
D Ö N E M : 3 C İ L T : 21 TOPLANTI : 3 
» . . « » « » • • » • • » » » » » » » » « » » » * , , , , , , „ 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

43 ncü Birleşim 

19 . 2 . X972 Cumartesi 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 326 

II. — •BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL IKÖRULA SUNUŞLARI 326 

1. — Sayın üyelerden Ibazüarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/746) 326:327 

2. — İki aydan fazla izin alan Adıya
man Milletvekili Zeki Adıyaman'a ödene
ğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/747) " 327 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 327 
1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1072 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis-

Sayfa 
yonu raporu (Millet Meclisi 1/554; Cum
huriyet Senatosu 1/8) (Millet Meclisi IS. 
Sayısı 475; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 10) 327,364 

A) TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 327:341 

B) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ. 364:396 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu (baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/569; Cumhuriyet Senatosu 1/26) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 491; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 24) 342:364 



M. Meclisi B : 43 19 . 2 . 1972 O : 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Dernekler Kanunu tasarısının havale edil
miş olan Anayasa, içişleri ve Adalet komisyon
larından seçilecek beşer üyeden müteşekkil bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair içişleri 
Bakanı Ferit Kuıbat'm önergesi kabul edildi. 

1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısının görüşü-
ışülmesine devam olunarak: 

Devlet Planlama Teşkilâtı, 
Danıştay, 
Devlet istatistik Enstitüsü Genel Müdürlü

ğü ile, 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri kabul 

edildi. 

Görüşmeler sırasında Genel Kurulda sükû
neti ihlâl eden ve hakarette bulunan Konya 
Milletvekili Necati Kalaycıoğlu ve Oiresun Mil
letvekili Hidayet ipek'e birer takbih cezası ve
rilmesi kabul olundu. 

19 Şubat 1972 Cumartesi saat 9,00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 21,40'da son veril
di. 

Başkam Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Vahit Bozatlı Şevket Doğan 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipınar 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil. 
KÂTİPLER : Bahri Karakeçili (Urfa), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/746) 

BAŞKAN — Başkanlık Tezkeresini okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle va
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 17.2.1972 
tarihli toplantısında uygun mütalaa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Ankara Milletvekili Oğuz Ayıgün, .58 gün 
hastalığına binaen. 2 . 1 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Adıyaman Milletvekili Zeki Adıyaman, 35 

gün, hastalığına binaen. 6 . 12 . 1971 tarihin
den itibaren. 

Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpara, 25 
gün hastalığına binaen. 31 . 1 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırıkoğlu, 10 
gün hastalığına binaen. 16 . 1 . 1972 tarihinden 
itübaren. 

Gaiziantep Milletvekili Ertem Ocak, 15 gün 
mazeretine binaen. 1 . 2 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup, oylarınıza 
sunacağım: 

«Ankara Milletvekili Oğuz Aygün, 58 gün 
hastalığına binaen. 2 . 1 . 1972 tarihinden itiba
ren.» 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Adıyaman Milletvekili Zeki Adıyaman, 35 
gün hastalığına binaen. 6 . 12 . 1971 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala, 25 
gün hastalığına binaen. 31 . 1 . 1972 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırıkoğlu, 10 
gün hastalığına binaen. 16 . 1 . 1972 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Erdem Ocak, 15 gün 
mazeretine binaen. 1 . 2. 1972 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — İki aydan fazla izin alan Adıyaman Mil
letvekili Zeki Adıyaman'a ödeneğinin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi (3/747) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alıan Adıyaman Milletvekili 
Zeki Adıyaman'a ödeneğinin verilebilmesi içtü
züğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararına bağlı olduğundan, keyfiyet yüksek tas
viplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Zeki Adıyaman'ın hasta
lık sebebiyle izm süresi iki ayı tecavüz etmiş 
bulunmaktadır. Kendisine ödenek verilebilmesi 
Genel Kurulun tasvibine vabestedir. 

ödenek verilmesi hususunu tasviplerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt~ 
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 10) 

A) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ. 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerinde müzakereler başlaya
caktır. 

Bu bütçe üzerinde grupları ve şahısları adı
na söz almış bulunan sayın milletvekillerini arz 
ediyorum: 

Sayın İsmet Kapısız, Millî Güven Partisi 
Grubu adına, 

Sayın Abdullah izmen Demokratik Parti 
Grubu adına, 

Sayın Kenan Mümtaz Akışık Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına, 

Sayın Hüsamettin Başer Adalet Partisi Gru
bu adına. 

ıSayın Ataman, Yenipmar, Akova, Kangal, 
Sönmez, Balan, Türkmenoğlu da şahıslan adına 
söz almış bulunmaktadırlar. 

İlk söz, Sayın Millî Güven Partisi Grubu 
adına ismet Kapısız'da. Buyurun. 

Süreler hakkında sayın sözcülerin ve kişisel 
görüşlerini arz edecek milletvekillerinin bilgi
leri vardır. 

M. G. P. GRUBU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Yozgat) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekili arkadaşlarım, 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1972 
ma1! yılı Bütçesi üzerinde M. G. P. Grubunun 
görüşlerini ve temennilerini arz etmek üzere hu-
iiırunuzda bulunuyorum. 

Yüksek malumları olduğu veçhile Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü tapulama ve tapu si
cillerine mesnedolacak kadastro çalışmalarını 
yapmak gibi çok önemli bir vazifeyi ifa etmek
tedir. 

Gayrimenkul malların hukukî durumlarını 
ve geometrik şekillerini tespit eden bir teknik 
olarak tarif edilmekte olan kadastro, âdil bir 
araai vergisinin takdiri ihtiyacından doğmuş-

— 327 — 



M. Meclisi B : 43 19 . 2 . 1972 O : 1 

tur. Yalnız vergi tekdirinde değil, dana başka 
sahalarda da faydası görülen kadastro, işleri 
memleketlerde çok maksatlı olarak yapılmaya 
bağlanılmış ve birçok medenî memleketler bu
gün ilk tesis kadastrolarını ikmal etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin 

ehemmiyetini tebarüz ettirmek için ıçok yönlü 
olan kadastro hizmetlerinin faydalarını kısaca 
belirtmek yerinde olur. 

1. — Kadastro gayrimenkulun (hudutlarını 
tespit etmek suretiyle mülkiyeti emniyet altına 
alır ve şahıslar arasında doğacak ihtilâfları ön
ler. 

2. — Kadastro ıharitalariy sulama, kurutma, 
direnaj, yol, nehir ve ırmakların ıslahı gibi 
Devlet hizmetlerine ait projelerin sıhhatli bir 
şekilde ve suretle yapılmasını temin eder. 

3. — İskân işleri ve toprak dağıtımı ancak 
Devlet arazisinin nerelerde ve ne miktarda bu
lunduğunu bilmekle mümkün olur. IBu bilgiler 
ise, sılhjhatli kadastro yapılmakla elde edilebilir. 

4. — Toprak reformu gübreleme ve verim 
artırılmasıyla ilgili ziraî faaliyetler, arazi 'cins
lerinin sayımı, tasnifi gibi araziyle ilgili ista
tistiklerin tesisine 'bağlı bilgileri de kadastroda 
bulmak mümkündür. 

5. — 'Vatandaşların Devlet gelirine âdil öl
çülerle iştirak ettirilmesi ve vergi adaletinin 
temini sağlam bir kadastro ile mümkündür. 

6,'— Memleketimiz için önemli bir konu olan 
imar mevzuu mutlak manada kadastroya ihti
yaç gösteren bir ameliyedir. Bugüne kadar 10 
bin köyün tapulaması ele alınarak 9 155 köyün 
tamamlandığı ve 765 köyün de tamamlanmak 
üzere olduğu ve böylece 10 milyona yakın par
selde 108 milyon dönüm tutarındaki taşınmaz 
malların tapulanmasıyle 41 di ve 79 ilçenin ka
dastrosunun yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu hiz
meti takdirle karşılamakla /beraber kâfi görme
diğimizi de arz etmek isteriz. 

7. — Gayrı menkulle ilgili ticaretin gelişmesi, 
bina ve yangın sigortalarına ait sicillerin tutul
ması, coğrafya ve jeoloji dallarındaki ilmî in
celemeler, maden arama işleri ve turistik plan
lar ile askerî maksatlar için yapılmış olan 
1/25 000 ve 1/100 000 ölçekli haritaların tashih 
işlemleri de keza kadastronun yapılmasına va
bestedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketimizin iktisadî kalkınması ve içti

maî huzuru bakımından son derece ihayatî öne
mi haiz bulunan ve faydalarını anahatlarıyle yu
karda izaha çalıştığım tapu ve kadastronun 
memleketimizde (geçirdiği safhalara kısaca bir 
göz atacak olursak, harcanan büyük emek ve 
paralara kaybedilmiş bunca zamana kıyasla ya
pılmış olan işlerin miktarı ve kalitesi tatminkâr
dır. Başta Sayın 'Genel Müdür olmak üzere, ge
rek merkez teşkilâtının ve gerekse mahrumiyet 
içerisinde vazife gören taşra teşkilâtının gay
retleri, fedakârlıkları milletimizin yüzünü gül
dürecek ve (bizleri memnun edecek mahiyette
dir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1972 

malî yılı Bütçesi 226 milyon lira olarak tespit 
edilmiştir. Bunun 155 milyon lirası Devlet me
murları Personel Kanununun giderleri için ön
gördüğü miktardır. Yatırım için geçen seneki-
ne nispetle 12 milyon lira eksiği ile 36 milyon 
500 'bin lira tahsis edilmiştir. Bu noksanlıktan 
dolayı tapulama ve kadastro çalışmalarının ak
sayacağı endişesini duymaktayız. 

Gerçi Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlı
ğı bütçesine konulan etüt ve proje masrafı ola
rak ayrılan 150 milyon liradan gerektiğinde 20 
milyon liranın Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğü bütçesine aktarılması söz konusu ise de, yıl 
içinde bu çeşit aktarmalardan doğacak gecikme
ler ve aksaklıklar hizmetin gereğinin yerine ge
tirilmemesine ve zaman kaybına sebelbolacağın-
dan, şimdiden biz ilgililer ikaz etmekte ve do
ğacak aksaklıkları friderme (hususunda dikkat
leri çekmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Birinci ve ikinci Beş Yıllık planlar Türki

ye'nin tümüyle tapulama ve kadastro işlerinin 
20 yılda tamamlanmasını ve bunun için araç 
gereç, eleman ve ödenek imkânlarının sağlan
masını öngörmüştür. 5602 sayılı Kanunla 20 se
nede 140 milyon lira sarf edilmek şartıyle Tür
kiye'nin kadastrosunun bitirdleceği derpiş edil
mişti. Müddetin yansından fazlası geçmiş bu
lunmaktadır. Bu konuda umum müdürlüğümü
zün temin edilen ödeneklerle takdire değer bir 
başarı göstermiş olduğu söylenebilir ise de, Bir 
ve İkinci Beş Yıllık Planda öngörülen hususla-
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rın yüzde yüz gerçekleştiğini ifade etmek güç
tür kanaatindeyiz. 

Bu işlerin biran 'önce halli için gerek bütçe 
durumunu ve gerekse elde mevcut teknik im
kânları da nazarı itibara almak lâzımgelmekte-
dir. 

Değerli arkadaşlarım, 
1968 - 1970 yılları arasında uygulanan fazla 

mesainin 1971 yılında yapılamamış olması, prog
ramın gerçekleştirilmemesinin sebebi olmuştur. 
önceki yıllardaki gayretli mesainin fazla mesai 
ödenerek 1972 yılımda tatbik safhasına konul
ması en halisane temennimizdir. Arazi üzerinde 
yılda 250 gün çalışmaya yeterli ödenek imkân
ları behemahal temin edilmelidir. Her sene bu 
kürsüden ifade edilmekle beraber, bir türlü kâ
fi derecede taşıt aracı teşkilâtın emrine veril
memektedir. Hükümetin Devlet Malzeme Ofisi 
aracılığı ile genel müdürlüğe ihtiyacı olan taşıt 
aracını temin etmesi aslî görevleri arasında ol
malıdır. Geçen yıllarda alınması kararlaştırılan 
fakat bir türlü döviz temin edilemediği için alı
namayan iki uçağın behemahal hizmete konul
ması teşkilât için mutlak bir zarurettir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Haricî alım ve satım ile zilyetlik esasına da

yanan tasarruf düzenimizde tapulama ve kadast
ro çalışmalarında yoğun ihtilâflar çıktığından 
bunları kısa zamanda halletmek üzere tapulama 
mahkemelerinin adedi ve imkânları süratle ar
tırılmalıdır. 

İl ve ilçelerdeki tapu binaları bugünkü pe
rişanlığından kurtarılmalıdır. «Günlük tapu işle
riyle, tapulama ve kadastro hizmetlerinin yürü
tülebilmesi ve bütün mahkemelerin işler hale 
getirilebilmesi için, Arap harfli kayıtların 
Türkçeye çevrilmesine geçmiş senelerde olduğu 
gibi, bundan 'böyle de önem verilmeli ve bu iş
lem bir sonuca bağlanmalıdır. 

Gayretlerini takdirle izlediğimiz ıgenel mü
dürlüğümüzün iş hacmine ve görevdeki ağır so
rumluluğuna eevap verecek adet ve derecede 
kadro imkânı behemahal sağlanmalıdır. 

Arazi üzerinde ve ağır şartlar altında çalı
şan görevlilere (H) cetveli uyarınca ödenen ve 
asla yeterli olmayan gündeliklerindeki artırma
yı, az miktarda da olsa, çok yerinde alınmış bir 
karar olarak isabetli buluyoruz ve bu yönden 
1972 çalışmalarının daha semereli olacağı inan
cındayız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Burada sözlerime 'son verirken Tapu Ka

dastro Genel Müdürlüğü bütçesinin umum mü
dürlüğümüz camiasına hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder, Yüce Meclisimize Grubumu
zun saygılarını arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın izmen. Buyurun. 

D. P. GHUBU ADINA ABDULLAH İZMEN 
(Giresun) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri j 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1972 
malî yılı Bütçesi müzakeresi dolayısıyle bu büt
çe hakkında, Demokratik Parti Grubu adına gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunmaktayım. 

Grubum adına Yüce Heyetinizi saygılarımla 
selâmlarım. 

Devleti teşkil eden, başlıca unsurlar, insan
lar ve vatan denilen topraklardır. Devleti ida
reyle görevli bulunanların, ilk önce bilmesi ica-
beden hususlar, ne kadar nüfusa sahilbolundu-
ğu ve bu nüfusun özellikleriyle, üzerinde otu
rulan, kullanılan ye Devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunan toprakların miktarının ve 
niteliklerinin doğru olarak bilinmesinden iba
rettir. Bütün sosyal hareketler, ekonomik geliş
meler, planlar bu iki varlığa göre düşünülür ve 
hesaplanır. 

insan varlığımız hakkında, her 5 senede bir 
yapılan nüfus sayımı ile kesin bilgi edindiğimiz 
halde, toprak varlığımız hakkında, üzüntü île 
ifade edeyim ki, bunca (gayretlere ve harcanan 
emeklere rağmen hâlâ kesin bir bilgi elde etmiş 
değiliz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bütçenin tetkik etmekte olduğumuz genel 

müdürlüğün görevlerini başlıca 2 Grupta topla
mak mümkündür. 1 ncisi belediye sınırları için
deki taşınmaz malların kadastrosunu yapmak ve 
belediye sınırları dışında olan köylerdeki taşın
maz malların tapuda kayıtlı bulunanların ka
yıtlarını yenilemek ve tapusuz tasarruf edilen
lerin zilyetlik esaslarına göre kayıtlarını tesis 
ve planlarını düzenlemektir. 

2 nci (grup görevi, bu suretle tespit ve tescil 
olunan taşınmaz mallar üzerinde yapılan her 
türlü hukukî tasarrufları tanzim etmek ve ka
yıtlara intikal ettirmek ve sicillerde meydana 
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gelecek değişiklikleri defterlere işlemekten iba
rettir. Bizce genel müdürlüğün en önemli ve zor 
görevi birinci kısımdaki görevleridir. 'Genel Mü
dürlük bu görevlerini bu ana kadar memleketi
mizin şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir şe
kilde yerine getirmiş midir? Bu soruya verefbi-
leceğimis cevap hayır olacaktır. 

21 nci Yüzyıla yaklaştığımız şu sıralarda, 
esefle beyan edelim ki, hale memleketimizin 
toprak varlığını tam olarak bilememekteyiz. 
Topraklarımızın % 60'ı tapusuzdur. Bu. kısım 
hakkındaki bilgilerimiz çok noksandır. Tapulu 
bulunanların % 90'ı da şehirlerdedir. Köylerde
ki tapusuzluk nispeti daha da yüksektir. Buna 
ilâveten elde mevcut tapu kayıtlarının çok bü
yük hır kısmının noksan ve ihtiyaca elverişli 
bulunmadığı hesaba katılırsa, genel müdürlü
ğün ne büyük problemlerle karşikanşıya kaldığı 
kolayca anlaşılır. Bir misalle görüşümüzü açık
layalım. 

Birçok eski kayıtlarda hudutlar, malikler 
sarih değildir. (Ahmet, kiraz ağacı, hendek, 
öbuz) şeklinde hudut kayıtları, Mehmet oğlu 
Hüseyin gibi malik kayıtlan bulunmaktadır. 
Bunlar gibi ölçü kayıtları da çok defa hakiki 
miktarları göstermemektedir. Kayden 4 dönüm
lük bir mülk çok defa 40 - 50 dönümlüktür. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu zamana kadar tapulama ve kadostro hiz

metlerini gereken ve hakkı olan lönem ve ilgi 
gösterilmemiştir. Bu sebeple de tapulama ve 
kadostro hizmetleri bitirilememiştir. Bu yüzden 
de memleketimizin hakiki toprak varlığı tam 
olarak öğı^nilememiştir. 

Sosyal ve ekonomik hareketlerin (başında 
toprak sorunu gelmektedir. Hakikati tam ola
rak bilinemeyen toprak varlığına müsteniden 
yapılan planlar ve hesaplar umumiyetle yanlış 
sonuçlar verir ve bizi yanıltır. 

Mahkemelerimizde görülmekte olan hukuk 
davalarının % 70'i taşınmaz mallarla ilgili da
valardır. Bunların da büyük bir kısmı yetersiz 
tapu kayıtlarına ve tapusuz olanlarına aittir. 
Yüz senelik kayıtlara dayanan gayrimenkuller 
«/ardır. Bunlar mirasçılar arasında haricen tak
sim edilmiş ve böylece kullanılmaktadırlar. Hu-
kukan geçersiz olan bu işler yüzünden kavgalar, 
cinayetler olmaktadır. 

Kardeşin kardeşi öldürmesine sebebiyet ve
ren, mahkemelerin işlerini içinden çıkılmaz ha
le getiren, elinde müstakil tapusu bulunmaması 
kredi almasına imkân vermeyen hep tapusuz-
luktür. Bu kadar mühim bir »özellik taşıyan bu 
hizmetin en kısa bir zamanda neticelendirilme-
si Devlet Planlama Teşkilâtımın, gelmiş ve geç
miş siyasî iktidarların ve bilhassa partimizin 
en içten arzusudur. Ancak, memleketimizin rea
litelerini ıgöz önünde bulundurmak ve ona göre 
tedbirlerini almak zorunluğu vardır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Halen memleketimizde 109 bölgede tapula

ma çalışması vardır. Bu ana kadar 8 782 köyde 
tapulama ikmal edilmiş olup geriye 35 bin ka
dar köy kalmıştır. Elde mevcut imkânlarla ça
lışmaya devam edildiği takdirde tapulama hiz
metlerinin sonuçlandırılması için 100 senelik bir 
zamana ihtiyaç bulunduğunu kolayca hesapla
mak mümkündür. ıŞimdi yetkililer itiraz edecek
ler. 20 senede tamamlanmak üzere plan prog
ram yaptık, bitireceğiz diyeceklerdir. Seçim böl
gem olan Giresun'daki uygulamayı 'örnek olarak 
arz ediyorum. Giresun'un merkez kazasında 20 
seneden beri tapulama çalışması devam etmek
tedir. Halen neticelenmemiştir. Bu tarzda bir 
uygulamayla Giresun'un 10 ilçesindeki tapula
manın 100 'seneden evvel neticelendirilmesi müm
kün değildir. 

1971 bütçesi rakamlariyle 1972 yılı Bütçe 
adamlarının mukayesesi de bizi haklı çıkar

maktadır. Her iki yıl bütçesinin (A/2) yatırım 
harcamaları bölümü tetkik edilince 1972 de 
düşüklük vardır. Cari harcamalar artmıştır. Bu 
hal de göstermektedir ki, Tapulamada modern 
uygulama yapmak için icabeden araç ve gereç
lerin teminine yetecek kâfi ödenek konulmamış
tır. Yukardan beri izahına çalıştığım, uygulan
makta olan oldukça ilkel usullerle yürütülen 
tapulama çalışmaları ile Türkiye'nin tapulama
sı 100 senede ancak bitirilebilir. 

Bu tenkidlerimizin muhatabı elbette ki, ge
nel müdürlük değildir. Bu genel müdürlüğün 
personeli yetersiz donatım ile ancak, bu kadar 
hizmet görebilir. Tapulama ve kadostra çalış
maları gösterişli bir hizmet türü değildir. Te
mel atmalar, merasimler büyük gösterişli ziya
fetler ve dolayısıyle propaganda imkânı bu hiz-
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met dalında yoktur. Belki de bu yüzden gereken 
ilgi gösterilmemektedir. 

Genel müdürlüğün personel sorunu da lâyı-
kıyle ele alınmamıştır. Kadrolar kifayetsizdir. 
Fazla mesai ödemeleri yapılmamaktadır. Diğer 
birçok hizmet dallarında dairelerde masa başla
rında çalışanlara fazla mesai ödendiği halde, 
hizmetlerinin büyük bar kısmı arazi üzerinde 
geçen Tapu Kadastro personeline ödenmemekte
dir. Bu sebeplerledir ki, yetişmiş elemanlar çok 
elverişli şartlarla başka iş sahalarına kaymakta
dır. 

Tapulama hizmetlerinin mühim kollarından 
birisi de »tespit ihtilâflarının çözümleme işini 
görmekte olan kadostro mahkemeleridir. Bu 
mahkemeler birçok illerde müstakil olarak ça
lışmamaktadır. Asliye mahkemelerine ek görev 
olarak verilmektedir. Araç ve gereçten yoksun
dur. Bu sebeple işler sürüncemede kalmaktadır. 
Müstakil kadostra mahkemelerini süratle ço
ğaltmak lâzımdır. Hem tapulama hizmetlerini 
hem de kadostra mahkemelerini günün icap ve 
ihtiyaçlarına göre kadro, araç ve teknolojinin 
gereklerine uygun bir şekilde yeniden düzen
lemek şarttır. 

Memleketimizde 19E8 senesinde harf inkılâ
bı yapıldığı halde bugüne kadar eski harflerle 
yazılı bulunan kayıtların tamamı yeni harflere 
çevrilememiştir. Gün geçtikçe de bu eski kayıt
ların yeni harflere çevrilmesi çok güçlük arz et
mektedir* ıSözü edilen eski kayıtlar süratli bir 
çalışmayla azamî 10 seneye kadar yeni harflere 
çevrilemez ise Mısır veya diğer Orta Şark mem
leketlerinden mütehassıs getirtmek zorunda ka
lacağız. Bugün, halen eski yazı bilen emekli me
murlar mevcuttur. Bilhassa eski tapu kayıtları
nın yeni harflere çevrilmesi hizmetinde bu eski 
yazı bilen emekli memurlardan faydalanmak 
mecburiyetindeyiz. Eski yazıyı bilen emeklile
rin, eski harflerle yazılı tapu kayıtlarını yeni 
yazıya çevirme çalışmalarında görevlendirebil-
mek için lüzumlu kanun değişikliklerini sürat
le gerçekleştirmek zorundayız. Kaybedilecek 
zamanı sonra pek pahalı ödemek icabedecektir. 

Birçok belediyelerimizin kadostraları yapıl
madığı halde imar planları düzenlenmektedir. 
Bu durum uygulamada birçok sakıncalar doğur
maktadır. Bu sebeple, Belediye Teşkilâtı bulu

nan kasabalarımızın, kado3tralannın biran ev
vel ikmali cihetine gidilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Memleketimizde tapulamanın ve orman tah

ditlerinin ikmal edilmemesi yüzünden Devlet 
ormanları bakımından, Devlet ile vatandaş ara
sında lüzumsuz sürtüşmeler, Devlete karşı gel
meler, suç işlemeler olmaktadır. Orman kanu
nunda günün ihtiyaçlarına cevap verecek deği
şikliklerin en kısa bir zamanda gerçekleştiril
mesi ve tapulama işlerinin çok süratlendirilerek 
biran evvel ihtilâfların önüne geçilmesi icaibet-
mektedir. Halen uzun yıllardan beri orman vas
fını kaybetmiş fındıklık, zeytinlik v. s. meyve 
bahçesi olmuş yerler orman olarak işlem gör
mektedir. Hatta 1293 rumi tarihinde Batum'dan 
gelen muhacirlerin iskân edildiği ve o zaman
dan (beri tarım arazisi olarak kullanılan, bahçe 
haline getirilmiş yerler bile, bugün orman gö
rünmektedir. Anlaşmazlık konusudur. 

Bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyo
rum. Bugün tapu sicillerinin tutulduğu defter
lerin kâğıtlarından söz edeceğim. Bundan 100 
sene evvel kullanılan defterlerin kâğıtların ha
len kullanılmakta olan defterlerin kâğıtların
dan çok daha sağlamdır. 10 - 15 senelik def ter
lerin kâğıtları daha çok fersudeleşmiştir. Tapu 
sicillerinde kullanılacak defter kâğıtlarının çok 
iyi cins hamurdan yapılması lüzumludur. Def
terlerin çabuk ve kolay yırtılması birçok hakla
rın zıyaına sebebiyet vermektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yukardan beri arz ve izaha çalıştığımız eleş

tirilerimizin yerine getirilmesini, genel müdür
lüğün yetişmiş kadrolarla takviyesi, maddî ola
nakların sağlanması, yeni teknik usullerle ça
lışmaya gidilmesi ile mümkün görmekteyiz. Bu 
imkânlar sağlandığı takdirde tapulama hizmet
lerinin süratle bitirileceğine kaani bulunmakta
yız. 

Birinci ve İkinci Erim Hükümetleri tarafın
dan hazırlanan toprak ve tarım reformu ön ted
birler tasarıları yukardan beri izah ettiğimiz 
gibi hep noksan bilgilere istinat ettirilmiştir. 
Bu yüzden yanlış neticeler verecektir. Bu mü
nasebetle de arz edelim ki tasarı Anayasa hu
kuku bakımından, kazanılmış halklar bakımın
dan mülkiyet ve miras hukuku bakımından 
ve kanunların makable şümulü bakımından 
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asla Türk toplumunun ihtiyaçlarına uygun de-
ğildir. 

Yıllaroa bu kürsüden yapılmış fakat maa
lesef yerine getirilememiş eleştirilere zamanın 
imkânı nispetinde bir miktarda biz eklemiş bu
lunuyoruz. Bu gidiş ile sonraki yıllarda yeni 
tenkid konusu kalmayacaktır. Artık bu kürsü
den yapılacak tenkidler geçen senelerdeki ten
kitlerin aynıdır demekten ibaret olacaktır. Te
mennimiz tenkidlerin yerine getirilmesinden 
ibaret olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken bu bütçenin Türk Mil
letine, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz 
eder Yüce Meclisi Demokratik Parti Grubu adı
na yürekten selâmlar saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Kenan Mümtaz Akışık, buyurun. 

0. H. P. GRUBU ADINA KENAN MÜM
TAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1972 yılı Bütçesi üzerinde C. H. P. Meclis Gru
bunun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Hemen belirtmek isterim ki, öteden beri 
C. H. P. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün çalışmalarını itina ile, dikkat ile takibet-
miş ve bütçesini de ekonomik, sosyal ve iç poli
tika bakımından muhtelif tahlil ve değerlen
dirmelere tabi tutmuştur. Biz bu ölçümüzü ay
nen bugün de kullanacağız ve ona göre mâru
zâtımızı yüksek takdirlerinize sunacağız. 

C. H. P. nin böyle düşünmesinde en büyük 
isabet, nüfusumuzun yüzde 77 sinin toprakla 
doğrudan doğruya ilişki sahibi oluşundan ge
lir. Bugün, Türkiye'de gerçekten nüfusun yüz
de 77 si geçimini, araya herhangi başka bir va
sıta sokmadan, doğrudan doğruya toprağa bağ
lar. tşin ehemmiyeti bu derece önümüzde iken, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, üreti
ci evsafıyle olmasa bile toprağın mülkiyet; ve 
mülkiyetten doğan ihtilâfları ile doğrudan doğ
ruya ilgisi olması dolayısıyle gösterilecek itina
nın sonsuzluğu, bu bütçenin değeri için az bile 
kalır. 

Bu bütçe, her şeyden evvel memleketin hu
zuru ile ilgilidir. Bugün Türkiye'de, yüksek 
malûmunuz olduğu üzere, yarım milyonun üs

tünde olan davaların tamamı, diğer davaların 
ise pek çoğunun dolaylı yollardan toprakla il
gili olduğunu görmekteyiz. Bu konu, Türkiye'
de kan davalarının, adam öldürmelerin ve buna 
bağlı sayısız huzursuzlukların kaynağı oluyor. 
Mahkemeler, zabıta ve sair Devlet teşkilâtının 
bununla ilgili olarak gösterdiği meşgale, Dev
lete büyük yük olmakla kalmamakta, Devletin 
asıl maksadı olan iç huzuru temin bakımında 
da büyük anlam taşımaktadır. 

Bugün, Türkiye'de bilhassa Doğu ve Güney 
Doğu illerini ilgileyen çobanlık hayatı, göçmen 
olarak hayvan besleyicilik alışkanlığı bu bölge
ler için büyük huzursuzluk kaynağı teşkil eder. 
Bu huzursuzluk, bazan çok ileri safhalara var
makta, düzünelerle İnsanın hayat kaybına mey
dan vermektedir, Bunların hiçbirisi olmasa da
hi millî gelir açısından büyük zararlar tevlide-
dici sonuçlar vermektedir. Bütün bunların ber
taraf edilmesinin, birinci planda bir görev ola
rak, Devlete tevdi edildiğini düşündüğümüz 
zaman ve bunların gene bertaraf edilmesinin, 
hiç olmazsa toprak reformu dışında kaldığı za
man dahi şekle ve hukukî esaslara bağlı taraf-
larıyle elimizdeki imkânlarla Tapu ve Kadastro 
çalışmalarına bağlı olduğu düşünüldüğü zaman 
Kadastro Bütçesinin bu yöndeki değeri gözü
müzün önünde belirir ve büyür. 

Bugün, ekonomik açıdan kadastro faaliyet
lerinin Türkiye'de ikmal edilmemiş olması ayrı 
zararlar tevlidediyor. Arkadaşlarımın da belirt
tikleri gibi, topraklarımızın asgarî yüzde 70'nin 
tapusuz olduğu hesaba katılırsa bu durumdan 
doğan mana, henüz Türkiye'de toprağın çalışır 
sermaye halinde olmadığı, toprağın sahiplerine 
herhangi bir imkân kazandırmadığıdır. Tabia-
tıyle kredi müesseselerinin, toprağın tamamen 
tapulu, Devlet garantisi altında olduğu, şekle 
bağlılığı da hesaba katılırsa sahiplerinin % 70, 
nin bu kredi mekanizmasından da faydalanama-
dığı meydana çıkar. Bunun yanında, asıl büyük 
zararın Devlete yük olduğunu, hiç olmazsa ver
gi gelirlerinin değeri bakımından hesaba kat
mak lâzımgelir. Ama biz zannediyoruz ki, «ver
gi gelirleri» adı altında Devlet için beliren yük, 
«huzursuzluk kaynağının telâfi edilmesi» adı 
altında ortaya çıkan asıl vazifenin yanında 
ikinci planda, belki son planda kalır. 

Bir arkadaşımın vukufla temas buyurduğu 
bir hususa ben de işaret etmek isterim. Bugün, 
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yerleşme konusu, şehirleşme ve imar planı ger
çekleri açısından toprağın ehemmiyeti büyük
tür. Bunların belli bir bilgi içinde değerlendi
rilmesi mümkün olmadıkça ve bugüne kadar da 
mümkün olmadığı için, Türkiye'de bu konuda 
bir hayli geri bulunuyoruz. Ama toprağın hu
kukun istediği şekilde ve tecavüz edilmez ma
hiyette belirtilebilmesinin, asıl üretimin artırıcı 
fonksiyonlarından birisi olduğunu dikkate al
mamız lâzımgeliyor. Eğer hayal ettiğimiz şekil
de hukukî ve bendesi anlamdaki toprak tespiti
nin ikmali mümkün olsaydı bugün sıkıntısını 
çok çektiğimiz işsizliğe de bir çare bulmanın, 
tamamı için olmasa bile, bir kısmı için bir an
lam taşıyacağını ileri sürebilirdik. 

Fakat, bunların üstünde senelerden beri po
lemiklere mevzu olmuş birçok ümitlerin bağlan
dığı bir konu vardır; o da toprak reformudur. 
Büyük Atatürk'ün 1926'dan itibaren muhtelif 
vesilelerle belli bir itina içinde işaret buyurduk
ları toprak reformu işi, maalesef büyük çapta 
tapu ve kadastro çalışmalarına bağlı kalmıştır 
ve kalacaktır. Hatırlardadır : İktidarlar bu 
memlekette toprak reformunun, yahut tarım 
reformunun yapılabilmesinin tek ve asıl unsu
ru, kadastro işlemlerinin bitmesine bağlıdır, de
mişlerdir. Fakat toprak ve tarım reformunun 
tek unsuru olan bu faaliyetlere ise maalesef ge
rekli itina verilmemiştir; dolaylı olarak toprak 
reformunun geciktirilme sebeplerinden birisi 
olarak kadastro faaliyetleri ele alınmış veya 
düzenlenmiştir. 

Şimdi, bu açılardan bütçe üzerinde dikkati 
toplayıp yeterli olup olmadığını düşündüğü
müzde hemen onlar ve hemen itiraf ederiz ki 
bütçe, toprakla ilgisi olan bu geniş konuların 

tam cevabını verebilecek özellikte ele alınma
mıştır. Bu noktada bizim meselemizin, bir 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkisi 
içinde takdim edilmek istenmediğini, özellikle, 
yüksek dikkatlerinize arz etmek isterim. Bu, 
bir iç politika anlayışı, sosyal ve ekonomik de
ğerlendirme anlayışıdır ve tamamen teknik 
esaslar üzerinde duran, durması lâzımgelen Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün elbette 
görev sınırlarını aşan bir anlayıştır. 

Kadastro bütçesinin bir özelliği vardır. Bu 
özellik, iki türlü planlamaya tabi olmasından 
doğuyor. Devlet Plânlama Teşkilâtı Tapu ve 

kadastronun Türkiye'de 20 sene içinde ikmal 
edilmesini emreder. Bu, teknik anlamda bir 
emir mahiyetinde lise de görev tevzii anlamında 
sadece bir mütalâadır. Fakat, bu genel plan
lamanın karşısında önümüze bir de Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün, kendi iç imkân
ları açısından, düzenlediği ve buna göre çalış
tığı bir planlama vardır. Eğer tâbirimiz yerin
deyse planlamadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu nok
tada kendi çalışma şartları ve imkânları açısın
dan haklıdır. Yani, memleketimizdeki toprak
ların kadastro ve tapulama işlemlerinin yirmi 
senede yapılmayışından doğan vebal varsa, bu 
vebalin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
yüklenmesi lâzımgeldiğini söyleyemeyiz. Çünkü, 
Devlet Planlama Teşkilâtının bu işin yirmi se
nede bitirilmesi gerektiğini belirtmiş olmasına 
rağmen; topulama ve kadastro işlemlerinin yir
mi senede bitirilmesini sağlayacak bir ekibin, 
bir malî gücün, bir hukukî imkânın Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne verilmediğini gö
rürüz. 

Bu imkânlardan mahrum tutulan asıl görev
li teşkilât, elbette ki bu defa mecburi olarak 
kendi içinde bir planlamaya gitmekte; kendi 
imkânlarına göre bir plân hazırlayarak, bu pla
nı Yüksek Meclislere takdim etmekte ve çoğu 
zaman da planladığının üstünde iş istihsal et
tiği için takdir toplamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, tapu ve kadastro iliş
kilerinin Türkiye'de yirmi senede tam ihtiyaca 
cevap verecek şekle getirilmesi, boşuna ortaya 
atılmış bir lâf değildir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı, yirmi yıllık müd
deti ileri sürerken daima, asgarî seksen milyon 
lira veya bunun üzerinde yatırım harcamalarını 
öngörür. Halbuki, yatırım harcamalarının 1970, 
1971, 1972 yıllarında sırasiyle 38, 49 ve nihayet 
36 milyon liranın üzerinde kaldığını görürüz. 

Biraz evvel bir arkadaşımın temas ettikleri 
gibi, eğer etüt ve proje giderleri açin Devlet 
Planlama Teşkilâtına ayrılmış olan 150 milyon 
liradan 20 milyon lirasının Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne ayrılması mümkün olursa, 
bu, 1972'de 56 milyon liraya yükselecektir. Fa
kat bu 56 milyon liranın, dahi, Devlet Planla
ma Teşkilâtının öngördüğü anaplan içinde bir 
mana taşımadığı hemen ortaya çıkar. 
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Devlet Planlama Teşiklâtınca daima asgarî 
80 milyon liranın üzerinde öngörülen yatırım 
harcamalarının, (A/l) ve (A/2) harcamalarını 
da buna göre uygulamayı gerektirdiğini söyle
meye hacet yoktur. Bu noksanlıklar içinde 36 
milyon liralık bir yatırım harcamasiyle, bugün 
Devlet Planlama Teşkilâtının istediği şekilde 
bir plan uygulamasını, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğüne yüklemeye imkân yoktur. Bu 
büyük noksanın üzerinde lâzımgelen itinayı gös
termediği için iktidarı iltifatla karşılamamıza 
da imkân yoktur. 

Bu noktada tek temenni şu oluyor: Bu 20 
milyon liranın, Tapu ve Kadastro Grenel Müdür
lüğünün üretim imkânlarının elverişli olduğu 
250 işgünü içinde eline geçmesi.. Böylece 36 
milyon liralık imkân, hiç olmazsa 56 milyon li
raya yükselmiş olur. 

Genel Müdürlüğün bir iç meselesi olduğu 
için bunu detaylarıyla arz etmemize imkân yok; 
fakat Genel Müdürlüğün özel planlamasına ba
kalım. Meselâ Kasım 1970 durumuna göre, 
9 344 köy ele alınmış, 8 626 sı hesaplanmış, 
dönem sonuna göre, bu plan aşılmıştır. 

Kilometrekare olarak: 10 367 kilometrekare 
yer alınmış; 9 953 kilometrekaresi gerçekleşti-
riilmııiş; fakat dönem hesabına göre bu planlama 
da aşılmıştır. 

Kendi plânladığını kendi ölçüleri içinde uy
gulayan ve bunu aşan bir Genel Müdürlük, el
bette başarı gösteren bir Genel Müdürlük olu
yor. 

Burada hatıra gelen soru şu: Kendi özel 
plânında 10 367 kilometrekareyi, yapılacak işin 
normal haddi olarak kabul eden bir genel mü
dürlükten, bunun 15 000 kilometrekareye çı
karılmasını istemek mümkün müdür, değil mi
dir? Burada böyle bir sual üe genel müdürlü
ğün karşısına çıkmakta ben hem fayda, hem 
de hak görmem. Madem ki bağlı olduğu, asıl 
görevli ve siyasî teşkilât bunu böyle kabul et
miştir ; demek ki 10 bin kilometrekarenin üze
rine çıkamamaktadır. Fakat bir yasama orga
nı için, yirmi senede bitmesi lâzımgelen bir 
işin bu şekilde planlanması, hukuk ve görev 
anlayışı açısından savunulur bir husus değildir. 
Bu noktada temennimiz; Devlet Plânlama Teş
kilâtının ileri sürdüğü 20 senelik sürenin yarısı 
geçmiş olmasına rağmen, Mçolmazsa geri ka

lan yansında, geri kalan on senenin gerek
tirdiği hız içinde ele alınması lâzımdır. 

Bütçenin bu sene 226 milyon liraya çıkarıl
ması da, miktar bakımından çok kabarık gö
rülmekle beraber, 155 milyon lirasının (A/l) 
harcamalarına ayrılması dolayısiyle bize fazla 
ümit vermemıelktedıir. 

Kilometrekare hesabına göre ele alıyorsu
nuz, Türkiye'nin 150 senede kadastrosunun 
yapılamayacağı gerçeği ortaya çıkıyor; köy 
adedine göre hesabediyorsunuz, 50 senede ya
pılamayacağı gerçeği ortaya çıkıyor; diğer gî-

ı derler ve çalışma usulüyle hesabediyorsunuz 
I seksen sene tutuyor; 2050 senesine kadar bu 
' işin asgarî devam edeceği anlaşılıyor. 

Bütçenin Komisyon ve Senatoda görüşül
mesi sırasında, takibedebildiğim kadariyle 
ikinci Nihat Erim Hükümetinin bu hususla gö
revli kişileri fazla bir bilgi vermemişlerdir. Fa
kat ondan evvel konuşan ilgili sorumlu bakan
lar, yirmi senelik plânlamanın ideal bir hedef 
olduğunu; bizim bunu ideal hedef olarak kabul 
etmemiz lâzıımıgeldiğini; fakat gerçekçi tarafı
nın olmadığını ileri sürmüşlerdir. 

Biz plânlamada «ideal» diye bir şeyi tanı
madığımız için, yatırım harcamalarını 36 mil
yon liraya indiren bugünkü iktidarın da bir 
nevi bu görüşün taraftan olduğunu anladığı
mız için, bunun karşısına çıkıyoruz ve özel
likle bütün sorumluluğu bugünün iktidarı üze
rinde olan bu meselede, geri kalan on sene 
için lâzımgelen itinanın gösterilmesini istirham 
ediyoruz. 

Bunların yanında söylenebilecek hususlar, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün normal 
çalışma imkânlarını hızlandıncı bâzı temenni
lerden ibaret kalır. 

Yüksek malûmunuz, Türkiye'de tapu işle
ri, hak intikal ettiren, hak tesis eden veyahut 
hakkı ortadan kaldıran işler büyük gelir sağ
lıyor. Meselâ 1970 sonuna göre 2 milyona va
ran ımiktanyla bu, 475 milyon liralık bir gelir 
temin etmiş oluyor. Elbette 1971 geliri bunun 
üzerinde olabilir. Son çıkan kanunlann buna 
ne nispette tesir ettiğini maalesef tespit edeme
dik. 

Hemen açıklıyalim ki 1971 yılı Kadastro 
bütçesi hazırlıklannda baştan beri, meseleyi 
aydınlatıcı bilgilerin ve çalışmaların Nihat 
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Erim Hükümetinden gelmediğini görmekle bir 
üzüntü içindeyiz. 

Eldeki bu gelir büyük bir gelirdir. Hizme
tin aslı da iç imkânlarımız açısından büyük 
anlam ve kıymet taşıdığı için, eğer bütçe im
kanlarımız yeterli değilse, burayı kendi ge
lirlerinden finanse etmek yoluyla bir kanala 
sokmak lâzımgelir. Evvelce Cumhuriyet Halk 
Partisi adına yapılan konuşmalarda bu husus 
üzerinde durulmuştur. Ancak ileri sürülen iti
raz, tahsisi varidat usulünün, mevzuatımızın 
müsaıidolmaması dolayısıyle böyle bir yola gi-
dilemiyeoeği noktasında toplanmıştır. 

Böyle bir husus vardır. Meselâ Spor - To
to veyahut cezaevleri imalâtı işinde bunun dı
şına çıkıldığına göre, zannediyorum ki, onlar
dan çok daha büyük ehemmiyet taşıyan bu ko
nuda da böyle bir yola gitmenin mümkün ola
cağını sanıyorum. Eğer gidilmesine imkân gö-
rülmüyorsa yatırım harcamalarının, hiçolmaz-
sa 80 milyon liradan aşağı tutulnıamasının ve 
(A/l) ve (A/3) harcamalarının da 80 milyon 
lirayı takviye edecek oranlara çıkarılmasının 
lüzumuna hasseten işaret etmek isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, süre dolmuştur. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

ikinci on dakikayı kullanabilir miyim Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 

Muh+erem arkadaşlar, Türkiye'de örnek ola
rak Ankara'yı alalım. Ankara bugün iki mil
yona yakın nüfusu olan bir şehirdir. Burada 
sadece altı tapu dairesi vardır. Mevzuatımızın 
kavnağı İsviçre'dir; isviçre'de 750 bin nüfuslu 
bir kantonda bu işleri 42 daire görür. 

