafından kiralanmış
olan emlâki hakkında kiraların artırılması için
dâva açma yoluna gidilmesi zaruridir.
Bu arada bir noktayı hatırlatmadan geçemiyeceğim. Millet Meclisinin ilk senesinde bu
kürsüde bizim arkadaşlarımızdan birisi tara
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fından tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi için
bir Meclis Araştırması önergesi verilmişti. Bü
tün gruplar iktidar grupu da dahil tarihî eser
kaçakçılığının var olduğunu, bunun önlenmesi
gerekecek kadar önemli olduğunu kabul etmiş
ler, fakat Hükümet tarihî eser kaçakçılığını
önlemek için bir kanun getireceğine dair vaitde bulunduğu için bu araştırma önergesi red
dedilmişti. Aradan iki seneden fazla bir zaman
geçmiş olmasına rağmen böyle bir kanunun
Meclise getirilmemiş olması üzücüdür, bunu
tekrar hatırlatırız.
Vakıf gelirinin artırılması için alınacak bâ
zı tedbirler var. Kira gelirleri hakkındaki dü
şüncemizi söyledik. Vakıf topraklan tarlaların
da gelirleri gayet düşüktür. Bölgedeki rayiç
lere göre az ücretle kiraya verilmektedir. Bun
ların da yükseltilmesi yolları aranmalıdır. Va
kıf mallar en çok gelir getirecek şekilde işle
tilmelidir.
Vakıflar idaresinin kendi eserlerini restore
ederek otel haline, motel haline getirmesi dışın
da bir otelciliğe özenmesine lüzum yoktur.
Esasen yapılan beyanlardan, Vakıflar İdare
sinin otel işletmesinden kâr etmediği, zarar et
tiği anlaşılmaktadır. Hiçbir vakıf gayrimen
kul, tarla verimsiz de olsa satılmaması hak
kındaki tavsiyemizi tekrar ediyoruz.
Bankacılık faaliyetlerinde, Türkiye'de ge
nel olarak bir gelişme vardır. Banfea faaliyet
lerinden her grup kâr etmektedir. Bu bakım
dan Vakıflar Bankasının, bankacılık faaliyet
lerine önem vermesini, bugünkünden daha faz
la süratle yeni şubeler açılarak Türkiye'de ön
de gelen bankalar haline gelmesini temenni et
mekteyiz.
Değerli arkadaşlarım, bu arada 20 seneye
kadar restore edilmesi düşünülen vakıf eserlelerin, eğer vakıfların gelirleri artırılarak ban
kanın faaliyetleri de daha rasyonel şekle geti
rildiği takdirde, kendi gelirleri tabiî olarak ar
tacağından daha çabuk restore edilmesi müm
kün olacaktır.
Bu arada, iktisadi haberler ajansında, (İKA)
ajansı diye bir ajansta okuduğumuz bir konu
yu anlatmak ve bu konuda izahat verilmesini
istemekteyiz.
Eski bir milletvekili arkadaşım, Ermeni asıl
lı Şerefyan isminde bir vatandaşın İstanbul'da,
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80 milyon lira kadar sermaye ile kurmakta ol
duğu naylon iplik fabrikası tesislerine Vakıflar
Bankasının 30 milyon lira ile ortak olmak te
şebbüsünde bulunduğunu bu ajans haber ver
miştir. Böyle bir işletmenin kârlı olması halin
de dahi, 30 milyon lirayı yatıran Vakıflar Ban
kasının bu işletmede ya kendisi veya diğer
Devlet işletmeleriyle veya diğer vatandaşlarla
majoriteyi elinde tutmasının, sermaye ekseri
yetini, oy ekseriyetini elinde tutmasının daha
faydalı bir tedbir olacağını ve daha akıllıca
bir hareket olacağını biz tahmin ediyoruz.
Eğer mesele, sonuna gelmemişse, Türkiye'de
bu konu ile uğraşan diğer devlet teşekkülleri
de bulunduğuna göre, sermayede ekseriyetin el
de edilmesinin faydalı olacağını, bankayı da
kârlı duruma sokacağını hatırlatmak istiyoruz.
Bu konudaki haberin de ne derece aslı olduğu
nu ve işin ne safhada bulunduğunu öğrenmek
istiyoruz.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki vakıf
eserlerin tamamının envanteri yapılmış, kayıt
ları tutulmuş değildir. Ancak bir kısım eser
ler kayıtlıdır. Arkadaşlarımızdan bir tanesi, 10
bin eserden, diğer bir grupun sözcüsü 20 bin
eserden bahsettiler. '10 binle, 20 bin arasındaki
fark çok büyüktür. Vakıf eserlerin tam bir lis
tesi yoktur. Hatırlıyorum, bir çok köy camileri
tamir edileceği zaman, köylü tarafından onarı
lacağı zaman veya yıkılıp da yeni bir cami ya
pılacağı zaman, bâzan o eserin eski eser oldu
ğu ve dolayısiyle arsasından istifade edilemiyeceği merkezden gönderilen uzmanların rapor
ları ile ortaya çıkmaktadır. Demek ki, her eser
konu olarak ortaya çıkarıldığı zaman onun ta
rihi eser olup olmadığı, vakıf olup olmadığı
tetkik ediliyor. En ince teferruatına kadar köy
lerdeki arazilere, emlâke, eserlere kadar vakıf
eserlerin bir kütüğü, bir sicili, bir envanteri
bulunmalıdır. Bu husustaki çalışmanın da, di
ğer çalışmalar gibi, daha çabuklaştırılması, süratlendirilmesi şarttır.
Vakıf eserlerin restorasyonu için, Vakıflar
İdaresinin kâra geçmesi için büyük bir kampan
ya açılmasının faydası olacaktır. Çünkü, Dev
let yardımı ile Vakıfların İcarının aşağı yuka
rı % 50 si bu işe, bütün vakıf masraflarına
tahsis edilebildiğine, Devletin de vakıf gelirle
rinin birkaç misli, aslında yüz milyonlarca lira
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olması lâzım gelen bu parayı her sene ayırama
dığına göre, gelirlerin artırılmasında zaruret
vardır. Gaynmenkûllerin kıymetli olması, ge
lirlerinin artması dolayısiyle buna imkân oldu
ğu kanaatindeyiz. Böyle bir para desteği ile
vakıf eserler restore edilirken, kullanılacak
elemanların bu işde ihtisas sahibi şahıslar ol
ması muhakkak ki, faydalı olacaktır. Vakıflar
idaresinin piyasadaki mimar ve mühendislere
eserlerin tamirine, restorasyonunda vazife ver
mesi, hem dışarıda çalışan mimar ve mühen
dislerin kendilerini tamamen bu konuya vere
bilmeleri olanağı bakımından zor olmakta, hem
de pahalı olmaktadır. Vakıflar idaresinin bunu
bir programa bağlıyarak kendi mimarlarını,
mühendislerini ve teknik adamlarını yetiştir
me ve elinde tutma çarelerinin araştırılması da
muhakkak ki, faydalı olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, zaman akışı içerisin
de, cemiyetin tekâmülü içerisinde her fonksi
yonun gelişmesi elbette şarttır. Şunu söylemek
istiyorum ki; Vakıflar, bugün içinde bulundu
ğu tutumdan daha yeni yönelmelere geçebilir
mi? Bu konu araştırılmalıdır.
Türkiye'de bir özel okul konusu vardır. Bu
konu belki, diploma ticareti yapılıyor endişe
siyle, belki daha bir çok sebeplerle kamu oyu
tarafından tasvip görmemektedir. Vakıfların
elinde böyle bir okullar camiasının toplanma
sının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Daha ön
ce bu kürsüden, Sayın Devlet Bakanı, Vakıflar
idaresinin özel okul açma konusunda çaba
sarf edeceğini vaad buyurmuşlardı. Bu konuda
bir şey yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz, orta
ya çıkan bir eser ve bir hamle de yoktur.
Türkiye'de özel okul konusu Vakıflar ta
rafından ele alınıp bilhassa teknik tedrisata
memleketin ihtiyacı vardır. Bu istikamette yö
nelime olduğu zaman, kendilerinin kâr gayesin
den ziyade memlekete hizmet için okul açtığını
söyUyein bir kısım müteşebbis belki zamanla,
belki hemen okullarını Vakıflara devretmek ve
ya işbirliği yapmak temayülünde olacaklardır.
Bir zaman içerisinde bunun tahakkuk edeceği
ne inanmaktayım. Kendisi özel okul açmış olan
bir şahıs, Vakıf özel okulun daha iyi işlediği
ni, daha kârlı olduğunu görürse, hiç olmazsa
kendisinden sonra bu okulun orada devam et
mesini, oranın hisse sahibi olmasını istiyecektir
ve bu iyi bir adım olacaktır.
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Ayrıca sadece Yüksek okullar konusunda
değil, diğer özel okulları da vakıflar açarsa, bu
nun büyük faydası olacaktır.
Batı'da özel okulların, böyle tesisler, vakıf
lar tarafından işletildiği görülmekte ve böylece
daha faydalı olmaktadır. Vakıfların elinde ola
cak özel okullarda daha ciddi bir eğitim görü
leceği, keyfî tutumların olmıyacağı, ayrıca kıs
men Devlet eli bulunan bir işde de, halkın, ora
da diploma ticareti yapılıyor, para ile diploma
satılıyor, demiyeceği ve o okullardan mezun olan
arkadaşlara da her hangi bir reaksiyon gösterilmiyeceği tabiîdir, Böylece Türkiye'de, kısmen
yabancı menşeli özel okulların da geleceği için
bir yer hazırlanmış olacaktır. Türkiye'deki ya
bancı özel okulların, ruhban okullarının menşei
ne olursa olsun, hangi şekle, hangi zarurete da
yanırsa dayansın, gelecekte alacağı şekle dair
bir düşüncemiz, bir hal şeklimiz, ancak vakıf
ların açacağı özel okullar içerisinde bunların,
ne kadar uzun zaman içinde olursa olsun, eritil
mesi, kaynatılması mümkün olabilir.
'Değerli arkadaşlar, ikinci olarak Vakıflar
İdaresi; işsiz, çaresiz, fakir, hasta, tedaviye muh
taç vatandaşlar için yeni, alışılmış olanın dışın
da atılımlara girebilir, istanbul'daki hastane ve
teşebbüsün dışında Türkiye'nin ortasında olan
ve birçok bölgelerden buradaki hemşerilerini
görmek için veya yolun yakın olması, gelmenin
kolay olması, ucuz olması dolayısiyle Ankara'ya
gelen hasta dalha fazladır. Ankara'da fakir inısan, çareisiz insan Anadolu'dan daha kolay top
lanmaktadır. Ankara'da da Vakıflar İdar eslinin
şifa yurtları ve bir hastane açmak için teşeb
büse geçmek üzere program hazırlamasını, böy
le bir yola girmesini çok sevinçle karşılıyacağız.
Böyle bir temenniyi buradan zikretmek isterim.
Değerli arkadaşlarım, köy camilerine yapı
lan yardımlar, muhtelif bakımlardan rasyo
nel değildir. Yardımların muhtelif etkilerle
yapılması, illere verilmiş olması dolayısiyle et
ki imkânının kolaylaşması hakikaten bir vakaa.
Bizce bâzı konuların siyasi makamlardan, siya
si otoritelerden çok, genel müdür seviyesindeki
uzmanların elinde bulunmasının faydası var
dır.
imam kadroları, buna benziyen bir ko
nu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dağı
tılırken daha rasyonel oluyordu.. Bu konu il-

16 . 2 . 1969

O :2

lere verilip, bir 'kısmı da Diyanet İşleri Baş
kanlığının elinde toplanidığı zaman daha çok
şikâyet edilen bir konu olmuştur.
Köy camilerine yapılan yardım konusu da
böyle olmuştur. Camisi olan bir yere İkinci bir
defa daha yardım yapılması veyahut ta bunda
bir ölçünün bulunmaması birçok yerlere ya
pılacak yardımların 100 lira, 200 lira, 500 lira
gibi paralar olmasını gerektirmektedir ki, bu
parayla da dernekler, köylü vatandaşlar her
hangi bir şey yapmak imkânında değildirler.
Bu paraların artık satmalma, eser yapma kabi
liyeti kalmamıştır.
Değerli arkadaşlarım, genel bir konudur,
fakat az da olsa devlet imkânlarından kayır
maların, partizanlığın tasvibedilnıemesi, arka
daş kayırma yoluna gidilmemesi Türkiye'de
demokratik idarenin sağlam, güvenilir olması
yolunda iyi bir adım olacaktır. Bu konuda va
kıfların da rahat bırakılması, kendi programı,
plânı içerisinde iyi çalışır, rasyonel çalışır ha
line getirilmesi elbette çok daha şayanı tavsi
yedir. Çok rahatlatıcı ve çok ferah verici bir
durum olacaktır.
BAŞKAN — Sayın Kurucu, vaktiniz doldu
efendim.
NAZİF KURUCU (Devamla) — Efendim,
hemen toparlıyalım.
Değerli arkadaşlarım, Vakıflar idaresinin
bugünkü kadrosu içinde çalışan bir kısım per
soneline ücret zammı, maaş zammı yapılması
konusunda hazırlanan teklifin âdil olmadığı
konusunda bizzat teşkilât mensupları tarafın
dan sızlanmalar gelmektedir. Bunu hatırlatmak
isterim.
idarenin daha dinamik, daha çok hayal
gücüne dayanan, daha ileri atılındı davra
nışlara geçmesine elde bulunan milyarlarca
değerindeki eserler müsaittir, kök kuvvetli
dir. Vakıflar idaresinin daha hamleci, daha
dinamik olmasını gönülden temenni etmekte
yiz. Hepinize saygılarımı sunarım.
Gelecek yıllarda daha büyük vakıflar büt
çesi istiyoruz, sağolun (alkışlar.)
BAŞKAN —Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Topçubaşı, buyurun.
A. P. GRUPU ADINA ARSLAN TOPÇU
BAŞI (Çorum) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdür-
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lüğü bütçesinin müzakeresi sebebiyle Adalet
Partisi Meclis Grupu adına görüşlerimizi arz
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum.
Muhterem milletvekilleri, mevzua girmeden
evvel vakıf müessesesi üzerinde durmayı fay
dalı bulmaktayız. Şu kadar zaman içinde
meseleyi tam izaha imkân yok ise de günün
sosyal şartları içinde gerekli noktalara işa
retle iktifa edeceğiz.
Vakıflarımızın bugüne kadar gerçek hü
viyeti anlaşılamamıştır. Bu yüzden tutarsız
mütalâalara mevzu olmuş, müessesede hakiki
değerine ve hüviyetine kavuşamamıştır. Sosyal
nizam, siyasi ve iktisadi istikrarı tesis eden
vakıfların mahiyetinin anlaşılamaması, aynı
zamanda aleyhte birtakım düşüncelerin ileri
sürülmesine de sebebolmuştur.
Vakfın menşe ve mahiyetinin «dinî bir
müessese olduğu, bu sebeple lâik bir idaredj
yer alamıyacağı, Türk inkılâbına karşı olup
zararlı bir müessese olduğu» ifade edildiği
gibi, memleketimizde «istibdat Devletini destekliyen, eski iktisat düzeninin hemen tasfiyesi
lâzımdır» diyen yazarlarımız da çıkmıştır.
Bütün bunlar vakfın iyi anlaşılamamasmdan doğmuş olup, müessese anlaşılmaya muh
taçtır. O halde vakıf nedir? Vakfın tarifi üze
rinde ittifak olmamasına rağmen hukukçula
rımızın da benimsediği islâm müçtehitlerinden İmam Yusuf ve imam Muhammedin içti
hatlarına göre «Vakıf; menfaati insanlara
aidolmak üzere bir avnı Allahm mülkü ola
rak saklamak, temlik ve temellükten menet
mektir» diye tarif edilmektedir.
Anlaşıldığı üzere vakıf, Türk Milletinin
zamirinde mevcut meziyetlerle örfünde tatbi
kat bulan, yüksek insanî duygunun islâmiyetle
mezcolarak müşekkel hale gelmiş olan sosyal
yardımlaşma ve dayanışma müessesesidir, islâmdan evvel gelişmiş bir müessesese olarak
var olduğu söylenemezse de tatbik edilen va
kıf fiilinin mevcudolduğu ifade edilebilir, Ya
kut ve Uygur Türklerindeki imece, uca, evlât
edinme gibi. Fakat esas itibariyle vakfın hu
kukî müessese haline gelmesi, gelişmesi islâ
miyetle olmuştur. Bu sebeple de vakıf islâmidir.
Sayın milletvekilleri, vakıflarımız şartları
içerisinde zuhur eden günün ihtiyaçlarını gi
dermek üzere çok değişik hizmetler yapmış
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lardır. Şöyle ki, Fatih Üniversitesi, camiler,
mescitler, medreseler, mektepler imarethane
ler, yoksul evleri, misafirhaneler, öğrenci yurt
ları, hanlar, barınaklar, askerin teçhizi, donan
maya yardım, kale ve istihkâmlar inşaası,
köpüler, su tesisleri, çeşmeler sebiller, yollar,
halkın sağlığına ait vakıflarla beraber, insan
aklının düşünebileceği her noktada hizmet va
kıfları mevcuttur.
Vakıf medeniyetini kuran bu muhtelif hizntetleri, Sayın Prof. Dr. Şakir Berki ve Sayın
Halim Baki Kunter gibi, düşünürlerimiz muh
telif tasniflere tâbi tutmuşlardır. Günün sos
yal şartları icabı şu noktalara kısaca işaret
etmek istiyoruz.
Sosyal adaletin tahakkukunda ve sosyal ni
zamın korunmasında valaf: Vakıf cemiyet haya
tında gördüğü hizmetlerle içtimai emniyeti sağ
lamaktadır. Yer yer kurulan imarethaneler ile
vakıf gelirlerinden zarurette ve muhtaç olanlara
hisse ayrılması aynı maksadı istihdaf etmekte
dir. Varlıklılar ile fakirler arasındaki münase
beti iyilik ve hayır sever davranışlarla sevgi ve
bağlılığa kalbedip cemiyet hayatında zuhuru
muhtemel dengesizlikler izale edilmiş, muhtaç
ve yoksula yardım etmek suretiyle varlıklı olan
mânevi huzura kavuşmuş, fakir ıstırabını kıs
men dindirme imkânını temin etmiştir. Fert, va
kıf voliyle temin edilen içtimai emniyet netice
sinde «yarın ne olacak» endişesinden uzak kal
mıştır. Diğer yandan binlerce vakfın yaptığı
hizmetlerle meydana gelen sosyal güvenlik, içti
mai tesanüdü doğurmuş, içtimai, siyasi, iktisadi
hayatın istikrarı bozulmamış, Devlet nizamı sar
sıntılardan korunmuştur.
iskân ve kolonizasyon metodu olarak vakıf:
iskân ve kolonizasyon metodu olarak vakıflar
dan istifade edilmiştir. Harap bir memleketi
canlandırmak, iskân ve kolonize etmek ve dağ
başlarında umumi asayişi temin etmek, fethedi
len ülkeleri Türk hâkimiyeti altında tutmak ve
inkişaf ettirmek için de vakıf tesislerden istifa
de edildiği anlaşılmaktadır.
Bu mevzuda, Halim Baki Kunter'in dediği
gibi «Kılıcın yaptığı işi vakıf tamamlamıştır.»
Bir misal, Konya'nın Karapınar mevkii korku
lu, tenha iken Kıbrıs'ın fethi sebebiyle ehemmi
yetine binaen vakıf yolu ile imar, iskân ve ko
lonize edilmiş, kurulan şehir «Sultaniye» adını
almıştır.
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Millî Müdafaa hizmetleri için vakıf: Sosyal
ve hayri vakıflar yanında millî müdafaaya hiz
met için kurulmuş vakıflar da vardır. Fatih'in
Validesi Hatice Turhan Sultan'm Çanakkale Bo
ğazında inşa edilen kalesi, yine Çanakkale'de
Baba Burnunda Kaymak Mustafa Paşanın Hırsülbahir Kalesi vakıfları, Mirliva Hayrettin Pa
şanın donanmaya yardım vakfı, savaşan bir ada
mın gerek kendisinin, gerek ölümü halinde ço
luk, çocuğunun ve gerekse sakatlandığında ken
disine bakıması için 1053 hicrî tarihinde Ada
nalı Softa Mehmet Paşa Vakfı calibi dikkat
olup, düşündürücüdür.
Türklüğün korunması, millî kültürün yayıl
ması, Türklüğü yükseltmek için tesis edilen va
kıflar da vardır. Türklüğün korunması, millî
kültürün yayılması, fethedilen ülkelerde millî
kültürümüzün benimsenmesi ve gelişmesi, Türk
hâkimiyetinin kökleşmesi için de vakıf yapılmış
tır. Ebubekir Paşanın Kıbrıs vakfiyeleriyle,
Mora'daki talebe yurdu, tahsisen Türklüğün
yükselmesi için Sinoplu Prof. Dr. Rıza Nur'un
Sinop'ta yapmış olduğu kütüphane vakfı zikre
dilebilir.
Sayın milletvekilleri, vakıfların çeşitli hiz
metleri yanında şu hususiyetlerine de işaret et
mek isteriz. Vakıflarda gaye birliği; vakıflar
kül halinde mütalâa edildiğinde ferdin himaye
si, cemiyetin korunması, Devletin bekasının te
mini, millî bünyenin kuvvetlenmesi, içtimai
emniyet, sosyal güvenlik ve sosyal adaletin sağ
lanması gibi, müşterek bir gayenin teşekkül et
tiği müşahede edilmektedir.
Şu halde vakıf öyle bir vasat hazırlıyor ki,
sosyal hayatı harekete getirmekte ve tekmil in
sanları müşterek hedefe sevk ederek nâzım rol
oynamaktadır.
Vakıflar bütün milletin iştirakiyle kurulmuş
tur. Vakıflar, yukarıda ifade edildiği gibi, müş
terek hedefe bağlı, seven ve inanan insanların
muhtelif sâikle topyekûn millet fertlerinin müş
tereken tesis ettikleri bir müessesedir. Hamalın
dan, padişahına kadar her türlü insan, gücü nisbetinde, vakıf yapmıştır. Bir misal olmak üze
re Aydın'da Helvacıoğlu Hamal Ahmet Vakfı,
zikredilebilir.
Vakıfların lâik esası; Vakıflarımızın mâna
ve mahiyetinde lâik esası da bulmaktayız. Evve
lâ vakfın tarifinde «menfaati insanlara aidolmak
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üzere» diyen ibaresinde ırk, cins, dil ayırımı
yapılmadan bir vakfın menfaatinden bütün in
sanların istifade edebileceği anlaşılmaktadır.
Bu lâik bir ruhtur. Bu atmosfer, imparator
lukta yaşıyan gayrimüslimlerin de vakıf yap
masını temin etmiştir. Meselâ Edremit'te Nikola kızı Rikne Vakfı buna bir misal olabilir.
Vakıflarımızın Batıya tesiri : Vakıflarımız
Batı medeniyetinin dikkatini çekmiştir. Dolayısiyle tesiri de olmuştur.
Dışişleri Bakanlığının genel olarak sefaret
lere yaptığı bir genelge neticesinde Norveç
Elçiliğimizin ikinci Kâtibinin, 1962 senesinde
yabancı memleketlerde mevcut vakıflar hak
kında bilgi istenmesine mütedair bu yazıya
verdiği cevapta, «Nobel Mükâfatiyle mâruf
vakfın esasının bir Türk diplomatı tarafından
tesis edildiğini» ifade etmektedir. Onunla alâ
kalı olan kısmı arz ediyorum : ««Nobel Vakfı
nın teşkilâtlandırılmasında memleketimizden
gelen bâzı tesirlerin de rol oynadığı anlaşıl
maktadır. Alfred Nobel bu müesseseyi kurma
işiyle Aristaki Bey isimli bir Türk diploma
tını vazifelendirmiştir.»
Anlaşılıyor ki, Nobel Vakfının temelinde
Türk Vakfının bir tecrübesi vardır. Bu nokta
ları tesbit ettikten sonra anlaşılıyor ki, impa
ratorluğumuza azamet veren güçlerden biri de
muhakkak ki, islâm ahlâkının ibda ve inşa et
tiği vakıf gücüdür.
Mazideki medeniyetimizi meydana getirmiş
bu müessese yakın tarihimizde ne hale gelmiş
tir? Bu suale, memleketimizin güzide hukuk
çularının görüşlerine müracaat ederek, cevap
arıyalım.
Bunlardan merhum hocamız Ebulûlâ Mar
din, şöyle demektedir : «Tanzimat devrinde va
kıflara karşı gösterilen, esbabı avamili bu
gün bile anlaşılamıyan, kayıtsızlıkla memle
ketimize pek pahalıya mal olmuştur, ihya,
imar, tanzim yolundaki bu alâkasızlık kâfi gelmiyormuş gibi, vakıfları intizam ve inzibat al
tına alıyoruz, diyerek iddia olunan sakîm mü
dahale tarzı, durumu daha ziyade iğlâk etmiş
ve vakit vakit kabul olunan değişik usul ve
tadiller, hareket mebdeine göre, tezat arz
eden neticelerle müdahale, âdeta müsadere ha
lini almıştır. Geçirilen mütevali harblerin
meş'um akıbetleri de buna inzimam edince,
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bütün mefahiri milliyeyi ortadan kaldıracak
ve Allah göstermesin milletimizi mânevi esare
te sürükliyecek bir durumla karşı karşıya gel
miş bulunuyoruz.»
«Gittiği yerlerde medeniyetler kuran ve
dünya medeniyetine muhal âbideler ithaf eden
Büyük Türk Milleti, beliren bu durum yüzün
den, temeddün istidadından mahrum, iptidai
bir kavim derecesine düşmek tehlikesindedir.
Bu felâket heyulası gibi beliren şu tehlikeye
karşı vakti zamanı ile muktazi tedbirleri al
mak, harsımızı korumak, medeniyet âlemine
yaptığımız hizmetlerin ve gösterdiğimiz yük
sek kabiliyetlerin nişane ve delillerini hırzıcan
edercesine muhafaza eylemek zaruretindeyiz.
Medeniyet nişanesi olarak ecdadımızdan ka
lan yedigârlara yenilerini ilâveye muvaffak
olamıyorsak, bari mevcutlarını oldukları gibi
muhafaza etmeliyiz. Kanaatimce bugün şu lü
zum her Türk ferdi için ifası vatani bir vecibe
olarak taayyün etmektedir. Benliğimizi ancak
bu suretle koruyabiliriz.»
Diğer bir hukuk âlimimiz Sıddık Sami
Onar'ın, vakıflarımız mevzuundaki mütalâası
da şudur : «Osmanlı İmparatorluğunun Röne
sans devrine kadar diğer devletlerden çok ile
ri olduğu ve âmme hizmeti mefhumu Avrupa'
da idrak edilmeden bizde mükemmel bir su
rette karşılandığı muhakkaktır. Fakat maat
teessüf bunun taşlarla tecessüm etmiş maddi
eserlerini bile kemirecek derecede kendi varlı
ğımıza karşı bir lâkaydi ve hattâ düşmanlık
gibi bir felâkete uğramış bulunuyoruz. Bu lâ
kaydi bir müddet daha devam ederse biz mazi
deki varlığımızın ve medeniyetimizin delilleri
nin büyük bir kısmını ve medeniyet âlemi de
en yüksek sanat eserlerini kaybetmiş olacaktır.
Vakıf meselesini ve dâvasını bu bakımdan ele
almak lâzımdır.»
Sayın milletvekilleri;
Bugün cemiyet hayatımızdaki kıymet hü
kümleri sarsılmış, birtakım ferdî ve sosyal bu
nalımlar ortaya konmuş, halk tabakaları ile
münevverler arasında tezadlar hâsıl olmuş, da
yanışmada zaıf alâmetleri belirmiş. İnanç kuv
vetinin yok olduğu, zehabını uyandıracak or
tamda müşterek ölçüleri bulmak gerekmekte
dir.
Yakın zamana kadar, dayanışma ruhu için
de iken, son zamanlarda içtimai sınıflar ara
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sında suni olarak ihdas edilen mücadele, belli
slogan içinde, hülâsa edilmekte olan başka
maksatların, tehlikeli kayretleri üzerinde cid
dî surette müşterek ölçünün icabettirdiği ted
birleri almak lâzımgelecektir.
İmparatorluk devrinde, tekmil âmme hizmet
lerinin vakıf yoluyla görülmesine mukabil,
mer'i Anayasamızın hükümleri ile ve modern
Devlet anlayışı içinde bu hizmetleri Devlet
olarak yüklenmiştir. Devlet bu hizmetleri malî
ve iktisadi gücü, nisbetinde yapacağı muhak
kaktır.
Anayasanın bu anlayışına uygun olarak, ik
tidarımız, Hükümet programında «Sosyal hiz
metlerin görüşülmesinde büyük rol oynıyan va
kıf ve benzeri hayır müesseselerinin geliştiril
mesine çalışılacağı vatandaşlarımızda vakıf
yapma arzusunun teşvik edileceği» sarahatle
beyan edilmiştir. Tetkikatımızla tesbit ettik ki,
yakın tarihimizde vakıf mevzuunu Hükümet
programlarına almak suretiyle, değer ve
ren - Sayın Suad Hayri Ürgüplü'nün Başbakan
olduğu kabineyi de A. P. li telâkki edersek - al
tı Hükümetten ikisi, iktidarımıza aidolup, ecda
dın vakıf hakkındaki değerlendirmesini sami
miyetle sürdürmektedir.
Genel olarak vakıfların yeniden ve kökten
teşkilâtlanması hakkında, bütün siyasi partile
rin, müşterek kanaati olduğunu sanıyorum. Si
yasi parti sözcülerinin mevzuumuzla ilgili be
yanları, bu merkezdedir.
Sayın milletvekilleri; geçmişte ecdadın Dev
let kurmakta, beşerin ıstıraplarını gidermekte,
içtimai meselelerde, zengin - fakir arasında kur
duğu denge sonunda, cemiyette hâsıl olan siya
si ve içtimai istikrar ile Devletin beka mesele
sini, vakıf müessesesi ile temin etmiş olduğu
nu konuşmamızın başında açıklamıştık.
Binaenaleyh, sosyal hayatımızda hâkim olan
fikrî ve maddi dalgalanmalar muvacehesinde,
mazide tecrübe edilmiş ve olumlu neticeler alın
mış vakıf müessesesini halkımızın vakıf ruhu
nu takviye ve yeniden vakıf kurmaya teşvik
edecek şekilde tanzim etmek muhakkak ki, çok
faydalı olacaktır. Bu birinci temennimizdir.
BAŞKAN — Sayın Topçubaşı, bir dakika
nız var, efendim.
ARSLAN TOPÇUBAŞI (Devamla) — Her
ne kadar eski vakıfların idaresi için tedvin edi-
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len 2762 sayılı Kanunda yeni vakıf kurma mev I çalışmaların bir idealizm içinde daha da geliş
tirilmeleridir.
zuu ele alınmadığı ve Medeni .Kanunun tesis
Bu meyanda, halen 86 şube ile yurt hizme
hükümleri de milletimizin ruhunda mevcut va
tinde bulnan Vakıflar Bankasının, bankacılık
kıf kurma heyacanını kıymetlendiremediği için,
uzun müddetten beri memleketimizde yeni va
prensiplerine uygun çalışmalarını ve iktisadi
kıflar kurulamamış ve bu yolla
sosyal hiz
hayatımızda olumlu ve verimli neticelere ulaş
metlerin, geliştirilmesi mümkün olamamıştır.
mış bulunmasını takdirle karşılamaktayız. Ge
Medeni Kanunun tesise ait hükümlerini tadil
lecekte daha çok inkişaf ederek iktisadi haya
eden 903 sayılı Kanunla, vatandaşa vakıf yap
tımıza büyük hizmetleri olacağı ümidini ifade
ma imkânı nisbeten bahşedilmiştir. Bu kanunda
etmek isteriz.
göz önünde tutularak vakıflar teşkilâtınca va
Muhterem milletvekilleri; sözlerimi bağ
kıf hizmetlerinin geliştirilmesini ve vatandaşın
larken, günün şartları içerisinde mütevazi büt
vakıf yapma arzusunun kıymetlendirilmesi için
çesi ile faaliyet gösteren vakıflar idaresinin
her halükârda önem verilmesini zamimeten te
başarılı çalışmalarının devamını temenni eder,
menni ederiz. Bu ikinci temennimizdir.
Adalet Partisi Meclis grupu adına bütçenin
Muhterem arkadaşlar; birinci temennimizin
vatan ve milletimize ve bakanlığa hayırlı ve
gerçekleşmesi halinde şu neticelerin doğacağı
uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (Al
nı arz etmek istiyorum.
kışlar) .
a) Türk tarihinde vakıf medeniyetini vü
BAŞKAN — Efendim, Hükümet konuşa
cuda getiren güçlerin harekete geçmesi sağlan
cak mı? Buyurun efendim.
mış olacak,
Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız varsa
b) Devletle milletin elele, sosyal hizmetle
lütfen kullansınlar, kupaları kaldırtacağım,
rin rahatlıkla görülmesi imkânı hâsıl olacak,
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
böylece Devlete yüklenmiş vazifelerin bir kıs
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli
mı vatandaşlar tarafından paylaşılacaktır.
milletvekilleri;
c) Vatandaşlar arasında ideal birliği do
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 bütçesi üze
ğacak, içtimai tesanüt sağlanacaktır.
rinde
grupları adına konuşan değerli sözcüler
d) Smıflararası sosyal denge kurulacaktır.
hemen bir noktada ittifak etmiş bulunuyorlar.
Asrımızda doktriner tekâmül diye telkin edi
İttifak ettikleri nokta; ecdat yadigârı olan,
len zararlı cereyanların sosyal bünyede fark
büyük kısmı itibariyle vakıf ©serlerinin tarih
lılıktan doğması muhtemel çekişmeler izale ola
ten bize intikal eden mühmel halinim artık de
cak, denge ile birlikte sosyal mesuliyet fertle
vam etmemesi ve bundan böyle bu millî mefa
re hâkim olacak, duyuş, düşünüş, davranışla
hirimiz olan eserlere daha geniş ölçüde ve da
rına millî şuur yerleşecektir.
ha büyük bir anlayış bir sahabet duygusu içe
Muhterem milletvekilleri, ferdin, cemiyetin,
risinde sahiibolunmaik ve muhafazalarının, imar
devletin ortaya koyduğu vakıfla ilgili mesele
ve icralarının, restorasyonlarının daha süratle
lere çare aramak ve tatbikat yapmak, mütevazı
yapılması
temennisinde toplanıyor.
bütçe ile, vakıflar genel müdürlüğünün, yakın
Bir anane müessesesi olarak vakıflar, yıl
tarihimizde kaderi olmuştur. Buna rağmen ge
larca
statik bir hüviyet içerisinde devam ederek bakanlık, gerekse teşkilât olarak, bu az
gelmiştir. iktidarımız, bir taraftan vakfın bu
imkânla bir şeyler yapabilmenin gayreti için
anane müessesesi olma vasfmı muhafaza etmek,
de samimî çalışmalar yaptıklarına şashidolanakona riayetkar olmak, diğer taraftan da devam
tayız. Meselâ: Hayrî hizmetler geliştirilmekte,
lı surette bir gelişme içerisinde bulunan sosyal
vakfın malî potansiyelinin tesbiti için, envan
ve iktisadi hayatın şartlarına, vakfı, bu espri
ter çalışmaları başlamış bulunmakta, vakıf ar
den ayrılmamak suretiyle intikal ettirmek,
şivinin düzenlenmesi, vakfiyerin miikro filim
adapte etmek gayreti ve endişesi içinde çalış
lerinin alınması, birer sanat şahikası olan sa
malarım düzenlemiş bulunmaktadır.
nat eserlerinin fotoğraf arşivinin kurulması,
kıymetli eski yazma eserlerin müze haline ge
Değerli grup sözcülerinin konuşmaları içetirilmiş olması zikredilebilir. Temennimiz bu | risinde bahsetmiş bulundukları hususlar ve
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tevcih etmiş oldukları somlar benim genel
olarak Yüce Heyetinize takdimini düşündüğüm
konuşmalarımın birer satırbaşları olmaları iti
bariyle cevaplarımı sorulan suallerin, bulunulan
temennilerin cevapları şeklinde Yüce Heyetini
ze arz etmek, bu suretle zamandan da tasar
ruf -etmek suretiyle vakitlerinizi fazla işgal et
memek düşüncesindeyim.
G. P. Sayın sözcüsünün genel olarak vermiş
olduğu izahat dışında, Teşkilât Kanunu üze
rindeki temennilerine şüphesiz iştirak ediyoruz.
Bu sebeptendir ki, Teşkilât Kanunumuzda ge
niş bir değişiklik yapmak suretiyle değil, Teş
kilât Kanunumuzun bugünkü çalışmalarımızı
firenliyen hükümleri üzerinde birtakım de
ğişiklik yapmak ve birtakım yeni hükümler
sevk etmek suretiyle Yüce Meclise takdim et
miş ve Yüce Meclisin teşkil etmiş bulunduğu
bir karma komisyonda da müzakeresini intacetmiş bulunmaktayız. Bütçe müzakerelerinin
sonunda Yüce Heyetin ıttılaına ve münakaşa
sına arz edilecektir.
Yeni vakıfların kurulmasını teşvik maksadiyle çıkarılmış bulunan 903 sayılı Kanuna
ait nizamnamenin henüz çıkmamış olduğundan
bahis buyurdular. Bu nizamname Vakıflar
idaremiz tarafından hazırlanmış, tetkik ve tas
dik edilmek üzere Devlet Şûrasına takdim edil
miştir. Oradan çıktığı takdirde bu tatbikat yü
rütülecektir.
Vakıflar idaremizin bütçesinin kifayetsiz
olduğundan bahis buyurdular. Bütçe her sene
geniş imkânlarla takviye edilmektedir. Yal
nız bir noktayı muhterem heyetinize arz et
mek istiyorum; bizim bilhassa şikâyetçisi bulu
nulan restorasyon ve onarım faaliyetlerimiz
için her yıl 60 milyon olarak tesbit edilmiş
olan miktarın ancak 23 milyon civarında ay
rılmış bulunması hususu tenkid ediliyor. Bugün
kü şartlar 60 milyon seviyesinde bir parayı
sarfedecek imkânı bize vermemektedir. Çünkü,
restorasyon bir ihtisas meselesidir. Bir taraf
tan bizim teknik elemanlarımızın azlığı diğer
taraftan ihale suretiyle bu restorasyonları başa
racak, yapacak müteahhit firmaların mevcut
bulunmaması, fazla tahsisat konulması halin
de dahi bunun sarfını imkân dâhiline sokmaz.
Vakıf kiralarımızın artışını dikkatle takibediyoruz. Bilhassa Millî Korunma Kanununun
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2 ve 3 ncü maddelerinin Anayasa Mahkemesin
ce iptalinden sonra bu kiralar yenliden gözden
geçirilmiş ve halen de geçirilme devam etmek
tedir. Malûmu âlileridir ki, bu tesbitler mahke
me kanalı ile yapılıyor. Bu itibarla bizim tak
dir ölçülerimizin dışında mahkemenin yap
mış olduğu takdirin üzerinde bir fiyat takar
rürü mümkün değildir. Artış, muhterem sözcü
nün bahsettiği gibi, yüzde yüz değil, yüzde
dörtyüz, yüzde beşyüz civarında bulunmakta
dır ve her iki senede biı kanunî hakkımızı kul
lanmak suretiyle bu kiraların yeniden tesbitini
mahkemelerden istemekteyiz.
Türkiye Vakıflar Bankasının gelişmesi hak
kında muhterem arkadaşımın izhar buyurduğu
iltifata teşekkür ederiz. Gerçekten bankamız,
1964 te 49 aded şubesi mevcutken sadece 1969
yılında 26 yeni şube açma hazırlığı içerisinde
dir. Halen mevcut şubemiz 110 dur. Emniyetli
bir tempo içerisinde gelişmekte bulunan Vakıf
lar Bankamızın 103 milyon lira olan 1964 mev
duatı, 1969 senesinde 786 milyon liraya yüksel
miştir. Kaynaklarımız 448 milyon lira iken
1964 yılında, 1969 sonunda bu 1 milyar 180 mil
yon liraya yükselmiş ve 1968 kârı da 14 241 000
lirayı bulmak suretiyle sermayeye olan nisbeti
°/o 29,24 e yükselmiş bulunmaktadır. Bankanın
bu emniyet içerisinde yükselmesine titizlik gös
teriyoruz ve halkımız da vakıf ismine karşı
duymuş olduğu yakınlığın bir nişanesi ve ban
kanın emniyetli bir kredi müessesesi olarak
benimsenmiş bulunmasının vermiş olduğu im
kânlarla bu gelişmesini gerçekleştirmektedir.
Yurtlar konusuna hususi bir ehemmiyet
veriyoruz. İktidara geldiğimiz zaman 29 aded
olan yurtlar bugün 40 a, 1969 bütçesiyle de 6
yeni yurt ilâvesiyle 46 ya yükseltilmiş olacak
tır. Bu yurtlar fakir öğrenci yurtlarıdır ve he
defimiz her ilde bir vakıf öğrenci yurdunun
mevcut bulunması, açılması istikametindedir.
Modern bir hastane olarak 125 sene ev
vel inşa edilmiş bulnan Gureba Hastanesi bu
günün ihtiyaçlarına cevap vermekle beraber,
daha büyük bir kapasiteye eriştirilmek ve mo
dern tıbbın bütün imkânları ile teçhiz edil
mek suretiyle yeni bir binaya kavuşturulmak
için 1969 programında ele alınması icabederken, imkânlarımızın yeniden idaremiz tarafın
dan gözden geçirilmesiyle 1968 yılında temelini
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atmak imkânlarına kavuştuk. Dört yılda ikmal
edebileceğimiz bu büyük müessesenin, büyük te
sisin sadece İstanbul için değil, bütün vakfiye
sinde şart edildiği gibi Gureba-i müsliminin te
davilerini yapabilecek, parasız tedavilerini ya
pabilecek hemen yegane kurum olarak hizmet
edebilecektir.
Cami yardımları bildiğiniz gibi, Maliye Ba
kanlığı tarafından Vakıflar İdaresi Bütçesine
yapılan yardımlarla tahakkuk ettirilmektedir.
Bunun kifayetli olduğunu iddia etmiyoruz. Cami
yapımı konusunda Türkiye'de büyük bir tema
yül, büyük bir arzu mevcuttur. Camii esasın
da yapan vatandaşlarımızdır. Devlet sadece
onları teşvik, onların bu gayretlerine bir kat
kıda bulunmak gayretiyle, gayesiyle, cüz'i de
olsa, imkânlarını kullanıyor. Bu yardımların
bir kısmı Vilâyetlere gönderilmek suretiyle o
kanaldan tevzi ediliyor, bir kısmı da vakıflar
idaremize yapılmış bulunan müracaatların de
ğerlendirilmesi suretiyle karşılanıyor.
Kadrolarımızın takviyesi, Teşkilât Kanunu
nun değişikliği meselesidir. Huzurunuza gele
cek olan tadil teklifiyle bu konuda bir adım
atıyoruz ve kadrolarımızı bir ölçüde takviye et
menin imkânlarını araştırıyoruz.
Hemen bütün sözcü arkadaşlarımızın bir
vakıf envanteri üzerinde durmuş olmalarını
memnuniyetle karşılarım. Envanter konusu,
ilik defa 1967 yılında iktidarımız zamanında ele
alınmış bir konudur ve vakıf patrimuanınm ke
sin tesbiti gayesine matuf bir çalışmadır. Tah
min ediyoruz - ki, elimizde kesin rakamlar he
nüz mevcut değildir - 1 milyarın üzerinde bu
lunan vakıf patrimuanı gayet cüz'i bir rantla
çalışmaktadır. Bu envanter çalışmaları ikmal
edilip de bir sonuca bağlandıktan sonra çalış
malarımızda daha kesin bir istikâmet alacağı
mız tabiîdir.
Gerek geçen yıl bütçesinde, gerekse komis
yonda ifade etmiştim, bu çalışmalarımızı Ana
dolu ve İstanbul olarak iki kısma ayırdık. Ana
dolu'daki çalışmalarımız hemen hemen bitmiş
gibidir. Föylerinin yapılması, kıymetlerinin tesbit edilmesine sıra gelmiştir ki, bu devam edi
yor. Bu çalışmalarımızı ciddî bir tapu tarama
sı suretiyle gerçekleştirdik. Merkezden müfet
tişler göndermek suretiyle bölgelerde bu çalış
maları itina ile yaptık.
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İstanbul'da 1969 yılı içerisinde bitireceği
nizi kuvvetle ümidediyoruz, çalışmalarımızı.
Dağınık vakfiyelerin toplanması, onların de
ğerlendirilmesi, vakfiyelerin dışında sanat
eserlerinin sanat muhitlerine tanıtılması, teş
hiri için çalışmalarımız vardır. İstanbul'da Sul
tan Selim Medresesi restore edilmiş ve bu işe
tahsis olunmuştur.
Müze için yaptığımız çalışmalar da tamamen
kmal olunmuş, dört beş aydan beri açılmaya
hazır bir vaziyette beklemektedir.
Her gün elimizde bulunan vakıf arşivlerinin
saman içerisinde yıpranması ihtimaline binaen
mikrofilim tesisini kurduk. Bütün bu arşivlerin
ve vakfiyelerin mikrofilimleri alınmak sure
tiyle artık bu vakfiyeler el sürülmeden muha"aza edilecek ve çalışmalar, araştırmalar mikrofilimler üzerinde cereyan edecektir. Bu çalış
malarımız başlamıştır ve devam etmektedir.
Zeytinlik işletmelerimiz, iddia edebilirim ki
Türkiye'de en modern ve en rasyonel işletme
hüviyetindedir. Bu yıl 1 200 ton zeytinyağı is
tihsal edeceğiz. Geçen seneden itibaren ilk de
fa Ankara ve İstanbul'da satış mağazaları kur
mak suretiyle bu zeytinyağlarm halka intikali
ni de temin ettik. Bu yağlar piyasada geniş
alâka ve iltifat gördü.
Değiştirilmek üzere huzurunuza takdim et
miş bulunduğumuz Teşkilât Kanunumuz ka
bul edildiği takdirde işletmeler konusu, gü
nün şartlarına uygun, iktisadi esaslara uygun
yeni hüviyetler içerisinde gelişmesine devam
edecek ve daha yeni işletmeler kurmak imkâ
nına da malik olacağız. İktisadi işletme hüvi
yetinde bulunmıyan zeytinlikler ve vakıf akaarının satılmasını faydalı mütalâa ediyoruz. On
ağaç, onbeş ağaç, dağınık, kiraya verme imkâ
nımız olmıyan, verdiğimiz takdirde - tecrübele
rimizle sabittir - verim alamadığımız bir kısım
dağınık zeytinliklerin satışı, yani, bu zeytin
likleri şimdiye kadar kullananlara satışı de
vam etmektedir.
Akaar olarak vakıflar da yenilenmek ihtiyacındadır. Onu statik hüviyeti içerisinde uzun
zaman tutarsanız, kaynaklarını yenilemez
seniz, günün şartlarına göre yeni kaynaklar ya
ratacak imkânları kendisine kazandıramazsaniz, vakıf bizim kendi elimizde ve kendi tabiî
seyri içerisinde eriyip gidebilir. Bizim buna
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gönlümüz razı değildir. Bu itibarla dağınık
olar. arazinin, biraz evvel arz ettiğim gibi, ki
ralarından da bir istifade temin edemediğimi
ze göre, bunların satışı suretiyle değerlendi
rilmesi zarureti vardır. Yalnız burada önemli
olan. nokta şudur: Biz bu satışları yaptıktan
sonra bu satışları Vakıfların genel bütçesi içe
risinde halli hamur edip bırakmıyoruz. Bunlar
özel bir fonda, yani akaar toprak fonunda top
lanır. Bunlar başka hiçbir yere sarf olunamaz.
Yine mümkün mertebe gayesi aynı olan yatırım
lar halinde ve yeni hizmetleri ifa etmeye ama
de olarak tezahür eder, ortaya çıkar.
Vakıfları, bâzı bayırda dört - beş tarla ha
linde temsil etmek başkadır. O tarlaların sa
tışından elde edilecek bedellerle mümkün mer
tebe yine aynı bölgelerde daha büyük eserler
halinde temsil etmek başkadır. Zannediyorum.
ki değişen ve gelişen hayat şartları muvacehe
sinde ihtiyar edilen bu yolda bir yanlışlık yok
tur.
Geçen yıl 4 000 000 liralık zeytinlik satıl
mıştır. Arz ettiğim gibi bu zeytinlikler işlet
me hüviyetinde değildir. On ağaç, yirmi ağaç,
toplu değildir. Dağınık vaziyette oldukları ci
hetle hiçbir istifade temin etmemize imkân yok
tur, kiraya verdiğimiz takdirde dahi. Keza 171
bin liralık fındıklık ta geçen yıllarda satılmış
tır.
Millet Partisinin sayın sözcüsü, «Yarım asır
lık tarihî dönemde bu tarihî eserlerimize sahibolamadık, bunları fazlasiyle ihmal ettik» bu
yurdular. Elbette görüşlerine iştirak ediyoruz.
Yarım asır değil, çok daha uzun yıllardan iti
baren bu eserler mühmel hale gelmiştir. Daha
doğrusu bu eserler, İmparatorluğun inkıraza
döndüğü yıllardan itibaren mühmel halde bı
rakılmıştır. Bugün milletimizde beliren sahabet
duygusu, tarihî şuur ve milletimizin bu tema
yülünü aksettiren değerli Meclisin sayın söz
cüleri, sayın üyeleri, biz idarecileri de bu yolda
tedbirler almaya teşvik etmekte ve biz de bu
tedbirleri alırken daha rahatlık içerisinde, da
ha iyi bir hizmet yaptığımıza kaanii olarak yap
maktayız. Yalnız takdir buyurulur ki, asırların
bu ihmalinin çok kısa zamanda giderilmesi im
kânları da mevcut değildir.
Biz bu noktadan, kaybolmak ihtimali olan
lardan başlamak, sanat değeri diğerlerine na
zaran daha tercihe şayan olanlarından başla
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mak suretiyle restorasyon ve ihya faaliyetlerine
girişmiş ve bu konuda büyük yatırımlar yap
mış durumdayız.
Bir zamanlar Vakıfların tasfiye edilircesine
akaar sattığı hususundaki fikirlerinize iştirak
ediyorum. Hakikaten 2490 sayüı Kanunun 66 ncı
maddesi, çoğu kere, vakfın aleyhine işletilmek
suretiyle vakıf akaarlan düşük bedellerle bizim
elimizden çıkmıştır. Ve meselâ Ankara gibi bir
Hükümet merkezinde genel müdürlük yapa
bilecek bir binaya, bir arsaya sahibolamamamızm sıkıntısını bugün hissediyoruz. Bu açık bir
ihmaldir. Vakıflar bir taraftan bu tasfiyeleri
yaparken lüzumluları, diğer taraftan gelişmek
te bulunan bölgelerde de onun yerine kâim ola
cak akaarı da alması icabederdi.
Satışların milyoner yarattığı konusundaki
iddiaya iştirak edemem. Çünkü, bu satışlar
2490 sayılı Kanuna göre yapılmaktadır. Biz,
şahsi takdirlerimizle arsa satmak imkânına ma
lik değiliz. Bu kanun da, bildiğiniz gibi artır
ma esasına müstenittir. Kim fazla para verir
se o alabilir.
Hazinenin, vakıf asarın tamiri için yapmış
bulunduğu yardım kınanacak bir husus değil
dir. Bunlar Türk medeniyetinin eserlerini ayak
ta tutmak için yapılan yardımdır ve vakıf im
kânlarının dışında bize yeni imkânlar sağla
mış olduğu için de değerli bir yardımdır. Yani
Devlet, tarihimizin âbidelerine yardım ediyor.
İstanbul'da açacağımız müzeyi muhterem
milletvekilleri arkadaşlarımız gezdikleri tak
dirde, Millet Partisi sözcüsünün yazma eserler
konusunda ileriye sürmüş olduğu iddianın ger
çekliğini tesbit edeceklerdir. Biz, bodrumlar
dan, eskimiş, köhnemiş sandıkların içerisinden
bu eserleri mühmel halde çıkardık ve iki sene
gibi bir zaman içerisinde bunların temizlenmeşini, tasnifini yaptık ve halkımızın, sanat
çevrelerimizin alâkasına sunulacak vaziyete ge
tirdik. Bununla şunu ifade etmek istiyorum,
Vakıflar İdaremiz sözlerimin başında da ifade
ettiğim gibi, bir dinamizm içerisine girmiştir,
iddiamızı, eserlerimiz teyideder durumdadır.
Salâtin camilerinin etrafında bir kısım dük
kânların ahara satıldığı ve sonradan da mat
lubu bulunmıyan kimselerin eline geçtiği id
diası, CumhuHvAt dAvrine ait bir iddia değilu
>\ Bunlar Cumhuriyetten evvel maalesef bir
kısmı itibariyle satılmış, aharın eline geçen
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bu dükkânlar da el değiştirmek suretiyle bu
gün muhtelif sahiplerin tapu tasarrufuna in
tikal etmiştir. Yalnız, bu eserlerin üzerinde de
biz kanuni yetkilerimizi kullanarak duruyo
ruz, kendilerine tebligat yapıyoruz, Bunların
«Vakıflar idaresinin nezaretinde tamirini ve
restorasyonunu yapmadığımız takdirde iki se
ne içerisinde, bunları istimlâk edeceğiz» diye
üzerlerine tazyik koyuyoruz ve bunlar müessir
oluyor ve bu tamiratlarda yapılıyor.
BAŞKAN — Sayın Bakan,, bir dakikanızı
istirham edeceğim.
Açık oylama işlemi bitmiştir. Kupayı alın.
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Bütün eski eserlerimizin
sicil dosyaları yeniden tutulmakta, rölöveleri
yapılmakta ve her esere ait bütün bilgi o dos
yalar içerisinde cemedilmektedir. Artık eski
dağınık hali ortadan kalkmış, bu çalışmalar
ikmal edildiği takdirde de her eser için toplan
mış ayrı dosyaları tetkik etmek istiyenler, ha
zır bulacaklardır.
Yüksek okullar konusunda sayın arkadaşı
mızın ileriye sürmüş olduğu iddialara teşek
kür ederiz.
Yüksek okul konusunu ilk defa iktidarı
mız 1967 bütçesinin komisyondaki müzakereleri
sırasında ortaya atmıştır; «Vakıfların bir yük
sek okul açması lâzımdır, böyle bir çalışmanın
içerisine giriyoruz» diye meseleyi deklâre et
miştik. Tabiî okul bir ihtisas konusudur. Bi
zim yüksek okul açacak mütehassıs eleman
larımız mevcut değildir. Müracaat edeceğimiz
yerler, üniversitelerimizdir. Nitekim, bir taraf
tan Orta Doğu Teknik Üniversitesine, diğer
taraftan istanbul Teknik Üniversitesine konu
yu intikal ettirdik. Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi hemen etütlerini bitirmiş ve raporun redasiyonuna geçmiştir, son aldığımız bilgiye
göre. istanbul Teknik Üniversitesinden henüz
bir bilgi alınamamıştır. Mesele ciddiyetle üze
rinde durduğumuz bir meseledir, biraz uzaya
bilir, ama uzaması bizim titizliğimizden \ e tam
bir emniyet içerisinde işi yürütmek arzumuz
dan doğmaktadır.
Ayasofya konusundaki Hükümet görüşü,
daha evvelce Yüce Heyetinize arz edilmiştir.
Bu görüşümüzde bir değişiklik mevcut değil
dir.
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Türkiye İşçi Partisi sözcüsü, bundan evvel
yapılmış olan tenkidlerin yerine getirilmediğin
den şikâyette bulundular. Yerine getirilmiyen
tenkidlerin nelerden ibaret olduğunu ifade et
medikleri için bir cevap veremiyorum. Yalnız,
burada sayın sözcüler tarafından ifade buyurulan tenkidlerin hepsinin gayet tabiî bizim ta
rafımızdan yerine getirilmesine imkân yoktur.
Bizim hizmet anlayışımız ve Hükümet Progra
mındaki taahhütlerimiz yönünden bunların ifa
sını mümkün görüyorsak yerine getirmememiz
için hiçbir sebep yoktur.
Sayın sözcünün bütçemiz üzerinde vermiş ol
duğu rakamlarda da bâzı hatalar vardır, onla
rı tashih etmek istiyorum. 69 milyon dediler, bu
73 milyondur ve fazlalık 3 milyon değil, 9 mil
yon küsurdur.
Öz kaynak gelirlerimizin azlığından bahset
tiler. Öz kaynak gelirlerimiz 1964 e nazaran
3 milyondan 34 milyona yükselmiştir. Bunun
tamamını Millî Korunma Kanununun kiralara
ılt maddelerinin iptaline hamletmek doğru de
lildir. ikinci, üçüncü senelerde bu öyle olmuşur, ama ondan sonra bizim almış olduğumuz
^dbirler sayesinde bu yükselmeler imkân dâ' iline girmiştir. Her iki senede de bir biraz
7vel arz ettiğim gibi, bu kira tekliflerini yap• rinaya devam edeceğiz.
Restorasyonlarımız, sayın sözcünün ifade
ettiğinin aksine, tamamen ilmî ve teknik kuallara uygun olarak Venedik Tüzüğüne, konansiyonuna uygun olarak yapılmaktadır. Tür
kiye Anıtlar Kurulu, bizim yapmış olduğumuz
restorasyonları devamlı takdirleri ile bizi nezdimizde teşvik etmektedir ve Profesör Abdul
lah Kuran'da Amerika'da, Türkiye'de Vakıf
lar İdaresi tarafından yaptırılan restorasyon
ları metheder mahiyette bir neşriyatta da bu
lunmuştur.
Cumhuriyet Halk Partisi sayın cözcüsü Va
kıflara yeni eserler katılmasını, vatandaşları
mız tarafından bu teşebbüslerin devam ettiril
memesini birtakım derin sebeplere bağlamakta
ve vatandaşın kurmuş olduğu vakıfların akıbe
tinden şüpheli olmasından dolayı yeni vakıfla
ra temayül etmediğini ifade etmektedir.
Filhakika, 903 sayılı Kanun çıkıncaya ka
dar bahsettikleri hususta isabet vardır, ama
bunu şüphesiz ki, iktidarımıza bir kusur ola
rak izafe etmeye imkân yoktur. Medeni Kanu332 —
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nun tesis hükümleri, vakıf esprisine uygun ve
vakfın tarihî gelişimine uygun vakıf tesisini
teşfik edecek hükümleri ihtiva etmemekte idi.
Binaenaleyh, bu tesis hükümlerinin ve mirasa
mütaalılik hükümlerinin değiştirilmesinde zaru
retler vardır, yeni vakıfların kurulmasını teş
vik etmek için. Nitekim 903 sayılı Kanun bu
gaye ile getirildi ve Yüce Meclislerden çıktı.
903 sayılı Kanunun henüz nizamnamesi çıkma
mış olmasına rağmen, bildiğiniz gibi, Türk
Eğitim Vakfı yakınlarda, ismini şu anda hatırlıyamadığım, büyük yeni bir vakıf tesisi için
bize müracaatlar vâki olmuştur.
Ayrıca Teşkilât Kanununda yapmakta bu
lunduğumuz değişiklikle vakıf yapmaya yeterli
olmıyacak iktisadi kapasitede bulunmıyan bir
kısım menkul ve gayrımenkullerin Vakıflar
İdaremize bağış yoliyle intikal ettirilmesi ve
onun, vakıfın kendi arzusu istikametinde kul
lanılmasının temini için de özel hükümler getir
mekteyiz. Bu da ikinci bir teşvik unsuru ola
rak iyi bir fonksiyon icra edecektir.
Vakıf arazilerin, ne gibi düşünceler altın
da olursa olsun, satılmaması şarttır, diyor Sa
yın Sözcü.
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Biz esasen iktisadi değeri olan ve hattâ ile
ride iktisadi değer iktisabetmesi imkânı bulu
nan yerlerimizi katiyen satmıyoruz, üzerinde
fevkalâde büyük bir hassasiyet, bir titizlik gös
teriyoruz.
Vakıf toprakların bölgelerdeki rayiç üze
rinden kiraya verilmesi kanun hükmüdür. Ser
best kira hakkı bize tanınmamış bulunduğuna
göre, bunu biz 2490 sayılı Kanuna göre yapıyo
ruz ve o kanun da bildiğiniz gibi, Artırma Ek
siltme Kanunudur. Binaenaleyh, burada bir
partizanlık yapılması, bir kayırma yapılması
imkânı mevcut değil. Yalnız şu vardır; köylü
ler tarafından uzun zamandır işgal edilmiş
olan, bilhassa Eskişehir bölgesinde ve daha
bâzı bölgelerde vakıf gayrimenkuller vardır. Bu
gayrimenkullerin yine kanunumuzun bize ver
miş olduğu yetkiye istinaden şâgillerine, mahal
len takdir edilecek bedel üzerinden idare mec
lisi karariyle ve beşer sene taksitlerle intikali
ni yapıyoruz. Bu şâgiller, bizim zamanımızın
şâgilleri değildir, çok eskiden geliyor, değişik
menşeleri. Kim oturmuşsa biz ona satıyoruz. Bi
naenaleyh, burada da endişe edilecek bir nokta
yoktur.

