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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

iki oturum yapılan bu birleşimde; 
Vaki davet üzerine, Millet Meclisi Başkanının baş

kanlığında bir Parlamento heyetinin Yugoslavya'yı ve 

Her iki Meclis üyelerinden oluşacak bir Parlamen
to heyetinin de Pakistan'ı ziyaretlerinin; 

ladei ziyaret maksadıyle, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği Parlamentosu ile, 

Bulgaristan Parlamentosundan birer heyet davet 
edilmesinin, 

Uygun bulunduğu hakkındaki Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanlığı Divanları Müşterek 
Toplantısı kararları kabul edildi. 

1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/210) (S. Sayı
sı : 128) üzerindeki görüşmelere devam olunarak; 

Başbakanlık, 
Devlet Planlama Teşkilâtı, 
Danıştay Başkanla, 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve , 

Diyanet işleri Başkanlığı; 
Bütçeleri kabul olundu. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının da (1/212) (S. Sayışır 129) 

maddeleri kabul edildi, tümünün açık oya sunulaca
ğı bildirildi. 

20 Şubat 1975 Perşembe günü saat lQ,0O'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 22,45'te son verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 

Divan Üyesi 
içel" 

Oral Mavioğîu 

Başkan 
Başkanvekili 

Rasim Hancıoğlu 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

..*.. • • < • « « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Baskanvekili Memduh Ekşi 

DlVAN ÜYELERİ : îdris Ankan (Siirt), îlhami Çetin (Yozgat) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 43 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 7975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Senato
su : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Senatosu 
S. Sayısı: 406) (1) 

A) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesi : 

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine devam ediyo
ruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerinde, ilk olarak, Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin görü
şülmesine başlıyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyeler, Millî Selâ
met Partisi Grupu adına Sayın Mir Bahattin Yardım
cı, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Rıza Gençoğîu, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mustafa 
Imirzalıoğlu, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na Sayın İhsan Bedirhanoğlu, Demokratik Parti Gru
pu adına Sayın İhsan Arslan. 

Şahısları adına; Sayın Enver Akova, Sayın Cavit 
Erdemir, Sayın Ünat Demir, Sayın Ali Şevki Erek, 
Sayın Remzi Yılmaz, Sayın İlhan Aytekin, Sayın Ha
san Zengin, Sayın Ömer Kahraman, Sayın Vecdi İl
han, Sayın Îlhami Çetin, Sayın Mustafa Asrî Ünsür, 
Sayın Kemal Ataman söz istemişlerdir. 

Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Mir Bahattin Yardımcı'nın, buyurunuz efendim. 

MİR BAHATTİN YARDIMCI (Ağrı) — Ben 
biraz sonra konuşmak istiyorum efendim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, en sonra konuşabilir. 

BAŞKAN — Efendim, söz sırasında değişiklik 
yapmak Başkanlığın yetkisi dahilinde değil, Sayın 
Emre. 

(/) 128 S. Sayılı basmayazı 17 . 2 . 1975 tarihli 
40 ncı Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Rıza 
Gençoğlu'nda, buyurunuz efendim. 

Görüşme süreniz 15 dakikadır efendim. 
A. P. GRUPU ADINA RIZA GENÇOĞLU (De

nizli) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin saygı değer 
üyeleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1975 malî yılı Bütçesi hakkında, Adalet Partisi Mec
lis Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın teminat altı
na aldığı temel hakların en önemlisi mülkiyet hakkı
dır. 

Bu hak Devleti ayakta tutan, milleti bütünleşti
ren, hak ve hukuka saygı şuurunu ortaya koyan en 
mukaddes haklardandır. 

Bu hakkın biran evvel gerçekleşmesi, korunma
sı, emniyetinin sağlanabilmesi tapu ve kadastro işle
rinin tanzim ve biran evvel yerine getirilmesi ile 
mümkündür. Üzerinde hassasiyetle durulan toprak 
reformunun süratli, adaletli ve hukuka tam uygun bir 
şekilde yürütülebilmesi; tapu ve kadastro işlerinin 
biran evvel halledilmesine bağlıdır. 