Şu vaziyete göre altı daire ya işi çok zor
luklar, perişanlıklar, sıkıntılar altında yap
makta ve yaptığı işler yetersiz olmaktadır; ya
hut ileride başka sakıncalar ortaya çıkarabile
cek bazı mahzurlar içinde bulunmaktadır. O 
halde bunun çarelerini aramak gerekiyor. 

Ankara'da 18 tane noterlik vardır ve noter
lik işleri bu sayıya nazaran tapu işlerinden çok 
azdır; bu noterliklerin, tapu dairelerinin gö
revlerini kolaylaştırıcı, azaltıcı bazı resmî gö
revlerle takviye edilmesine zaruret vardır. Bu 
da İsviçre uygulamasına paralel bir anlam ta
şır. Bunu söylerken, biz, kendi ihtiyaçları

mızın gerektirdiği bir noktaya temas etmek is
tiyoruz. 

4753 sayılı Kanun gereğince kurulmuş olan 
komisyonların «Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü» adına çalışan teşkilâtla bir arada 
çalışması, duyabildiğimiz kadarıyle, Türki
ye'nin her bölgesinden daima itiraz ve şikâyet 
sesleri getirmiştir. 

Gerçekten bambaşka açıdan, bambaşka an
lam içinde çalışan bu iki teşkilâtın artık bir
leştirilmesi lâzımgeldiğine kaniiz. 

Komisyonlardaki anlayış, tapu değerlerini, 
mülkiyet anlayışını asgarî hadde tutup, Hazi
neye mütamadiyen toprak kaydırma noktasın
da toplanır. Kadastro ve tapulama çalışmala
rındaki anlayış ise bunun tamamen zıddıdır. 
Yani, zilyetlik hakkına, mülkiyet hakkına, 
geçmiş zamanlardan kalmış vesikaların ifade 
ettiği hukukî değer anlamına göre bir tutum 
içine girer. 

ikinci anlayış elbette bugünkü mevzuatımı
za daha uygun; fakat birinci anlayışın çoğu 
noktada savunulmasına, hatta izah edilmesine 
imkân yoktur. Bununla beraber komisyon ça
lışmalarının, mahkeme yoluyle dahi telâfi edil
mesini maalesef kolaylıkla tespit edebildiğimiz 
bir husus olarak da göremedik. 

Sürelerin kısalığı, 4753 sayılı Kanunun, 
meselâ bu hukuk müessesesine, bir Yargıtaya 
dayanan mütalâa veyahut içtihatlara değil de, 
komisyonların kendi iç anlayışlarına ve yukar
dan kendilerine verilen emirlerin değerlendiril
mesine göre bir anlayışa uygun çalıştırılması, 
birçok hakların kaybına da meydan vermekte
dir. Bâzı hallerde -ki, bu bilhassa Doğu'da 
çok önümüze çıkıyor- tespitler, mal sahibinin, 
hakikî malikin bilgisi dışında cereyan etmekte 
ve itiraz süreleri -ki, çoğu zaman bir sene
dir- geçmekte, malikin işten haberi olduğu 
zaman haklarının da elinden uçup gittiğini gör
mekte olduğuna çok şahidolduk. 

Bir uçak meselesi vardır. Bu bence, me
selenin ciddiyeti ile ilgili bir konu mahiyetin
de değildir; ama gördüğü muamele bakımından 
dikkati çeker. Benim nazarımda bir hayli 
utandırıcı bir husus olduğu için temas etmek 
isterim. 1967 de iki uçak alınması ileri sürül
müş; fakat bugüne kadar alınmamıştır. Tapu 
ve Kadastro Genel Müdrülüğünün değil, Türki-
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ye Cumhuriyeti Hükümetinin döviz sıkıntısı yü
zünden veya bu bahane ile veyahut planlamada 
bir eksiklik olmuyor gibi bir anlayışla buna iti
bar edilmemesini çok yadırganıışızdır. Birçok 
defa ileri sürülen bu noktaya dikkatinizi çek
mek isterim. Yirmi senede bitmesi lâzımgelen 
kadastro işlemlerimizin henüz bitmemesine rağ
men, efendim bizim planlamamıza uçağın alı
nıp alınmaması fazla etki göstermediği için al
makta da âdeta ısrar etmiyoruz gibi, bir tavır 
ile önümüze çıkarlar. Bu, normal değerlendir
meler noktasından hiç de tasvip görmemesi 
lâzımgelen bir husustur. Ya; uçak alma lüzu
mu yoktur, artık bunu terk ettik ve vazgeç
tik, mahiyetinde bütçelere tahsisatının konul
maması veyahut eğer samimiyetle kadastro ih
tiyacının Türkiye'de karşılanması arzulanıyor
sa; uçağın alınması, yalnız uçakla beraber tes
pit edebildiğimiz kadarı ile -sayı vermeye hiç 
mahal yok- pek çok araç ve gerece muh-
taçolan Genel Müdürlüğün bu açıdan bütün ih
tiyaçlarının da yerine getirilmesi üâzımgelir. 

Bir arkadaşımın temas ettiği fazla mesai 
konusu; faaliyetlerin aksamasına ve öyle tah
min ediyorum ki, 1972 senesi içinde büvük 
çanta aksamasına meydan verecektir. 250 iş-
gününün belli şekilde deeıerlfimdirilmesi, büro 
işleriyle beraber arazi üstündeki çalışmaların 
yüriıtüiirnesini termin edecektir. 

İş riski, fazla mesai gibi yan ödemelerin, 
iki seneden beri ödeneceği hususunda teminat
lar verilmesine raermen, henüz ele alınmama
sı, üzerİTide durulacak noktalardan birisidir. 
Biz zannediyoruz iki, ne türlü olursa olsun, 
toprakta çalışan, çalıştığı toprakın bölge ve 
engebe hususiyetleri itibariyle, 'bütün zorluk
larına karsı kovan bir görevlinin bu vasfının 
ve iş şevkinin değerlendirilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, bir dakikanız 
kalmıştır. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım; mahkemelerdeki 
durum, gerçi Adliye Bakanlığı ile ilgilidir; ama 
sayın Genel Müdürlüğün ve sayın Devlet Ba
kanlığının bununla ilgilenmesi gerekmektedir. 
Teşkilât Kanununun bir an evvel çıkması çok 
mühim bir konudur. Arkadaşlarımın temas et
tikleri; eski yazılı kayıtların, bazı yerlerde 45 

milyon olduğu, bazı yerlerde 4)0 milyon olduğu; 
yani bakanların ağzına göre 40 milyon olduğu, 
Bütçe Komisyonu raporlarına göre de 45 mil
yon olduğu belirtilmektedir. Bakanların ağzı
na göre - her yerde değil, birkaç yerde - bu
nun 7 milyonunun yapıldığı, bazı yerlerde de 
3 milyon 632 bin adedinin yapıldığı ileri sürül
mektedir. 

Bu karışıklıklar var olmakla beraber mühim 
olan nokta, «Eski harf Ibilme kâfi değildir, ayrı
ca ihtisas isteyen bir konudur, ihtisas sahibi ki
şileri bulmakta zorluk çekiyoruz.» denilmekte
dir. Kabul etmek lâzım ki, bu konuda zaman 
aleyhimize çalışıyor. Ya, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün eğitici müessesesinde sırf 
bu iş için, değil merkez kayıtlarının, bütün tapu 
dairelerindeki eski kayıtların ele alınması için 
bir nevi mütehassıs eleman yetiştirilmesi veya
hut zamanın aleyhe işlediği hesaba katılarak, 
Türkiye çapında bir araştırma ile bu hususta 
imkânlı, yetkili olan kişiler bir-an evvel topla
narak bir iki sene içinde bu işin sonuçlandırıl
masına gayret edilmesidir. 

Sözlerimi burada bağlamak isterim. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün mer

kez ve taşra teşkilâtında çalışan memurlar, yı
kık binalarda, çoğu halde tapu memuru değil 
odacı şartları ve sıfatları içinde, bir nevi işken
ceye varan ağırlıklar altında çalışmakta olduk
larını üzülerek görmekteyiz. Bu nedenledir ki 
büyük takdirlerimizi kendileri lehinde kullan
dığımızı söylemek isteriz. 

Bütçenin, bütün ülkemize ve ilgili teşkilâta 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına derin saygılar arz ederim. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Hüsamettin Başer buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA HÜSAMETTİN BAŞ
ER (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1972 yı
lı Bütçesi hakkında Adalet Partisi Grubu adı
na görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. 

Anayasamızın 36 ncı maddesinde mülkiyet 
hakkı ve mülkiyete ait genel kural <şjöyle hükme 
bağlanmıştır : «Herkes, mülkiyet ve miras hak
larına sahiptir. 
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Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyle, ka
nunla sınırlandırılabilir. Mülkiyet hakkının 
kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.» 

Anayasanın bu hükmünden de anlaşılacağı 
veçhile hür, demokratik, insan haklarına bağlı 
rejimlerde mülkiyete, mirasa ve toplumda aile
ye büyük değer verildiği gibi, bu haklar Anaya
sa ve kanunlarla teminat altına alınmıştır. 

İnsanlar, gayrimenkullerini diledikleri gibi 
hukuk nizamı içinde tasarruf hakkına sahiptir
ler. Rejim düşmanları, hülkiyet hakkını fertle
rin taasrrufundan almak için açık ye sinsi mü
cadele etmekten çekinmezler. Mülkiyet ve bu
na bağlı hakların kullanılması için, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatı kurulmuş
tur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün va
zifeleri ; 

1. — Tapu işleri, 
2. — Kadastro ve tapulama işleri. 
Tapu işleri : Bütün il ve ilçelerde tam teş

kilâtlı dört bucakta mevcut olan Tapu Sicil 
Muhafızlıklanyla memurlarının yürüttükleri 
alım, satım, intikal, bağışlama, trampa, tak
sim, rehin, irtifak hakları tesisi, kat mülkiye
ti gibi günlük tapu işleri, Medenî Kanun, Ta
pu Kanunu ve ilgili diğer kanunlarla Tapu 
Sicil Tüzüğü hükümleri uyarınca yürütülmek
te görevlidir. 

Devlet, gördüğü bu iş karşılığında emlâk 
alım vergisi, damga vergisi, daire dışı akitlerde 
Hazine payı ile tapulama ve kadastro harçları 
alır. 

1971 yılında muamele adedi 1 270 000 olup 
bunun karşılığı 525 milyon lira gelir temin 
edilmiştir. Gelirleri, sağlanan imkânlar nispe
tinde artmaktadır. 

Kadastro İşleri : 2613 sayılı Kadastro ve 
Tapu Tahriri Kanununa göre yürütülmekte 
olan kadastro çalışmaları, il ve ilçelerin bele
diye sınırları içinde gayri menkullerin hukukî 
ve fennî durumlarını tespit, plana müstenit ve 
Medenî Kanunun aradığı vasıftaki tapu kü
tüklerini tanzim ve tesisi gayesini gütmekte
dir. Bugüne kadar 41 il ve 79 ilçenin kadas
trosu yapılmış ve 1 522 799 parselin tapu sicil
leri tesis edilmiştir. Halen bu işleri yapmak 
üzere 22 il ve 44 ilçede 66 müdürlük halinde, 
bu müdürlüklere bağlı ve yetki ile il ve 12 il

çede olmak üzere 79 bölgede kadastro işleri
ne devam olunmaktadır. 

1971 yılında fazla mesainin ödenmemesi, he
defe ulaşmayı güçleştirmiştir. 

Bingöl ve Burdur deprem bölgeleriyle yur
dun sekiz çeşitli bölgesinde 8 242 parselin ka
nun uygulanması da sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 
Biraz da tapulama işlerine göz atalım. Ta

pulama işleri: 5602 Sayılı Tapulama Kanunu 
ile 1952 yılında başlamış olan tapulamanın 
gayesi, köylerdeki tapulu gayrimenkûllerin ta
pu kayıtlarını yenilemek ve tapusuz tasarruf 
edilenlerin zilyetlikleri esasına göre kayıtla
rını tesis ve planlarını düzenlemektir. Türkiye'de 
36 bölgede klâsik metotla 55 fotogrametrik ve 
18 bölgede de fotogrametrik klâsik olmak üze
re 109 bölgede 475 ekip halinde tapulama ça
lışmalarına devam olunmaktadır. 109 bölgeye 
ilâveten 265 yerde de salahiyetli tapulama 
ekipleri çalışmaktadır. 

1971 yılında 596 696 parsel arazide tahdit 
ve tespit yapıldığı, ayrıca 602 327 parselini 
yüzölçümü olan 6 592 414 dönümlük bir arazi
nin tapuya devredildiği; tapulamanın da 1971 
icra programı, kadastroda olduğu gibi, fazla 
mesai esasına göre tanzim edilmiş; fakat faz
la mesai ödenemediğinden tapulamanın da he
define ulaşması güçleşmiştir. Yıllık hedef % 65 
gerçekleşmiştir. 

Geniş bir yüzeye sahip olan Türkiyemizin, 
bu gidişle tapulama ve kadastro işleri uzun 
yıllar sürüncemede kalacaktır. Memleketimiz
deki tapulama faaliyeti, gayrimenkul mülkiye
tini düzenleyen, tapu sicillerini tesis eden hu
kukî bir faaliyettir. Köy sınırlarının tesisinden 
başlayıp parsel sınırlarının gayrimenkul ma
liklerinin tayin ve tespiti, itiraz ve ihtilâfla
rın, zilyetliğe ait her türlü belgelerin incelen
mesi, karara bağlanması, ilân ve tescil safhala
rı tapulamanın zorunlu kıldığı safhalardır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yuka
rıda özetlenen görevleri ve bu görevlerin geliş
me seyrinin, memleketimizin sosyal ve ekono
mik hayatı ile çok sıkı ilgisini ve önemini gös
termektedir. Bununla beraber tapulama ve Ka
dastro dolayısiyle tanzim edilen standart hari
talar, baraj sulama işleri, arazi ıslahı ve tapu-
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laştırılması ve imar işleri gibi kalkınma ile il
gili ve toprağa ilişkin yatırımlara temel hizmet 
vazifesini görmektedir. 

Toprak ve tarım reformu bakımından da ta-
pulmanın büyük önemi vardır. Tapulama ve 
kadastro, mahkemelere intikal eden ihtilâfla
rı azaltmaktadır. Köyler ve fertler arasındaki 
hudut ve topluluk toprak ihtilâflarını, toprak 
yüzünden işlenen cineyetleri de azaltmaktadır. 

Tapulama ve kadastrosu yapılmamış arazi
lerin intikalinden Devlet, gelir temin edeme
mektedir. Medenî ve ileri memleketlerde tapu
lama ve kadastro işlerine öncelik verilmek su
retiyle Devletin, fertlerin ve hükmî şahsiyetle
rin tasarrufundaki toprak miktarı sarahaten 
bilinmektedir ve toprak ihtilâfları azalmakta
dır. 

Tapulama ve kadastro müdürlüklerince; ta
pulama ve kadastrosu yapılacak mahallere ait 
kayıtların süratle çıkarılması için ilgili tapu 
dairelerindeki Arap harfleriyle yazılı kayıtla
rın yeni harflere çevrilmesi lâzımdır. Tapula
ma işlerinden mütevellit ihtilâfların kısa za
manda halledilmesi için tapulama mahkemeleri
nin sayılarının da artırılması gerekmektedir. 

ödeneklerin kifayetsizliği yüzünden arazi
de 250 işgünü çalışılamamaktadır. Bu, hem 
zaman kaybına, hem de iş kaybına sebebolmak-
tadır. Personel yetiştirmek için kadastro oku
lu ile kadastro kurslarına daha fazla önem ve
rip kadrolarını genişletmek lâzımdır. Memle
ketimizde tapulama ve kadastro işlerine sürat 
vermek için yetişkin personel sayısı artırılma
lı, modern cihazların temini, araziye gidip gel
mek için sağlam arazi vasıtaları satın alınmalı, 
birçok il ve ilçelerimizdeki tapu ve kadastro 
dairelerini, evrakları her türlü yangın ve ru
tubetten koruyacak şekilde modern binalara 
kavuşturmak için etüt ve planlar yapılmalıdır. 
Bölge evrak muhafaza müdürlükleri kurulma
lıdır. Bu işlerin görülebilmesi için tahsisatı, ge
liriyle mütenasibolarak artırılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri; 
1972 yılı Bütçesinin tetkikinde görülür ki, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1972 
malî yıl Bütçesi cari harcamalan için (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 187 049 348 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 36 500 000 lira, ser

maye teşkili ve transfer harcamalan için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
2 635 500 lira, ki ceman 226 184 848 liralık öde
nek teklif edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
yukarda arz ettiğimiz gelirine rağmen bütçeye 
yetersiz ödenek koymak hem Devletin gelirini 
azaltır, hem de vatandaşın dört gözle beklediği 
kadastro ve tapumala işleri gecikir; iki yön
lü zarar meydana gelir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra 
teşkilâtında çalışmakta olan personelin kadro 
sıkıntısı giderilmeli, Personel Kanunundan do
ğan intibak aksaklıkları halledilmeli, fazla me
sai, iş riski ve ikametgâhta alınan akit ücret
lerinin süratle halledilip mağduriyetlerin gide-
dilmesine çalışılmalıdır. 

Fotogrametri metodunun uygulanmasına da
yalı plan ve programların gerçekleşmesi için 
iki uçağın 1972 yılında satmalmması için ge
rekli dövizin tedariki gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, yukarda kısaca arz 
ettiğimiz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesinin memlekete hayırlı olmasını diler, 
Adalet Partisi Grupu adına hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan görüş
meler bitmiştir. Kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere Sayın Kemal Ataman, buyurunuz efen
dim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Yenipmar?.. Yok. 
Sayın Akova?.. Yok. 
Sayın Sönmez?.. Yok. 
Sayın Balan?.. Yok. 

Sayın Türkmenoğlu, buyurunuz efendim. 
MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Bakan, izahat vermek îster misiniz? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Müsaade ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz iSaym Devlet Ba
kanı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçe- | 
si dolayısiyle değerli milletvekillerinin, Umum 
Müdürük faaliyetleriyle ilgili sözleri hakikaten 
çok yerinde bazı noktalara değinilmek suretiyle 
yapılmıştır. 

Memlektimizde tapulama ve kadastro, yap
mayı öngördüğümüz ve amaç edindiğimiz top
rak ve tanm reformunun gerçekleşmesinde çok 
önemli bir faktördür. Bu bakımdan, tapulama 
ve kadastro işlerine büyük bir önem verilmesi 
gerektiği de açıktır. Bugün yurdumuzda tarım 
topraklarının yaklaşık olarak yüzde 60'inin ta
puda kayıtlı olmadığı da bir gerçektir. Bütün 
bunlar hesaba katılarak memleketimizde tapu
lama ve kadastro işlerinin gerektiği şekilde ya
pılabilmesi hususu, plan ve programlarda öngö
rülmüştür. Bunun yurdumuzda 20 yılda tamam
lanması amaç alınmıştır. 20 yılda tamamlanma 
hususu, harita tespiti işidir, işin bir de hukukî \ 
yönü vardır. Haritaların tespiti ve yapılması 
hususu 20 yıl olarak tespit edilmiş; bunun hu
kukî yönü ayrı olarak düşünülmüştür. Hukukî 
yönü, ihtilâfların tapulama komisyonlarında 
halli ve orada neticelenmeyenlerin de tapulama 
mahkemelerinde hallidir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bugün, 
son yıllarda kendisine sağlanan imkânlarla plan 
ve programlarda öngörülen hedeflere ulaşmış 
bulunmaktadır ve bu imkânlar kendisine sağ
landığı müddetçe 20 yılda bu harita tespiti işini 
bitirebilmek imkânına kavuşacak ve gerçekleş
tirecektir. Hukukî ihtilâflar da her kadastro 
meselesinden sonra, her harita alımı ve tespitin
den sonra intacedilmeye başlanmıştır. Bu husu
sun da süratle gerçekleştirildiği açıktır. Yal
nız, mahkemelerdeki meseleler uzun sürmekte
dir. Memleketimizde müstakil tapulama hâkimi 
64 tanedir. Bunun ihtiyaca yetmediği çok açık
tır. Bu nedenledir ki, yeni istemiş olduğumuz 
hâkim kadrolarından asgarî 20'sini müstakil ta
pulama hâkimliklerine hasredeceğiz ve bu hu
sustaki tahsisleri en kısa bir süre içinde bitir
miş olacağız. 

Ayrıca, Yargıtay Kanunundaki değişiklik 
dolayısiyle Yüce Meclise getireceğimiz teklifte 
de, Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesinin münhası
ran tapu ve kadastro işleriyle uğraşması husu
sunu teklif edeceğiz. Böylece tapulama ve ka
dastro işlerinde hukukî ihtilâfların halledileme- | 

meşinden meydana gelen gecikmeleri önlemiş 
olmak imkânına da kavuşacağız. 

Bu arada, öntedbirler kanunu tasarısı dola
yısiyle değerli milletvekillerinden birisi, bu ön
tedbirler tasarısının Anayasamıza aykırı olduğu 
ve bu hususta endişe duyduklarını belirttiler. 
Hemen şunu belirtmek isterim : Hiçbir Cumhu
riyet Hükümeti, Anayasaya aykırı bir tasarıyı 
getirmek imkânına sahip değildir ve bunu ge
tirmeyi aklından geçiremez. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 

Öntedbirler kanunu tasarısı Büyük Heyeti
nizin önüne geldiği, bu konu hakkındaki bütün 
endişe ve eleştiriler sizler tarafından dile geti
rildiği zaman gerekli cevaplan verip, sizleri bu 
hususta bütün aydınlığa kavuşturmaya çalışa
cağız. Hiçbir zaman Türkiye'de Anayasaya ay
kırı herhangi bir kanun, reform kanunu dahi 
gerçekleştirilemez, Anayasamız zaten reform 
kanunlarının da Anayasa çerçevesi içinde ger
çekleştirilmesi imkânını siyasal iktidarlara bah
setmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün faa
liyetleri dolayısiyle takdirkâr sözler sarf eden 
milletvekillerinin hepsine, Genel Müdürlük adı
na, candan teşekkür ederim. Genel Müdürlüğün 
bazı sıkıntıları vardır. Bu sıkıntıların halli için 
çalışılmaktadır. Meselâ, tapu dairelerinin kendi 
binalarına kavuşturulması hususu bîr prosnram 
dahilinde gerçekleştirilmektedir. Takdir buyu
rursunuz, bütçe imkânları elverdiği ölçüde bun
ları temin edeceğiz. 

Uçak meselesindeki eleştirilerde haklılar; 
bugüne kadar büyük bir gecikme olmuş, üzün
tü vericidir, ama bugün bunun ihalesi yapılmış, 
döviz transferi için Maliye Bakanlığına başvu
rulmuştur. Bir hafta içinde döviz transferinin 
ikmal edileceği kanısındayım. 

Her şehirde yeteri kadar tapu dairesi kurul
ması hususundaki telkinleri de gayet isabetli 
görmekteyiz. Nitekim, bu hususta gerekli ha
zırlıklar yapılmıştır. Meselâ, istanbul Kartal'da, 
Üsküdar'da ikinci tapu dairesi kurulmuş, Bur
sa'da bir ikinci tapu dairesi yine kurulmuştur. 
Bütçe imkânları elverdiği ölçüde bu hususta 
gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Karadeniz bölgesinin bir özelliği vardır : 
Giresun'daki tapulama ameliyelerinin gecikme
sinden şikâyet etti sayın milletvekili. Haklıdır, 
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ama Karadenizin bir özelliği vardır; burada fo-
toğrametik metodu kullanamıyoruz, klasik me
toda başvurmak zorundayız. Klasik metoda baş
vurduğumuz zaman da tapulama ve kadastro 
işlerinde gecikmeler oluyor. Bölgenin coğrafî 
özelliği bu gecikmenin nedenidir, yoksa diğer 
bölgelerde plan ve program hedeflerine uygun 
bir başarı Genel Müdürlükçe sağlanmıştır ve 
sağlanmaktadır. 

Eski kayıtlar hususundaki endişelere katıl
mamak imkânı yoktur. Bu hususta gerekli ça
balar gösterilmektedir. Bu konuda sizlere bir 
de rakam vermek isterim : Eski harfli kayıt
ların 40 milyon civarında olduğu, bunun 5 mil
yonunun, fazla mesai ödenmek suretiyle bugü
ne kadar yeni Türk harflerine göre düzenlendi
ği bir gerçektir. Bunun dışındakilerin de sürat
le gerçekleşmesi hakkındaki endişelere cevap 
vermek için çalışma yapılacaktır. 

Böylece, zannediyorum, değerli milletvekil-
lerîmiz tarafından dile getirilmiş olan eleştirile
re cevap vermiş oldum. Bütçemizin memleketi
miz ve Genel Müdürlük için hayırlı olmasını 
diler, hepinizi saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Bakandan bir sualim olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, bugün memleketimizde Türk harf
leri yerleşmiş durumda, bu hususta hiç kimse 
endişe edecek durumda değildir. Tapu meslek 
okullarına eski Arap harflerini öğretecek bir 
branş koyup da eski harflerle yapılmış kayıtla
rın kaybını önlemek mümkün müdür, değil mi
dir? 

BAŞKAN — Sorunuz, tapu kadastro okulla
rında eski Türkçe tedrisat yapılabilir mi yapı
lamaz mı, şeklînde değil mi? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet 
efendim. Ayrıca, harf devrimi yönünden de ay
kırı bir durum yok kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK (De

vamla) — Bizim tapu ve kadastro memurları
mızın eski yazı öğrenmeleri için herhangi bir 
kurs açılmasına mevzuatta zannediyorum bir 
engel yok. Zaten, «Tasarruf vergileri» ismi al
tında bir dersin de konulmuş olduğunu Sayın 
Genel Müdürümüz bana bir notla şimdi bildir

miştir. Demek ki, Genel Müdürlüğümüz Sayın 
Başer'in endişesine cevap verecek bir yola gir
miştir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Bir hususun açıklığa kavuşması gerekir : Biraz 
önce Sayın Başer, tapu kadastro okullarına 
- öyle zannediyorum ki, - Arapça harfleri konul
masını önerdiler. Zatıâliniz «eski Türkçe» diye 
buyurdunuz; Arapça mıdır, eski Türkçe midir? 
Zabıtlara tescil bakımından tavzihini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Şunu tavzih edeyim : Eski ta
pularda yer almış bulunan yazılar üzerinde ih
tisas değil mi efendim? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, te
şekkür ederiz. 

Son söz Sayın Yenipınar'm, buyurunuz efen
dim. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1972 malî yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşleri
mi arz etmek üzere söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak dâvası, az 
gelişmiş ülkelerin çözüm bekleyen en önde ge
len sorunlarından biridir. Bu sorun Türkiye'
nin de temel problemlerinden en başta geleni
dir. Bu nedenle, günümüzün aktüel konusu 
olan toprak - insan ilişkileri üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. 

Toprak - insan İlişkileri bakımından Anaya
samız Parlamentoya büyük ödevler yüklemiştir. 
Ne var ki, toprak reformu her ülkede güçlük
lerle karşılaşmıştır. Evvelemirde, toprak re
formunu yapmak ihtiyacını duyan ülkeler ge
nellikle tarıma dayanan az gelişmiş ekonomi
ye sahiptirler. Toprak reformu, ekonominin 
çok önemli bir sektöründe yerleşmiş menfaat
lerin değişikliğe uğramasına yol açar. Bu ne
denle, menfaatlerin zedelenmesi ihtimâli olan 
sosyal grupların karşı çıkmaları, beklenmeyen 
bir sonuç değildir. Çoğu kez toprak reformu 
sorununu tartışmak bile, siyasi ortamın değiş
mesine bağlı kalır. 

Az gelişmiş ve tarıma dayalı ekonomilerde 
toprak reformundan zarar görebilecek sosyal 
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gruplar, aynı zamanda küçümsenmeyecek bir 
siyasal gücü de ellerinde bulundururlar. Dola-
yısıyle toprak reformu daha başlangıçta 
siyasal bir direnme ile karşılaşabilir. Ör
neğin : Birinci Erim Hükümetince hazır
lanan Toprak Reformu öntedbirler tasarı
sının akibeti, bu kanınızın en bariz bir 
delilidir. Keza, ikinci Erim Hükümeti tarafın
dan hazırlanan Toprak Reformu Ön tasarısının 
da aynı akibete uğrayacağı, Komisyondaki 
görüşmeleri sırasında anlaşılmış bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, tapu ve kadastro 
çalışmalarıyle ilgili görüşlerime geçiyorum. 

Türkiye'de kadastronun biran önce tamam
lanması, sadece toprak reformu bakımından de
ğil, başka amaçlar açısından da önemli yarar
lar sağlayabilir, örneğin: Vergilemenin ve 
toprak idaresinin etkinleştirilmesi, hukukî uyuş
mazlıkların azaltılması ve taşınmaz mal sahip
lerinin daha büyük bir güvenliğe kavuşturul
ması, kadastronun yapılmasıyle mümkündür. Bu 
nedenle kadastro çalışmalarının hızlandırılması 
için yapılacak yatırımlarda ve giderlerin artırıl
masında bir haklı taraf vardır. 

Tapu, mülkiyetin belgesidir, ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planında belirtildiğine göre, yur
dumuzda taşınmaz malların ancak % 30 u tapu
lu ve % 70 i ya kayıt dışı veyahutta tapuda ka
yıtlı bulunmamasına rağmen hukukî değerini 
kaybetmiş bulunmaktadır. Oysa ki, bugünkü 
klâsik metot ve araçlarla bütçeye konulan bu 
az ödenekle ülkemizdeki tapulama çalışmaları
nın, planın öngördüğü 20 yılda değil, belki de 
40 yılda dahi biteceği kanısında değilim. 

Muhterem milletvekilleri, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâ
tında vazife gören teknik ve idareci personelin, 
namüsait şartlar içerisinde başarılı çalışmala
rını takdirle anmak gerek. 

Her külfet, bir nimet karşılığı olduğu dere
cede kıymet kazanır. O bakımdan, bir mah
rumiyet içerisinde çalışan personele, kanunun 
ruhuna uygun görev riski, mesai ücreti ve mah
rumiyet zammının verilmesi zaruridir ve hakka
niyet prensiplerine uygundur. Bununla ilgili 
yönetmeliklerin biran önce çıkarılmasında sayı
sız yarar vardır. 

Bütçenin memleketimize ve Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğüne yararlı olmasını diler, 
Yüce Heyetinize saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiş
tir. Madde ve bölümlere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A — TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ : 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 171 038 083 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 7 243 762 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri . 7 945 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 767 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 55 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATİRİM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 29 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 6 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ YE 
TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 Sosyal transferler 172 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 463 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesinin müzakeresi ve oylaması bitmiştir. Ge
nel Müdürlük mensuplarına ve memleketimize 
hayırlı olmasını temenni ederim. 
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2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 y%l% 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/569; Cumhuriyet Se
natosu 1/25) (Millet Meclisi S. Sayısı 491; (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesi üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde grüblar ve şahıslar adına 
söz almış bulunan sayın milletvekillerini arz 
ediyorum : Millî Güven Partisi Grubu adına Sa
yın Mehmet Türkmenoğlu, 'Demokratik Parti 
Grubu adına Sayın Hilmi Türkmen, Adalet Par
tisi Grubu adına iSaym Lâtif Aküzüm, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Nejat 
Çuhadar. 

'Şâhıslar adına ıSayın Artaç, Sayın Müder-
risoğlu, Sayın Tosyalı, Sayın Kangal, Sayın Ye-
nipmar, Sayın Abbas, Sayın Sönmez, Sayın Ba
lan, Sayın Türkmenoğlu, İSaym Müderrisoğlu, 
İSaym Başerxsöz almış bulunmaktadırlar. 

tik söz, Millî Güven Partisi Grubu adına Sa
yın Mehmet Türkmenoğlu'nda. 

Buyurun Sayın Türkmenoğlu. 
M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET TÜRK

MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 1972 yılı 
Bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi Grubumu
zun görüşlerini arz ve ifade etmek üzere huzur
larınızdayım. 

Dünyada ilk kez hayrî ve insanî bir hareke
tin örnek ve önderliğini yapan Vakıf İdaremi
zin uzun bir mazisi, şeref ve şanla dolu bir de 
tarihi vardır. Zamanın sosyal düzenini kuran, 
iktisadî nizamını istikrara kavuşturan ve bun
ları sigortalayan bu müessesemizi son zamanlar
da lüzumsuz tartışmalara konu yapmışız. 

Zaman zaman menşeinin dinî olduğunu ve 
layik idarelerde yerinin bulunmadığını, çoğu ke
relerde mevzuunun istipdadı desteklediğini id
dia etmişizdir. Nihayet bu müessesenin mevcu
diyet ve ademi mevcudiyetini münakaşa ede
cek kadar ileriye varmışızdır da. 

En az bin yıllık maziye sahip bu ecdat yadi
gârı ıbergüzarlarımız, atalarımızın armağanı bu 

(1) 491 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir, 

I insanî ve hayrî müesseselerimiz böyle lüzumsuz 
tartışmalar neticesi perişan hale gelmişlerdir. 
Şimdi bu hatalarımızın tamiri gayreti içinde 
bocalamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Vakıflarımız kat
ma bütçeli, tüzel kişiliği haiz, Başbakanlığa 
bağlı bir Genel Müdürlük tarafından yöneltil
mektedir. 

Vakıfların tarifinde ittifak bulunmasına rağ
men, hukukçularımızın benimsediği islâm müç-
tehitlerinden îmamî Yusuf ve İmamî Muham-
med'in içtihatlarına göre vakıflar şöyle tarif-
lenmektedir : Menfaati insanlara aidolmak üze
re bir aynî, Allanın mülkü olarak saklamak, 
temlik ve temellükten menetmek demektir. 

Ansiklopedilere göre de, bir âmme hizmeti
nin sürüp gidesiye yapılabilmesi için, şahıslar 
tarafından teberru edilen mülk ve paraya va
kıf denmektedir. 

Vakıfların belli şartları ve resmî şekilleri 
vardır. Kelimenin Arapçada çoğulu «Evkaf tır. 
Ama, biz vakıflar olarak telaffuz etmekteyiz. 
Teamül hale gelmiştir bu. 

Vakıfa sadaka da denmektedir. Gerçekten 
sadaka, Tanrı rızası için verilen bir şey demek
tir. Vakfedilen malın da Tanrı uğruna verildi
ğine göre, buna sadaka da denmiştir. 

Vakfın, lügat manası hapistir, tslâm huku
kunda bir malı sahibinin mülkünde hapsede
rek, menfaatini tasadduk etmektir. Diğer bir 
tabirle, aslı satılmamak şartiyle âmme yararı
na kullanmaktır. 

Vakıf, şahsın hayır ve yardım emelini ebedi
leştirmek için sosyal, ulvî ve vicdanî bir inan
cın, islâmî bir düşünüşün ve imanî bir hissin sa-
dakaî cariyesidir... 

Yüce dinimizin kitabı Kuran-ı Kerimin 
emirleri ve Peygamberimizin tavsiyesi icabı ku
rulan vakıflar, bütün Müslümanların birbirleri
ne ve diğer Dünya uluslarına karşı birer örnek 
ve önderlik hareketleridir. 

Hicretlerinin 32'nci ayında yedi parça hur
malıklarını Müslümanlığın korunması amacına 
tahsis ve teberru ile Hazreti Peygamber efen
dimiz ilk vakfın temelini atmak şerefini üm
metlerine numune olarak ihdas eylemişlerdir... 

«iSevdiğiniz malınızdan başkalarına yardım 
etmedikçe, ahiret sevabına nail olamazsınız» 

I ayetinin nüzulünden sonra, Müslümanların mal-
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larını harıl hani vakıflara teberru ettiklerini 
görüyoruz. 

Tanrı ve memleket uğruna yapılan bu bağış
ların artması neticesi, bu malların sevk ve ida
resinin bir düzene sokulmasını icabettiriyordu. 
Bu nedenlerden, bu gerçek zaruretlerden de va
kıflar idaresi tevellü etmiştir. Kurul kuruldu. 
Başına getirilen zata da «Nazır» dendi. Evkaf 
Nazırlığı Emeviler, Abbasiler, ISelçuklular, Mısır 
sultanlıkları ve nihayet Osmanlılar devirlerin
de de devam etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, islâmm yüce inan
cından, dinimizin feyyaz kaynağından ilham ve 
kuvvetini alan mübarek cetlerimiz, yaşadıkları 
vatan topraklarını, dağbaşlarından köy ve ka
sabalara, şehirlerden başkentlere kadar vakıf 
eserlerle donatmışlardır. 

Selâtin camileri, mescit, mabet, imaret, med
rese, mektep ve kütüphanelerle, bedestenler, 
hanlar, hamamlar, köprü, türbe, saray ve ker
vansaraylarla, sebiller, çeşmeler, aşhane, şifa-
hane, hastahane ve rasathanelerle yoksul ve ye
timleri barındırıp, geçindirecek vatan ve dün
yaya âlim yetiştirecek içtimaî, hayrı ve ilmî mü
esseselerle süslemişlerdir. Bunların onarımı ve 
yaşatılmalannm sağlanması için de milyarlar 
değerinde akaarlar, çiftlikler, zeytinlikler ve 
mer'alar, bırakmışlardır. Bunların her biri baş-
lıbaşına birer kültür ve sanat bediası ve insan
lık âbidesi olarak kurulmuş anıtlardır. Ataları
mızdan bize birer mirası mukaddestirler Bun
lar, ne istibdadı eserler, ne de lâikliğe aykırı ku
ruluşlardır. 

Gönül isterdi ki, bugünün varlıklı insanları 
da bu hayırlara iştirak etselerdi, bugün Türki
ye'den fukaralığı kovar ve sosyal işlerimizi de 
düzene koyardık. 

Ne yazık ki, bugünümüzün zenginleri bu ola
nağı devam ettirememişler, diğerlerimiz de bu 
vakfiyelerin şartlarına riayet ve saygıyı yerine 
getirememiş, onun bekçiliğini dahi yapmamı
şız. Bu mefahirlerimizin çoğunu heba etmişiz
dir. Bir kısımlarının da, gelirlerinden yararla
nacağız diye elden çıkmalarına, bir kısımlarının 
da ya arsa olarak satılmasına veya mahallî be
lediyelere devredilmelerine göz yummuşuzdur... 

Hulâsa olarak, bu baha biçilmez mübarek 
«serlerimizi, kaygusuz ve duygusuz bereketleri
mizle talana uğrattık ve artık bazı istisnalar 

hariç, zenginlerimizin de 40 - 45 yıldan beri bu 
mevzuda yeteri kadar teberruda bulunduklarını 
görmüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclise evka
fımızın tarihinden, tarifinden ve değerlerinden 
bilgiler sunmuş bulunuyorum. Şimdi de kısaca 
bütçesinin eleştirmesini yapacağım. 

1972 yık bütçesi, 48 607 085 Tl sı kiralar
dan, 11 700 000 Tl. sı hasılattan, 5 550 000 Tl. sı 
temettü ve faizlerden, 6 842 985 Tl. sı geçen yıl
dan devir 72 700 070 Tl. olarak cem'an yekûn 
öz kaynaklar olarak bağlanmış ve Hazineden de 
19 461 000 Tl. ilâvesiyle 92 161 070 lira olarak 
bağlanmıştır. 

Bunun da gider hanesi, 
54 390 604 Tl. sı cari harcamalara 
32 925 000 Tl sı yatırım harcamalarına 
4 845 466 Tl sı da transfer harcamalarına 

ayrılarak bütçe böylece denkleştirilmiştir. 
Geçen yıl bütçesine nazaran 12 960 867 lira 

ve % 14 olarak Ibir artış görülmektedir. 
Bu memnuniyet vericidir. Genel (bütçe imkân 

verse idi, daha da ifazla olmasını arzulardık. 
iSosyal hizmetler : 
Genel müdürlüğün hizmet alanlarına da ki-

saca (bir (göz atalım: 
Fakir (öğrenciler için geçen seneye nazaran 

1 223 "767 lira tfazlasıyle 5 636 106 lira ödenek 
konmuş olup, (bu (bütün yurtlarda okuyan © ©50 
öğrenci içindir... 

Konulan Ibu para 'öğrenci adedine (bölünürse, 
beher öğrenci için ayda '83 lira ölür. Bugünkü 
paranın iştira ıgücü karşısında 83 lira çok kü
çük 'bir rakamdır. Bunu takdirlerinize arz ede
rim ve meblâğ olarak günde 138 kuruş igiibi (bir 
para, bu (hangi ihtiyacı giderebilir. SBu, yasa
ğı, savunma, (dostlar alış - verişte görsün) 
nevinden bir tahsisattır. 

Gureba Hastanesi : 
Gureba Hastanesi ortalama yılda (67 400 po

liklinik, (4 «400 klinik tedavisi ve 2 İ370 de ame
liyat yapmıştır. Halen inşaatı devam eden 20 
Ekim 1968 de temeli atılan hastane 34 milyon 
lira proje bedeli olup, 575 yataklı büyük bir 
ihtiyacımızı karşılayacağı anlaşılmaktadır. 

İmaretler : 
36 imarette 14150 fakir çocuk doyurulmakta 

ve 1972 yılı bütçesine de bu işin karşılığı 
2 500 000 lira tahsisat konmuştur. Bunun da 
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çocuk (başına ayda düşen miktarı 15 liradır, 
yani günde 50 kuruş 'olup, azdır, kifayetsizdir. 

[Burslar: 

'Genel müdürlüğün şimdiye kadar tfakir ço
cuklar için verdiği Iburs adedi 25 iken, 1971 den 
itibaren ÜOO'e 'çıkarıldığı memnuniyetle görül
müş 've îbu yıl bütçesine de 100 adet burs tahsi
sat konmuştur. 

Âmâ ve muhtaç aylıkları : 

Genel müdürlüğün 'bu hizmetinin ifası için 
70 liradan 700 âmâya, 60 liradan da 650 muh
taç için 1972 yılı bütçesine 1 098 000 lira öde
nek konmuştur. (Bu (ödenek de çok yetersizdir. 

Eski eserler onarım : 
Vakıflar İdaresi kendi öz kaynaklarından es

ki eserlerin onarım ve restorasyonunu tamamla
mak için Hazineden 14 '925 000 lira ödenekle des
teklenmiştir. 

Ne var, (bu igüzelim eserlerin sanat değerle
rinin bozulmamasma dikkat edilmelidir. 

Akar tamiri ve inşaatı : 
Akar tamiri için 1971 bütçesine konan tah

sisattan, '9 milyon 1972 de 18 milyona çıkartıl
mıştır. 

irat getirmeyen bölük börçük küçük parça
lı. gayrimenkuller kanunî mevzuatına uygun 'bir 
şekilde satılarak, 'vakıf gelirlerini artırmak ve 
devam ettirmek gayesiyle birçok işhanları ve 
çarşıların inşaatlarının devam ettiği (görülmek
tedir. 

idare denetiminde işletilen zeytinlik ve por
takallıkların ve Taşdelen Memba Suyu işletme
lerinin daha rantabl bir şekilde işletilmesi, ma
liyetin düşürülüp veriminin artırılması tedbir
leri ittihaz edilmelidir. 

Türkiye Vakıflar 'Bankası önemli Ibir kredi 
müessesemizdir. Sermayesinin % 55'i müessese
nindir. 

1970 de 1,5 milyon temettü olmuş ve 1971'e 
irat kaydetmiştir. 

Banka, 1970 yılında 5 860 872 Tl. kâr sağla
mıştır. '145 şubesi mevcuttur ve hızla gelişmekte
dir. 

1971 sonu itibariyle, 
Öz kaynaklar toplamı 73 495 464, Tl. 
Mevduatı ise 1 (312 369198 Tl. 
Öz ve yabancı kaynaklar olarak, 
Toplam 1'593 544 247 Tl. 
Plâsnîan 1185180 226 Tl. dır. 

19 . 2 . 1972 0 : 1 

Muhterem arkadaşlarım, 
Böylece Vakıflarımızın 1972 yılı Bütçesini 

de incelemiş bulunuyorum. Şimdi de temennile
rimizle sözlerimi bağlamak istiyorum. 

1. Kıymetli ecdat yadigarlarının biran ön
ce haraJbolmaktan kurtarılması ve muayyen bir 
zamanda onarılmasını temini için esaslı *bir plan 
yapılmalıdır. Ancak eserlerin sanat ve zarafe
tinin de bozulmamasma dikkat edilmeli, gere
ken mütehassıs sanatkâr kadrosu da yetiştiril
melidir. 

2. _lyvalık ve Aydın Vakıf SZeytin İşletme
leri; elde ettikleri zeytin tanelerini ve yağla
rını, vatandaşa ucuz ve kaliteli mal satma ör
neği vererek değerlendirilmelidir. 