Vakıflar İdaremiz, işletmeci olarak otelci
lik yapmamaktadır. Sadece otelleri mevcuttur,
kiraya vermektedir. Bunların tamamının rantabl işletmeler halinde tezahür ettiğini iddia
edemeyiz. Ama malımızdır, en iyi şekilde işle
tilmesine elbetteki çalışacağız, gayret edece
ğiz. Bununla eğer Taksim'de yapılmakta bu
lunan büyük oteli kasdediliyorsa, o tamamen
başka vasıfta bir oteldir; o otel bugün Türki
ye'nin otel sahasındaki en büyük yatırımıdır,
Düşünmek lâzımdır ki bir vakıf artık gaye
168 000 000 liraya çıkacağı hesabedilmektedir.
sini kaybetmiş, meselâ Eyüp'daki Sıbyan Mek- • Vakıflar idaresinin iştirak etmiş olduğu bir
tebinin fakir çocuklarına yardım etmek üzere
şirket tarafından yapılmaktadır ve Türkiye'ye
veyahut Sıbyan Mektebinin diyelim veya med turizm ve efektif döviz bakımından büyük
resenin diyelim, fakir çocuklarına yardım et
imkânlar sağlıyacaktır. dış ticaret dengemizde
mek veyahut yakacağını temin etmek için «şu
büyük faydalar temin edecektir. Türkiye'de
rasını vakfettim» demiş. E bugün ortada bu
bu tip yapılmış olan mukavelelerin en sağlamedrese, bu mektep mevcudolmadığına göre
miyle, en iyisiyle de bağlanmıştır. O kadur
artık o vakfiye de hükmünü icra edemiyor. Bi
sıkı bağlanmıştır ki, bu otelin zarar diye bir
naenaleyh, o vakfiyenin şart ettiği emlâkin sa
şey yapmasına imkân yoktur. 100 000 000
lira üzerinde yüzde 2 kâr garantisi temin edil
tışı ve gene aynı gayeler için bugün kullanıl
mek suretiyle anlaşma yapılmıştır. Yani şirket
ması mümkün olan aynı mahiyette gayelerin
ister kazanır, ister kazanmaz biz asgari yüz
kullanılmasında vakfın gayesi itibariyle hiçbir
de 2 mizi alırız. Halbuki gerek İsviçre fir
ayrılık yoktur. Satılabilir, hukukan da müm
masına
gerek Devlet Plânlama Teşkilâtına
kündür.
Vakıflarda iki tip ara r i vardır. Bunlardan
bir kısmı akaardır, diğer kısmı emlâktir. Akaarın satılmasına esasen imkân yoktur, biz akaar
satmayız. Gayesi kaybolan birtakım akaar var
dır ki onların satışı gena 2782 sayılı Kanunun
12 nci maddesine göre yapılmaktadır, Akaarın
satışı da iktisadi gayesi kaybolduğu takdirde
yapılır.
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yatırılmış bulunan rantabilite hesaplarında İs
viçreliler yüzde 10, Devlet Plânlama Teşkilâtı
da zannediyorum, yüzde 9 bir rant, bir rantabi
lite tesbit etmiş durumdadır.
Bankacılık konusundaki temennilerine işti
rak halindeyiz. Türkiye Vakıflar Bankasının
yurdun dört köşesine şubeler açmak sure
tiyle yayılmasına gayret sarf ediyoruz. Arz et
tiğim gibi 1969 senesinde de 26 yeni şube iîe
yurdun bankacılık
hizmetinde faaliyetleri
mize devam edeceğiz..
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız daha
devam edecek mi efendim? Saat 7,30.
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Toparlama yapayım efen
dim.
BAŞKAN — Lütfen...
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Envanterler hakkında
bilgi verdim.
Tarihî eser kaçakçılığı bizim eserlerimiz
üzerinde yapılmamıştır, böyle hiçbir şikâyet
almadık.
özel okullar, bilindiği gibi Anayasanın ver
miş olduğu haklarla açılıyor. Bu, daha zi
yade Millî Eğitimimizi alâkadar eden bir konu
dur. Biz sadece kendimize aidolan ve yüksek
seviyede, üniversite seviyesinde yüksek okul
açmayı düşünüyoruz, bunu da arz etmiştim.
Meseleyi yabancı misyoner teşekkülleri
nin okullarına, ruhban okullarına yönetmemize
imkân yoktur. Bu, bize aidolmıyan bir me
seledir. Lozan Muahedesinin tanımış olduğu
hakların hesabını elbette verecek durumda
değilim. Bu, o muahede ile tesbit edilmiş
olan haklar cümlesindendir, bugün de müda
hale imkânımız, ancak anlaşmalar suretiyle
ne hakkımız varsa onu kullanıyoruz, müteka
biliyet esasına göre.
Bütçe raporumuzda işsizlere, çaresizlere, fa
kirlere, hastalara yapmakta
bulunduğumuz
yardımların porteleri, sialan mevcudolduğu
için rakamlannı kendi notlarımdan sizlere tak
dim etmiyorum. Her sene bu imkânlarımızı
geliştirmek suretiyle daha fazla sayıda fa
kir vatandaşımıza, âmâ vatandaşımıza yardım
yapmak imkânını arıyoruz.
Son olarak, sayın sözcü bir naylon iplik
fabrikasına Türkiye Vakıflar Bankasının işti
rakinden bahsettiler. Türkiye Vakıflar Banka-
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sının böyle bir kuruluşa iştiraki mevcut değildir,
şu anda düşünülmemektedir de. Bu itibarla da
ha fazla bilgi verecek durumda değilim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, vakıf ça
lışmalarımız hakkında fevkalâde kısa, rakam
lara da dayanmıyan bir icmal yaptım.
Çalışmalarımız sizlerin titiz tenkidleri ile
daha da sürat, emniyet ve değer kazanacaktır.
Biz Vakıflar İdaresinin büyük bir dinamizm içe
risine girmiş olduğu kanaatini taşıyoruz.
Çok uzun yıllar, arz ettiğim gibi, bir anâne
müessesesi olarak statik hüviyeti içerisinde gö
rev yapmış ve kanunlarla çoğu kere sıkı sıkıya
bağlı, kanun barajlarını bâzı ahvâlde asma im
kânı bulunmıyan bir müessesenin şu kısa zaman
içerisinde katetmiş bulunduğu mesafenin takdire
lâyik bulunacağını ifade ediyor ve hepinizi say
gı ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar.)
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Bir
sual sormak istiyorum efendim.
BAŞKAN — Kısa ise buyurun efendim. Ben,
vakit dolmuş olmasına rağmen su bütçeyi biti
relim istiyorum.
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Bakan izah ettiler. Yalnız şu noktayı anlıyamadım - Geçen yıl da arz etmiştim - vakfa
ait arazilerden olup da çok evvelden, yıllarca
önce ya satışı yapılmak veyahut ela kendileri
tarafından işgal edilmek suretiyle bugüne kadar
halkın eline geçmiş olan arazilerin kendi kayıt
sızlıkları yüzünden, - vakıf idaresini suçlamı
yorum; bugünkü hareketi doğrudur - 2 0 - 2 5
seneden beri tapularını alamamaları sebebiyle
haklı olarak Vakıflar İdaresi; bunu ver, veya
bedelini ver, bugünkü rayiç üzerinden ver, ak
si halde açık artırma ile satışa çıkaracağım..
Geçen sene de bunu arz etmiştim, müspet cevap
vermiştiniz, «yakında bu mevzuu Hükümetçe
halledeceğiz» demiştiniz. Bugünkü konuşmanız
da, «Meclisi idarenin kararı ile 5 sene müddetle
şâgillerine satışı temin ediyoruz» diye buyurdu
nuz, Ben derim ki, bugünkü şâgilleri bugünkü
rayiç üzerinden bunu alabilecek durumda de
ğildirler, başka şekilde vermeye de imkân yok
tur. Hükümet olarak başka bir çare düşünemez
misiniz?
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Sayın Asbusoğlu, zanne-
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diyorum Eskişehir durumundan bahsediyorsu
nuz. Orada iki çeşit işgal vardır. Bu işgal edi
len topraklardan bir kısmı daha evvelce para
larını yatırmışlar ve fakat tapularını almakta
ihmal göstermişler, tapuları almamışlar.
İkinci kısmı da henüz hiç para yatırmamış,
fakat şâgil durumundadır. Birinci kısma şim
diye kadar tapu veremememizin sebebi; geçen
sene de arz ettim, Temyiz Mahkemesinin bir
içtihadı idi. Temyiz Mahkemesinin bu içtihadın
da değişiklik olduktan sonra biz o kısma ait
tapuları vermeye başladık. Yalnız, parasını ya
tırmamış ve fakat şâgil durumunda bulunanlara
bizim bir şey yapmamıza kanunen imkân yok
tur. Yaptığımız takdirde mesul oluruz. Bu iti
barla onlara ancak rayiç bedel üzerinden satış
yapabileceğiz ve elimizdeki imkânı kullanmak
suretiyle de taksit haddimizin âzamisi olan 5 yı
lı kullanmak suretiyle satış yapabileceğiz. Bizi
buna kanun mecbur ediyor. Eğer imkânımız
olsa onlara da bir kolaylık göstermek yollarını
ararız.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet
önergesi gelmiştir. Çalışma saatimiz dolmuş ol
masına rağmen, Vakıflar Genel Müdürlüğünün
kıymetli mensuplarının, bir yarım saatte bitmesi
mümkün olan bir tasarı için gidip tekrar gelme
melerini temin maksadiyle bitirinceye kadar
devam etmemizi tasvibinize sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Devam ediyoruz.
\
Son söz olarak 0. H. P. Grupu adına Sayın
Nazif Kurucu'ya söz veriyorum. Buyurunuz
efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF KURUCU
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; çok kısa olarak bâzı hususları arz edece
ğim, Bakan Beyefendinin konuşmasiyle muttali
olduğum hususlara cevap olarak.
Buyuruyorlar ki, fazla onarım ve rastorasyon, ihya tahsisatı konulmuş olsa bile bunu ya
pacak teknik güç mevcut değildir.
Bu, elemanların yetiştirilmesi için şimdiden
tedbir alınması gerektiğinin bir tezahürüdür.
Esasen Vakıflar idaresi kendi bünyesinde bunu
yapacak elemanlara sahibolmak zaruretindedir.
Ayrıca, bu konu Türk sanat tarihinin birkaç
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yüzyıllık, daha uzun devrelik bir kısmını da tem
sil etmiş olmakla özel ihtisası olan elemanlar
yetiştirilmesine ihtiyaç gösteren bir konudur.
Her hangi bir mütaahhit firmanın kârlılık hesap
larına göre yapacağı projelerin veya yapacağı
tatbikatın faydalı olmasına, Türk sanat tarihini
devam ettirmesine, temsil etmesine imkân olsa
bile bunun en iyisi olamaz. O bakımdan, bu
hususta mütehassıs yetiştirilmesine ve yetiştiri
len mütehassısın tatmin edilerek, gerekli şekil
de ücret imkânları hazırlanarak ida,re bünyesin
de tutulmasına özel bir ehemmiyet verilmesi,
işin mahiyeti bakımından zaruridir.
Anakaynak gelirlerinin artmış olmasının se
bebi, bir kısım satış bedellerinin zaman dolayısı
ile artmış olması olarak görülmektedir. Satış
bedellerini gelir olarak kabul etmemek ve satış
bedellerini gelir hanesine kaydetmemek, iyi bir
hesap bakımından geçerlidir. Çünkü satılan bir
malın bedeli artık bir değerin ilânihaye kaybı
neticesini doğurmaktadır.
Şunu hatırlatmak isterim ki, 2490 sayılı Ka
nunun tatbik edilmiş olması, muhakkak surette
en yüksek rayicin bulunmuş olmasını gerektir
miyor. Elbette bunda şahısların suiniyeti, ida
renin suiniyeti mevzuubahis değildir, ama, müm
kün olduğu kadar satışın yapılmaması yoluna
gidilmesini izah edeceğim. Çünkü, ilânın
yapılış, şekline, ilânın yerine, satışın zama
nına göre her hangi bir gayrimenkulun
rayici bulmaması imkânı vardır. Bilhassa
dar bölgelerde yapılan satışlarda şâgillerin birbirine zarar vermemek, hemşehrilik duy
guları içerisinde vakıfları zarardide etmeleri
mümkündür, vâkidır.
özel okul açılması konusunda vakıfların an
laşmaları tâdil yetkisi olamaz, fakat özel okul
lar o şekilde vakıflar tarafından geliştirilebilir
ki, bu konuda milletimizin geleceğe ait tasav
vurlarını hazırlamış bulunur, özel okulların
açılması için muhtelif üniversitelere seneler içe
risinde tetkikler yaptırılması, raporlar hazırlattırılması tedbirli bir davranıştır. Fakat, bir
kısım şahısların bir dilekçe ile harb okuluna
varıncaya kadar özel okul açabildikleri, açma
hakkını haiz bulundukları bir ortamda, Vakıf
lar idaresinin kendi gücüyle, kredi imkânlariyle
üniversitelerden alacağı destekle, organizasyon
kabiliyetiyle, böyle yıllara vabeste olmadan, özel
okul açma durumunu tahakkuk ettirmesi müm-
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kündür. Çünkü, okul açan şahısların da bir kı
sım krediyi bankalardan, yan hissesi veya daha
fazlası Devlete aidolan bankalardan aldıkları
vakıadır. Biz, bu konuda yapılacak gelişme
nin bir okula inhisar ettirilmemesini ve bunun
geniş bir kadro halinde tutulması için bir orga
nizasyon hazırlanmasını temenni etmekteyiz.
Ankara'da da vakıflara ait bir bakım yeri,
hastane açılmasını temenni etmiştim, bu husus
ta bir cevap almış değilim. Ankara, Anadolu'
nun özelliği itibariyle, Doğudan, Anadolu'dan
gelen hastalara daha çok muhatabolmaktadır.
Vakıfların Ankara'da da böyle bir tesisi kurmak
için hazırlığa girişmesi gereklidir.
Hepinize saygılarımı sunarım.
BAŞKAN
rum.