Bir memlekette tarla bağ, bahçe, ev, dükkân ki
mindir, hâlâ belirlenmemişse; o memlekette millî bir
lik ve vahdetten bahsedilemez. Tapusuzluk milletin 
fertlerinin birbirine husumet beslettiği gibi, yine 
fertleri devletin müesseseleri ile karşıkarşıya getir
mekte, âdeta birbirine düşman etmektedir. 

Burada orman içi köylülerimizin acıklı durumu 
üzerinde özellikle ve hassaten durmak istiyorum. 

5602 sayılı Tapulama Kanunu ile 1950 yılında 
başlamış olan tapulama- çalışmalarının amacı köy
lerdeki tapulu taşınmaz malların tapu kayıtlarını ye
nilemek ve tapusuz tasarruf edilenlerin kanun gere
ğince zilyedlik esaslarına göre kayıtlarını tesis ve ta
pularını düzenlemekti. 

Bugüne kadar hâlâ gerçekleşmemiş olan tapusuz 
orman köylüsünün hali perişandır. Tapusuzluk yü-
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zünden orman köylüsü babasından, atasından kalma 
ve yıllardır sabanın altında bulunan toprağının sahibi 
olamamaktadır. 

Tahdit görmesine rağmen orman idarecilerince 
mahkemelerde süründürülmekte; üstelik ceza ve ic
ra, orman içi köylülerimizin yakasını bırakmamak
tadır. 50 - 100 sene evvelinden orman vasfını kay
betmiş binlerce dekar arazinin kadastro tatbikatından 
mahrum bırakılışı, üstelik yıllar boyu sarf edilen 
emek ve alın teri ile işlenebilir halde bulunan toprak
ların ihtilâf içinde bulunması vatandaşları mağdur 
etmektedir; üstelik, ormanlarımızın asıl ve yegâne 
bekçileri olması gereken köylülerimizin bu millî ser
vete karşı menfî duygular beslemesinin başlıca fak
törü olmaktadır. 

Kendi seçim bölgem bulunan Denizli ilinin Acıpa
yam, Çameli, Kale gibi orman içi ilçelerinde binler
ce vatandaş; sırf tapusuzluk yüzünden yegâne ümit 
bağladıkları topraklarından olmakta ve üstelik ceza
ya reva görülmektedirler. Bugün memleketimizde en 
mağdur, en çile çeken orman köylüsünün elinden tut
mak ve bunları yürekler acısı bu durumdan kurtar
mak kanunî görevimiz olduğu kadar bir vicdan 
borcumuz olduğunu da kabullenerek gereken işlem
ler mutlaka yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; ikinci bir husus, tapunun ik
tisadî ve ekonomik duruma olan etkileridir. Tapu 
sahibi olmayan vatandaş geçimini sağladığı ve hepi
nizin malûmu olduğu veçhile ihraç ürünlerinin ana
sı olan, anası sayılan toprağına güvene «Bu benim
dir» diyememenin ve benimseyerek, isteyerek çalı
şamamanın huzursuzluğu ve endişesi içindedir. 

Dış ticaret eksiğimizi kapamanın tek kaynağı; 
toprak ürünlerine, yani pamuk, üzüm, incir, tütün, 
arpa, buğday, fasulye, nohut vesaire gibi mahsulle
rin bol yetiştirilmesine bağlı, hiç olmazsa kısmen bağ
lı olduğunu kabul etmek gerekir. Bunların bol yetiş
tirilmesinin başlıca faktörlerinden birisin tapu oldu
ğunu unutmamak lâzımdır. Tapulu mülklerin daha 
bakımlı olduğunu, tapulu toprakların daha iyi işlen
diğini, üç kat yerine beş kat sürüldüğünü, teras yapıl
dığını ve gübre verildiğini görmekteyiz. Böyle olun
ca da, bir yerine on mahsul alırız; dış devletlere de, 
bir yerine on satarız. Demek ki, tapu, verimi artır
mada fevkalâde bir teşvik unsuru olmaktadır. 