3. Bezmi 'âlem Valide Sultan vakfından olan 
GureTba Hastanesinin daha da genişletilmesi ve 
halka daha geniş hizmette bulunması imkânla
rı araştırılmalıdır. 

4. Yurtlarla ilgili hizmet daha da genişle
tilerek Ibütün memlekete yayılması sağlanmalı, 
vakfın (bu husustaki tarihî gayesi (böylece (ger
çekleştirilmelidir . 

5. Vakfiyelerin eski yazılı olanlarının yeni 
yazıya çevrilmesi yolundaki çalışmalar tamam
lanmalı; orijinal yazma ve kıymetli eserlerin 
fotoğrafları ve fotokopilerinden mürekkep (bir 
müze meydana getirilmelidir. 

Son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
faydalı ve verimli 'çalışmalar yaptığını belirtir, 
bütçelerinin memleketimize ve Vakıflar 'camia
sı mensuplarına hayırlı olmasını diler; Yüce 
Meclise Millî 'Güven Partisi Grubunun saygı
larını sunarım. (M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası, Demokratik Parti 
Grubu adına (Sayın Hilmi Türkmen'dedir, buyu
runuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA HİLMİ TÜRKMEN 
(içel) — Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; 

Demokratik Parti Grubu adına, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü (Bütçesi hakkında görüşleri
mizi açıklamak üzere söz almış (bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 1924 yılında 429 
sayılı Kanunla kurulan Vakıflar 'Genel Müdür
lüğünün teşekkülündeki esas maksat ve gaye ne
dir? Vakıf ne demektir ve ne için yapılır, bütün 
bunları kısaca bir tahlil edelim. 

Vakıf, Necip Türk Milletinin şanlı tarihinde 
mündemiç, inandığı islâm dininin tavsiye ve teş-
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vikiyle temadi eden, içtimaî muavenet fik
ri esası üzerine tutulmuş bir müessesedir. 
Bu müessese, manevî bir sevap kazancı inancı ile 
hamiyet 've merhamet hislerinin neticesi olarak 
doğmuştur, islâm dininde vakıf, bir sadakai ca
riye, yani insan öldükten sonra sevabı amel def
terine devamlı suretle yazılan kesilmeyen bir 
hayır esasına dayanır. Bu ulvî inancın tabiî bir 
icabı olarak, Müslüman Türk tarihine bir göz 
atacak olursak, vakfın Devlet idaresinde ilim 
ve kültürün gelişmesinde çok mühim müspet 
tesiri 'olduğunu görürüz. Zira gerek teknik ba
lkımdan ve gerekse ilim ve kültür bakımdan tah
sil malî ve nakdî ihtiyaçlara dayanmaktadır, işte 
Vakıf müessesesinin bu ihtiyaçların ortadan kaldı
rılmasında mühim rolü vardır. Devlete vergi, 
yani malî ve nakdî yardım kanunî bir mecburi
yettir. Vakıf ise tamamen mecburiyetin dışında 
malî ve nakdî tamamen ihtiyarî bir yardımdır. 
Cumhuriyetin ilânından sonra uzun müddet ih
tiyarî yardım müessesei demek olan bu vakıf 
müesseseleri ihmal edilmiş ve bundan da büyük 
kayıplarımız 'olmuştur. 

Gerek IHava Kuvvetleri Kumandanlığının ve 
gerekse Deniz Kuvvetleri Kumandanlığının şa
yanı takdir idrakleriyle yardım vakfı, ümidede-
riz ki bugüne kadar devam eden hatalı ve ihmal
kâr tutumu ortadan kaldırır. Her iki kumandan
lığı da bu basiretli ve şuurlu teşebbüslerinden 
dolayı tebrik eder, başarılar dileriz. Sayın Hava 
Kuvvetleri Kumandanı «zenginlerin gereken 
alâkayı gösterip yardım yapmamalarından» şi
kâyet etmektedirler. Yıllardan beri ihmale uğ
rayan bu durum muhakkak ki çok geniş çapta 
teşvik beklemektedir, ümitleri kırılmasın; eğer 'bi
raz sabır gösterilip gereken dini ve millî teşvik ve 
tavsiyeler yapılacak olursa, şikâyet edilen mev
zuun ortadan kalkacağı kanaatindeyiz. 

Ceddimiz Büyük Hünkâr Fatih Sultan Meh
met Han Hazretleri istanbul'u fethettiği zaman 
bütün zenginleri toplamış, feshettiği istanbul 
şehrini işaret ederek, «Hakkında Resuluîlah'ın 
fetih müjdesi bulunan ve bu fetih müjdesine biz
lerin müyesser olduğu bu muhteşem şehrin dai
ma Müslüman Türk Milletinin elinde bulunması
nı isterseniz sahip olduğunuz maldan ve paradan 
bir kısmını bu güzel şehrin iman için vakfedi
niz.» demişlerdir. Büyük Hünkâr'ın bu daveti 
karşısında bütün zenginler çeşitli vakfiyelerde 

bulunarak, şehrin veçhesini değiştirmişlerdir. 
Bir Bizans şehri olmaktan çıkarıp, istavrozlu 
kiliseler yerine kubbeli camiler, çan kuleleri ye
rine göklere uzanan haşmetli minareler, Müslü
man Türk'e has medreseler, külliyeler ve kervan
saraylar yapılarak; sanki 1 000 seneden beri 
istanbul Müslüman Türk'ün şehriymiş gibi eski 
durumunu tamamen değiştirerek kendi damga
larını vurdular. Fatih Sultan Mehmet Han 
Hazretlerinin ise, içinde ilk Cuma namazının biz
zat kendisinin kıldırdığı, en büyük ve en kıy
metli vakfı da Hriıstiyan âleminin bir sanat şa
heseri olan Ayasofya Kilisesinin çanlarını söktü
rüp, istavrozlarını kaldırıp, minareler diktirip 
içine minber ve mihrap yaptırıp cami haline ge
tirmesi olmuştur. Büyük Hünkâr sanki bugün
lerin geleceğini bir keramet eseri olarak keşfet
miş olacak ki, Ayasofyanın devamlı cami olarak 
tutulması için bir de vasiyetname bırakmıştır. 
Ama ne gariptir ki, Fatih Sultan Mehmet'in 
vasiyetnamesi unutulmuş, Ayasofya vakıf olma 
gayesinden uzaklaştırılmış ve bugünkü hazin 
müze haline getirilmiştir. Bir Hükümet kara-
riyle müze olan Ayasofya, ikinci bir Hükümet 
karariyle de tekrar camiye tahvil edilebilir ve 
edilmesinde de fayda mülâhaza ediyoruz. Aya
sofyanın müze olarak kalması Müslüman Türk 
Milletini üzmektedir. (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Muhterem milletvekilleri; tarihî rivayetlere 
göre, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri is
tanbul'u fethettikten sonra, Ayasofyanın bizzat 
parasını kendi cebinden, kendi kesesinden Bi
zanslılara ödemek suretiyle satmalmış ve bu 
Ayasofya Kilisesini cami olarak vakfetmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Türkiyemizde pekçok vakıf müesseseleri var

dır. Bunlardan büyük çapta gelir sağlanmakta
dır. Bu vakıflardan birçokları vakıf olduğu ga
yesinden uzaklaştırılmış ve bir kısmı da maale
sef satılmıştır. Rahman'a secde edilsin diye yap
tırılan bu camilerin, ilim ve irfan tahsil edilsin 
diye inşa ettirilen medreselerin ve külliyelerin 
ve imalathanelerin bazılarının müze, bazılarının 
d?, tamir ettirilerek meyhane, kumarhane otel ve 
motel olarak kullanılması cidden üzüntü vericidir. 
Vakıflar bize ecdadımızdan kalmış manevî de
ğeri haiz ve mesuliyeti büyük olan miras ema
netlerdir. Eğer bugünkü şartların icabı olarak 
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gayesinde kullanmak mümkün olaııryoı^a, mem
leketimizde fakru, zaruret içinde içinJio tahsiline 
devam etme imkânından mahrum binlerce tale
beler olduğu bir gerçektir. Bunlar için pekâlâ 
yurt ve pansiyon olarak kullanılabilir. Geçen 
sene de bu kürsüden devrin Hükümetin aynı ma
ruzatta bulunmuştuk. Ama ne hikmettir ki, o 
zamanki Hükümet tarafından hüsnüniyetle orta
ya koyduğumuz bu mevzular en küçük alâka 
görmediği gibi garip de karşılanmıştır. 

Temenni ederiz ki, 2'nci Erim Hükümeti ve 
hususiyle Vakıflar Müessesesine vekâlet eden 
Sayın Bakan bu hususu samimiyetle ele alırlar. 
Binlerce fakir, millet evlâdı talebelerin, hizmeti 
istikametinde bir faaliyet içine girerler. 

Sayın milletvekilleri, tamiri veya yeniden 
inşası düşünülen tesislerin biran evvel bitirile
rek, vakfın gayesi yönünde kullanılmasını veya 
yurt ve pansiyon olanak istihdam edilmesini lü
zumlu görüyorum. Her yıl cami derneklerine 
yapılan yardımların âdil ve müsavi ölçüler içe
risinde yapılmasının mahallî dağıtımda Diya
net işlerinin ilçe ve il müftülerinin görüşlerinin 
alınmasını gerekli görüyoruz. 

Vakıfların personel kifayetsizliği sebebiyle 
birçok tarihî kıymeti haiz eserler bakımsız ve 
kontrolsuz bırakılmaktadır. Bu cihetle, bu kıy
metli eserler harabolmaktadır. Hamiyetli vatan
daşlarımız tarafından zaman zaman bunların ta
miri ve inşası yolunda yapılan müracaatlarına 
ya menfî cevap veriliyor veya yerine getirilmesi 
mümkün olmayan şartlar ileri sürülüyor. Vakıf
lar Genel Müdürlüğü tarafından bu mevzuda 
gereken kolaylığın gösterilmesini temenni edi
yorum. 

Muhterem milletvekilleri, yukarıdan beri ar
za çalıştığım temenni ve tenkitlerin haklılık de
recesinin gözönünde bulundurularak, insanlığın 
menfaatine ve iyiliğine vakfedilen ecdat yadi
gârı emanet eserlerin tamir ettirilerek, halkımı
zın menfaati yönünde kullanılmasını temin et
melerini ve alâkalıların bütün bunları yapabile
cek güc ve kudrette olduklarını belirtiriz. 

1972 malî yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesinin memleketimiz ve milletimiz için hayır
lı ve uğurlu olmasını Cenab'ı Hak'tan niyaz 
eder, Demokratik Parti Grubu adına Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (Demokratik Parti sırala
rından «Alkışlar»). 

BAŞKAN — Söz sırası, Adalet Partisi Grubu 
adına Sayın Lâtif Aküzüm'dedir, buyurun efen
dim. 

A. P. GRUBU ADINA LÂTİF AKÜZÜM 
(Kars) — Sayın Başkan, pek muhterem arka
daşlarım, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1972 yılı büt
çesinin müzakeresi münasebetiyle, bu bütçe üze
rinde Adalet Partisi Grubu adına görüş ve ka
naatimizi arz etmek üzere yüksek huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. Bu suretle Yüksek Mec
lisi saygı ile selâmlarım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1972 yılı büt
çesinin gelir ve ijider toplamı, 1 101 200 000 li
ra olup, 1971 yılı bütçesine nazaran 22 milyon 
lira kadar bir fazlalık arz etmektedir. Gelir kıs
mının, 72 milyon 700 000 lirası Genel Müdürlü
ğün öz kaynaklarından, 28 milyon 461 000 lira
sı ise, Hazine yardımı temin edilmek suretiyle 
temin edilmektedir. Hazine yardımı abide ve 
9044 sayılı Kanunla devralman eski eserlerin 
onarım ve etüt, proje, teknik personel ve ka
mulaştırılması için konan ödeneklerin karşılığı
dır. 

Malum olduğu üzere vakıf; ferdin şahsî mül
künü, kendi arzu ve iradesiyle şahsî mülkiyetin
den çıkararak hayır maksadıyle ve ebedî olarak 
insanların menfaatine tahsis etmesidir, islâm 
hukuku, vakfı; «Bir aynı, Allah'ın mülkü olmak 
ve menfaati halka ait olmak üzere hapis ve tev
kif etmektir.» şeklinde tarif etmiştir. Vakıfları
mız, bilhassa Osmanlı Devleti zamanında büyük 
inkişaflara mazhar olmuş, dinî, sosyal ve kültü
rel hizmetleriyle idare tarihimizde bir kısım âm
me hizmetleri gören ve en büyük sanat eserleri 
yaratan bir müessese haline gelmiştir. 

Bugün, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafın
dan idare edilen vakıflar; vakfın hayrî ve sos
yal cephesi, hizmetleriyle, vakfın ekonomik cep
hesi ve hizmetleri şeklinde kendisini arz etmiş 
bulunmaktadır. 

Vakıflar İdaresinin yapmakla mükellef bu
lunduğu hayrî hizmetlerinin başında, yurdumuz
da mevcut ve her biri dünya çapında bir şaheser 
olan abide ve eski eserlerin muhafazası, onarı
mı ve restorasyonları gelmektedir. Zamanımıza 
vakıf yolu ile intikal etmiş, Türk medeniyet ta
rihinin birer kıymetli belgesi olan eski eserler
den, onarımına ve mimarî kıymeti haiz olanla-
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rm korunmasına, ihyasına ve halk hizmetine açıl
masına büyük önem verilmektedir. 

Yapılan tetkikata göre, binlerce vakfiyelerle 
kurulan bu eserlerden zamanımıza kadar yaşa
yıp gelenlerin miktarı, 3 500'ü tecavüz etmek
tedir. Bunların onarım ve restorasyonları için 
asgari 600 milyon liraya ihtiyaç olduğu hesap
lanmıştır. 

Planlı devreye girdikten sonra, ilk 5 senelik 
dönemde yapılan programa göre, abide ve eski 
eserlerin onarım ve restorasyonlarına önemle 
devam edilmiş ve bu devre zarfında 75 milyon 
lira sarf edilerek 804 abide ve eski eser üzerinde 
durulmuştur. 

2'nci 5 Yıllık Plan döneminde, 105 milyon 
lira sarf edilmek suretiyle, 512 eserin onarım 
ve restorasyonunun yapılacağını öğrenmiş bulu
nuyoruz. Böylece, restorasyon konusunda 5 yıl
lık planla alman hedef, l'nci 5 Yıllık Plana na
zaran, % 30 bir gelişme kaydetmektedir. Beşin
ci dilimi olan 1972 senesinde, 109 adet âbide 
ve eski eser onarımı için 15 milyon lira ödenek 
konmuştur. Bu temponun daha hızlı devamı 
için senelik ödeneklerin iki misline çıkarılması
nı uygun bulmaktayız. 

Abide ve eski eser onarım ve restorasyon 
programlarının tespitinde turizm hizmet yö
nünden ele alınması gerekenlere, öncelik ve bil
hassa, kervansaray ve bedestenlerin fonksiyone 
edilerek turizm ve halk hizmetine hazır bulun
durulmasına önem verilmesini olumlu karşıla
maktayız. 

1968 senesinde Vakıflar idaresi, bu mevzuda 
bir yenilik yaparak kervansarayların turizm 
mevzuunda, otel olarak kullanılması için bir Av
rupa firması ile anlaşma yapmış ve Türk turizm 
sanayiine yatak ve gelir bakımından önemli bir 
katkıda bulunma imkânını sağlamıştır. 

Vakıfların hayrî ve sosyal hizmetler kısmına 
giren diğer faaliyetleri, Gureba Hastanesi öğ
renci yurtları, kamplar, imaretler, öğrencilere 
yurt yardımı, muhtaç ve amalara yardım mevzu
larında toplanmaktadır. Bu sosyal ve kültürel 
hizmetlerin geliştirilmesi bakımından, Vakıflar 
idaresi yeni gayretler içerisine girmiştir. Vakıf, 
öğrenci yurtlarının miktarı ve öğrenci sayısı ar
tırılmakta, hizmetin bütün illerimize teşmiline 
çalışılmaktadır. Böylece, 1966 yılında 30 iken, 
48'e çıkarılmış olan öğrenci yurtlarında, 5 650 

öğrenci barındırılmaktadır. 1972'de 3 yurdun 
daha açılacağını memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyorum. 

Yurtların standartlarının geliştirilmesinde ve 
yurtta kalan çocukların yetiştirilmesinde gerek
li yeni tedbirlere tevessül edildiğini memnuni
yetle müşahede ediyoruz. Bu arada geçen sene, 
Kars'ta modern bir yurt açılmasını da bölgemiz 
halkı adına, bütün Parlamenter arkadaşlarım 
adına şükranlarımı arz etmeyi bir vecibe bilirim. 

imaret ve körlere yardım, gibi hizmetlerin 
şümulü genişletilmektedir. Vakıflar idaresince 
halen, 100 yüksek okul öğrencisine burs veril
mektedir. Çok hayırlı olan bu hizmetin, daha 
çok geliştirilmesini temenni etmekteyiz. 

Vakıflar idaresinin memleket çapında önemli 
bir hizmeti olan Vakıf Gureba Hastahanesi büt
çesine 1972 yılında, 3 milyon 900 000 lira öde
nek konmuştur. Beşmi Âlem Valide Sultan Vak
fı olan ve 1843 senesinde yapılan hastane binası 
bugünkü haliyle gelişen tıp hizmetlerine tam 
manasıyle cevap vermekten uzak bulunmakta
dır. Hastane hizmetlerinin son gelişmelere uy
gun olarak görülebilmesi ve fakir vatandaşların 
daha iyi şartlar içerisinde tedavileri maksa-
diyle, vakfın hayrat satışlarından elde edilen 
para ile yeni bir hastane binası inşaatı kararlaş
tırılmıştır ve bu inşaat devam etmektedir. 

Netice olarak şunu belirtmek isterim ki; Va
kıflar idaresinin sosyal hizmet harcamaları 1965 
yılında, 5 milyon 672 723 lira iken, 1972 yılın
da, 18 milyon 303 191 liraya yükselmiştir. Beş 
sene içinde sosyal hizmetlerde % 300 gibi bir ar
tışın kaydedilmiş olduğunu memnuniyetle ve if
tiharla belirtmek isterim. 

Vakfın ekonomik cephesi ve hizmetlerine ge
lince: Vakıflar İdaresi buraya kadar arz etmiş 
olduğum hayrî ve sosyal ve kültürel hizmetleri
ni, şüphesiz ki, akar ve emlâki en iyi şekilde 
kıymetlendirmek ve öz gelir kaynaklarını artırı
cı tedbirler almak suretiyle ifa edebilecektir. Va
kıflar idaresinin malî potansiyelini tam olarak 
meydana çıkarmak için, her şeyden evvel vakıf 
mallarının tespiti maksadıyle envanter çalışma
larına önem vermek gerekmektedir. Şimdiye 
kadar, sıhhatli bir envantere sahip olmayan bir 
idarenin, tam bir gayrimenkul envanterini yap
mak için, bilhassa tapu kayıtlarının taranması
na önem verilerek gerekli çalışmalar yaptığı 
anlaşılmaktadır. 
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Mevcut kayıtlara göre, 27 365 prırça gayri
menkul tespit edilmişken, envanter neticesinde, 
43 836 parça gayrimenkul tespit edilmiş bulun
ması, bu çalışmaların ne kadar faydalı olduğunu 
göstermektedir. 

Vakıf gelirlerinin artırılması bahsinde; gay
rimenkul kira artırılması, işletmelerin daha ran-
tabl çalışması ve yeni yatırımların gelir getirir 
sahalara tevcihi gerekmiş ve İdare bu yolda 
olumlu çalışmalara girişmiştir. 

1963 yılında 11 milyon 700 000 lira olan, 
icarei vahide geliri, 1971 yılında 51 milyon 
500 000 liraya çıkarılmıştır. 

Vakıf zeytinlikleri işletmesi : Ayvalık, An
talya ve Aydın havalisinde bulunan, geniş çap
taki vakıf zeytinliklerinin mahsulü, kurulmuş 
bulunan iki işletme vasıtasıyle daha rantabl bir 
şekilde kıymetlendirilerek elde edilen en iyi ev
saftaki zeytinyağı, sabun ve salamura zeytinler 
istihlake arz edilmektedir. 

1970 - 1971 kampanyasında 7 milyon 200 000 
kilogram zeytin toplanmış ve bundan 1 milyon 
200 000 kilogram zeytinyağı istihsal edilmiştir. 

Vakıflar İdaresi, vakıf zeytinyağı, sabun ve 
salamura zeytinlerini vatandaşın istifadesine 
daha fazla arz etmek amacıy'le, 1968 yılı içeri
sinde Ankara ve İstanbul'da birer satış mağaza
sı açmış bulunmaktadır. Bu şekilde, halka olan 
hizmetini çok faydalı bulmaktayız. İşletmelerin 
daha rantabl bir şekilde çalışmalarını temin 
için, özel hukuk hükümlerinin tatbikini sağla
mak maksadıyle Teşkilât Kanununda gerekli 
değişiklik yapılmıştır. Bu husus kısa zamanda 
yerine getirilecektir, getirilmelidir. Vakıf Taş-
delen Memba Suyunun modern ve sıhhî esas
larla bizzat Vakıflar Genel Müdürlüğünce işle
tilmesi iyi bir hizmet olmuştur. 

Türkiye Vakıflar Bankası. 
Memleketimizin iktisadî ve Ticarî hayatın

da, kuruluşundan bu yana daima artan ve olum
lu bir tesir icra eden Türkiye Vakıflar Banka
sı hızla gelişmektedir. Filhakika, Ekim 1971 
sonu itibariyle sermaye, ihtiyatlar ve karşılık
lardan meydana gelen öz kaynaklar toplamı; 
1 885 000 000 liraya; mevduatı 1 567 000 000 
liraya; diğer fonlar ve imkânlar toplamı ile bir
likte öz ve yabancı kaynaklar 1 860 500 000 
liraya; plasmanları ise 1 177 800 000 liraya 
ulaşmış bulunmaktadır. Bankanın şube adedi 

141 iken, 1971 yılında yeniden 4 şubenin hiz
mete girmesiyle şube adedi, 145'i bulmuştur. 
1972 yılında ise 6 şubenin yeniden açılmasının 
programa bağlanmış olduğunu memnuniyetle 
müşahede etmekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 623 sayılı Ka
nunla Taksim'de inşa edilecek otel için 70 mil
yon lira sermayeli bir anonim şirkete 22 milyon 
lira ile iştirak etmiş bulunmaktadır. Bilâhara, 
sermayesi bir misli artırılarak 140 milyon lira
ya çıkarılmıştır şirketin. Yapılan etütlere göre 
Taksim Oteli 200 milyon liraya malolacaktır. 
1968 Nisan ayında temeli atılmış olan otelin in
şaatına, iş programına uygun olarak devam 
edilecektir. Bu otelin açılması turizm yönünden 
büyük faydalar sağlayacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2762 sayılı Vakıf
lar Kanununun 12 nci maddesi gereğince irat 
getirmeyen ve elde tutulmalarında fayda mel
huz bulunmayan gayrimenkülleri satarak elde 
edilen paraları, Akar Toprak Satış Bedeli Fonu 
namı altında toplamakta ve bununla yurdun 
muhtelif yerlerinde idareye gelir sağlayan yeni 
gayrimenkuller yaptırılmak suretiyle vakıfların 
gelir getiren mevkufatı, günün ekonomik şart
larına uygun yeni tesisler haline sokularak, 
vakfın devamlılığı sağlanmaktadır. Bu prog
ramda işhanları, çarşılar, oteller, inşası ile iş
letmelerin modern cihazlarla teçhiz konuları
nın yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Va
kıflar İdaresi yeni yatırımlar mevzuunda çalış
malarını büyük mikyasta genişletmektedir. Bil
hassa, 1960 - 1965 yılları arasında 4 işhanı in
şaatına mukabil, 1965 yılından bugüne kadar 
32 adet işhanı, çarşı, otel ilâvesi ve hastane bi
nası inşaatı ele alınmış ve ihale edilmiştir. Bi
rinci Beş Yıllık Plan devresinin 30 milyon lira 
yatırımlarına mukabil, ikinci Beş Yıllık Plan 
devresinin bu fondan yapılacak yeni yatırımla
rı yekûnu 107 milyon liraya baliğ olmaktadır. 
Genel Müdürlüğün tüm yatırımları Birinci Beş 
Yıllık Planda 129 milyon lira iken, İkinci Beş 
Yıllık Plan devresinde 253 milyon liraya yük
selmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün aşağıda arz 
edeceğim çalışmalarını da bilhassa olumlu kar
şılamaktayız. 

Abide ve eski eserlerin tescil kayıtlarının 
hazırlanması için kurulan Tescil Bürosu, bu 
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'hizmeti bir program dahilinde yürütmektedir, j 
Abide Rölöve Bürosu kurulmuştur. Her sene 
yüzlerce eserin rölöveleri ve senelik restorasyon 
programındaki eserlerin restorasyon projeleri 
yapılmaktadır. İstanbul Amcazade Hüseyin Pa
şa Medresesinin onarımını müteakip, burada bir 
Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi hazırlan
mış ve açılmıştır. Müze sanat tarihi muhitinde 
önemli bir tesis olarak kabul edilmektedir. Sa
nat değeri olan eski yazı Kur'an ve benzeri gibi 
eserlerin, mahzenlerde ve muhtelif yerlerde 
bulunanları toplanarak tasnifleri yapılmış ve 
Halıcılar Medresesinde bir müze açılmıştır. 
Kıymetli halılar ve diğer teberrükât eşyası 
içini de gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kı
sa zamanda bir halı müzesinin açılmasını te
menni etmekteyiz. Âbide ve eski eserlerimizi 
tanıtmak, hususiyetlerini belirtmek, harap 
halleri ile onarım ve restore edilmiş hallerini 
mukayeseye imkân vermek, halkımızda uya
nan eski eseri muhafaza ve ühya şuurunu geliş
tirmek mfcşhur vakfiyeleri teşhir ve tanıtmak 
üzere Ankara'da Vakıflar binasında bir galeri 
açılmıştır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü, her yıl gelişen hizmetleri ile 
Hükümetin kalkınma programı içerisinde müs
pet hizmetler verdiğini göstermiştir. Aynı hiz
metlerin 1972 yılında da temadisini temenni ve 
niyaz etmekteyiz. 

Bu arada Sayın Vakıflar Genel Müdürüne 
ve personeline ve Vakıflar Bankası yöneticile
rine ve personeline şükranlarımızı sunarken 
Genel Müdürlüğün bu bütçesinin memleketi
miz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ıSöz sırası C. H. P. Grubu adı
na Sayın Nejat Çuhadar'da; buyurun efendim. 

0. H. P. GRUPU ADINA NEJAT ÇUHA
DAR (Maraş) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 1972 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde 0. H. P. Millet Meclisi Grubu
nun görüşlerini ve eleştirilerini sunmak için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Vakıfların, insanların birbirine yardım et
me arzusu neticesinde doğduğu, ancak huku
kî bir müessese haline gelişinin Islâmiyetle bir
likte olduğu yüksek malumlarıdır. Bizdeki va-

j ıkıf müessesesi tetkik edildiğinde, iki önemli 
hizmet yaptığı göze çarpar. 

Biri, dinî hizmet; öbürü çok yaygın olan 
sosyal hizmetler. Türk islâm dünyasının her 
yerinde sosyal hayatta, kültür hayatında, sa
nat ve imar alanında büyük bir varlık gösteren 
vakıf müessesesi ve bu müessesenin ortaya koy
muş olduğu eserler, kısa süre içerisinde yeterin
ce izah edilemeyecek kadar hudutsuzdur. Bu
günkü Devlet anlayışı, âmme hizmetlerinin kap
samı ve sosyal hizmetlerin mahiyeti çok değiş
miştir. Bugünkü sosyal hizmetlerin büyük bir 
kısmı, dün Vakıf müessesesi tarafından yeri
ne getiriliyordu. Keza, Türk medeniyetine, 
dünya medeniyeti yanında müstesna bir mevki 
temin etmiş olan, mimarî eserlerimiz de yine 
Vakıf müessesemizin imar ve sanat hayatımız
da ortaya koyduğu eşsiz yapıtlardır. Bugün 
bu eşsiz eserlerin günümüz şartlarına ve ihti
yaçlarına göre yeniden ele alınması gerekmek
tedir. Bu sebeple Türk medeniyetinin eşsiz bel
geleri olan ve bütün dünya milletlerinin hay
ranlığını toplayan mimarî ve tarihî eserleri
mizin bakım, onarım ve restorasyonu Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu eserler mil
letimizin tarihî ve turistik değerlerini teşkil 
ettiği gibi maddî değerlerini de hesabedilemi-
yecek kadar yükseltmiştir. 

islâm dini ilim ve irfana son derece değer 
verdiği için, mektep ve medrese vakıf sure
tiyle kurulmuş ve devam ettirilmiştir. Bu mü
esseselerden büyük Türk düşünürü ve ilim 
adamları yetiştirilmiştir. Vakıf yapanlarda 
engin bir sosyal anlayış vardır; insanlığa sev
gi vardır ve âmme hizmetlerine katkıda bulun
ma anlayışı vardır. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1924 yihnda 429 sayılı Kanunla kurul
muş ve zamanla geliştirilerek bugünkü başarılı 
teşkilâta kavuşturulmuştur. Dar imkânlar 
içerisinde cidden önemli hizmetler veren Va
kıflar Genel Müdürlüğünün 3 anahizmet kolu 
vardır. 

Bir, hayrî ve sosyal hizmetler; iki, âbide ve 
eski eserlerin onarılması; üç, yukardaki hiz
metleri yerine getirebilmek için giriştiği ekono
mik faaliyet ve teşebbüsler. 

Hayrî ve sosyal hizmetler, vakıfların kuru
luş sebebini teşkil eden hizmet koludur. 0 hal-
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ide, bu anahizmet koluna yeterli ödenek ayrıl
ması gerekirdi. Bütçenin tetkikinde yeterli 
ödeneğin ayrılmadığım, teşkilâtın dar imkân
larla karşı karşıya bırakıldığını üzülerek gör
müş oluyoruz, öğrenci yurtlarının, yetersizli
ğini ve günün koşulları içerisindeki önemini 
geniş bir şekilde izah etmeye lüzum görmüyo
rum. Zira, bilinen bir husustur. Burada sı
rası gelmişken Ibiir konuyu dikkatinize sunmak 
isterim. 

öğrenci yurtlan genellikle memleketimizin 
gelişen ve ibüyük illerinde toplanmıştır. Hal
buki, özellikle geri kalan illerde ve bölgeler
de, bilhassa Doğu ve Güney - Doğu'da yurt 
ihtiyacı had safhaya ulaşmıştır. Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün önümüzdeki yıllarda bu ko
nuda yapacağı çalışmaları bu genel görüş çer
çevesinde değerlendirmesini ve yurtları geri 
kalmış bölgelere kaydırmasını dilemekteyim. 
Keza, yapılan ve çok faydalı olan işhanları, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün] yaptığı önemli 
hizmetlerden birisidir. Bir ilde ihtiyacın kar
şılanması yolunda şehrin imarı ve güzelleştiril
mesi bakımından da önem taşımaktadır. Bu se
beple işhanı inşaatlarının da yurdun geri kal
mış bölgelerine götürülmesi yararlı ve faydalı
dır. 

Vakıflar idaresinin memleket çapında önem
li bir hizmeti de Vakıf ıGureba Hastanesidir. 
Bezmi Âlem Valide ISultan vakfı olan ve 1843 
senesinde yapılan hastane, bugün için gelişen 
tıp hizmetlerine cevap vermekten maalesef 
uzaktır. Her ne kadar 1971 yılı bütçesine ko
nulan 1 839 000 lira ödeneğe karşı 1972 bütçe
sine 3 292 900 lira ödenek konmuş ise de, yine 
de yeterli olmadığı görüşündeyim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen 
ikinci hizmet kolu, âbide ve eski eserlerin in
şaat ve onarımlarıdır. Vakıf yoluyla zamanın
da intikal etmiş, Türk medeniyet tarihinin 
birer kıymetli belgesi olan eski eserlerden ta
rihî ve mimarî kıymeti haiz olanların korunma
sına, ihyasına ve halk hizmetine açılmasına 
,büyük önieım verilmektedir. Yapılan tespitlere 
göre, binlerce vakfiyelerle kurulan bu eserler
den zamanımıza kadar yaşayıp gelenlerin mik
tarı 3 500 ü tecavüz etmektedir. Bunların ona
rım ve restorasyonları için asgarî 600 milyon 
liraya ihtiyaç olduğu hesaplanmıştır. Yüzlerce 

sene bakımsız kalan ve Cumhuriyet devrinde 
büyük bir sorumluluk anlayışı ile ele alınan 
âbide ve eski eserlerin onarımı için bugüne ka
dar 250 784 000 Mra sarf edilmiştir. Böylece 
birçok kıymetli eserler harabiyetten kurtarıl
mıştır. 

Planlı devreye girdikten sonra ilk beş sene
lik dönemde yapılan programa göre âbide ve 
eski eserlerin onarım ve restorasyonuna önem
le devam edilmiş ve bu devre zarfında 72 mil
yon lira sarf edilerek 804 âbide ve eski eser 
üzerinde çalışılmış olduğu görülmektedir, ikin
ci Beş Yıllık Plan döneminde 105 milyon lira 
sarf edilmek suretiyle 512 eserin onarımı ve 
restorasyonunun yapılacağı öğrenilmiştir. Böy
lece restorasyon konusunda, İkinci Beş Yıl
lık Plânda, Birinci Beş Yıllık Plana nazaran 
% 30 bir gelişme kaydedilmiş oluyor, ikinci 
Beş Yıllık Planın beşinci dilimi olan 1972 se
nesinde 109 adet âbide ve eski eser onarımı için 
1972 bütçesine 14 975 000 lira ödenek konul
muştur. Bu temponun daha hızlı devamı için 
senelik ödeneklerin iki misline çıkarılmasını 
uygun bulmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, âbide ve eski eserle
rin onarım ve restorasyon programlarının tes
pitinde, turizm hizmeti yönünden ele alınması 
gerekenlere öncelik ve bilhassa kervansaray, 
Ibedestenlerin fonksiyon/e edilerek turizm ve 
halk hizmetine hazır bulundurulmasına önem 
verilmesi olumlu karşılanmaktadır. 

Vakıflar idaresi 1968 senesinde bu mevzuda 
bir yenilik yaparak kervansarayların turizm 
mevzuunda otel olarak kullanılması için bir 
Avrupa firması ile anlaşmış ve Türk turizm sa
nayiine yatak ve gelir bakımından önemli bir 
katkıda bulunma imkânı sağlamıştır. 

Abide ve eski eserlerin tamirlerinin en iyi 
şekilde yapılması ve sanat kıymetlerinin bozul
maması için gerekli tedbirlerin alındığı da mem
nuniyetle görülmüştür. 

Ayrıca, Teşkilât Kanunu değişikliğimde ge
rekli hükümler getirmek suretiyle mevzuat yö
nünden de tedbir alınması takdire şayandır. 

Mülhak vakıflardaki din görevlileri perişan 
durumdadırlar. Türkiye'deki mevcutlarını 300 -
400 arasında olduğunu tahmin ettiğimiz din 
görevlilerinin maaş durumlarının, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünce normal bir seviyeye getiril-
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mesi yerinde olacaktır, 2 nci etapta mevcut ka
nunda değişiklik yapılarak din görevlilerinin 
Diyanet işleri Başkanlığı bünyesine alınması ve 
böylece Personel Kanunu kapsamına girmeleri 
meseleye kesin bir çözüm yolu getirecektir. 

Vakfın ekonomik cephesi ve hizmetleri : 
Değerli milletvekilleri, Vakıflar idaresi, bu

raya kadar arz etmiş olduğum hayrî, sosyal ve 
kültürel hizmetlerini şüphesiz ki, akar ve em
lâki en iyi şekilde kıymetlendirmek ve öz gelir 
kaynaklarını artırıcı tedbirleri almak suretiyle 
ifa etmektedir. 

Vakıflar idaresinin, malî potansiyelini tam 
olarak meydana çıkartmak için her şeyden ev
vel vakıf mallarının tespiti maksadıyle en
vanter çalışmalarına önem vermek gerektiği ka
naatini taşımaktayız. Şimdiye kadar yapılama
yan bu envanter çalışmalarının son yıllarda, bil
hassa tapu kayıtlarının taranmasıyle gerekli ça
lışmalar yaptığını memnuniyetle zikretmek is
terim. Mevcut kayıtlardan anlaşıldığına göre, 
19 997 parça gayrimenkul tespiti var iken, en
vanter neticesinde 36 840 parça gayrimenkul 
tespit edilmiştir. Bu faydalı çalışmalar Vakıf
lar Genel Müdürlüğü için takdire şayandır. 

Vakıf gelirlerinin artırılması bahsinde gayri
menkul kira artırması, işletmelerin daha ran-
tabl çalışması ve yine yatırımların gelir getirir 
sahalara tevcihi gerekmiş ve idarenin bu yolda 
olumlu çalışmaları memnuniyetle görülmüştür. 

1963 yılında 11 682 668 lira olan icareyi va
hide geliri, 1970 yılında 43 418 751 liraya çı
karılmış, 1972 yılı tahakkukunun ise 48 607 000 
lira olduğu memnunlukla görülmüştür. 

Vakıfların, görevlerini yerine getirebilmek 
için giriştiği ekonomik faaliyet ve teşebbüsle
rin başında Vakıflar Bankası da gelmektedir. 
Vakıflar Bankası, 6219 sayılı Kanunla kurul
muştur. Bankanın 140 şubesi varken 1971 yı
lında 4 şubenin hizmete girmesi ile şube adedini 
144'e yükseltmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Vakıf müessesesinin 
bütün islâm âleminde asırlarca yaşamış ve ha
yatın günlük hadiseleriyle sıkı sıkıya alâkadar 
olmuş, ekonomik ve sosyal yaşayış üzerinde de
rin tesirler yapmış; dinî, hukukî bir müesse
se olduğunu sözlerimin başında söylemiştim. 

Memleketimizde bu önemli müesseseyi başa
rı ile yürüten ve geliştiren değerli yöneticilere 

teşekkür eder, bütçenin hayırlı ve yararlı ol
masını saygılarımla arz ederim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz 
isteyen sayın milletvekillerine söz vereceğim. 
İlk söz Sayın Turgut Artaç'ta. 

Buyurun, Sayın Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Memleketin umumî hayatında çalışmalarıyle 

büyük hizmetler gören ve o hizmetlere şimdi 
daha fazla hamlelerle katkıda bulunan Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün 1972 Bütçesi üzerin
deki şahsî görüşlerimi Yüce Heyetinize kısaca 
arz edeceğim. 

Milletlerin bünyelerinde birçok müesseseler, 
kendilerine özgü kuruluşları ile cemiyetin ve o 
cemiyet fertlerinin yaşantısına katkıda bulunur
lar. Bu, bizim millet olarak hayatımızda da 
mevcuttur ve bu yolda gayretleri geniş çapta 
gelişmiş kuruluşlar vardır, işte bu kuruluşla
rın içinde Vakıflar Umum Müdürlüğünün kat
kısı, diğer kuruluşlardan hem farklı ve hem de 
daha yaygın bir haldedir. 

Bunun en büyük nedeni; vakıflar müessese
lerinin ecdadımızdan kendilerine tevdi edilen ve 
cemiyetin gelişmesi yolunda emanet edilen gö
revleri günün şartlarına uygun olarak ciddiyet 
ve hassasiyetle ifa etmiş olmalarıdır. Bu görev, 
halen işbaşında bulunan yetkili teşekkülün ciddî 
ve dikkatli çalışmalarıyle daha da gelişmek is-
tidatı göstermektedir. Bu bakımdan Vakıflar 
Genel Müdürlüğü teşkilâtı, tespit edebildiğim 
kadarı ile aşağıdaki hususları tahakkuk ettire
bilmek yolundaki her türlü olumlu tedbiri ala
bilmiştir ve almaktadır. 

Hususiyle, envanter çalışmaları, restoras
yonun ilmî metotlarla yapılması, akar yatırımı
nın büyük çapta artırılması, sosyal hizmetle
rin, arzu edilenin üstünde geliştirilmesi, vakıf 
neşriyatının genişletilmesi, Türk inşaat ve sa
nat müzesi ile Vakıflar galerisinin açılmış ol
ması ve Vakıf gelirlerinin ehemmiyetli derece
de ve miktarda artırılmış bulunması gibi faali
yetler semereli ve olumlu bir çalışmanın sonu
cudur. Bununla kıvanç duymak elbette yerinde 
bir duygunun ifadesi olur. 
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Ancak, kanıma göre 105 milyon lira civarın
da olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesi, 
yapmak istediği geniş hizmetleri karşılayacak 
miktarda değildir. Zira ifade edildiğine göre, 
tarihimizde vakıf yolu ile Anadolu'da yapılage-
len eski eser ve âbidilerin yekûnu 3 500'den 
fazladır ve bunların onarımı için 600 milyon li
raya ihtiyaç vardır. Şurasını da ifade edeyim; 
Cumhuriyet devrinde şimdiye kadar 250 milyon 
lira sarf edilmek suretiyle bu onarımlar yapıl
mıştır. Görülüyor ki, oradan bu kadar müddet 
geçmiş olmasına rağmen vakıf eserleri yüzüstü 
bırakılmış bir durumdadır. 

Türk tarihinin tescil edilmiş medenî ve tari
hî sanat eserleri olan bu değerlerin böyle küçük 
rakamlarla korunması mümkün değildir ve müm
kün olamaz da... 

Zamanında gereken ilgi gösterilmezse, bu ta
rihî eserlerin zamanla yok olmalarına yol açmış 
olacağız. Bu sebeplerle Hükümetin, bu eserle
rin onarım ve muhafazası için gereken ödeneği 
temin etmesi şart ve elzemdir. 

Yine tespit edebildiğime göre, bu yılki büt
çelerine Devlet yardımı olarak asgarî 10 mil
yon lira verilebilirse 1972 yılında arzuladıkları 
hizmetleri yapmak imkânlarını daha ziyadesiyle 
temin etmeleri mümkün olacaktır. 

Bu teşkilâtın kadrosu, idareci ve teknik ele-
manlariyle birlikte sıhhatli ve müsmir çalışabil
mektedir. Ancak, teknik eleman kadrosu Per
sonel Kanunu muvacehesinde emeğinin değeri
ni alamayınca zamanla teşkilâttan uzaklaşıl-
makta ve ileride eleman sıkıntısı çekileceği 
mümkün görülmektedir. Bu bakımdan Personel 
Kanununun bu elemanlara ait hükmünde bir de
ğişikliğin zaruretini belirtmek isterim. 

Keza, idarî sahada çalışan, hususiyle huku
kî meselelerle uğraşan avukatların memur sta
tüsüne tabi tutulup, mahkemece takdir edilen 
ücreti vekâletin verilmemesi yolundaki Perso
nel Kanununun mer'i hükmü karşısında bu mü
essese, Türkiye sathına yayılmış bulunan mal
ları ile ilgili davaları takibedemez hale gelmiş
tir. Bu da müesseseye büyük kayıplara mal ol
maktadır. Avukatlığın bu müessese için daha 
cazip hale getirilmesinde fayda mülâhaza et
mekteyim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hiz
metlerinin değerini kabul ve takdir etmek ge

rekir. Ancak, bunların yurt sathına yayılma
sında biraz da bölgelerin ihtiyaç ve yoksullu
ğunu gözönünde bulundurmayı tavsiye edece
ğim. Hele Doğuda ve meselâ seçim mıntakam 
olan Kars'ta; işhanı, yurt, gibi ticarî ve sosyal 
hayatımıza etki yapacak faaliyetlerin gösteril
mesinden memnunluk duyacağız. Yoksulun ko
runması, yoksulun okuması ve yoksulun yoksul
luktan kurtulması Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün kendine özgü hamleleriyle mümkün olabi
leceği kanısını taşımaktayım. 

Dirayetine ve kabiliyetine inandığım ve emin 
olduğum Vakıflar Genel Müdürü Sayın Fera-
muz Berkol ile bu müessesenin değerli mensup
larının daha çok yararlı hizmetler ifa edeceği
ne dair kaanatim tamdır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurun. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerin
deki şahsî görüş ve temennilerimi arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

1971 yılının 26 Ağustosunda Malazgirt Za
ferinin, Anadolu fethinin 900 ncü yıldönümünü 
milletçe kutladık. Malazgirt Zaferi, Anadolu'
nun fethi, sadece kazanılmış bir zafer değil, 
Anadolu'yu Türkleştiren, Anadolu'ya medeni
yet getiren ve bu mukaddes topraklara Türk'ün 
damgasını vuranların zaferidir. 

Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu'da Sel
çuklu Devletini kuran ecdadımız, şehir şehir, 
kasaba kasaba memleketin her köşesinde cami
ler, medreseler, türbeler, hanlar, hamamlar, ker
vansaraylar, köprüler yaptırarak bu mimarî 
şaheserleri yaşatabilmek, kamu hizmetinde kul
lanabilmek için zengin vakıflar kurmuşlardır. 

Selçuklular, ondan sonra beylikler devri, 
Osmanlılar, Anadolu Türklüğünü yüzyıllar bo
yu bu eserlerle ayakta tutmuşlar, bu eserlerle 
kültürü, ilim ve irfanı, eğitim ve öğretimi, sos
yal dayanışma anlayışını yaşatmışlardır. 

Daha 13 ncü yüzyılda Anadolu'da tıp. tah
sili veren ve bugünün tıp fakülteleri niteliğinde 
olan Darüşşifa, hukuk tahsili veren Darülfıkıh 
kurulmuş, ticaret ve yol emniyeti sağlayan ker
vansaraylar, fakir ve kimsesizleri barındıran 
imaretler yaptırmışlardır. 
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Devlet, vakfı gözetmiş, vakıf müesseseleri 
Devletin en Önemli sosyal kuruluşları olarak 
memleket sathına yayılmıştır. 

Bugün memleketimizin tarihî varlıkları olan, 
büyük bir kısmı hâlâ bütün ihtişamı ile ayakta 
duran, gözleri ve gönülleri doyuran bu mimarî 
şaheserlerimiz, ecdat yadigârlarımız Vakıflar 
idaresinin denetimi ve gözetimi altındadır. Ha
len şehirlerimiz dahilinde 5 bin civarında olan 
cami, medrese, bedesten, kervansaray, han ha
mam gibi eski eser ve âbideler bulunmaktadır. 
Her tarihî eser, millî tarihimizin bir sayfasını 
teşkil eder. Yıkılan her eser millî tarihimizden 
koparılmış bir yapraktır. Tarihimizi, millî me
fahirimizi yaşatmaya, ayakta tutmaya, gelecek 
nesillere millî bir emanet oarak devretmeye mil
let olarak mecburuz. 

Bugün 7044 sayılı Kanun hükümlerine göre, 
memleketimizde, menşei vakıf olan bütün tarihî 
eserlerin; cami, mescit, türbe, medrese, İmaret, 
han, hamam, kervansaray ve tarihî köprülerin 
bakım, onarım ve restorasyonları Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Memleketimizin kudret ve haşmetini, kültü
rümüzün inceliğini, derinliğini, geçmiş sosyal 
hayatımızın yüksek seviyesini bugün yalnız bu 
eserler vasıtasiyle dünya medeniyetine arz et
mek imkânına sahibiz. 

Restore edilen bu eesrler gerek ilim çevre
sinde, gerekse turistler nezdinde hayranlıkla 
karşılanmaktadır. Otel haline getirilen kervan
saraylar, çarşı haline getirilen bedestenler, yurt 
ve kütüphanelere tahsis edilen medreseler, iba
dete hasredilen camiler dünya literatüründe 
önem kazanmaktadır. 

Bu hizmetlerin halk üzerinde tesiri, tarihî 
kıymeti dünya medeniyeti muvacehesindeki 
öneminin gözönünde bulundurulmasını, bu se
beple Vakıfların daha faydalı çalışmasının te
mini için restorasyon ödeneğinin artırılması lâ
zımdır. 

Vakıflar az masrafla milyonluk değerdeki 
eserleri ayağa kaldırmaktadır. Bu eserler impa
ratorluğun son 200 yılından sonra bakımsızlık 
ve ihmalleri bizi bugün ağır bir görevle karşı 
karşıya bırakmış bulunmaktadır. 1960 yılından 
1965 yılma kadar yatırım tutarı 14 800 000 lira 
olan 4 işhanı yaptırılabilmiştir. 1966'dan bugü
ne kadar 32 iş hanı, çarşı, otel, hastane binası 
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inşaatı ikmal edilmiş, 96 250 000 Ura sarf edil
miştir. Artış yüzde 600'dür. 

Bu suretle harabolmuş, yıkılmaya yüz tut
muş pek çok tarihî eserlerimiz kurtarılmıştır. 

Yine 1960'dan bu yana, Vakıflar Bütçesinde 
yüzde yüz bir artış kaydedilmiş bulunuyor. Bu 
devrede âbide ve eski eserler onarımı sarfiyatı 
yüzde 30 artırılarak, senede vasati 16 milyon li
radan, 23 milyon liraya çıkarılmıştır. Birinci 
Beş Yıllık Plan devresinde 75 milyon lira sar
fiyatına mukabil, ikinci Beş Yıllık Planda 95 
milyonun üzerinde bir harcama hedef alınmış
tır. Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde bu eser
lerin onarım ve restorasyonları İçin daha şümul
lü ve daha geniş bir program hazırlamak, ha
yırsever halkımızın bu çalışmalara daha geniş 
şekilde katkısını sağlayacak teşvik edici unsur
lar bulmak gerekmektedir. 

1965'de mevcut 29 yurt var iken, 1972 yılma 
kadar çalışmalarla bu 51 e çıkarılmıştır. Öğren
ci adedi, 2 700'den 5 750'ye ulaşmıştır. 

Netice olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün olumlu ve verimli çalışmalarından dolayı 
bu Genel Müdürlüğün, Genel Müdür ve men
suplarını tebrik eder, çalışmalarının devamını 
dilerim. 

Bu meyanda, bazı dileklerimi de arz etmek 
isterim. Karamanoğulları'ndan kalma ibrahim 
Bey İmaretinin, imaret olarak ihyasını Vakıflar 
Genel Müdürlüğü camilerinde çalışan din gö
revlilerinin aldıkları 300 Uranın sosyal adalete 
ve bugünkü şartlara uygun şekilde imkânlar 
nispetinde tatmin edici bir ücret sisteminin uy
gulanmasını bildirir, bütçenin memleketimize, 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni eder, hepinizi en derin saygı
larımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

Sayın Devlet Bakanı ilyas Karaöz, hatiple
re cevap vermek üzere buyurun. 

Efendim, Sayın Bakan söze başlamadan bir 
hususu arz edeceğim. Bundan sonra Adalet Ba
kanlığı Bütçesi geliyor; fakat... 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Biz hazınz. 
BAŞKAN — Hazırsınız; fakat Adalet Ba

kanlığı Bütçesinin bitiminden sonra Millî Sa
vunma ve içişleri Bakanlığı Bütçesine de geç
mek mümkün. Sizler hazırsınız, fakat bazı grup-
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lar hazır olmadıklarını ve program gereğince 
de, bir gün sonraki programın görüşülmesine 
geçeceğini, bugün ise, bir gün değil, iik gün 
sonraki programa geçme zaruretinin bahis ko
nusu olması hasebiyle, bu bütçe bittikten sonra 
Adalet Bakanlığı Bütçesine saat 14,30'da başla
yacağız. Çünkü, yalnız Adalet Bakanlığı Bütçe
sini görüşüp, Millî Savunma ve İçişleri Bakan
lığı bütçelerine geçemeyeceğiz. Bu gerekçeyle 
bazı gruplar itiraz etmişlerdir, sözcülerinin bu
lunmamasını beyan ile. Bize gelen haber budur. 

Bu sebeple, Adalet Bakanlığı Bütçesini bek
leyen Adalet Bakanlığı mensupları ve... 

ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, 14,30 değil mi? 

BAŞKAN — Programımıza göre hangi saat
te ise o saatte kalacaktır, onu arz ederim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bi
zim grubumuzun da sözcüleri hazır. 

BAŞKAN — Sizin hazır, ama bir tanesi ha
zır olmayınca mesele hallolmuyor. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLYAS KARAÖZ (Cum

huriyet Senatosu Muğla Üyesi) — ISayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1972 yılı Büt
çesinin müzakeresi vesilesiyle bu Genel Müdür
lüğün çalışmaları ve ifa ettiği hizmetler hak
kında kısaca maruzatta bulunacağım. 

Genel Müdürlüğün 1972 yılı Bütçesinin ge
lir ve gider toplamı 101 161 069 lira olup, 1971 
yılı Bütçesine nazaran 21 960 867 lira kadar bir 
fazlalık arz etmektedir. 1965 yılında 50 milyon 
lira olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi, 
6 yıl içerisinde yüzde yüze yakın bir gelişme 
kaydetmiştir. 

Gelir kısmının 72 700 070 lirası Genel Mü
dürlüğün öz kaynaklarından, 28 460 999 lirası 
ise, Hazine yardımı suretiyle temin edilmekte
dir. 

Hazine yardımı, abide ve 7044 sayılı Kanun
la devralınan eski eserlerin onarım, etüt, proje, 
teknik personel ve kamulaştırması için kullanı
lan ödeneklerin karşılığıdır. 

Değerli milletvekilleri, malum olduğu üzere 
vakıf, ferdin şahsi mülkünü kendi arzu ve ira
desiyle şahıs mülkiyetinden çıkarıp, hayır mak-
sadıyle ve ebedî olarak insanların menfaatine 

tahsis etmesidir, islâm hukuku vakfı; «bir aynı 
Allah'ın mülkü olmak ve menfaati halka ait bu
lunmak üzere hapis ve tevkif etmektir» şeklin
de tarif etmiştir. 

Bu felsefe ile vücut bulan ve bu gaye ile ta
hakkuk eden vakıf, bilhassa Osmanlı Devleti 
zamanında büyük inkişafa mazhar olmuş, dinî, 
sosyal ve kültürel hizmetleriyle idare tarihimiz
de bir kısım amme hizmetlerini gören ve en bü
yük sanat eserlerini yaratan bir müessese hali
ne gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığıma bağlı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare 
edilen vakıflar, iki cephesiyle amme hizmetine 
kendisini arz etmiş bulunmaktadır. Bunlar; 
vakfın, hayrî ve sosyal cephesi ve hizmetleri, 
vakfın ekonomik cephesi ve hizmetleridir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde konuşan 
değerli milletvekilleri, vakıfların iştigal ettiği 
mevzulara etraflı bir şekilde değinmiş bulundu
lar. Zamanınızı almamak için bunların teferru-
atiyle izaahtına geçmeyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü çalışmaları son beş yıllık plan döne
minde büyük bir gelişme kaydetmiştir. Yalnız 
restorasyon ve yeni akar inşaatları yatırımla
rında birinci plan döneminin 129 068 014 lira 
tutarındaki yatırımına mukabil, ikinci plan dö
neminde 253 785 000 lira yatırım yapılmıştır. 

Bunun dışında, Vakıflar idaresinin sosyal 
hizmet harcamalarında da önemli artışlar ve 
gelişmeler yapılmış bulunmaktadır. Sosyal hiz
metlere yapılan harcamalar 1965 yılında 5 mil
yon 672 bin 723 lira iken, 1967 yılında 8 054 538 
liraya, 1969 yılında 10 843 340 liraya, 1970 yı
lında 15 577 506 liraya, 1971 yılında ise 18 mil
yon 303 bin 190 liraya çıkarılmıştır. Amacımız, 
1972 yılında da bu hizmetleri daha fazla ger
çekleştirmek olacaktır. 

Vakıfların sosyal hizmetleri meyanında, kı
saca burs hizmetlerinden de bahsetmek istiyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Vakıf
lar Genel Müdürlüğü, yüksek tahsilini yapan 
muhtaç öğrencilere de yardım yapmaktadır. 
Halen Ankara ve istanbul'da 1 000 yüksek tah
sil öğrencisi yurtlarımızda barındırılmaktadır. 
Yurtlara giremeyen muhtaç öğrencilere de burs 
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verilmektedir. Burs hizmetlerimiz yenidir; 1965 
te 25 öğrenciye burs veriliyordu. Bütçe imkân
ları arttıkça bu miktarı da artırmaktayız. 

Filhakika, 1971 yılı içinde bu miktar 100'e 
çıkarılmıştır. Gelecek senelerde daha da artıra
cağımızı ümldetmekteyiz. 

Sosyal, kültürel yönü çok kuvvetli olan vak
fiyelerde Osmanlı imparatorluğunun ilk zaman
larından beri medreseler açmak ve zamanın il
mini buralarda tedris için gelirler bırakmak 
önemli şartlardandır. Bu vakfiye şartlarını; fa
kir talebenin okutulması hususunda yurt ve 
burs İstikametinde geliştirmeyi ve birçok vakıf
ların arzularını yerine getirmek, ruhlarını şâ-
detmek bakımından önemli saymaktayız. 

Değerli milletvekilleri, vakıf öğrenci yurt
larının miktarı ve öğrenci sayısını artırmak ve 
bu hizmetin bütün illerimize teşmiline çalışıl
maktadır. 1966 yılında 2 288 500 lira ilan yurt 
ödeneği, 1969 yılında 4 778 000 liraya çıkarıl
mıştır. 1970'de bu konudaki harcama 7 242 000 
liraya baliğ olmuştur. Muhtelif illerimizde 1967 
senesinde 4, 1968 senesinde 5, 1969 senesinde 3, 
1970'de 2 yurt açılmış ve 1971'de de 3 yurt; 
Divriği, Zonguldak, Kocaeli yurtları açılışa ha
zırlanmış bulunmaktadırlar. 

Böylece sayısı 1966 yılında 30 iken, 1971 yı
lında 48'e çıkarılmış olan öğrenci yurtlarımız
da 5 650 öğrenci barındırılmaktadır. 1972'de 3 
yurt daha açılarak öğrenci adedi 5 750 ye çıka
rılacaktır. Bunların içerisinde Hakkâri, Yozgat 
ve Burhaniye bulunmaktadır. Öğrenci yurtları
nın birer modern binaya kavuşturulması İçin 
mahallî teşekküllerle müşterek çalışmalar ya
pılmaktadır. 

Yurt tip projeleri Vakıflar idaresince ha
zırlanarak illere gönderilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; eski medreselerden 
yurt olarak istifade edilebilecekler onarılarak 
bu maksada tahsis olunmaktadır. 

istanbul Fatih öğrenci yurtlan, Edirne'de 
üç şerefeli cami medresesi, Amasya'da II. Beya
zıt Medresesi ve Manisa, Diyarbakır, Urfa da 
bu şekilde yurtlar fonksiyone edilmiş ve hizme
te açılmış bulunmaktadırlar. 

Yurtların standartlarının geliştirilmesinde, 
yurtlarda barındırılan çocukların yetiştirilme
sinde gerekli yeni tedbirlere tevessül edilmiş 
bulunmaktadır. Bu maksatla merkezde bir üni

te kurulmasına da karar vermiş bulunuyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, bir öğrenci için 250 

günde sarf edilen 1 365 lira arzu edildiği şekil
de ihtiyaçları karşılamamakta ise de, 5 650 öğ
renci vakıf yurtlarında yatacak emin bir yer 
ve sıcak iki çeşit yemek bulduklarından, idare
mizin eğitim sahasında fakir öğrenciler için gi
rişmiş olduğu yurt hizmetleri en önemli sosyal 
hizmetlerden biridir. 

imaretlere gelince, 1971 yılında dördü is
tanbul'da, 32'si diğer illerde olmak üzere 36 
imaret faaliyette bulunmuş ve bu imaretlerde 
155 gün 14 150 fakir halk ve öğrenciye bir kap 
sıcak öğle yemeği verilmiştir. 

1971 bütçesi ile 2 milyon lira ödenek ayrıl
mış olup, kişi başına 155 günde 141 lira 34 ku
ruş, günde 91 kuruş masraf yapılmıştır. Bunun 
75 kuruşu iaşe maddeleri satınalınmasında, 16 
kuruşu da yemeğin pişirilmesi için yakıt v. s. 
masraflara sarf edilmektedir. 

Bir kısım muhterem arkadaşlarımız vakıf 
gayri menkullerinin satışlarına temas etmiş bu
lunuyorlar. Vakıf gayri menkullerinin satışı, 
2762 sayılı Kanunun 10 ve 12'nci maddeleri hü
kümlerine göre yapılmaktadır. Kanunun 10'ncu 
maddesi aynen; «Tahsis edildikleri maksada gö
re kullanılmaları, kanuna veya amme intizamı
na uygun olmayan, veyahut işe yaramaz bir ha
le gelen hayrat vakıflar idare Meclisinin tekli
fi ve Vekiller Heyetinin kararıyle mümkün mer
tebe gayece aynı olan diğer hayrata tahsis edi
lebileceği gibi, bu kabîl hayrat ayn veya para 
ile değiştirilerek elde edilecek ayn veya para 
dahi aynı surette diğer hayrata tahsis olunabi
lir.» demektedir. 

12 nci madde de aynen : «Mevkilerine ve te
min edecekleri menfaate göre kalmaları gerekli 
görülmeyen mazbut ve mülhak vakıflara akar 
ve toprakları idare meclisinin kararı ile satma
ya veya başka gayri menkulle değiştirmeye 
Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

Bu satışlarla elde edilecek paralar, tercihan 
mahallerinde akar satınalmaya veya yaptırma
ya veya o vakfın mevcut akarının teminine sarf 
olunur.» denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kanun vazıının mak
sadı, vakıf hayratının yaşatılmasının devamlı
lığını temin için vakıf akarlarını statik durum
dan kurtarmak, onların verimlilikleri azaldığı 
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takdirde satışı suretiyle akarın yenilenmesini, 
vakıf gelirlerinin artırılmasını temin etmek ol
muştur. 

Aynı şekilde fonksiyonu kalmamış olan hay
rat satışlarında mevcut hayratın idamesi veya 
yeni hayrat temini için satışına cevaz verilmiş
tir. Bu sebepb Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
yapılan satışlar bu hükümlere ve bu maksada 
müstenittir. 

Satılan gayri menkullerin paraları akar ve 
toprak satış bedeli fonunda toplanmakta ve bu 
paralarla yen'i akar yeya hayrat satmalmmak-
ta veya inşa edilmektedir. Bu suretle geliri aza
lan veya verimliliğini kaybeden akar, daha faz
la gelir getiren akara kalbolunmaktadır. Bu fon 
bedelleri hiçbir zaman cari masraflara intikal 
ettirilm emektedir. Kanunen buna imkân da bu
lunmamaktadır. 

Vakıf işhanları, otelleri, vakıf çarşıları, va
kıf işletmeleri ve Vakıflar Bankası bu fonun 
paralarıyle tesis edilmişlerdir. iSon 5 sene 'İçin
de bu fondaki para ile 32 işhanı, çarşı ve emsali 
tesis yapılmak suretiyle vakıfların gelirleri ar
tırılmış bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, satışlar vakıf gelirlerini artı
rıcı, vakıf emlâkini yenileyici bir maksadı te
min etmekte ve vakfın hayır hizmetlerinin ebe
diliğini sağlamaya yardımcı olmaktadır. 

Diğer taraftan yeni bina ve tesislerle mem
leketin, ümtta mahallin imarına ve ekonomik ge
lişmesine de yardımcı olunmaktadır. 

Binaenaleyh, vakıf gayri menkullerinin ka
nun çerçevesindeki satışını, vakfı izrar eden de
ğil, vakfı geliştiren bir tasarruf olarak düşün
mek gerekir. Vakfa bu şekilde dinamizm veri
lebilir, vakıf hayratının ebediliği için de bu şe
kilde hareket zaruridir. 

Değerli milletvekilleri, ecdadımızdan bize in
tikal etmiş bulunan bu tarihî eserlerin, vakıfla
rın üzerinde titizlikle durmaktayız. Herhangi 
bir maksatla, ucuz fiyatla veya gelişigüzel bu 
malların Vakıflar idaresinin elinden çıkarılma
sına sureti katiyede müsaade ve müsamaha et
miyoruz. 

Esasen biraz önce okuduğum kanun madde
leri de bize bu izni vermemektedir. 

Değerli milletvekilleri, abide ve eski eserler 
hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Ajbide, -ve eski eserlerin onarımı için bütçe
ye konulan 14 mıiîyion 975 bin lira ödeneği 
(bir kısım arkadaşlarımız az buldular. Resto
rasyon 'hizmetlinin daiha hızlı bir tempo ile 
yürümetsi için bu ödeneğin ilki misline çıka
rılmasını temenni ettiler Bu temennilerinden 
dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'. 

Kendilerinin de ifade ettikleri gübi, dünya 
çapımda birer şalheseis olan vakıf âbide ve 
eski eserlerinin restorasyonu ve bunların ge
lecek nesillerimize orijinal durumlarıyla inti
kal ettirilmeleri Vakılflar Genel Müdürlüğü
nün hizmetlerinim en önemlilerinden birini teş
kil etmektedir. Bu bakımldan Türk medeniyet 
•tarihinin birer kıymetli belgesi olan cami, 
medrese, kervansaray, han, hamam gibi eser
lerin korunmasına, ihyasına ve halk hizmeti
ne açılmasına büyük önem vermekteyiz. 

Bilhassa 1950 yılından bu yana bu konuda 
ikinci Beş Yıllık Plan dönemi de dahil, har
cama güciü 274 393 826 liraya baliğ olmakta
dır. Gerek istanbul'da, gerek Anadolu'ca bir
çok albide ve eski eser restore edilerek kur-
.tarılmıijf bulunmaktadır. Yalnız son on yıl 
içimde 1 316 eser üzerinde çalışılmaktadır. 

Aslında Osmanlı imparatorluğundan intikal 
eden büyük ve zenlgin Ibir Devletin eserleri 
olarak tarihe geçen, mimarî ve tarihî değer
leri çjok yüksek olan bu abide ve eserlerin ta
mamının restorasyonu i>cin 350 millyon liraya 
dalha ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Restorasyonun dalha hızlı bir tempoda yü-
rünıesi için tahsisatın iki miisline çıkarıl
ması eOlbetteki çsok iyi olur. Ancak ibirkaş se
neden beri idarenin ısrarlarıma rağmen bütçe
nin makro denjgelsi ve Planlamanın muhtelif 
sektörler arasında yaptığı tevzin sebeihiyls 
dalha fazla ödenek elde edilememiştir. Gelişen 
ekotoiomik durum gtözonünde tutularak, gele
cek yıl daha çok ödenek elde etmlek için te
mennilerinizin Devlet Planlama Teşkilâtında 
kıymetlendirilmesi (hususunda gayret s'arfsds-
ceğia. 

ISeVgili arkadaşlarım bu arada şu husus
ları da büyük ıttılaınıza arz etmek istiyorum. 

Reistaorasyom! çalı'şmialarma eserlerin oriji
nal durumlarını muhafaza etmek suretiyle rö-
löıve, reistlorasylon ve restitıüsybn projeleri ve 
anıtlar, Yüksek Kurulun kararlarına istina-
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dettirilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü. 
1967 den bu yana kurmuş olduğu rölöve ve 
proje bürolanıyla düsiplinli bir çalışmaya gir
miştir. Bu miüddet içinde 836 eserin 2 864 
pafta rölöive projesi yapılmış, aynıca 210 eke
rim 4)33 pafta onarımı projesi hazırlanmış 
bulunmaktadır. 3 185 eser tescil edilmiş, 
1 310 ıeser için gerekli hazırlık yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün mıadbut ve mülhak olmak üzere 
iki tıürlfü vakfı vardır. 1967 yılında bir en
vanter Çalışmasına balşlanmış bulunmaktadır, 
nihayetine de gelmiş bulunuyoruz. Bu emivan-
ter çalışmaları neticesinde mazbut vakıfları
mızın toplamı 22 1540, mülhak toplamı 4 825 
idi'; yekun olarak, 27 305 m'azibut ve mülhak 
Vakfıımız bulunmakta idi, Entvanter çalış
maları stonunda mauftrat vakıfların yekûnu 
38 9S4 e, mülhak vakıflarımüz yekûnu ise 
0 8712 ye yükselmiş bulunmaktadır. İkisinin 
tioplamı ise 43 836 ya baliğ olmuş bulunmak
tadır. 

Yalnız burada şunu arz edeyim : Hatay 
illinde aplikasyon devam etmekte olduğundan 
kütükleri henüz tanzim edilememiştir. 

(Bu envanter çalışmaları neticesinde vakıf
ların birçfok emlâki meydana çıkını!? bulun
maktadır. A<ynı şekildeki envanter çalışma
larını da devam ettirmek mecburiiyetindeyiz, 
(Bilhatssa tapu - kadastroim; yapılan bölgelerde 
/vakıflara ait birçiok mal, mülk meydana çnk-' 
maktadır ve bunların dehal idare nam ve he-
salbma testeili yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, vakıflarda bulu-
nan vakfiyeler, kıymetli tescil vesikalarının 
mükrio filimleri de alınmak suretiyle muhafaza 
altına alınmılş bulunmaktadırlar. 

Vakıf Gureba hastane 3i hakkımda arka
daşlarımız iyi temenmdlerde bulundular. 
Değerli milletvekilleri, Bezmi Valide-i Sultan 
vakfından olan Gurelba hastanesini hizmet ka
pasitesini arttırmak, günün ihtiyacına cevap 
vermeyen binanın yenilenmesini ve fakir va-
tandaşlanmuzm daha iyi şartlar içinde te
davi imkânını temin maksadiyle vakıfla
rın hayrat nev'inden olan gayrimenkule-
rin satışlarından elde edilen para ile yeni bar 
hastane binasınla inşası kararlaştırılmıştır. 
34 mıiltyon lira keşif bedelli te&isün inşası iler

lemektedir. 576 yatak, poliklinik ve ameliyat 
odaları gibi tesisleriyle Vakıflar İdaresi mem
lekette modern bir hastane kazanmış olacak
tır. 

1972 yılında 10 milyon keşif bedelli ikinci 
kısım ihalesi de yapılacaktır. Eski bina ise, ye
ni bina 'hizmete açıldıktan sonra huzur yurdu 
haline getirilecek ve memleketin büyük bir ih
tiyacını karşılamak üzere hizmete arz edilecek
tir. 

Değerli arkadaşlarımın bir kısmı taşınmaz 
mal kiralarından bahsettiler. Bu mevzuda da 
Yüce Meclise kısaca bilgi vermek istiyorum. 
Vakıflar Yönetiminin gelirlerinin bir kısmı, va
kıf taşınmaz mallarının kiralarıdır. Ancak İkin
ci Dünya Savaşını izleyen ekonomik çöküntü 
yılları içinde uzun süre dondurulmuş kiralar 
vakıf gelirleri yönünden büyük bir talihsizlik 
olmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin 6570 sayılı Kira Ka
nununun 2 ve 3 ncü maddelerine ilişkin iptal 
kararlarından sonraki yeni uygulamalar, vakıf 
müessir olmuştur. Gerçekten 1963 yılında 
gelirlerinin artırılması yönünden önemli ölçüde 
11 682 688 lira olan kira geliri, 1966 yılında 
21 215 466 liraya çıkmıştır. 1970 yılında; 
64 296 113 lira genel kira tahakkuk etmiş, 1971 
yılında ise 68 258 656 lira kira tahakkuku ya
pılmıştır. 

Bütün yurt düzeyini kaplayan yaygın bir 
taşınmaz mal varlığına sahibolan Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü ile kiracılar arasındaki ilişki
ler zaman zaman düzenlenmekte ve her üç se
nede bir kiralar normal rayice göre takdir edil
mekte ve kiracıya bildirilmektedir. Kiracının 
günün rayicine göre tespit edilen bu kirayı ka
bul etmemesi halinde, yine 0570 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde tespit davasv açılmak su
retiyle mahkeme kanalıyle kira tespiti yapıl
maktadır. Bu sebeple taşınmaz mal kiraları ni
haî olarak mahkeme kanalı ile tespit edildiğin
den idarece yapılacak başka bir iş kalmamakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mülhak vakıflara ait camilerin din görev

lilerine, vakfın şartları ve vakfiyelerde belirti
len nispetler dahilinde vakfın gelirlerinden 
verilmektedir. Her vakıf özel hukuk hükümle
rine tabi müstakil birer varlık olduğu için, ge-
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lir ve giderleri vaktiyle vakfiye şartlarına gö
re denkleştirilir, ücretler bu gelirlere göre az 
veya çok olur. Halen mevcut 666 adet mülhak 
vakfın din görevlileri bu özel şartlara tabi bu
lunmaktadır. 1967 senesinde en az 300 lira ay
lık almakta olan bu din görevlilerinin ücretleri 
405 liraya çıkarılmış ve aradaki fark Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Bütçesinden ödenmiştir. 

Personel Kanununun tatbikinden sonra em
saline nazaran çok düşük ücrette kalan mülhak 
vakıfların bir kısım din görevlilerine asgari 
600 lira ödenmesini temin için Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Bütçesine ek ödenek alınmıştır. 1972 
bütçesinde de tatbikat bu istikamette olacak
tır. Böylece geliri az olan mülhak vakıfların 
231 adet din görevlisine 1972 yılı içinde, fark 
ödenmek üzere 1 341 390 lira ödenek konulmuş 
bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri; 
Sanıyorum ki, şu izahatımın içinde arkadaş

larımın sorduğu, talebettiği hususları cevaplan
dırmış bulunmaktayım. Bunun dışında arkadaş
larımızın sormak istedikleri hususlar varsa ken
dilerine cevap vermeye hazırım efendim. 

BAŞKAN* — Urfa Milletvekili Sayın Bahri 
Karakeçilinin, amalara 75 Türk lirası ve ama
ların bakmaya muhtaç bulundukları kişilere de 
aylık 60 Türk lirası verilmekte olduğunu, bu 
günkü sosyal ve ekonomik şartlar muvacehesin
de bu miktarın az bulunduğunu, artırılmasının 
düşünülüp düşünülmediğini soran yazılı bir su
alleri vardır Başkanlık Divanından. Bu husus
taki cevabınızı istirham ediyoruz. 

DEVLET BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) ••— Sayın "Başkan, imaretler mevzuunda 
açıklamada bulunduğum sırada bu hususu be
lirtmiş bulunmaktayım. Hakikaten bugünün sos
yal ve ekonomik şartları muvacehesinde muh
taç bulunan bu vatandaşlarımıza bugün için tat
bik edilmekte olan yardım çok azdır. Vakıflar 
İdaresi olarak bu ücretin biraz daha yükseltil
mesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır, tbu 
muhtaç vatandaşlarımızın eline bundan böyle 
daha fazla bir para geçmesi gayreti içindeyiz. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aksoy. 
NECATİ AKSOY {Urfa) — Sayın Başkan, 

Türkiye'de yekûn Ö60'ı bulan mülhak vakıflar
daki din görevlilerinin perişanlığı zatıâlinizce 

de malûmdur. 1972 yılı Bütçesinden bunlara 
200 liralık bir ek yardım yapılmasının kararlaş
tırılmış olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş 
bulunmaktayız. Yalnız bugünün sosyal ekono
mik şartları içinde bu din adamlarının, bilhassa 
ileri yaşa gelmiş aile reislerinin 600 lira ile ge
çinmesine hakikaten imkân yoktur. Acaba Va
kıflar Bütçesinden bunlara biraz daha ilâve et
mek mümkün müdür? Bu mümkün değilse bu 
660 dim görevlisini Diyanet İşleri Başkanlığı 
kadrosuna aktarmak sizce muvafık mıdır, de
ğil midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İLYAS KARAÖZ (De

vamla) — Sayın Başkan, sorunun bir kısmı 
Diyanet ftşleri Başkanlığının bütçesinde sorul
ması lâzımgelen bir soru, amma şu şekilde izahat 
vermek istiyorum: Aslında bu vazifelilerin kad
ro bulundukça kadrolu görevlere tâyin edilme
si en doğru yol olur ve tatbikatta da bu yola 
gidilmiş bulunulmaktadır. Kadro temin edildik
çe bunların aktarılması da imkân dâhiline gire
cektir. Tabiatıyle böyle olunca, diğer tarafta 
daha az din görevlisi kalacak ve eldeki paradan 
onlar daha fazla istifade etmiş olacaklardır. Bu 
şekilde bir formül tatbik edilirse bunların da 
ücret bakımından tatminkâr bir duruma gele
ceklerini ümidediyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aydar. 
MEHMET &EDDIK AYDAR (Bingöl) — 

Efendim, bir istirhamım olacaktır. Hacettepe 
üniversitesi Hastanesi sitesi blokları içinde 
kiremit çatılı bir bina bulunmaktadır. Bunun, 
istiklâl Marşımızın şairi olan merhum Mehmet 
Akif'in doğum yeri olduğu iddia edilmektedir. 
Bu bina pejmurda bir vaziyettedir. Acaba bu 
hususla ilgilenilmekte midir, ilgilenilmemekte 
midir? 

BAŞKAN — Bendeniz cevap vereyim Sayın 
Bakan bu (hususa. Bu bina Millî Eğitim Bakan
lığı Kültür Müsteşarlığının elindedir, çünkü 
Meclisimiz, Mehmet Akif merhumun istiklâl 
Marşının kabulü odalyısiyle oraya bir plâket 
koymak ve hâtıra defteri, şeref defteri açmak 
kararını almış ve Genel Kurula da arz etmiş 
bulunmaktadır. Bu kararlar istihsal edilmiştir. 
Bu bakımdan bina ile Vakıfların alâkası yok
tur, Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarlı
ğınca onarılmakta ve onarma işlemini de Hacet
tepe Üniversitesi deruhde etmektedir. 
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Buyurunuz Saym Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDEBRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın 'Başkan, konuşmam çok ıkısa olduğu için bu 
mahallî konuya temas edemedim. Sayın Bakan
dan öğrenmek istediğim husus şudur: Malûmu
nuz Konya tarihî eserlerimizin merkezidir. Kon
ya'da tarihî değeri büyük olan tplikçi Camii, 
Ferruh Şah Mescidi, Altın Kalem Mescidi, Ulu 
Camii, Ermenek'teki ıSipas Camii, Ak Mescit, 
Meydan Camii, Musa Paşa Camii ve Karaman-
lıoğlu Türbesi, Ilgın'da Şıh Bedrettin Türbesi, 
Pir Hüseyin Camii, Karaman'da Araboğlu Ca
mii, Dik (Basan ve Hacı Beyler Camii, Ağa Ca
mii, Çelebi Camii, Karabaşı Veli-i Külliyesi 
Hoca Mahmut Külliyesi, Cambaz Kadı Türbesi 
ve Karamanoğlu gibi eserlerin onaranının düşü
nülüp düşünülmediğini öğrenmek istiyorum. 

DEVLET BAKANI İLYAS KAHAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkan, arkadaşımızın sualine 
şu anda cevap verecek durumda değilim. Ken
dilerine yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN —• Sorunuz zapta geçmiştir, Sayın 
Bakan tarafından verilecek yazılı cevap Başkan
lık Divanı kanalı ile iletilecek ve zapta da ge
çecektir. 

Sayın Başer, 'buyurunuz efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün her 
yıl 100 öğrenciye burs verdiğini ve 5 620 öğren
cinin de kendi yurtlarında barınmış olduğunu 
öğrendik. Her öğrenciye 1 005 lira sarf edildi
ğine ve kaynaklar tüketileceğine göre bu fakir 
öğrencilere yokluklarında yapılan yardımlar, 
ise sahasına atıldıktan sonra borçlandırılıp alı
nırsa yeni bir kaynak yaratılmış olur. Bu hu
susun yapılıp yapılmayacağı hususunu Sayın 
Bakandan öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yani bir döner sermaye halin
de kullanılması ve genişletilmesi hususunda bir 
tasavvur var mıdır buyuruyorlar. 

DEVLET BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkan Vakıflar Genel Müdür
lüğü fakir çocukların okutulması, yurtlar açıl
ması ve fakir çocuklara, kabiliyetli çocuklara 
burs verilmesi hususundaki bu zamana kadar al
mış bulunduğu kararları tevsi etmek, yeni im
kânlar aramak etüdünü yapmaktadır. Önümüz
deki yıllarda daha fazla yurt açmak, bilhassa Sa
yın Nejat Çuhadar arkadaşımın ifade ettikleri 

gibi Doğu illerimizde yurt bulunmayan bölge
lerde yurt açma gayreti içine girecektir. 

Muhterem milletvekilinin söylediği husus, 
Vakıflar idaresince bir döner sermaye haline 
getirilmesi keyfiyeti etüdedilmektedir. Vatan 
cephesine bu kadar geniş dağılan bu hizmetleri
mizin reoriganizasyonu cihetine gidiyoruz, o ba
kımdan bu tetkiklerimiz sırasında zatıâlinizin 
ifade ettiği husus da nazarı itibara alınacaktır. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN1 '— Sayın Adıyaman, buyurunuz 
efendim. 

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 
— Cami yaptırma derneklerine yardım düşünü
lüyor mu? 

DEVLET BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkanım, cami yaptırma der
neklerine bütçeden gerekli tahsisat konulmuş 
bulunmaktadır. Köy camilerinin dernekleri de 
bütçe imkânları nispetinde daha önceden hazır
lanmış cami yardımı isteme formu tanzim etmek 
suretiyle kendilerine yardım yapmaktayız ve 
yapmaya da devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Abbas buyurun. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, benim suallerim şunlar; 
1. Vakıflar, bina, arazi, bağ, bahçe, zey

tinlik gibi yerlerden çok düşük kira almakta
dır. Bunların, bugünün şartlarına güre yeniden 
ayarlanarak vakıf bütçesine daha fazla gelir 
temin ederek, Devlet bütçesinden vakfa daha az 
yardım ayrılması cihetine gidilmesi düşünülmek
te midir? 

BAŞKAN — Kiraların yeniden ayarlanması 
düşünülmekte midir? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — 2. Tokat vi
lâyetinde gerek Selçuklulardan, gerekse Osman
lılardan intikal eden birçok tarihî eser bulun
maktadır. Bu meyanda, han, hamam, cami, med
rese gibi eserler sayılabilir. Bunların bir envan
terinin yapılıp, tarihî kıymetlerinin muhafaza
sı cihetine gidilip gidilmediği?. 

BAŞKAN — Bir dakika, sorunuzu tescil ede
lim. Türkiye'de mevcut Vakıflara bağlı tarihî 
eserlerin envanterleri yapılmış mıdır? («To
katta» sesleri.) Müsaadenizle Tokat Türkiye'
nin içinde ölür. 
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HttSEYtiN ABBAS (Tokat) — 3. Tokat'ın 

Niksar kazasında, Vakıfların büyük bir emek 
ve gayretle tamir ettiği Ulucamiin dış tanzimi 
flbenuz ikmal edilmemiştir. Dış İnamının tanzimi 
ve ondan sonra da ahşap binaların yıkılarak bü
tün şadırvanların ortaya çıkarılması, Zile ka
zasında da Ulucamiin kurşunları akmaktadır. 
Bunun da biran evvel tamir edilmesi düşünül
mekte midir? 

BAŞKAN — Niksar'daki Ulucamiin dış... 
Bunlar soru olmuyor, bunlar temenni oluyor. 
Yapılacak mıdır?... 

DEVLET BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkan, vakıf taşınmaz mal ki
ralan hakkında Yüce Meclise gerektiği kadar 
izahat vermiş bulunmaktayım. Arkadaşlarımı
zın ifade ettiği şekilde, vakıf taşınmaz kiralan, 
bidayette çok düşük idi. Anayasa Mahkemesinin 
Kira Kanununun 2 nci maddesini iptal etmesin
den sonra, Vakıflar İdaresinin binalarının kira
larının kiralan yükselmiştir. Her üç senede 
bir Vakıflar, teşkil ettiği komisyon vasıtasıyle 
mahallî rayiçlere gföre bu Mralann artmlma-
uı cihetine gitmektedir. Bu kira gelirlerimiz 11 
milyon liradan 68 milyon liraya çıkmış bulun
maktadır. 

Niksar için söylemiş olduğu hususa gelince; 
evet, Zile'deki Ulucamileri onanlmaktadır. 

BAŞKAN — Buyurumuz efendim. 
KUB4LÂY İMER (Konya) — Sayın Baş

kan, bir hususu rica edeceğim. Bilindiği üzere 
maliyeyi temsil eden muhakemat müdürlükleri 
vardır ve Hazineyi temsil eden bölge avukatlan 
fbirtakım davalara girmektedirler. Amma, bun
lar arasında vakıflarla ilgili davalar yoktur. 
Vakıflar idaresi Genel Müdürlüğünün bu avu
katlar dışında bölgelerde bir avukatlık teşkilâtı 
yoktur. Böyle bir teşkilâtın kurulmaması birçok 
meselelerde ve bilhassa biraz evvel Sayın Bakan 
tarafından belirtilen kira artması gibi birtakım 
ihstisas mevzularda kayıplara sebebiyet vermek
tedir. 

Bu bakımdan, acaba vilâyet teşkilâtlan için
de avukatlık teşkilâtı tesisi cihetine gidilmesi 
düşünülmekte midir? Böyle bir çalışma var mı
dır? 

BAŞKAN — Buyurun cevaplandınn efen
dim. 

DEVLET BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Arz edeyim Sayın Başkanım, efen

dim Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir hukuk 
müşavirliği vardır. Taşrada da, kendi bölge mü
dürlükleri içerisinde avukatlan da vardır, amma 
kadro noksanlığı sebebiyle yeterli değildir. Ye
ni aldığımız kadrolarla, aşağı - yukarı bütün 
teşkilâtımızda bu eksiğimizi gidermiş bulunmak
tayız. Hafızam beni yanıltmıyorsa beş - altı vi
lâyetimizde noksanımız vardır. Bunlann da ik
maline gayret etmekteyiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırmıştır. Te
şekkür ederiz efendim, başka soru yok. 

DEVLET BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Değerli milletvekilleri; 

Ecdat yadigân Vakıf müessesinin gelişmesi, 
korunması, himayesi bakımından değerli mil
letvekillerinin göstermiş oldukları yakın alâka
ya teşekkür eder, tenkitlerinizden ve temennile
rinizden istifade edeceğimizi ifade ederim. Mut
lak surette, huzurunuza tekrar gelecek olan Va
kıflar Genel Müdürlüğü, bu tenkit ve temenni
lerin ışığı altında yeni bir çalışma nizamı içeri
sine girecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım efendim. (Al
kışlar.) " 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlanm; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapmakta ol

duğu belülbaşlı üç hizmet grubundan birincisi; 
tarihî ve millî eserlerimizin muhafaza ve ona
rımı, ikincisi; hayrî, sosyal ve kültürel hizmet
ler, üçüncüsü de; vakfın ekonomik değerlerini, 
mallarını değerlendirmek ve faaliyetlerini ida
me ettirmektir. 

Bu hizmetler hakkında, benden evvel gerek 
grubu ve gerekse şahıslan adına konuşan değer
li arkadaşlanm, çok faydalı bilgiler verdiler. 
Sayın Bakan da, mütalâalannı arz ettiler. Bu 
bakımdan ben, teferruata girmeyeceğim. Yalnız, 
eski eserler hakkındaki teşhisimi tespit ettikten 
sonra dört temennimi arz ederek huzurunuzdan 
aynlacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Vakıf eserleri, üze
rinde yaşadığımız vatanımızın Müslüman Türk 
Milletine aidolduğunun bir tapusudur. Bunlara 
bu gözle bakmamız, bunlara bu teşhisi koyma
mız lâzım. Onun için, bu eserlerin üzerinde, bu 
tapunun üzerinde titreyerek durmamız lâzım. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu eserler Türk Mil
letinin, dünya milletleri arasında en eski, zengin 
sidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Müslü
man milletine ait bu millî, tarihî ve mimarî de
ğeri yüksek olan eserlerin ve abidelerin yerle
rini, değerini ve miktarını tespit etmek, yani, en
vanterlerini meydana çıkarmak, 3 500 den faz
la olan bu eserleri Türk Milleti ile birlikte eibedi-
yete intikal ettirecek ve milletimiz hizmetine 
amade kılacak faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

BUKIHAINETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan; «Türk Milletimi ebediyete intikal etti
recek» dedi. Bunun tavzihe ihtiyacı vardır. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — «Türk 
Milleti ile birlikte bu eserleri ebediyete intikal 
ettirecek dedim. Kulağınızı iyi açın. 

BAŞKAN — «Bunlar birbirinden ayrılmaz» 
demek istiyor. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu genel 
müdürlüğün tarihî eserlerimiz hakkındaki bu 
faydalı hizmetlerinden dolayı kendilerini teb
rik ederim/Ancak, bu eserlerin hakikaten mu
hafazası, onarımı ve ilk durumlarına uygun ola
rak meydana getirilmesi, uzun zamana ve çok 
paraya ihtiyaç göstermektedir. Maalesef bütçe 
imkânlarımız sebebiyle bunlara yeterli para tah
sis edilemiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, mademki, bu eser
ler bizim milletimizin, bu vatanın sahibi oldu
ğunun bir tapusudur, mademki bizim millî has
letlerimizin bir belgesidir, o halde bunların 
onarım ve muhafazasını bu eserler elden çıkma
dan başarmamız lâzım. Onun için, Hükümetin 
Üçüncü Beş Yıllık Planın hazırlıklarım yaptığı 
şu sırada, hiç olmazsa Üçüncü Beş Yıllık Plan 
içerisinde envanteri yapılmış olan bu eserlerin 
onarım ve ilk durumlarına ircaı işini sona er
dirmesi icabeder. 