Müzakerelerin yeterliğine karar verilmesini
arz ve teklif ederim.
Aydın
Kemal Ziya öztürk
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum;
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
1 nci maddeyi okutuyorum.
Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısı

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdrülüğünün
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 31 534 580 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 30 940 000 lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 10 730 885 lira ki, toplam
olarak 73 205 465 lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — ilişik cetvelleri okutuyorum.
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm

Lira

12.000 Personel giderleri
14 349 502
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Bölüm

Lira

868 735
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
13 784 342
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
1 632 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Yeterlik önergesi var, okutuyoYüksek Başkanlığa

Vakıflar

16 . 2 . 1969

900 001

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

150 000

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri
30 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

290 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

500 000

2D6 000

35.000 Sosyal transferler
9 894 885
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
'
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

80 000

1 nci maddeyi kabul ettiğiniz cetvellerle bir
likte oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
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Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 73 205 465 lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — ilişik (B) cetvelini okutuyorum.
Bölüm
Lira
62.000 Vakıf malları gelirleri
38 720 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
72.000 Özel gelirler
34 485 465
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi ilişik cetvellerle birlikte oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce
1969 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1969 bütçe yılın
da da devam olunur.
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi
cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler,
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok.
Oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün
kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli ve
6760 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde
yazılı kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde
gösterilenler 1969 yılında kullanılamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
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rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 6. — (Geçen yıllar borçlar) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye,
b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar,
1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç), (A/l),
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödemelerden
(Geçen yıllar borçları) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan,
(B) fıkrasındaki (zaman aşımına uğramış)
ibaresi (zaman aşımına uğramamış) olacak efen
dim. Böylece düzeltilmesini rica edeceğim.
BAŞKAN — «Zaman aşımına uğramamış»
olarak tashihini istiyor Komisyon efendim. Tas
hih ettik.
6 nci maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
7 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı, (A/2)
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3)
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü ku
ruluşundaki veznedar ve veznedar yardım
cıları ile fiilen bu görevlerden birini yapan
memurlara ve kıymet muhafızlarına Genel Mü
dürlükçe aylık tutarı üzerinden 30 . 1 . 1964
gün ve 395 sayılı Kanunda yazılı nisbetler da
iresinde hesaplanmak suretiyle kasa tazminatı
1969 malî yılında uygulanmaz.
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6760 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmü
1909 mjalî yılında uygulanmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
9 ncu maddeyi okutuyorum.
Madde 9. — Gider bölümlerinden yapılacak
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi
cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
10 ncu maddeyi okutuyorum.
Madde 10. — 1969 bütçe yılı içinde kapatıl, mak üzere Başbakanlığın onayı ile, 500 000 lira
ya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar
açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir.
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
11 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum.
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Madde 12. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür.
B AŞK AN — Söz istiyen?.. Yok. Oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. Açık oya
sunulmuştur. Lütfen kupaları dolaştırın.
Hayırlı uğurlu olsun.
Muhterem arkadaşlar, sıra Adalet Bakanlığı
Bütçesine gelmiştir, akşam yalnız Adalet Ba
kanlığı Bütçesi konuşulacaktır. Millî Savunma
Bakanlığı Bütçesi yarın salbah başlıyacaktır.
Açık oylama neticesini arz ediyorum.
Beden Terbiyesi 1969 yılı Bütçe kanunu ta
sarısının Millet Meclisince yapılan açık oylama
sında, 141 iştirak, 109fcalbul,30 ret, 2 çekinser
oy çıkmıştır. Açık oylama tekrarlanacaktır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısının Millet Meclisinde yapılan
açık oylamasında, 36 iştirak, 30 kabul, 6 ret oy
çıkmıştır. Açık oylama tekrarlanacaktır.
İştirak nisabı bulunmadığından, vaktin de
gecikmiş olması sebebiyle, saat 21,00 de toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum.
Kapanma saati : 19,55

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 21,00
BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar
KÂTİPLER :'Ramazan Tekeli Urfa), Barlas Küntay (Bursa)

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum.

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi

1/569; Cumhuriyet Senatosu 1/927) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 802; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1164)
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3. — Vakıflar Genel 3Iüdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyon
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/581; Cumhuriyet Senatosu 1/926)
(M. Meclisi S. Sayısı : 801: Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 1176)
BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarıları üzerinde yapılan açık
oylamada gerekli çoğunluk elde edilememiş ol
duğundan bu açık oylamalar tekrarlanacaktır.
Kutular önce sıralar arasında dolaştırılacak,
sonra kürsüye konulacaktır. Sayın milletvekille
rinin oylarını kullanmalarını rica ederim.
B — ADALET BAKANLIĞI

BÜTÇESÎ

BAŞKAN — Şimdi, Adalet Bakanlığı 1969
yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüşme
lere geçiyoruz.
Sayın komisyonun yerini almasını rica ede
rim.
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları
adına söz almış olan arkadaşlarımızın sırasını
ve isimlerini arz ediyorum:
G. P. Grupu adına Sayın Mustafa Uyar,
Y. T. P. Grupu adına Sayın Ali Karalhan,
O. H. P. Grupu adına Sayın ilhami Sancar,
T. i. P. Grupu adına isim bildirilmemiş, M. P.
Grupu adına Sayın Hilmi İşgüzar, A. P. Gru
pu adına Sayın Abbas Çetin.
Grupları adına ikinci defa söz kaydı şu sı
ra ile yapılmıştır : 0. H. P., G. P., A. P.,
M. P., Y. T. P., T. t. P..
Şimdi söz sırası G. P. Grupu adına Sayın
Mustafa Uyar'ındır. Buyurun. Sayın Uyar.
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) —
Şahısları adına söz alanları da okur musunuz?
BAŞKAN — Şahısları adına söz alan arka
daşların sıra ve isimlerini arz ediyorum: Sa
yın Ahmet Ustan, ismail Hakkı Boyacıoğlu,
Mustafa Akalın, Muzaffer Şamiloğlu, Faik
Kırbaşlı, Cevdet Aykan, Ali İhsan Balım.
G. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR
(izmir) —xSayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
1969 yılı, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde,
Güven Partisinin görüş, tenkid ve temennileri
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ni arz ederken, adalet fikri ve duygusu üzerin
de durmanın faydasına işaret etmek isteriz.
Atalarımız: (Adalet mülkün temelidir) de
mişlerdir. Âdil yönetim, eşit uygulama, top
lum hayatında huzur ve sükûnun ilk şartıdır.
Adalet duygusu, kutsal bir kudrete daya
nır.
Türk Milleti, var olduğu günden beri, ada
leti ile cihana ün salmış bir toplumdur. Atala
rımızın yüzyıllarca, üç kıtada hükümran ol
ması, âdil yönetim ve eşit uygulama sayesinde
mümkün olmuştur.
Yirminci Yüzyıl dünyasında, Türk Milleti
de, demokrasi cephesinde yer almış ve Anaya
sasına kuvvetler ayrılığı ilkesini koymuş bu
lunmaktadır.
Anayasamızın 7 nci maddesi: (Yargı yetki
si, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce
kullanılır) demektedir. Bu madde, millet ola
rak yargı erkine ne derece önem verdiğimizin
açık bir misalidir.
132 nci madde, (hâkimler, görevlerinde ba
ğımsızdırlar, Anayasaya, kanuna, hukuka ve
vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiç bir organ, makam, merci veya kişi, yar
gı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.)
demekte ve 133 ncü madde ile, (hâkimlerin
azlolunamıyacağı) esasını koyduktan sonra,
144 ncü madde ile de, (hâkimlerin bütün özlük
işleri hakkında karar verme yetkisi, Yüksek
Hâkimler Kurulunundur) demek suretiyle, hâ
kimlerin tâyin, terfi, nakil ve emeklilik gibi
Özlük işlerinin icra organından alınarak, ba
ğımsız bir kurula verilmiş olması, milletçe, hâ
kimlere verilen değerin ve güvenin açık delili
dir.
Sayın arkadaşlarım,
Hâkimler, beşerî kanunlarla, kutsal adaleti
tecelli ettirmekle görevli olan kimselerdir.
Bu bakımdan, kutsal kudretin temsilcileri
olduklarını unutmamalıdırlar.
Tâbir ve teşbih caiz ise, hâkimlerimiz, ada
lete "gölge düşürmemek için, kendi gölgelerin
den çekinmelidirler.
Hâkimlik görevini, bu görüş ve inanış içe
risinde, bütün maddi ve mânevi vasıflan haiz
olarak, kutsal adaleti tecelli ettirmek için can-
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la, başla çalışan şerefli hâkimlerimizi huzuru
nuzda tebrik ve kendilerine teşekkür etmeyi
bir borç biliriz.
Sayın milletvekilleri;
Hâkimler de her şeyden evvel insandırlar.
Bu bakımdan hâkimler içinde de, biraz evvel
nitelemeye çalıştığımız vasıfta olmıyan kimse
lere maalesef raslamlmaktadır.
Ancak, az da olsa, adalete gölge düşürecek
tutum ve davranışta bulunan ve çevrelerince
hâkimlik güvenini yitirmiş olanlara söyliyeceklerimiz vardır.
Sayın arkadaşlarım,
Adaletin dağıtımında, âdil olmak kadar,
süratli olmak da önemlidir.
H. U. M. K. dâvaların süratle sonuçlanma
sını emreder. Gerçek bu olmakla beraber, tah
kikatı bitmiş ve fakat karar vermek için 1,5
yıldan beri talik edilen dosyalar vardır. Keza
binbuçuk yıl önce duruşmaları bitmiş ve fa
kat ilâmlarının yazılması için bekliyen dosya
lar da bulunmaktadır.
«Duruşma bitti» demek, yetmez, en kısa za
manda karan da yazmak hâkimin görevidir.
Esefle kaydedelim ki, bâzı hâkimlerimiz ka
rarların yazılması için başkâtipleri görevlen
dirmektedir. H. U. M. K. nun emri, kararları
hâkimin yazacağıdır.
Yine, bâzı hâkimlerimiz zamana değer ver
memekte, saat 9 a duruşma koyduğu halde,
belli saatte kendileri gelmemekte ve diledikle
ri zaman görev başından ayrılmaktadırlar.
Değerli arkadaşlarım,
Bağımsızlık ve teminat müessesesi, lâyusellik, hata işlememezlik, başıboşluk, kanunlara
ve nizamlara riayetsizlik, demek değildir.
Hâkimlerin, tutum ve davranışlarının hâ
kimlik nitelikleri bakımından denetiminin tat
min edici olmadığını beyan etmek isteriz.
Denetimsiz adalet, mülkün temelini sarsar.
Denetim, âdil olmazsa, endişe yaratır, kamu
oyunu tatmin etmez.
Adaletin dağıtımında, âdil olmanın ve sü
ratin önemi ne ise, denetimin de âdil ve sürat
li olması şarttır.
Sayın Adalet Bakanının, 45 sayılı Kanu
nun, denetimi ile ilgili ve halen Plân Komisyo
nunda bulunan değiştirme tasarısının biran
evvel kanunlaşması için özel bir gayret sarf
etmesini rica ediyoruz.
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Değerli arkadaşlarım,
Adaletin yerine getirilmesinde önemli gö
revi bulunan Cumhuriyet Savcılarından bah
setmeden geçemiyeceğim.
Anayasamız, savcılara görevlerinin icabı
olan teminatın, tanınmasını emretmektedir.
Anayasamızın savcı teminatım hâkim teminatı
ile aynı plânda mütalâa etmediği açıktır.
Anayasa Mahkemesinin bu konudaki iptal
kararından sonra, Adalet Bakanlığınca bir
hayli geç getirilen, tasarı, kanatimizce, bâzı
noktaları düzeltildikten sonra, genel hataları
itibariyle kanunlaşmasında sakınca olmıyan
bir metindir.
Sayın milletvekilleri,
Savcılarımızın adı, Cumhuriyet Savcısıdır.
Cumhuriyete yönelen taarruzları savacak, de
fedecek olan kimselerdir. Maalesef son yıllar
da, yeni Anayasamızın getirdiği hürriyetleri
suiistimal yoluyla Anayasanın temel ilkelerini
ihlâl eden, Cumhuriyetimize, körpe demokra
simize ve millet bütünlüğüne yönelen taarruz
lar artmaktadır.
Genellikle, her konuyu sokağa dökme çaba
larına karşı, kanunların uygulanmasında gev
şek davranıldığı inancındayız.
Haklı ve kanuni dileklerini kabul etmekle
beraber, fakülte, üniversite, okul ve fabrika iş
gallerini tasvibetmediğimizi belirtmek mecbu
riyetindeyiz. Bunun yanısıra, «boykotla işgal
birdir» denilmek suretiyle yapılan tahrikleri
de üzüntü ile karşıladığımızı beyan etmek is
teriz. (A. P. ve G. P. sıralarından «bravo»
sesleri, alkışlar)
Demokrasimizi maceracıların ve kışkırtma
cıların sorumsuzluğuna bırakamayız. Cumhu
riyet Savcılarının bu konularla yakından ve
ciddî bir şekilde ilgilenmelerini bekliyoruz.
Sayın milletvekilleri;
Anayasanın temel ilkelerini ihlâl suçları ile
ilgili olarak hazırlanan iddianamelerin, bâzı
hallerde, T. C. K. nun ilgili maddelerinin ve
iktisadi, siyasi ve içtimai doktrinlerin iyi bilinmeyişinden ötürü, son derecede yetersiz ol
ması yüzünden bu gibi suçlar ciddî şekilde takibedilememektedir.
Bâzı hallerde, savcıların bu gibi suçları göz
den kaçırdıkları görülmektedir. Bu gibi hal
lerde, Adalet Bakanının sadece savcılara dâva
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açmak emri vermekle yetinmiyerek, savcıları
uyaracak bir tahlil bürosunu merkezî teşkilât
içerisinde kurması gerektiğine dikkati çekmek
isteriz.
Bu gibi suçlarda, suçun propaganda ka
rakterini, çok kere, propaganda fiillerinin te
ker teker değil, fakat birkaç tanesinin bir bü
tün halinde ele alınmasının gerektiğine dikka
ti çekmek isteriz.
Hükümetin, suçların takibinde elinin, kolu
nun bağlı olduğunu iddia etmesini niçin ye
tersiz bulduğumuzu, şu bir iki tavsiyemiz izah
eder sanırız.
Sayın milletvekilleri,
Hükümet, birkaç gün evvel, Anayasa ni
zamına karşı işlenen fiiller hakkındaki kanun
tasarısını Yüce Meclise takdim etmiş bulu»maktadır.
Güven Partisi, insan hakları sözleşmesinde
belirtildiği üzere, hürriyetlerin, hürriyet reji
mini tahriıbetmek amaciyle kullanılamıyacağına inanan, demokratik rejime, Türk Milletinin
bağımsızlığı, egemenliği ve bütünlüğüne ve
Anayasanın dayanağı bütün temel ilkelerine
yürekten bağlı olanların partisidir.
Grupumuzun, bu tasarıyı da bu temel inanç
larına uygun bir davranış içinde inceliyeceğini
beyan etmek isteriz.
Değerli arkadaşlarım,
Adaletin tecelli ve yerine getirilmesinde, hâ
kim ve savcılardan sonra, başkâtip, zabıt kâ
tipleri, icra memurları, mübaşirler ve gardiyan
lara da sorumluluklar yüklendiği malûmunuz
dur. Bu görevlilerin,, kalifiye birer eleman olma
sı için, gerekli yetiştirme kaynakları sağlan
malıdır.
Bunların, gerek görev süresinde, gerekse
emekliliklerinde, sosyal adalet sağlanmalı, ge
çim zorlu ile halde ve istikbalde savaşacak
malî güçle güçlendirilmelidir.
Geçen dönem çıkarılmış olan 60 sayılı Ka
nunla bu görevlilere tazminat verilmesi öngö
rülmüş ise de, uygulamada haklı şikâyetlere
seıbeıbolduğundan, mezkûr kanunun şikâyetleri
giderecek tarzda değiştirilmesi için tarafımız
dan verilen ve halen Adalet Komisyonunda
bulunan teklifimizin biran evvel kanunlaşma
sı için, Sayın Bakanın gayretini rica ediyo
ruz.
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Mübaşirler, 5858 sayılı Kanunla, (D) cet
velinden alınarak, 15 liralık kadrolu devlet
memuru statüsüne alınmış iseler de, yirmi yıl
dan beri aynı kadro ile çalıştırılmakta ve ter
fihleri sağlanamamaktadır.
Mübaşirlerimizin, hiç değilse 30 liralık
kadroya yükseltilmeleri ve bundan sonra alı
nacaklar için tahsil durumlarına göre terfi im
kânlarını sağlıyan mevzuat değişikliği biran
evvel Yüce Meclise getirilmelidir.
Gardiyanlarımızın hali ise, yürekler acısı
dır. Haftada 24 saat izin hakları bulunan bu
görevliler, her gün ceza evinde yatmaktadır
lar. (D) cetveline tabi olduklarından, iki ay
dan fazla hastalığı kabul edilmeyip, devletin
memurlara verdiği ilâç parasından da yarar
lanamamaktadırlar. Yönetmeliğe göre, gardi
yanların ceza evi kazanından yemek yemeleri
öngörülmüş ise de bunun mümkün olmadığını
müşahede etmiş olduğumuzdan, yemek yerine
tâyin bedeli verilmesinin faydalı olacağı inan
cındayız.
Küçümsenemiyecek bir görev yapan gardi
yanlarımızın da, Devlet memurları kadrosuna
alınması için gayret sarf edilmesini rica edi
yoruz.
Değerli arkadaşlarım,
Adalet örgütümüzde, yaklaşık olarak, 18
bin kişi bulunmaktadır. Bunların sosyal gü
venliği için, kurulması düşünülen (adliyeciler
yardım sandığı) kuruluşa Maliye Bakanlığının
menfi cevap vermiş olmasını üzüntü ile karşı
ladığımızı foeyan etmekle beraber, Sayın Ada
let Bakanından bu konuyu, Hükümet içinde
olumlu bir sonuca ulaştırmasını önemle ve ıs
rarla rica ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım,
Her yıl suçüstü ödeneği bütçeye yetersiz
konulduğundan, yıl sonlarına doğru tükenen
ödenek sebebiyle, savcı ve yargıçlarımız bil
hassa vasıta bulamamak gibi bir durumda kar
şılaşmaktadırlar. 1968 yılı içinde mahallî ada
let dairelerinde teraküm etmiş suçüstü borçla
rının biran evvel gönderilmek suretiyle,. düyu
na kalmaması ve dolayısiyle adaletin rencide
edilmemesini Sayın Bakanın takdirine arz edi
yoruz.
Sayın milletvekilleri,
Adaletin dağıtımında, güven unsurlarından
biri de adalet binalarıdır. Maalesef adalet bi-
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nalarımız çoğunlukla ibu güveni vermekten
yoksundur. Bakanlığın bina konusuyla yakın
dan ilgilenmesini bekleriz. Ceza ve tevkif ev
lerimizin durumu ise ayrı bir şikâyet konusu
dur. Bilhassa kira ile tutulmuş olan ceza ev
leri her türlü kolluk ve sağlık şartlarından
yoksundur.
Her ne kadar genel müdürlüğün bu yolda
ki çalışmaları takdire şayan ise de bütçe im
kânsızlıkları sebebiyle bu çalışma kısırlaşmak
tadır. 647 sayılı Kanunla açık, yarı açık ve
kapalı ceza evi olarak yapılmakta olan uygu
lama, cezanın aynı zamanda bir ıslahı nefs mü
essesesi olduğunu açıkça göstermektedir. Açık
ceza evlerinde birçok mahkûmların bir sanat
öğrenerek çıkmaları memnuniyeti mucibolmakla beraber, patronaj kanununun hâlâ çı
karılmamış olması üzüntümüzü celbetmektedir.
Değerli arkadaşlarım, gerek Meclis günde
minde ve komisyonlarda, gerekse Bakanlıkta
hazırlık safhasında bulunan bakanlık teşkilât
kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,
Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usulü
Kanunu, Medeni Kanun, Patronaj Kanunu, No
ter Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Hâkimler
Kanunu, Yargıtay Teşkilât Kanunu, Çocuk
Mahkemeleri Kanunu, Ceza evlerinin iç ve dış
korunmaları hakkındaki kanun, Adli zabıtanın
kurulması Kanunu, ceza evleri yapım ve ba
kım kanunu gibi birçok kanunların biran ön
ce kanunlaşması için Sayın Adalet Bakanının,
çok, hem de pek çok çalışması gerektiğine
dikkati çekmek isteriz.
Sayın milletvekilleri, sözümüzü tamamlar
ken en yüksek adalet mercimiz olan Yargıtayın iş hacminin her geçen gün artmakta oldu
ğu gerçeği karşısında Hükümetin ve Yüce
Meclisin biran evvel gerekli tedbiri almasının
lüzumuna değinir, G. P. Millet Meclisi Grupu
adına Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım.
(G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın
Ali Karahan.
Y. T. P. GRUPU .ADINA ALİ KARAHAN
(Hakkâri) — iSaym Başkan, muhterem millet
vekilleri, Adalet Bakanlığının 1969 malî yılı
bütçesini Y. T. P. Meclis Grupu adına eleştir
mek üzere söz almış bulunuyorum.
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Muhterem milletvekilleri, yeni nizam için
de Adalet Bakanının bir bunalım geçirdiği mu
hakkaktır. Zira, nereden gelip nerede bulundu
ğu gayet iyi bilinen Sayın Adalet Bakanının
nereye gideceği belli değildir. (Gülüşmeler)
1961 Anayasasında adlî istiklâli her türlü
politik baskının dışında tutan düzeni, maale
sef Adalet Bakanımız anlamamakta veya an
lamak istememektedir. Bir tarafta kendini
Yargıtay Başkanı ile karşıkarşıya görmek du
rumuna düşen bu arkadaşımız hazin durumu
nu görünce bu sefer adalet mekanizmasının
bölünmez bir dalı olan ve Anayasa düzeni için
de istiklâli temin edilmiş savcılarımızın tâyin
ve terfilerini bakanlık müdiranından müteşek
kil bir kurula verilmek suretiyle adlî istikra
rı zedeleyici ve Anayasa düzenini bozucu teşeb
büslerden geri kalmamaktadır.
Bu yetmiyormuş gibi, bir taraftan da mat
buata akseden kısmiyle şahidolduğumuz Ana
yasa nizamını koruma kanunlarını huzurunu
za getirmekten çekinmez. Hulasaten görülmek
tedir ki, Adalet Bakanı, sayın bir muhalefet li
derinin dediği gibi, korkunç bir bunalım için
dedir.
Muhterem milletvekilleri, bizim Adalet Ba
kanının şahsına matuf bu teşhislerimiz, Ada
let Bakanının vehmettiği sınıf mücadelelerini
tahrik edenleri veya bölücülüğe sempati du
yanları savunmadan ileri gelmemektedir.
Bu taanlarımız ve kınamalarımız, 61 Ana
yasasını anlamamış olanlarla, kema fissabık
keyfî hareketlerini «kanun hükmüdür» diye
mpskeliyerek yürütmek istiyenlere «dur» de
mek içindir.
Biz deriz ki, Adalet Bakanı mulhterem de
ğil, hâkim muhteremdir. Biz deriz ki, Adalet
Bakanının kafasından geçen ve merkezi teşki
lâtın zihniyeti yazışmalar değil, kanun büyük
tür. Ve yine biz deriz ki, meri kanunları har
fiyen ve seyyanen tatbik etmekle mükellef ta
rafsız, vatanperver Türk mahkemeleri artık
işe hâkimdir.
Şimdi, Anayasanın emrettiği (A. P. sırala
rından müdahaleler) Lütfen dinleyin de belki
bir şey anlarsınız.
BAŞKAN — Efendim karşılıklı görüşme
yin.
ALÎ KARAHAN (Devamla) — Şimdi, Ana
yasanın emrettiği bu düzen içinde fizik yapısı
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küçülmüş, (A. P. sıralarından anlaşılmıyan
müdahaleler) Mahkemenin hesabını kanun gö
rür, sizler gördünüz hesabınızı.
BAŞKAN — Sayın Karahan, niye böyle
müdahalelere cevap veriyorsunuz?
ALİ KARAHAN (Devamla) — Sizin ceva
bınızı... Mahkemeler var, kanunlar...
BAŞKAN — Sayın Karahan, lütfen karşı
lıklı görüşmeyin efendim.
ALİ KARAHAN (Devamla) — Şimdi, Ana
yasanın emrettiği bu düzen içinde fizik yapı
sı küçülmüş, kudretliği temsil sıfatından baş
ka bir gücü kalmamış Adalet Bakanının yapa
cak tek bir şeyi vardır; kendini bir fizik güç
olarak değil, hukuk anlayışı ve yargı organla
rına karşı müspet tutumuyla şahsına mal ede
ceği, makamına kazandıracağı mânevi güce sahilbolduğunu, lâyık olduğunu ispat etmesidir.
Aksi takdirde düzeni altüst edici, keyfi ve po
litik baskıyı bu çarkın vidaları arasına sıkıştı
rıp anarşiyi tahrik edeceğine istifa edip çekil
meli, yerine bu düzene intibak edecek, mazi,
hal ve istikbali yargı örgütlerince emniyet ve
sevgi telkin eden bir şahsa bırakmalıdır.
Muhterem milletvekilleri, (A. P. sıraların
dan lâf atmalar...) Evvelâ dinlemesini öğre
nin, bir muhalif milletvekili grupu adına ko
nuşuyor.
BAŞKAN — Sayın Karahan, lütfen müda
halelere cevap vermeyin efendim.
ALİ KARAHAN (Devamla) — Muhterem
milletvekilleri, «Adalet mülkün temelidir» sö
zü bir defa değil, bin defa bu kürsüden her
hatip tarafından ve her parti grupunca söy
lenmiştir. Bu inceliği şöyle kökü mazide olan
bir misalle canlandınrsak adalet mekanizması
ile oynamak itiyadında olan Sayın Adalet Ba
kanına da isabetli bir emsal vermiş oluruz ka
naatindeyim.
Osman Gazi, Söğütte iken Bursa tacirleri
Söğüt pazarına şeftali getirirler. Bir gün Sö
ğüt Şehremini olan zat, Osman Gaziye giderek
«Efendimiz, Bursa tacirlerinden pazara getir
dikleri şeftaliler dolayısiyle birkaç akçe toprak
bastı parası almaya emri devletiniz müstecap
olur mu?» Osman Gazi, başını kaldırarak «Bu
akçeleri almak için mübahlığına dair kitapta
yer var mı?» Şehremini, «Hayır efendimiz, ki
tapta yeri yoktur.» Osman Gazi, hiddetle,
«Emin, Emin, kitapta yeri olmıyan birkaç ak-
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çeyi fukaradan toplıyacaksın da bunun hesabı
nı Rûzi Mahşerde Peygamlbere ben vereceğim,
olmaz böyle şey» demiş.
İşte bu anlayışı temel edinen Söğüt Beyli
ğinden cihan şümul bir imparatorluk kurduk.
Adalet mekanizmasını... (A. P. Grupuna hi
taben, siz dırdıra devam edin) zorlaması, cemi
yetin çalkantıya tahriki neticesine doğru Sayın
Adalet Bakanının adlî mekanizma içinde tatbi
kat görüp görmediğini bilmem, Yargıtay daire
lerinde değil bir kanun maddesinin, bir içtihat
değişmesinin dahi yargı organlarında yarattığı
keşmekeşi bizzat müşahede etmişimdir. Bu se
beple Sayın Adalet Bakanının 1961 Anayasa dü
zeninin getirdiği yenilikleri etüdederek orada
gövdesi küçük, mânası büyük yerini süratle bu
larak oraya intibakında sayısız fayda görmekte
yiz. Yoksa, her gün başka yollardan politikayı o
bitaraf müesseseye sokmak için mevcut düzeni
zorlamak suretiyle elinde bir tasarıyla huzuru
muza gelmekte devam ederse bu silâhın geri te
peceğinden ve sahibini vuracağından asla şüp
hesi olmasın.
Muhterem milletvekilleri, Anayasa Düzenini
Koruma Kanunu geldiğinde tabiîdir ki, bunun
üzerinde hepimiz hassasiyetle fikir ve kanaatle
rimizi beyan edeceğiz. Fakat bugünden bunun
savunmasını üzerine almış görünen Sayın Baka
nın gazetelerdeki beyanlarına şöyle cevap ver
meye mecbur kalıyoruz : «Bu tasarının karşısın
da» diyor sayın Bakan «'bölücüler ve sınıf mü
cadelelerini tahrik edenler vardır.» Soruyorum,
ismet Paşa Hasan Dinç/er'den daha mı az va
tanperverdir? Soruyorum, Bölükbaşı Hasan Dinçer'den daha mı az vatanperverdir? Soruyorum,
Emin Paksüt Hasan Dinçer'den daha mı az bu
memleketin vahdetini istemektedir?
ALİ TURANLI (Adıyaman) — Ne biçim ko
nuşuyor bu adam? (A. P. sıralarından «güzel
konuş güzel» sesleri)
ALI KARAHAN (Devamla) — Hangi bölü
cü ve hangi sınıf mücadelesini tahrik edici bu
tasarıyı «yok» demiştir? işte Nadir Nadi, Cum
huriyetin kuruluşundan beri ailece cumhurî ida
reye gönül vermiş adam bu tasarının karşısmdadır. İşte Abdi ipekçi, sermayedar olmasına
rağmen bu tasarının karşısmdadır.
(A. P. sıralarından «Ne bağırıyorsun?... ses
leri.)
343 —
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ALÎ TURANLI (Adıyaman) — Aybar'ı be
nimsediğini de söyle.
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz
hatibe lütfen.
AL! KAR AH AN (Devamla) — Bu kürsü ha
tiplere, gruplara tahsis edilmiştir. Gelin konu
şun.
AHMET UYSAL (Çorum) — Aferin, bravo.
Bağırmaya ne lüzum var peki? Güzel konuş gü
zel.
BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale et
meyiniz lütfen Grup adına konuşuyor. Güzellik,
çirkinlik bunu kendisi tâyin eder efendim.
ALt KARAHAN (Devamla) — Ben güzel
konuşmaya, sizin gibi düşünmeye mecbur deği
lim. Olsaydım orada olurdum. (A. P. sıraların
dan «Aybar'ı benimsediğini de söyle» sesleri)
Aybar'ı benimseseydim onun yanında olur
dum.
Anayasa Düzenini Koruma tasarısı topyekûn
muhalefet, vatanperver Türk matbuatı tarafın
dan tepkiyle karşılanmıştır. Bu tepkiyi düzenin
selâmetinin tehlikeye düşeceği endişesinden do
ğan samimî bir anlayış kabul edilmesi yerine,
şahsi endişelerin yarattığı bir hava kabul etmek
gibi basit ve hafif bir hükmün Adalet Bakanı
nın ağzından duyulması, Türk Adalet mekaniz
masının ne kalitede kişinin elinde olduğunu hay
retle bize ispat etmektedir.
Biz Sayın Demirel'in etrafında bu tip bakan
ların bulunmasını A. P. iktidarı adına bahtsızlık
saymaktayız. Adalet, herkesin hakkını herkese
vermektir. Bir hüküm verilecek ve bu hüküm
haksız dahi olsa vatandaş buna «haksız» diyemiyecek, «haksız» dediği için de Dinçer tasarısına
göre, yeniden ceza görecek, yani katmerli zulüm
namuslu vatandaşı izaç ederken bunun adına da
«adalet» denecek öyle mi? îşte mülkün temeline
barut fıçısı yerleştirmesine asla Türk Milletinin
temsilcisi olarak müsaade etmiyeceğiz.
ATIF HACIPAŞAOĞLU (Kayseri) — Doku
nulmazlığından da bahset.
ALI KARAHAN (Devamla) — Tahkikat Ko
misyonundan ekseriyetle çıktı. Çıkabilir.
BAŞKAN — Sayın Karahan, sizden tekrar
rica ediyorum, müdahalelere lütfen cevap ver
meyiniz.
ALİ KARAHAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, siz onları susturun.
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BAŞKAN — Efendim, onlardan rica edi
yorum. Fakat siz mecburmusunuz cevap ver
meye? Karşınızda yüz kişi oturuyor, zaıten
başedemezsinıiK ki hepsine cevap vermekle. Ko
nuşmanızı yapın, bitirin istirham ediyorum.
ALİ KARAHAN (Devamla) — Anayasanın
fikir özgürlüğüne verdiği büyük kıymeti gör
düğümüzde bu tasarının nasıl Anayasa düze
nine tevcih edilmiş ve mânasını yıpratıcı bir
tecavüz olduğunu açıkça görmekte, kâhin olma
ya lüzum yoktur.
Muhterem milletvekilleri, gönül isterdi ki,
bir taraftan savcıları kumandasına almak istiyen, bir taraftan vatandaşın ve matbuatın
iyiye iyi, kötüye kötü demesini önleyici ta
sarılarla her gün karşımızda arz-ı endam eden
Adalet Bakanı, maiyetinde çalışan merkez
teşkilât memurlariyle bu teşkilâta bağlı adalet
a aktör ündeki memur arkadaşların çektiği mad
dî sıkıntıyı telâfi tedbirleri için kanunlar ge
tirsin.
AHMET UYSAL (Çorum) — Konuşman bi
tince benim yanıma gel.
ALİ KARAHAN (Devatmla) — Senin ya
nma gelmem, dışarda görüşürüz.
BAŞKAN — Sayın KaraJhan, sizden rica
ediyorum. Karşılıklı görüşmeyiniz.
ALİ KARAHAN (Devamla) — «Kararın
yarısı kalemdir» sözü zabıt kâtiplerimizin için
de bulunduğu çetin maişet derdi kararından
kurtulamayışının en büyük âmilidir. Keza me
saiye bağlj. olmıyan mübaşirlerimizin sabah
tan, gayrimuayyen saatlere kadar insan ta
hammülünün üstündeki yorgunluklarına kar
şı aldıkları cüz'i maaş insanı dehşete düşür
mektedir. Hele gardiyanlarımızın haftada an
cak bir gün izinli altı günü mahkûmiyetiz mah
kûm gibi kader kurbanlariyle haşr-ı neşr olma
ları karşısında aldıkları para insanı güldürecek
kadar komiktir.
İcra dairelerinin durumu ise bir faciadır.
Ankara icra daireleri bir türlü nlormal binaya
kavuşturulmamış oradaki memurların maddî
sıkıntıları karşısında iş sahipleriyle nasıl gece
yarılarına kadar bir bunalım içinde oldukları
herkesçe bilinen bir gerçektir.
Muhterem milletvekilleri, Y. T. P. Meclis
Grupu şuna inanmıştır ki, bir müessese fizik
yapısı itibariyle ciddiliğini çevreye ispat ede
mezse, o müessese fonksiyonunu icra ederken
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ciddiyeti şüpheye düşer. 20 nci asrın 2 nci yarı
sında dahi hâlâ Türkiye'mizde yargı organlarının
ahırdan ınuhavvel binalarda kirada bulunduk
ları bir vakıadır. Sayın Adalet Bakanının, dört
seneden beri ağlama duvarında gözyaşı dök
meye gelen İsrail hacı namzetleri gibi, muhalif
muvafık milletvekillerinin Merkezî Hükümete
bir adalet binasının inşa zarureti dile getirilirken,
maalesef bu temenniler de boşlukta kalmış, Sa
yın Adalet Bakanlığınca müspet bir anlayışa
mazhar olamamıştır.
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan,
hatibin konuşanalarını duymamıza imkân yok.
Bütçe mJüzakereleri mi yapıyoruz, yoksa soh
bet toplantısı mı?
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen özel konuşmalarınızı yüksek sesle yap
mayınız.
ALİ KARAHAN (Devamla) — İktidar par
tisi muhalefetsiz bir Meclis, istemektedir, o se
beple gürültü çıkarmaktadır, biz ise yine ko
nuşacağız.
Muhterem milletvekilleri, Adalet Bakanlığı
bütçesi üzerinde görüşlerimize hat çekilirken
bir nebze de ceza ve tevkif evleri üzerinde dur
mayı faydalı g^örmkteyüz.
Avrupa matbuatında aleyhinde yazılar çık
mış olmasına rağmen ceza evlerimizin Adalet
Bakanlığı ücra tablosunda müspet bir yer işgal
ettiğini kabul etmekte fayda vardır. Hakika
ten Avrupa infaz sistemleri etüt edilmiş ve yer
yer tatbikat sahasında yurdumuzda tatbik edil
mek suretiyle iyi neticeler alınmak ümitleri be
lirmiştir. İş üzerine müeöses ceza evlerinde ça
lışan kader kurbanı vatandaşlarımızın iş kolllarmda gösterdikleri başarı ümit vericidir. Ha
lıcılık, toprak işletmeciliği ve diğer ufak sanat
kolları yalnız idareci ve hükümlü münasebetle
rinde idarecilerin biraz daha munsif ve kade
rin oraya getirdiği mahkûmlara karşı onların
da vatandaş olduğu hakkında iyi anlayışa sahibolmasını temenni etmekteyiz.

Muhterem milletvekilleri, Yeni Türkiye Par
tisi Grupu olarak en çok hassasiyetle üzerinde
durduğumuz, Adalet mekanizması, bakandan
gardiyanına kadar bu teşkilâtta görev alflnış
her vatandaşın refah içinde olmasını ve bu mü
reffeh insanların fizik yapısı mazbut binalarda
icrai faaliyet etmelerini, daktilo, kırtasiye gibi
ihtiyaçlarının sürat ve ciddiyetle temini sure
tiyle adaletin sürat anlayışının aksamamasını
gönülden 'istemekteyiz.
Bu teşkilâtın başında bulunan Sayın Ba
kanın temsil ettiği yargı organları ile karşı
karşıya değil, onlara saygı telkin eden ve tek
görevi temsil etmek olduğunu bilen bir anlayış
içinde Oturmamış cemiyetimizin oturmasına, re
jimin yerleşmesine en büyük yardımcı olmasını
beklemekteyiz.
1969 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesinin Ba
kanlık mensuplarına, onlara bağlı genel mü
dürlükler ve onlara bağlı personele ve bütün
Türk Milletine hayırlı olmasını diler, hepinizi
saygı ve muhabbetle selâmlarım. (Sağdan ve
ortadan alkışlar)
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın
ilhami Sancar.
C. H. P. GRUPU ADINA İLHAMİ SANCAR
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri,
Adalet bütçesi ve bu vesile ile müesseseleri
üzerinde Grupıımuz sözcüsü olarak görüşlerimizi
açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum.
Tarih boyunca bu konu ürerinde, düşünürle
rin, adaletin sosyal ve siyasi toplumun işleyiş
ve kararlılığında tek ve vazgeçilmez bir prensibolarak birleştiklerini görürüz.
Çünkü, adalet, insanların toplum içinde şe
ref ve haysiyetle yaşamasını sağlar. Bu sebep
le, adaletin gerçekleşmesi ve uygulanması Dev
let yapısı içinde özellik taşır. Bu açıdan Adalot Bakanlığının başta gelen görevi, adaletin
emin ve süratli şekilde gerçekleştirilmesini sağ
lamaktır diyebiliriz.