Bugün açlık sıkıntısı çeken dünyada, memleketi
mizdeki topraklan çok iyi değerlendirmek mecburi
yetindeyiz. Bu değerin başlıca ve birinci faktörü ta
pudur. Verimi artıran başlıca faktör tapudur. Tapu 

i güvendir, tapu rejimin teminatıdır. Toprak, tapu ol
duğu zaman hayattır. Toprak, bekçisi olduğu müddet
çe vatandır. İnsanlığı yaşatan, ayakta tutan birinci 

I unsur topraktır. 
j Sayın milletvekilleri, buraya kadar yaptığımız kı-
j sa izahatımızla Tapu Kadasro Genel Müdürlüğü hiz

metlerinin milletimiz için ne kadar önemli olduğunu 
ortaya koymaya çalıştık. 

j Şimdi, de bu hizmetleri yerine getirmesi ile bun
ca sorumluluk yükünü sırtında taşıyan Genel Mü
dürlük Teşkilâtına bakalım. Bu Genel Müdürlüğün 
gücü nedir, eksiği var mıdır, bu güçle bu işleri ne ka
dar zamanda başarır, nasıl başarır? 

I Genel Müdürlüğün tapulama ve kadastro çalış
malarında, yıllık icraat programı ile öngörülen hedef
lerin % 75 oranında gerçekleştirildiği anlaşılmakta
dır. Bu neticeler, arazi çalışmalarındaki iklim ve mev
sim şartlarından başlayarak, bütçe imkânları, araç 
ve gereçlerin zamanında sağlanıp sağlanamaması, 
kadro ve personel ile yakından ilgilidir. 
• 1. Sayın milletvekilleri, bir kere teşkilâtın kad

rosu kendisine verilen bu hizmetleri görmekte adet 
itibariyle yetersizdir. 

2. 10 bin personeli ve Türkiye'mizin her yerin
de görevi olan bu kuruma verilen 1 ile 4 derece ara
sındaki kadrolar diğer kurumlarla mukayese edilme
yecek kadar düşüktür. 

3. Bundan önceki yılların bütçe müzakerele
rinden de anlıyoruz ki; arazi çalışmalarında büyük 
payı olan taşıt araçlarının Malzeme Ofisince zama
nında sağlanmaması ve böylece bu araçların arazi 
çalışmalarına uygun devrede iştirak edememiş ol
ması görevlerini aksatmaktadır. 

4. Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğünün çe
şitli adları altında Devlete sağladığı 2 milyarlık ge
lire karşı, bu yoğun ve yaygın hizmete bütçede ayrı
lan ödeneğinin yetersiz ve hattâ en müsait aylarda 
ödeneksizlik nedeniyle arazi çalışmalarının yapıla
madığı anlaşılmaktadır. 

5. Geçmiş yıllarda ve özellikle 1967 - 1970 büt
çeleriyle sağlanan ödenekle yapılan fazla mesainin 
fevkalâde verimli olduğunun ve olumlu sonuç sağ
ladığı ve o yıllara ait icra programının % 100'ün üs
tünde gerçekleştirildiğinin anlaşılmasına rağmen, Dev
let Memurları Kanununun uygulanmasından sonra 
kesilen fazla mesainin de uygulamada % 30 gibi bir 
gerilemeye ittiği maalesef sabit olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu nedenlerle yukarda tes
pit ettiğimiz ve sizlere arza çalıştığımız eksikliklerin 