Şimdi temennilerimi arz ediyorum. Muhte
rem arkadaşlarım, bu temennilerimin ikisi ma
hallî olacak, ikisi genel olacak. 

Bilindiği gibi, Kastamonu Kuzey - Anado
lu'nun en eski kültürel ve tarihî bir merkezidir. 
Kastamonu olarak Üsküdar'dan.. 

İZZET OKTAY (Muğla) — Bölgecilik ya
pıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, bütçenin içinde Kas
tamonu da var tabiî. O bakımdan Kastamonu'-
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dan bahsedecek, niçin bölgeci olsunlar? Hayır, 
hayır; Kastamonu Vilâyetini de kapsıyor büt
çe, devam buyurun efendim, 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Samsun 
Vilâyetine kadar kuzey hududunun tarihî ve 
kültürel merkezî olması hasebiyle, yalnız Kas
tamonu'nun bugünkü merkezinde iki yüzü mü
tecaviz tarihî eser kendi haline terk edilmiş 
bulunmaktadır. Bütün çevresiyle birlikte 
1 500'ü mütecaviz eser vardır. Bu bakımdan 
bu eserlerin muhafaza ve idamesi için Kuzey -
Anadolu'nun merkezî bölgesi olan Kastamonu'
da bir vakıflar bölge müdürlüğünün açılmasını 
sayın Hükmetten ve bakanlıktan istirham edi
yorum. 

ikincisi, fakir bir bölgenin merkezî olan 
Kastamonu'da, Vakıflar idaresince yapılmış 
hiç bir yurt yoktur. Vakıflar idaresinin yurt 
yapma faaliyetlerini takdirle karşılayanlarda
nım. Bu nimetten, Orta - Kuzey Anadolu'nun 
da faydalanmasını temenni ediyorum. 

Diğer temennilerim; Vakıflar Genel Müdür
lüğünün daha fazla talebe yurdu yapmasını 
ve daha fazla talebeye burs vermesini temen
ni ediyorum. Çünkü, memleketimize yapılacak 
en büyük hayrî, sosyal ve kültürel hizmetin 
adam yetiştirmek olduğuna kani bulunuyo
rum. En büyük yatırım, en çok yatırım, insan 
yetiştirmeye yönelmelidir. Bu bakımdan, tale
be yurtlarının ve burslarının artırılması mutla
ka lâzımdır. Gayreti dağıtmadan bu yöne daha 
çok önem verilmesini istiyorum. 

Diğer bir temennim; memleketimizi millî ve 
hasletleriyle ayakta tutan köy ve bucak cami
lerine daha çok yardım yapılmasıdır. Köyleri
miz, bilhassa dağ ve orman köylerimiz çok fakir 
olduklarından dolayı, camilerini yapamaz du
rumdadırlar. Bunlara, tip projelere göre yap

akta oldukları camiler hususunda yardım 
edilmesi, yenilerinin yapılması, eskilerinin ona
rılması hususunda Vakıflar Genel Müdürlüğü
müzün bugüne kadar yaptığı yardımlara te
şekkür ederim; fakat bu yardımlar gayri kâ
fidir, artırılmasını temenni ediyorum. 

Son temennim, vakıflara bağlı camilerde ça
lışan din görevlilerine verilen ücret ve maaşlar 
çok az idi; fakat son yıllarda bu din görevlile
rinin maaşları 400 lira civarına çıkarılmıştır. 
muhterem arkadaşlarım şöyle düşünelim; bir 
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mahallede iki veya üç cami var. Camiden bi
risi vakıflara ait, görevlisi 400 lira alıyor, ikinci 
cami kadrosuz, görevlisi sabit bir maaş alıyor; 
600 lira, üçüncü cami kadroya girmiş, görevli
si hizmet yılma ve tahsiline göre 1 500 lira alı
yor. Hepsi de aynı hizmeti yapıyorlar. Türki
ye'de üç türlü din görevlisi var, eşitsizlik var. 
Bunların içerisinde en mağduru, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğümüze bağlı olan camilerdeki din 
görevlileridir. Bunların ücretlerinin asgarî 600 
liraya çıkarılması, daha doğrusu bu din görev
lilerinin de Diyanet İşleri Başkanlığında bir
leştirilmesini, Diyanet İşleri bünyesine ve bu
radaki kadrolara alınmasını temenni etmek
teyim. Bunu Hükümet olarak bir neticeye bağ
lamalarını rica ecÜyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz ta
mamdır; bir cümle ile bitiriniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiyo
rum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Memleketimize hakikaten hayıılı, sosyal ve 

kültürel hizmetler yapmakta olan Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüzün yaptığı hizmetleri tak
dirle anar, gelecekte bu hizmetlerin Sayın Ge
nel Müdür Peramuz Berkol ve değerli arkada
şımız Devlet Bakanı Sayın ilyas Karaöz yöne
timinde daha hayırlı ve daha başarılı hizmetler 
vermesini temenni ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. («Bravo» sesle
ri, alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 

Saym Başkanlığa 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerin

deki görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Mehmet Kazova 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümü 
üzerindeki müzakereler bitmiştir. Maddelere ge
çilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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1 nci maddeyi okutuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (54 390 604) lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (32 925 000) lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (13 845 465) lira ki, toplam 
olarak (101 161 069) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvelleri okutup oylarınıza sunacağım. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 33 287 895 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 347 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 15 148 204 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 292 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 iÇeşitli giderler 1 315 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i (A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 200 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 32 276 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

23.000 Malkina, teçjhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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©ölüm Lira 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 1 005 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 12 591 590 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 248 873 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan A/l, A/2 ve A/3 
cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü

nün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (101 161 009) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan 
(B) işaretli cetveli okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

B — ÜETVELİ 
Bölüm Lira 

02.000 Vakıf malları gelirleri 65 857 085 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 35 303 984 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) cetveliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorm. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1972 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterümiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 büt
çe yılında da devam olunur. 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 

nci maddesi hükmü, Vakıflar Genel Müdür
lüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Yapılacak inşaatla ilgili ola

rak kamulaştırılacak veya satınalmacak arsa 
için ( kamulaştırma ve satınalımalar) bölümü
ne konulan ödenek yetmediği takdirde, Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin ya
pı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne 

I dahil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (ka-
I mulaştırma ve santınalmalar) bölümüne aktar

ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — (B) işaretli cetvelin 72.100 

i ncü madde dışındaki diğer tertiplerde yıl için
de husule gelecek gelir fazlalarını lüzumunda 
(A/l) işaretli cetvelin 14.121, 14.122, 14.520 
ve 14J562 nci maddelerine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. . 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Gider bölümlerinden yapıla

cak harcamalara ait formül, bağlı (İR) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — 1972 bütçe yılı içinde kapa

tılmak üzere, Başbakanlığın onayı ile (500 000) 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-

I bul edilmiştir. 
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9 nou maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ile hu kanuna ek ve değişiklik hükümleri 
getiren kanunların uygulamasından doğan is
tihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yıl içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A/l) ve A/3) işaretli cetvelle
rin ilgili tertiplerindeki ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

{BAŞKAM* — Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — (B) işaretli cetvelin 72.400 

ncü maddesinde husule gelecek gelir fazlasın
dan 1202 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi ge
reğince açılan özel fona yatırılmak üzere (A/3) 
işaretli cetvelin 34.670 nci maddesine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza -arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın üye?... 
Yok. Tümü açık oylarınıza arz ediyecektir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin müza
keresi ve maddelerinin oylanması bitmiştir. Yal
nız, tümü Genel Kuruluna açık oyuna ileride arz 
edilecektir. 

Bu bütçenin Vakıflar Genel Müdürlüğü ca
miasına ve milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ederim. 

Bugün saat 14,30 ıda toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,59 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangü 
KÂTİPLER : Bahri Karakeçili (Urf a), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimin İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

1972 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki mü
zakerelere devam ediyoruz. 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet Mec
lisi S. Sayısı: 475; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 10) (Devam) 

B — ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesi üze
rindeki müzakerelere başlayacağız. Bu bütçe 
üzerinde gruplar ve şahısları adına söz almış 
bulunan sayın milletvekillerini arz ediyorum. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Osman 
Hacıbaloğlu, Millî Güven Partisi Grubu adına 
Sayın Nebil Oktay, Demokratik Parti Grubu 
adına Sayın Kubilay İmer, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Orhan Okay. 

Şahısları adına söz alan sayın milletvekille
ri : Kaftan, Tosyalı, Lâç, Yenipınar, Abbas, 
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Ocakçıoğlu, Karakeçili, Sönmez, Balan, Türk
menoğlu ve İşgüzar. 

İlk söz, Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Osman Hacıbaloğlu'nda, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA OSMAN HACIBAL-
OĞLU (Tokat) — Sayın Başkan ve muhterem 
milletvekilleri; 

Adalet Bakanlığı 1972 malî yılı bütçesi hak
kındaki düşünce ve temennilerimizi arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınızı işgal etmiş bulunu
yorum. Bu vesile ile Adalet Partisi Grubu adına 
saygılarımı sunarım. 

Her insan topluluğunda olduğu gibi, Türk 
toplum hayatında da adalet tevzü işinin ve bu 
görevi yapan adalet mekanizmasının müstesna 
bir yeri ve önemi vardır. Bu sözümle diğer meş
galelerin daha az ehemmiyetli olduğunu kabul 
ettiğim zannolunmamalıdır. 

Adalet cihazının vazifesi; insanların birbir
leriyle ve yine insanın eşya ile olan münasebet
lerini düzenlemektir. Geniş manada adalet mef
humu için, fertlerin devletle, devletin diğer top
luluklarla ilişkilerini tanzim eden kaide ve 
prensipler demek münasip olacaktır. Basit ve 
umumî manada yapılan bu tariften sonra, bir 
nizam içinde yaşamak istenilen her yerde, hak 
ve hukukun mevcudiyetini kabul ederek bunun 
adalet organları vasıtasiyle uygulanacağı neti
cesi kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Hukukun 
hükümferma olmadığı yerlerde kaba kuvvet he
men kendini gösterecek, fert ve toplum hayatı 
çekilmez bir hal alacak, sulh, sükûn ve huzur 
bozulacak, kuvveti elinde bulunduranların key
fi ve arzuları her şeye hâkim olacaktır, Millet
çe «Yurtta sulh, cihanda sulh» parolasını be
nimsememiz, hakkı sever, hukuka riayet eder 
oluşumuzun en veciz bir ifadesi, müşahhas bir 
delilidir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Memleketimizde adalet tevzii görevi ve ne

ticeleriyle Adalet Bakanlığı, ona bağlı yargı or
ganları ve bunlara merbut müessese ve yan ku
ruluşlar meşgul olmaktadır. Bu teşekküllerin 
üzerlerine aldıkları mukaddes vazifeyi lâyıkiyle 
yapabilmelerinin elbetteki şartları olacaktır. . 
Umumî manada bu şartları biz, şöylece sırala
mak suretiyle ifade etmek istiyoruz : 

1. İhtiyaca elverişli kanunların yapılmış 
olması, 
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2. Yapılmış olan bu kanunları tatbik ede
bilmek için lüzumlu kuruluşların ve bunlara 
merbut müesseselerin meydana getirilmiş bulun
ması, 

3. Kanunları tatbik ve kuruluşları işlete
cek vasıflı personelin, yani hâkim ve savcılarla 
iyi eğitilmiş elemanların bu kuruluşlarda yerli 
yerine konulması, 

4. Ve son şart olarak da gerekli masrafın 
yapılabilmesi için bütçeden yeteri kadar tahsi
satın tefrik olunması gerekmektedir; düşünce
sindeyiz. 

Bu dört anaşarta ilâve olunacak tali unsur
lar da bulunabilir. Ancak, bundan sonra adalet 
cihazından tam ve kâmil manada hizmet ve ada
let tevziini beklemek mümkün olabileceğini ka
bule mecburuz. Şartların eksik olması, adalet 
mekanizmasının iyi işlememesi, şahısları muta
zarrır edecek, ferdin Devlete karşı olan güven 
ve bağlılığını sarsacak, hakkını alamamanın tev-
lidettiği ıstırapla ihkak hak yoluna tevessül ede
cek, kanuna karşı gelmiş duruma düşecek, hu
lâsa cemiyet düzenini bozacaktır. İyi tevzii ada
let eylemenin şartlarından birincisi olan kanun
lar konusu üzerinde bilhassa tevakkuf etmek
te fayda umuyorum. Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşunu takibeden yıllarda adlî yönden bir
çok yeni kanunlar tercüme ve tedvin olunmuş, 
vazolunduğu zaman büyük değer ifade eden bu 
kanunların birçoğu, yıllarca devam edegelen 
tatbikat sonunda bugünün ihtiyaçlarına cevap 
verememek durumuna girmiş, günün sosyal 
şartları, memleket realitesi, hukuk fikriyatm-
daki tekâmül gibi sebepler muvacehesinde 
mevzuatın büyük çapta değişmeye, ıslâha ihti
yaç gösterdiği kaçınılmaz bir zaruret haline 
gelmiştir. 

Mecelle 'nin; «zamanın değişmesiyle ahkâm 
da tegayyür eder» yolundaki her zaman zinde
liğini ve tazeliğini muhafaza eden veciz pren
sibinin en uygun tatbikatına, mevzuatımızın 
büyük bir kısmının bugün örnek teşkil ettiğini 
ifade etmek isabetli bir beyan olacaktır. Bu 
değişme problemi, birçok Devlet dairelerinin 
de tatbikçisi bulunduğu birçok kanunlar için 
de bahis konusu olduğunda şüphemiz yoktur. 
Hükümet olarak, umumî manada ve büyük 
çapta kanunlar üzerinde bir çalışma yapılması 
mecburiyeti ile karşı karşıya bulnnuMuğunda 
zannederim ki tereddüt olmasa gerektir. 
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Adlî mevzuat yönünden bu bütçe yılına te-
kaddüm eden senelerde bazı çalışmalar olduğu, 
bir kısım tasarıların Meclise ısevk olunduğu bir 
hakikattir. Sayın Adalet Bakanının Bütçe 
Karma Komisyonundaki beyanların/dan, Cum
huriyet Senatosundaki müzakereler sırasındaki 
konuşmalarından, arzu edilen gayret ve çalış
ma içine girildiğini duymak memnuniyetimizi 
mucibolmuştur. 

Adalet Partisi Grubu olarak, bu yapıcı me
sailerinden dolayı kendilerine yardımcı olaca
ğımızı ifade etmek, Adalet Partisi Grubunun 
hissiyat ve fikriyatını bu vesile ile tekrar eyle
mekten başka bir mana taşımayacaktır. Hizmet 
dolayısıyle daima yanlarında alacağımızın bi
linmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Maruzatımın bu bölümünü tamamlamak 

için, üzerinde çalışılmakta olan kanunlardan 
isim ısaymak suretiyle de bahsetmek istiyorum. 
Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu, Askerî Ceza Kanunu, Askerî Ceza 
Usulü, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ta
dil tasarıları geçen dönemde Meclse gelmiştir. 
Yine, basım yoluyla işlenen suç ve cezaların 
affı, ispat hakkının yeniden sağlanması tek
lifleri sayın milletvekilleri tarafından Meclise 
verilmiştir. Ayrıca, Yargıtay Kuruluş Kanu
nu, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşle
ri Hakkındaki Kanundaki değişiklik yapılma
sı, 647 sayılı Cezaların infazı Hakkındaki Ka
nunun tadiline ait tasarılar da Meclise gelmiş
tir. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun bazı maddelerinin değişmesi hakkındaki 
kanun tasarısı Meclise gelmiş, Komisyonda 
müzakeresi yapılmış, kabul olunan metin Yük
sek Meclise sevk olunmuştur. Noterlik Kanunu 
çıkmıştır. Ayrıca, Medenî Kanunun bazı mad
delerinin değişmesi, Bakanlık Merkez Teşki
lât Kanununun yapılması, Basın yoluyla işle
nen suçlar hakkındaki Kanunda tadilât yapıl
ması, ıSiyasî Partiler Kanununda tadilât yapıl
ması için Adalet Bakanlığında çalışmalar ya
pıldığını memnunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu mesainin müsmir neticeler vermesini ve 
memlekete yararlı kanunlar halinde meydana 
golmesini candan temenni etmekteyiz. 

Son olarak şunu da arz edeyim ki, Siyasî 
Partiler Kanununun tadili vesilesiyle partiler-
arası bir komisyonun kurulup çalışmaya baş
ladığını da öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Konuşmamın baş kısmında, adalet tevzii 

hizmetinin iyi işlemesi şartlarından ikincisinin 
de iyi kuruluşlar meydana getirilmesi olduğu 
lüzumuna şaret etmiştim. ıSon Anayasa tadili 
dolayısiyle çıkarılacak kanunların bünyesinde 
yeni kuruluşların da yer alacağı malûmuâlile-
ridir. Memleketteki nüfus artış ve hareketleri, 
gelişen sosyal hayat şartlan, iş hacminin art
ması, hukukî alandaki gelişmeler, adalet ciha
zında meydana gelecek kuruluşlarla yakinen 
alâkalı sebeplerdir. 

Adalet Bakanlığı olarak bu teşekküllere vü
cut verirken, günün âcil ihtiyaçları dışında 
memleketin müstakbel ve ileri adalet kuruluş
larını meydana getirmek fikrinin birinci planda 
g'özönünde bulundurulmasını rica ediyoruz. Bu 
tarzdaki bir çalışma Türk adalet cihazında ar
zulanan reform, başka bir deyimle adalet ciha
zının reorganizasyonu olacak ve memlekete 
uzun vadeli olarak huzur ve rahatlık getirecek
tir. 

Temin olunabilen kısmî ve mevziî faydala
rın meseleyi kökünden halletmesi mümkün de
ğildir. En son alman 132 hâkim ve savcı kadro
su ile, 131 personel kadrosu bir ihtiyacı karşı
lamış, bir hadde kadar da ferahlık yaratmış ise 
de, Türk adalet cihazını rahatlığa ve mükemme
liyete kavuşturarnamıştır. Millî hudutlar içinde 
Türk adlî teşkilâtı ne olmalıdır, nasıl olmalı
dır, nerelere ne yapılmalıdır sorunlarının ciddî 
şekilde tetkikiyle, planlaması yapılmalı ve tüm 
olarak ihtiyaçlar ortaya konulmalıdır. 

Türk adalet cihazını mükemmel olmaya, 
tevziî adalet işini başarılı bir şekilde yapmaya 
bizleri bu tarz çalışmanın ulaştıracağına tam 
kanaat sahibi bulunuyoruz, 

Yüksek Hâkimler Kurulunun yeni tarzı te
şekkülü, Savcılar Kurulunun Anayasa ile taaz-
zuvu, Bakanlık merkez teşkilâtının kanunla be
lirli hale gelmesi, ihtiyaçların zorladığı iş mah
kemelerinin yeteri kadar kurulması, Yargıtay 
Teşkilât Kanunu ile Yargıtaym cihazlanması, 
adlî zabıta, adlî tıp müessesesinin lâyık olduğu 
değer ve vüs'atte vücut bulması vesaire gibi 
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birçok teşekküllerin durumu bu meyanda zik-
rolunmaya şayan görünmektedir. 

Bu kuruluşlar meyanmda uzun zamandan-
beri sözü edilen, personel ve tahsisat yönünden 
büyük fedakârlık istiyeceği bilinen istinaf teş
kilâtına da değinmek istyorum. Hükümet Prog-t 
ramında bariz yeri olmayan ve bugün sayın Ba
kan tarafından ele alman işler arasında da bu
lunmayan istinaf teşkilâtının tahmil edeceği 
külfeti ve meydana getireceği müşkülâtı müd
rikiz. Yalnız, sayın Bakandan ricamız, istinaf 
teşkilâtının Türkiye çapındaki plân ve projesi
nin önhazırlklarının yaptırılması, memleket 
için faydalı olup olmayacağı konusunun bilim
sel açıdan incelettirilmesinde fayda mülahaza 
edildiği takdirde, ilim adamları ve teknisyenler
den kurulu heyetlere bu teşkilâtın kanun ve 
kuruluşunun hazırlatılması Türk Adliyesi için 
büyük hizmet niteliği taşıyacaktır. 

imkân hasıl olduğunda, bir tasarı veya ka
nunun elde hazır olmasının büyük faydalar hu
sule getireceğinde şüphe yoktur. Kanun elde 
olursa, senelere sarı ve kısmî bir tatbikatla da 
gayeye ulaşmak belki de mümkün olabilecektir. 
Bu konu aslında o kadar da çok zor, altından 
kalkılamıyacak bir masrafı müstelzim de değil
dir. Birçok sahalara milyarları veren Türk 
Devletinin, adlî saha için önemi haiz bir konu
ya da tefrik edilecek lüzumlu parayı bulup ve
rebileceğine güvenimiz vardır. Yeter ki, isteme
sini bilmek şartları hazırlamak lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Kuruluşlar kısmında, sırası gelmişken Yük

sek Hâkimler Kuruluna da temas etmek istiyo
ruz. 

Bu kurul 1961 Anayasası ile hâkimlerin yar
gı ve özlük işlerinde istiklâllerini tanı olarak 
sağlamak ve bu yolla adalete siyasî tesir kat
mamak, adalet mekanizmasının daha verimli 
çalışmasını temin maksadı ile kurulmuştu. Bu 
kurulun 18 üyesi yasama meclislerinden, Yar
gıtay mensuplarından ve birinci sınıfa ayrılmış 
hâkimlerden teşekkül ederdi. 10 senelik tatbi
katı süresince bu kuruluştan en çok hâkimler 
şikâyetçi olmuş, başka vesilelerle arz ve ifade 
eylediğim coğrafî teminatın anlam ve tatbik 
şekli, teftiş ve murakabenin yapılmamış olması 
şikâyetçi ve gayrimenkuller arasına bir kısım 
vatandaşları da katmış ve müessese aleyhindeki 
cereyanı oldukça genişletmiştir. 

i Anayasanın 143 ve. 144 ncü maddelerinde 
husule gelen son tadilâtla Yüksek Hâkimler 

! Kurulunun üye seçimi yasama meclislerinden 
alınmış, birinci sınıf hâkimlerin seçme ve seçil
me olanağı kalkmış, seçme ve seçilme hak ve 
vazifesi yargıtaya verilmiştir. Bu suretle adale
tin işlemesinde oldukça belirli bir yön değişik
liği olmuştur. 

Kazaî yönden olduğu gibi, idarî bakımdan 
da hâkimler yargıtayın bir nevi murakabe, sevk 
ve idaresine verilmiştir. Henüz tatbikatını gör
mediğimiz bu durumun leh ve aleyhinde birşey 
konuşacak değiliz. Yalnız seçme ve seçilme 
yetkisinden mahrum bırakılmış olan birinci sı
nıf hâkimleri bu hal memnun etmemiştir. Grerek 
kendi bünyelerindeki seçme ve seçilme faaliyet
leri, gerekse yasama organlarından seçilmek 
için adaylığını koyma durumunun ortadan kalk
ması hali, birinci sınıf hâkimleri politik bir ha
va içine itmekten uzaklaştırmıştır. 

Biz burada bir noktaya işaret ve temas et
mek istiyor, Yüksek Hâkimler Kurulunda vazi
felenen kurul üyelerinin vazife gfirme süresi 
olan 4 seneyi az buluyoruz. Türk hâkimleri gibi 
büyük bir camianın gidişatına müspet yönde 
istikamet verebilmek, cezri ıslâhat kararları 
almak, bunun plânlaması yapılarak tatbikatına 
geçebilmek, tatbik edilen nizam ve prensiplerin 
iyi ve fena neticeler tevlit eden yönlerini ve 
sonuçlarını izlemek için dört senelik süre kâfi 
olmasa gerektir. 

Tasmim ve tasavvurlar netice verir hale gir
meden müddetin dolması, yeni seçimlerle yeni 
zevatın vazifeyi ele alması, bir evvelkilerin uy
gulamalarının neticeleri belli bir hal almadan 
yeni gelenlerin de kendilerine göre bir uygula
ma değişikliği havası içine girmeleri müessese
nin bünyesindeki istikrarın sağlanmasına mani 
olacaktır. 

Diğer yönüyle, Kurul üyelerinin dört sene 
gibi kısa bir süre içinde iyi niyetle, dürüst va
zife görme arzularının yanında kendi zatî du-

I rumlarmı süreklilik vasfından uzak telâkki 
ederek bir endişeye kapılması insan tabiatı ve 
beşer yaradılışı icabıdır. Bütün bu mülâhazalar 
göz önünde bulundurularak, Yüksek Hâkimler 
Kurulu üyeliği vazife süresinin bir müddet da-

I ha uzamasının daha uygun olacağı düşüncesin-
I deyiz. 
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Muhterem milletvekilleri, 
Adalet cihazının başarılı olabilmesinin üçün

cü şartı da insan unsurudur, demiştik. I Adlî ci
hazın bütün kademelerinde, yan teşekküllerin
de vazife alan insanların vasıflı, işinin erbabı, 
işi için eğitilmiş kimseler olmaları münasip ola
caktır. Meslekî cihazlanmanın dışında hâkim ve 
savcılarımızın örnek adam olmak vasıflarını ne
fislerinde toplamak, hal ve hareketleriyle es-
hâbı mesâlihe ve bütün vatandaşlara güven ve 
inan telkin eder, kanunların çizdiği hudut ve 
şümul içinde müşfik, hissiyatının zebunu olma
yan, olayları objektif açıdan değerlendiren ba
siretli, temkinli insanlar olması münasip ve şart
tır. 

BAŞKAN — Sayın Hacıbaoğlu, süreniz bit
miştir. ikinci süreyi de kullanacak mısınız? 

OSMAN HACIBALOĞLU (Devamla) — Mü
saade ederseniz... 

BAŞKAN — Hayhay efendim, devam buyu
run. 

OSMAN HACIBALOĞLU (Devamla) — Hâ
kimliğin şahsî evsafının mevzuatta yer alması, 
tevziî adalet hizmetine berraklık ve rahatlık 
getirecektir. «Kanun asgari ahlâktır» mülaha
zasına göre, hâkimi sadece kanunî ölçüler için
de mütalaa etmek meslekin zararına olacaktır. 

Bir filozofun veciz bir beyanını nakletmekte, 
konunun özelliği yönünden yarar mülâhaza edi
yoruz. Bu zat: «Devleti idare edenler dürüst 
olmak gerektir. Devleti idare edenler dürüst 
olursa, devleti kanunsuz da idare etmek müm
kündür. Devleti idare edenler ""dürüst olmazsa 
kendilerinin tanımıyacağı kanunu yapmak ne
ye yarar.» diyor. Bu söz, devlet hizmetinin her 
yönü için geçerliyse de, adalet mekanizması 
için daha büyük ve derin manalar taşımakta
dır. Hukukçuluğu, bir manada haksızlık yapa
bilmenin yollarını öğrenmektir, şeklinde tarif 
eden kimselerin cemiyete vereceği zarar adalet 
mensubu olması halinde elbetteki kat kat fazla 
olacaktır. 

'Staj müessesesinde meslekî kifayet yanında, 
şahsî ahlâk ve fazilet.yönün de galip unsur ola
rak mütalâa edilmesine yer verilmesi lüzumlu 
bir hal almıştır. Çeşitli ideolojilere mensup genç
lerin meslekte yapacağı tahribatı da işaret et-
mokte fayda vardır. 
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Muhterem milletvekilleri, 
Bugün adalet cihazının önemli bir konusu da 

hâkimlerin teftiş ve murakabesi mevzuudur. 
Yüksek Hâkimler Kurulunun teşekkülünden 
evvel Adalet Bakanlığına bağlı teftiş kurulu
nun, hâkimlerin şahsî durumlarına nüfuz etme, 
vazifedeki başarılarını tesbit, dolayısıyle hâki
mi değerlendirme bakımından rolleri çok önem
liydi. Zamanında adalet cihazına çok yararlı 
hizmetler verdiğini, kalktıktan sonra daha iyi 
anladığımız bu teşekkülü ve mensuplarını hür
metle yâdetmek isterim. 

On seneyi mütecaviz bir süredir hâkimler 
teftiş ve murakabeden uzak kalmışlardır. Vatan
daş hâkimlerin teftiş olunmamasından şikâyet
çidir. Vatandaşa hak verdirecek örnekler de 
vardır. 

Hâkim teminatını, coğrafi teminat müesse
sesini vazife lâubaliğine kalkan olarak kulla
nan, kararlarını zamanında yazmayan, vazifeye 
vaktinde gelmeyen, devamsızlık gösteren, ken
disinin lâyüsel olduğu havasını yaratan, hizmet 
ve vazifenin istediği sürat, dikkat ve salâbeti 
göstermeyen hâkimlerimiz de maalesef vardır. 
Miktarları az da olsa bu zihniyet ve davranış 
sahiplerinin tutumu adalet cihazı için elbetteki 
bir nakısadır. Tarzı teşekkülü tezgâhlanmış ve 
Yüksek Meclisin tetkikine arzolunmuş bulunan 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı müfettiş hâ
kimlerin, geçmişteki selefleri gibi, hizmet ve 
problemleri, halkın adalet cihazı hakkındaki 
menfi düşüncesini ve zihniyetini silmelerini 
canı gönülden temenni eylemekteyiz. 

Daha çok hâkimlerden gelen arzu ve tepki 
mahsulü olan, etrafa da tasvip gören bir konu 
da, hâkimlerin coğrafi teminatının makul, mak
bul ve hakkaniyet prensipleri içerisinde tatbik 
edilmesi fikridir. Coğrafi teminatın daha âdil, 
musip bir hale getirilmesi, devamlı olmayıp bir 
süreyle tahdit olunarak münavebeyle imkân 
nisbetinde her hâkimin yurdun her tarafında 
vazife görmesinin sağlanması umumi olark mem
nuniyet yaratacaktır. Yüksek Hâkimler Kuru
lunun bu yeni teminat anlayışını dirayetle sevk 
ve idare edeceğine ümit bağlamaktayız. 

Adalet mensuplarının arasında Cumhuriyet 
Savcılığı müessesesinin önemini kabulde elbet
teki herkes müttefiktir. Anayasanın 137 nci 
maddesinde yerini bulan Cumhuriyet savcıları 
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da kendi şartları içinde bir teminata sahiptir
ler. Yaptıkları vazife icabı hâkimlerden fark
lıdırlar. Yüksek Savcılar Kurulu Kanununun 
tedvini vesilesiyle savcılar hakkında Yüksek 
Meclis uzun süre meşgul olmuştur. Son Ana
yasa tadili dolayısıyle 137 nci maddede Savcı
lar Kurulunun nasıl teşekkül edeceği tadadı ve 
tahdidi bir surette madde metninde ifade olun
muştur. 

'Savcılar bir yönüyle Adalet Bakanlığına 
bağlıdırlar. Savcıların lâyıkıyle vazife görme
me halinin cemiyet içinde yapacağı tahribat çok 
büyük olacak, suç ve suçluluğa bir nevi prim 
verilmiş bulunacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Adlî cihazlanmanm kanun, kuruluş, hâkim 

ve savcılarla ilgili kısımları hakkında imkânlar 
nispetinde maruzatta bulunduk. Mütalâalarımız 
dayanağını, Anayasanın 132 maddesiyle başla
yan 3 ncü bölümündeki yargı organlarına tah
sis edilen hükümlerden almaktadır. Bu bölümde 
Anayasanın 134 ncü maddesi hâkimlerden, 
135 nci maddesi mahkemeler kuruluşundan, 
137 nci maddesi cumhuriyet savcılarından, 
139 ncu maddesi Yargıtaydan, 143 ncü maddesi 
Yüksek Hâkimler Kurulundan, 144 ncü madde
si Yüksek Hâkimler Kurulunun yetki ve kadro
larından bahsetmektedir. Keza, Anayasanın ge
çici 13,15,18 ve 19 ncu maddeleri de yine yargı 
organlarıyle alâkalı hükümleri ihtiva eylemek
tedir. Büyük çapta değişiklik yapılacak yargı 
organlarının kanunları bu maddelerdeki ana-
kaynaklardan ve prensiplerden beslenecektir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Adlî cihazın işlemesinde önemli bir faktör 

de harcamaları karşılayacak olan tahsisatlar 
konusudur. Devlet harcamalarındaki cari mas
rafların artırılmaması, tasarrufa gidilmesi dü
şüncesinin Adalet Bakanlığı Bütçesinde tatbiki 
güç, adeta imkânsız gibidir. Umumî bir ifade 
ile; memur maaşları harcamaları, ceza ve tev
kif evleriyle ilgili masraf bölümleri, davaların 
takip, devam ve neticelerinin istihsaliyle alâkalı 
görülen masrafların tek kuruşundan tasarruf 
mümkün olmasa gerektir. Bu masraflardan ta
sarruf etmek veya bu harcamaları yapmamak, 
adlî hizmetin ifa edilmemesi veya geç yapılma
sı neticesini peşinen kabul etmek olacaktır. Bu 
tutum ise, vatan sathında adlî mekanizmanın 

iyi işletilemediğini açıkça ifade ve beyan eyle
mek demektir. Suçüstü vesilesiyle şoföre olan 
otomobil borcunun ödenememesi, fırıncıya ceza
evi ekmek borcunun zamanında verilememesi, 
kırtasiye ve tahsisatının yokluğu dolayısiyle 
kararların yazılamaması, başkâtibin dava arzu
halini kaleme getiren vatandaşa «Bir de dosya 
getirin» şeklindeki talebi, senelerdir verileme
diği için belediye bütçelerini sıkıntıya sokan 
yıllarm biriktirdiği elektrik ve su borçları, pos
ta tahsisatı yetersizliği sebebiyle bazı dosyala
rın Temyize göriderilememesi ve her türlü mu
haberatın durması veya gecikmesi ve saire gibi 
hal ve sebepler; cari masrafı azaltmak, cari 
masraflarda tasarruf etmek değil, Devletin ve 
adlî cihazın itibarını selbetmek, bozmak ve dü
şürmek şeklinde telâkki olunmalıdır. Bu gibi 
hallerde idarei maslahatı tavsiye etmeyi bir ne
vi vazife lâubaliliği telâkki etmek en yerinde 
hareket olacaktır. Bu tarz harekette maddî, ma
nevî hiçbir fayda yoktur. Aksine olarak itibar 
vazifeliler olarak gerekli taihsisatı hem almak 
ve hem de vermek her kademedeki hizmetliler 
için en önemli bir vazifedir. Bu vazifeler zinci
rine Adalet Bakanlığı erkânı, Planlama Teşki
lâtı, Bütçe Komisyonu ve Yüksek Meclisi de 
dahil etmekte hata edilmiş olacağını zannetmi
yorum. 

Kıymetli milletvekilleri, 
Verilen zamanın azlığını hesaba katarak 

maruzatımı burada tamamlamış bulunuyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — M. G. P. grubu adına Sayın 
Mehmet Nebil Oktay, buyurun. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 

M. G. P. nin Adalet Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşlerini arz edeceğim. 

Yıllardır Adalet Bakanlığı bütçesi müzake
relerinde birtakım haklı temenniler ileri sü
rülür, çeşitli noksanlıklar üzerinde ısrarla du
rulur. Buna rağmen, her yıl olduğu gibi bu yıl
da da durum değişmemiş, hiçbir temenni dik
kate alınmamış, hiçbir noksanlık telâfi edile
memiştir. 

Adaletin vatandaşı bezdiren ağır işleyişi 
devam etmektedir. 
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Hâkim bağımsızlığının istismarını önleye
cek süratli denetim imkânları, her bütçe mü
zakerelerinde bütün partilerin ittifakını üze
rinde topladığı halde, gerçekleştirilememiş
tir. 

Medenî Kanunumuzun ihtiyaçlara cevap 
vermekten uzak veya tatbik imkânı olmayan 
'hükümlerinde senelerden beri yapılması düşü
nülen değişiklik gerçekleştirilememiştir. 

Ceza ve Hukuk Usulünün, davaların ağır 
yürümesine sebebiyet veren, vatandaşı tedir
gin eden hükümleri bir türlü ıslah edileme
miştir. 

Ceza infaz sistemi, çağ dışı zihniyetten 
uzaklaştmlamamış, cezanın ıslah edici yönle
rine, eğitici taraflarına ağırlık verilememiş
tir. 

Adalet mekanizmasının yurt sathına den
geli bir şekilde dağılması imkânları yaratı
lamamıştır. 

Yurdun 3 - 5 vilâyeti hariç, ihtisasa göre 
mahkeme kurmak olanakları sağlanamamış
tır. 

Adlî müzaharet müessesesi ıslah edileme
miş, maddî olanaklardan mahrum vatandaş, 
adalet dağıtımının nimetlerine kavuşturulama
mıştır. 

Adliye binaları, adaletin mehabetiyle uz
laştırılması mümkün olmayan perişanlıklarım 
devam ettirmekte; ceza evleri, insanî yaşama 
şartlarından çok uzak ölçüler içerisindeki du
rumlarını muhafaza etmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, 
Adalete olan inanç duygusu, vatandaşa en 

büyük teminatı sağlayan, cemiyetlere huzur ve 
düzen getiren duyguların muhakkakki en bü
yüğüdür. 

Ancak, bu duygunun kendiliğinden doğ
ması mümkün değildir. 

Bir memlekette adalet mekanizması en ağır 
şekilde işliyorsa, bir memlekette vicdanını suiis
timal edebilen hâkimi süratle denetleyebil
mek ve onu layık olmadığı bir camiadan uzak
laştırabilmek imkânları mevcut değilse, 

Bir memlekette, adalet mekanizmasını yur
dun gelişmiş - gelişmemiş her bölgesine, her 
vilâyetine yaymak imkânı mevcut değilse, 

Bir memlekette, mevcut ihtiyaçlara cevap 
vermekten uzak ve medenî münasebetleri kar
şılamaz durumda ise, 

Bir memlekette adaletin icrası, fakir va
tandaşı inak aramaktan uzaklaştıracak kadar 
yahalı ise, 

O memlekette adalete olan-inanç duygusunu 
sağlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye'de bir hukukçu enflâsyonu mevcut 

olJduğu halde, birçok il ve ilçelerimizde hâkim 
buhranı vardır. 

Çoğu zaman Ağır Ceza Mahkemeleri, hâ
kim yardımcıları ile dahi teşekkül edememek
te, heyetlerde durmadan yapılan zaruri de
ğişiklikler, 3 - 5 ayda bitebilecek bir davayı, 
3 - 5 yıl sürüncemede bırakmaktadır. 

ilçelerde zaman zaman bir tek hâkim, as
liye, sulh, iş, kadastro gibi birçok mahkemenin 
görevini yüklenmektedir. 

Bu buhranın başlıca sebebi, coğrafî temi
nat müessesesidir. Aslında buna teminat de
mek mümkün değilidr. İstanbul, Ankara, îzmir 
ve emsali vilâyetleri, muayyen hâkimlerin 
daimî görev yeri haline getiren büyük bir eşit
sizliktir. 

Onun içindir ki, hâkimi her türlü siyasî bas
kının ötesine çıkaran siyasî, idarî ve malî te
minata evet demekle beraber; bir hâkimi, gö
revi süresince en iyi yerde bırakan, diğerine 
ise; hayatı boyunca bu yeri ancak hayal et
me imkânı veren, mahkemelere hâkim bulmak 
olanağını yok eden, birçok il ve ilçelerimizi ye
tişmiş hâkimden mahrum bırakan coğrafî te
minatın kesin olarak lüzumsuz olduğuna ina
nıyor, adaletin; çabuk, dürüst ve yaygın işle-
yebilmesininin ilk şartı, bu teminatın kalkma
sıdır diyoruz. 

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanun
larında düşünülen ve Komisyona sevkedilmiş 
bulunan değişiklik taşanları biran önce ka
nunlaşmayıdır. 

(Hazırlık takkikatının şimdiki büyük mah
zurlarını, bir ölçüde gidereceği muhakkak olan 
adlî zabıta kuruluşu ile ilgili mevzuat biran ön
ce hazırlanmalıdır. 

Ceza Usulünde yapılacak değişikliklerde; 
hiçbir fayda temin etmeyen, aksine; ceza da
valarını sürüncemede bırakan ve esasen hazır
lık tahkikatının bir tekrarından ibaret olan 
ilk tahkikatın kaldırılması mutlaka sağlanma
lıdır. 
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Hazırlık tahkikatının icrasını ehil olmayan 
kişilerin elinden kurtaracak emredici hüküm
ler getirilmeli, bu tahkikatın mutlak surette 
Cumhuriyet Savcıları tarafından yapılması esa
sı konmalıdır. 

Artık manevî tesirini bir hayli kaybetmiş, 
yemin müessesesi, çeşitli yörelerin hususiyetleri 
de dikkate alınarak yeni ve değişik bir şekle 
bağlanmalıdır. 

IBüyük haksızlıklara, adlî hatalara ve suiis
timallere yol açan tercümanlık müessesesi mut
laka tanzim edilmeli, ehliyetli resmî tercüman

lık kadroları ihdas edilmelidir. 

Ceza mevzuatımız yeniden gözden geçiril
meli, Ceza Kanunumuzun çeşitli değişiklikler 
sonucu çelişkiler ve nispetsizliklerle dolu hale 
gelen hükümleri, bu düzensizlikten kurtarıl
malıdır. 

6829 sayılı Kanunla değişik 1918 sayılı Ka
çakçılık Kanunu yeniden ele alınmalı, bazan 
lüzumundan fazla ağır, bazı hallerde ise, lü
zumundan fazla hafif olan hükümleri, ihtiya
ca cevap verir şekle sokulmalı; özellikle, tat
bikatta aksaklıklara ve haksızlıklara sebebiyet 
veren; münferit, toplu, teşekkül halindeki ka
çakçılık tariflerine daha vazıh unsurlar ge
tirilmelidir. 

Toprak reformunun başarı ile uygulanma
sının en önemli şartlarından biri kadastro me
selesi olduğuna göre, Tapulama Kanunu ye
niden gözden geçirilmeli, davaların yıllarca 
sürüncemede kalmasına sebebiyet veren hak
sız itirazlar mutlaka 'önlenmeli, müessir mü
eyyidelere bağlanmalıdır. 

Temyiz Mahkemesinin süratli çalışması için 
gereken imkânlar sağlanmalı, yeni daireler ilâ
ve etmek suretiyle teşkilâtı takviye edilmeli
dir. 

(Bu mahkemenin kararları, iki satırlık komp
rime kararlar olmaktan uzaklaştırılmalı; veri
len kararın doğruluğuna vatandaşın inandırıl
ması sağlanmalıdır. 

Hâkimin en /büyük yardımcısı, işlerin sü
ratle yürümesinde en ağır yükün sahibi olan 
zabıt kâtiplerinin ücret durumları yeniden göz
den geçirilmeli, personel Kanununda yapı
lan haksızlıklar tamir edilmelidir. 

Adlî müzaharet müessesesi, lüzumsuz for
malitelerden kurtarılarak en geniş kapsamı ile > 

işler hal* getirilmeli; fakir vatandaş kuvveti
nin önünde eşit hale getirilmelidir. 

Çocuk mahkemelerinin mevcudolmayışı, bü
yük sosyal problemler yaratmaktadır. Bu mah
kemeler, biran önce kurulmalı, çocuk suçlula
rı diğer suçluların tesirinden kurtaracak ço
cuk cezaevleri adedi süratle artırılmalıdır. 

Adliye teşkilâtı içinde bulunduğu muhace
ret halinden kurtarılmalı, ifa edilen görevin 
önemine uygun çalışma yerlerine kavuşturul
malıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Görülüyor ki, saymakla bitmeyecek ihti

yaçlar karşısında, adalet cihazımız büyük bir 
sallantının içerisindedir. Her yönü ile reforma, 
yeniden düzenlemeye muhtaçtır. 

Bu düzenlemeyi, bu reformu yapmadan Tür
kiye'nin hiçjbir meselesini arzu edilen şekilde 
halletmeye imkân yoktur. 

önümüzdeki yılların bu yeniden düzen
lemeyi sağlar bir çalışma içerisinde geçmesi
ni temenni ediyor, bütçenin adalet camiamız 
için hayırlı olmasını diliyor, sözlerimi bitirir
ken Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 
(M. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — ı&öz sırası Demokratik Parti 
Grubu adına Sayın Kubilay tmer'de, buyuru
nuz efendim. (Demokratik Parti sıralarından 
alkışlar) 

D. P. GRUBU ADINA KUBİLAY ÎMER 
(Konya) — Sayın Başkan, kıymetli milletve
killeri; Demokratik Parti Gru!bu adına hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

Burada görüşmekte olduğumuz Adalet Ba
kanlığı bütçesini, bugüne kadar ve diğer büt
çelerde alışılageldlği tarzda, klâsik ölçüler 
içerisinde ele alacak değilim. Mesele, bugüne 
kadar olan hadiselerle kangren haline gelmiş, 
düzeltilememiş birtakım noktaları her yıl tek
rar tekrar ortaya koymak değil; meseleyi de
rinliğine inerek teşhis etmektedir. Bu yapıl
dığı takdirde birtakım neticelerin yersiz mü
nakaşa ve tenkidinden kurtulur, işin aslına 
ineriz. 