Modern ceza evleri inşaatı sürüp giderken
kötü şartlar içinde, bilhassa mahrumiyet böl
gelerinde tutuklu ve hükümlülerin gayriinsani
bir hayat içinde oldukları da doğrudur. Temen
nimiz; her il ve ilçede mutlak bir ceza evi inşa
edilmesi ve inşaat mevzuunun mutlak surette
göz önünde bulundurulmasında zaruret olduğu
kanaatindeyiz,
|

Bu görevin yerine getirilmesi evvelâ para
sonra teşkilât ve mevzuat işidir.
Teşkilât, bağımsız yargıçlardan kurulu mah
kemeler, burada görevli yargıçlar, savcılar ve
diğer yardımcı personeli kapsar. Bunun ya
nında Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâ
tı gelir.
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Anayasamız bildiğiniz gibi, yargı yetkisini
açık ve seçik olarak Türk Milleti adına bağım
sız mahkemelere bırakmıştır.
Ayrıca, bu yetkiyi kullanacakların bağım
sızlığını, hâkimlik teminatı ve mesleğini göster
miş, duruşmaların açık ve kararların da gerek
çeli, olması gerektiğini ilân etmiş, mahkemele
rin ve savcılık teşkilâtının, yüksek mahkemeler
arasında da Yargıtayın yeni telâkkilere göre na
sıl düzenleneceğini belirtmiştir. Bu öğünülecek
merhaleye kanun ile düzenleme bakımından, he
men hemen yüz yıldan fazla süren çabalardan
sonra yaklaşmış bulunuyoruz.
Bu düzenlemeden bilhassa bugünkü âcil ihti
yacın Anayasamızın ışığı altında yargıçlar, sav
cılar ve avukatlarla ilgili kanun tasarılarının
bir an evvel kanunlaşması olduğu gereğine ina
nıyoruz.
Vatandaşın, büyük ve âcil ihtiyaç olarak di
le getirdiği süratli, emin ve ucuz adalet ilkele
rine bizi yaklaştıracak hemen hemen hiçbir ka
nuni tedbir, her yılki vaitlere rağmen getirile
memiştir.
Geçen devre nutuklarda belirtilen af, seçim
ve kadro kanunları, dile getirilen vatandaş di
lek ve şikâyetlerinin cevabı olamaz. Bunlar yal
nız mahdut ilgilileri memnun edecek işlerdir.
Anayasamızın 136 ncı maddesi «Mahkemele
rin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yar
gılama usulleri kanunla düzenlenir.» demekte
dir. Halbuki bugün memleketimizde mahkeme
ler teşkilâtı dağınık, eski insicamsız, köhne ka
nunlarla kurulu, yargılama usulleri keza ihti
yaca cevap veremiyen, sürati teminden mahrum
kanunlara dayanmaktadır.
Sayın Adalet Bakanı, 1968 bütçesi görüşme
lerinde Medenî Kanun ve Türk Ceza Kanunun
da, Hukuk ve Ceza Usulü kanunlarında esaslı
değişiklikler yapılmadıkça Mahkemeler Teşkilât
Kanununun çıkarılmasının doğru olamıyaeağını
belirtmiş ve bu konudaki çalışmaların ilerlediği
ni, gelecek devreye yetiştirileceğini açıklamış
idi. Bugün görüyoruz ki, bahsi geçen kanunla
rın tadili gerçekleşmemiştir.
1961 Anayasasının açık hükümlerine, ihtiyaç
ların tazyikine, adaletin aksamasına rağmen,
ne mahkemeler teşkilât kanunu ve ne de
hâkimler ve savcılarla ilgili kanun tasarıları yü
rürlük safhasına getirilememiştir.
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Merkez teşkilâtı ve Teftiş Kurulu saltanat
devri nizamnameleriyle ayakta durmakta yalnız
Ceza ve Tevkif Evleri ile Adlî Tıp müessesesi
oldukça yeni kanunlarla idare olunmaktadır.
Anayasamızın, «Gî-örev ve siyasi sorumluluk,
Bakanlıkların kurulması,» başlıklarını taşıyan
hükümleriyle genel esasları göz önünde tutulur
sa, ihmale tahammülü olnııyan bu konunun öne
mi bir kere daha açıkça anlaşılır. Adı geçen
teşkilât kanunu Ekim 1968 den evvel Meclise
sevk edilmiş ise de henüz komisyonlarda bekle
mektedir.
Kısaca bugün Meclis gündeminde görüşül
mekte olan Avukatlık Kanunu tasarısı ile bek
lemekte olan Patronaj Kanunu vardır. Zannede
rim savcılara ait bir kanun tadili de, teminatla
ilgili bir, iki gün evvel gündeme alınmış bulunu
yor. Bunun dışındakilerin hepsi çeşitli komisyon
lardadır. Çocuk mahkemeleri kuruluşu hakkın
daki tasarı özel bir ilgi beklemektedir. Bu yıl
Milletlerarası Kadın Hukukçular Federasyonu
da bu konu üzerinde durmuş ve temennilerde
bulunmuştur.
Yargıçlardan bâzılarının, bağımsızlığı sorum
suzluk gibi telâkki etmeleri, devamsızlık, işleri
sürüncemede bırakmak, kararları yazmada ge
cikme, çevreleri ile nahoş münasebetleri gibi de
vam edegelen şikâyetler, Adalet Bakanlığının
görevi dışında kalan denetim işlerinin yeniden
ve kendi bünyeleri içinde düzenlenmesi zarure
tini doğurmuştur. Bu ihtiyacı karşılıyacak 45
sayılı Kanunun tadili tasarısının biran evvel
Bütçe ve Plân Komisyonundan geçirilmesini te
menni ediyoruz.
Adalete hizmeti meslek edinmiş genç hukuk
çuları yetiştirme konusu, yıllarca üzerinde duru
lan ve henüz hiçbir tedbir ortaya getirilmemiş
bir sorundur. Bu konu ele alınırken meslek dı
şı ve meslek içi eğitim meseleleri olarak, kül ha
linde ele alınmak lâzımgeldiği kanaatindeyiz.
Bir adalet enstitüsü çerçevesi içinde staj, meslek
okulu, geliştirme kursları, ilmî araştırmalar, in
celemeler ve yayınlar düşünülebilir.
Adalet hizmetlerinin yardımcı kadroları per
sonelinin de durumu her bakımdan gönül açıcı
değildir.
Adlî zabıta üzerinde yarım asırdır konuşul
duğu halde henüz hiçbir neticeye varılamamış
tır. 1964 istatistiklerine göre Cumhuriyet Savcı-
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lıklarına yıl içinde hazırlık tahkikatı olarak in
tikal eden 672 042 dosya görüyoruz. Bunlardan
358 473 ü hakkında dâva açılmış olduğuna gö
re, tahkikatın % 40 mdan fazlası âdeta vatan
daşı taciz ve tedirgin etmekle sonuçlanmıştır.
Sebep aşikâr; okuyup yazması şüpheli veya en
çok ilkokul mezunu zabıta memurları eliyle ya
pılan hazırlık tahkikatının âkibetinden, başka
ne beklenebilir. Yalnız bu sebep bu konunun
müstaceliyetle hallini gerektirir. Bize göre ceza
adaletinin temeli hazırlık tahkikatıdır. Bu hâlin
devamı adalete güvensizliği yaratır.
Geçen yıllar ve bu yıl bütçeleriyle kabul edi
len kadrolar geçici bir ferahlık getirebilir ise
de devamlılık beklenemez. Kadroların yanında
sosyal hizmetlerin de diğer bakanlıklarda oldu
ğu gibi bir plân ve program çerçevesinde, biraz
uzun vadeli dahi olsa, ele alınması gerektiğine
inanıyoruz. Bu cümleden olarak yardımlaşma
kanununun biran evvel gerçekleşmesini bekler
ken, lojman, mesken, ulaştırma, sağlık, bakım
gibi meselelerin de hal çareleriyle birlikte
ortaya konması lâzımdır.
Adalet hizmetleri bakımından bugünkü ve
geleceği kapsayan, Bakanlıkça yapılmış çalışma
lar elimizde yoktur. Halbuki birçok bakanlık
lar bu türlü çalışmaları yapmakta ve milletve
killerine göndermektedir. Devlet istatistikleri
geç yayınlanmaktadır. Elimizde 1960 -1965 ada
let istatistikleri vardır. Bunlarla bu yılın büt
çesi üzerinde isabetli mütalâa söylemek güçtür.
Bu sahada Bakanlık içinde bir ünite kurul
malı, her bütçe görüşülmesinde, her bakımdan
değerlendirilmiş hal çareleri üzerinde mütalâa
lar belirtilmiş çalışmaları ihtiyaç vardır. Bil
hassa kriminolojik sahada öğretim müesseseleri
mizle de işbirliği yapıldığı takdirde çok iyi so
nuçlar alacağımıza inanıyoruz.
Bugün elimizde en yeni bilgi Sayın Bakanın
bâzı sorulara verdiği cevaplar ile bütçe rapor
törlerinin raporlarındaki kayıtlardır. Bunlara
nazaran bâzı rakamlar üzerinde durmak iste
riz :
Adlî mahkemelerden çıkan hukuk ve ceza
dâvaları başlıklı tabloda 1961 ve 1967 yjllarma
ait istatistik bilgiler vardır. Bunlar yedi sene
den ibarettir. Şimdi bunlara baktığımızda gö
rürüz ki, bu yıllar içinde bir yıldan diğer yıla
iş devri: Cezada 1963 ve 1906 yıllarında azalma,
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diğer yıllarda beş senede daima çoğalma görü
lür, bu kadar çok af kanununa rağmen,
Hukuka gelince, 1964 ve 1965 yıllarında
azalma, diğer yıllarda çoğalma görürüz.
Yargıtay iş durumunu gösteren tabloda ise:
Aynı yıllar içinde bir yıldan diğer yıla de
virde ; cezada 1962, 1963 ve 1967 yıllarında azal
ma ve diğer yıllarda çoğalma görürüz.
Hukuk dairelerinde ise, yalnız 1961 yılında
azalma, diğer yıllarda da devirlerde artış görül
mektedir. Her bütçe ile gösterilen çabalara ve
diğer tedbirlere rağmen bu netice iç açıcı değil
dir. Sathi bir bakışla belki savunulabilir, ama
bu konuda henüz bilimsel açıdan ortaya kon
muş neticeler ve mütalâalar görmüş değiliz.
istanbul Barosu Sayın Başkanı, Adalet yılı
münasebetiyle yaptığı açılış konuşmasında bu
konuyu başka bir açıdan inceliyor ve şöyle di
yor: «1965 yılında Yargıtaym Hukuk ve Ceza
Oenel Kurullariyle 18 dairesinden 163 205 ka
rar çıkmıştır ve yaptığı hesaba göre de tek bir
dosyanın tetkiki, tartışması, oyların toplanıp
karar verilmesi ve yazılması için onbuçuk daki
ka ayrılabilmektedir.» Bu sözler en kesif adlî
hâdiseler içinde yaşıyan en büyük baronun baş
kanının sözleridir, insan olarak hayatımız, mad
di ve mânevi varlığımız ile ilgili nihai, Büyük
Meclisimizin dahi üzerinde konuşamıyacağı, bir
karara ayrılabilen zaman onbuçuk dakika olur
sa, bunun önünde her şeyi bir kenara bırakıp
düşünmek ve adalete güveni sağlamak gerekti
ğine inanıyoruz.
Sayın Bakan 1966 yılında 399 836 ceza dâva
sı açıldığını ve 1 milyon 143 bin,kişinin sanık
olarak mahkemelere sevk edildiğini ve senede
250 bin kişinin de mahkûm olduğunu bildiriyor
ve ilâve ederek aynı yıl içinde, ceza ve hukuk
mahkemelerine gelen dâvaların yekûnu yuvar
lak hesap 2 milyon adeddir, diyor. Aynı cevap
ta, adlî kazanın toptan hâkim sayısının da 2 721
olduğunu söylüyor. Biz de kendisi gibi hâkim
sayısını bu rakamı yeni ilaveleriyle 3 bin ola
rak kabul edebiliriz. Basit bir ameliye ile yıllık,
bu 2 milyon işi 3 bin hâkime taksim ettiğimiz
takdirde yılda hâkim başına 666 iş düşmekte
dir. Böyle midir, değil midir, lütfen Sayın Ba
kanın kendi verdiği bu rakamlardan bu netice
çıkar mı, çıkmaz mı? Açıklamasını bekliyoruz.
Muhterem arkadaşlarım;
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Bu fasit daireden sıyrılarak bir başka ince
leme yaparken, tekrar bir başka fasit daireye
girdiğimizi görürüz,
Sayın Bakanın dediği gibi, bugün hukuk ve
cezalarda 2 milyondan fazla dâva ile yine yuvar
lak bir hesap ile bu dâvalarla ilgili 5 milyon
kişi vardır. Ayrıca 40 - 50 bin kişi de ceza evlerindedir. Bu rakamlar yalnızca adlî kaza ile
ilgili vatandaş sayısını gösterir. İdari, malî ve
askerî kaza mercilerinde de vatandaş ve Devlet
ihtilâfları ile ilgili küçümsenmiyecek miktarda
dâva vardır. Dâvada taraf olarak ifade edilen
bu 5 milyon kişiden her birinin bir aile ferdi
olduğu düşünülür ve her aile de 5 kişi olarak
kabul edilirse bu çarpmadan çıkacak korkunç
netice sosyal bakımdan her düşündürücü mese
leden daha önemlidir ve korkunçtur. Çünkü
nüfusumuzun aktif kısmının çoğunluğunun bir
birleriyle mahkemelerde husumet halinde oldu
ğunu görünce millî birlik ve güvenlik nasıl sağ
lanır, nasıl huzur yaratılır diye ürpererek dü
şünmek mecburiyetindeyiz.
İstatistiklere, sosyal düzene ve yürürlükteki
kanunlara bakınca birçok sebepler söylenebilir.
Ama asıl büyük sebep, Anayasamızın sosyal ve
iktisadi hedefler süratle gerçekleştirilmedikçe
idare, bu ilkelere, ihtiyaçlara uygun şekilde
düzenlenmedikçe, kısaca bugünkü bozuk düzen
sürdürüldüğü müddetçe, vatandaşlarımızın ba
rış ve refah içinde yaşamalarını mümkün görmü
yoruz. Bu konuyu partilerüstü bir araştırma
sorunu olarak ele aldığımız takdirde, bütün çıp
laklığı ile gerçekleri ve çözüm yollarını ortaya
koymak mümkün olur kanaatindeyiz. Sorum
luluk şunun, bunun değil, hepimizin omuzlarmdadır.
Muhterem arkadaşlarım;
Hafızalarınızı tazelemek için kısa bir tarih
ten bahsedeceğim, ikinci Cihan Harbi sonunda,
Orta ve Doğu Avrupa memleketleri ideal ve
örnek Anayasalar getirmişler idi. Harb sonu ih
tiyaçları ile yeni akımları göz önünde tutarak
bu Anayasalara uygun kanunlarla cemiyetleri
ni düzenliyemediler. Huzursuzluklar, kargaşa
lıklar, aşırı cereyanların cemiyetlere hükmeder
hale gelmesine sebeboldu, Devlet, komünist, fa
şist, nâzist diktatörlerin eline geçti, ikinci Ci
han Harbine sürüklendiler, harbden sonra da
kimisini haritadan silinmiş, kimisini de demir
perde arkasında esir ve inler görmekteyiz.
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işte bu tarihî hakikatler önünde, cemiyet
meselelerimizi değerlendirmek ve bozuk düze
ne son vermek suretiyle dimdik ayakta, müref
feh Türkiye'yi yaratabiliriz.
Tartışma ve huzursuzluk yaratan bir diğer
konuya da değinmek isterim.
Bir taraftan A. P. li yazar ve sözcüler, ba
sın ve fikir suçlarının affını isterken, diğer ta
raftan yeni yeni kanun tasarıları ortaya ata
rak aydın çevreleri, siyasi partileri bir başka
zemin üzerinde tartışmalara sürüklemiş bulun
maktadır. Endişe uyandıran bu t artışmalar, yeni
getirilen temel haklar hakkındaki tasarı özgürlük
lerimizin korunması ihtiyacından doğmaktadır.
Bu sebepledir ki, umumi huzura tesir etmekte
dir.
NATO tartışmaları arasında bir noktayı
Saym Bakandan öğrenmekte fayda olduğuna
inanmıyorum. NATO görevinde Türkiye'de bu
lunan yabancı askerî personelin işledikleri suç
lar bakımından yargı yetkisini kullanmada ay
dınlığa ihtiyacımız vardır. Bununla ilgili ikili
Anlaşmanın tadili konusundaki beyanlar açıklık
getirmemiştir. Anayasamızın 32 nci maddesinin
ikinci fıkrası ve 136 ncı maddesi muvacehesinde
bahsi geçen sahada yargı yetkisinin devri veya
bu yetkiyi kullanmaktan sarfınazar mümkün
müdür, değil midir? Bu açıdan İkili Anlaşma
nın tadili konusundaki fikriniz nedir? Bu açık
lamanın tartışmaları azaltacağı inancındayım.
Saygı değer arkadaşlarım;
Yüksek müsaadenize sığınarak biraz da büt
çe rakamlarına temas etmek istiyorum.
1968 bütçesi 400 küsur milyon civarında
idi. Hiç şüphesiz bu rakam da Bakanlık tekli
finin altındadır. Tabiatiyle bütçe yık da ifa
edilemiyen taahhütler ve ödenemiyen borçlar
la geride kalmış bulunuyor.
1969 Hükümet teklifini Bütçe ve Plân Karma
Komisyonu 4 milyon küsur eksilterek 433 547 884
lira olarak huzurunuza sevk etmiş bulunuyor.
Eğer bu bütçeler hizmet dairelerince ciddî ola
rak, ihtiyaçlar değerlendirilip, rakamlandmlmış, plân ile ahenkleştirilmiş ise geçen seneden
müdevver bir kısım hizmet, taahhüt ve sair
borç bakiyelerine bu yıl da ekleneceklerle be
raber, gelecek yıllar her sahada büyük aksak
lıklar doğacağından şüphemiz olmamakdır.
Adalet Bakanlığı Bütçesi hemen, hemen bir
cari harcamalar bütçesidir. Bunun içinde de
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personel giderleri büyük ağırlık taşır. Bu yılın I den bahsediliyor. Bunların tamamlanması bu
bütçesinde de, geçen yıllar gibi cari harcama bütçe ile sağlanmış mıdır? Sağlanmamışsa bu
ların genel bütçenin cari harcamalar toplamına haliyle orada hizmete devamı mümkün müdür,
oran ile bilhassa personel giderlerinde daima
değil midir?
bir azalma görmekteyiz.
Adalet binaları da aynı plansızlık ve karar
Hizmetlerin ve ihtiyaçların artması ile oran sızlık içinde görünüyor. Konya, Amasya Adliye
binaları ile Urfa Adliye bloku kusursuz ne za
tılı bir gelişme şöyle dursun, bu azalış adalet
bütçesinin bir gün hizmetini çıkmaza götüre man hizmete girecektir? Ankara, İstanbul, İz
ceğini, idame imkânını dahi bırakmıyacağını mir gibi büyük şehirlerimizin dağınık binalar
göstermektedir. Hiç şüphesiz mesele, başka ve
da, çalışılamıyacak yerlerde kalmaları ne za
sileyle de yukarda arz ettiğim gibi, bir Adalet
man önlenecek, ne zaman bu şehirlerimiz yeni
Bakanlığı meselesi olmaktan çıkıyor, Hükümet
adliye binalarına kavuşturulacaktır?
ler, Meclisler meselesi oluyor, müşterek anlayış
Adalet binalarının teknik ve ekonomik stan
ve gayret meselesi oluyor.
dartlı projeleri hazırlanmış ve alâkalı komis
yondan geçirilerek bir program halinde 1968
Hükümetler, iktidarda kalmayı sağlıyacak
siyasi meselelere, tasarılara, plânlamacılar da
Haziranında plânın emrettiği gibi Devlet Plân
tamamen maddi ölçülerle ekonomik verimlilik
lama Teşkilâtına verilmiş midir? Bunların ta
hedeflerine öncelik verdücçe, hâdiseler ne gös rihleriyle bildirilmesini rica ediyoruz.
terirse göstersin, vatandaş ve milletvekilleri ne
Tahsisi varidat suretiyle adalet yapı işleri
söylerse söylesin, arz ettiğim konularda bir çı
nin karşılanması yolundaki Bakanlık tasavvu
kış yolu bulacaklarını zannetmiyoruz.
runu memnuniyetle karşılıyoruz. Geçmişte tat
Bütçede, ceza ve tevkifevleri de özellik ta
bikattan iyi neticeler alındığını hatırlıyoruz.
şır.
Ceza ve tevkif evlerinin çalışma esasına gö
Bilhassa Ceza ve İnfaz Kanunu hükümleri
re düzenlenmesi, nerede ise 25 seneyi bulmak
nin eksiksiz uygulanmasına yeter bir bütçe gö
tadır. Bu kadar uzun zaman ve tecrübeden
zü ile bu bütçeye bakmak pek kolay değildir.
sonra henüz yolun yarısında olduğumuzu gö
Kapalı ceza evlerinde müşahededen geçerek
rüyoruz. Okuyup - yazma öğrenim nisbeti de
açık ve yarı açık ceza evlerine gönderilmeyi bu orandadır. Bu yolda bir sıçrayışa ihtiyaç
bekliyen pek çok hükümlü vardır. Engeller
vardır. Daha heyacanlı, plânlı ve süratli bir
aşikâr, tahsisat kifayetsiz, ihtiyaçları karşılıçalışmanın mümkün olduğuna inanıyor, bunu
yacak açık ve yarı açık kâfi ceza evi yoktur,
bekliyoruz.
Başlanmamış olanların hepsi yarım durmakta
Adalet Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve
dır. Meselâ îmroz ve Foça'deki açık tarım ceza
Adalet camiasına hayırlı ve verimli olmasını
evleri gibi.
temenni ediyor, hepinizi saygıyle selâmlıyo
rum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Saym Sancar vaktiniz doldu
BAKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın Yu
efendim.
nus Koçak.
C. H. P. GRUPU ADINA İLHAMI SANVakıflar ve Beden Terbiyesi Genel MüdürCJAR (Devamla) — 2 dakikada bitiririm efen
I
lüğü
1969 yılı Bütçe kanun taşanları üzerindim.
I de yapılan açık oylama işlemi devam etmekte
BAŞKAN — Peki efendim.
dir. Sonradan gelen sayın üyelerin de oylarını
0. H. P. GRUPU ADINA İLHAMI SAN
kullanmalarını rica ederim.
CAR (Devamla) — Mardin, Sakarya, Van,
Saat 22,07 Sayın Koçak.
Hakkâri, Niğde ve Adıyaman ceza evlerinin
T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK
ne safhada olduğunu, ne zaman hizmete açıla
(Konya)
— Sayın Başkan, sayın milletvekille
cağını bilmek istiyoruz. Bütçe raportörlerine
ri,
T.
i.
P.
nin Adalet bütçesi üzerindeki görüş
göre bu konularda bütçe ve plân arasında bir
lerini
arz
etmek
üzere söz almış bulunuyorum.
tutarsızlık olduğu işaret ediliyor.
Anayasamız, Türkiye Cumhuriyetinin, insan
Açılış merasimi ve tanışması yapılan istan
|
haklarına
bağlı, millî, demokratik, lâik bir sosbul Yeni Bölge Ceza evinin pek çok eksiklerin349 —
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yal hukuk Devleti olduğunu söyler. Demokratik
hukuk Devletinde yargı yetkisinin ve Adalet
Bakanlığının yerinin önemi açıktır.
Bizim Anayasamız 7 nci maddesi ile yargı
yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahke
meler eliyle kullanılacağını açıklar. Böylece
yargı organlarının, icranın her türlü tesir ve
nüfuzunun dışında, millet egemenliğini kullanan
bir organ olmaları ilkesinin teminatını koyar.
Bağımsız mahkemeler, şüphesiz bağımsız bi
rimlerden, bağımsız bir şeylerden teşekkül eder.
Bu münasebetle hâkim teminatı kadar yargı
organının ayrı bir birimini teşkil eden savcılık
meslekinin teminata kavuşturulması gerekir.
Lüzumu muhakeme, meni muhakeme karar
lan veren, tevkif istiyen, suçluyu, yakalayıp,
cezayı infaz eden, ceza evleri, mahkûmlar ve
mevkuflar emrinde olan ve bütün vatandaşlara
kanunlar önünde eşit muamele yapması gere
ken savcıların, Anayasanın 137 nci maddesinde
öngörülen teminata biran evvel kavuşturulma
sı gerekir. Anayasa Mahkemesinin görevi icabı,
kendisine akseden bu konuda verdiği karar bu
konuda yani 45 sayılı Kanunun savcıların tâ
yini ile ilgili 77 nci maddesinin yeniden düzen
lenmesi konusunda yol gösterici nitelik taşı
maktadır.
Oysa Anayasa Mahkemesinin kararına
rağmen bu maddenin yeniden düzenlenmesi
hakkındaki Hükümet tasarısı maddenin iptal
den önceki şeklini bile aratacak niteliktedir.
Ve kanımızca madde, Adalet Komisyonundan
geçtiği şekilde Yüce Meclislerde kanunlaşırsa
bu kanunun Anayasaya aykırı bir kanun olması
gayet tabiîdir.
Hükümetin ve Adalet Bakanlığının yeni
tasarısında Bakana, müsteşera ve. bütün umum
müdürlere savcıları tâyin ve nakil yetkisi ve
rilecek savcılık, Anayasanın 137 nci maddesi
nin gösterdiği teminat yerine, tamamen siyasi
iktidarın emrinde basit bir kalem işi haline
getirilmek istenmektedir.
Bu tutumu ile Adalet Bakanlığı ve Hükü
met ya yargı bağımsızlığı prensibinin anlamı
nı kavramıştır veya yargı organlarının politik
organdan, yürütme organından bağımsız olamıyacağından Anayasa hükümlerine rağmen ısrar
etmektedir,
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Bize göre bu davranış ve zihniyet, her iki
halde de Anayasamızın kuvvetler ayrılığı siste
mine aykırıdır. Denilecektir ki, bu tâyin için
toplanacak kurulda bulunan müsteşar ve umum
müdürler teminatlı hâkimlerdir. Bizim de bu
na cevabımız, icranın içinde bir bakanlıkta her
hangi bir memuriyet kadamesinde yargı yetki
sini kullanmıyan kişilerin böyle bir teminata
ihtiyaçları yoktur. Bu teminatın kimseye de
faydası yoktur. Bakan adına imza eden, paraf
eden umum müdürlerin hâkim teminatına ih
tiyacı olamaz. Esasen bir umum müdürün böyle
bir teminatını lüzumlu gösteren bir Anayasa
prensibi de yoktur. Sözde teminatı olan, fakat
memur durumunda olan zevatla Anayasa gere
ğince ve gördükleri iş itibariyle teminata ihti
yacı olan savcıların teminat haklarını ortadan
kaldırmamalıyız.
Adalet Bakanlığı, zihniyetiyle antidemokra
tik bir görünüş arz ettiği gibi somut eylemle
riyle de Anayasa ve demokratik hukuk Devleti
(anlayışından uzaklaşır görünmektedir.
Geçen sene bütçesinde de bahsetmiştim; o
zaman Fenike Savcısı iken 27 Mayıs Bayramın
da 27 Mayısı gerektiren nedenlerden ve Anayasa'dan söz ettiği için, Koyulhisar'a tâyin olu
nan Savcı Şiar Yalçın, îngilizceyi ve Fransızcayı iyi bilen, Paris Hukuk Fakültesinde Dev
let doktora imtihanını vermiş aydın bir kişidir.
Bu savcı arkadaş geçen sene kanunlaşıp, Ana
yasa Mahkemesince iptal olunan Seçim Kanu
nunun tadili hakkındaki Kanunu Ekonomist
Dergisinde tenkid ettiği için, basında yazıları
çıktığı, toplumcu bir aydın olduğu için Sayın
Bakanın onayı ile Ceza işleri Umum Müdürlü
ğü tarafından Yüksek Savcılar Kuruluna ve
rilmiştir. Bu zat hakkında bir süre önce veri
len işten el çektirme karan Danıştayca yürüt
meyi durdurma kararı verilerek yürürlüğe ko
nulmamıştır. Adalet Bakanlığının, Savcılığı,
Anayasa, demokratik ölçüler ve sosyal adalet
ilkeleri içinde bir anlayışla yapan adalet mensuplan hakkında buna benzer bir hayli olum
suz tasarrufları olmuştur. îşte bu tasarrufla
rın tasallutundan savcıları kurtarmak, yargı
bağımsızlığını halk nazannda şüpheli görün
mekten kurtarmak için savcı teminatına ihti
yaç vardır. Yani bu bütçe dolayısiyle bir kaç
kere tekrar ettiğimiz bir husus var; yine bu
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bütçe dolayısiyle birkaç kere tekrar ettiğimiz
bir husus vardır; yapılmadığı ve yapılamadığı
için onu da tekrar edeceğiz. Hukuk Fakültesi
olan yerlerde üç ayda veya altı ayda bir hâ
kimler Danıştay, Yargıtay üyeleri hukuk ho
caları ile bir araya gelerek Ceza, İdare, Anayasa
hukukunun aktüel meseleleri ve modern uygu
lamaları hakkında kollegyum yapmalarıdır. Bu,
çok az masrafla, hattâ hiç masrafsız olacak bir
iştir. Adalet Bakanlığının bu güzel geleneğin
tesisinde öncülük etmesinde büyük ve bugün,
yarın için sayısız yarar vardır.
Bir de ceza evleri konusuna değinmek ihti
yacını duymaktayım.
Sayın milletvekilleri; esefle söylemek gere
kir ki, ceza evleri bugün mahkûmu ıslah ede
cek vasıfta değildir. Genellikle, ceza evleri
personeli zâlim, ceza evlerinin, ıslah evlerinin
durumu fecidir. Buralara bir kere düşenler
eğer karakter selâbetine sahip değillerse top
lumca kaybedilmiş kişiler haline gelirler.
Yine ceza evlerinde çalışan mahkûmların bu
çalışmaları karşısında aldıkları ücretler karın
doyurmaya yetecek kadar değildir; 2,5 lira ve
ya 4 lira yövmiye ile bir kimsenin çalıştırılması
anıgaryeden başka bir şey değildir. Ceza evle
rinde çalışan mahkûmlara emeklerinin karşı
lığı, dışarıda çalışan işçilere verildiği gibi ve
rilmelidir.
Ceza evlerinden bahsederken burada mah
kûm ve mevkufların kişi başına iaşesi için tah
sis edilen 135 kuruşun da çok az olduğunu be
lirtmek gerekir. Yoksul ve yolsulluk, ekonomik
ve sosyal zaruretler yüzünden ceza evlerine düş
müş vatandaşların 135 kuruşa değil yeterli ve
haysiyetlerini koruyabilecek derecede beslen
meleri, hattâ fizikman varlıklarını sürdürme
leri bile mümkün olamaz. Bu yüzden ceza ev
lerinde hırsızlık, esrar kaçakçılığı, kumar ve
her türlü iyi sayılmıyan yollarla para kazanıl
dığından da bahsolunur, dayılar, meydancı
lar türer. Bu hususlarda da bakanlık yetkilile
rinin dikkatini çekmeyi faydalı buluyorum.
Yine oeza evlerinde özellikle siyasi tutuklu
ve mahkûmlara Ceza Usûlü Muhakemeleri Ka
nununun hükümleri de göz önüne alınmak su
retiyle onların haysiyet ve itibarlarını koruya
cak şekilde davranılması, kabalıktan ve sertlik
ten kaçınılması ve mümkün mertebe bunların
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âdi suçlulardan ayrı tutulması her devir için
göz önüne alınması gereken bir prensibolmalıdır.
Bir de bu vesile ile istanbul, Ankara, İzmir,
Adana, Zonguldak gibi yerlerde iş mahkemeleri
sayılarının azlığı ve işlerinin çokluğundan bah
setmeyi faydalı görüyoruz, iç mahkemelerinin
teşkili bakanlığın takdirine bağlıdır, istanbul,
500 bin işçiyi barındıran bir şehir olduğu hal
de 4 iş mahkemesi, 16 sulh hukuk mahkemesi,
20 asliye mahkemesi vardır, iş mahkemeleri se
ri ve şifahi usulü muhakemeye tabidir. Fakat
3, 4 aylık taliklerle işçiler şahıs olarak, sınıf
olarak perişan olmakta, dâvalarını takibedemez duruma gelmektedirler. Bakanlık sulh
mahkemelerine de bu hususta yetki verdiği
takdirde bu konuda işlerin daha çabuk intacı
suretiyle sosyal adaletin mahkemeler eli ile sağ
lanmasına katkıda bulunmuş olacaktır. Bu yol
şâyânı tavsiyedir.
Burada aktüel önemli bir konuya daha de
ğineceğiz. Gazetelerin yazdığına, TRT nin bil
dirdiğine göre, Anayasa düzenini koruma ta
sarısı adında bir tasarı Hükümet tarafından
Meclise sevk olunmuş bulunmaktadır. Gazete
ler Kanunun metnini de yayınladılar. Henüz
tasarıyı görmedik, ama gazetelerde yazılanlar
doğru ise bu tasarı Anayasanın getirmiş oldu
ğu temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır
maktadır. Ayrıca ceza hukukunun, suç sayılan
fiilin maddi ve mânevi unsurlarının açık se
çik tarif edilmesi hakkındaki prensibi de ih
lâl edilmiştir. Böylece Anayasamızın halktan
yana, sosyalizme açık niteliği görüimemezlikten gelinerek toplumumuzda görülen bağım
sızlıktan yana, sosyalizmden yana, fikir özgür
lüğünden yana olan hareketler baltalanmak
isteniyor. Bu teşebbüs boşunadır. Toplumların
ileriye doğru gelişmeleri böyle tera ve tutucu
kanunlarla durdurulamaz. Bu kanun tasarısı
ancak Hükümetin Anayasaya ve demokrasiye
karşı olduğunu bir kere daha açıklıkla ortaya
koymaktan başka bir fayda sağlamaz.
Sayın arkadaşlar; kanunlar cemiyetin daima
gerisinde kalmaya mahkûmdur. Eğer demok
rasiye uymayı itiyat haline getirmezsek, de
mokrasiye içtenlikle bağlı olmazsak ne kadar
kuvvetli kanunlar yaparsak yapalım bir zaman
sonra o kanunların cemiyetin ihtiyacına kâfi
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gelmediğini, o kanunlarda birtakım boşluklar
bulunduğunu birtakım insanlar iddia edecek
leridir. Nitekim bir zamanlar en sert kanunlar
arasında sayılan 141 ve 142 nci maddelerin de
bugün iktidar yetkilileri tarafından boşlukla
rının bulunduğu ve bu kanunlarla emniyetin,
aisayişin ve huzurun sağlanamadığı iddia olun
maktadır.
Muhterem arkadaşlar; elbette yeni gelen
kanunla da bu memlekette sosyal adalet, top
rak reformu ve her türlü Anayasanın getirdi
ği reformlar ve teminatlar getirilmedikçe, han
gi kanunu yaparsanız yapınız, iktisadi kanunlar
siyasi kanunlarla idare edilemiyeceği için, yine
birtakım açııklar vereceksiniz ve yine huzur
suz olacaksınız. Huzur, yapma kanunlarla, suni
kanunlarla sağlanamaz. Huzur, cemiyetin gidi
şine ayak uydurabilecek, sosyal ve iktisadi ih
tiyaçları karşılayacak; kanunlarla sağlanabilir.
Onun için bu yapacağınız kanunun da bir za
man sonra boşlukları bulunduğu birtakım
insanlar tarafından iddia olunacak ve yeni yeni
kanunlar getirilmeye çalışılacaktır. Yine de hu
zur gelmiyecektir. Huzurun tek yolu Anayasa
ya uymak, demokrasiyi yürekten benisemek ve
Türk halkının ihtiyacı olan kanunları biran
evvel peşi peşine getirmek ve buradan çıkar
maktır. Bunu yapmadığınız sürece ne kadar uğ
raşırsanız uğraşın hem kendiniz huzursuz ola
caksınız, hem de huzursuzluktan millet kurtulamıyacaktır. Onun için hepimizin müşterek dâ
vası, müşterek konusu Anayasayı benimsiyerek,
Anayasaya uygun reformların çıkmasına çalış
mak olmalıdır. Ve Adalet Bakanlığını da bu
yoldaki faaliyetlerde öncü olarak görmek is
teriz. Geçen sene de belirtmiştim; maalesef bi
zim Adalet Bakanlığı şimdiye kadar bu konu
da hiçbir olumlu faaliyet göstermiş değildir.
Ve son getirdiği kanunla da bu olumlu teşeb
büslerden yana olmadığını açıkça ortaya koy
maktadır.
Muhterem arkadaşlar; kanunlar gelir ge
çer, kanunlar yapılır, fakat kanunlar eğer ce
miyetin o günkü ihtiyacına ve ilerideki ihti
yacına cevap vermiyorsa kanunların çok kısa
zamanda eskidiğini görürüz. Ve bu kanunlar
birtakım yazılı belgeler olmaktan daha ileriye
gidemez, ve ileride bizim gelecek kuşaklar ta
rafından suçlanmamızı intacetmekten başka