\ giderilmesinde; 
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• a) % 30 olumlu sonuç sağlayan fazla mesainin 
yeniden başlatılmasının, 

b) Yan ödeme takdirindeki isabetsizliklerin 
önlenmesinin, 

c) Yurdumuzun her köşesinde çok geniş vatan
daş topluluğunu ilgilendiren ve memleketimizin hu
kuk ve ekonomik yapısında önemli yeri olan tapu, 
tapulama ve kadastro işlerinde kalkınma planında 
tespit edilen hedeflere ulaşılmasına, gayret sarf edil
mesinin, 

d) il ve ilçelerdeki tapu dairelerinin kadroları 
takviye edilerek vatandaşların tapu işlerinin süratle 
yapılmasının sağlanmasının, 

e) Mesleğe eleman yetiştirme husundaki gay
ret ve anlayışlarına tebrik ve teşekkür etmekle bera
ber daha geniş imkân sağlanması ve burslu talebelere 
verilen 250 liranın yetersizliğinin gözönüne alınarak, 
yüksek öğretimde olduğu gibi burslarının artırılma
sının zaruretine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; bütün bunlara rağmen 1974 
yılında elde edilen % 75 oranındaki sonucu, insan
üstü fedakârlığa ve gayrete bağlılığımızı ve bunun 
bir başarı olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu anla
yış içerisinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçesinin milletimize hayırlı olmasını Ce
nabı Haktan niyaz ediyor ve Genel Müdürlük cami
asına başarılar diliyoruz. Yüce Heyetinize A. P. Gru-
punun saygılarını sunuyoruz. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gençoğlu. 
Sayın Yardımcı, zatiâlinize Millî Selâmet Partisi 

Grupu adına şimdi söz veriyorum. Ancak, Sayın grup 
yetkililerinden, bundan sonra sözcülerin zamanında 
Mecliste bulundurulmasının temin edilmesini, istirham 
ediyoruz; çünkü kur'a ile sıralar tespit ediliyor ve Baş
kanlığın, biraz evvel arz ettiğim gibi sıra değiştirmeye 
yetkisi yoktur. 

Buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA MİR BAHATTİN 
YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1975 ma
lî yılı Bütçesinde Millî Selâmet Partisinin Millet Mec
lisi Grupu adına görüş ve temennilerimizi arz et
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu ve
sile ile grupum adına Yüce Meclisi hürmetle selâm
lıyorum. 

Muhterem milletvekilleri; şehir ve kasabalarda ge
rek Hükümet konaklarının bulunduğu yerlerde ve 

gerekse kiralık yerlerde, en basit köşe ve kenarlara 
yerleştirilmek suretiyle çalıştırılan ve senenin 6 ayın
dan fazlasını çoluk - çocuklarından ayrı olarak en don
durucu yaylalarda, dolu ve devamlı yağmurlar altın
da ve en kavurucu sıcak bölgelerin yakıcı güneşi al
tında gece gündüz demeden sezsizce büyük bir fera
gat ve fedakârlık içinde ve aynı zamanda «İstemeyiz» 
diye itiraz kazanım hiç kaldırmamış bir vefakâr dev
let memuru grupu olarak çalışan bir teşkilâtın bütçe
si üzerinde, iktisaden kalkınmamış bölgelerin en ge
risinde, kuyruğun son halkasını teşkil eden bir yurt 
parçasının Parlâmentonuz âzası olarak konuşma ve 
müdafaa imkânını bana lütfeden Yüce Rabbime ham-
dederek, tesadüf de olsa bir hakikat payının ve bir 
hakikî isabetin tecellisi şeklinde mütalâa ederek ko
nuşmama geçiyorum. 

Muhterem milletvekilleri; memleketimizin gerek 
iktisadî ve gerekse içtimaî sahalarda kalkınmasına 
vesile teşkil edecek, iç barışın, huzur ve müreffeh bir 
hayat sisteminin temininde şüphesiz ki, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün mümtaz bir yeri var
dır. Bu Genel Müdürlük bütün Türkiye'mizde şehir, 
kasaba ve birkaç nahiyedeki tapu sicil memuru ve 
muhafızlıkları ile gayri menkul malların alım, sa
tım, bağışlama, trampa, intikâl, rehin, irtifak hakları 
tesisi ve kat mülkiyeti gibi günlük tapu muamelâ
tını Medeni Kanun ile Tapulama Kanunu ve mevzua-
tıyle tedvin eder. 

Memleketimiz için çok zaruri bir ihtiyaç kabul 
edilen düzenli bir imar planının tesis ve tatbiki için 
şehir imar, harita ve krokilerini tapu kadastro ekip
leri çizer. 