Bir yerde alev var ise, yangını söndürmek 
veya dumanı tüttürmemek için evvelâ o yangı
nı çıkaran veyahut o dumanı tüttüren alevi 
ortadan kaldırmak gerekir. O halde sebebe in
mek durumundayız. 
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Bu ölçüler içerisinde diyebiliriz ki Adalet 
Bakanlığı bugüne kadar (gerçekten güç şart
lar içerisinde çalışmıştır. Diğer taraftan Ada
let Bakanlığı, içine alma durumunda olduğu, 
yani eski tabirle «ağyarını mani, efradını ca
mi olarak» adalet işleriyle uğraşır durumundan, 
zaman zaman çıkan birtakım kanunlarla ve hü
kümlerle, buıgün tamamen değilse de, bir dere
ceye kadar ilgisini keser durum içerisine gir
miştir. 

ISayın Adalet Bakanımız da buradadır; şu ci
heti üzülerek ifade etmek isterim ki, bugün
kü durumda Adalet Bakanlığı, şahısların öte
sinde, cezaevlerine bakmak ve birtakım adli
ye komisyonlarının ve icra memurlarının tâ
yinleri ve kırtasiye işleri dışında hiçbir yet
ki ve salâhiyet içerisinde değildir. Bu çeşit kı
sıtlanmış salâhiyetler içerisinde çalışan bir 
Bakanlığın Adliye Bakanlığı olarak diğer ta
rafları kontrol altına almış olması imkânı 
yoktur. 

'Bu noktadan hareket edildiği takdirde Ada
let Bakanlığının salâhiyetlerinin genişletilme
si üzerinde durulabilir. 'Bunun ele alınabilmesi 
için de, Adalet Bakanlığının bugünkü adalet 
tevzi mekanizmasında hâkim, savcı avukat ola
rak çalışanların her birinin meslekî yönden 
aynı ölçüler içerisinde ele alınmasını sağlama
sı ve bunlar arasında koordinasyonlu bir ça
lışmayı orta yere koyan hükümlerin getiril
mesi lâzımdır. 

Adalet Bakanlığı bunu sağlayabilmek için 
bünyesinde bir hâkim olmak durumu içerisin
de değil - Hâkim demekteki kastımı anlıyor
sunuz ; hâkim olmak sıfatı değil - hukukçu ol
mak sıfatı içerisinde şahıslar istihdam etmek 
ve hizmetleri bu ölçüde tevdi etmek duru
munda olursa o zaman hem hâkimler, hem 
savcılar, hem barolar birliği, istenildiği ölçü
de - muhtariyete varmamak şartiyle - kendi iç
lerinde bağımsız çalışmalarını sağlaya/bilir ve 
!bu ölçülere varmayan bir durumda hukukçu
luk esasını adliye mekanizmasında, bakanlık
ta geliştirme durumu mevcut olduğu takdir
de, Adalet Bakanlığının bu ölçüdeki murakabe
si de hiçbir zaman hiçbir kimsenin tenkit ede
ceği bir durum haline gelmez. 

O halde mesele, adlî hizmetlerin hukukçu
luk mevzuu etrafında birleştirilmesi ve bu ara

da bilhassa yüksek mahkemelerde hukukçu
luk sıfatı içerisinde, hukukçu olanların yer 
almasının sağlanması lâzım. Bununla herhal
de Danıştayı kasdettiğimi anlamışınızdır. 

Türkiye'de adaleti tevzi edebilmek, adale
ti sağlayabilmek için sosyal yapıyı bilmek ve 
bu yapının gereğini yerine getirmek lâzım. 
Kanunlar, bulundukları cemiyetin örf ve âdet
lerini, inanışlarını, düşüncelerini dile getirir
ler. Onlara uymayarak getirilen kanunlar el
bette tatbik kabiliyeti içerisinde olmayacaklar
dır. 

öbür taraftan e s as a müteallik hükümleri 
getiren kanunlar yanında usuli hükümler de 
aynı şekilde olursa elbette tatbik kabiliyetine. 
erişemeyecektir. 

Burada benden evvel sizlere hitabeden arka
daşlarımızın ortaya koydukları, mahkemelerin 
bizatihi kendi işlerinde imkânsızlıkları, bazı iş
lerin uzaması, sürüncemede kalması gibi durum
lar, sosyal yapıyı iyi bilen, durumu orta yere 
iyi koyan hükümlerin mevcut usul hükümlerin
de olmamasından doğmaktadır. 

O halde mesele adaleti kolay, ucuz ve müm
kün olduğu kadar çabuk gerçekleştirmek esas
larına bağlı ve vatandaşın iktisadî gücüne, sos
yal yapısına, bilgi durumuna uyacak usul hü
kümleriyle mücehhez olarak kanunların tedvin 
edilmesi lâzımdır. Bu yapılmadığı takdirde bir
takım palyaitif tedbirler, elbette netice sağlamı-
yacak ve bu suretle mevzuatımız mütemadiyen 
çıkarılan değişiklik kanunları ve ek maddelerle 
dolarak gidecektir. Bunları orta yerden kaldı
rabilmenin en iyi çaresi, buna yerinde bir teşhis 
koymak ve neticeye bu şartlar altında varabil
mektedir. 

Bu arada, idarî yönden, nasıl bölge idarî 
mahkemelerinin kurulması, birtakım hususlarda 
ve bilhassa yüksek mahkemelerin çalışmalarını 
engellemiyecek onlarda her yıl veya ara yerden 
birkaç yır geçtikten sonra yeni birtakım daire
lerin kurulmasını önliyecek tedbirlerin getiril
mesini sağlıyorsa; aynı şekilde, daha evvelleri 
mevcut olup da, yıllardır yılan hikâyesine dö
nen, istinaf mahkemelerinin kurulması da sağ
lanmış olursa, hem meselelerin yerinde tetkikini 
sağlayan mahkemelerin hem de bu mahkemele
rin verdiği kararların bölgeye ve yerine gö 
re tetkiki daha kolay olacak; böylece de Tem-
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yize çok sayıda dâvanın götürülmesinin önüne 
geçilecektir. 

Diğer taraftan bügun mahkemelerdeki dâva 
•nispetinin arttığından şikâyet olunur. Devlet 
idaresinde koordinasyon sağlanmadıkça bu hal 
devam edip gidecektir. Vatandaş birtakım mev
zuları mahkemelere göndermeden, kendi ahlâki 
yapısı içerisinde, kendi eğitimi içerisinde, huku
ka bağlılığı içerisinde halletme durumunda ol
mazsa, elbette her nizayı mahkemeye götürüp 
onun halletmesini istiyecektir. O halde adlî iş
lerin görülmesi yanında bunların sağlanması 
«4a gereklidir. 

Getirilecek hukuk usulünün, ceza usulünün, 
(Ceza Kanununda yapılacak değişikliklerin hu 
'esaslara bağlı olması lâzımdır. Yüksek Hâkim
ler Kanununun, Danıştay Kanununun, Yargıtay 
Kanununun bu esaslara bağlı olarak getiril
mesi lâzım. Aksi halde, ihtiyaçlara cevap verici 
nitelik ve durum arz etmiyecektir. 

Muhterem milletvekilleri, burada bir nokta 
üzerinde durmak gerekiyor. Bu da günümüzün, 
-sosyal açıdan, devleti ve hukuk düzenimizi alâ
kadar eden açılan - hadiseleriyle ilgilidir. 

Malûm olduğu üzere 12 Marttan sonra geli
şen, oluşan ve sıkıyönetim ile bir nizam içerisine 
sokulmak için mütemadiyen çabalar sarfedilen 
birtakım suçlar ve suçlular vardır. Normal bir 
yönetim bunu, istenildiği ölçüde orta yerden 
kaldırma durumunda olamadığı için, Parlamen
to tarafından Sıkıyönetim idaresinin ilânına lü
zum ve zaruret hissedilmiştir Bu lüzum ve za
rureti, bugüne kadar her iki ayda bir yenile
nen sıkıyönetimin devamı açıkça göstermekte
dir, ki normal düzendeki mevzuat bu çeşit suç
ların önlenmesini bugüne kadar sağlıyacak ni
telikte değildir. 

Bu suçlar hakkında, gerek usul hükümle
rinde . gerek ceza hükümlerinde tatbik edilecek 
olanlar şayet istenilen ölçüde olmuş olsaydı, bu
nun bir normal devre dışı yönetimle, sıkıyöne
timle halledilmesi cihetine gidilmez ve bu sıkı
yönetim adeta normal yönetim gibi bir seneyi 
hulan bir müddet devam etmezdi. Bugün bu 
Parlamentoda, basında ve halk arasında müna
kaşa edilen bu mevzuyu açıklıkla ortaya koy
mak ve bunun hal çaresini aramak elbette he
pimizin istediği bir husustur. Acaba bu sıkıyö
netim idaresi bırakılıp normal yönetim dönül

düğünde, Devlete karşı işlenen suçlar istenildi
ği ölçüde, hiç olmazsa bugünkü kadar kontrol 
altına alınabilecek mi? Veyahut sıkıyönetimin 
kaldırılmasından sonra tekrar bir sıkıyönetim 
ilânına lüzum hissettirecek bir durum doğacak 
mı; bu durumun doğmaması için gereken hal 
çareleri getirilecek mi? Bu noktalar göz öniinds 
tutulduğu ve getirilecek hükümler bunlara bağ
landığı zaman elbette netice bir fayda sağlaya
caktır. 

Bu hususta çalışmalar yapıldığını ve Caza 
Kanununda birtakım değişikliklerin yapılmak
ta olduğunu haber almaktayız. Bu mevzua gel
mişken, Ceza Kanunumuzdaki gerek Devlet 
aleyhine olan suçların gerekse diğer suçlanıl 
daha ince olarak tetkik edilmesi, iki de bir Ce
za Kanununun üçer, dörder, beşer maddesinin 
değiştirilmesi suretiyle birtakım tekliflerin de
ğil, Ceza Kanunumuzda, bugün geçen senelere 
nispetle, daha değişik bir sosyal yapıya, karak
tere ve duruma gelen toplumumuzu gerektiği 
şekilde kavrayacak gerekli ve köklü değişme
lerin önümüze getirilmesi; bizim meseleyi bu
rada daha derinden, daha doğru, daha haki
kate yaklaşık olarak münakaşamıza ve neticeye 
bağlamamıza ölçü teşkil edecektir. 

Bunlar yapılmadığı takdirde netice, daha ev
vel bu çeşit tekliflerle gelindiği zaman yapılan 
değişikliklerde de söylediğimiz gibi, palyatif 
tedbirler olmaktan öteye gitmeyecek ve ceza 
hükümlerinde bir koordinasyon sağlanmadığı 
takdirde, birtakım maddeler de bir artırma ve 
eksiltmenin ötesinde bir mana taşımayacaktır. 

Kül halinde vardır, bir mevzuat. Bir espirisi 
vardır, bir kökü vardır. Neyi esas almak istiyo
ruz? Bu durumda esas almak istediğimiz hu
sus belirlidir. Anayasamız Devlet nizamının te
mellerini orta yere koymuştur. Buradan hare
ket edeceğiz ve zaten Anayasaya aykırı olarak 
getirilecek hükümlerin hukukî yollardan dene
timi sağlanmış, bu mevzuda Anayasa Mahkeme
si görevli kılınmış ve buraya hangi şartlar al
tında, hangi kimselerin veya grupların gideceği 
de yine son Anayasa değişikliğiyle gösterilmiş
tir. 

O halde, birtakım hükümleri getirirken bu
günkü Devlet nizamını devam ettirmek, Devlet 
nizamına karşı çıkmış olan anarşist nizam he
veslilerine mani olmak ve normal yaşantıyı da 
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bir neticeye bağlayabilmek için, suçları sadece 
ceza verici değil, terbiye edici vasıflar içinde 
ele alan cihetlerin hükümler arasında yer alma
sına gayret edilmesi lâzımdır, öyle umarız ki, 
Meclislere sevk edilen, sevk edilmekte olan ka
nun maddelerinde bu düşünüşün aynı memleke
tin, milletin insanları olarak bunları hazırlayan
lar tarafından da hassasiyetle ele alınmış ol
ması gereklidir ve öyle olacaktır, c-yl-3 olması 
lâzımdır. Bu böyle alındığı takdirde neticeye 
gitmek zor olmayacaktır. 

Bu arada bir ciheti de burada üzülerek ifa
de etmek isterim. Mahkemelerin bağımsızlığı 
ve bunların kesinleşmeyen kararlarının eleştiri-
lemeyeceği Anayasanın ve kanunların acık, hük
müdür. Buna rağmen, bugün üzerinde ısrarla 
durduğumuz ve bir Anayasa değişikliğini ica-
ibettiren birtakım hareketlerin olduğunu ve 
Devlet nizamının kökünden sarsılmak istendi
ğini biliyoruz. Bunlar hakkında bugünkü mev
cut hukuk kaidelerine ve kanunlara göre veri
len kesinleşmemiş birtakım kararların, bu ara
da bilhassa üzerinde durayım, kesinleşmemiş 
idam kararlarının üzerinde mahkemelere âdsta 
tesir e&erc&sine Parlamentoda beyanda bulun
mak fonksiyon tecavüzüdür. Kaza organının vo-
receği kararlara hürmetkar olmak, daha evvel 
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay bütçeleri müna
sebetiyle yapmış olduğum konuşmalarımda be
lirttiğim gibi, fonksiyonların ayrılması, fonksi
yonları icra eden organların da her birinin di
ğerinin fonksiyonuma., vazifesine hürmetkar 
ohnasını bilmesi lâzımdır. Bu sağlanamadığı öl
çüde, bu yapılmadığı ölçüde karşı taraftan şi
kâyete hiçbir kimsenin hakkı olamayacaktır. 

Bugünkü duruma memleketin ne büyük teh
likeler içerisinden geçip geldiği, milletin ve 
Devletin hangi tehlikelere karşı olduğu bütün 
partilerce görülmüş, Parlamento tarafından 
tespit edilmiş, milletimiz de bunu yakından gö-
rüp bilmektedir. Bu hususta milletin, ülkenin, 
Dsvlet hâkimiyetinin; millet, ülke ve hâkimi
yet üçlüsünden meydana gelen Devletin varlığı
na kasdedenlere karşı birtakım yumuşak ted
birleri, düşünüşleri, af taleplerini, dün aynı 
mevzularda verilen kararlarda ortaya sürme
yenlerin, bugün âdeta af mesleği durumunda or
taya çıkmaları bizim hukukî düşünüşümüzü, 
vicdanî kanaatimizi derin sarsıntılar içerisine 
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i sokmaktadır. Bu, vatandasın Devlet nizamına, 
hukuk nizamına hukukun devamlılığına ve ibir 
kimsenin bulunduğu zaman içerisinde yapmış 
olduğu hareketlerin, bulunduğu zaman içerisin
de muayyen bir neticeye bağlanmasına olan 
imanını, inancını sarsacak bir durumdur. 

Nitekim af mevzuundaki ibir umumî affın, 
çok kısa sürelerde değil, uzun bir zaman sonra 
yapılması bazı faydalar mülâhazası ile olmakta
dır. Her sene af çıkardığımızı düşünün; üç 
dört senede bir af çıkardığımızı düşünün; 
İşlenen suçlarda suçlular bundan mütenebbi 
olma durumu içerisine gitmeyecek, hatta bu 
suçu işlemekte onları daha çok kararlı kılacak. 
Çünkü sonunda, nasıl olsa bu suçun cezasını 
çekme durumu içerisinde olmayacaktır. 

O halde, hukuka bağlılığı bu memlekette 
parlamento olarak kökleştirmek, çıkardığımız 
kanunlara itaati sağlamak, ibu itaaati sağla
mak için icra ve idarenin olduğu kadar, kaza 
organmında verdiği kararlara; askerî kaza, sivil 
kaza yönünden olsun, riayetkar olmaya mec
buruz. Bunu sağlamadığımız taktirde olanlar
dan şikâyete hiçbirimizin hakkı olmayacak
tır. 

Bu espiri, bu ruh içerisinde gidilmediği tak-
I tirde, söylediğim gibi, devletin bir hukuk dev-
I leti olduğu anlayışına bağlanılmadığı, huku-

kun kuvveti değil, kuvvetin hukuku korundu
ğu taktirde işlerin halledilmesine imkân olma
yacaktır. Ama bu ölçülerden sıyrılıp hukukun 
kuvvetine bağlanıldığı, hukuk devletine ina
nıldığı ölçüde, hukuk nizamına, hukukun bir 
nizam olduğuna ve bizatihi devletin ve (de
mokrasinin en dyi nizam, en iyi idare şekli ol
duğuna inandığımız ölçüde neticeye varmamız 
mümkün olacaktır. Bunlara inandığımız ve 
bu inandığımızı tatbikat ile ortaya koyduğu
muz ölçüde netice bizim için ileride elbette 
iyi, ümit verici olacaktır. 

Bu iyi ve ümit verici hususların, bu memle
ketin insanlarının büyük bir ekseriyeti tarafın
dan -ara yerde üç - beş tane çürük olan bizi 
ilgilendirmez- sağlanacağından emin bulunmak
tayız. 

Hüsnüniyet sahibi bir insan olarak, bir hu
kukçu sıfatı ile, bu ölçüler içerisinde Adalet 

I Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milleti-
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mize, Bakanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ve niyaz ederim. 

Hepinizi en derin hürmetlerimle selâmlarım. 
((Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halik Partisi Gru
bu adına sayın Orhan Okay. Buyurun. 

O. H. P. GRUBU ADINA ORHAN OKAY 
(Konya) — 'Sayın Başkan, Yüce Meclisin Sa
yın üyeleri; 

O. H. P. Grubu adına Adalet Bakanlığı 
bütçesi üzerimde görüşlerimizi arz ediyoruz. 

Cemiyetimizde uzun yıllar vuku bulan iç
timaî ve iktisadî gelişim ve diğer çeşitli fak
törlerin tesiriyle yürürlük tarihleri çok eski 
olan Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Hukuk ve 
Ceza Usulü Kanunları ile diğer kanunlarda ge
rekli değişikliklerin yapılması zamanımızdaki 
hal ve şartlara uydurulması bir zorunluluk 
olmuştur. Birinci ve İkinci Erlim Hükümetleri 
12 Mart Muhtırası ışığı altında bu ihtiyacı tes
pit ederek programlarında adlî reformun yapı
lacağını bildirmişlerdir. 

Bu yolda çalışmalar ilk meyvelerini vermiş, 
Adalet Bakanlığı Hukuk Usulü Kanunu ve Hâ
kimler Kanununu Meclise sunmuş bu kanun
lar üzerinde komisyon çalışmaları başlamış ve 
bir kısmı için de bitmiştir. Bu husus memnuni
yet vericidir. Ancak, Medeni Kanun, Ceza Ka
nunu, İcra İflâs Kanuimı ve Ticaret Kanunu 
üzerinde de gerekli değişikliklerin süratle ya
pılması zamanı da gelmiş ve geçmiştir. Bugün 
için Çocuk Mahkemeleri teşkili düşünülmesi 
zorunlu bir husustur. 

Anayasamızın 136 ncı maddesi; «Bağımsız 
Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, iş
leyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenle
nir» der. Halbuki Anayasanın bu hükmüne rağ
men bugüne kadar Bakanlığın bir merkez ku
ruluş yasası yoktur. 1972 yılında dahi bu Ba
kanlık 1327 yılındaki «Adliye ve mezahip ni
zamname'i dahilisi» denen eski bir nizamname 
ile yönetilmektedir. Bakanlıkta bu mevzuda 
herhangi bir çalışma olmadığı gibi, her yıl de
vam eden tenkitler Bakanlıkça itibar görme
mekte ve Bakanlık 60 yıllık eski bir nizamna
meyle yönetilmektedir. Temennimiz odur ki, 
her yıl yapılan bu tenkit Sayın Bakan ve ilgili
ler tarafından itibar görsün ve bu büyük nok
san giderilsin, 

Anayasanın 132 nci maddesi ile mahkeme
lerin bağımsızlığı ilkesi benimsenmiştir. Ba
ğımsızlık ve teminat ise hâkimlerin herkesten 
çok saygılı olması gerekir. Ülkemizde değerli, 
yetenekli, adaletin sağlanmasına bütün imkân
larını kullanan, bitaraf kararlar veren âdil hâ
kimlerin çokluğu iftihar vericidir. Ancak, bü
tün toplumlarda olduğu gibi, teminat ve bağım
sızlık gibi Anayasa haklarından faydalanarak 
bunu kötüye kullanan hakimler de vardır. Hâ
kimlerin kontrol ve murakabesi birçok yönler
den önem arz etmektedir. Yüksek Hâkimler 
Kurulunun tabi olduğu mevzuat ve hükümler 
bu yönden çok noksandır. Ve hâkimlerin kont
rol ve murakabesi de sağlanamamakta, her 
türlü kontrolün dışında kalmaktadırlar. Bu 
amaçla Meclise sevk edilen Hâkimler Kanunu
nun tadili ise bildirilen hususları tam anlamıy
la karşalayabülecek imkânlara sahibolarak çık
malıdır. 

Gece şahsî alemlerinde sabahlayan hâkim
ler normal mesai saatlerinin başlangıcından 
çok sonra ve hatta aymı gün akşama kadar 
mahkemeye gelmedikleri ve vücut yorgunluk
larını dinlendirdikleri bir vakıadır. Normal 
mesai saatini geçirerek işyerine gelen hâkim ve 
savcıların, şu veya bu hâMm veyahutta savcı
nın odasında toplanarak uzun süre çay, kahve 
içme alemleri, işe başlamalarını bir kat daha 
geciktirmektedir. Kış günleri uzak dağ köyle
rinden gelmiş, pek çoğunda ısıtma tesisi bu
lunmayan harap adliye binalarının kapısında 
elleri ve ayakları soğuktan morarmış kimsele
rin bekletildiklerinin pek çoklarımız şahidi ol
muştur. Mahkemelerde kararların aylarca ya
zılmaması, davaların (basit nedenlerle yıllarca 
uzatılması, lüzum olmadığı halde verilen Ikeşif 
kararları, bir dosyada em az üç beş defa keşif 
yapılması, vatandaşların tezyif ve tahkire uğ
raması, adliyelerde günlük olağan hadiselerdir. 
Bilhassa fazla keşfe gitmeyi mutat hale getir
miş ve böylece haklarında zan ve şüpheyi çek
miş hâkimlerden bir kısmı hangi sebepledir ki, 
bilinmez Yargıtay Üye Yardımcılarına getiril
mektedir. Yüksek Hâkimler Kurulundaki yet
kili zevattan sorulduğunda, bu hâkimlerin, 
bahis mevzuu olan durumları gözönüne alına
rak vatandaşla teması olmayan görevlere 
atandıklarımı söylemektedirler. Böylece, taraf-
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larm haklarının korunması bakımından son 
ümitleri olan Yargıtay Mahkemeleri hakkımda 
da bazı zan ve endişeler doğmaktadır. Dene
tim ve murakabe hâkimler üzerinde tam anla-
miyle kurulamamıştır. Hâkimler hakkındaki 
şikâyetler ekseriyetle o bölgede bulunan kı
demli hâkimlere verilmekte ve bu hallerde hâ-
kimıler arasında kurulan yakım dostluk ve ar
kadaşlık bağları bazan haklı şikâyetleri tespite 
imkân vermemekte ve vatandaş mağdur olmak
tadır. Bazan da aksi olmakta, evvelce hâkimler 
arasında doğan husumet bu tahkik mevzuunda 
kullanılmakta, dürüst ve bitaraf hâkimler hak
kında tanzim edilen raporlar en azından onları 
manen huzursuz kılmaktadır. 

Baz?, hallerde şikâyet mevzuları tahkikatı ya
pan hâkimlere şu veya bu şekilde intikal ettiği 
için herkes için var olan bir beşerî zaıf ortaya 
çıkmakta ve bu etkiler sebebiyle tahkikata me
mur edilen hâkim peşin hükümlü hareket etmek
te ve tahkikatla ilgili delilleri tarafsız olarak 
salimen toplayamamakta ve bu durum ise 
bazan hakkında tahkikat yapılan hâkimi ve ba
zan da şikâyetinde haklı da olsa müracaat sahi
bini mutazarrır etmektedir. 

Bazı mahkemelerde ise sık sık görülen olay
lardan biri de hâkimlerin avukatlara karşı olan 
tutumudur. Kendilerine davaların takibinde ve 
her türlü adlî muamelelerin yapılmasında yar
dımcı olması gereken avukatlara karşı birçok 
hâkimlerimiz meslekdaşlık şeref ve vakarına ya
raşır şekilde muamele yaptıkları halde istisnaî 
de olsa bazı hâkimler avukatları rencide etmek
te ve onlara avukatlık görevlerini ifaları sırasın
da haşin muamele yapmaktadırlar. Avukatların 
da bu yönde vakar ve haysiyetlerini koruyabil
meleri ve görevlerini lâyıkıyle yapabilmeleri için 
Avukatlık Kanununa yeni bazı hükümlerin geti
rilmesi zorunludur. Bu arada söylemeden geçe
meyeceğimiz bir husus da, Hukuk Muhakeme
leri Usul Kanununun 61'nci maddesine göre bazı 
yerlerde davaya vekil olarak girebilen ve iş ta
kibini mutat sanat haline getirmiş olan dava ta
kipçilerine hiç olmazsa kanım hudutları içinde 
iş takibiyle ilgili müktesep haklarının tanınma
sı suretiyle daha rahat çalışma imkânı verilme
lidir. 

Yabancı ülkelere yurdumuzdan çok miktarda 
işçinin gitmesi evvelce g'öze görünmeyen yepye

ni bir durumu ortaya çıkarmış ve Adliye Vekâ
leti nezdinde tercüme büroları kurulmasını zo
runlu kılmıştır. Halen tatbikat, ceza davaların
da mahkemelerce tayin edilen tercümanlara suç 
üstünden para ödenmek suretiyle dış devletler o 
gidecek olan talimatların tercümesini yaptırmak 
veya dış devletlerden gelecek olan belge ve tali
matların tercümesini yaptırmaktan ibarettir. 
Hukuk davalarında ise mahkeme veznelerine 
mahkemelerce takdir edilen tercüme ücretleri 
yatırılmakta keza mahkemelerin tayin ettikleri 
tercümanla? vasıtasıyle gerekli tercümeler yaptı
rılarak yatırılan ücretler kendilerine ödenmekte
dir. Bugünkü tatbik edilmekte olan sistemin bü
yük sakıncaları vardır. Bir defa tercümeler çe
şitli kimselere yaptırılmakta her türlü muraka
beden uzak olarak yapılan bu tercümeler huku
kî deyim ve ibarelere uymamakta gerekli karar 
verilirken büyük hukukî hatalara sebep olun
makta ve ayrıca tercümanların mahkemelerce 
tayini zabıt kâtibi, tercüman ve hatta hâkim -
tercüman anlaşmaları sebebiyle büyük yolsuz
luklara yol açmaktadır. Ankara adliyesinde ya
pılan tercümeler bu iddialarımızın tipik örneği
dir. Ankara adliyesinde zabıt kâtipleri tercüme 
ücretlerinin yüzdesi üzerinden açıkça tercüman
larla pazarlıklara giriştikleri bir vakıadır. Hal 
böyle olunca suç üstünden ödenen paraların mik
tarları fahiş olmakta, bu ise Hazineyi büyük öl
çüde ızrar ettiği gibi büyük miktar üzerinden 
takdir edilen hukuk davalarmdaki tercüme üc
retleri de vatandaşı ızrar etmektedir. 

Bu sistemle yapılan tercümeler gittikleri il
gili devletlerce yetersiz ve noksan olmaları no-
deniyle geri çevrilmekte bu da Bakanlıkta ilgi
lileri zor duruma sokmaktadır. 

Bu izah ettiğimiz sebeplerle Bakanlık nezdin
de tercüme bürolarının kurulması ve bu büro
larda hukukî deyimleri bilen tercümanlar bulun
durulması Bakanlığın kontrol ve murakabesinde 
olan bu tercüme bürolarını resmî ehli hibre ola
rak kabul eden hükümlerin usûl kanunlarına ve 
diğer mevzuata sokulması ve böylece sıhhatli 
tercümelerin yaptırılması hem Hazineyi hem de 
vatandaşı. ızrardan koruması için lüzumludur. 
Dış piyasada yüksek ücret bularak çalışan ter
cümanların, buralarda çalışmaları ayrıca bir yan 
ödemeyi zorunlu kılar. Bu husus Bakanlıkça dü
şünülmeli ve yeteri kadar tercüman kadrosu he-
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men verilmelidir. Buna karşılık tercümelerden 
hare alınmak suretiyle Hazineye gelir sağlamak 
mümkün olur. Bu bürolar kurulmadığı takdir
de Hazine ve vatandaş ızrarı devam edecektir. 

Temyiz Mahkemesindeki işlerin çokluğu, bu 
yüksek mahkemece kararların incelenmesinde 
gecikmelere sebep olmaktadır. Son olarak Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki bazı de
ğişiklikler Yüksek Heyetinizce tasvip edildiği 
takdirde kanunlaşacak ve bu gecikmeleri önleyi
ci bir tedbir niteliğinde olacaktır. 

Ancak, bu tedbirler de Yargıtay incelemele
rinin gecikmesini Önleyici nitelikte değildir. Yar-
gıtayın yeni daire ihdasları, yeni kadrolarla tak
viyesi çalışmaları süratlendirecek ve dosyalar 
üzerinde daha rahat inceleme imkânı verecek
tir. Bilhassa Birinci Dairesindeki işlerin çoklu
ğu, murafaalı duruşmalara bu Daireye geldik
ten ancak bir, birbuçuk yıl sonra bakma imkânı 
vermektedir. Böylece aldığı cezada bozma ile 
beraat edecek bir kimsenin bu süre içinde fuzu
lî yatışının manevî acısını duymaması mümkün 
değildir. 

Bu dairenin öncelikle aynı mahiyette davala
ra bakan ve işlerini bölen ikinci bir daire ile tak
viyesi, bu işlemin süratle yapılması zorunludur. 
Ayrıca, Yargıtay Teşkilât Kanununun da hemen 
Meclise şevki gereklidir. 

Temyiz Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Ku
rulu Adalet Bakanlığına nazaran çalışma yönün
den müstakil kuruluşlardır. Bu kuruluşların 
Türkiye'nin başka illerinde bulunmalarında ge
rek çalışmadaki rahatlık bakımından ve gerekse 
Ankara merkezine toplanan siyasî kuruluşların 
yan etkilerinden uzak olma bakımından daha iyi 
olacağı kanısındayız. Bir örnek olarak, Yargıta-
yın uzun yıllar Eskişehir'de bulunduğu gösteri
lebilir. 

Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerinde du
rum üzücüdür. Birçok ceza evi gayrisıhhî şart
lar altında olup mahkûm ve mevkufların yaşan
tısı da iç acısıdır. Şu veya bu şekilde kaderin 
cilvesiyle bu yerlere düşenlerin de normal in
sanlar kadar yaşamaya hakları vardır. Bu gay
risıhhî şartlara havi ceza evlerinin küf kokan 
koğuşlarında üst üste yatan ve kış günlerinde 
yeteri kadar yakacak bulamadığı için titreşen 
bu insanlara gerekli alâkayı göstermek Bakanlı
ğın görevidir. Ceza evlerinde mevkuf ve mah

kûmlar için ödenen çiğ gıda bedeli azdır. Bu be
delle verilen yiyecek maddeleri insan için gerek
li kaloriyi verecek gıdayı almaya yeterli değil
dir. 

Ayrıca, ceza evlerindeki personelin yetiştiril
mesi kendisine has özelliği olan bir husustur. Bu 
yerlerde nizamı sağlayan, ceza evinin iç emniye
tini düzenleyen görevlilerin idareci ve gardiyan 
olarak kısa süre de olsa bir kursa tabi tutulma
sı, bu kurslarda liyakat ve ehliyet gösterenlerin 
bu görevlere atanması gerekir. Talipliler arasın
da vaki rastgele tayinler birçok mahzurlar do
ğurmaktadır. Sık sık görülmektedir ki, bazı ce
za evlerinde görevlerini suiistimal eden gardi
yanlar ve cezaevi müdürleri, menfaat karşılığı 
silâh ve uyuşturucu maddeleri cezaevlerine sok
maktadırlar. Keza cezaevlerinde kumar, esrar, 
diğer sapık cinsel olaylar süratle gelişmekte, ge
rekli tedbirler alınmamaktadır. Küçük kasa
balardaki cezaevlerinde suçlu küçük çocukların 
normal çağlardaki mahkûmlarla bir arada bıra
kıldıkları her zaman görülen olaydır. Birçok ce
za evlerinde «dam ağası» denilen azılı mahkûm
lar diğerleri üzerinde manevî baskı vasıtası ola
rak bu ceza evi yetkililerince kullanılmaktadır. 
Ceza evlerinin Ortaçağ zihniyetindeki zindanlar 
olmaktan çıkarılıp iş atelyeleri haline getirilme
si ve imkân nispetinde mahkûmların eğitilmesi 
arzu edilen hallerdir. Ceza evlerine yukarıda 
izah ettiğim gibi kalifiye müstahdemlerin alın
ması, ayrıca su ihtiyacı, ısıtma ve ısıtma için ye
terli ödeneklerin verilmesi ve devamlı kontrol-
larm yapılması suretiyle sıhhî şartlar altında al
nı kara yazılı insanların yaşatılmasına çalışmak 
Bakanlığın görevidir. 

Cezaevi infaz işlerini tedvir ile görevlendiri
len savcılar ve yardımcılarının da bu işte ihti
saslaşmış kimselerden seçilmesi ve ayrıca hiç ol
mazsa müstakil ağır ceza merkezlerindeki ceza 
evlerinin müdürlüklerine savcıların tayini sure
tiyle sıkı bir şekilde murakabe altında bulundu
rulması arzu edilen ve yapılması istenen husus
lardır. Hazırlık tahkikatı yapma yetkisi Cumhu
riyet Savcısına ait olmasına rağmen, bu yetki
ler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hük
müne göre jandarma ve emniyetçe kullanılarak 
tahkikatın büyük bir kısmının bu görevlilerce 
yapılması ve bu sebeple yetersiz kişiler tarafın
dan yapılan hazırlık tahkikatında leh ve aleyh-
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teki deliller tam olarak toplanamamakta dolayı-
siyle bazı suçlular delil yetersizliği ile salınmak
ta, bazan da hadiseyle ilgili olmayan kimseler 
suçlu olarak tutulmakta ve adliyeye sevk olun
maktadır. Kifayetsiz tahkikatla adalet huzu
runa çıkan ve uzun süre tedirgin edilen vatan
daşların sayısı bir hayli artmış durumdadır. Ar
tık bu tahkikatlarda ihtisaslaşmış bir adlî zabıta 
kurulması, savcıların emrinde çalışması zorunlu
dur ve bu büyük bir ihtiyacı karşılar kanısında
yım 

Bugün ise bir adlî zabıta mevcut olmayıp za
bıta kuvvetleri bu görevi diğer görevleriyle bir
likte yapmakta bu sebeple de ihtisaslaşmış bir 
adlî zabıta bulunmamaktadır. 

Adalet Bakanlığı, yeteri kadar mefruşat, ya
kacak, posta ve ısıtma giderlerinden adalet dai
relerine tahsisat göndermediği ve tahsisatın da 
yeterli olmadığı bilinen bir olaydır. 

Bazı adliye binalarında, mahkemelerin meha
betiyle kabili telif olmayacak şekilde eski eşya
ların bulunması, hâkimlerin odalarının mefru
şatının adliyenin ciddiyeti ile kabili telif olma
yacak şekilde yıpranık ve yırtık olması, bunlar
dan doğan pisikolojik etkiler hakikaten üzücü
dür. Süratle mahkeme salonlarının ve hâkimle
rin odalarının tefrişi, eksikliklerin giderilmesi
nin zorunlu olduğu kanısındayız. 

Isıtma tahsisatı bulunmadığından, yeterli 
olmadığından veya zamanında gönderilmediğin
den, kalemde palto veya perdesüyle çalışan ve 
kendisini ısıtmak zorunda kalan kâtip ve mü
başirlerden hizmet beklemek zordur. 

Posta ödeneği olmadığı için mahkemelere 
ait birtakım yazışmaların gecikmesi davaların 
fuzulen uzamasına sebebolduğu gibi, posta öde
neğinin yokluğu bazı üst makmelerce yapılan 
tahliyelerin mahalline geç gitmesine sebebool-
makta bu da mevkufiyetin fuzulen uzamasına 
ve mevkufun haksız olarak hürriyetinden mah
kûmiyetine sebebolmaktadır. ıSuçüstü ödenekle
rinin verilmemesi veya noksan gönderilmesi, 
birçok davaların yersiz uzamasına sebebolmak
tadır. Şoförler dahil istihkak sahiplerinin ala
cakları her yıl büyük miktarlarda düyuna kal
makta, vasıta sahipleri ceza davalarının keşif
lerine gitmek istememekte, bu ise Hükümetin 
itibarını vatandaş nezdinde sarsmaktadır. Bil
hassa Adalet Bakanlığına ait suçüstü ödenekle

rinin Maliye Bakanlığınca sık sık bloke edil
mesi bu müşkülâta sebebolmaktadır. 

Keza mahkemelerin arşiv teşkilâtının olma
ması da birçok adliyede davaların uzamasına 
sebebolmaktadır. Bir dosya için gerekli delil 
olan ve daha evvelce cereyan etmiş bulunan bir 
dava ile ilgili dosyanın bulunamaması, bu dos
yanın sonucuna bağlı olan davayı yıllarca uzat
maktadır. Bu ise bazı hakların ziyama sebebol
maktadır. 

Yine mahkemelerde yeteri kadar kâtip ve 
mübaşir kadrolarının bulunmaması, hâkimlerin 
işlerin zorlaştırmakta, bazı mahkemelerde hâ
kimler bizzat kararları kendileri daktiloda yaz
mak zorunda kalmaktadırlar. Bu ise işlerin uza
masını, kararların uzun süre yazılmamasmı ge
rektirmekte ve böylece işlerin aksama ve uza
masına sebebolmaktadır. 

Adliye binalarında en büyük tehlikelerden 
biri olan yangınlara karşı alınmış yeterli tedbir
ler bulunmamaktadır. Bu sebeple sık sık radyo
lardan ve gazetelerden yanan adliye binaları
nın mahallerini ve isimlerini duymaktayız. Ad
liye binaları yangınlarını önleyici tedbirlerin 
dikkatle ve itinayla alınmasını sağlamak, bu 
tedbirleri kontrol ve murakabe etmek de Ada
let Bakanlığının görevleri arasındadır. 

Noter Kanunu bazı hususları değiştirilerek 
çıkmış ve bu mevzudaki tenkitleri kısmen de ol
sa önleyecek nitelikte bulunmuştur. Ancak biz
ce en iyi hal yolu, noterlerin devletleştirilmesi 
ve böylece her ilçe ve ile tayin edilecek noter
ler vasıtasiyle hem hizmeti halkın ayağına gö
türmek imkânı sağlanacak ve hem de zaten iş
leri çok olan noter muavini görevinde bulunan 
başkâtipler birçok yerlerde bu külfetten kurtu
lup kendi kalem işlerinde daha iyi çalışma im
kânına sahibolacaklardır ve böylece noterlik 
müessesesi de her iktidarın kendi yakınlarına 
dağıttığı bir arpalık haline gelmekten kurtula
caktır. Noter gelirleri de Hazineye büyük çapta 
irat sağlamış olacaktır. 

Sözlerime son verirken bir noktaya değin
meden geçemiyeceğim. 27 Ocak 1972 tarihli 
Hürriyet Gazetesinde çıkan bir beyanında Sa
yın Suat Bilge, Genel Başkanımız Sayın İnönü'
nün T. B. M. M. Birleşik Toplantısında yaptığı 
idam cezalariyle ilgili konuşma dolayısiyle bir 
soruya verdiği cevapta, «Mahkemeler devam 
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ederken idam cezalarının kaldırılmasını öngö
ren bir kanun tasarısının hazırlanması imkân
sızdır. Böyle bir kanun çıkarsa Anayasaya ay
kırı olur.» demişlerdir. 

Bu beyan, T. C. Adalet Bakanından, hele de
ğerli bir hukukçudan beklenmesi mümkün ol
mayan bir beyandır. Tahminimiz odur ki. gaze
teye yanlış geçmiş olsun. Çünkü bu beyanın, 
hukukî bir esasa dayanarak izahı mümkün de
ğildir. Kanunların ne şekilde teklif edildiği ve 
ne suretle Meclislerde müzakere edildiği malu
munuzdur. idam cezalarının hükümleri kesin
leştiği takdirde, bunların Meclisteki müzakere 
tarzları keza hepmizin malûmudur, idame ceza
larının kaldırılması hakkındaki kanun teklifi
nin bası kimseler hakkında cereyan eden dava
lar ve onların sonuçlarına inhisar ettirmek, ge
nellik vasfını alıp hususi bazı hadiselere inhi
sar ettirmek olur. Ceza kanunları ve ceza usul
leri kanunlarının tadilleriyle ilgili kanunlar 
Meclislerde müzakere edilirken, benzeri yüzler
ce olayla ilgili duruşmalar mahkemelerde de
vam etmektedir. Bu durumda, mahkemede de
vam eden her hadiseyle, ilgili kanunun Meclis
te müzakere edilemiyeceğine göre, ceza kanun
larında ve bunların mahkeme usullerini tayin 
eden usul kanunlarında yapılacak her değişik
liğin bu mantıkla Anayasaya aykırı görülmesi 
gerekir. Bunun hukuk prensipleriyle izahının 
mümkün olmadığı kanısındayız. 

idam cezalarının kaldırılmasıyle ilgili 1970 
yılında verilen eski bir kanun teklifi halen Ada
let Komisyonunda bulunmaktadır. Bu hususta 
karar vermeye yetkili Yüce Heyetinizin vere
ceği kararın Anayasaya aykırı olan hiçbir yönü 
bulunmaması gerekir. 

Kanunlarımızda siyasî suçlar bellidir, sarih
tir; hangi suçlar siyasî suçtur diye bir sorun 
olamaz. Anarşik bir ortamdan çıkmaya çalışan 
Türkiye'de, kin ve nifak tohumları atılmaması 
huzur ve sükûnun temini için basın suçlarına, 
siyasî suçlara ve bir ksıını âdi suçlara şamil ol
mak üzere bir af lüzumuna inanıyoruz. 

Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi 
saygıyla selâmlarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan görüş
meler bitmiştir. Şahısları adına konuşmak iste
yen sayın milletvekillerine söz vereceğim. Sayın 
Mustafa Kaftan?... Yok, Sayın Hasan Tosyalı, 
buyurunuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet 
Bakam ve Bakanlığın mümtaz mensupları; 

Grupları adına konuşan arkadaşlarımız, Ada
let Bakanlığı Bütçesini ve Bakanlığa ait mese
leleri derinliğine ve genişliğine arz etmiş bulu
nuyorlar. Bendeniz yalnız şahsî görüş ve te
mennilerimi kısaca arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen hiç temas 
edilmeyen bir mevzu; Adlî Tıp Müessesemiz: 
Yüksek malûmları olduğu üzere Adlî Tıp Mü
essesemiz, Adlî Tıp Meclisi, Morg Müdürlüğü, 
Kimya Şubesi ve Fizik Tetkikleri Şubesi gibi 
şubelerden müteşekkildir. Adlî tıbbın verdiği 
raporlar kesindir, mahkemelerimizi bağlamak
tadır. Böyle çok mühim ve nihaî vazife gören 
bu müesesenin mevcut personeli azdır; mües
seseden gün geçtikçe uzaklaşmaktadır. Mevcut 
personel noksanlığı yüzünden. Adlî Tıbba gi
den birçok tetkik mevzuu hususlar gecikmekte 
ve neticede mahkemeler gecikmekte, hak elde 
edilmesi gecikmektedir. 

Adlî Tıb Meclisinde, şubelerinde uzman ola
rak çalıştırılan kimselerin yetiştirilmesi çok zor, 
uzun zaman alıcı bir mevzu. Buralardaki ar
kadaşlarımız, son çıkardığımız Personel Kanu
nu ile kendilerinin tatmin edilmediği iddiasın
da olduklarından mağdur görünmektedirler. 
Bunun için de uzman eleman bulunamamakta
dır. Meselâ Fizik Şubesi Müdürlüğünün boş 
olduğu söylenmektedir. Bu şube ki, balistik 
silâh muayenesi, mermi muayenesi, imza muaye
nesi, yazı muayenesi gibi çok mühim işleri ya
pan bir şube. Bu bakımdan, Adlî Tıbta çalışan 
uzman elemanların, meclis üyelerinin ve şube 
müdürlerinin maddî ve mânevi bakımdan tat
min edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını 
temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, pek çok mektup 
alıyoruz, Seçim bölgelerimizi gezdiğimizde ha
pishanelere de uğramayı ihmâl etmiyoruz. Bir
çok arkadaşımızın beyan ettiği gibi, hapishane
lerimizde bugün, hakikateıı çok büyük bir tıka
nıklık var, bilhassa iskân, iaşe, ibate, ısıtma ve
saire bakımından. 