16 . 2 . 1969

O : 3

bir fayda sağlamaz. Nitekim, Ceza Kanununun
birtakım maddeleri de kabul olunduğu zaman
aynı şeyler söylenmiş, bu maddelerle huzurun
sağlanamıyacağı, huzurun ancak ekonomik, sos
yal kanunlarla sağlanacağı ileri sürülmüştü. O
zamanlar; ezeceğiz, keseceğiz nidalariyle bu
kanunlar çıkarılmış ve cemiyetin ancak bu şe
kilde huzura kavuşacağı iddia olunmuştu. Fa
kat görülüyor ki, o kanunları getirenler ve o
kanunların prensipleri toplumu huzura kavuşturamamıştır. Bu tasan da toplumu huzura kavuşturamıyacaktır. Ve bu tasarı huzursuzluğu,
kanaatimizce artıracaktır ve bu huzursuzluk
şimdiden başlamıştır.
Muhterem arkadaşlar; bugün radyonun ver
diği habere göre ve duyduğumuza göre, işte
toplum ihtiyacına cevap vermiyen kanunlardan
ve toplum polisinin görevini aşarak gençlere
saldırmasından, iki genç arkadaşımız ölmüş ve
30 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıl
mıştır. Ve olaylar devam etmektedir. (A. P.
sıralarından, «toplum polisi değil», sesleri).
Muhterem arkadaşlar; ben böyle biliyorum,
böyle söylüyorum ve buna benzer olaylar ve
örnekler de vardır, dün de Ankara'da buna
benzer hâdise şeyler cereyan etmiştir. Arkadaş
lar, huzuru sağlamanın yolu, cemiyetimizin gi
dişine, ihtiyaçlarına doğru teşhis koymak ve
ona göre kanunlar yapmaya çalışmaktır. Yok
sa, eğer gerekiyorsa Anayasanın prensipleri
ortaya konur, açıkça tartışılır, fakat kalemlere
ve ağıza gem vurmaya kalkışılmaz. Ve bunu
yapmakla da hiçbir şey kazanılmaz. Onun için
arkadaşlar, yapacağınız kanunlar size hiçbir
şey kazandırmıyacaktır. Yapacağınız kanunlar,
huzurun tesisine kâfi gelmiyecektir. En başta
sizin huzurunuz daha fazla bozulacaktır.
Bütün bunları söyledikten sonra, Adalet
Bakanlığı Bütçesinin bütün Bakanlık mensup
larına ve Türk halkımıza yararlı olmasını te
menni eder, hepinizi saygiyle selâmlarım.
BAŞKAN — Millet Partisi
Sayın Hilmi işgüzar, buyurun.

grupu

adına

M. P. GHUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR
(Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
1969 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi müna
sebetiyle Millet Partisi Meclis Grupu adına gö
rüşlerini arz edeceğim.
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Sayın milletvekilleri,
Türk Milleti tarih boyunca hürriyeti ve
insan haklan için mücadele vermiş ve bu uğur
da unutulmıyacak büyük fedakârlıklar yapmış
tır. Hürriyetsiz yaşamayı kendisi için zul tslâkki etmiş olan milletimiz, bugünkü duruma
gelinceye kadar çok savaş vermiş, şeref dolu
tarihinde zaferlerine adaleti temel almıştır.
Egemenlik kayıtsız- şartsız
milletindir,
sözünü yazdırıncaya kadar demokrasi mücade
lesinde geçirdiğimiz badireleri unutmamak lâ
zımdır. Adalet de tıpkı böyledir. Adalet mül
kün temeli ve bu zihniyette asırlarca cemiye
timizi etkiliyen Türk Milletinin değişmez bir
prensibi olmuştur, imparatorluğun en muhte
şem olduğu zamanda ecdadımızın idaresi altında yaşıyan yabancı devletlerin mensup
ları Türkün adaletli idaresinden ve kendile
rine kanun önünde yapılan eşitlik ilkesin
den bugüne kadar nesillerini idame ettirebil
mişlerdir. Âdil olmıyan idarelerin ve devlet
lerin günün birinde zeval bulacağı da tarihî
bir gerçektir. Bu bakımdan adaletin tevzii
ve kanun önünde eşitlik prensibi ayrı bir
önem taşımaktadır. Neden bütün insanlar bu
güne kadar, hattâ bugün bile durmadan bitmiyen kavgalar içindedir. Elbette bunun bir
sebebi vardır, insanların mücadelesi hürriyet
leri içm olmuştur, insanların mücadelesi insan
ca yaşamak hakkını, hürriyetini teminata
bağlamak, başka bir deyimle korkusuz yaşamak
için olmuştur, içinde bulundukları hürriyetin
daha iyi hâle getirilmesi için mücadele yapılagelmektedir ve yapılacaktır.
Milletimiz hürriyeti için, haysiyetli yaşa
mak için kanı pahasına çok çetin savaşlar ver
miştir. 1839 Fermanından bu yana geçen bir
Asırdan fazla zaman içindeki seyri gözden ge
çirecek olursak Türk Milletinin demokrasiyi,
hür nizamı ve insan haklarını yerleştirmek için
yaumış olduğu mücadele kendiliğinden ortaya
çıkar.
Dünyanın hiçbir yerinde kendi vatandaşı ile
yabancı uyruklu kimseler arasında mahkeme
önünde eşitlik, kanunlarında adaleti tevzido
farksız muamele yapılmaz iken, milletimiz ve
Türk Devleti adalete ve hürriyete saygılı ol
dukları için, bu tefriki yapmamışlar, yerli ya
bancılar arasında kanunları âdil ölçüler içinde
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eşidolaraJk tatbik etmek şerefini kazanan bir
millet seviyesine gelmiştir.
Sayın milletvekilleri,
Herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, dev
redilmez temel hak ve hürriyetlere kavuşması
elbette kolay olmamıştır, işte bu temel hak ve
hürriyetler Anayasanın teminatına ancak mem
leketimiz 1961 yılında kavuşabilmiştir. Tüm in
sanların mal, can ve ırz emniyetlerinin sağ
lanması fertlerin her türlü hürriyetlere ka
vuşması özellikle seyahat, haberleşme, düşünce
ve inanç hak ve hürriyetlerine, bilim ve san'at,
basın ve yayınla ilgili hürriyetlere, toplantı hak
ve hürriyetlerine ve nihayet hak arama hürri
yetlerine kavuşmalarında Adalet Bakanlığı'nın
cemiyet içinde temsil, ettiği o cemiyetin sosyal
bünyesine en uygun şekilde kanunlar çıkarmak
suretiyle önemli vazifeleri olduğunu da bu vesikile işaret etmek mecburiyetindeyiz.
Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında Adliye
Bakanlığı kendisine bağlı mahkemeler yoluy
la ve savcıları eliyle inkilaplanmızın ilkelerini
Cumhuriyetin toplumumuz için getirdiği ham
leci kanunlann tatbikini samimiyetle ele almış,
ona içtenlikle bağlı olarak cemiyete huzur, em
niyet ve düzen getirecek şekilde tatbik etmek
te çok büyük hassasiyet göstermişlerdir. Zama
nın Adliye vekilleri sık sık yaptıkları kontrol
tamim ve tefüsleriyle Cumhuriyet Türkiye'sin
de vatandaşların âdil idareye, mahkemelere ve
kanunlara itimat ve emniyetini sağlamışlardır.
Yurtta sulh adalete saygı ile olacağına, ina
nanlar, fertlerin devlet adaletine içten bağlılıklannı kuvvetlendirici tatbikat göstermek
mecburiyetindedirler. Edirne'den Ardahan'a,
Sinop'tan Mersin'e kadar bir baştan bir başa
uzanan her bir yurt köşesinde milletimizin ada
letli mahkemeler elinde eşitlik prensiplerine gö
re yargılanması, haksızlann ezilip mağdurlara
hakkın teslim edilmesi, Adalet Bakanlığı'nm
hazırladıklan kanunlann imkânlanyla ve Ada
let bakanlannın enerjik, idealist ve ülkücü tu
tumlanyla sağlanabilmiştir. Atatürk devrinde
ve Türkiyesinde yurtta emniyet ve asayiş sağlanabilmişse bunun gerçek temelinde yatan se
bep adaletin haklıya verilmesi, zalimin ezil
mesi ile olmuştur.
Kanaatlimize göre cemiyette huzur ve emniye
tin tek ve çıkar yolu her sahada âdil ölçüler içe
risinde adaletli olmaya bağlıdır. Hele mahkeme-
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lerde savcılara ve hâkimlere düşen en büyük va
zife temelinde adalet olmıyan kararları vermek
ten sakınmaktır. Kanunsuzlukları meslek haline
getirmek istiyen kişilerin hak ve hürriyetlerime
tecavüz etmekten sakınmıyan kimselerin hukuk
devleti içinde cemiyetin nizamını korumak için
(bunları ezmek olmalıdır. Yeri gelmişken ifade
edeyim ki, cumhuriyetin kuruluş yıllarında yur
dumuzda meydana getirilmek istenilen huzursuz
luklar, yer yer yapılmak istenen kanunsuz ha
reketler kısa zamanda ortadan kaldırılmış, cemi
yette fertler huzura kavuşturulmuş ise bunun en
'büyük sebebi idealist cumhuriyet savcıların ve
kanunları taltlbik eden şerefli Türk hâkimlerinin
cesur davranışllariyle aldıkları karar olmuştur.
Adalet duygusu tüm fertlerin kalbinde ve kafaısında yerini bulmadığı müddetçe ve cemiyette ni
zamı korumak elbette kolay olmıyacaktır. Bura
da hemen şunu ifade edelim ki, cumhuriyet dev
rinde cemiyetimize hizmeti geçmiş gerçek, cesur
ve bilgili Türk adliyecilerine ve zamanın Adliye
vekillerine bugünkü hukuk devletine kavuşma
mız için zamanında göstermiş oldukları çalışma
larından dolayı Yüce Meclis huzurunda kendi
lerini hürmetle yadetmeyi bir vazife telâkki et
mekteyiz.
Sayın milletvekilleri,
Adiye Bakanlığı 1961 Anayasasının meri
yete girmesinden sonra çalışmalarını tamamen
değiştirmiş bulunmaktadır. Memleketimizde
(kuvvetler ayrılığı prensibi hâkim olduğundan
yargı organları bağımsız haldedir. Anayasanın
7 nci maddesi yargı yetkisinin Türk Milleti adı
na bağımsız mahkemelerce yapılacağını âmir
dir. Yine Anayasamızın 3 ncü bölümünde yargı
başlığını taşıyan kısmında mahkemelerin bağım
sızlığı öngörülmüştür. Anayasanın 132 nci mad
desinde hâkimlerin görevlerinde bağımsız ol
dukları Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicda
ni kanaatlerine göre hüküm vereceklerini söy
lemektedir. O halde Anayasaya göre hiçbir or
gan, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin
kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir
ve talimat veremezler. Genelge gönderemezler.
Tavsiye ve telkinde bulunamazlar. Görülmek
te olan bir dâva hakkında Yasama Meclislerin
de yargı yetkisinin kullanılmasiyle ilgili soru
Sorulamaz. Görüşme yapılamaz veya her hangi
(bir beyanda bulunamaz. Yasama ve yürütme
organlariiyle idare, mahkeme kararlarına uy
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mak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahke
me kararlarını hiçbir surette değiştiremezler.
Ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
Bu durum malhkemelerin bağımsızlığını göster
mektedir.
Mahkemelerin bağımsızlığını, hâkimlerin te
minata kavuşturulmuş olmasını adaletin her
şeyden mâsun olarak tecelli etmesi için bir ga
ranti telâkki ediyoruz. Adalet Bakanlığının mah
kemeler üzerinde herhangi bir yetkisi kalmamış
tır. Adalet Bakanlığı hazırlıyacakları kanunlar
la Türk adaletinin izlediği politikaya hizmet et
miş olacaktır. Bugün mahkemelerimizin çalış
ma tempoları çok yavaş olmaktadır. Dâva sahip
leri mahkemelerdeki işlerinden dolayı şikâyetçi
dirler. Yıllarca mahkeme koridorlarında gel - git
işimden yorulmakta, adaletten soğumakta ve
maddi yönden de yıpranmaktadır. Bunun çare
leri aranmalıdır. Adaletin en iyi şekl kanuna,
hakka ve vicdana uygun ve süratle verilenidir.
Mahkemelerin çalışmalarına mâni usul ve kanunlarsa, bunların tesbiti ile giderilmesi mah
kemelerle sıkı sıkıya ilgili olan Adliye Bakan
lığına düşen en önemli bir görevdir.
Sayın milletvekilleri;
Hâkim teminatı üzerinde de kısaca durmak
istiyoruz. Anayasanın 133 ncü maddesi hâkim
lerin azlödemiyeceğini, hâkim teminatı özlük iş
leri ve emeklilik işlerine aittir. Keza 134 ncü
maddesi: Hakimlerin nitelikleri hakları ve ödev
leri, atanmaları, aylık ve ödenekleri, meslekte
ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin
geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi hakla
rında disiplin, kovuşturma açılması ve disiplincezası verilmesi, görevleri ile ilgili suçlardan
dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanması
na karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerek
tiren suçluluk veya yetersıizlik halleri ve diğer
özlük işleri.. Mahkemelerin bağımsızlığı esasına
göre kanunla düzenlenir, kaydım taşımaktadır.
Bu hale göre hâkim teminatını devamlı ola
rak yerde kalmak mânasında başka bir deyim
le bir hâkim teminatı ölünceye ya da emekli
olunacaya kadar o yerde kalacak mânasında
anlamamak lâzımdır. Yer teminatı coğrafi te
minattır. Bu bir kanunla düzenlenmek mecburi
yetindedir. Hâkimlerin özlük işleriyle emekli
ve ceza işleri dışında ayrı bir konudur. Teminat
hâkimlerin keyfe göre muameleyi önleyen bir
tedbirdir.. Kanunla coğrafi teminatın düzenle-

M. Meclisi

B : 53

16 . 2 . 1969

O : 3

neoeğine Anayasamız cevap vermiştir. Hâkim I çok uzaktır. Mutlaka hâkimlerin denetimi esaslı
teminatı var diye bâzı büyük şehirlere ve sos- j bir şekilde düzenlenmeli, bu hususla ilgili ka
yal, ekonomik, kültürel imkânların bol ve mü nun tasarısı Yüce Meclise getirilmelidir.
Muhterem milletvekilleri;
sait olan yerlerine gelip vazife almış olan hâ
En yüksek yargı organlarından biri de Yarkimler ölünceye kadar buralarda mı kalacaktır?
gıtaydır. Adliye mahkemelerinin verdiği karar
Mahrumiyet bölgelerinde vazife almış yargı
ve hükümlerin son inceleme merciidir.
organlarında aynı sıfatı taşıyan hâkimlerimiz
Yıllarca mahkemelerde hakkını almak için
bir ömür boyu halen bulundukları kötü şartlar
mücadele eden vatandaşlar nihai karar yeri olan
içinde vazife mi göreceklerdir? Bunu kabul et
Yargıtaya intikal eden dâvalarının neticelerini
mek mümkün değildir. Bu ne Anayasaya, ne
çok geç almaktan dolayı duydukları üzüntü bü
sosyal adalete, ne de insan vicdanına uyar. Geç yüktür. Mahallî mahkemenin verdiği karar ve
kalmadan bu konu ele alınmalıdır. Yurdumuzun
hükümleri inceliyen Yargıtay, her nedense kad
coğrafi durumuna göre bölgelere ayrılmalı ve
ro istekleri karşılanmış olmasına rağmen bir
her bölge için bir periodik dönem çalışma süresi türlü çalışmalarını hızlandıramamaktadır. Yar
kabul edilmeli ve meselâ bu süre 4 - 6 sene ola
gıtay daire ve umumi heyetlerinin toplanmaları
bilir, bu periodik dönemi bitince en mahrum
hususunda kanuni mahzurlar mevcut ise bunun
yerden en iyi yere doğru hâkimlerin nakilleri la ilgili usûl kanunlarının değiştirilmesini bil
yapılmalı emeklilik çağına yakın zamanlarını hassa rica ediyoruz.
büyük şehirlerde geçirmeleri sağlanmalıdır.
Sayın milletvekilleri;
Anayasanın 137 nci maddesi Cumhuriyet
Mahkemelerde hâkimler için en yakın çalış
savcılarının ve kanun sözcülerinin özlük işleriy ma arkadaşları ve zabıtlarda imza birliği şart
olan zabıt kâtiplerinin durumları da ele alınma
le vazifelerini yapmada teminatlarının olacağını
lıdır.
Maddi yönden güç şartlar içinde vazife gö
ve bunun kanunla temin edeceğini işaret etmiş
ren zabıt kâtiplerinin mânevi yönüyle de yetiş
tir. Bugüne kadar bu kanun çıkarılmamıştır.
Cumhuriyet yasalarının ve ilkelerinin koru tirilmesi ve kurslara tâbi tutulması kanaatinde
yiz. Zabıt kâtipleri yetiştirmek için zabıt kâtip
yucuları durumunda bulunan Cumhuriyet sav
cılarının da hâkimler gibi teminata bağlanması leri okullarının açılması artık bir zaruret hali
lâzımdır. Bunlar da coğrafi teminatla kayıtlı ol ni almıştır. Mübaşirlerin durumları da çok acık
malıdırlar. Tâyin ve nakilleri Anayasa esasları lıdır. Bu arada icra memurlarının gördükleri
işlerin önemi dikkate alınarak bunlara da sosyal
na göre hazırlanacak bir kanunla istikrara ka
adalet ölçüleri içinde durumları düzeltilmelidir.
vuşturulmalıdır.
Sayın milletvekilleri;
Adalet Bakanlığı bugün tamamen siyasi bir
organ durumunda bulunmakla beraber Anaya
Adaletin tevziinde en büyük vazife mesuli
samızın getirdiği yeni müesseseler, hâkim temi
yetini üzerine almış olan mahkemelerin daha
pratik şekilde çalışması, halkın adalet hislerini natları karşısında mahkemelerin idari ihtiyaçla
ve haklarını tatmin için o yönde çalışmalar yap rını yerine getiren ve kanunlarda görülen ak
saklıkların giderilmesi ya da yeni kanunlar ha
masını bekliyoruz. Mahkemelerin bağımsız ol
zırlanmasında
öncülük yapan bir Bakanlık ha
maları kendi işlerini daha süratle ve müdahale
siz yapmaları demektir. Bu bakımdan bağımsız lindedir. Kanunların çıkartılması Meclislere
aidolmakla beraber siyasi iktidarlar kendi ihti
lığı zedelemeden mahkemelerin denetlenmesi ka
dar normal bir şey olamaz. 45 sayılı Yüksek Hâ yaç duyduğu ya da cemiyetin lüzum hissettiği
kanunlan Hükümet olarak Adalet Bakanlığınca
kimler Kurulu Kanununda ve keza Anayasanın
hazırlattırılarak veya fikri alınarak getirilmek
143 ncü maddesinde yer alan Yüksek Hâkimler
tedir.
Her iki halde de kanunlar cemiyetin ger
Kurulunun görev ve yetkileri Anayasanın 144
çek
ihtiyacına
cevap verecek her iktidar zama
ncü maddesinde ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu menında bir boşluğu dolduracak şekilde hazırlan
yanda hâkimlerin denetimi belli konular için
Yüksek Hâkimler Kurulunca görevlendirilecek mak zorundadır.
üst derecedeki hâkimler eliyle yapılacağı kay
Seçim kanunlan zamanında yapılırken Ana
dının bulunması bizleri tatmin edici olmaktan yasa ve temel kanun ilkeleri demokrasinin vaz— 355 —
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geçilmez unsurları olan siyasi partilerin temsil
edilmeleri dikkate alınmadan hazırlanmış oldu
ğundan Adalet Bakanlığı vazifesini hu arada
ihmal etmiştir. Siyasi Partiler Kanununun par
tilerin denetimi ile ilgili hususlarında görülmek
te olan bâzı aksaklıkların mutlaka düzeltilmesi
lâzımdır. Büyük bir formaliteyi icabettiren ve
o derece de maddi külfet yükliyen siyasi parti
lerin denetimi ile ilgili madde pratik hale geti
rilmeli, icabederse siyasi partiler illerde, ilçeler
de Anayasa Mahkemesinin görevlendireceği
yetkifli bir şahıs tarafından denetime tâbi tutul
malıdır.

öeza ve tevkifevlerininı kader mahkûmları
dışarıya çıktıkları zaman cemiyete faydalı ola
cak şekilde ıslâh evlerinde onlara mânevi yön
leri ile Adalet Bakanlığının el uzattıkları yer
lerin modern ceza evlerinim daha da geniş bir
şekilde yaygın hale getirilmesini istirham ediyo
ruz.
Çocuk ıslahevleri tatmin edici değildir. Bun
ların da ele alınmak suretiyle daha iyi hale ge
tirilmesini ve çocukların ileride bu cemiyete
faydalı işler yapacağını düşünmek suretiyle,
onlara geniş çapta imkân verilmesini, Millet
Partisi Meclis Grupu olarak istiyoruz.

Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili ekiplere ka
tılmamız mümkün değildir. Partilerin organları
na ait vazifelerini yerine getirmemenin kusur ve
vehalini Yüksek Seçim Kurulu gibi tamamen ka
nunlara bağlı bir organa yüklemenin mânasını
gerçekten anlamak mümkün değildir. Seçim
Kanununun ön seçimle ilgili ve seçim kütükle
rine ilişkin aksamaların giderilmesi için yapıl
makta olan çalışmalarının ne yolda olduğunu
bilmediğimiz için bu hususa temas etmiyeceğiz.
Yalnız, bu vesileyle Sayın Bakandan bâzı husus
ları vuzuha kavuşturmasını rica edeceğiz. Uzun
zamandan beri basında yer alan ve kamu oyunu
işgal eden basın affiyle ilgili, Hükümetin tutum
ve davranışının ne olduğunu basın, bütün mil
letlerde olduğu gibi memleketimizde de milletin
gözü. kulağı ve dilidir, başka bir deyimi ile ce
miyetin yaşıyan ve atan kalbidir, basın mensup
larının fikir mücadelesinden, daha doğrusu ce
miyetteki doktrinlerin bâzı zaman temsilciliğini
çeşitli akımların öncülüğünü yapanlar yanın
da sosyal hayatımızın gelişmesine ayak uydu
ran fikir mücadelesinin öncüleri olan basın
mensuplarının cemiyet adına işledikleri basın
suçlarının önemi ortadadır, hasın mensupları
nın işledikleri suçlarla ilgili bir basın affı üze
rinde Adalet Bakanlığının ne düşündüğünü öğ
renmek istiyorum. Âdi suçlar gibi telâkki edilmiyen basın suçları aynen siyasi suçlar gibidir.
Bir devrin taşladığını bir devir alkışlar. Bir
devrin alkışladığını bir başka devir taşlar. Bun
lar değişik nispî suçlardır. Onun için âdi suçlu
lar gibi elbette düşünülemez. Cezada ıslah pren
sibi düşünülerek âdi suçlular için sık sık af
kanunu çıkarılmasının da M.P. olarak daima
(karşısında bulunuyoruz.

Adliye saraylarından mahrum olan ilçeleri
mizin ihtiyaçları mutlaka giderilmelidir.
(Sözlerimi bağlamadan önce bir noktaya te
mas etmek istiyorum, muhterem arkadaşlarım.
Basınımızı son zamanda meşgul eden, fakat tam
mânasiyle metinlerini elimize geçiremediğimiz
Anayasa nizamını koruma kanun
tasarısının
metni elimizde olmadığı için, geniş olarak bura
da görüşlerimizi açıklama imkânından mahrum
bulunmaktayız. Ancak, şu kadarını hemen ifa
de edelim ki, şimdiye kadar niçin bu kanun ta
sarısı ele alınmamış, Büyük Millet Meclisine ge
tirilmemiştir; bunun bilhassa Sayın Adalet Ba
kanlığı tarafından açıklanmasında fayda umu
yoruz.
İkincisi; geçen sene burada Adalet Bakanlı
ğı Bütçesini tenkidederken de arz ve beyan et
tiğim veçhile, acaba Anayasa nizamını korumak
için Ceza Kanunumuzda yer alan 141 ve 142 nci
maddenin suçlularla ilişkin olan kısmı tavsife
tâbi tutulmak suretiyle faşizmin, komünizmin ve
akıcı cereyanların tarifleri yapılmak suretiyle
•eylemler gösterilemez mi? Şu, şu eylemler iş
lendiği takdirde komünizm faaliyetidir; şu, şu
eylemler işlendiği takdirde de faşizm faaliyeti
dir, bunun cezada yeri şudur diye gösterilemez
mi? Kanunlar daima objektif olmak mecburiye
tindedir. Halbuki, gazetelerden öğreniyoruz;
gazetelerde çıkan havadisleri okuyoruz, metnin
ne derece gazetedeki metin ile ilgisi var bilmi
yorum, tamamen yuvarlak cümlelerden ibarettir.
En milliyetçi insanlar, en muhafazakâr insan
larla komünist insanlar aynı suçtan dolayı mah
kemeye gidebilirler. Bu bakımdan bilhassa Ad
liye Bakanlığının ve Sayın Adalet Bakanının bu
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konu üzerinde objektif olarak, açık seçik ola
rak hangi eylemlerin suç olduğunu göstermek
lâzımdır. Çünkü, ceza kanunlarında umumi pren
siplerde kanunsuz suç olmaz, ceza olmaz.
BAŞKAN — Sayın İşgüzar, vaktiniz doldu
efendim.
M.P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR
(Devamla) — Bu hususu hu şekilde işaret et
tikten sonra, sözlerimi bitirirken bütçenin Ada
let Bakanlığına, onun şerefli temsilcilerine, aziz
Türk Milletine hayırlı olmasını diler, Millet
Partisi Millet Meclisi Grupu adına hepinize say
gılarımı sunarım. (M.P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Albbas Çetin.
Buyurun efendim. Saat 22,45 Sayın Abbas
Çetin.
A.P. GRUPU ADINA ABBAS ÇETİN (Kars)
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; her
ne kadar bâzı çevreler ve burada konuşan grup
sözcüleri 1961 Anayasası düzeninden sonra Ada
let Bakanlığının küçüldüğünü, ciddî bir vazifesi
kalmadığını imâ eder şekilde konuşmalar yap
tılar ise de, bize göre Adalet Bakanlığı Türk
hukuk sisteminin nâzımıdır, tanzim edicisidir,
her zaman o ehemmiyeti ile mevcuttur, büyük
tür.
Muhterem arkadaşlarım; Adalet Bakanlığı
nın Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Meclis Grupunun görüş ve temennilerini tesbit ederken ra
kamlar üzerinde durmryacağım. Bâzı prensipler
üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğiz.
1961 Anayasasından ve bu Anayasanın tan
zim ettiği müesseselerden sonra bâzı konular
vuzuha kavuşmamıştı. Bâzı konuların yeri ve
mânası tesbit edilmemişti. 1961 Anayasası bir
Anayasa Mahkemesi ihdas etmiştir. Bunun vazi
fesi, Kuruluş Kanununda ve Anayasada apaçık
gösterildiği üzere kanunların ve o mahiyette
olan kararların Anayasaya uygun veya aykırı
olduğunu tesbit etmek, karar halinde ifade etmelktir. Binaenaleyh; Anayasa Mahkemesi mev
cut iken, bu müessese kurulmuşken her davra
nışta daha kanun haline gelmemiş, tasarı haline
gelmemiş, tasavvur halinde olan birtakım mev
zulardan dolayı rasgele çevrelerin, matbuatın
Anayasayı ele alması ve Anayasaya aykırılık
tan bahsetmesi, kanaatimizce bizzat Anayasa
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düzenine aykırı bir davranıştır. (A.P. şuraların
dan «Bravo» sesleri)
Eğer, herkes Meclislerin kürsülerinde, miting
meydanlarında, gazete sütunlarında, kahve soh
betlerinde her davranışı, her kajıunu kendi öl
çüsüne ve anlayışına göre, Anayasaya aykırı, di
ye ifade edecek idi ise, Anayasa Mahkemesini
ne diye kurduk, Anayasa Mahkemesi ne iş gö
recek? (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Malhkemelere intikal etmiş bir mesele hak
kında Meclis kürsüsünde konuşmayı meneden
1961 Anayasası; henüz Anayasa Mahkemesine
intikal etmemiş, intikal edip etmiyeceği bilinmiyen kanun haline gelmemiş, tasarı haline gel
memiş, tasavvur halinde bulunan hususlar üze
rinde her rasgelenin Anayasaya aykırılık id
diasını, bilmem ki, tasvibeder mi, bilmem ki bu
davranış Anayasanın ruhuna uygun olur mu?
Kanaatimizce olmaz.
Sonra bir hususu da göz önüne almak lâzım.
Anayasa Mahkemesi dediğimiz, insanlardan ku
rulu bir müessesedir. Bunlar da her insan gibi,
her beşerî teşekkül gibi birtakım tesirlere ka
pılabilirler. Daha tasarı halinde iken; Anayasava aykırı, Anayasaya aykırı, bu müesseseler de
bunun tesiri altında kalabilir ve binnetice ger
çekten adalet müteessir olur. Gelir, konuşulur;
kanun haline gelir, karar haline gelir, Anayasa
Mahkemesine gidecekse usulüne uygun şekilde
flfider ve tasdik edilirse kimsenin konuşmaya lâfı
kalmaz. Bozulursa herkes boynunu eğer. Meselâ,
bir kanun sevk edilmiş Meclise, Anayasa niza
mını koruma Kanunu. Daha Meclise sevk edil
miş, komisyonlarda görüşülecek,
Meclislerde
görüşülecek. Çıkacak, çıkmıyacak belli değil.
Nasıl olacak, bu da belli değil. Daha bu safhada
iken derhal Anayasaya aykırılık iddiaları baş
ladı. Yalnız, Anayasaya aykırılık iddiası olsa,
bunun da pek üzerinde durmıyacağız, yani alış
tık. Başka şey de başlıyor. Bakın, elimde bugün
kü tarihli bir Akşam gazetesi, vardır, beyler.
Başlık, «Hürriyeti kısıcı tasarıya oy verenler
idam edilebilir.» içinde yazıyor. Tabiî 20 dakika
lık vaktimi bu gazeteye vermek istemem. İçinde
de yazıyor diyor ki; «Bu tasarıya oy verenler
hâkim önüne gidecek, Türk Ceza Kanununun
164 ncü maddesine göre idam edileceklerdir.
Allah Allah; hangi kanun? Ortada henüz komis
yondan çıkmış, heyetlerden çıkmış bir kanun
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yok. îşte, bu davranış, kanatimizce Anayasaya I oturmuş insanlar, bu derece büyük hâle gelmiş
aykırı bir davranıştır, Anayasanın ruhuna ay teşekküller kendi kararlan üzerinde münakaşa
kırı bir davranıştır ve bu nevi davranışlar hu yapılmasından dolayı küçülecekse yazık bu mü
esseselere, onlar o zaman bu derece büyük mü
kuk buhranı yaratır. Kimi tehdidediyorlar, ne
esseseler değillerdir. Binaenaleyh kanaatimiz,
ile? Anayasaya aykırılıkla değil, idam sehpası
ile, İhtilâl borazanı ile tehdidediyorlar. Bu ol hukukî inanışımız odur ki, Anayasaya aykırı
maz; bu hukuk buhranıdır. Biz, buna taraftar lık lâfı ancak Anayasa Mahkesinde ve usulüne
değiliz, biz bunu hukuka uygun bulmuyoruz, uygun şekilde edilir. Bunun dışında Anaya
saya aykınlk lâfı edilmesi, hele ihtilâl bora
Anayasaya uygun bulmuyoruz.
zanı, idam sehbası lâflannm söylenmesi doğru
Başka bir mevzuun da mânasını tesbit et
olmadığı gibi, mahkeme kararlan üzerinde ilmî
mek lâzım.
seviyede ve siyasi seviyede konuşmak da Ana
Yargı organlarından kararlar çıkar. Ke
yasaya uygundur, hâdiselere uygundur. Bu
sin çıkar veya çıktıktan sonra kesinleşir. Bu
ikisine aykırı hareket, hukuk buhranı yaratır.
kararlar vâcibül - ıttıbadır. Bu kararların yü
Muhterem arkadaşlar, yani Anayasa Mah
rümesini Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hiçbir
kemesi
veya Yüksek Seçim Kurulu kararlan
kuvvet durduramaz; açık. Devletin meşru kuv
yani dinî kaidelerden de üstün müdür? İnsan
vetleri, bu kararların yerine gelmesinin temi
oğlu Allah kelâmı olan din kaideleri üzerinde
natıdır; buna lâf yok. Fakat bu kararlar üze
reform
yapmıştır, onlar üzerinde konuşmuştur.
rinde ilmî seviyede, siyasi platformda konuş
Bunlann
kararları üzerinde niçin konuşmasın?
ma yapılır; buna da mâni yok. Bir kısım çev
Konuşulur
ve ondan sonra o kararlar da yü
reler; efendim kesin veya kesinleşmiş yargı
rür. Bu iki noktayı tesbit etmek lâzım ve bu
kararlarında, bu, mahkeme kararı, Devlet Şû
vesile
ile ileriki günlerde sırası gelen mevzu
rası karan, Yargıtay karan, Anayasa Mahke
larda
bu
mesele üzerinde münakaşa yapmalıyız
mesi karan ve Yüksek Seçim Kurulu karan,
ve
bunların
mânasını tesbit etmeliyiz.
yargı kararları; bunların hepsi bir hizadadır,
bunlar üzerinde konuşulur. Hele Yüksek Se
çim Kurulu ve Anayasa Mahkemesi kararları
nın, yürümesi başka, yürüyecek, ona lâf yok;
istanbulda efendim 200 000, 300 000 rey alanlan vazifeden aldılar yerine birkaç yüz rey
alanları getirip oturttular; oturmadı mı? Otur
du. işte kararın yürümesi bu, bu oturacak. Ama
ben de 200 000 vatandaşın oyunun iptal edil
mesinin ve oy almadan gelip memleketi idare
etmenin bu sistem içerisinde doğru olmadığını
ifade' edeceğim. Nerede? ilmî seviyede ve si
yasi seviyede ifade edeceğim. E, bunlar şimdi
Yüksek Seçim Kurulunun karan kesin, Ana
yasa Mahkemesinin kararı da kesin. E, bunlar
da insani müesseseler, beşeri müesseseler, hiç
kararlan üzerinde lâf yok. Nerede yok? Siya
sette yok, ilimde yok, hiçbir yerde yok. Ya bun
lar hata etmekte iseler, hatalannı nasıl düzel
tecekler? Bu onlar için bir ikazdır ve bu şekil
deki hareket ne bu maihkemelere gölge düşür
mektir, ne bu mahkemeleri küçümsemektir, bi
lâkis büyütmektir. Bunlar büyük mahkemeler.
Millet kaderi üzerinde son sözü söylüyorlar,
bu derece büyük. Bu derece büyük mevkiye