Yurdumuzun bütün askeri pafta ve haritalarını 
tanzim ile sulama, kurutma, drenaj, yol, nehir ve ır
makların ıslahı gibi hayatiyet kaydeden devlet hiz
metlerine ait projelerin yapılmasına da, doğru ve 
sıhhatli bir şekilde ışık tutmakta bu Genel Müdür
lüğün hizmeti geçer. 

Toprak dağıtımı ve iskân işlerinin muntazam ve 
sıhhatli bir şekilde tanzimi suretiyle adalet ölçüleri 
içinde tevziini temin ve Devlete ait arazilerin nereler
de ve ne miktarda bulunduğunun tespiti hizmetini 
de yine bu Genel Müdürlük yapar. 1972 yılında me
riyete giren Tarım ve Toprak Reformu Kanununun 
adilâne işletilmesi, haksızlık ve adaletsizliklere mey
dan verilmemesinin temini, ancak bu Genel Müdür
lüğün Türkiye'mizin bütün arazisinin cins, miktar ve 
hakikî mesahalarının doğru, sıhhatli ve hukukî esas-
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lara uygun bir şekilde tayin ve tespitinden sonra tat
bik olunabileceği ortadadır. 

Şahıslar arasındaki arazi ihtilâflarının büyüye
rek köy ve aşiret kavgalariyle, kan davaları, haline 
dönüşmemesini temin etmek büyük ve feci cinayetle
rin vukua gelmesini önlemek, vatandaşı her gün va
tandaşla karşı karşıya getirmemek; tarafların iş - güç
lerinden geri kalmamalarını ve maddî zarara uğrama
malarını temin etmek, bu suretle ceza ve hukuk mah
kemelerini altından kalkamayacak derecedeki ağır 
dava yükünden kurtarmak; ancak bütün gayri men
kullerin kadastro görmesi, hukukî şeklini bulması ve 
niza mevzuu olmaktan kurtarılması ile mümkün ola
bilir; ki bütün bu hayatî hizmetleri yine bu Genel 
Müdürlük yapar. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kaza ve şe
hirlerdeki tapu sicil muhafızlık ve memurları, ka
dastro ölçü ekipleriyle gayri menkulleri şekillendi
rirken esas gayesi; gayri menkulleri hukukî bir hü
viyete bağlamak; şahsın veya Devletin mülkiyet ve 
mülkiyete malikiyet hakkını ortaya koymaktır. Hu
dudu, ölçüsü, cins ve evsafı ile sahibini tespit etmek 
suretiyle mülkiyet hakkına hukukî bir intizam verir. 
Mülkiyeti şahsın veya hükmî şahsiyetin malikiyeti-
ne tevcih ve teslim eder. Bu sebeple olacak ki, mille
timiz arasında, «Tapu kaydı arazinin nikâhıdır» de
nir. İşte bu nikâhı böylece hukukî esasa bağlatan 
müessese, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüdür. 

Bu itibarla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Türkiyemizin en hayatî bir mevzuu olan ve tabiri caiz
se her ferdin canı kadar ehemmiyet verdiği mülkiyet 
hakkı hizmetini görmektedir. Memleketimizin 67 vi
lâyeti, 572 kazası ve 40 000 civarındaki köyümü
zün sakinleri bu hizmetin özlemi içindedir. Vatan
daşlarımızın her gün başvurdukları dairelerimizden 
biri ve belki de birincisidir. Bu başvurmaların her 
yıl biraz daha artması ve işlerin de o nispette çoğal
dığı bir vakıadır. Böyle önemli bir âmme hizmeti 
için her türlü maddî fedekârlığın zaruretinde hiç 
kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Ancak bu husus
taki konuşmaların çoğu, bu şerefli çatı altında ka
lır. Çok zaruret arz eden hizmetlerin bu çok hayatî 
hizmete tercih edildiğini ve öncelik kazandığını da 
esefle müşahade ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün, 1974 yılı içinde yapmış olduğu 
hizmetleri elde ettiğim malûmata göre, tapu işleri, 
tapulama olduğu hizmetleri elde ettiğim malûmata 
göre, tapu işleri, tapulama işleri ve kadastro işleri 
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olmak üzere üç bölümde, rakam vermek suretiyle 
arz etmek istiyorum. 