Ben, geçen sene tatil ayında Kastamonu'nun 
Taşköprü ve inebolu ilçe hapishanelerini gez
dim, arkadaşlarım. 36 kişi için yapılmış olan bu 
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hapishanelerde, İnebolu'da 212 İrisinin, Taşköp
rü'de de 146 kişinin, sıkıştırılmış olduğunu gör
düm. Hakikaten çok büyük ıstırap içinde ol
dukları, görülen manzaradan belli idi. 

Ben, çok kıt imkân verildiğini takdir eden
lerdenim. Yalnız, kaderin kurbanı olmuş, haklı 
veya haksız hapishaneye düşmüş vatandaşları
mızın orada ıslah olmalarını, elden çıkmamaları
nı, mahvolmamalarını temin edecek huzurun, ba
kımın, iyi iskânın Adalet Bakanlığınca temin 
yoluna gidilmesini temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, pek çok arkadaşı
mız temas buyurdular, ben de önemine binaen 
temas edeceğim. Adliyemizde karar veren hâ
kimdir; fakat bu kararı oluşturan başkâtip ve 
zabıt kâtipleridir. Bunlara fazla mesai veril
miyor. Saat 17,00'de mesai bitiyor. Ondan son
ra bütün işleri yürüten bu kimselere fazla 
mesailerinim verilerek işlerin hem kolay yürü
mesini, çabuk yürümesini ve hem de bu arkadaş
ların sızıltısına meydan verilmemesini temenni 
ediyorum. 

Aynı şekilde hapishane gardiyanlarının da 
derdi var. Orada memur olan insanlar, ömrü 
boyunca hapishane hayatı yaşıyorlar. Bunların 
da gördükleri vazifenin önemine binaen, maddî 
bakımdan, \ mahrumiyet mi deriz ismine, yoksa 
gördüğü işin müşkülâtı mı deriz - bir yan ödeme 
ile taltif edilmeleri haklı olur kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir husus şu; 
hâkimlerin coğrafî teminat meselesi. Bu, hu
kukun üstünlüğünü temin eden hâkim arkadaş
larımızın, hiçbir tesir altında kalmadan vazife 
görmelerini temin için iyi niyetle tesıis edilmiş 
bdi' usûl. Maalesef bugün gayesine ulaşmış 
değildir veya yanlış tatbikat yapılmaktadır. Her 
nasılsa, mükemmel bir yeri elde eden bir hâkim 
14 seneden beri orada; kendine göre iyi olma
yan bir yere gönderilmiş olan bir arkadaşımız 
da 15 - 20 yıldır oradan ayrılamaz durumda. Bu 
duruma mutlaka son vermemiz lâzımdır. 

Adalet Bakanlığı, hukuku tesis eden bir Ba
kanlık olmasına rağmen bünyesindeki kuruluş
larda hukuksuzluk vardır. Biri mükemmel bir 
yerde yıllar yılı duracak, biri de kendine göre 
mükemmel sayılmayan bir yerde yıllar yılı du
racak.. Bu doğru değil. Bunun en kısa zaman
da düzeltilmesi lâzım. 

19 . 2 . 1972 Ö : 2 

Buna muvazi olarak, hâkimlerin teftiş ve 
kontrolü müessesesinin zaman geçirilmeden va^ 
tandaş lehine ihdas edilmesi gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir husus da, 
hukukun üç ana prensibinden olan, hakkın el
de edilmesi; süratli, kolay ve ucuz olmasıdır. 

Bugünkü Ceza Usûlü, Hukuk Usûlü, İcra if
las kanunlarımızın tatbikatı maalesef mahkeme
lerin çok uzamasına sebebolmakta, hakkın elde 
edilmesini güçleştirmekte, uzatmakta, çok zor 
yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir çocuk düşüne
lim. Daha küçük yaşında elini ateşe uzattığı 
zaman, elini yaktığında çekiyor ve bir daha 
ateşe uzanmıyor. Bir suç işleyen insanın ce
zası anında verilirse, o bir cezadır, o bir müey
yidedir, ondan ders alınır: Fakat ıiki - üç se
nede bir suçun cezası yerine getirilirse, o ceza 
olmaktan çıkıyor. Aynı şekilde, diğer husus
lar. Binaenaleyh, Usûlü Muhakemat kanunları
mızın tatbikatından doğan geç hak elde 
edilme, pahalı hak elde edilme işine mutlaka 
son verilmesi lâzımdır. 

IBİAŞKİAN — Sayın Tosyalı, görüşlerinizi 
sonuçlandırınız lütJfemı. 

HASAN TOSYALI ((Devamla) — Tamam 
efendim, Ibitiriyiorum. 

(Bu şeklide, müddetimiz içerisinde, fikir ve 
temennilerimi arz etmiş bulunuyorum, bunla
rın yerine getirilmesini Bakanlıktan ve Hükü
metten temenni eder, saygılarımı sunarım. 
(M. G-. P. sıralarından alkışlar.) 

IBAŞK1AN — Sayın Abdurralhman Şeref 
Laç, buyurunuz. 

AIBIDUBRAHMANT ŞEOEtEF LÂÇ (istanbul) 
— Mulhterem Balkan, muhterem milletvekil
leri ; 

Bir 'büyük Bakanlığın, Adalet Bakanlığının 
ıbütçösdni müzakere ediyoruz ve karara bağ
layacaksınız. Ben de bir - iki mesele hakkında 
şahsî görüşlerimi arz edeceğim. Çünkü vakit 
dar, çtok mühim meseleler var. Pek çok mev
zu etrafında rahatça konuşmak mtümkün ama, 
vakit darlığı buna mani oluyor. 

Mulhterem arkadaşlarım, Bütçe Raportörü 
Manisa Milletvekili Sayımı Hilmi Okçu Bey
efendimin raporunu okudum. Oldukça iyi bir 
tetkik mahsulü olarak huzurlarınıza getirmiş
tir. Ele almmamılş bazı müihim hususlar da 
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vardır. Fakat ibu rapora değil,-dokuman dok
sanlığına izafesi mümkün bir kusur olsa gerek. 

Raporun cem kısmında; 
1. Cezaların infazına dair olan 647 sayılı 

Kanundaki aksaklıkların izalesi için, 
2. Uyu'şmazlık mahkemesinin kuruluş ve 

işleyişini yeniden düzenlemek için, 
3. Ceza davalarının süratle ve isabetle ne

ticeye bağlaınıması iğin, 
4. Adlî zabıta teşkilâtının kuruluşu için, 
5. (Basın hukukunun Anayasadaki hü

kümlere mütenazır olarak yeniden düzenlen
mesi için, 

16. Türkiye'de öocuk mahkemelerinin ku
rulması içim, 

7. Adlî Sicil Kanununda, günün şartla
rına uygun olarak değişiklikler yapılması 
için, 

8. Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 
28 defa değiştirilmiş bulunan Türk Ceza Ka
nununun esalı şekilde düzeltilmesi ve tadilâta 
tabi tutulması idin, 

9. Pek mühim ve resmî bi r ehli hibre 
müessesesi olan Adlî Tılbibm, günden güne ar
tan iş hacmi karşısında, bu müesseseye daha 
rasyonel, daha faydalı 'bir çalışma zemini te
min için; Adalet Bakanlığınca ve Hükümetçe 
•dalamalar yapıldığı ve tasarılar hazırlandığı 
anlaşılmaktadır. 

Yinev raporun hukuk kısmımdan; Yeni bir 
Hukuk Yarigılama Usulü Kanununun hazır
landığı ve Meclise seıvkedildiği ve Medenî 
OKanum hakkında bir Öntasarı hazırlandığı an-
laşıim'aktadır. 

özlük işleri kısmından da; sion Anayasada
ki değişiklik dolayısıyle Yüksek Hâkimler Ku
rulu ve Yüksek Savcılar Kurulu için 46 sa
yılı Kanunda değişiklikler yapan ve Yargıtay 
Teşkilât Kanununun yeni baştan tanzimi 
için çalışmalar yapan ve tasarılar hazırlayan 
Bakanlığın faaliyetlerinden bahsedilmektedir. 

Bu pek miüJhim meseleler hakkında uzun 
«amandan beri mesai sarfetmekte bulunan 
Adalet Bakanlığı Ceza işleri Umum Müdür
lüğü, Hukuk İşleri Umum Müdürlüğü ve Öz
lük işleri Umûm Müdürlüğünü takdir ve teb
rik etmek lâzımdır. Çünkü muhterem arkadaş
larım, bu mevzuların her biri başlı başına 
ehemmiyeti haizdir. Bunların her biri, ada

letin tavziiaıde vatandaşa huzur temin ede
cek, Türk Milletinin Anayasa ile temin edil
miş bulunan hürriyetlerini, hukukunu muha
faza ve müdafaa edecek olan büyük adalet 
müesseseleridir. Bu çalışmaların kısa zaman
da salim neticelere ulaştırılmasını muhterem 
Adalet Bakanımızdan ve onun kıymetli teşki
lât arkadaşlarından Türk Milleti ehemmiyetle 
beklemektedir. 

Şimdi, bunlardan üçünü kısaca ele almak 
istiyorum., 

11. Anayasamızın, basınla ilgili 22 ve 27 nci 
maddelerine mütenazır olarak, basın huku
kunun yenliden düzenlenmesi hususunda yapıl
makta olan çalışmalar ve lüzumlu kanun ta
sarısı veya kanun tasarıları süratle, amia pek 
süratle Türkiye Bütyük Millet Meclisine sevk-
edilmelidir. Bu, bir zarurettir. 

2. — Adlî Tılb müessesesinin yeniden mo
dern bir şekilde teşkilâtlandırılması için ya
pılan çalışmalar son süratle neticelendirilmeli-
' dir. Bu hususta yeni, mükemmel bir ka
nun tasarısı kısa zamanda yasama organla
rına sevkedilmelidir. Adaletin, Türkiye'de, 
Türkiye çapında teıvziinde, Adlî Tılbfbın rolü 
pek miülhiimdir. 

Adlî Tılb, Türkiye'de 6119 sayılı Kamunla 
1993 senesinde İstanbul'da kurulmuş; fakat 
ancak iki sene sonra, yani 1955 senesinde ça
lışmaya başlayabilmiştir. Niçin? Çünkü, ihti
sasa dayanan bu müessese, çalışabilmek için 
kendisine iki sene mütemadiyen ehliyetli ve sa
lahiyetli tabip aramıştır. Halbuki, böylece dik
katle ve titizlikle kurulan bu müessese, 16 sene 
yine eleman ve malzeme bakımından büyük sı
kıntılar içinde, fakat büyük fedakârlıklarla 
çalışmıştır ve ayakta dimdik kalmıştır. 

Halihazır durumu şudur : 
Müessesenin ilk kuruluşunda, personel ade

di 10 idi. Bugün ise, iş hacmi 4 misli artmıştır. 
Personel kadrosuna ancak 1961 senesinde 6 kişi 
fiâve edilmiştir. Şu anda ise, ölüm, aynlma ve 
emeklilik sebebiyle bu kadro feci bir hal almış
tır. Mütehassıslara hiç bir yan ödeme yapılma
dığından, yalnız memur maaşı karşılığınca bu 
mütehassıslar çalıştırılmakta olduğundan dola
yı, senelerce boş bulunan Adlî Tıp kadrolarına 
hiç bir mütehassıs tabip müracaat etmemekte
dir. Halen müracaat etmiş bir tek stajiyer adlî 
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tabip mevcuttur; diğer kadrolar boştur. Dikkat 
buyurulsun: iş hacmi alabildiğine artmış, per
sonel kadroları bomboş ve müessese dimdik 
ayakta, Türk Adaletine hizmete devam ediyor. 
Bu, büyük fedakârlıktır arkadaşlarım. 

Muhterem milletvekilleri; bu fedakârlık, 
müessesenin başında bulunan mütehassıs reisin 
ve onun yanında sebatla çalışmaya devam eden 
bir iki mütehassısın eseridir. Buna fedakârlık 
demeyelim de ne diyelim. Bunlar, Personel Ka
nununa göre, 10 ncu derecenin 2 nci kademe
sinden yalnız maaş alırlarken; Ankara Üniver
sitesinin Adlî Tıp Enstitüsünün asistanı, maaş, 
tahsisat ve bir maaş tuturında da pirim almak
tadır. işte bunun için, Adlî Tıp Müessesesine 
rağbet kalmamış ve dolayısıyle de mütehassıs 
bulunamamaktadır. 

Bu müessesenin iş hacmine bir göz atalım, 
Bütçe raporundan alıyorum : 

Gelen iş; 1955 senesinde 6 000; 1961 de 
11 000; 1969 da 30 625; 1971 de - raporda 11 
aylıktır, ben bunu 12 aya tetkik ederek iblâğ 
ettim - 35 000 dir. işler, şayanı hayrettir, yine 
günü gününe denecek şekilde süratle çıkarılı
yor. iş hacminin büyük artışına rağmen, ertesi 
seneye devir., raporda da görüldüğü üzere % 3 
kadardır. 

Türkiye çapında adalet cihazına, savcılıkla
ra, mahkemelere rapor yetiştiren bu müessese, 
büyük ehemmiyeti haiz olan bu yer, bu kadar 
ihmale uğrar mı? Bu müessesenin icabında iş 
hacmini azaltacak ve her işi kendisine getirtme
yecek olan Adlî Tabip Müessesesi de, Türkiye'
de çok zayıftır. 

BAŞKAN — Sayın Lâç, süreniz sonuçlan
mıştır. Görüşlerinizi bağlamanızı rica edece
ğim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
— Bağlayacağım efendim. 

istanbul'da 4 adlî tabip var; izmir'de 1, 
Ankara'da 1, Adana'da 1, Eskişehir'de 1 tabip 
var, başka yerde yok. 

Adlî Tabip Müessesesinin bugünkü hali şu
dur : 

Morg Şubesi, bir adlî tabip ve bir patalog-
la çalışıyor. 

Kimyevî Tahliller Şubesinde bir müdür ve 
bir kimyager var. Halbuki, en az daha 3 kim
yagere ihtiyaç var. 

Fizik şubesi de şu anda tamamen kapalıdır. 
Polis Enstitülerinde verilen raporların son 
mercii bu şubedir. Yine cinayetlerin işlenmesini 
azaltmakta en mühim rolü oynayacak olan bu 
şubedir. Fakat bugün, faaliyetini durdurmuş 
bir durumdadır. Şimdi bu müesseseyi canlan
dırmak lâzım, buna eleman vermek ve bunu ca
zip hale getirmek lâzımdır. Resmî bilirkişi mü
esseselerinde yeni bir düzen kurulmalı, mahallî 
bilirkişilerden, polis enstitülerinden, birini tut
mayan mütebayin, mütenakıs rapor istihsaline 
mani olmak şarttır. Ceza Hukukuna dayanan 
esas tıbbî mütalâanın verilmesi Adlî Tıp Mües
sesesine bırakılmalıdır. Mahallerinde tutulan 
raporlar hadisenin fennî şeklini tespit etmeli; 
gerek hukukî mütaıaayı, son hukukî mütalaa
yı Adlî Tıbba bırakmalıyız. Polis enstitüleri 
de hukukî neticeye karışmamalıdırlar. Aksi tak
dirde, mübayenetlerin izalesinde çok güçlük çe
kilmekte devanı, ortadan kalkmaz. 

Duyduğumuza göre, ingiltere Hükümeti 
1971 senesinde adlî tıp müessesesine, Türkiye'de 
eleman yetiştirmek için hoca ve malzeme gön
dermeyi teklif etmiştir. Bu mesele Adalet 
Bakanlığına, Başbakanlığa ve planlamaya inti
kal etmiştir. Bu hususta ne yapılmıştır? Muh
terem Adalet Bakanı bu mevzuda ne düşünmek
tedir? Bunu da bilmek isteriz. 

Ceza davalarının süratle ve daha isabetli 
olarak devamı için, Türk Ceza Kanununda ve 
Ceza Markemeleri Usulü Kanununda esaslı 
değişikliklerin yapılması zaruri ve kaçınılmaz 
bir hal almıştır. Bu uğurda yapılan çalışmala
rın son süratle bitirilmesi ve hazırlanacak olan 
tasarıların Meclise getirilmesi şarttır. Bu işin 
ehemmiyetini anlamak için, rapora alınan, mah
kemelerin iş cetvellerine bakmak kâfidir. Bu 
cetvelde, Türkiye'deki ceza mahkemelerinin He
yeti Umumiyesinin iş hacmi şöyle gösterilmek
tedir : 

BAŞKAN — Sayın Lâç, bitiriniz lütfen. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 

— Muhterem Başkan, mümkün mertebe kısal
tacağım efendim. 

BAŞKAN — Devamınız mümkün değil. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 

— Fakat, son konuşmayayım .Adalet Bakanlı
ğının... 
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BAŞKAN — Son konuşmacı siz değilsiniz 
efendim. Sizden sonra... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Ne ise, çok mühim bir meseleye temas edi
yorum. Müsamahanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müsamaha edemeyeceğim, sü
renizi 4 dakika geçtiniz. Son cümlenizi de lüt
fen söyleyiniz, 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
1968 senesinde Türkiye çapında ceza mahkeme
lerine gelen dava sayısı 944 314 tür. 1969 sene
sinde 1 007 403; 1970 senesinde 1 008 563, 1971 
deki adet rapora alınmamıştır, nedendir; bil
miyorum. 

Şimdi... 
BAŞKAN — Mutlaka yazdıklarınızı konuş

mak mı istiyorsunuz efendim? 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 

Rica edeceğim efendim. 
BAŞKAN — imkân var mı efendim? Veril

miş bir kararı ihlâl edebilir miyiz Sayın Lâç? 
Siz adliyecisiniz, hukukçusunuz ve de Adalet 
Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Muhterem Reis, ben de Adalet Bakanlığı 
Bütçesinin en mühim meselesine temas ediyo
rum. 

BAŞKAN — Tamam. Almış olduğumuz ka
rarı infaz etmezsek ne olur? 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Heyeti Umumiyeye müracaat edin, lütfe
din... 

BAŞKAN — Edemem, böyle bir çığır aça-
mam. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
Benim için bir şey yapın. 

BAŞKAN — Böyle bir çığır açamam, aça-
mam. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Bitireyim öyle ise efendim. 

BAŞKAN — Lütfen son cümleye geliniz. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 

— 1968 senesinde, Türkiye'deki ceza mahkeme
lerine 944 314 dava gelmiştir. Bu miktarın ya
rısından biraa fazlası karara bağlanmış, yarısın
dan biraz azı ise ertesi seneye devredilmiştir. 
1968 senesinde ise... 

BAŞKAN — Sayın Lâç, hepsini, yazdıkları
nızı tamamen okuyacak mısınız diyorum? 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Şu sayfayı bitireceğim efendim. 

BAŞKAN — Son cümleye geliniz efendim. 
Keseceğim yoksa. 5 dakika geçti beyefendi ya
ni. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Peki son cümleye geliyorum. 

Muhterem milletvekilleri, şayanı dikkat 
olan şudur : 

iki sene zarfında Türkiye'de ceza mahke
melerine 124 249 dâva fazla olarak gelmiştir, 
iki senede artış budur. 

Nedir bu hal? Kim ve nasıl Türk Milletini 
ıbu hale getirdi. Bu suçlu olmak, suç işlemek 
zevki, hevesi, modası Türk Milletine nereden 
musallat oldu? Bunun üzerinde durmak lâzım
dır. Bu derdi esasından yoketmek gerekir. Bu 
afet, Türk Milletini sistemli şekilde sinsi sinsi, 
için için, gizli ve aşikâr tahribetmek için, bü
tün imansız dünya merkezlerinden Türkiye'ye 
sokulmaktadır. Bunların «turist» adı altında, 
beynelmilel, bitli, uzun saçlı, uzun sakallı, din
siz, imansız fedaileri vardır. Bunların Türkiye 
içinde kandırdıkları bedbaht ajanları, arkadaş
ları; salonları, kokteyl partileri vardır. Bunlar 
bir taraftan kollarına takıp, yanlarında getir
dikleri çırılçıplak genç kadınlarla caddelerde 
bile hayasızca vaz-u hareketlerle ahlâksızlık 
yolunu serbestçe teşvik ve alenen tahrik eder
ler. Bunlar erkek ve kadın masum Türk Gen
cini yollarına kurban etmek için, kandırma yo
lunda, anadan doğma, çırıl çıplak, rezilâne, 
fahişe fotoğraflarını yerli ve yabancı gazeteler 
ve mecmualar, kitaplarla her gün, her saat ve 
her dakika pervasızca teşhir ettirirler ve Türk 
Milletine kan kustururlar. Bunların bu perva
sızlığı, tahrik ve teşvikteki bu rahatlığı neden
dir? Türkiye'de ahlâk zabıtası mı yoktur? Tür
kiye'de savcı mı yoktur? Türkiye'de mahkeme 
ve hâkim mi yoktur? Türkiye'de her şey vardır, 
muhterem milletvekilleri. 

Hava alanında bavul çalan, sonra yakalanıp 
mahkemeye verilen, hapse tıkılan; fakat iki ay 
sonra tahliye "edilen ve daha büyük bir gasp ic
ra ederken, kuyumcunun oğlunu öldüren hırsız, 
Türkiye'de bir şeyin daha mevcudolduğunu or
taya koymuştur: Kanun kifayetsizliği. 

işte bunun için, Sayın Adalet Bakanından 
kanun getirmesini istiyoruz. Hükümetten ka-
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nun getirmesini istiyoruz. Rezaleti, denaati, 
katli, fuhşu, cinayeti; ıhülâsa topyekün her tür
lü anarşiyi yok edecek, kuvvetli ama kudretli 
kanun istiyoruz. Bu günkü Ceza Kanunumuz 
ile Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunumuz ki
fayetsizdir. Esaslı kanun getiriniz. Türk Mil
letini ve Türk Devletini yok olmaktan kurtar
mak için kanun getiriniz. Getirmezseniz, top
yekün yok olmak felâketiyle karşı karşıya hepi
miz geliriz ve yakayı kurtaramayız. Son piş
manlık fayda vermez. Hepimiz bunu düşünme
liyiz. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizi beni din
lediğiniz için saygiyle selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miş bulunmaktadır. 

Sayın Adalet Bakanı Suat Bilge, buyurunuz. 
ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri : 
Adalet Bakanlığının 1972 yılı bütçesi dolayı-

sıyle parti grupları adına görüşen değerli mil
letvekillerinin ve şahsi görüşlerini bildiren di
ğer milletvekillerinin ileri sürdükleri noktalara 
kısaca cevap arz edeceğim. 

ileri sürülen görüşlerin ve ortaya konan so
runların bazıları müşterektir. Müsaade ederse
niz ona daha sistemli bir şekilde, müşterek ola
rak cevap vereyim. Diğer ileri sürülen münferit 
noktalara da ayrıca kısa cevaplarımı arz ede
yim. 

Sayın milletvekillerinin ortaya koydukları 
müşterek noktalardan birisi, mevzuat meselesi
dir. Bundan evvelki, Birinci Erim Hükümet 
programında ve ikinci Erim Hükümet progra
mında da teyidedildiği üzere, bir adlî reformun 
yapılmasına çalışılmaktadır. Bu reformun un
surlarından birincisi, gayet tabiîdir ki, mevzu
attır ; eksik mevzuatı tamamlamak, mevcut mev
zuatta bugünkü ihtiyaçlara cevap vermeyen hü
kümleri değiştirmektir. Bilhassa bütün sayın 
milletvekilleri, davaların uzaması noktası üze
rinde durdular; davaların süratle neticeleneme-
mesi konusundaki şikâyetlerini belirttiler; hak
lıdırlar. Bütün vatandaşlar da bundan şikâyet 
etmektedirler. Bu şikâyetleri bir an evvel orta
dan kaldırmak için, gerekli kanun tasarılarını 
hazırlıyoruz. Bunların bazılarını huzurlarınıza 
arz ettik, diğerleri de arz edilmek üzeredir. 

Tabiî takdir buyurursunuz ki, şimdiye ka
dar birikmiş, eksik, değiştirilmesi gereken bü
tün kanunları hemen ertesi günü sevk etmek 
mümkün değildir. Bunu yapabilmek için âcil 
ihtiyaçları öne almak suretiyle orta ve uzun 
vadeli bir program yaptık. En acele olarak ge
tirilmesi gereken tasarıları getirdik, Hukuk 
Muhakemeleri Usulü, Ceza Muhakemeleri Usulü, 
hâkimlerin denetimi ve diğer konularla ilgili ta
sarılar da geldi. Bundan sonra diğer tasarıları 
da ihtiyacın aceleliği bakımından bir öncelik 
tespit etmek suretiyle huzurunuza getireceğiz. 

Personel bakımından gene birçok şikâyetler 
oldu. Tabiî hâkimlerimiz hakkında genellikle 
böyle söylemek doğru değil, zaten saym millet
vekilleri de böyle bir şey söylemediler, fakat 
münferit şikâyetler var, Sayın milletvekilleri 
hâkimlerin denetiminin gerçekleştirilmesi, hâ
kimlerin coğrafî teminatının kaldırılması yolun
da görüşler ileri sürdüler. Biz de bu görüşlere 
katılıyoruz ve yapılan şikâyetleri ortadan kal
dırmak için gerekli kanun tasarısını getirdik. 
45 sayılı Kanun ki, Yüksek Hâkimler ve Savcı
lar hakkında kanun tasarısıdır. Lütfettiniz, 
Meclisin Adalet Komisyonu incelemesini bitir
di, şimdi Genel Kurula gelecektir. Bu suretle 
personel meselesine de temas etmiş oluyorum. 
Tabiî personel meselesi yalnız denetim ile., coğ
rafî teminatın kaldırılmasiyle halledilmiş olmaz. 
iyi yetiştirilmesi lâzım, yetiştirilenin alınırken 
dikkat edilmesi lâzım. Bu bakımdan Hâkimler 
Kanununda da bazı değişiklikleri düşünüyoruz. 
Mesleğe, hakikaten birçok saym milletvekilleri
nin temas ettiği üzere, yalnız bilgisi değil, ma
nevî hasletleri de çok yüksek hukukçularımızın 
alınmasına çalışacağız. Birtakımını içerde, hiz
met içi eğitimle, bilhassa hâkim ve savcıların dı
şında kalan elemanlarımızı, hizmet içi eğitimiy
le, bir meslek okulu ile, arzu ettiğiniz, dilediği
niz seviyeye çıkarmaya çalışacağız. 

Personelle ilgili daha başka çalışmalarımız 
var. Bütçe dolayısıyle çok yüklü olduğunuz 
için teferruatı üzerinde durmayacağım. Ama, bu 
hususta devamlı gayretlerimiz var. 

Birçok sayın milletvekilleri Adalet Eakanlı-
ğına ayrılan ödeneklerin kifayetsizliğine işaret 
ettiler. Tabiî, ben Hükümet azası olarak bunun 
kifayetsiz olduğunu söyleyemem, ama hakika
ten hizmetlerimizin yapılmasında yeterli değil-
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dir. Bunun bir kısmı Devletin imkânlarına bağ
lı, çünkü biz, memnuniyetle huzurlarınızda bun
ları ifade ediyoruz. Bize verilen imkânları ye
rinde kullanıyoruz, israfımız yok, Adalet Ba
kanlığı Bütçesi lüks bir bütçe değil, çok kıtı 
kıtına bir bütçe. Bu bütçe imkânlarını mümkün 
olan tasarrufla, müesseriyetle kullanmaya çalı
şıyoruz Gayet tabiî ben de bu imkânların artırıl
masını temenni ederim, memleketimizin kalkın
ması geliştikçe, bu da imkan dahiline girecektir. 

Şimdi, böyle genel olarak, sayın milletvekil
lerinin ortaya koydukları meselelere kısaca te
mas ettikten sonra, diğer bazı ileri sürülen gö
rüşlere yahut belirtilen noktalara da cevap arz 
etmeye çalışacağım. 

Sayın Osman Hacıbaloğlu, kanunlar bakımın
dan adalet rteformunun gerçekleştirilmesi için 
yapılması lâzım gelen çalışmalar bakımından 
Yüksek Hâkimler Kurulunun denetimi ve diğer 
konular üzerinde durdular. Bunlardan bir tane
si İstinaf Teşkilâtı, İstinaf Mahkemelerinin ku
rulmasıdır. Hakikaten kurulmalı mı kurulma
malı mı, bu çocukluğumdan beri duyduğum bir 
tartışmadır. Bu tartışmayı biran evvel sonuş-
landırmak ve hakikaten kurulması faydalı ise, 
kurulmasına başlamak için ön hazırlıkların ya
pılmasını memnuniyetle üzerime alacağım. Yal
nız demin arz ettiğim öncelik içerisinde şimdi 
en âcil kanunları getiriyoruz, sonra orta vadeli 
kanunlar var. İstinaf Mahkemesi gibi, Medenî 
Kanunun değiştirilmesi gibi çok uzun süre iste
yecek çalışmaları içinde, sadece planlamayı va-
dedebilirim. Bunları tamamlamak, takdir buyu
rursunuz ki çok uzun süre isteyen bir çalışma 
sonunda mümkün olabilir. 

Sayın Oktay, görüşmesinde müşterek konu
ların yanında, «adlî zabıta»nın kurulması lü
zumuna işaret ettiler. Hakikaten adlî za
bıtanın kurulması; delillerin toplanması ba
kımından, vatandaşın adalete itimadı bakı
mından bir an evvel gerçekleştirilmesi ge
reken bir husustur, teşkilâttır. Adlî zabı
tanın 'kurulması konusunda çalışmalarımız 
var. Bütçe Komisyonunda arz ettiğim gibi 
birtakım güçlüklerle karşılıyoruz, başlıca, malî 
güçlüklerle karşılaşıyoruz. Fakat bu güçlük var 
diye hazırlığımızı durdurtmuyoruz, hazırlığımı
za devam ediyoruz. Sonra bazı milletvekilleri 
bunun savcılara bağlanmasını temenni ettiler. 
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Gayet tabiî, teminat bakımından daha isabetli 
çalışmalar yapılması için doğrudur. Fakat genel 
zabıtamız yeterli olmadığı için, bu kısmı da İç
işleri Bakanlığından aldığımız zaman ortaya bir
takım güçlükler çıkmaktadır. Bunları da gene 
kaldırmak için İçişleri Bakanlığı ile müştereken 
ahenkli bir şekilde çalışıyoruz. 

Sayın Oktay, «Tercümanlar» meselesine de 
dokundular. Hakikaten, bugün Türkiye'nin dı
şında büyük sayıda vatandaşımız yaşıyor. Bun
lar bugünkü gelişmeye göre daha da artacaktır. 
Artınca, tabiî ki dışarıya giden ve dışarıdan 
yurda giren resmî adlî evrakın sayısı artmak
tadır. Bu sayı dolayısıyle de bunların tercüme
leri hususu ortaya çıkmaktadır. Yanlış hatırla
mıyorsam, Bütçe Komisyonunda arz ettim. Ba
kanlıkça bu tercümeleri yapmak için bazı kad
rolar alınmış. Kadrolar alınmış ama, Personel 
Kanunu dolayısiyle bize müracaat eden kimse
leri bu kadrolarda istihdam edemiyoruz. Ya 
bunları sözleşmeli kadroda istihdam etmeli, fa
kat o da Personel Kanununun genel hükümleri
ne pek uymuyor. Ama ihtiyaç olunca, bu ihtiya
cı gidermek esas olduğu için, bunları ya sözleş
meye çevirmeye yahut başka yollarla kulanı-
lır hale getirmeye çalışacağız. Biz de bu ihtiyacı 
müdrikiz. Dışarıda yüksek ücretlerle yapılan 
tercümelere hem fazla para verilmekte, hem de 
maalesef yapılan tercümeler gönderdiğimiz yer
lerde kullanılamamaktadır, yanlıştır. Bu bakım
dan da işaret buyurdukları ihtiyacı bir an evvel 
gidermek için çalışacağız. 

Diğer bir konu; Çocuk Mahkemeleri. Hatır
layacaksınız, bu husustaki tasarı hazırlanmış 
Meclise verilmiştir. Kadük olmuştur, geri alın
mıştır üzerinden bir hayli zaman geçmiştir. Bu
günkü ihtiyaçlara cevap verecek hale getirmek 
için çalışıyoruz. 

Sayın İmer'de genel veyahut müşterek ko
nular yanında Adalet Bakanlığının yetkisinin 
azlığından, istinaf Mahkemelerinin kurulama-
masından, anarşik hareketlerle, tedhişçilikle 
müessir bir şekilde mücadele edilmediğinden 
şikâyet ettiler. Tabiî Adalet Bakanlığının 
yetkisi, Devletin genel yapısıyle ilgili, sonra meş
gul olduğu teşkilât, yargı organı olması dolayı
sıyle birtakım özelliklere sahip. Şimdiye kadar 
yapılan değişiklik ve kabul edilen mevzuat bel
ki şikâyet edilen konuları, ortadan kaldıracak 
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şekilde olmadı. Ama bunları, bizim, Devlet ya
pısı içerisinde deneyeceğiz. Eskiden de Ada
let Bakanlığı içerisinde hâkim teminatı ve diğer 
konular denenmiştir. Bazan bir taraftan öteki 
tarafa gidilmektedir. Ama deneye deneye haki
katen bizim millî bünyemize uygun, hem kaza er
kanlarının muhtariyetini, bağımsızlığını sağlaya
cak, hem de müessir bir şekilde, - gayet tabiî 
bağımsızlık; mutlak bağımsızlık anlamında alı
namaz Bağımsızlığa sahip olan kimselerin bunu 
müdrik olarak çakışmaları gerekir. Aksi halde 
bağımsızlıktan beklenen amaç yerine gelmez -
bunun denemeleri yapılmaktadır. Meselâ, de
min arz ettim. Hâkimlerin denetimi bakımından 
Anayasa değişikliğinden sonra bir «Müfettiş Hâ
kimler» konusu ihdas ediyoruz, bunlarla hâkim
lerin bağımsızlığı ile muhakkak denetimleri ge
reğini bağdaştırmaya çalışacağız. 

Tethişçilik ve anarşik hareketlerle mücadele 
etmek için çalışıyoruz. Gayet tabiî ki bu en ön
de gelen bir meselemiz. Bunu biran evvel kal
dırmamız lâzım. Düzeni muhakak kurmamız lâ
zım. Bunun için daha evvel Ceza Kanunumuzda 
bu hareketlerle mücadele etmek için bazı mad
deler getirilmişti, ihtiyaç gördükçe yeniden de 
getireceğiz. Karşılaştığımız güçlük, bunların sü
ratle muhakeme edilememeleri idi, süratle mu
hakeme edilmemeleri, cezalandırılamamaîarı idi. 
Şimdi bunu da sağlamak için yeni sevk ettiği
miz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa özel 
ek maddeler koyduk. Devletin güvenliğine kar
şı suçlar ve buna murtabıt olan suçlar, çok sü
ratle muhakeme olacaktır ve bu gibi suçlan iş
leyen kimseler cezalandırılacaklardır. 

Sayın Okay da genel meseleler yarımda mer
kez kuruluş Kanunu, hâkimlerin denetimi gibi 
konulara temas ettiler. Müsaade ederseniz, ben 
Teşkilât Kanunu hakkında da daha evvel bilgi 
verdim. Merkez teşkilât kanun tasarımız var
dır. Fakat bu tasarıyı huzurunuza sevk etmek 
için birtakım önmeselelerin halledilmesi lâzım
dır. Biz çalışmayı yaptık, meselâ; idarî reform 
hakkında bir çalışma yapılmıştır, bunun bir ne
ticeye bağlanması lâzımdı. Personel Kanununda 
yine çıktı, fakat yeniden değişikliği bahis mev
zuu. Bunlar istikrarlı bir şekilde halledilmedik
çe, bütün bakanlıkların teşkilât kanunları bun
dan müteessir olmakta ve askıda kalmaktadır. 
Yoksa merkez kuruluş kanunu hakkındaki çalış
malar bitirilmiştir. 

Sayın Okay, «Yargıtaym dairelerinin artı
rılması» için temennide bulundular. Bu dilekle
ri, Meclise sevk ettiğimiz, arz ettiğimiz Yargıtay 
Kanunu içerisinde öngörülmüştür. Daire adet
leri artırılmıştır. Bir de, yine bu tasarı içerisin
de Yargıtaym daha etkili bir şekilde, daha hız
la is çıkarabilmesi için de birtakım tedbirler ön
görülmüştür. 

Sajnn Okay, benim idam cezaları hakkında
ki bir beyanıma da temas ettiler. Adalet Bakan
lığı bütçesi Senatoda görüşülürken Sayın Ata-
lay da aynı konuya temas etti ve orada açıkla
dım; birkaç defa açıkladım. Söylemediğim bir 
şey hakkında tartışmaya girmenin faydası yok; 
fakat açıklamama rağmen yeniden bu konunun 
ortaya getirilmesini anlayamadım, onun için ce
vap arz ediyorum. Gayet açık şekilde söyledim. 
Birtakım muhakemeler olurken gayet tabiî ki, 
Anayasanın 132'nci maddesine göre bunlar tar
tışılamaz ; o başka mesele. Kanun çıkar mı? Ka
nun başka mesele. Söylemediğim bir şey için 
tekrar tartışmaya girmeyi ve huzurunuzu işgal 

I etmeyi zait görüyorum. 
Şahsî görüşlerini bildiren Sayın Tosyalı ve 

| sonra Sayın Laç da aynı konuya temas ettiler; 
adlî Tip Müessesesi. Adlî Tıp Müessesesinin ge-
üşememesi; gelişememek bir tarafa bugünkü du-
rumda işlerin artmasına rağmen, bu işlerini gör-

I me imkânlarını da kaybettiği noktaları üzerin-
I de haklı olarak durdular. Adlî Tıp mesleğine 
s rağbet yok. Söyledikleri gibi burs dahi veril-
| meşine rağmen, bu burstan faydalanacak bir he-

İ kim çıkmamıştır. Bu rağbetsizlik Personel Ka
nununun tatbiki ile izah edilmektedir. Çünkü, 

I bunlar başka bir ödemeye tabi idiler. O ödeme, 
Personel Kanunu çıkınca kalktı; ama biz bu rağ-

| betsizlikten yılmıyoruz, çünkü adlî tıp adaletin 
en değerli bir yardımcısı; onu geliştirmek için 

i çalışmalar yapıyoruz. Bir defa tasarı bitmek üze
redir; yani hazırlanmıştır, kendilerinin mütalâa
sı alınmıştır, yakın bir zamanda huzurunuza ge
tirmeye çalışacağız. Binası ile uğraşıyoruz; kad
rosu ile uğraşıyoruz; kadrodan ziyade bilhassa 
bu rağbeti azaltan ödenemeyen yan ödemelerin 
yapılması için de yine müracaatımız var. Bu mü
racaatımızı takibedeceğiz; çıktığı zaman zanne
diyorum bu rağbet artar ve bazı kapalı olan 
bölümlerin de açılmasını sağlarız. 

Sayın Tosyalı cezaevlerinin durumunu dile 
getirdiler. Bunların tabiî bir kısmı takdir eder-
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ler, ödenek meselesi; çok dar bir bütçe içeri
sinde çalışıyoruz. 60 binin üzerinde tutuklu ve 
hükümlü var. Bunları mümkün olduğu kadar 
çalışma esasına doğru götürmeye çalışıyoruz; 
ama o noktada da malî imkânsızlıklarla karşı
laşıyoruz. Fakat, durumlarını mümkün ol
duğu kadar, bilhassa çalışmayı artırmak sure
tiyle, iyileştirmeye çalışacağız. Cezaevleri bina
larının yapımı için de planlarımız vardır. Şim
di, hatırımda yanlış kalmadı ise dört yüz küsur 
milyondan fazla bir ödeneği gerektirmektedir; 
eğer istendiği şekilde tip olmak üzere cezaev
leri yapılacaksa büyük bir ödenek gerekmekte
dir. Bunu da gene peyderpey yapmaya çalışaca
ğız. Oradaki, cezaevinde çalışan personelin de 
tabiî güçlükleri vardır; onlara da gene bugün
kü Personel Kanunu çerçevesi içinde yan im
kânlar sağlamaya çalışıyoruz. 

Sayın Lâç adlî tıp müessesesinden başka 
Basm Kanununa da değindiler. Bütçe raportö
rümüzün kıymetli raporunda öne sürdüğü so
runlardan örnekler alarak, kendilerinin daha 
fazla önem verdiği konular üzerinde durdular. 
Basm Kanununu da hazırlıyoruz. Yalnız Basm 
Kanununun Anayasanın gereği olan 22 ve 27 
nci maddelerini değil, diğer konularını da içine 
alacak bir hazırlık yapıyoruz. Yalnız, adlî tıpla 
ilgili bir nokta buyurdular; «ingiltere bize yar
dım etmek istemiş de biz bu yardımı almamışız.» 
Böyle bir şey 7/ok. Sadece bizden görgü ve ihti
sas görmek için gidecek birisinin kabulü vaa
dinde bulunmuşlardır. Yoksa kendilerinin ver
diği bir yardım yoktur. Bunu da geçerken tas
rih etmek isterim. 

Ceza Muhakemeleri Usulü mevzuunda birta
kım noktalara dokundular.. Huzurunuza geldi; 
Ceza Muhakemeleri Usulünün değişikliklerini 
huzurunuza getirdik; lütfeder yardım ederseniz 
bir an evvel kanunlaşır. 

Ceza Kanunu bakımından kanunî kifayetsiz
lik meselesine gelince. Evet, Ceza Kanunu çok 
değişti. Fakat, bunu bir sistem içerisi/ie ele al
mak ve bu Ceza Kanununu yamalı bohça olmak 
halinden çıkarmak lâzım. Daha sistemli, daha 
anlaşılır, daha ahenkli, hükümleri arasında 
ahenkli olan bir kanun hazırlamak tabiki gere
kiyor, Ama, arz ediyorum, çok acele ihtiyaçlar 
karşısındayız. Bu ilk önce acele ihtiyaçları gi
dermek zorımluğundayız. Bunları yaptığımız 

zaman, daha evvel de arz ettim, belki bir ada
let reformu planlaması fikri çerçevesi içerisinde, 
önceliklerine göre bu tasarıları, şikâyet ettiği
niz, dile getirdiğiniz konuları halledecek tasarı
ları huzurunuza arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, arkadaşlarım hakkında 
takdir hislerini belirttiler. Hakikaten kendileri, 
önünüze gelen tasarılarda da görüyorsunuz, me
sai arkadaşlarım büyük gayret gösteriyorlar; 
fedakârlıkla çalışıyorlar. Bu çalışmalarını tak
dir etmeniz beni hassaten memnun etti; kendi
leri adına teşekkür ederim ve bu teşviklerinize, 
takdirlerinize lâyık olmaya çalışacağız. Dile ge
tirdiğiniz, şikâyet ettiğiniz konuların bir an ev
vel halledilmesi için ve hepsinin başında adale
tin hakikaten mülkün temeli olmasını sağlama
ya çalışacağız. 

Kars Milletvekili Sayın Turgut Artaç ve An
kara Milletvekili Sayın Şinasi Ozdenoğlu bazı 
sorular sordular,,. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın Ba
kan o hususları ayrı bir prosedürde takibede-
lim. Saym milletvekillerinin beyanlarına vere
ceğiniz cevap kaldı mı efendim? 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE (Devam
la) — Kalmadı efendim, onu söyleyecektim na
sıl bir yol takibedeceksiniz diye... 

BAŞKAN — O halde bendeniz şimdi zapta 
geçireyim bunları efendim, müsaade ederseniz. 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE (Devam
la) — Teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, hitabet kür
süsünü terk etmeyiniz. 

Sayın Şinasi Ozdenoğlu tarafından verilmiş 
yazılı soruyu okuyorum; zapta geçecek. 

«Ankara Adalet Sarayının inşası konusunda 
son durum nedir? inşaata 1972 yılı içinde baş
lanması mümkün görülmekte midir?» 

Bu husustaki cevabınızı arz edebilecek misi
niz, yoksa... 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE (Devam
la) — Müsaade ederseniz yazılı olarak arz ede
yim, 

BAŞKAN — Yazılı olarak verdiğinizde, Baş
kanlık kanalı ile gelecek ve zapta girecektir ce
vabınız. 
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Kars Milletvekili Turgut Artaç tarafından 
verilmiş yazılı soru önergesi vardır, okuyorum. 