Muhterem arkadaşlarım; benden evvel ko
nuşan hatiplerin de ifade buyurduklan gibi,
hâkim teminatı Anayasamızın 132 ve müteakip
ımaddelerindedir. Bu teminat malûmdur, üze
rinde konuşulmuştur, işe ve iş sahibine adalete
emniyet vermek için konulmuş teminatlardır.
Bu teminatın içerisinde coğrafi teminat yoktur
yani hâkimin, muayyen bir maaş derecesine
gelmiş bulunan hâkimin yerini beğendiği tak
dirde orada dilediği müddet oturmasının te
minatı yoktur. Bugünkü tatbikat, bir hayli
ileriden beri gelen tatbikat bu mânadadır; te
minatlı hale geliyor, muayyen maaş derecesini
aldıktan sonra hâkimi kendi arzusu hilâfına
yerinden kaldırmak mümkün olmıyor. Olmıyor ama bu az miktardaki hâkim yerine ısınmış
oluyor, bunun dışındaki hâkimler yerine ısın
mamış olduklan halde sıhhi sebep, çocuk okut
ma sebebi ve buna benzer birçok sebepler mev
cut olsa da bunlar diledikleri yere gidemiyor
lar. Bu itibarla biz Anayasamızın coğrafi temi
nata cevaz verdiği görüşünde değiliz ve bu
coğrafi teminat işe ve adaletin tevziine zarar
vermiyecek şekilde kaldırılmalı, devri bir şekil-
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de, evvelden tesbit edilen bir şekilde hâkimler
sıra ile diledikleri yerlere gidebilmelidir. Bu
nun bu hale gelmek üzere olduğunu, Vekâletin
de bu mevzuda çalışma, yaptığını biliyorum,
bundan dolayı da müsterihim.
Muhterem arkadaşlar, hâkim teminatı de
yince hemen onun arkasından savcılık temina
tı da akla geliyor.
Savcılık teminatı Anayasamızın 137 nci
maddesindedir; okuyorum:
«Savcılık, Kanun, Cumhuriyet savcılarının
ve kanun sözcülerinin özlük işlerinde ve görev
lerini yapmalarında teminat sağlayıcı hüküm
ler koyar.» Kim koyar? Kanun. Anayasa koy
maz, Anayasa koymamış. Kim koyar? Kanun
koyar. Kanunu kim yapar? Biz. «Cumihuriyet
Başsavcısı, Başkanun sözcüsü ve Askerî Yar
gıtay Başsavcısı, yüksek mahkemeler hâkimleri
hakkında hükümlere tâbidir.»
Haa.. Anayasa, savcıları ayırmıştı; şimdi
saydıklarını hâkimler gibi teminata başlamış
tır. Onun dışındakini kanun kor, kanun bun
ların teminatını sağlar. 45 sayılı Kanunun, sav
cıların tâyinine, nakline, terfiine taallûk eden
maddesi iptal edildi. Doğru.. O iptal edildikten
sonra 137 nci maddenin dediği kanunu biz ya
pacağız, Adalet Bakanlığı getirecek, meclisler
den çıkacak, olacak. Ama bu kanun, hâkimler
gtffbi yani hâkimlerin teminatını Anayasa biz
zat tesbit etmiştir, savcıların teminatını ka
nuna bırakmıştır, neye göre yapacağız? Sav
cının vazifesine, memleketin şartlarına ve sav
cılık vazifesinin bitaraf yapılması imkânla
rını sağlayıcı bir şekilde kanun yapacağız. Ada
let Bakanlığı bir kanun sevk etmiş; komisyonda
görüşülüyor. Broşürler yayınlanıyor; nutuklar
veriliyor, iri adamlar, ufak adamlar, Anaya
saya aykırı, Anayasaya aykırı. Neye aykırı?
Anayasa diyor ki, «kanunla olur.» işte kanun
da gelmiş, konuşuruz, çıkartırsak bu, kanun
olur, çıkartmazsak olmaz. Eğer hoşuna gitmez
se Anayasa Mahkemesine gider, orada efendim
iptal edilirse düşünürüz. Henüz bizde Anayasa
Mahkemesi tatbikatı yenidir, zaman içinde
olgunlaşacak. Binaenaleyh savcıların hakkın
daki kanunun Anayasaya aykırılık iddiası ba
şından sonuna kadar bizzat Anayasaya aykırı
bir davranıştır. Bunlarda anlaşmak lâzım. Ka
nun çıkartacağız, konuşuruz burada. Sonra,
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henüz tasan halinde, tasavvur halinde, ga
zete sütununda iken bu kürsüye geliniyor
şu vesile ile bu vesile ile, efendim bu kanun
doğru değil, bu kanun Anayasaya aykırıdır, bu
kanun Anayasa... olmaz böyle şey arkadaşlar.
Gelecek o kanun tasarısı buraya. Herkes biraz
sabretsin, içindekini saklasın, o kanun tasa
rısı geldiği zaman konuşsun. Daha ortada ka
nun tasarısı yok, gelmedi, gazete sütunundaki
gazete havadisi üzerine burada kanun konuşu
yorlar. Yani günah değil mi bu Meclisin vakti
ne, günah değil mi bu arkadaşların nefesine?
Bunlar katiyen doğru davranışlar değildir. Sav
cılar kanunu hakkındaki görüşler de böyle,
bunlar doğru değildir, iri iri adamlar beya
nat veriyor; biz savcıların teminatını koruya
cağız. Kim aldı savcının teminatını elinden?
Kim aldı ki kim koruyacak? G-elecek kanun,
konuşacağız, çıkartacağız, o kadar. Yani bu
davranışlar hukuk buhranı yaratır ve sureti
katiyede cemiyetimize hayır getirmez.
Muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan sözcülerin bir kısmı da temas etti; ben de
onlarla beraber grupumun görüşü olarak, ada
let mekanizmasında hâkim ve savcı sınıfından
sonra icra memurları, başkâtipler, zabıt kâtip
leri, mübaşirler, gardiyanlar, topyekûn adalet
personelinin maddi bakımdan sıkıntı halinde
olduğu görüşü içindeyiz, bunların terfih im
kânlarının aranılmasına, temin edilmesine grupumuz da temennicidir, arzucudur.
Ben bir noktaya daha temenni şeklinde te
mas edeceğim. Hepimiz biliyoruz; kazalarda
kaymakamların evleri var, orman teşkilâtı var
sa oradaki orman mühendislerinin evleri var
dır, tekel memuru varsa onun evi vardık, ban
ka varsa, banka memurlarının evleri vardır.
Memleketimizin şartları malûm; hâkimin, sav
cının evi yoktur. Hâkim, savcı oturacak evi bu
lamaz, bulduğu ev namüsaittir. Ondan sonra
da ambar, ambar dosyayı ensesine yükleriz, ge
ce sabaha kadar çalışacaksın, deriz. E., bu ev
velden sosyal adaleti bertaraf ediyor; hâki
min evi yok, savcının evi yok, hepsi memur
ama tekel memurunun rahat evi vardır, ban
ka memurunun rahat evi vardır. Onun için,
müsaidolmıyan kazalarımızda, bilhassa illeri
mizde ve kazalarımızda hâkim ve savcıların da
ikametlerinin düşünülmesi lüzumuna inanmak-
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tayız. Yani, bizim Mecellede bir hüküm vardır;
«Hâkim mekîn olmalıdır», metin olmalıdır, kar
nı tok olmalıdır, yani; biz hâkimlerimizi, savcı
larımızı mekîn edelim, mekîn olmazsa rahat
çalışamaz ve rahat çalışmayınca iyi hüküm de
veremez, yani beşerî bir haldir.
BAŞKAN — Sayın Abbas Çetin, vaktiniz
doldu efendim.
ABBAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Bir da
kika lütfederseniz Sayın Başkan..
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ABBAS ALİ ÇETİN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bir temennimiz de şudur :
Adam öldürmelerde, adam yaralamalarda,
ırza geçmelerde doktor raporları mühimdir.
Şahadet delili çok zayıftır bu işlerde, aldatıcı
dır. Bunlarda da bugün Hükümet tabipleri
adalete yardımcıdır, fakat Hükümet tabipleri
adlî tıbba, mektebe ehemmiyet vermezler, tat
bikata da kulak vermezler. Onun için adlî taıbip müessesesinin de bu ihtiyaçları görecek şe
kilde artırılmasını, imkânlar aranmasını temen
ni etmekteyiz. Bu da mühim bir meseledir.
iSovgili arkadaşlar, bir de bizim ilk tahki
kat safhamız vardır. Ceza işlerinde hazırlık
tahkikatı var, ilk tahkikat var, son tahkikat
var. Hele başkâtiplerden savcılık yetkisinin
kaldırılmasından sonra ve başkâtip kadroları
nın artmış bulunmasından sonra ilk tahkikatın
devamı lüzumuna kaani değiliz. Bu tahkikat
safhası çoğu yürüyen arabanın tekerleğinin önü
ne taş koyup içindekinin çürümesine sebebolmaktadır. Savcıların adedi çoğalmıştır, hazır
lık tahkikatının da savcılar tarafından yapıl
ması temennilerimiz arasındadır ve ilk tahki
katın da tahkikat safhasından çıkartılması lü
zumuna kaaniiz. Bunları de temenni olarak arz
ediyorum ve sözümü sununla bitirerek ineceğim:
İster sulh hâkimi olsun, ister Anayasa Mah
kemesi hâkimi olsun, en küçüğünden en büyü
ğüne kadar hâkim dürüst olacaktır, bilgili
olacaktır, fakat bundan daha mühim olarak
böyle olduğunu etrafına telkin edecektir. Hâ
kim dilediği kadar dürüst olsun, dilediği ka
dar bilgili olsun, dilediği kadar bitaraf olsun.
eğer etrafına bitaraf olduğu kanaatini telkin
etmemiş ise hâkim değildir o. Onun için sulh
hâkiminden Anayasa Mahkemesine kadar bu va
sıfta olmalarını, bu vasfa yaklaşmalarını te
menni ve arzu etmekteyiz. Böyle olmıyan hâ
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kim değildir, hâkim emniyeti yaratamıyor
memlekette ve huzuruna giden kimselerde.
Hepinizi sevgiyle, saygiyle selâmlarım. (A.
P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan yeterlik önergesi
geldi, görüşecek misiniz?
ADALET BAKANI HASAN DİNÇEB, (Kon
ya) — Görüşeceğim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar
kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar.
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) — Saym Başkan, sayın arkadaşlarım;
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplara
mensup değerli arkadaşlarımın mütalâalarını
ve temennilerini dikkatle izledim. Şüphesiz
bundan sonraki çalışmalarımızda bu konuşma
lar büyük ölçüde bize ışık tutacaktır. Müm
kün olan değerlendirmeyi yapacağımızdan bü
tün arkadaşlarımın emin olmalarını rica ede
rek sözlerime başlamak isterim.
Tenkid ve temennilere teker teker cevap ver
mek suretiyle mâruzâtımı yapmak yerine ba
kanlığıma aidolan çalışmalarımızı, konuşmala
rımızı anahatlariyle arz edecek olursam ümidetmekteyim ki, konuşmaların büyük bir kısmı
cevabını bulmuş olacaktır. Onun dışında kalan
ları da ayrıca zaman ölçüleri içerisinde cevaplamıya çalışacağım.
Konuşmalarda, hâkimlere düşen iş bakımın'dan bir kıyaslama yapılmasına medar olmak
üzere bugünkü teşkilâtımızı arz etmekte fayda
var. Bugün kadroda çalışan, Adalet bütçesin
den maaş almak suretiyle fiilen kadroda çalışan
hâkim adedi 2 741 dir, savcı adedi ise 1 341.
Bu rakamları bilhassa C. H. P. Sözcüsü arkada
şımın yaptığı kıyasa, rakamlar arasından çıkar
mak istediği neticeye yardımcı olması bakımın
dan arz ediyorum. Bütün rakamları, istihdam
edilen, diğer servislerde istihdam edilen per
sonelin rakamlarını vermek suretiyle vaktinizi
almak istemiyorum. Bu rakamlarla dosya ade
di üzerindeki mukayeseleri biraz sonra ben de
arz edeceğim.
Yargıtayda çalışan hâkim adedi ise; Yargı
tay hâkimi ve üye yardımcısı, yetki ile çalışan
hâkim ve hukuk mezunu başkâtipler olmak üze
re cem'an 311 dir.
Personel üzerindeki bu mâruzâtımdan sonra
hemıen iş durumuna intikal etmek istiyorum.
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Muhtelif senelerde adalet dairelerine gelen
5 yıllık işlerin umumi yekûnunu arz etmek
icabederse, bu yekûnu sadece devrolunan iş
leri dışarıda bırakmak, bozuk olarak gelen
işleri dışarıda bırakmak suretiyle sadece sene
içinde gelen ceza ve hukuk dâvalarının adedi
ni arz ediyorum:
1963 senesinde gelen 2 490 461, 1964 te ge
len 2 648 235, 1965 te gelen 2 983 679, 1966 da
gelen 3 042 708, 1967 de gelen 2 996 888 den
ibarettir.
Görülüyor ki, 1963 ten itibaren daima bir
artma kaydedilmekte, fakat bu, 1967 de bîr
düşüş göstermektedir.
Çok özür dilerim, demin verdiğim rakam
lar toplam rakam olarak verilmiştir, özür diliyerek bu rakamları tashih ediyorum.
1963 te gelen rakamlar 1 248 105, 1964 te
1 317 535, 1965 te 1 257 234, 1966 da 1259 320,
1967 de 1 230 593 dür.
Şimdi bu duruma göre, mahkemelere gelen
işlerle hâkim adedi üzerinde bir mukayese ya
pıldığı zaman, mahkemelerde hâkim adedine
düşen dâva adedi 500 dür. Vasatisini arz edi
yorum. Sayın ilhami arkadaşımın 600 küsur
olarak hesapladığı rakam, son aldığımız kad
rolarla hâkim adedinin artırılmasından önceki
bir mukayese rakamıdır zannediyorum. Bu iti
barla, 1,5 sene evvel almış olduğumuz yeni
kadrolar hizmete girmiştir, tâyinler yapılmış
tır büyük ölçüde. Bu itibarla hâkim adedi art
tığı için hâkim başına düşen iş adedi bu suret
le azalmıştır.
Yargıtaya gelen iş bakımından Yargıtaydaki hâkimlere düşen iş işe vasati olarak 580 dir.
Yani taşra mahkemelerinde bu rakam, hâkim
başına düşen iş adedi 500, Yargıtayda 580 dir.
Mahkemelerdeki mesainin mahiyeti de Yargıtayrtaki tetkikatın mahiyeti zaman alma ve
sarf edilen diğer mesainin karşılıklı mukayese
sinde bu rakamlar, Yargıtaydaki hâkimlerin
dalha çok iş çıkarmaya müsait bir durumda ol
duğunu ve dâvayı bidayetinden sonuna kadar
inşa etmek, hasırlamak mevkiinde olan hâkim
lerin viikünün ise Yargıtaya nisbetle daha ha
fif olduğunu göstermektedir.
Bu arada iş halamından Adlî Tıp üzerinde
de kısaca biilgi. arz etmek isterim. Adlî Tıbbın
iş durumu şöyledir:
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1966 yılında gelen iş; 22 964, 1967 de 25 132,
1968 de 26 577 dir. Adlî Tıbbın bir seneden
diğer seneye devrettiği iş adedi mahkemelerde
ki devirden çok düşüktür.
Adlî sicil trafiğine gelince; adlî sicilimiz
hakikaten çok yüklüdür ve 5 senelik trafiği,
adlî sicile gelen işlerin yekûnu 3 911 000 i te
cavüz etmektedir ki, bunu yuvarlak hesap 4
milyon olarak kabul etmek mümkündür. Bu
bize adlî sicil teşkilâtının çalışma tarzının ye
niden düzenlenmesi lüzumunu göstermektedir
ve böyle bir çalışmamız mevcuttur.
Ceza evleri çalışmalarına gelince; Türkiye'
de 634 ceza evi mevcuttur. Küçüklü, büyüklü
ve İnfaz Kanunumuzun getirdiği çeşitli ceza
evlerinin hepsini içine alan yekûn budur.
Bunların içerisinde 56 müşahade ve sınıflan
dırma merkezi mevcuttur. Ceza evlerinin bina,
durumu üzerinde muhterem arkadaşlarım dur
dular. Ceza evlerinin bina durumu iyisi ve kö
tüsüyle şu şekilde izah edilebilir:
251 aded yeni ceza evi yapılmıştır, yeni tip
esası üzerine yapılmış ceza evimiz var. 37 ade
di esiri olmakla beraber ceza evi olarak kulla
nılmaya müsaittir, 22 si inşa halindedir, 324
adedi de ihtiyaca cevap vermekten uzak durum
dadır. Gayretlerimiz peyderpey ceza evlerimi
zin modern infaz sistemine cevap verecek şekil
de yeniden inşası merkezinde toplanmaktadır.
Söz buraya gelmişken Sayın îlhami arka
daşımın sorusuna arzı cevabetmek isterim. Mar
din, Adıyaman, Van, Hakkâri, Sakarya ceza
evlerinin hangi tarihte biteceğini sordular. Adı
yaman Ceza Evi Şubat 1969 sonunda geçici ka
bulü yapılacak durumdadır. Yapılır yapılmaz
açılacaktır.
Mardin ve Sakarya kapalı ceza evleri 1969
yılında ikmal edilecektir. Van ve Hakkâri ce
za evleri 1969 malî yılı içerisinde ikmal edilip
hizmete konulacaktır. İstanbul'daki Sağmalcı
lar Ceza Evi, bilindiği şekilde bitmiştir ve ce
za evi oraya nakledilmiştir. Muhterem arkada
şım gazete malûmatına dayanmak suretiyle bu
ceza evinin birçok noksanları bulunduğunu ifa
de ettiler. Ceza evinin noksanı yoktur. Yal
nız su tesisatı itibariyle, suyun 24 saat devam
lı olarak Verilmesini bugün için mümkün kıl
mamaktadır, fakat bir su sıkıntısı da yoktur.
En kısa zamanda, bir ay içerisinde bunun 24
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saat tazyikli su verilecek hale getirilmesi sağ- jI lü tesisleri yapmaktır. Ama bu şüphesiz bir
lanacaktır. Bu sıkıntı da bir inşaat hatasın- | zaman meselesidir, bir para meselesidir ve bir
teknik meselesidir.
dan, bir borunun dar döşenmiş olmasından, kon
Mahkûmların çalıştırılmasından büyük öl
muş olmasından neş'et etmektedir. Bu kadar
çüde faydalar elde edilmektedir. Bu faydalar
îbüyük bür inşaatın içerisinde bu nevi ufak te
çeşitli yönlerdendir. Bir defa infaz sistemimiz
fek teknik hatalar ve arızalar olması tabiîdir,
mıalhkûmu ıslah ve terbiye esasına dayandığı
giderilmesi için sayedilmelktedir. Onun dışın
için mahkûmun çalıştırılması bu sistemin tahak
da ceza evinin bir noksanı yoktur. Yalnız, ce
kuku için bir vasıtadır. Çünkü çalışan mah
za evine bağlı olarak yapılmış olan hastanenin
kûm kötülük düşünmekten uzak kalmaktadır,
iç tefrişi henüz ikmal edilemediği için hizmete
çalışan mahkûm sanat öğrenmenin sevinci, bah
açılamamıştır, fakat modern ceza evi bugün
tiyarlığı ve aşkı içinde bulunmaktadır. Tabinoksansız denecek bir şekilde hizmete açılmış
atiyle bu sistemin yürümesi için yalnız mahkû
tır.
mun çalıştırılması kâfi değil, mahkûmun bir
Muhterem arkadaşım Foça Ceza Evinin hiz
çok bilgilerle de teçhiz edilmesi icabetmektedir.
mete açılmadığını ve eksik olduğunu ifade et
Bu
bakımdan ceza evlerinde Millî Eğitim Ba
tiler. Zannediyorum ki, bunda bir yanlışlık
kanlığının
halk dershaneleri esasına göre eğitim
olacak. Foça Ceza Evini 1967 senesinde hizme
yapılmaktadır.
Ayrıca birçok ceza evlerimizde
te açtık. Bütün tesisleri tamamdır ve Türki
ilkokul
vardır
ve
Ankara'daki Çocuk Islah Evi
ye'nin en modern açık ceza evlerinden birisi
mizde de ortaokul vardır ve ayrıca da lise tah
dir. Ceza evleri mevzuunda otorite sayılan İs
sili
çağına gelmiş ıslahevi çocuklarından bir
veç Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürü de
kısmı
da en yakın liseye sevk edilmek suretiy
gelmiş görmüştür ve dolaştığı her yerde, Türki
le
tahsilleri
bu seviyeye kadar ilerletilebilmekye'de yeni yapılan, modern infaz sistemine uy
tedir.
gun olarak inşa edilen ceza evlerinin methü
1967 malî yılı gayesi itibariyle ceza evlerin
'Senasını yapmaktadır ve Foça Ceza Evi de
de iş esasına göre çalışan 108 müessesemizin ça
bunlardan birisidir. Binaenaleyh, Foça Cezia
lışan mahkûmlarının temin ettiği kâr 6 204 523
Evinin hizmete açılmadığı, hâlâ eksik olduğu
liradır. Bu miktardan başka çalışan mah
'beyanı, bir yanlışlığa müstenittir. Ama Buca
kûmlara yevmiye olarak verdiğimiz miktar bir
derlerse bu biraz doğru olur. Çünkü Buca
sene içerisinde 5 790 000 liradır. Ayrıca ken
Ceza Evimizin bir kısmı hizmete açılmıştır, bir
dilerine 600 000 lira da prim ödenmiştir.
kısım inşaatı daha hizmete açılacak şekle ve se
viyeye gelmemiştir.
Burada Yunus Koçak arkadaşımın bir sua
line arzı cevabetmek isterim. Yunus Koçak ar
İmroz Ceza Evi 1970 senesinde ikmal edile
kadaşım dedi ki; mahkûmlara dışarıdaki işçi
cektir, fakat imroz idaki ceza evi, imroz'da
lerin aldığı ücret seviyesinde ücret verilmelidir.
arazide mevcut eski tesislerle halen mahkûmla
Mahkûmlara verdiğimiz ücret 2,5 lira ile 4 lira
rı barındıran, arazi üzerinde çalıştıran muvak
civarındadır ve bu ücret diğer medenî mem
kat bir sistemin tatbikine elverişli olan bir du
leketlerde
çalıştırılan mahkûmlara ödenmiş
rumdadır.
olan ücretin üstünde bir ücrettir. Elbette mah
Ceza evlerimizde bugün vasati 50 000 kişi
kûmun yaptığı işte mahkûmun mesaisi daha zi
mevcuttur. Bunların aşağı - yukarı % 50 si
yade öğrenmeye matuf bir mesaidir. Bu iti
mahkûm, % 50 si de tutukludur. Ceza evleri
barla kalifiye bir işçiye verilen ücretin veril
mizde mahkûmların çalıştırılması mevzuunda
mesi mümkün elmadığı gibi, mahkûma fazla
büyük biir gayret sarf edilmektedir. Adalet
ücret verilmesinin de mahzurları meydandadır.
Partisi iktidarı devraldığı zaman, mahkûmla
O zaman hapishaneleri çok cazip hale getirmiş
rın çalışabilen kısmı 7 000 ile 8 000 arasında
oluruz. Bu itibarla verilmiş olan ücret, mode
idi. Bugün çalışan mahkûmlar 14 000 e çık
rn memleketlerdeki ücretlerin altında değil,
mıştır. 3 senede bunu % 100 artırma imkânı
hâsı memleketlerde aynı seviyede ve bâzıla
hâısü olmuştur. Gayemiz bütün mahkûmları
rında da medenî memleketlerin seviyesinin üsçalışır bir hale g-etirmek ve bunun için lüzum- |I tündedir.
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Şimdi burada biraz da kanun çalışmalarının
üzerinde malûmat arz etmek isterim. Adalet
Bakanlığının hazırladığı tasarıların Meclisten
çıkan kısmı 11 adeddir. Yani 11 tasarımız mü
zakere edilip kanunlaşmıştır. Yasama Meclis
lerin© sunulmuş olan tasarı adedi 13 tür. Üze
rinde çalıştığımız tasarı adedi de 8 dir. Bun
ların her birinin isimlerini teker teker saymak
suretiyle vakitlerinizi almak istemiyorum. Yal
nız, Bakanlığın mesaisinin mahiyeti ve kesafe
ti bakımından bir fikir verebilmek için bunları
arz etmiş bulunuyorum.
Simidi muhterem arkadaşlarım, Grup sözcü
lerinin üzerinde en çok durdukları iki konu
var. Müsaadenizle bu konular üzerindeki mü
talâalara, kısa da olsa, cevap arz etmek isterim:
Bunlardan birisi; savcıların tâyinlerine ve
nakillerine aidolan tasan meselesi, diğeri de
Anayasa nizamını korumaya matuf olan tasarı
meselesidir. Muhalefete mensup arkadaşlarım
dan bir kısmı, Anayasa nizamına karşı işlenen
fiiller hakkındaki kanun tasarısının, henüz
tetkike imkân bulamamış olmalarına rağmen,
bu hakikati teslim etmiş olmalarına rağmen,
bu tasarıyı şiddetle tenkid ettiler. Bir taraftan
tetkike imkân bulamadığını teslim etmek, di
ğer taraftan da bunu tenkid etmek, bilmiyorum
yani hangi mantıkla bağdaşır ve izahı nasıl ya
pılır; bunu anlamak hakikaten güç olmuştur.
Ama, bu tasarıya karşı, burada arkadaşlarınım
serd ettikleri mütalâalar, tasarının hürriyet
leri yak ettiğini, düşünce hürriyetine büyük
bir darbe mahiyetinde olduğunu ve Adalet
Partisi iktidarının bir baskı rejimi getirmek
istediğini, ifade mahiyetinde toplanmaktadır.
Bunlar, tasarıya karşı söylenmş, hakikate inti
bakı mümkün olmıyan sözler olmakla beraber,
ifadeleri bakımından bu kürsüde söylenmesi
mümkün olan bir nezalhat çerçevesi içerisinde
söylenmiş sözler olması itibariyle, bir diyeceğim
yok. Ama, bir partinin sözcüsü, Sayın Karahan, burada bu tasarıyı vesile ittihaz etmek
suretiyle, benim şahsıma tecavüzde bulunmuş
tur, hakarette bulunmuştur. Beni küçük düşü
rücü sözler söylemeye sayetmiştir. Kendisine
aynı seviyeye inerek cevap veremem.
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Ben de si
zin seviyenize intibak ©demem.
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BAŞKAN — Sayın Karahan, müdahale et
meyin efendim. (A. P. sıralarından «Şuna bak,
hâlâ konuşuyor» sesleri)
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Papa
ğan mısın sen?
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De^
vamla) — Çünkü, herkes seviyesine göre ko
nuşur.
Ali Karahan'ın niçin böyle konuştuğunu, ni
çin şahsımı hedef ittihaz etmek suretiyle taar
ruz ve tecavüzlerde bulunduğunu, ben izah etmiyeoeğim, ama (tahmin edeceğinizi ümidederim.
NECATİ KALAYOIOĞLU (Konya) — Şu
anda bir iki belge verin Sayın Bakan, iyi olur.
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Üzerimde bir siyasi mesuliyet taşı
mamış obaydım, belki bâzı cevapları, hakket
tiği cevapları verirdim.
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Bekliyorum.
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Şimdi, bu tasarının mânası, mahiye
ti, getirdiği hükümler nedir, meselesini bilme
mizde fazda var arkadaşlar.
Bu tasan ne getiriyor? Bir defa tasarının
maddeleri, bir suç unsuruna bağlı; o da «Türk
Milletinin bütünlüğünü zedelemiye veya tehli
keye düşürmeye mâtûf olarak işlenen fiil ve
hareketlerdir»
Anayasamız, Türk Milletinin bütünlüğünü
hem dicabesinde, hem de bir mahsus maddesin
de tebarüz ettirmiştir. Anayasamız der ki, «Tür
kiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milleti ile bir bü
tündür, bölünmez bir bütündür.» Anayasanın,
kaderde, kıvançta birlik ve bütünlük içinde ol
masını arzu ettiği aziz Türk Milletinin bölün
mezliğini, müdafaa ediyor bu tasan. Bölünmez
liğine yapılan tecavüzleri karşılamak için ha
zırlanmış bir taşandır ve unsurlan buna bağlı;
Türk Milletinin bütünlüğünü zedelemek veya
tehlikeye düşürmek fiillerini karşılıyor.
Şimdi, Türk Milletinin bütünlüğünü zede
lemek veya tehlikeye düşürmek, fikir hürri
yetleriyle alâkası olan bir konu mudur? Yoksa
memleketin kaderi ile alâkalı bir konu mudur?
Meseleyi böyle mütalâa etmek lâzımdır. Mü
cerret tasarıyı kötülemek, mücerret Hükümete
taarruz ve tecavüzlerde bulunmak zaviyesinden
mesele ele alınmaz. Mesele, memleketin kade
ri, rejimin kaderi ve milletin bütünlüğü zavi-
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Anayasamız, 1 nci maddesiyle der ki, «Tür
yesinden ele alınır ve bu ulvi faktörlerin üze I
kiye Devleti bir Cumhuriyettir.» Dünyada
rinde titremek lâzımdır.
«Cumhuriyet» adı ile birçok devletler yaşıyor.
Şimdi, «Bu bütünlüğü zadelemiye veya teh
Bunlardan birisi de Sovyet Sosyalist Cumhu
likeye düşürmeye mâtûf olarak işlenen fiil ve
hareketler nedir?» meselesi de, (A), (B), (C)
riyetler Birliğidir. Onlar da Cumhuriyet, on
bendlerinde sıralanmış. Muhtelif sınıf ve züm
lar da Cumhuriyet adını takmış. Ama, bizim
releri birbiri aleyhine tahrik ve teşvik etmek.
Cumhuriyetimizin onlardan farkı vardır. Bizim
Yapılsın mı, bu istiyor musunuz? Memleketin
Cumhuriyetimiz, Büyük Atatürk'ün koyduğu;
huzuru her gün sokakta, pazarda ihlâl edilsin,
hâkimiyet bilâkaydü şart milletindir, temeline
bunu mu istiyorsunuz? (Sağ sıralardan, «Biz de
dayanan bir Cumhuriyettir. Başka bir temele
istemiyoruz» sesleri)
dayanmıyor. Dayandığı en büyük temel millî
hâkimiyet temelidir. Başka hâkimiyeti bizim
Memleketin huzurunu bozmak için, sınıflar,
zümreler birbiri aleyhine her gün tahrik ve teş
Anayasamız kabul etmiyor.
vik edilsin, millî bütünlük bozulsun, anarşik
Bakın Atatürk bu mevzuda ne diyor? 1339
bir vasat hâsıl olsun, Ondan sonra da, mefseda Atatürk iki hayati noktaya Meclisteki kodet erbabı rahatlıkla at oynatabilsin. Buna hiç
nuşmasiyle parmak basıyor; bunlardan birisi
bir zaman Türk Anayasası imkân vermez. Ge
Millî Misak, diğeri de hâkimiyet bilâkaydü
tirdiğimiz tasarı bu hüviyetiyle, Anayasanın
şart milletindir, düsturu ve bunun Anayasaya
getirdiği hak ve hürriyetleri ve düzeni koru
girmiş olması. Bu iki noktayı Türk Devleti için
ma tasarısıdır.
ve Türk Milleti için iki hayati nokta olarak işa
Başka ne getirmişiz? Sonra, sınıf ve züm
ret ediyor ve emanet ediyor.
releri birbiri aleyhine tahrik ve teşvik etmeyi
Aynı sene nutkunda Atatürk, hâkimiyeti
mücerret cezalandıran bir tasarı değildir bu.
milliye için şunları söylüyor : «Fakat bugüne
Sınıf ve zümreleri birbiri aleyhine tahrik ve
kadar istihsal edilmiş olan esaslı noktaları
teşviki şu şarta bağlı olarak cezalandırıyor:
mahfuz bulundurmak vs âtiye ait teali ve te
Bu tahrik ve teşvik, milletin bütünlüğünü zederakki ümitlerinin ehemmiyetle mahfuz bulun
lemiye veya bütünlüğünü tehlikeye düşürmiduğuna kaani olmak için evvelemirde hâkimi
ye mâtûf olarak yapılırsa; onun dışındaki faa
yeti milliyemizin her şeyden mâsun olarak
liyetleri cezalandırmıyor.
milletin vicdanında, kalbinde ve bütün mane
Vatandaşlar arasında, din, mezhep, ırk veya
viyatında gayri kabili izale bir surette mahdil ayırımına veyahut bölge esasına dayanan
kûk olduğunu görmek ve bilmek lâzımdır.»
her türlü bölücü faaliyeti cezalandırıyor. Ne
Bunu vicdanlarımıza Atatürk hâketmiş,
şekilde? Bu bölücü faaliyet, din, mezhep, ırk
ama
bugün bunu unutanlar ve yolunu sapıt
veya dil ayrımı veya bölge aynmma dayanan
mış
olanlar
vardır. Onları doğru yola getir
bölücü faaliyetin hepsini de cezalandırmıyor.
mek ve sapıklıklarından döndürmek de bizim
Ya? Bu faaliyet, Türk Milletinin bütünlüğü
vazifemizdir,. Bu tasarı böyle bir ruh haletinin,
nü zedelemiye veya tehlikeye düşürmiye mâtûf
böyle bir zihniyetin, böyle bir vatanperverli
olarak yapılırsa cezalandırıyor.
ğin icabıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
Ben arkadaşlarımdan şunu beklerdim: «Bu
leri)
tasarı birçok faaliyetleri tam mânasiyle kapsa
Şimdi bu tasarı için derler ki; hürriyet el
mına almıyor. Daha sert tedbirler getir .Eksik
den gidiyor. Bu tasarı ile hürriyet elden gidi
getirmişsin.» lâfını işitmek isterdim. (A. P. sı
yormuş. Hangi hürriyet? Anayasamızın 20 nci
ralarından «Bravo» sesleri)
maddesindeki düşünce ve kanaat hürriyeti el
den gidiyormuş.
Bu tasarı tek taraflı değil. Komünizmi, fâ.
şizmi, anarişizmi ve teokratik Devlet kurma
çabalarını da yasaklıyan ve bunlara da tedbir
getiren bir tasarıdır.
Şimdi aziz arkadaşlarım, söz buraya gelmiş
ken, bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim: |

Düşünce ve kanaat hürriyeti muhterem, ama
hudutsuz bir hürriyet de yok. İnsanlar kendi iç
âlemlerinde dilediğini düşünebilir. Bunda ser
best. işte hudutsuz hürriyet sade iç âlem içindir, dış âleme çıktığı zaman meseleler bir hu-
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duda bağlıdır. Nedir bu hudut? Cemiyetin ni
zamı hududu, toplumun menfaatleri hududu ve
memleketin temelleri hudududur. Bu hududun
dışına çıkarken, iç âleminden bu hududa çıkar
ken nasıl çıkarsa çıksın, söz olarak çıksın, ya
zı olarak çıksın, resim olarak çıksın, karikatür
olarak çıksın, hangi türlü intikal şekli ile çı
karsa çıksın, cemiyetin menfaatleri bakımın
dan, huzuru bakımından bir çok nizama tabi
dir.
Şimdi isterler ki, bu hudutsuz olsun. Bu,
hudutsuz olduğu zaman da cemiyetin nizamını
tesis etmek imkânı yoktur. O zaman cemiyette
anarşi olur. Bu, hukukun ve devletlerin ida
resinin temel prensiplerinden ama gelgelelim meseleyi, alınmış olan tedbiri kötülemek
için, hürriyetler elden gidiyor, gibi bir izah
tarzının içinde umumi efkâra başka türlü tak
dim etmek ve bundan menfaat çıkarmak ar
zusunda olanlar mevcuttur.
Şimdi; hürriyet Atatürk'e göre hudutsuz
mudur?
Atatürk'ten okuyorum: «Efendiler; Heyeti
Içtimaiyede en yüksek hürriyetin en âli müsa
vat ve adaletin temin ve istikrarı ve mahfuziyeti ancak ve ancak tam kati mânasiyle hâki
miyeti milliyenin müesses bulunmasiyJe kaim
dir. Binaenaleyh, hürriyetin de, müsavatın da,
adaletin de noktai istinadı hâkimiyeti milliye
dir.»
Şimdi biz işte bu hâkimiyeti milliyeyi tahribettirmemeye çalışıyoruz.
«Heyeti Içtimaiyemizde, Devletimizde hür
riyet bipayândır, ancak onun hududu, onu bipayân yapan esasın mahfuziyeti ile mahkuktur.»
Yine Atatür'ün 1332 nutkundan: «Efendiler;
nihayetsiz bir hürriyet kaabili tasavvur değil
dir.» ve devam ediyor.
Şimdi, Atatürk böyle diyor, hukuk böyle
diyor, fakat bizim muarızlarımız başka türlü sö
ylüyor ve söylemekte devam edecekler, ister
karşılarına Atatürk'ten misal verin, ister dün
yadan misal verin, söylemekte devam edecekler.
Bakalım Anayasa Mahkememiz ne diyor;
müsaade ederseniz bir kaç pasaj okuyacağım:
«Millî dayanışma, fert ve toplum huzuru ancak
siyasi kanaatleri ne olursa olsun aynı toplumun
fertleri olan vatandaşlar arasında karşılıklı an