Tapu işleri: 1974 yılında Türkiye'deki bütün ta
pu dairelerinde 1 . 10 . 1974 tarihi itibariyle 1 076 054 
muamele yapıldığı ve elde edilen Emlâk Alım Vergi
si, Damga Vergisi, daire dışı akitlerde Hazine payı, 
tapulama ve kadastro harçlarıyle malî denge 
992 050 098 liraya ulaşmıştır. Malî yıl sonuna kadar 
iş sayısının 1 800 000'e, harç ve vergilerinin de 2 mil
yar lira civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

Kadastro işleri: 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tak
riri Kanununa göre yürütülen kadastro işleri ile bu
güne kadar 43 vilâyet ve 106 kazada kadastro ya
pılmıştır. Kadastrosu yapılan bu vilâyet ve kazalar
da 1 730 599 parselin tapu sicilleri tesis edilmiştir. 

1974 malî yılı icra programına alınan 155 000 par
sel, 1968 yılından beri ödenmekte olan fazla mesai 
esasına göre hazırlandığı için 1971 yılından beri faz
la mesainin ödenmemesi sebebiyle yıllık plan hedefi 
ancak % 75 nispetinde gerçekleştirilebilecektir. Bü
tün bu imkânsızlıklara rağmen, bu sonucu, fedakâr
lığa dayanan başarılı bir çalışmanın neticesi olarak 
kabul etmek ica'oeder. 

Tapulama işleri : Tapulama işlerinde 1 Ocak 1975 
tarihine kadar 12 341 köy ele alınmış ve bunlardan 
11 013 köyün tapulaması tamamlanmıştır. Tapulanan 
köylerdeki parsel adedi 12 348 118 ve yüzölçümü ise 
133 628 019 dönümdür. 

1974 programında 15 bin kilometrekarelik arazi
nin tapulaması öngörülmüştür. Bu miktarın malî yıl 
sonuna kadar 10 bin kilometrekareyi bulacağı sanıl
maktadır. Yukarda, kadastro bölümünde arz etti
ğim gibi, fazla mesainin ödenmemesi, bu hizmet da
lında menfi tesirini göstermiş ve yıllık programın 
% 70 civarında tahakkuk edebileceği kanaatini iz
har etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; yukarıda arz ve izahına 
çalıştığım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
ayrılan 1975 yılı malî Bütçe tahsisatını çok kifayetsiz 
görüyoruz. Hizmetin ağırlığı ve iş hacminin genişliği 
dikkate alınmamış görünüyor. Bu dikkatsizlik, sene
lerden beri devam ederek geliyor. Bu Genel Müdür
lüğe 1972 yılında 226 milyon, 1973 yılında 296 mil
yon, 1974 yılında 372 milyon ve halen elimizdeki 1975 
yılında da 402 223 000 lira tahsisat ayrılmıştır. Ra
kamlar dikkatle tetkik edildiğinde, 1971 yılından be
ri başlayan ve gittikçe artışına devam eden zamla
rın ve buna muvazi olarak para değerinin kaybı ile 
personel maaş ve masraflarında vukubulan artışm 
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kapatılması gibi bir farkın olabileceği kanaatini izhar 
ediyoruz. Bu gidişle plan hedeflerine göre 20 yılda 
bitirilmesi tahmin olunan Türkiyemizin kadastrosu, 
birkaç 20 yılda zor bitirilebilecek bir manzara gös
termektedir. Bilhassa tatbikatına geçilmiş bulunan 
Tarım ve Toprak Reformu, adalet ölçüleri içinde ra
hatça yapılamayacak, Türkiyemizin bütün gayri men
kullerinin cins, evsaf, hudut ve kesin mesahaları tes
pit olunmadan yapılacak Tarım ve Toprak Reformu 
hatalı ve yanlış tatbikatlara meydan verecek, dola-
yısıyle fayda yerine zararlı neticelere müncer olabi
lecektir. 