«1. Yargıtay hiç de seviyesine uygun olma
yan bir binada vazife ifa etmektedir. Hususiyle 
Yargıtay üyelerinin çalışma odalariyle mura
faa salonları müessesenin kudsiyeti ile bağ
daşamayacak durumdajdır. Yüce Yargıtayın ra
hatça çalışabilmesi yolunda ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir?» 

«2. — Diğer daire ve müesseselere muvazi 
olarak il ve ilçelerde hâkim ve savcılar için 
lojman yapılması Bakanlığınızca uygun müta
laa edilmekte midir?» 

«3. — Hâkim sınıfının dışındaki adliye per
soneli için iş güçlüğü ve riski mevzuunda neler 
düşünülmektedir ?» 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE (Devam
la) — Efendim, müsaade ederseniz bıına da ya
zılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buna da yazılı 
olarak cevap vereceklerini ifade ettiler. Aynı 
şekilde yazılı cevap zabıtlara geçecektir. 

Ordu Milletvekili Sayın Memduih Ekşi tara
fından Başkanlığa verilen bir önerge ile iki 
soru tevcih edilmektedir. 

«1. — Mahkeme başkâtipleri ve kâtipleri ile 
mübaşir, gardiyan ve müstahdemlerine fazla 
mesaileri karşılığının verilmesi düşünülmekte 
midir?» 

«2. — Ordu Gölköy ilçesi adalet binası ve 
cezaevi köhne iki kiralık eve yerleşmiş; men
supları çok güç koşullar altında çalışmakta ve 
infaz gayri sıhhî şartlarda yapılmaktadır. Bu 
iki dairenin ihtiyaca uygun şekilde yapılıp, 
yapılmayacağının cevaplandırılmasını dilerim.» 
diyorlar. 

Ne buyuruyorsunuz Sayın Bakan? 
ADALET BAKAM SUAT BİLGE (Devam

la) — Efendim yazılı olarak cevap vereyim. 
BAŞKAN — Buna da aynı şekilde yazılı 

olarak cevap vereceklerini ifade ettiler Sayın 
Bakan. 

ıSaym Çankırı Milletvekili Arif Tosyahoğ-
lu tarafından verilmiş bir soru önergesi vardır, 
5 soruyu ihtiva etmektedir; okuyorum. 

«Çankırı Ovacık ilçesinde Cumhuriyet Sav
cısının ve hâkiminin gayri huikukî ve gayri meş
ru birtakım hareketlerini gerek zatıâlinize, ge
rekse Başbakana, orada yaşayan birçok hemşeh

rilerimiz, daha sonra da Cumhuriyet Halk Par
tili ve A. P. li bütün milletvekilleriyle birlikte 
bildirmiş idik. Doğacak birtakım hadiseleri de 
belirterek olaya el konmasını istemiştik. Bun
dan sonra gelişen olayları ve A. P. ilçe ba§kanı 
ile belediye başkanının şikâyetlere ömayak ol
ması selbebiyle tevkif edildikleri ve duruşmasız 
dokuzar aya mahkûm edildiklerini biliyor mu
sunuz?» 

«2. — Savcının ve hâkimin birlikte hareketle 
C. H. P. ilçe talhelâsının baskı yapılarak indiril
diğini biliyor musunuz?» 

«3. — Çankırı'nın O H. P. ve A. P. millet
vekillerinin size intikal ettirdikleri; savcının 
ve hâkimin, «(bütün siyasileri burada tevkif et
tireceğim» beyanı ve tehdidine rağmen, savcıyı 
bugüne kadar orada tutmanızın sebebi nedir?» 

«4. — Doğacak dediğimiz olayların bir kısmı 
O H. P. ilçe başkanının ilçeye girmemesi ,diğer 
yandan belediye başkanı ile A. P. ilçe başkanı
nın tevkif ve keyfî mahkûmiyetleri ile doğmuş
tur. Bundan sonra doğabilecek olayların sorum
luluğuna katılıyor musunuz?» 

«5. — Çankırı valisinin bu konuda Bakanlı
ğınıza yazmış olduğu yazı üzerine ne gibi bir iş
lem yapılmıştır?» Cevaplandırılmasını dilerim. 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE (Devam
la) — Efendim müsaade ederseniz kısaca he
men cevap arz edeyim. Çünkü, genel bir konu 
olarak gözüküyor. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, aynı konuda sonra mı yoksa ek 
olarak şimdi bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bir madde eksik mi kalmış 
efendim? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Hayır, tümüne katılıyorum; bir şey ekleyece
ğim. 

BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkar mısınız? 
Buyurun nedir? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
(Sayın Başkanım, Çankırı Ovacık ilçesine Sayın 
Adalet Bakanımız Adalet Bakanlığı müfettişini 
göndermiştir. Ancak, Adalet Bakanlığı müffet-
tişinin tahkikat şekli kendilerine çeşitli parti
lerin sayın milletvekilleri tarafından arz edildi
ği halde tedbir alınmamıştır. Şöyle ki, soruyu 
sonra soracağım. 
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BAŞKAN — Ha, yok. Müessese soru, izahı
nı yapmayın. Soruyu sorun. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Bir jandarma kapıda, ondan sonra bir oda var; 
sayın savcı, sayın hâkim oturuyorlar; ifade ver
meye giden muhbir veya sanığa diyorlar ki, 
«Bu tahkikatı yapan müfettiş gider, ama biz 
buradayız, sen de kendini düşün.» 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu anlaşıldı efen
dim. Gönderilen müfettiş teftiş vazifesini tam 
yapamamaktadır. Bunun hakkında bilginiz var 
mı diyorsunuz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Yapamazdı, şu bakımdan, Sayın Bakan tahkikat 
sonuna kadar tedbir olarak sayın savcıyı ora
dan alamazlar mı idi? Bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, tamam efendim. 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Soruyu kim soruyor? 
BAŞKAN — Soruyu Sayın Yazıcıoğlu sor

dular. 
EMİN, PAKSÜT (Ankara) — Evvelki soru

yu? 
BAŞKAN — EvveM soruyu, Çankırı Mil

letvekili Sayın Arif Tosyalıoğlu sordular. Bu
yurunuz efendim. 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Hadi
se bana intikal ettirildiği zaman süratle, her 
hangi bir ihmal olmadan elimde olan imkânları 
kullandım: Bir müfettiş gönderdim, müfettiş 
tahkikatını yaptı sonradan bu tahkikatın birta
kım tazyikler altında yapıldığı söylendi. Adalet 
Bakanlığı müfettişleri savcıyı teftiş edebiliyor. 
Hâkim için de Yüksek Hâkimler Kurulundan 
talebettik; bir tahkikat oldu. Hâdise devam edi
yor gözüktüğü için tekrar müfettiş gönderdik. 
Yanılmıyorsam müfettiş gideli birkaç gün ol
muştur ve bugün mahallindedir. Yüksek Hâkim
ler Kurulundan da tekrar ısrarla oradaki hâ
kimin teftişi için yahut yapılan şikâyetlerin tah
kiki için birisinin gönderilmesini rica ettim. 

Bana düşen bütün tedbirleri aldım; durumu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Bu suretle bu soruya cevap ver
miş bulunuyorsunuz. 

Buyurun Sayın Yardımcı. 
MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 

Başkan, Adlî Tıp meselesi üzerinde duracağım. 

Adlî Tıp lâboratuvarları mütekâmil bir şe
kilde olmazsa neticenin doğru çıkması mümkün 
değildir. Çünkü mesele yalnız bir otopsi yapma 
meselesi değildir. Ben Adlî Tıpta otopsi mahal
lini gayet iyi biliyorum. Teşbihte hata olmasın, 
Yüksek Meclis huzurunda bir kelime kullanaca
ğım özür dilerim; burası bir kasaphaneden baş
ka bir şey değildir. Bu durum çok acıdır dola-
yısiyle iyi bir neticeye varmak da mümkün de
ğildir. 

Şimdi Adlî Tıpa ait kanun geldiğine göre; 
bu lâboratuvarlann iyi bir şekilde tedvin ve 
tedbir edilebilmesi için ve bilhassa malzemele
rinin bugünkü fennî şekilde tedarik edilmesi 
bakımından bir tedbir düşünüyorlar mı? 

Bunun üzerine ehemmiyetle eğilmelerini de 
kendilerinden bilhassa rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Gayet 
tabiî. Bu yapılan çalışmalarda yalnız Adlî Ti
pin bugünkü eksikliklerini gidermek değil, ge
lişmeye uygun olarak modern araçlardan ve 
imkânlardan yararlandırılması da düşünülmek-
tedir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turgut. 
ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Türkiye'mizde sanayi gelişmektedir. Bir
çok vilâyetlerimizde büyük işyerleri açılmış bu
lunuyor. Bu durum karşısında işçi mevzuu he
pimizin malûmudur. 

Uzun zamandan beri büyük vilâyetlerimizde 
iş mahkemelerinin kurulması gerekirken bugü
ne kadar bu iş mahkemeleri kurulmamıştır. Sayın 
Bakaı? bu konuda acaba ne düşünüyor? Büyük 
vilâyetlerimizde bu iş mahkemelerini kuracak
lar mı? kurmayacaklar mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Efen

dim, ihtiyacı biliyoruz. Kadrolar aldıkça mev-
cudolan bu iş mahkemelerini diğer illere de, ge
rekli olan illere de yaymaya çalışacağız. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, sorgu hâkimliği bugün fonksiyonu
nu kaybetmiş durumdadır, işlerin uzamasına 
sebeiboluyor. 

Bu müessese kaldırılacak mı kaldırılmayacak 
mı? Bu hususta düşünceleri nedir? 
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ADALET BAKANI SUAT BİLGE (Devam
la) — Efendim, müsaade ederseniz buna yazılı 
olarak cecvap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu soruya yazılı 
olarak cevap vereceklerini buyurdular. 

Sayın Müderrisoğlu, buyurun. 
BAHA MÜDEBItfSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtın
da bir reorganisasycm düşünülüyor mu? 

2 nci sorum; çocuk mahkemelerinin kurul
ması uzun zamandan beri tartışılmakta, üzerin
de önemle durulmaktadır. Sayın Bakan bu hu
susun Meclise getirildiğini, fakat kadük oldu
ğunu, yeni çalışmaların yapıldığım beyan et
tiler. Bunun Meclise ne zaman geleceği husu
sunda bize bir tarih vermeleri mümkün müdür? 

3 ncü sorum; Adlî Tıpta hekimim rolü ehli
vukuf olarak mı mütalâa edilmektedir, yoksa 
bu, Adalet Bakanlığında bir kuruluş mudur? 
Bunların gerçek ayrıntıları var mıdır, varsa ne
lerdir? 

4 ncü sorum; Adlî Tıp için ben geçen sene 
ve evvelki sene bazı temennilerde bulunmuştum. 
Bugüne kadar bunlar tahakkuk etmemiştir. Ta
babet ve Şubatın tarzı icrasına dair kanun ile 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununda, bu tıbbı adlî 
için Adalet Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının müşterek çalışmaları belirtil
miştir. Acaba bugüne kadar Adalet Bakanlığı 
bunun üzerinde durmuş mudur; Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının 
bu konuda müşterek çalışmaları olmuş mudur 
olmamış mıdır? 

5 nci sorum; Ankara "Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Tıblbı Adlî Profesörü Sayın Adnan - soya
dını bilmiyorum - Bey bu tıbbı adlî doktorların 
Tıbbı Adlî'ye intibaı için bir formül bulmuş ve 
kendine 5 tane asistan sağlamıştır. Bu profe
sörün doktorları oraya eezfaedici çalışmaların
dan Sayın Bakanm haberi var mıdır, varsa bu 
hususta kendisinin de bir çalışması var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın "Bakan. 
ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Efen

dim, müsaadenizle kısaca arz «.deyim: 
Çocuk mahkemeleri ve adlî tıp hakkındaki 

düşündüklerimizi arz ettim. Daha evvel de arz 
ettim; çok âcil meseleler var, tabiî onları kar
şılayacak kanun tasarılarını getiriyoruz. Yavaş 
yavaş onları tamamladıktan sonra çocuk mah

kemeleri kanun tasarısını da huzurunuza sevk 
edeceğiz. Bunun için şu anda bir süre vermem 
mümkün değil; ama sadece bunun, mümkün 
olan süratle getirileceğini temin ederim. 

Adlî tıp hakkında evvelce ne dileklerde bu
lunduğunuzu ve bunun hakkında ne yapıldığını 
tabiî burada bilmiyorum. Sayın Profesör Adnan 
Bey benim de arkadaşım ohnasma, rağmen ben 
de soyadını hatırlamadım, belki üniversite içe
risindeki imkânla birtakım oezbedici usuller 
bulmuş olabilir. Ben şahsen kendisinden soraca
ğım. Bu imkânları Adlî Tıp için de kullanabilir
sek gayet tabiî faydalı olur. 

Reorganizaşyon meselesine temas ettiler. 
Merkezde, yani Adalet Bakanlığında, demin arz 
ettiğim gibi bu konu ile ilgili bir kuruluş tasa
rımız vardır. Buna ilâveten bir kodifikasyon da
iresi kuracak mıyız; çünkü kanunların sistem-
leştirilmıesi ve daha iyi bir şekilde yapılması için 
böyle bir daireye ihtiyaç vardır; fakat bu daire 
Adalet Bakanlığında mı olacak, Başbakanlıkta 
mı olacak henüz daha tespit edilmemiştir. Ada
let Bakanlığında olduğu takdirde gayet tabiî 
ki, bu bakımdan da bir reorganizasyona gidile
cektir. Yalnız şu kadarını arz edeyim M, bu
günlerde istediğiniz tasarıları hazırlamak için 
hepimiz harıl harıl uğraşıyoruz. Bu reorgani
zaşyon meselesi, hemen önde alacağım bir ko
nu olarak gözükmemektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Albbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, Tokat Adliye binası ahşap olduğu için yan
gın tehlikesi ile her an karşıkarşıyadır. Tokat'a 
yeni bir adliye binası yapmayı düşünüyorlar 
mı? 

2 nci sorum; Niksar Cezaevi çok küçük bir 
evdir. 20 - 25 kişilik olan bu evde 60 kişi yat
maktadır. Buraya bir cezaevi yapmayı düşünü
yorlar mı? 

Ayrıca, mahkeme binası da çok kötü bir du
rumdadır. 

BAŞKAN — Tokat adliyesi ile Niksar ceza
evi hakkında 2 soruları var. 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Şu an-
da programımızı teferruatı ile bilmiyorum. :Mü-
saade ederseniz yazılı olarak cevap vereyim. 
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BAŞKAN— Başka soru? Yok.. 
HÜSEYİN ABBAS (Tofcat) — Var efen

dim. 
Birçok kazalarda noter bulunmadığı için. no

ter vekilliği garevhri mahkeme başkâtipleri 
yapmaktadır. Böyle yerlere hukuk fakültesi 
mezonları müracaat etliği zaman bu vazifenin 
hukuk fakültesi mezunlarına verilmesi husu
sunda çatışmalar çıkmaktadır ve- bu arkadaşla
rımız vazife- alamadıklanndan dolayı şikayetçi 
olmaktadırlar. 

Bu hususta Sayın Bakanın düşünceleri nem
dir? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Şim-

dî meselenin teferruatını bilmiyorum Saym Baş
kan. Noterlik Kanununa göre mümkünse ileri 
sürülen dileği göz önüne almaya çalışırız. 

HÜSEYİN AKBAŞ (Tokat) — Diğer bir so
rum : 

Bundan takriben 3 sene evvel izmir'de Ge
me! - Zignar Şirketinin, zeytinyağına motorin 
katarak ihracettiğini ve dış ticaret hayatımızı 
rencide ederek Türkiye'yi milyonlarca İka za
rara soktuğunu biliyoruz. 

Meseleyi delilliyle ortaya koyan o zaman
k i sorgu hâkimi Sayın Vedat Altun'a, bu örnek 
hareketinden dolayı mükâfatlandırılacağma 
maalesef ihtar cezası almıştır. 

Bu hususun araştırılmasını rica ediyorum. 
2 ncisi; müdellel delilleri yok etmek, için iz

mir Adliye binasının yine bu şirket mensupları 
tarafından sabote edilerek yaktınldığı ve bilâ-
hara da bunlar beraat ettikten sonra - yanılmı
yorsam - 450 ton karışık yağın, kendilerine iade 
edildiği; 

3 ncü sorum 

FASKAN — 3 değil efendim 7 nci soru 
deyin. 

Tokat'tan başladık Niksar'a geldik, Niksar'
dan başkâtiplere geldik* 7 nci sorunuz Beyefen
di. Niye S? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hayır 
bu sorunun 3 ncü bölümü». 

BAŞKAN — Yani İzmir'le alâkalı soruları-
rraz», 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Beyef eadi, milletvekiline hakaret edemezsiniz. 
İstediği kadar sorar. 

19 . 2 . m% O : 2 

BAŞKAN — Hakaret estaniyorunı efendim. 
3 değil, 7 Beyefendi; 

MUSTAFA KUBİLAY ÜM& (iKonya).--
istiskal ediyorsunuz. 

BAŞKAN— istiskal etmiyorum efendim. Si
ze ne oluyor Beyefendi? 

MUSTAFA KUBİLAY &İER (Konya) — 
E en, milletvekilliğisıfatını koınryorum. 

BAŞKAN — Ben de milletvekiliyim Beye
fendi. Ben sizden farkh değilim ki, istiskal 
edeyim. 

Devam buyurun, soru 7 deyin. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, arkadaşlammız yeterlik önergesi verdiği 
için konuşma imkanından mahrumuz. Bu bakım
dan böyle ciddî meseleleri soru şeklinde arz edi
yoruz. 

Âmme vicdanında mahkûm, edilen bu Yahu
diler, bdlâhara izmir örfi idare Mahkemesince 
yeniden muhakeme edilmek için tutuklandıkla
rına göre, bütün hâkimlerimize örnek, değerli 
Türk hâkimi Sayın Vedat Altuna'nın, bu milli
yetçi ve de cesur tutumu için ihtar cezasının 
kaldırılarak... 

BAŞKAN — LiMen. som olsun efendim:, «ite 
tscr cezan kaldırılmış mıdır, kaldırılması düşü
nülüyor mu?...» 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Kaldırılma. 
sı ve bu örnek hareketinden dolayı, mükâfatlan-
dtrılması düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Soruyu tevci hediyorsunuz, Ri
yaset bunu kanalize ediyor, ondan sonra da mu
aheze duyuyor. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Amma, 
zaman zaman tarafsızhğımzdan şaşıyorsunuz 
Sayın Başkan. Bir milletvekili olarak bunun da 
zabıtlara tescilini bir vazife bilirim. 

BAŞKA N— Belki olabilir. Peki efendim. 
Buyurun, Sayın. Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Diğer bir su

alimi izmir Adliye binası tarihî bir binadır. Ga
zetelerden. öğrendiğime göre, yıktırılarak yeri
ne yeni. bir bina yapılacakmış. Şayet tamiri ile 
eski hali muhafaza edilebileoekse aynen muha
fazasını ve fakat, kifayet etmeyecekse bir bina 
daha. ilâve edilmesi hususunun araştırılmasını 
Saym Bakandan... 

BtAŞKAN —Yani eski Hükümet Konağı mı, 
Adliyesi mi efendim? 
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HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu bina, Adliye Bakanlığına ait bir bina
dır. Bu yangından sonra üst kısımları yanmış
tır. 

BAŞKAN — Lütfen bunu Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinde sorsak. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Çünkü Ba
yındırlık Bakanlığında yapı işleri... 

BAŞKAN — Çünkü imar işleriyle, yapı işle
riyle Bayındırlık Bakanlığı meşgul oluyor. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın Baş
kan.... 

BAŞKAN — Efendim, buyurunuz, ben mü
samaha göstereceğim efendim, istediğiniz gübi 
sorun. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın Baş
kan, Bayındırlık Bakanlığı elbette müştereken 
bu husus üzerinde bir düşünceye varırlar. Ba
kanlıklar arasında bir koordine vardır. 

Sorularım bundan ibarettir. Sayın Bakanın, 
sözlü olanları sözlü, yazılı olanları da yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtlara geçti. Bu 
hususlara cevaplarınızı arz edebilecek misiniz, 
yoksa yazılı olarak mı vereceksiniz? 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Son 
konular hakkında bilgim yok efendim, incele
tip, yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Evet. Başkaca soru sormak is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Son sözü istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, son söz sizin. 

Sayın Abbas, söz sırasını size vermiştir, yazılı 
olarak müracaatı var. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 

Huzurunuzda cereyan ettiği şekilde de gö
rüyorsunuz ki, parti farkı gözetmeksizin Sayın 
Çankırı milletvekilleri bir konuda birleşiyor ve 
hemşehrilerimizin sorununu buraya getiriyoruz. 
Bu acı sorunla ilgili hepimize teker teker elyazı-
sıyle gelmiş olan bir hemşehrimizin mektubunu 
müsaadenizle okuyacağım, takdiri Yüksek Baş
kanlığa, Yüce Heyetinize, Sayın Bakana ve ka
muoyuna bırakacağım. Yalnız mektubu yazan 
hemşehrimin adını veremeyeceğim. Yetkili ma
kamlar eğer bunda ısrar ederlerse kendisinin 

ekmeğiyle oynanmaması kayıt ve şartıyle - hu
zurunuzda bunu belirtiyorum - o ismi de o za
man veririm. 

«Sayın Mille^vekillerimiz, 
Son bir senedir hâkimlik görevini yapan is

met Erdemoğlu ve Cumhuriyet Savcısı Cumhur 
Onur zamanında o kadar nahoş, ve adaletsiz iş
ler yapıldı ve yapılmaktadır ki, bu daireden ek
mek yiyen bir vatandaş olarak bu duruma se
yirci kalmak benim için manevî bir işkence ha
line geldi ve bu durumu size, Adalet Bakanına 
ve Sayın Çankırı Valisine duyurmayı bir vatan 
borcu olarak kabul ediyorum. 

Bundan bir ay kadar önce, Hâkim ismet Er
demoğlu ve Cumhuriyet Savcısı Cumhur Onur 
hakkında yapılan şikâyet üzerine Hâkimler Ku
rulundan gelen müfettiş,» 

Bu, «Hâkimler Kurulundan değil, tashih 
edeyim, bu Adalet Bakanlığından giden müfet
tiştir. 

«önce Savcı Cumhur Onur hakkında gerekli 
bilgiyi adliyemizde yapılan soruşturmayla elde 
etmeye çalışmış ve gitmiştir. 

Bunun üzerine Hâkim ismet Erdemoğlu, biz, 
adliye mensuplarının yanında «Savcı Beyi şikâ
yet ettiler ne oldu? Birkaç gün sonra da benim 
için müfettiş gelecek, o zaman yine istediğimiz 
şekilde ifadeleri aldırtıp, tahkikatı yaptıraca
ğız. Nitekim, Savcı Beye gelen müfettiş bizden 
diye bizim adamımızdı. Ne yaptırdılar? Hele 
benim tahkikatım neticelensin, biz yapacakları
mızı biliyoruz» şeklinde çalımlı çalımlı konuş
maya başladı. 

Biz, istibdat iradesinin 50 yıl önce yıkıldı
ğını zannediyorduk; fakat biz Ovacık'lılara gi
rişilen bu zulüm, işkence, adaletsizlik, eski kötü 
adaletin hâlâ yaşadığını ve daha da teçhizatlı 
şekilde hüküm sürdüğünü göstermiyor mu? 

'Siz, eşitlik, hürriyet ve demokrasinin buram 
buram tütmesi gereken Türkiyeli vatandaşların 
temsilcileri bu durumlara daha ne kadar göz yu
nacak ve bizi ikinci istibdattan ne zaman kur
taracaksınız? 

Hele aşağıda zikredeceğim şu kanunsuz ve 
adaletsiz işlere ne buyurulur: 

1. — Mahiyeti yukarda anlatılan Cumhuri
yet Savcısı Cumhur Onur hakkında şahidola-
rak müfettişe ifade veren Sülük Köylü Emin 
Çetinkaya doğru konuştuğu için, jandarmaya 
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karşı geldi bahanesiyle tevkif edilip, 3 ay gün 
verildi. 

Aynı şahıs davasını temyiz etti; fakat tem
yiz dosyası hâlâ Adliye Kaleminde bekletilmek
tedir. Kanunlarımızın vatandaşa tanıdığı bu 
hakkın kullanılması bizzat hakkın tevzi edicisi 
organ tarafından engellenmektedir. 

2. — Resmî dairelerimizde mesai saatleri res
men belirtildiği halde, Ovacık Adliyesinde du
ruşmalar haftada bir gün yapılmakta ve gündüz 
saat 10,00'da başlayıp, gece 01,00 ve 02,00'ye 
kadar sürmektedir. Gece cılız bir lâmba ışığı 
altında ve kavurucu bir soğuk altında görülen 
mahkemeler tek kelime ile yürekler acısıdır. Da
valı, davacı ve şahit vatandaşlar birbirleri üze
rine istif edilmiş bir durumda saatlerce bekletil
mektedir. Bilhassa kadınların durumları kastî 
olarak gecenin geç saatlerine bırakılmakta ve 
tafsilâtını burada anlatamayacağım şekilde bir 
manaara teşkil etmektedir. 

3. — Asliye ceza mahkemelerinde tevkif edi
lip, kanunda belirtilen muayyen bir gün veri
lip, gizli anlaşma suretiyle günü doldurmadan 
tahliye edilenlerin sayısı en az benim bildiğim 
150 - 200 kişidir. Bunların şu anda isimlerini 
hatırlayabildiklerim; G-ömelik Köyünün Sindi-
re Mahallesinden, kavga sonucu Tahir Akka-
ya'nm eşinin kolunu kırmaktan 6 ay mahkûm 
edilen İbrahim Akkaya. Aynı köyden Ali Akka-
ya vasıtasıvle 5 bin Tl. rüşvetle iki gün sonra 
serbest bırakıldı. 

b) Gene aynı köyden Halim Kırıntay, 9 ay
lık gününün 7 nci gününü yattıktan sonra aynı 
şekilde 3 bin lira karşılığında tahliye edildi. 

c) Ahmetler Köyünden Mehmet Doğdu, 
Şükrü Aktaş'la kavga sonucu Asliye Mahkeme
since yargılanıp Mehmet Doğdu'ya 6 ay gün 
verilip, anlaşma neticesi 3 gün sonra serbest bı
rakıldı. 

d) Ayrıca hapishaneye giren bir mahkûm
dan cezaevi için aygaz, divan, sandalye, gardi
yan odasına masa bahanesiyle mecburî olarak 
bir miktar para alınmaktadır. 

Bütün bu hadiseler karşısında hemşehrileri
mize karşı girişilen bu haksızlıklara daha fazla 
seyirci kalamadım. Durumu bizlerin idaresini 
ağır bir sorumluluk olarak üzerinizde hissetme
niz gereken siz saygı değer büyüklerimize du
yurmayı uygun buldum. 

Not : Bu yazının bir nüshası Adalet Bakanı
na, Çankırı Valisine ve diğer milletvekillerine 
gönderilmiştir.» 

Sayın arkadaşlarım, mektubu dinlediniz, da
ha fazla konuşmak gerekmez, amma Sayın Baş
kanımın müsaadelerine sığınarak bir - iki konu
ya daha değineceğim. 

Bu sayın hâkim ve savcı, buraya ilk geldik
leri zaman halkı toplarlar, ondan sonra -12 Mart 
öncesi - Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı
nı çağırırlar, ilçe başkanına derler ki; «Köyleri 
gezelim, teker teker dolaşalım, ondan sonra 
köylerin dertlerini dinleyelim, yazalım, yetkili 
mercilere gönderelim. Eğer oralar dinlemezse 
baltayı nacağı kaptırıp Ankara'ya köylüleri yü
rütelim.» ilçe Başkanı der ki, «Ben 35 yıl Dev
let hizmetinden sonra emekli olmuş bir yurtta
şım. Bu türlü hareketle sorunların çözüleceği 
kanısında değilim. Benim partim ve demokrasi
ye aykırıdır» onun üzerine adamlar, ilçe Baş
kanınım gıyabi tevkifini keserler. Ondan sonra 
derler ki, «Ovacık ilçesine hangi partili olursa 
olsun bir milletvekili gelirse taşlayacaksınız, 
yuhalayacaksınız, seçimlerde hiçbir adayı Ova
cık ilçesine ve köylerine sokmayacaksınız.» 

Dilim varmıyor, Adalet örgütünde onların 
sızmış temsilcileridir. Bu durum Sayın Çankırı 
Valisi göreve başladığının 16 ncı günü 20 Tem
muzda Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirdiği 
halde, Yüksek Hâkimler Kurulunun üyeleri 
mektubun metnini kendisini şikâyet edenleri gi
dip hâkime vermişlerdir. Hâkim benim evime 
eşiyle beraber gelmiştir - eşi burada ihtisas ya
pıyor - eşinin söylediği aynen şudur: «Kulağını 
çekseydiniz» «Haddimi bilirim, benim görevim 
ayrıdır, hanımefendi siz çekin, aile saadetinizin 
bozulmaması için bildiğim başka şeyleri huzu
runuzda söyleyemeyeceğim» dedim. Burada söy
lemeyeceğim, yalnız konuşacaklarım arasından 
çıkacak, onun takdirini siz çıkarırsınız. 

Köye atanan ebe, hâkim ve savcının emri 
üzerine ilçe merkezinde bekletilmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, burası 55 bin hanelik 
bir ilçedir. Benim ve sayın arkadaşlarımın ne 
savcıdan, ne de sayın hâkimden beklediğimiz 
ve korktuğumuz bir şey yok. Neden? Adliye 
Teşkilâtına düşman değiliz. Biz yalnız hâkimle
rin değil, Türkiye'de namuslu her memurun te
minatlı olmasına taraftarız. Ancak, yıllar yılı 
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verilen savaşları kendileri aldıkları yetkileri 
kullanmayan bu insanlar, bu şekilde dejenere 
etmektedirler. Kendi içlerinde Yüksek Hâkim
ler Kurulu bu temizliği yapmadığı için, bugün 
coğrafî teminatı yitirmek üzeredir. Ondan son
ra Türkiye Büyük Millet Meclisi «Coğrafî temi
natı kaldırdı,» Senin miden bunu hazmedemedi 
birader, ben ne yapayım. 

Sayın arkadaşlarım, inanır mısınız, ilçe Baş
kanı Ovacık'a gidememektedir. Ben tanık ola
rak gittim, Ankara savcı muavinine bir sayfa 
ifade verdim. Ben bu ifadeyi verirken oradaki 
savcı muavinlerinden bir tanesi heyecanlandı, 
elini kolunu sallayarak koştu, «Be birader, sizin 
memleketinizde hiç mi adam yok, taş atmak da 
mı bilmiyorlar bunlar?» «Vallaha biz şimdiye 
kadar adliyeye taş atmayı kendimizde görmedik, 
taş bize atılıyor...» 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, bağlayın. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 

Evet, iş biraz derine gidiyor, anlıyorum. 
BAŞKAN — Tamam. Görüşlerinizi bağla

yın, süreniz bitmiştir. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 

Tabiî. 
Sayın arkadaşlarım, çok acı bir .noktayı da

ha belirteyim. YSE Genel Müdürlüğünün verdi
ği ödenekle, il YSE Müdürlüğünün vilâyetten 
geçen programı sonucu yaptığı köy çeşmesinin, 
mahallenin ortasındaki çeşmeyi istediği bir ma
halleye akıttırmak için savcı ve hâkim çaba har
cıyor ve bugünlerde akmak üzere sayın arka
daşlarım. 

Ben kendisine dedim ki, «Yavrum, bu akılla 
siz beni de tevkif edersiniz» bana aynen şunu 
söyledi hâkim, «ıSeni tevkif edemem ama senin 
i'Joe Başkanına iki yerde ayrı kahve içirmeyi 
düşünüyorum, birisi jandarma karakolunda» 
dedi. 

35 yıl Devlet hizmeti yapmış bir kişiye ve 
bir siyasî partinin oradaki görevlisine bu yapı
lıyor, kıvanç vericidir. Sayın arkadaşım Arif 
Tosyalıoğlu soru önergesini verirken, kendi mu
halifi olduğu bir siyasî partinin tabelâsının da 
bunlar tarafından indirildiğini acı acı dile ge
tirmiştir. Demokrasi namına bu kıvanç verici
dir. Hor zaman söylüyoruz, Türkiye'de iki ku
tup vardır sayın arkadaşlarım, bunlardan birisi 
demokrasi düşmanları, birisi de demokrasiden 

— 394 

19 . 2 . 1972 0 : 2 

yana olanlar. Bunlarla hangi kademede, hangi 
örgütte olursa olsun sonuna kadar savaşacağız. 
Yalnız bir nokta var, Sayın Adalet cihazı, Sa
yın Adalet Bakanı görevini ihmal etmiş ve ken
disine defalarca söylenmiştir. «Efendiım, tanık
lar ifade vermiyor» 

Sayın arkadaşlar, istirham ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu... 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 

Bitiyor Sayın Başkanım. 
Siz orada bir vatandaş olsanız, bu savcı hak

kında ifade verebilir misiniz arkadaşlarım? O 
savcı oradayken, o hâkim oradayken nasıl ifade 
verirsiniz? Sopa var, tokat var, ceza var. Savcı 
çağırıyor jandarmaya, Jandarma Komutanı bir 
assübay - emirlerinde uşak - Jandarma Komuta
nına döv diyor, dövüyor. Çankırı Valisi ile bü
tün milletvekilleri 3 gün önce görüştük, savcı
ya ve kaymakama emir yazıyor, diyor ki, «Hiç 
bir vatandaş karakolda dövülmeyecektir. Savcı 
kanunî yetkisinin dışına çıkmayacaktır.» Bu 
cüretkâr savcı valiye yazı yazıyor, «Benim yet
kilerim ile ilgili gönderdiğiniz emrin anlamını 
anlayamadım.» 

Sayın arkadaşlarım, bu ne demektir? Bir 
vilâyetin valisi, o vilâyetteki hemşehrilere ve 
vatandaşlara kanat geriyor, «Dövmeyin» diyor. 
«Sen bana bunları nasıl dövdürmüyorsun?» di
ye oradan savcı valiye kafa tutuyor arkadaşlar. 

Sayın arkadaşlarım, yüzlerinizinifadesiaasJea 
bizim acılarımıza katıldığınız kanısındayım. Siz
lere, bütün partililere, parti gruplarına^ bağım
sız milletvekillerine teşekkür ederim. 

Sayın Bakandan da tekrar rica ediyorum, o 
savcı oradayken bu tahkikat yapılmaz, teşek^ 
kür eder saygılar sunarım. (Bütün parti sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ben bir Kars Mil
letvekili olarak onların tutumlarını protesto 
ediyorum!.. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki müza

kerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. Saygı
larımla. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı bütçesi ile ilgili İM önerge 
vardır. Her ne kadar bu bütçede muameleye 
konması mümkün değilse de okutacak ve sonra 
da Başkanlığın yapacağı işlemi zapta geçirtece
ğim. 

Yüksek Başkanlığa 
1972 malî yılı Bütçe Kanununun 15 nci 

maddesine, Hükümet tasarısında meveudolma-
dığı halde, Bütçe Karma Komisyonunda ilâve 
edilmiş bulunan sondan bir evvelki fıkrada, 
«Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlardan 
üst derece aylık alanlara her hangi bir surette 
verilmiş olan aylık derecelerine eşit kadrolar 
şahsa bağlıdır. Bunlar her hangi bir sebeple bo
şaldıkları takdirde kaldırılmış sayılırlar. Bu 
görevler için yeniden kadro tahsisi Bütçe Ka
nununa ek kanunlarla yapılır.» hükmü ilâve 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu hüküm mer'i Hâkimler Kanununun 6798 
sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 58 nci 
maddesini tadil eder mahiyettedir. Zira bu 
maddede hâkim ve savcıların ne şekilde üst de
recedeki kadroya atanacaklarının esasları gös
terildikten sonra son fıkrada, «açılan kadrolar 
münhale alındıkları tarihten itibaren azamî iki 
ay zarfında yukardaki esaslara göre sırası ge
lenlere tevzi olunur.» hükmünün mevcudoluşu, 
açılan kadroların sırası gelenlere verilmesini 
amirdir. Bu hükümler Hâkimler Kanununun di
ğer maddeleri ile ilgili ve ahenkli olarak tan
zim edilmiş olup hâkim ve savcılardan terfie lâ
yık görülenler birbirlerinden açılan kadrolara 
atanmak suretiyle terfi ederler. 

Bilfarz, birinci dereceden bir kadro açıldığı 
takdirde, ikinci derecede olup da terfie hak ka
zanmış olan bu kadroya atanır. Bundan açılan 
ikinci derecedeki kadro ise, 58 nci madde hü
kümlerine göne üçüncü derecede olup terfie lâ
yık giörülen hâkim ve savcıya tahsis edilerek 
onun terfii sağlanır ve böylece teselsülen mes
leğin giriş derecesi olan onuncu dereceye kadar 
olan kadrolar açılır ve açılan onuncu derecede
ki kadro da stajım bitiren hâkim adayı için 
kullanılır. 

Bugün genel olarak hâkim ve savcıların kad
roları şahsî olmakla beraber, uygulama bu yol
dadır. 

Bütçe Kanununun 15 nci maddesine eklenen 
bu fıkra, yukarda açıklanan uygulamaya engel 
olacaktır. Hâkim ve savcıların zamanında terfi
leri yapılamayacaktır. Bundan da önemlisi büt
çe cetveline bağlı kadrolar hizmete tahsis edil
miştir. Bir kimse meslekten ayrıldığı surette 
boşalacak kadro ve o şahsın ayrıldığı yerdeki 
hizmetin kadrosudur. Bu kadro teselsülen terfi 
edeceklere tahsis edilse bile, sonunda açık kala
cak küçük dereceli kadro o yerdeki hizmetin 
kadrosudur. 15 nci maddeye eklenen hüküm bu 
kadroyu kaldıracağı cihetle o yerdeki hizmet 
kadrosu kalkacaktır. 

Bilfarz, (X) kazasındaki ceza hâkimi ayrıl
mış ise, bu yerdeki ceza hâkimliği kalkmış ola
cak ve hizmet görülmeyecektir. Bu kanunun 
Bütçe Kanununa ek kanunla geri alınması için. 
geçecek süre hizmeti aksatacak ve kadroların 
gayri muayyen zamanlarda açılması nedeniyle 
devamlı olarak bütçe kanununa ek kanun tasa
rısı yapılması icalbedecektir. 

Esasen 58 nci maddenin uygulanmasıyle se
ne başında hizmet kadrosu sayısına denk olarak 
verilen kadrolarda bir değişme veya artma bah
se konu olmayıp sadece hâkimlerin terfii sağ
landığından, bundan istifade edilerek o yıl için 
terfi maksadıyle yüksek dereceli kadro da is
tenmeyecektir. 

Bu itibarla bütçe mülâhazası dolayısiyle ve
ya başka bir sebeple ilâve edilmiş bulunan bu 
fıkranın Hâkimler Kanununu değiştirmesi ve 
uygulamada aksaklıklara sebebiyet vereceği 
göz önünde tutularak 15 nci maddenin sondan 
bir evvelki bu fıkrasının bütçe kanun tasarısın
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kars Erzurum 
Kemal Kaya Sabahattin Araş 

Giresun1 

Hidayet İpek 

BAŞKAN — Takrir, 1972 yık Bütçe tasarı
sının 15 nci maddesinin müzakeresi esnasında 
bir fıkranın maddeden çıkarılması hususunu 
kapsamaktadır. 15 nci madde müzakere edilir
ken nazarı itibara alınacaktır. 

Ayrıca, Sayın Kemal Kaya ve Sayın Saba
hattin Araş tarafından verilmiş olan takrir de 
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15 nci maddenin müzakeresi ile ilgili ve mevcut 
kadrolara Teftiş Kurulunun teşkili hasebiyle 
•eklenecek elli kadroyu ihtiva ettiği cihetle okut
muyorum. Bu takrir de 15 nci maddenin müza
keresi sırasında nazara alınmak üsere Başkan
lıkça muhafaza edilmektedir. 

Madde ve bölümlere geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

B - ADALET BAKANLIĞI 
(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 609 506251 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 33 376 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 22172 061 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 74 716 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 625 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 2 996000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 94 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm ' Lira 

35.000 Sosyal transferler 401000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Harç ödemeleri 620 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu suretle Adalet Bakanlığı 
bütçesi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Teşekkür mahiyetinde Sayın Bakan söz is
temişlerdir, buyurun. 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Sa
yın milletvekilleri Adalet Bakanlığı Bütçesi 
kabul edildi, çok teşekkür ederim. Müsaade 
ederseniz bir noktayı da tavzih edeceğim : Ağır 
bir itham ile karşılaştım. İtham ettiğim söylen
di. Hadisenin bana intikalinden bir dakika son
ra telefon ettim, başka bir milletvekili ve reisi
niz de sanidinidir, elimden gelen bütün tedbir
leri aldım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yalnız teşekkür 
mahiyetinde olsun lütfen. Çünkü son söz millet-
vekilinindir. Size ancak teşekkür sadedinde söz 
verdim. 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE (Devam
la) — Çok teşekkür ederim ve teşekkürlerimi 
teyidederim. Yazılı olarak cevabımı vereceğim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesi kabul 
edilmiştir. Adalet Bakanlığı mensuplarına ve 
memleketimize hayırlı olmasını temenni ede
rim. 

Bir husus hakkında Yüksek Heyetin kararı
nı istihsal edeceğim. Biliyorsunuz programımı
zı bir gün önce tatbik ediyoruz ve bugün zama
nımız müsait bulunduğu halde iki saat süreyle 
çalışamama gibi bir halle karşı karşıya kaldık. 
Bu sebeple yarına mahsus olmak üzere birleşi
min saat 10,O0*da yapılması hususu Başkanlık
ça uygun görülmektedir. 20 . 2 . 1972 Pazar 
gününe mahsus olmak üzere birleşimin saat 
10,00'da açılması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

20 . 2 . 1972 Pazar günü saat 10,00'da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 17,42) 

....>.. >a<ı ..«.„.. 
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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 1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Mil
let Meclisi S. Sayısı 475; Cumhuriyet (Sena
tosu S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 14.2.1972) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/569; Cumhuriyet Se
natosu 1/25) (Millet Meclisi S. Sayısı 491; 
Cumhuriyet Senatosu 'S. Sayısı : 24) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 

1/12) (Millet Meclisi S. Sayısı : 476; Cumhu
riyet (Senatosu S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) (Millet Meclisi S. Sayısı : 481 ; Cumhu
riyet Senatosu 'S. Sayısı : 17) (Dağıtma tari-' 
hi : 14 . 2 . 1972) 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Kanma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/5G3; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
!S. Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 14 .2 . 1972) 

X fi. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/21) (Millet Meclisi 'S. Sayısı : 483; 
Cumhuriyet 'Senatosu 'S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senato
su 1/13) (Millet Meclisi S. Sayısı 485; Cumhu
riyet (Senatosu S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1972) 

X 8. — İktisadî ve Ticarî tümler Akademi
leri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 



Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cum
huriyet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 482; Cumhuriyet Senatosu 'S. Sayısı : 26) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri, (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meclisi S. Sayısı : 487; Cum
huriyet Senatosu !S. Sayısı : 21) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) 

X 10. — Hudut ve 'Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; 
Cumhuriyet Senatosu 1/19) (Millet Meclisi 'S. 
(Sayısı : 486; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
18) (.Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (Millet Meclisi IS. Sayısı : 490; Cum
huriyet Senatosu ;S. Sayısı : 23) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 480; Cumhuriyet Senatosu 'S. Sayısı : 
16) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 13. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/557; Cumhuriyet Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi IS. Sayısı : 478; Cumhuriyet 'Senatosu S. 
'Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 14. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/558; Cumhuriyet Se
natosu 1/16) (Millet Meclisi IS. Sayısı : 479,; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 15) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/570; Cumhuriyet Se
natosu 1/26) (Millet Meclisi S. Sayısı : 489; 
Cumhuriyet 'Senatosu S. Sayısı : 25) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 16. — Orman Genel Mdüürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Se
natosu 1/23) (Millet Meclisi IS. Sayısı : 488; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 17. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/556; Cumhu
riyet İSenatosu 1/14) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
477; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 13) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

V 
ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKlNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 3 / A I 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 J J I 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 ydı Bütçe kanunu .tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/569; 

C. Senatosu S. Sayısı : 1/25) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 24) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4.2. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 177 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27 . 12 . 1971 gün ve 1/569-155 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1972 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Kaınna Komisyonu 
Esas No. : 1/569, C. S. 1/25 

No. : 171 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 
Çekinser : 

(107) 

106 
— 

1 

9.2. 1972 

MİM MeclM Başfeanhğına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1972 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul olu-
nıan (Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe - Karma Komisyonu 
raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerim» arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe - Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Mületveküd 
Cihat Bilgehan 