16 . 2 . 1969

O : 3

layış ve saygı duygularının ve toplum şuurunun
kuvvetlenmesiyle doğar ve yerleşir. Bu duygu
ları yok etmeyi ve vatandaşlar arasında ikilik
yaratmayı hedef tutan her hareketin Anayasa
nın özüne, sözüne aykırı olduğundan şüphe edi
lemez. Binaenaleyh, Devletin ve milletin bü
tünlüğünü parçalamak istiyen zararlı cereyan
ların önlenmesi zorunluğu bu açıdan Anayasa
nizamının korunması gerçeğini ortaya koyar.»
İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinde bu
beyannamenin dünya milletlerine getirmiş oldu
ğu hürriyetler için konan kısma gelelim. Bili
yorsunuz, insanın insan hakları bakımından
bütün milletler müşterek bir anlaşmaya varmış
lardır. O beyannamenin bir maddesini okuyo
rum: «Bu sözleşme hükümlerinden hiç biri bir
devlete, topluluğa veya ferde, işbu sözleşmede
tanınan hak ve hürriyetlerin yok edilmesini ve
ya mezkûr sözleşmede derpiş edildiğinden da
ha geniş ölçüde tahditlere tabi tutulmasını is
tihdaf eden bir faaliyete girişmeye veya hare
kette bulunmaya matuf her hangi bir hak sağ
ladığı şeklinde tefsir olunamaz.»
Hiçbir hukuk kaidesi, hiçbir anayasa ve hiç
bir milletlerarası beyanname kendisini inkâr ve
tahrip hürriyeti diye bir hürriyeti tanımamıştır.
Şimdi, fikir hürriyeti adına hiçbir kayıt kon
masın ve biz istediğimizi söyliyelim, istediğimiz
tahribi yapalım, diyenlere dünyadaki bu tat
bikatı okumalarını tavsiye ederim.
Anayasa Mahkemesinin düşünce ve kanaat
hürriyetini nasıl anladığını, Anayasa Mahkeme
sinin kararından takibedelim:
«Düşünce ve kanaat hürriyeti insanların en
tabiî haklarındandır. Herkes istediği gibi dü
şünmekte, istediği fikre inanmakta serbesttir.
Kişinin iç âlemi kanunun her çeşit müdahalesi
nin dışındadır. Ancak, kişinin iç âleminde kaldı
ğı sürece mutlak ve sınırsız olan düşünce ve
kanaat hürriyeti toplum hayatını ilgilendirdi
ği andan itibaren hukukun ve kanunun sahası
na girer ve toplumsal yaşayışın getirdiği bâzı
kayıtlara bağlanabilir. İnsanların toplum ha
linde yaşayabilmeleri ancak toplum hayatının
bâzı esaslara ve kurallara bağlanmasiyle, yani
düzenlenmesiyle mümkündür. Bu zaruretler in
sanların iç hayatı bakımından mutlak ve sınır
sız olan düşünce ve kanaat hürriyetinin, söz,
yazı resim ve saire gibi çeşitli vasıtalarla açığa
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vurulurken toplumsal anlayışın, yaşayışın sürek
liliğini sağlamak için belli esaslara ve kural
lara bağlamak suretiyle kayıtlanmasını zorunlu
kılar. Toplum hayatına zarar veren düşünce ve
kanaatlerin açığa vurulması toplumu huzursuz
luğa sevk ederek toplumsal yaşayışın ve Devle
tin güvenliğini sarsar. Bu bakımdan diğer hak
ve hürriyetler gibi düşünce ve kanaat hürriyeti
de her türlü kusursuz davranışlara cevaz ve
ren mutlak ve sınırsız bir hürriyet olarak te
lâkki ve kabul edilemez. Bu hürriyeti toplum
sal yaşayın ve demokratik nizamın icapları ile
bağdaştırmak ve toplumsal yaşayışla düşün
ce ve kanaat hürriyetini denge halinde tut
mak gerekir.
Sınırsız hürriyetlerin anarşiden başka bir
şey olmadığı göz önüne alınınca Anayasa Mah
kemesinin kararından okuyorum, benim sözle
rim değil, «20 nci maddede düşünce ve kanaat
hürriyeti hakkında hiçbir kayıtlama kıstası
konulmamış olmasını bu hürriyeti Anayananm
dayandığı temel ilkelere uygun olmak ve Ana
yasanın 11 nci maddesinde gösterilen esaslar
dairesinde kalmak şartiyle her istikâmette sınırlıyabilmek hususunda Anayasa vazıının ka
nun koyucuya takdir hakkı tanımış olduğu şek
linde yorumlamak icabeder.
Basın hürriyeti; öte yandan düşünce ve ka
naat hürriyetini tamamlıyan ve onun kullanıl
masını sağhyan basın hürriyeti de düşünce ve
kanaat hürriyeti gibi mutlak ve sınırsız bir hür"iyet değildir. Anayasamızın 22 nci maddesi ile
,3in hürriyetinin millî güvenliği ve genel ah
lâkı korumak;, kişilerin şeref ve haysiyeti ve
haklarına tecavüz, suç işlemeye kışkırtmayı
"nlemek maksadiyle sınırlandırılabileceğini ka
nı! ettiği gibi, gerekli hallerde gazete ve der
gilerin kapatılmasına da cevaz vermiştir. Ge
niş halk kütlelerinin düşünce ve kanaatleri üze
rinde etki yapan basının hür olması, toplumun
huzur ve selâmeti ve Devletin güvenliğini ihl*il edecek mahiyetteki beyanların ve yazıların
Dzasız bırakılması demek değildir. Sadece ba
bının kayıtlama ve kısıtlamaya tabi tutulmama
sı demektir.»
Şimdi bir de Anayasa hazırlanırken Ana
yasa Komisyonu sözcüsü ne demiş, bu hususu
inceliydim. Komisyon sözcüsü- «Anayasamızın
esas itibariyle hürriyetleri imha edici hareket
leri yasak eden realist bir hürriyet anlayışını
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kendisine temel olarak almış olan bir Anayasa
olduğunu bu bakımdan herkese tanınan düşün
ce hürriyetinin Anayasa ile tesbit olunan Dev
let nizamına ve demokratik nizama uygun ka
naatleri belirtmek için sağlandığı»" daha çok ile
riye gitmiş, biz o kadar daraltmadık ve bu se
beple laik ve demokratik nizamı yıkmak, Dev
letin ve milletin bütünlüğünü parçalamak istiyen düşüncenin açıklanmasının düşünce hürri
yetine dâhil sayılamıyacağını, bilâkis suç teş
kil edeceğini» ifade etmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, bu misalleri şunun
için verdim; misaller daha çok, fakat, bunları
kanun tasarısı geldiği zaman konuşacağız. Ka
nun tasarısı gelmeden, tasarının müzakeresinde
söylenecek şeyleri burada söylemeyi doğru bul
muyorum. Ama dokunulmuş olması itibariyle
fikirlerde yapılmak istenen teşevvüşü önlemek
ve meseleye bir berraklık getirmek bakımından
bu kadarını arzla iktifa ediyorum.
Demek oluyor ki, düşünce ve kanaat hürri
yeti sınırsız değildir, insan iç âleminde istediği
ni düşünür; bu düşünceler dış âleme intikal et
ti «-i zaman cemiyetin kaideleri ile bağlıdır.
Hürriyet adına anarşiye hiçbir cemiyet cevaz
veremez. Ve hiçbir Anayasa kendini tahrip
hürriyeti diye bir hürriyet tanımamıştır, tanıvamaz. Bu bakımdan Türkiye'de olup bitenle
ri sanki Türkiye'de denilmiş gibi, sanki bun
ları görmüyormuş, koklamıyormuş, hissetmivormuş gibi bir tarafa itip, hürriyetler elden
gidiyor vaveylasını koparmak, zannediyorum
ki, memleketin gerçekleri ile kabili telif değil
dir.
Bizim tasarımız eksik olabilir, bizim tasa
rımız fazla olabilir; bunlar münakaşa edilir,
fakat «Hürriyet elden gidiyor, Adalet Partisi
ayakta durmak için baskı kanunları getiriyor»,
şeklinde meseleyi bir başka yönden, memleket
gerçekleri ve menfaatleri açısını bir tarafa it
mek suretiyle bir başka bâtıl açıdan tetkik et
mekte memleket severlik yoktur.
Şimdi bunun biraz da tarihçesinden bahse
deyim de tasarı geldiği zaman konuşacak arka
daşlar açığa konuşmasınlar. Şimdiye kadar gel
miş geçmiş koalisyon hükümetleri - ki bunla
rın ikincisinde bulundum - mevcut mevzuatı
mızın zararlı cereyanları, bilhassa sol cereyan
ları durdurmaya kifayetsiz olduğu hususunda
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ittifak etmişlerdir. Çalışma kararı almaşlar,
komisyonlar kurmuşlar, İkinci Koalisyon Hü
kümetinde bu 'olmuştur, ben içinde idim. Eu
koalisyonda bulunan arkadaşlarım da zannedi
yorum ki beni teyidederler. Çalışmalar olmuş
tur. kararlar alınmıştır, komisyonlar kurul
muştur; fakat İkinci Koalisyonun siyasi ömrü
kâfi gelmemiştir. Birinci Koalisyon Hüküme
tinin içinde bulunmadığım için iddia edemem,
ama,, bu çalınmalar ve konuşmalar olmuştur. On
dan sonra üçüncü Koalisyon, adı koalisyon fa
kat aslında Cumhuriyet Halk Partisinin azınlık
Hükümeti devrinde, Halk Partisi kendi bünye
si içerisinde çalışmıştır. Tasarısı elimde, bu,
Cumhuriyet Halk Partisinin hazırlamış oldu
ğu. taşandır.
BÜLENT FCFVİT (Zonguldak) — Bakan
lar Kuruluna erelmis mi?
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bu tasarının karşısına gelirken ken
di tasarılarını unutmasınlar diye söylüyorum.
Tasan haline getirmişler, hazırlıkları burada
dır, fikriyatlarını ifade eder.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Bakanlar Kuru
luna sevk edilmiş mi
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bakanlar Kuruluna, Meclise sevk edil
miş demiyorum. Tasrı hazırlığı yapılmıştır;
Cumhuriyet Halk Partisi fikriyatını, düşünce
lerini metin haline getirmiştir. Keşke bunu kabullenseniz. Ben sizi intibaha davet için söyle
dim. Eğer bunu reddediyorsanız o zaman ken
dinizi daha müşkül duruma sokarsınız. Çünkü,
Halk Partisi İkinci Koalisyonda bulundu.
Bulunmadı mı? ikinci Koalisyonda, memleket
te zararlı cereyanlarla, bilhassa sol cereyanlar
la mücadele edilmesi lâzimgeldiği kanaati üze
rinde Bakanlar Kurulunda ittifaka vardık, ko
misyon kurduk. O halde o zaman gayri samimî
idiniz mânası çıkar. Ben işin, kendi başınıza
iktidarda iken hazırladığınız bu metnin sizin
tarafınızdan benimsenmesinde zannediyorum ki,
bir çıkmaza girmemeniz için fayda vardır. Ama
reddedersiniz o ayrı şey. Bu tasarı tetkik edi
lirse görülür ki, bu hazırlık..
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bakan
lar Kuruluna gelmemiştir.
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Ama her şeyi tamamdır, bastırılmış
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tır, fakat verilememiştir. Gerekçesi ile, mad
deleri ile, kurulan ilim heyeti ile ve çalışanlar
la her şeyi ile tamamlanmış bir hazırlıktır.
Fakat verememişsiniz, ya cesaretiniz olmadı
ğından, ya da vaktiniz olmadığından.
Bu tasarı tetkik edildiğinde görülür ki, Halk
Partisi o zaman ikinci Koalisyondaki düşünce
lerinin ışığı altında bir hazırlık yapmıştır. Bu
hazırlık da, bizim getirdiğimiz tasarıdan daha
sert hükümler ve daha ağır cezalar mevcuttur.
Keşke bunu verseydiniz de şimdi biz böyle bir
(sıkıntının içine girmeseydik. Ben bu tasarıyı
mesainizi takdir için söylüyorum ve bundan
sonraki davranışlarınızda bir tenakuza düş
memeniz için söylüyorum, sizi siyanet için
söylüyorum. Dilediğiniz gibi konuşmakta ser
bestsiniz. Anlaşıyor ki, Halk Partisi Ortanın
soluna kaydıktan sonra kanaatlerini değiştir
miş. Ama hepimiz bu memleketin çocuklarıyız
muhterem arkadaşlarım. Partilerimiz ayn ola
bilir, ama vatanımız bir, miletimiz bir, bunun
kaderine el uzatmak istıyenlerin mutlaka kar
şısına çıkmakta beraber olmaya mecburuz.
(A. P. sıralarından alkışlar), ister ortanın so
lunda olun, ister sağında olun, ama bu mem
leketin içindesiniz. Biz bu memleketi parçala
mak istiyenlere, bu rejimi parçalamak iıstiyenlere hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir pren
sibini hâkimiyeti muayyen zümrelere veya fert
lere devretmek istiyenlere karşı bir mücadele
nin tasarısını getirmişizdir, ister taraftar olur
sunuz, ister olmazsınız, ama renginiz belli olur.
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri).
Biz bununla komünizmi karşılyoruz. Biz bu
nunla anarşizmi karşılıyoruz, faşizmi karşılıyo
ruz, teokratik Devlet nizamı kurmak istiyen
heveslileri karşılıyoruz. Bunların hepsi, hâki
miyet bilâkaydüşart milletindir temel felsefe
sini reddeden davranışlardır. Var mıdır bu ko
münizmde, var mıdır bu faşizmde, var mıdır
bu anarşimde veya teokratik devlet nizamında?
Hâkimiyet, oralarda milletin değildir. Hâkimi
yet oralarda fertlerindir, zümrelerindir.
İşte aziz Atatürk'ün emanet ettiği; hâki
miyet bilâkaydüşart milletindir prensibi Ana
yasamıza girmiştir, temel olmuştur. Cumhuri
yetimizin temel vasfını mahfuz tutmaya, millî
bütünlüğü, millî birliği, millî beraberliği mah
fuz tutmaya gayret etmek düşüncesiyle bu ta-
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sarıyı hazırlamışladır. Ama istediği kadar, hür
riyet elden gidiyor avâzeleri kopsun, biz bun
dan yılacak insanlar değiliz. İnandığımız dâ
vayı yürütmekte biz kararlıyız. Bunu kendimiz
için, siyasi hayatımız için ve partimiz için,
iktidarımız için şeref telâkki ederiz.
Bizimle beraber olanlara minnet borcu ifade
ederiz. Beraber olmıyanlar istedikleri istikamet
te gidebilirler ama unutmasınlar ki bu vatan
hepimizin. Onu parçalamaya, onun üzerinde baş
ka bir rejim kurmaya kimsenin hakkı yoktur ve
(kimsenin kudreti yetmiiyecekttir. (A P sıraların
dan alkışlar, <^Bravo» sesleri)
Sonra, Anayasaya aykırı diye bir telâşın
içindeler. Anayasaya aykırı ise, bir müessese
kurmuşuz, Anayasamız demokratik müessese
ler koymuş. Anayasaya aykırı kanunlar çıkar
diye, mazide çıkmış diye halde çıkabilir diye,
istikbalde çıkabilir diye müessesesini kurmuş.
nedir o? Anayasa Mahkemesi.
Bu tasarımız Anayasaya aykırı ise, yapıla
cak şey ne ne tehdittir, nede yaygara. Yapıla
cak şey; medenî bir seviyede bunun münâka
şasını yapmak, eksiği varsa eksiğini göster
mek, fazlası varsa fazlasını göstermek, ondan
sonra da şayet kanaatlerinize aykırı olarak çı
karsa, Anayasa Mahkemesine başvurmaktır.
Kurduğumuz bu müesseseleri bir tarafa ite
lim, ondan sonra birbirimizi tehdit edelim. Yok,
buna rey veren idam edilir, diye ilim adına fet
valar verenlerle bu memleketin siyasi havasını
bozmaya ne hakkımız var? İlim adına, daha
Meclislerin müzakere edeceği bir tasarıyı bu şe
kilde bir tehditle karşılamanın karşısına niçin
hep beraber çıkmıyoruz? Bu Meclislerin varlığı
na bir nevi hakarettir bu. Meclisler millî irade
yi temsil eden Meclislerdir. Tasarıyı müdafaa
edecek de olacaktır, tasarıyı kınayan da olacak
tır. Nihayet bir kaba dökülecek reylerle mesele
halledilecektir. Ondan sonra' buna kanaat etmiyen de Anayasa Mahkemesine gidecektir. Ama
meseleyi bu nevi tehditlerle halletmeye kalkar
sak o zaman Anayasa Mahkemesini de inkâr
vardır bunun içinde, Meclisli de inkâr vardır bu
nun içimde, bütün Anayasamızın getirdiği temel
nizamları ve kuralları da inkâr vardır.

mız ve seçimle gelecek iktidarın hangi partiye
nasibolacağını kimsenin kestiremiyeceği bir
devrede getirmiş olmamız, zannediyorum ki, bi
zim niyetimizin tamamen hals olduğunu, tama
men vatanperverane bir histen ibaret olduğu
nu en beliğ bir şekilde ifade eder.
Şimdi, bu tasarı üzerinde daha fazla vakti
nizi almıyayım. Çünkü konuşacağız, çok konu
şacağız. Komisyonda konuşacağız, huzurunuzda
konuşacağız, Senatoya gideceğiz, konuşacağız
ve mutlaka bir kaba döküleceğiz. Ama her hal
de bu memleketlin bugünkü gerçekleri karşısın
da bir kanunî tedbir almaya mecburuz. Elbette
bu tedbirler yalnız kanunî tedbirlerden de iba
ret kalmıyor. Sosyal sahada, ekonomik sahada,
elbet çeşitli tedbirler alınması lâzımdır ve alın
maktadır..
Bu, alınması icabeden tedbirlerin kanun kıs
mı tedbiridir.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan.
Muhterem arkadaşlar, devam eden İM açık
oylamamız var efendim; Vakıflar Genel Müdür
lüğüyle, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969
yılı Bütçe kanun tasarıları için açık oylama ya
pıyoruz. Sonradan gelen sayın milletvekillerin
den oylarını kullanmamış olanlar varsa lütfen
oyarını kullansınlar.
Buyurun Sayın Bakan.

Asıl bu zihniyet, en tehlikeli zihniyettir. Biz
bunu eğer ayakta durmak, iktidarımızı devam
ettirmek için getirmek isteseydik iktidarımızın
başında getirirdik. Seçime doğru getirmiş olma

Demek ki, bir iktidar M, koalisyon hüküme
tidir, kanatlariyle beraber Anayasanın 137 nci
maddesini anlayışına göre bir tasan getirmiş.
Ve o zamanın parlâmentosu da Anayasanın 137

ADALET BAKANI HASAN DiNÇER (De
vamla) — Şimdi geliyorum diğer tasarıya; sav
cıların atanmalariyle ilgili tasarıya, atama ve
nakilleriyle ilgili tasarıya. Anayasamız 137 nci
maddesiyle, Cumhuriyet Savcılarının ve Kanun
sözcülerinin özlük işlerinde ve görevlerini yap
malarında teminat sağlayıcı hükümler koyar,
diye bir hüküm vaz'etmiştir.
Anayasa meriyete girdikten sonra, Anayasa
nın bu hükmünü yerine getirmek için o zama
nın Hükümeti bir tasarı hazırlamış. Hazırladığı
tasan, Anayasanın bir hükmünü anlayışına gö
re hazırlanmış bir taşandır. Komisyondan geç
miş ; Sayın Hüdai Oral arkadaşım da bu Komis
yonun Sözcüsüdür, bu tasan Meclisten de geç
miş, kabul edilmiş. Yani 77 nci madde, 45 sa
yılı Kanunun 77 nci maddesi.
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nci maddesini anlayışına göre bu tasarıyı benim
semiş, kabul etmiş ve kanuniyet kesbetmiştir.
Hazırlanmış şekli bu. Anayasadan sonra.
Bir dâva münasebetiyle Anayasa Mahkemesi
'bu tasarının hükiimlerinin Anayasanın 137 nci
maddesindeki beklenen teminata uygun olma
dığı kanısıyla bunu iptal etmiştir. Bu iptalin
gerekçesi geç yazıldığı için biz de tasarıyı geç
hazırladık. Çünkü gerekçeyi görmeden hazırla
yacağımız tasan, ezbere hazırlanmış isabetsiz
bir tasarı olurdu. Şimdi, komisyondan geçti,
yüksek huzurunuzda görüşülmek için gündem
de sıra bekliyor bu tasan. Kopanlan fırtına şu
«Bu tasan Anayasaya aykırıdır,» Güzel. «Bu
tasarı Anayasayı ihlâldir. Bu tasan Anayasa
Mahkemesinin gerekçesinin dışına çıkmıştır.
Bu tasan, hukuka karşı olanlarla hukuka
bağlı olanların zihniyetlerini temsil eden taşan
dır.» gibi ağır hücumlarla karşı karşıyayız.
Şimdi, bunlarda isabet ölçüsü var mı, yok mu;
meselesini münakaşa etmek icabediyor.
Anayasa Mahkemesi iptal esbabı mucibesinde şu görüşü ekseriyetle ortaya koymuştur:
Savcılann atanmalan ve nakilleri vekilin bu
lunmadığı, vekâlet erkânından da kimsenin
bulunmadığı bir kurul tarafından yapılmalı
dır.» Tabiî ekseriyetin fikri de, «Maddenin iptal
edilmesine mahal yoktur, ifa ettikleri fonksi
yon bakımından bu fark muhafaza edilmelidir.»
şeklindedir.
Şimdi, bizim getirdiğimiz tasarı ile eski ta
san arasındaki fark; eskiden müdürler kuru
lundan yeni vekâletin müsteşar ve umum mü
dürlerinden mürekkep bir müdürler kurulun
dan bakan mütalâa alırdı. Bu mütalâa istişari
bir mütalâa idi, kendi iradesiyle nakil tasarru
fu mâna ifade ederdi, tekemmül ederdi. Yani
bir ifade ile, tek iradeye tabi idi, bakanın ira
de ve görüşüne. Şimdi yeni getirdiğimiz tasan
şöyledir: Eskiden müdürler kurulu dediğimiz
bu kurula bakan başkanlık edecektir ve mü
dürler kurulunun adı atama ve nakil kurulu
olacaktır. Tek irade sahibi olan bakan, tek re 7
sahibi haline gelecektir, 7 kişilik bir kurulda
tek rey sahibidir. Ekseriyetin reyiyle karar alı
nacaktır. Şimdi derler ki; eski tasandan daha
yeni bir tasan bu. Anayasaya daha aykın bir
tasan. Neden? bakan orada başkan., bakan tekirade sahibi iken başkan olmuş, tek irade, tek
rey sahibi iken ekseriyetin reyi içinde tek reye
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inmiş. Bu komisyon da kendi başına yine iste
diği gibi hareket etme yetkisini haiz değil. Ka
nunun koyduğu ölçülere ve kendi hazırlayaca
ğı iki sene müddetle itibarda kalmak kayıt ve
şartiyle ilân edeceği atama ve nâkil plânında
ki objektif kurallara da tâbi olacaktır. O kurallann dışına çıktığı zaman alâkalı itiraz eder,
etmez, dâvayı açar açmaz Danıştayda sadece
ilân edilen o kurallann dışına çıkmış olmayı
kolayca tesbit edecek ve iptal edecektir. Bina
enaleyh tasarruflarını iptal ettirmeye hiç kimse
hevesli olmıyacağına göre, kolay kolay onla
rın dışında bir nakle imkân olmadığı meydan
dadır.
Şimdi, bu tasarı eskisinden daha ileri ve sav
cılar için daha çok imkân getiren, teminat geti
ren bir tasan. Buna rağmen tasan için söyle
nen sözleri bu bahsin bidayetinde sizlere arz et
tim.
Şimdi, savcılara; hâkimlere verilmiş olan
teminatın tamamı verilebilir mi? Savcılara Ana
yasamızın 133 ncü maddesinde; hâkimler için ta
nınmış olan teminatın tamamı verilmiştir. Ata
ma ve nakil dışında, savcı da hâkim gibi azledilemez, rızası olmadan tekaüde sevk edilemez,
kadrosunun ilgası suretiyle maaşından yoksun
bırakılamaz. Hâkimler için Anayasamızın koy
duğu teminatlar bunlar. Tamamı savcılar için
verilmiştir,- kanunla. Hâkimlerden savcıların
ayrı olan noktası; tâyinlerinde, atanmalarında.
Şimdi, bu da hâkimler gibi olsun iddiasındadır
lar. Acaba bunun da hâkimler gibi olması Ana
yasaya uygun mudur, değil midir? Eğer Ana
yasa vâzıı savcılan da hâkimler gibi telâkki et
se idi ve onlar gibi atamalarını tamamen ba
kanlıktan ayrı bir kurulun eline vermeyi dü
şünmüş olsa idi, Anayasada bunu düzenlerdi.
Hâkimler için birçok maddeleriyle meseleyi dü
zenlemiştir. Mücerret bunu düzenlememiş ol
ması, müesseseleri Anayasada kurmamış olması
ve sadece 137 nci maddenin 1 nci fırkasında, on
lar için de kanun teminatı getirir, şeklinde bir
ifadeyle iktifa etmiş olması kanun vâzıının hâ
kimler ile savcılar arasında bir ayrı düşünce sa
hibi olduğunu göstermektedir. Bunun dışında
137 nci maddenin 2 nci fıkrası var. 2 nci fık
rasında da hâkimler gibi mütalâa ettiği üç ma
kam sahibi var: Başavcı, Başkanunsözcüsü ve
Askerî Yargıtay Başsavcısı. Diğer ikisi bizim
bünyemizin dışında olduğuna göre, savcılar ca-
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miasında tek istisnayı Anayasamız Başsavcı iğin
tanımıştır. Bu 3 ncü fıkra da kanun vâzımm ne
düşündüğünü gayet net olarak göstermektedir.
İşte biz anarşiyi böyle anlıyoruz ve biz Anaya
sayı böyle anlarken yalnız kendi düşüncemizi
hâkim kılarak da gelmedik. Muhtelif ilini adam
ları bu mevzuda ne düşünüyor meselesini de tet
kik ettik.
Şimdi, bizim tasarımızı tenkid eden ve bir
broşürle hepinizin zannediyorum ki, elinize ge
çecek kadar bir gayretin içinde olan profesör
lerden, sayın bir profesör Faruk Erem bir ka
nun münasebetiyle yapılmış olan bir çalışmada,
bir seminerde «Anayasanın 137 nci maddesinde
savcılar için hâkimler gibi teminat tanımada mü
tereddittir.» diye ilmî bir beyanda bulunmuş ve
semineri şevki idare etmiştir. «Mütereddittir»
diyor seminerde kendisine sorulan sualler karşı
sında Anayasanın savcılar için hâkimler gibi te
minat vermede mütereddit olduğunu ve onun
için vermediğini beyan eden ve bunu teslim
eden sayın profesör. Şimdi, dediler M; illâ hâ
kimler gibi olacak mesele, Anayasa bunu emret
miş. Anayasa onu emrediyor. Anayasa onu em
retmiş olsaydı yapardık. Anayasanın onu emretmemiş oluşu yapmayışından anlaşıldığı gibi
2 nci fıkradan da gayet rahat olarak anlaşılmak
tadır. Bunu kanun konuşulurken arz edeceğim.
Birçok profesörlerin bu mevzuda mütalâaları
var. Yani sadece broşüre imza koyan profesör
ler meseleyi ele almış değil. Birçok profesörle
rimiz de, savcı teminatının hâkim teminatı gibi
oîamıyacağını, savcının bağımsız olmadığını,
hâkimin bağımsız, fakat savcının bağımsız ol
madığını, yani idareye bağlı olduğunu ilmî bir
hüviyet içerisinde teslim ediyorlar. Ve dünya
tatbikatı böyle, Anayasamız da böyle. Anayasa
mızdan da bu mâna çıkmıyor. Şimdi illâ, sen
böyle getireceksin, diye bir zorlamanın içinde
yim.
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za göre tasarı hazırlarız. Bu bir hukuk kaide
cidir.
Bâzıları derler ki; Komisyonda bana söyliyenler oldu, Senatoda söyliyenler oldu, yazıyor,
çiziyorlar da, şudur bu noktai nazar :
«Anayasa Mahkemesi gerekçesinde, nasıl bir
tasarı getirileceğine işaret etmiş, sen mademki
ona riayet etmiyorsun, o halde Anayasa Mahke
mesinin kararını uygulamıyorsun, hiçe sayıyor
sun,»
Şimdi bu, hukuk yönünden üzerinde hakika
ten tartışılacak ince bir konu. Anayasa Mah
kemesinin kararı bağlar. Ama gerekçesi de bağ
lar dersek Parlâmentoya da paydos, icraya da
paydos borusu çekmemiz lâzım. G-erekçesi bağla
maz, ışık tutar. Bu ışık kanaatlerimize uygun
sa, mucibince amel ederiz, değilse kanaatlerimize
uygun hazırlık yaparız. Anayasa da tekrar hu
zuruna giderse meseleyi bir kere daha teemmül
eder. Aksini düşünecek olursak o takdirde ic
ranın da, yasamanın da Anayasayı, gerekçesine
göre amel etmek mecburiyetindeyiz, diye bir fet
va çıkaracak olursak bir anlayışta birleşecek
olursak o zaman icraya da, yasamaya da sade
ce figüranlık düşer, bunun başka mânası yok
tur. Ama Anayasamızı açıyoruz; Anayasa, kuv
vetler ayrılığı, prensibini koymuş. O kuvveti
fonksiyonu ayrı, bu kuvvetin fonksiyonu ayrı,
yürütmenin fonksiyonu ayrı. Herkes fonksiyo
nunu kanunların hududu içerisinde, Anayasanın
icapları içerisinde yürütecek ve herkes kendisi
ne verilen görevi yaparken de, bu kanunları an
layışına göre tasarı hazırlıyacak.

Değerli arkadaşlarım, biz tasarıyı işte şu kı
saca arz ettiğim sebeplere göre, kendi anlayışı
mıza, Anayasa anlayışımıza göre hazırladık. Ve
bu Anayasa anlayışımız zannediyorum ki, Ana
yasa vâzımın arzu ettiği bir anlayıştır, icradan
hiçbir yetkili bulunmıyacak, Bakanlıktan hiç
bir yetkili bulunmıyacak, şeklindeki bir anlayış,
Anayasanın anlayışına karşı bir anlayıştır. Bi
Şimdi, söz buraya gelmişken bir noktaya da
ha değinmekte fayda var. Anayasa Mahkeme zim tasarımızı Anayasaya aykırı bulanlara söysinin nesi bağlar bizi? Anayasa Mahkemesinin- liyeceğimiz söz şudur; kendi anlayışları Ana
yasaya aykırıdır. Biz anlayışımıza göre bunu
kararı bizi bağlar. Kararı yürütmeye mecbu
getirdik,
bir samimiyetin içerisinde bunu getir
ruz, iptal etmiştir, yerini dolduracağız. Yerini
dik.
Ve
memleketin
gerçeklerini de göz önünde
doldururken aynı maddeyi getiremeyiz, o bir
tutmak
suretiyle
getirdik.
Savcı ile, yürütme
inat ifadesi olur. Daha kötüsünü getiremeyiz,
o da belli bir hakikat. Ama getirirken biz, Ana arasındaki münasebetlerin gerçeğini göz önünde
tutmak suretiyle getirdik.
yasayı nasıl anlıyorsak icra olarak, o anlayışımı
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Şimdi zabıta, savcının, adlî zabıta vazifesi
ifa ederken, emrinde midir, değil midir? Emrin
dedir. O halde yürütme ile bir tedahül içerisi
ne girmiş biribirine. Adliye Vekili savcıya bir
çok emirler verir, 148 nci maddeye göre dâva aç
ma emri verir. Başsavcıya 343 ncü maddeye gö
re yazık emirle, bozulmasını talebettiği emir
verir. Daha birçok tedahülleri var. idari fonk
siyonları, adlî fonksiyonları birbirinin içine gir
miştir. Bütün bu fonksiyonları, bütün bu ger
çekleri bir kenara itip görmemezlikten gelip,
savcıların tâyininde Adliye Vekilinin hiçbir gö
rüşü olmasın, Adliye Vekâletinin erkânının - ki
hergün vazife münasebetleri vardır - hiçbir dahli tesiri olmasın, demek, memleket gerçeklerini
bir kenara itip başka maksatlarla bâzı fetvalar
imâl etmek demektir ki; biz hiçbir zaman ona
yanaşamayız. Dünya tatbikatını da gözden ge
çirdiğimiz zaman mesele budur. Türkiye'nin
gerçekleri bakımından da mesele budur ve Ana
yasamızın kuvvetler ayrılığı prensibi bakımın
dan, mesele yine budur. Elbette bunu, Savcılar
Kanunu, savcıların atanmalarına ve nakillerine
dair olan tasarımız huzurunuza geldiğinde me
seleyi görüşeceğiz. Ama, bu haksız ve yersiz
hücumlara arzı cevabetmiş olmak için biraz bu
mevzulara girmiş bulunuyorum. O bakımdan
müsamahanızı suiistimal ettimse özür dilerim.
Mustafa Uyar arkadaşımın konuşmasında,
hakikaten bu memleketin gerçeklerine dokunan
değerli pasajlar var. Fabrika işgaline, toprak
işgaline fetva verenlerle beraber olmadıklarım
ifade ettiler. Tamamiyle kendileri ile hemfiki
riz. Bunlara fetva verenler, bu memleketin ha
yatına nasıl zehir attıklarını bilmelidirler. Bu
memleketin günlük hayatını nasıl anarşik bir yö
ne ittiklerini bilmelidirler. Ve bunların mânevi
mesuliyetinin bir gün hesabının kendilerinden
sorulacağını da bilmelidirler. (A. P. sıraların
dan: «Bravo» sesleri, alkışlar.)
Mesuliyetsizlik içinde kimse olamaz muhte
rem arkadaşlar. Mesuliyet duygusu sadece ik
tidarda değil, muhalefette de olmalıdır, hepi
mizde olmalıdır. Mesuliyet duygusunu sadece
iktidar için var farz etmek, muhalefet için bu
duyguya tabi olmayışım kabul etmek, hiçbir za
man akılla, mantıkla bağdaşır tarafı yoktur.
İşgale fetva vereceğiz, fabrika işgaline, toprak
işgaline, üniversite işgaline fetva vereceğiz; iş
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galle boykot birdir diyeceğiz, ondan sonra, Hü
kümet memleketin asayişini teminde âcizdir di
yeceğiz. E, senin tahrikin ne oluyor? Bu mem
leket hepimizin. İktidar zor durumda kalsın
da ne olursa olsun dersek, o zaman bu kubbenin
altında hep beraber kalırız arkadaşlar. İktidarı
zor duruma düşürün, ama memlekete zarar ver
meyin. Memlekete zarar vermeden bizi hırpala
yın, biz ona razıyız. Bizi iktidardan düşürmek,
iktidara gelmek bir mânada meşru bir hakkınız
dır. Ama bunu memlekete zarar vermiyecek
ölçüler içerisinde, memleketin düzenini bozmıyacak ölçüler içerisinde, memleketin huzurunu
kaçırmıyacak ölçüler içerisinde yapmak vatan
perverliktir. Ama, ne olursa olsun, memleket
ne olursa olsun, ama iktidar olsun, diyorsanız
o zaman kubbenin altında, göçtüğü zaman hep
kalırız.
Ben kanunlar üzerinde izahat verirken, ra
kamlarla iktifa ettim. Ama arkadaşlarım, bir
çok noktalar üzerinde durdular, onlara da mü
saadenizle arzı cevabedeyim.
Yüksek Hâkimler Kurulu nezdinde bir dene
tim organı kurulması noktasında fikir beyan
eden arkadaşlarıma teşekkür ederim, biz de ay
nı kanaatle bu tasarıyı hazırlamışızdır, Plân Ko
misyonunda bütçeyi mütaakıp görüşülecektir.
Yaptığımız temaslar, bütçe biter bitmez bu ko
nuyu Komisyonun ele alacağı merkezindedir.
Adlî zabıta kurulması için çalışmalarımız
devam ediyor. Büyük bir reform olacaktır,
ama teşkilât işidir, personel işidir ve nihayet
para işidir. Bunun üzerinde alâkalı bakanlık
larla fikir teatisi halindeyiz.
Genç hukukçuları yetiştirme mevzuunda ay
nı fikirdeyim arkadaşlarımla ve hazırladığımız
tasarı, stajı bir enstitü haline, İM sene süreli
bir enstitü haline getirmektedir ki, fikir beyan
eden arkadaşlarım da, bu'istikamette mütalâa
serdetmişlerdir.
Yunus Koçak arkadaşım bir savcının nakli
mevzuuna temas etti. üvet, bir savcı nakledildi.
Bir savcı davranışiyle, yazdığı yazılarla »avcı
lık mesleki ile kabili telif olmıyacak tasarruf
larda bulunduğu için Yüksek Savcılar Kurulu
na verdik. Yüksek Savcılar Kurulu, savcılıktan
muvakkaten men kararı verdi, itiraz etti. Sav
cılar Kurulu Umumi Heyeti bu kararı verdi, ya
ni alınmış olan bu kararı tasdik etti. Danıştay,
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yürütmenin durdurulması kararını verdi. Biz
de Danıştayın kararına göre vazifesini iade et
tik. Şimdi burada cezayı veren vekâlet değil.
Kanunlarımıza göre Yüksek Savcılar Kurulunun
bir bölümü verdi, itiraz etti, Heyeti Umumiyesi aynı kararı verdi. Yargı organı, idari kaza
ya tabi olduğu için durdurulması kararı verdi.
Biz de bunun durdurduk. İşte bütün bu tasar
ruflar hukuk Devleti içinde olmuş ve hukuka ta
mamen riayet edilerek yapılmış bir tasarruftur.
Bunun neresinde bakanlığın hukuk dışı bir ta
sarrufu vardır, meselesini anlamak hakikaten
mümkün değildir.
istanbul'da iş mahkemelerinin kurulmasını,
Zongulak'ta iş mahkemelerinin kurulmasını ar
zu etmiştir bir arkadaşım. Bunun üzerinde ça
lışmalarımız var.
Değerli arkadaşlarım, gecenin geç saatinde
sizleri daha fazla tutmaya kendimde hak gör
müyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürleri
mi arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.)
FEYZİ KALPAGİL (Diyarbakır) — Sayın
Başkan, Sayın Bakandan sualim var.
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen kürsüden
ayrılmayın, soru var.
Sayın Reşit Ülker, buyurun.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, ben
son söz olarak konuşacağım, soru sormuyorum.
Grup adına konuşmak istiyorum.
BAŞKAN — O başka.
Sayın ismet Kapısız, buyurun, sorun.
İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Baş
kan, demokrasi nizamının temeli seçim temina
tının esas unsuru olarak kabul edilmesi gerekir.
önseçim müessesesi hakkında;
1. Sayın Hükümet ve bilhassa Adalet Baka
nı bu konuda ne düşünmektedir?
2. Hükümet içerisinde böyle bir hazırlık ya
pılmakta mıdır?
3. Basında, bu konu üzerinde 14 görüş ta
sarıda yer almaktadır. Sayın Hükümet bu gö
rüşlerden hangisini tercih edecektir? Sorularım
bunlardır, cevaplandırılmasını rica etmekteyim.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan.
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Arz edeyim efendim.
Seçim Kanununda tadili gereken bâzı hü
kümlerin mevcudolduğu bir vakıa, önseçimler
den de şikâyet umumidir. Bütün partiler bugün
tatbik edilen önseçimlerden şikâyetçidir.
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Seçim Kanunu üzerinde yapılması lâzımgelen tadilât konusunda partilerin ne düşündüğü
Bakanlığımca sorulmuştur. Her parti de bunun
cevabını vermiştir. Bu cevapları kıymetlendir
mek, memleket gerçeklerini göz önünde tut
mak suretiyle bir hazırlık içindeyiz.
önseçim mevzuunda henüz varılmış bir ka
rarımız yoktur. Siyasi partilerin cevaplarında
da prensip olarak önseçimlerin ıslâh edilmesi
lüzumundan bahsedilmiş, fakat şekli vazıhan
gösterilmiş değildir.
Binaenaleyh, Hükümet olarak önseçimin
şekli hakkında, şu anda varılmış bir kararı
mız yoktur. Çalışmalarımız devam ediyor. En
iyi şekli araştırmak ve bunun neticesini almak
çabası içindeyiz.
Yalnız şu kadarını arz etmek isterim ki, Se
çim Kanunu üzerindeki çalışmalarımızın, önü
müzdeki seçimlerde kabili tatbik olacak zaman
ölçüsü içerisinde bitirilmesi ve huzurunuza ge
tirilmesi kararındayız.
BAŞKAN — Sayın Kalfagil, buyurun so
run.
FEYZİ KALFAGİL (Diyarbakır) — Sayın
Başkan, Sayın Bakan, savcıların atanmalarıyla
ilgili tasarıyı bir samimiyet içerisinde getirdik
lerini söylediler ve bununla da mütaaddit defa
lar övündüler.
Temel Hakların korunması için getirilen
Kanunu Halk Partisinin hazırladığını ve bunu
bugün inkâra kalktığını söyliyerek samimiyet
sizlikle tavsif ettiler.
Savcıların atanmaları ve nakilleriyle ilgili
getirilen tasannın,
Temel Hakların korunması hakkında getiri
len tasannın ayrı ayrı görüşüleceğine emin ol
duklarını ve o zaman daha geniş bilgi verecek
lerini söylediler.
O zaman biz de bu tasarılarla ilgili sarih
görüş ve mütalâalarımızı söyliyeceğimizden
emin olsunlar.
Yalnız, savcıların atanmalarıyla ilgili tasa
rıyı getirmeden önce bu yetkiyi bir nevi Sav
cılar Kuruluna devrettiğine dair bir tasarı ha
zırlanmış mıdır? Bunu şöyle arz edeceğim; bu
şekildeki evvelce hazırladıkları tasarı taslağın
da.
BAŞKAN — iSayın Kalfagil, soru lütfen,
soru sorun.
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FEYZİ KALFAGİL (Diyarbakır) — Soru
efendim, soru olarak soruyorum.
Savcıların atanmalarıyla ilgili Bakanlar Ku
rulunca bir kararname hazırlandıktan sonra
Savcılar Kurulu bunun 1 nci bölümüne bunu
arz etmek ve Savcılar Kurulunun bunu alama
dığı, savcılar hakkında Yüksek Savcılar Kuru
lunun umumi heyetine itiraz etmek gibi bir
yolun tercih edilmesi sebebi nedir? Geri alarak
bu tasarı taslağını mı Meclise getirdiler? Eğer
böyle bir tasarı taslağını yapmışlar ise, kendi
leri de bugün bu kürsüde inanmadıkları bir so
ruyu nasıl soruyorlar ve bu tasarıyı nasıl sa
vunuyorlar. Aksi takdirde kendileri samimiyet
siz hareket etmiş duruma düşeceklerdir.
BAŞKAN — Sayın Bakan, soruyu dinlediniz.
Buyurun.
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Soru dinledim, ama mütalâa oldu Sa
yın Başkan.
Bizim getirdiğimiz tasarı bu, bunun dışında
bâzı mütalâalarla meseleyi polemik sahasına
getirdi Sayın Kalf agil.
FEYZİ KALFAGİL (Diyarbakır) — Pole
mik yapmadım, Halk Partisini samimiyetsizlik
le nitelendirdiniz.
BAŞKAN — Sayın Kalfagil, size söz verme
dim, oturun lütfen.
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Getirdiğimiz tasarı budur, ben onu
izah ettim. Başka bir tasarı getirmiş, geri al
mış durumda değiliz. Ben, inanmadığım bir
dâvayı savunacak bir adam da değilim.
FEYZİ KALFAGİL (Diyarbakır) — Soru
yu yanlış anlamışlar; böyle bir tasan hazırla
mışlarsa, dedim.
BAŞKAN — Soru vazıh, Sayın Bakan da
cevap veriyor.
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Sayın Kalfagil beni eskiden de ta
nır. 1946 da da beraber çalıştık zannediyorum.
BAŞKAN — Sayın İsmail Rüştü Aksal, bu
yurun sorun.
İSMAİL RÜŞTt)\ AKSAL (Ankara) — Sa
yın Başkan, bu akşam saat 19,00 daki haber
bülteninde ve 21,00 de de kısa haberlerde İs
tanbul'da cereyan eden olaylar, hâdiseler ve
bununla ilgili olarak Hükümet bildirisi okun
du. Cereyan eden bu olaylar karşısında Hükü
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met, vatandaşlara sükût ve sükûnet tavsiye ve
temennisinde bulundu. Hâdise çok mühimdir.
Bugün milyonlarca vatandaş bu konu üzerin
de endişeli bir haldedir. Şu anda Meclis top
lantı halinde olduğuna göre, acaba kürsüde
bulunan Sayın Bakan veya bilhassa Sayın Baş
bakan bu konuda Yüce Meclisi hâdisenin, ola
yın mahiyeti, sebepleri ve sonuçlan hakkında
aydınlatma ihtiyacını duyarlar mı? Bunun açık
lanmasını rica ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu
duydunuz efendim. Buyurun.

soruyu da

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim, bu soruya şu şekilde arzı
cevabetmek isterim.
Olay, bugün saat, yani bir gün geçti sayı
lır, dün demek icabeder, dün saat 17,00 radde
lerinde olay Taksim'de cereyan etmiştir. Bu,
hepimize üzüntü veren olayı mütaakıp da top
lanan malûmat Hükümet adına umumi efkâra
arz edilmiştir.
Hâdisenin her yönüyle aydınlanması bir
zaman meselesidir, bir tahkikat meselesidir.
Gerek adlî yönden, gerek idari yönden mesele
ye derhal el konmuştur. Tahkikat devam et
mektedir. Alabildiğimiz bilgiler Hükümet teb
liğinde ifadesini bulmuştur. Bu bir gösteri yü
rüyüşü sırasında vukubulan bir çarpışmada,
karşılaşmada iki vatandaşımızın öldüğü ve
birçok vatandaşın ağır veya hafif yaralar al
ması suretiyle meydana gelmiş ve arzu edilmiyen bir hâdisedir. Polisin kurmuş olduğu bari
kata rağmen, bu yanlmış ve bütün gayretler
gösterilmiş olmasına rağmen bir karşılaşma
olmuştur. Fakat çok büyük bir kalabalığın
birbirine girmesi şeklinde tecelli eden bu olay
da polis derhal meseleye müdahale etmiş ve
iki ölü ve bir miktar yaralı ile mesele kapan
mıştır. Elbette bu müdahale yapılmamış olsa
idi, bu müessir müdahale zamanında ve yerin
de yapılmamış oka idi, takdir buyurursunuz
ki, bu kadar geniş bir kütlenin karşılaşması
daha vaJhîm neticeler doğurabilirdi. Bu bakım
dan, polisin zamanında müdahale ettiği ve va
zifesini bihakkın yaptığı şeklinde malûmatlar
almış bulunmaktayız. Yann içişleri Bakanlı
ğının bütçesi konuşulacaktır, o zamana kadar
mesele çeşitli yönleri ile aydınlığa kavuşacak
tır. Ve şüphesiz Bakan arkadaşım Hükümet
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adına Yüce Heyetinizi daha geniş bilgilerle
tenvir edecektir. Bu anda verilebilecek bilgi
ler bundan ibarettir. Arz ederim.
Efendim beni dinlediğiniz için teşekkürleri
mi sunar, hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir de yazılı
soru talebi vardır. Bunu zatıâlinize takdim
edeceğim. Yalnız zapta geçmesi bakımından
okutuyorum.
Siz buyurun efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususların Sayın Adalet Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
nıüsaadelerinizi arz ve rica ederim.
H. Lâtif Sarıyüce
Çorum
1. — Ağır cezada açılmış bulunan Sungur
lu'da mahkemeler yer bulmakta sıkıntı çek
mektedirler. Bu ilçemizin müstakil bir adliye
binasına kavuşturulması hususunda ne düşü
nülmektedir?
2. — Sungurlu Ceza evinin tevsii hakkında
ne düşünülmektedir?
BAŞKAN — Şimdi son söz C. H. P. Grupu adına Sayın Reşit Ülker'de.
Buyurun Sayın Ülker. Konuşma süreniz 15
dakikadır.
(Saat 1 e çeyrek var.
O. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Ba
kan burada rejimimiz bakımından önemli bir
kaç konu üzerinde durdular. Bu, üzerinde
durdukları konular Yüce Meclisin ve kamu oyu
nun da dikkatle izlediği konulardır. Bunlar
dan birisi, savcılık teminatıdır. 15 dakikalık
bir zaman çerçevesi içerisinde dokunacağımız
mevzuların sayısının çokluğu dolayısiyle anaIhattını ifade etmek zorundayım.
Anayasa Mahkemesi bir savcının Danıştayda yaptığı iddia üzerine Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun bir maddesini iptal etmiştir.
Ve Anayasa teminatına aykırı olduğundan dola
yı iptal etmiştir.
Şimdi buraya Meclisin huzuruna Hükümet
bir yeni tasarı getirmiştir. Bu tasarı Anayasa
Mahkemesinin iptal ettiği, ısrar ettiği, gerekçe
sini gösterdiği konudadır. Yani Anayasa Mah
kemesine rağmen bir tasan getirilmiştir. Savcı
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lık teminatını ortadan kaldıran bir tasan getiril
miştir. Meselenin önemi budur. Rejim bakımın
dan önemi ise, Türk hukuk düzeninde savcılar
tarafından dâva açılabilir, Kamu dâvası, bâzı
dâvalar hariç, esas kamu dâvası savcılann inhisanndadır. Savcı açmadıkça; bir ceza mahke
mesi dâvayı göremez. Anayasa Mahkemesi bunu
da gerekçesinde göstermek suretiyle iptal ettiği
halde, getirilmiş, aynı mahiyetteki hükümler ko
nulmuştur.
Şimdi burada bir değerli arkadaşım sual sor
dular. Sayın Bakan benim anladığıma göre, ce
vap veremediler. Sayın Bakan da daha evvel
Bakanlıkta Anayasaya uygun bir tasan, yani
Yüksek Savcılar Kurulluna bu yetkiyi veren
anahatları itibariyle bir tasan hazırladığı hal
de, her ne sebeptense - ki, bu sebebin siyasi oldu
ğu anlaşılıyor - getirilememiş. Arkadaşımın söy
lediğinden ben böyle anladım. Bakanın vermedi
ği cevaptan da bunun üzerinde durmadıklan
için çıkarılacak mânayı hepinizle beraber çıkar
dık. Mesele, budur, onun yanında Anayasa Mah
kemesinin; karannm her noktasını okumaya lü
zum yok, yalnız gerekçe kısmının bir numaralı
bendi, getirilen tasarının nasıl aykırı bir tasan
olduğunu ortaya koyar. Bakanlık ileri gelenle
rinden kurulu topluluğun düşüncesinin alınmış
olması hiçbir şekilde teminat sağlamaz. Çünkü
bu kurulda bulunanlar hukukî durumca Bakana
karşı doğrudan doğruya idari murakabe zinciri
içindedirler. Bundan dolayı bu nitelikteki bir
kurulun düşüncesi, Bakan için bağlayıcı bulun
sa bile, yine bir teminat sayılmaz. Kaldı ki, söz
konusu maddeye göre bu kurulun düşüncesi Ba
kan için bağlayıcı da değildir. Bu kurul üyeleri
nin teminatlı olmalan dâhi durumu değiştirmez.
«Getirilen kanunda bunllar teminatlıdır, hiç
korkmayın» denmektedir. Böylece Anayasaya
aykın, Anayasa Mahkemesine direnme mahiye
tinde bir kanun tasarısı Yüce Meclisin huzurun
da bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, buradan ikinci nokta
ya geçmek istiyorum. Sayın Bakan Anayasa ge
rekçelerini, Büyük Atatürk'ün sözlerini ve Ana
yasa Mahkemesinin başka kararlar dolayısiyle
verdiği gerekçeleri burada delil diye okudular.
Ama Savcılar Kanununu, Anayasa Mahkemesi
nin hükmünü bir kenara atarak, buraya getirdi
ler. Demek ki, Anayasa Mahkemesinin işine gel-
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dikleri noktalarını almaktadırlar, işlerine gel
mediği zaman Anayasa Mahkemesine karşı di
renmektedirler. iktidar, beyanları ile, tutumları
ile, davranışları ile, sözleri ile Anayasa Mahke
mesine, Yüksek Seçim Kuruluna, diğer yargı or
ganlarına, Danıştaya saygı içerisinde değildir.
Binaenaleyh gösterilen gerekçeler de samimiyet
taşımaz, işlerine öyle geldiği için gösterilmekte
dir.
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Gerçek oluyor, gerçek.
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER
(Devamla) — Aynı saygı duygusunun devamı
oluyor benim kanaatimce sizin söylediğiniz de.
O yüce yargı organlarına beslediğiniz saygının
en veciz ifadesi oluyor.
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Yargı organları himayenize muhtaç de
ğil, Anayasa teminatı altında.
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER
(Devamla) — Anayasa değil benim, değil anamuhalefet partisi olan C. H. P. nin, her Türk
vatandaşının korunması altındadır; girişinde
görüldüğü gibi.
Değerli arkadaşlarım, diğer konuya gelince;
Anayasa nizamını yok etme kanunu, böyle ifade
etmek lâzımgelir; Anayasa nizamına karşı işle
nen fiillerin önlenmesi değil, Anayasa nizamını
yok etme kanunundan bahsedeceğim.
Şimdi, değerli arkadaşlarım; getirilen ka
nunla kamu nizamını korumak şüphesiz Mecli
sin vazifesidir. Kanun çıkarmak da Yüce Mec
lisin vazifesidir. Fakat çıkarılan kanun hiçbir
sarih hükmü taşımaz ve bütün özgürlükleri,
Anayasanın getirdiği bütün özgürlükleri kö
künden kaldırır ise, elbetteki böyle bir kanuna
değil Meclisteki, Parlâmentodaki üyeler, bütün
Türk vatandaşları, bahusus kuruluşlar diren
mek, karşısında Anayasaya aykırı olduğunu ifa
de etmek hürriyetine sahiptirler. Burada konu
şan A. P. Sözcüsü arkadaşım bu hürriyeti bile
tanımıyor. Diyor ki, Anayasaya aykırı olduğu
nu iddia edemezsiniz, hiç kimse bunu söyliyemez, böyle bir tasarıya bu iddiada bulunamaz,
ancak böyle bir tasarı kanunlaşırsa Anayasa
Mahkemesine müracaat eder gibi, hürriyetlerle
bağdaşmıyan, fakat Adalet Partisinin hürriyet
anlayışıyla tamamen uygun bir görüşü burada
savunabildiler.
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Değerli arkadaşlarım; bu tasarıda bugün,
mevcut Türk Ceza Kanununda mevcut hüküm
ler vardır. Söyeldikleri her hususun karşısında
gerekli ve üzerinde tartışma yapılan hükümler
vardır. O hükümleri muhafaza etmekle beraber
onlara ek olarak getirilmektedir. Bir taraftan,
gayet vuzuhsuz ibarelerle her şeyi, her fiili şu
Anayasanın sosyal haklar bahsinde ve diğer ba
hislerde Türk vatandaşının derdini ortaya çıka
racak, Türk köylüsünün derdini ortaya çıkara
cak, tefeciliği, faizciliği, vurgunculuğu ortaya
koyacak, Meclisleri düşündürecek, vatandaşı
düşündürecek, vatandaşın yarasına eğdirecek
sözlerin tümünün söylenmesini yasaklamakta
dır. (A. P. sıralarından, «yok öyle şey» sesle
ri) Bu bizim görüşümüz. Siz de yok olduğunu
söylersiniz, zaman gösterecek var mı, yok mu?
Aynı zamanda, basın hürriyeti de tamamen or
tadan kaldırılmaktadır. (A. P. sıralarından, ne
rede o günler, sesleri) Eğer buna benzer... Nere
de o günler diyorlar arkadaşlar, işte o duygu
larınızın zaten ifadesidir bu, «Nerede o günler»
diyorlar. Basın hürriyetinin kaldırılması, nere
de o günler.. Ama buna muktedir olamıyacaksınız, hiç kimse muktedir olamadı, siz de buna
asla muktedir olamıyacaksınız arkadaşlar.
(C. H. P. sıralarından alkışlar)
Böylece gayet müphem, sınırları çizilmemiş,
meçhul, meselâ faşizmden bahsediliyor. Faşizm
ne anlama gelir arkadaşlar?.. Faşizm, çeşit çe
şit anlama gelir. Faşizmin ceza hukuku bakı
mından teker teker unsurlarının tesbit edilmesi
lâzımdır. Ve o unsurlar vardır Türk Ceza Ka
nununda ve eksik olduğu iddia edilir, tamam
lanması lâzımgeldiği iddia edilir, vuzuh veril
mesi lâzımgeldiği iddia edilir, bâzılarına göre
de kaldırılması lâzımgeldiği iddia edilir. Buna
rağmen o getirilmektedir. Eğer basın eskaza
böyle söylenen sözlerden, yazılardan birisini ya
zacak olursa derhal toplattırılacak. Kim tara
fından toplattırılacak?.. Özel surette nöbetçi
bırakılmış hâkimler tarafından toplattırılacak.
Nerede basın hürriyeti? Nerede fikir hürriyeti?
Nerede toleransınız?.. Sayın Başbakan burada
toleranstan bahsettiler; nerede toleransınız?..
Buna mukabil aynı kanunda, aynı kanunun içe
risinde Anayasanın gericiliği yasakhyan, irticai
önliyen, lâiklik ilkesini koruyan maddesi daha
geriye götürülmüştür. Üstü kapalı olarak, gizli
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olarak gayet teknik incelikler altında irticai önliyen, Devletin lâik nizamını koruyan hüküm
ler, iktidarın istediği gibi din propagandasına
imkân verecek şekle sokulmuştur, yorumlana
cak şekle sokulmuştur arkadaşlar, öyleyse or
tada evvelden düşünülen, evvelden hazırlanan
bir düzen getirilmektedir, bir düzen yıkımı ge
tirilmektedir. Bir taraftan savcıları avucunuza
alacak kanunu getireceksiniz, bir taraftan Mec
lisin bütün haklarını yok edecek İçtüzüğü geti
receksiniz, bir taraftan fikir özgürlüğünü,
inançları söylemek özgürlüğünü, yazı yazmak,
basın hürriyetini kaldıracak esasları getirecek
siniz!. Bu gösteriyor ki, siz müşkül bir duru
mun içerisindesiniz. Ama size şuradan hatırlatı
rız ki, tarihimizde böyle müşkül durumlardan
bu metotlarla kurtulmak istiyenler çıkmıştır,
böyle metotlara girdikçe daha derinlere batmış
lardır ve çıkamamışlardır. Bunu, bu noktayı
söylemek bizim vazifemizdir arkadaşlarım.
OSMAN ZEKİ OKTAY (Kastamonu) —
Başka hiçbir lâf bilmiyor musunuz?.. Daima ih
tilâl edebiyatı yapıp, idam sehpalarından bah
sediyorsunuz. Siz başka bir şey bilmez misiniz?..
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker; vaktiniz
dolmak üzere.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum
Sayın Başkanım.
Arkadaşlarım, bir arkada? ihtilâl edebiyatı
diıyor. Biz meşruiyetçiyiz arkadaşlar. Biz, Ana
yasadan başka hiçbir şeyi tanımıyoruz, üstü
müzde Allah, ondan sonra Anayasa var. Evet,
foiz meşruiyeti savunuyoruz, Anayasada mev
cut hakları savunuyoruz. Siz ise Anayasada...
(A. P. sıralarından, gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu milletin
kanı, canı pahasına elde edilmiş neticeleri tek
rar yok etmeye çalışıyorsunuz, bunu böylece
bilmeniz gerek.
BAŞKAN — Sayın Ülker; 15 dakika doldu
efendim.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; bir noktaya daha temas etmek iste
rim.
«Ortanın solu geldikten sonra bu böyle ol
du» dediler. Sayın Bakan; «yani fikirleri de
ğişti» dediler. Bir defa şunu ifade etmek iste
rim ki, ben de Cumhuriyet Halk Partisinin bir
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yöneticisi olarak şunu söylemek istiyorum ki,
öyle bir tasarı, yani sizin bahsettiğiniz tasarı,
tasarı haline gelmiş değildir. Her zaman, her
iktidarın elinin altında birtakım iltifata nail
olmıyacak, birtakım dokümanlar vardır. Tıpkı
şu Savcılar Kanununda olduğu gibi, gayet mü
kemmel yapılmıştır, fakat iltifata nail oldu.
Onun gibi tersine, yanlış yapılmış, hiçbir zaman
hürriyete inanmış siyasi teşekküller tarafından
kabul edilmiyecek birtakım esaslar hazırlanır
insan tabiatı olarak, ama, Cumhuriyet Halk
Partisi hükümetlerinin sizin ileri sürdüğünüz
gibi bir tasarısı asla mevcudolmamıştır.. Bunu
bilmenizi isterim ve ben şahsan da kesin olarak
bilmekteyim, resmen de bilmekteyim, şahsan da
bilmekteyim. Ayrıca şunu ifade etmek isterim...
BAŞKAN — Sayın Ülker ne kadar sürecek
efendim konuşmanız? Doldu vaktiniz.
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER
(Devamla) — Bitiriyorum efendim.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın arka
daşlarım; ortanın soluna geldikten sonra fikri
mizin değiştiği ifade edildi. Bu memlekette za
man gelmiştir ki, biz Cumhuriyet Halk Parti
sinden bir parmak daha soldayız diyen yeni
parti kurucuları olmuştur. Bu memlekette bun
dan 48 sene evvel Devlet kapitalizminden bah
sedenler olmuştur. Ama bunların hepsi bir ta
rafa gelir, bütün dünyada kabul edilen, anlatı
lan ve halkın yararına olan bir anlam, Anaya
saya uygun bir anlam ifade edildiği zaman sırf
seçim yatırımı, sırf daha bu konulara alışmamış
vatandaşları bir süre daha yanlış yola sevk ede
bilmek için bunu kullanırsınız. Ama şunu söy
lüyoruz; asıl siz o kanunlara değil de, getirdi
ğiniz kanunları bir tarafa bırakın da, şu orta
nın solu politikası, denilen politikaya eğilin. O
zaman komünizmi de önlersiniz, faşizmi de.
Hepinizi saygıyla selâmlarım. (C. H. P. sı
ralarından, alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
bütçeleri üzerinde yapılan açık oylama işlemi
bitmiştir.
Kutuları kaldırınız.
Yeterlik önergelerini okutuyorum :

M. Meclisi
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Yüksek Başkanlığa
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Bölüm

Müzakerelerin yeterliğine karar verilmesini
arz ve teklif ederim.
Aydın
Kemal Ziya Öztürk
Sayın Başkanlığa
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzake
relerin kifayetini arz ve teklif ederim.
Tokat
Osman Saraç
BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Adalet Bakanlığı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum efendim :
B — ADALET BAKANLIĞI

16 . 2 . 1969

BÜTÇESİ

(A/l) Cari harcamalar
Bölüm

Lira

11.000 Ödenekler
12 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
314 892 141
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
23 233 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
51 665 491
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
45 105 701
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
2 368 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
1 200 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000 Kurumlara katılma payları ve
sermaye teşkilleri
100 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
621 672
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
80 489
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
327 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
200 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Adalet Bakanlığı bütçesi Meclisimizce kabul
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı üzerinde yapılan açık oy
lama sonucunu arz ediyorum.
Oylamaya 143 üye katılmış, sonuçta 103 ka
bul, 39 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli ço
ğunluk elde edilemediği için açık oylama işle
mi tekrarlanacaktır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe
kanun tasarısı için yapılan açık oylama işlemi
nin sonucunu arz ediyorum.
Oylamaya 139 üye katılmış, sonuçta 99 ka
bul, 39 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır.
Gerekli çoğunluk elde edilemediği için, açık
oylama işlemi tekrarlanacaktır.
Bugün saat 10,00 da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 01,08
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
450
üye sayısı
Oy verenler : 36
30
Kabul edenler
6
Beddedenler
0
Çekinserler
408
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler :
6
[Kabul edenler]
ADANA
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
Süleyman Arif Emre
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Akalın
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Hasan Fehmi Boztepe
AYDIN
Sabit Osman Avcı
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu

BURDUK
t. Hakkı Boyacıoğlu
BURSA
Mustafa Tayyar
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Necati Güven
GAZİANTEP
Hüseyin Yılmaz
GTÎMÜŞANE
S'abri özean San
HATAY
Şemsettin Mursaloğlu

İZMİR
Mehmet AH Aytaş
Osman Zeki Efeoğlu
KARS
Abbaa Ali Çetiaı
Cengia Ekinci
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
KONYA
Selçuk Aytan
Sait Sına Yücesoy
MUŞ
Kemal Aytaç

[Reddedenler]
ERZURUM
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu

(1)

İSTANBUL
tlhami Sancar
Fuad Sirmen
MUĞLA
Turan Şahin

— 378 —

SAMSUN
Melâhat Gedik
SİVAS
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
URF4
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
Kemal Doğan Sungun

M. Meclisi

B : 53

16 . 2 . 1969

0 : 3

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayı»
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
M. Kemal Çetinsoy
Kanm Gül ek
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
AFYON KARAHISAR
Mustafa Akalın
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşi
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Gelâlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Kemal Bağcıoğlu
Ali Rıza Çetiner
Ahmet Dallı
Zühtü Pehlivanlı
ANTALYA
fiıaan Ataöv
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Yüksel Menderes
ismet Sergin
BALIKESlfl
Adnan Akın
Mevlüt Yılmaz
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil ibrahim Cop
Ahmet Çakmak
BURSA
Kasım önadım
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay

Refet Sezgin
ÇORUM
Arslan Topçubaşı
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Zafer Nihat özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Abdüllâtif Ensarioğlu
EDİRNE
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Kevııi Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Necati GiWen
Ahmet Mustaf aoğlu
ESKİŞEHİR
Seyfi öztürk
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
M. Kemal Çilesiz
I. Etem Kılıçoğlu
GÜMÜŞANE
Sıabri özcan San
HATAY
Sabahattin Adalı
Abdullah Çilli
Şemsettin Mursaloğlu
(2)

:
:
:
:
•.
:
:

450
İ41
109
30
2
303
6

edenler]
İSPARTA
Ali îhsan Balım
İÇEL
Kemal Ataman
Kadir Çetin
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Muhiddin Güven
Osman özer
Kaya özdemir
I. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
ÎZMÎR
Mehmet Ali Aytaı
Osman Zeki Efeoğlu
Hüsamettin Gümüşpala
KARS
Lâtif Aküzüm
AJbbas Ali Çetim
Cengiz Ekinci
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Âdil Toközlü
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner
KIRŞEHİR
Memduh Erdemli*
Mehmet Güver
KOCAELİ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
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Şevket Ustaoğlu
KONYA
Selçuk Aytan
Hasan Dinçer
Faruk Sükan
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ali Mesut Erez
I. Hakkı Yıldırım
MANİSA
Süleyman Çağlar
önol Sakar
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
Enver Kaplan
MARDİN
Esat Kemal Aybar
MUĞLA
Iızzet Oktay
MUŞ
Kemal Aytaç
NEVŞEHİR
îbrahim Boz
NİĞDE
Oğuzdemir Tüzün
RlZE
ismail Sarıgöz
SAKARYA
Şerafettin Paker
SAMSUN
Melâhat Gedik
Osman Şahinoğlu
Süreyya Uluçay
Şevki Yücel
SİİRT
Âdil Yaşa

M. Meclisi
SÎVAS
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Halil Bajol
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îlyas Demir
URFA
Necmettin Cevheri
Hüsamettin Koran
Ramazan Tekeli

O : 3

UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan

Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
Sadık Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğan Sumgun

[Reddedenler]
ADANA
Kemal Sanibrahimoğlı<
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Refet Eker
BOLU
Kemal Demir
BURSA
Sadrettin Çanga
Bahri Yazir
ÇANAKKALE
Cihad Baban

İZMİR
Şeref Bakçık
Mustafa Uyar
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KONYA
Nazif Kurucu

Vei'ik Pirinçcioğlu
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil
ERZURUM
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Hayri Başar
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
A. Coşkun Kırca
tlhami Sancar
Ahmet Tahtakılıç

MALATYA
Lûtfi Evliyaoğlu
MARAŞ
Kemali Bavazıt

[Çekinserler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan

(2)

I

MALATYA
Hamit Fendoğlu
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Hüseyin Yayeıoğlu
SİVAS
Orhan Kabibay
TRABZON
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kodamanoğlu
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
M. Kemal Çetinsoy
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
Ali Turanlı
AFYON KARAHlSAR
Mustafa Akalın
Osman Attilâ
Ali İhsan Ulubahşi
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Delâlettin Topala
ANKARA
Ali Rıza Çetiner
Ahmet Dallı
Recai Brgüder
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Cihat Turgut
Mehmet Zeki Yücettirk

BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
BURDUR
1. Hakkı Boyacıoğlu
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
Barlas Küntay
Kasım önadım
Mustafa Tayyar
ÇANKIRI
Tahir Akman
Nurettin Ok
ÇORUM
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Abdüllâtif Ensarioğlu
ERZURUM
Necati Güven
Ahmet Muıstafaoğlu
ESKİŞEHİR
Seyfi öztürk
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
1. Etem Kılıçoğlu
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı

(3)

:
:
:
:
:
:
:

450
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39
1
301
6

edenler]
HATAY
Sabahattin Adalı
Talât Köseoğlu
İSPARTA
Ali ihsan Balım
İÇEL
Kemal Ataman
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Osman özer
I. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusay
İZMİR
Mehmet Ali Aytaff
Osman Zeki Efeoğlu
Hüsamettin Gümüspala
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
AJbbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
KASTAMONU
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpagaoğlu
Feyyaz Koksal
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
M. Orfhan Türkkan

KONYA
Selçuk Aytan
M. Ziyaeddin Izerdem
Mehmet Necati Kalay cıoğlu
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
î. Hakkı Tıldarım
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
önol Sakar
MUĞLA
İzzet Oktay
MUŞ
Kemal Aytaç
NİĞDE
Haydar Özalp
RlZE
ismail Sarıgöz
Cevat Yalçın
SAMSUN
Melâhat Gedik
Şevki Yücel
SİİRT
Abdülhalim Araş
Âdil Yaşa'

KIRŞEHİR
Memduh Brdemir
Mehmet Güver

SİVAS
Gryaaettin Duman
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz

KOCAELİ
Sedat Akay
Şevket Ustaoğlu
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TEKİRDAĞ
t l j M Demir
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TOKAT
Bedrettin Karaerktk
Osman Saraç
UEFA
Necmettin Cevheri
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Comal Güven
UŞAK
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Muhlis Görentaş

O : 3
YOZGAT
Turgut Nizarmoğlu
ZONGULDAK

S. Tekin Müftüoğlu'

[Reddedenler]
ADIYAMAN
Nazım Bayıllıoğlu
AFYON KARAHÎSAR
Murat öner
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Rafet Eker
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
BOLU
Kemal Demir
BURSA
Bahri Tazir
ÇANKIRI
Mehmet Ali Araan

ÇORUM
Hasan Lâtif Sarıyüce
DENİZLİ
Hüdai Oral
DİYARBAKIR
Tarrk Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil
ELÂZIĞ
Kemal Satır
ERZURUM
Adnan Şenyurt
GİRESUN
M. Kemal Çilesiz
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Reşat Mursaloğlu

Kenan Esengin
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
A. Coşkun Kırca
llhami Sancar
Fuad Sirmen
Reşit Ülker
KARS
Osman Yel/tekin
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
KONYA
ihsanı Kabadayı
İsmet Kapısız
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmug
MARDİN
Nazmi Oğuz

[Çehinserler]
BALIKESİR
Fennî Islimyeli

(3)
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MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
ORDU
Ferda Güley
SİNOP
Hilmi İşgüzar
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
TOKAT
Fethi Alacalı
TRABZON
Ahmet Şener
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
M. Salih Yıldız
ZONGULDAK
Bülent Ecevit
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Oya katılmıya nlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
M. Kemal Çetinsoy
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Akalın
Osman Attilâ
Aid İhsan Ulübahşji
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Celâlettin Topala
ANKARA
Ali Rıza Çetiner
Ahmet Dallı
Recai Ergüder
ANTALYA
Hasan Akçalı-oğlu
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Cihat Turgut
Mehmet Zeki Yücetürk
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu

450
1:39
99
39
1.
305
6

edenler]

BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BURDUR
1. Hakkı Boyacıoğlu
BURSA
Nilüfer G-.ürsoy
Cemali Külâhlı
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
ÇANKIRI
Tahir Akman
Nurettin Ok
ÇORUM
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Mehmet Salih Baydil
Remzi Şenel
ERZURUM
Necati Güven
Ahmet Mustafaoğlu
ESKİŞEHİR
Seyfi Öztürk
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
İbrahim Etem Kılıçoğhj
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı
HATAY
Sabahattin Adalı
Talât Köseoğlu

İÇEL
Kemai Ataman
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Kaya Özdemir
İZMİR
Mehmet Ali Aytaş
Osman Zeki Efeoğlu
Hüsamettin Gümüşpala
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
KASTAMONU
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
Mehmet Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Mehmet Güvcr
KOCAELİ
Sedat Akay
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Selçuk Aytan
M. Ziyaeddin İzerdem
Mehmet Necati Kalaycıoğlu
Sait Sına Yücesoy

İSPARTA
Ali İhsan Balım

KÜTAHYA
İsmail Hakkı Yıldırım

(4)
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MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
önol Sakar
MUĞLA
İzzet Oktay
MUŞ
Kemal Aytaç
NİĞDE
Haydar özalip
RİZE
İsmail Sarıgöz
Cevat Yalçın
SAMSUN
Melâhat Gedik
Şevki Yücel
SİİRT
Abdülhalim Araş
Âdil Ya§a
SİVAS
Gıyasettin Duman
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Ilyas Demir
TOKAT
Bedrettin Karaerkek
Osman Saraç
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
UŞAK
Orhan Dengiz
M. Fahri Uğrasızoğlu

M. Meclisi
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YOZGAT
Turgut Nizamoğlu

O :3
ZONGULDAK
S. Tekin Müftüoğlu

[Reddedenler]
ADIYAMAN
Narım Bayıllıoğlu
ANKABA
İsmail Rüştü Aksal
ANTALYA
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Rafet Eker
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
BOLÜ
Kemal Demir
ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
ÇORUM
Hasan Lâtif Sanyüct
DENİZLİ
Hüdai Oral

DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil
ELÂZIĞ
Kemal Satır
ERZURUM
Adnan Şenyurt
GİRESUN
M. Kemal Çilesiz
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Reşat Mursaloğlu
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
A. Coşkun Kırca
İlhamı Sancar

Kenan Esengin
Fuad Sirmen
Reşit Ülker
İZMİR
Şeref Bakşık
KARS
Osman Yeltekin
KAYSERİ
Fehmi Cumahoğlu
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KONYA
ihsan Kabadayı
ismet Kapısız
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MARAŞ
Hüseyin Yaycıoğlu

[Çekiiiser]
(BALIKESİR
Fennî Islimyeli

>>-e«

(4)
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MARDİN
Nazmi Oğuz
MUÖLA
Seyfi Sadi Pencap
ORDU
Ferda Güley
SİNOP
Hilmi işgüzar
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
TOKAT
Fethi Alacalı
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
M. Salih Yıldız
ZONGULDAK
Bülent Ecerit

Millet Meclisi
GÜNDEMİ
53 NCÜ BİRLEŞİM
16 . 2 . 1969

Pazar

Saat : 10,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 1162)
X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/569; Cumhuriyet Senatosu 1/927)' (Millet
Meclisi S. Sayısı : 802; Cumhuriyet Senatosu
' S . Sayısı : 1164)
X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yon raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/581; Cumhuriyet Senato
su 1/926) (Millet Meclisi S. Sayısı : 801; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1176)
X 4. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe

Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/568, Cumhuriyet Senatosu 1/941;
(Millet Meclisi S. Sayısı : 805; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162)
X 5. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet
Meclisi 1/573; Cumhuriyet Senatosu 1/935) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 804; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1168)
X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/574; Cumhuriyet Senato
su 1/942) (Millet Meclisi S. Sayısı : 806; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1169)
X 7. —• İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve 1969 yılı bütçe kanunu
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/576; Cum
huriyet Senatosu 1/934) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 803; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1171)
X 8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Sena
tosu 1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1172)
X 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet
Meclisi 1/571; Cumhuriyet Senatosu 1/953)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1166)
X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko-

misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/578; Cumhuriyet Sena
tosu 1/944) (Millet Meclisi S. Sayısı : 808;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1173)
X 11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/575;
Cumhuriyet Senatosu 1/945)' (Millet Meclisi S.
Sayısı : 809; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
1170)
X 12. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/580; Cumhuriyet Sena
tosu 1/946) (Millet Meclisi S. Sayısı : 810; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1175)
X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/572;
Cumhuriyet Senatosu 1/947) (Millet Meclisi S.
Sayısı : 811; Cumhuriyett Senatosu S. Sayısı :
1167)
X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis

....>..

yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/579; Cumhuriyet Senato
su 1/948) (Millet Meclisi S. Sayısı : 812; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı :1174)
X 15. — Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi
1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 813; Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 1165)
X 16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet Senato
su 1/952) (Millet Meclisi S. Sayısı : 814; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1177)
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Dönem
Toplantı

2
4

MİLLET

MECLİSİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe K a r m a Komisyon başkanlıkları tezkereleri (
Cumhuriyet Senatosu 1/926)
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1176)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 9488

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Ugi : 30 . 12 . 1969 gün ve 130/1 - 58 sayılı yazınıza karşılıktır :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 31 . 1 . 1969 tarihli 28 nci Birleşiminde
çesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğini rica ederim.

aynen kabul olunan Vakıflar

Not :
Açık oy neticesi :
Kabul
Ret
Çekinser
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. 1/581, C. S. 1/926
Karar No. : 130

:

(108)
107
—
1

Bütçe Karma Komisyonu rapora

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 31 . 1 . 1969 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Vakıfl
Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe1 Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek B
' Bütçe K
K

Dönem

: 2

Toplantı 4

M Î L L E T M E C L İ S l

3eden Terbiyesi Genel Müdürlümü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karm
lair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri
Cumhuriyet Senatosu 1/927)
Not : C. Senatosu S. Sayısı 1164)
Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 9489
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ilgi: 30 . 12 . 1969 gün ve 131/1 - 569 sayılı yazınıza karşılıktır :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 31 . 1 . 1969 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul olunan Beden T
ılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğini rica ederim.
İbra
Cumhur
Not :
Açık oy metiieesi
: (110)
Kabul
: 110
Bütçe Karma Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/569, C. S. 1/927
Karar No. : 131
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 31 . 1 . 1969 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Beden T
nh Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yükse
Bütçe Ka
Kü