Dönümün veya dekarın ne miktarda ve ne bü
yüklükte bir arazi ölçüsü birimi olduğu bilinmeden 
yapılmış bulunan, eski tarihli tapu kayıtlarında, me- t 

sahanın küçük gösterilmiş olduğu bir vakıadır. Bu
gün yeniden yapılan Kadastro ve Toprak tevzii ekip
lerinin ölçü neticesinde evvelki mesaha fazlası vatan
daşın elinden alınmakta ve mahkemelerde niza mev
zuu olmaktadır. Bu suretle vatandaşla Devlet karşı 
karşıya gelmektedir. Bu hususta mevzuat değişikli
ği yaparak vatandaşın, eba ecdattan kalan tarlası
nın bölünmesini ve % 90'ı fakir olan bu vatandaşla
rımızın mahkemelerde sürünmemelerini ısrarla ar
zuluyoruz. 

Orman evsafını kaybetmiş, orman içi ve etraf köy
lerinde bulunan araziler en kısa zamanda tespit edil
meli, topraksız vatandaşlara dağıtılarak bu boş kalan 
arazilerden de istifade düşünülmelidir. 

Doğu Anadoluda halen.tapu görmemiş ve fakat 
hukuken aynî bir hak olan zilyetlik hakkıyle vatan
daşın elindeki gayri menkullerin kadastrosu yapıl
malı ve mahkemelerde yürütülen tescil davalarının 
çabuklaştırılması için, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunundaki alâkalı maddelerde gereken tadilât ya
pılmalıdır. Kadastro mahkemelerinin adedini artır
mak, lüzumlu vasıta, araç gereç ve kifayetli personel
le donatmayı ve hizmet şevklerini artırıcı maddî mü
kâfatı - gerekli tahsisatları esirgememek suretiy
le - vermeyi hassaten çok arzuluyoruz. Hukukî ihti
lâfı bitmemiş bir yerin, kadastrosu bitmiş denemez. 
Asıl olan, hukukî neticeyi almaktır. Bu suretle, tak
riben 100 sene sonra sırası gelecek dosyalar sahiple
ri de azaptan kurtarılacak, adaletsizlik yerine geçen 
adaletin gecikmesi önlenecektir. Umumî mahkeme
lerde tescil vesair davaların keşiflerinde sıhhatli kro
ki çizecek fen ehli bir memurun her kazada bulun
masının lüzumunu bilhassa belirtmek isterim. Zira, 
mahkemelerde kararlar verilirken, aynı zamanda 

Yargıtayda dosyalar tetkik edilirken, krokilere itibar 
edilir. Fen ehli tarafından çizilmeyen krokiler karar
ların bozulmasına ve davaların sürüncemede kalma
sına sebebiyet verir. Bu hususun teminini bilhassa 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinin 
nazarı dikkatlerine arz ediyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu çıkmadan 
önce çıkarılan Tarım ve Toprak Reformu Öntedbir-
ler Kanununda tescil ve temlik işlerinde bazı tah
ditler konulmuştur. Reformun tatbik edileceği yerler 
belli olmuştur. Sair yerlerde bu tahditlerin kaldırıl
masını zaruri görüyor ve temenni ediyoruz. Eski harf
lerle yazılı bulunan tapu kayıtları yeni yazıya çevril-
meli, bunun için de gereken elemanların bulunarak 
maddî yönleri temin edilmeli ve hizmet çabuklaştırıl-
malıdır. Halen eski yazı ile 1959 - 1970 tarihine ka
dar mevcut 45 milyon kayıttan ancak 3 200 000 ci
varında kayıt sureti yeni yazıya çevrilmiş, 41 800 000 
kayıt sureti de eski yazıyla kalmaktadır. 1970 tarihin
den sonra bu husustaki muamelât hakkında malû
matın bulunmadığından bilgi veremeyeceğim. 

Aşağıdaki temennilerimi arz ederek maruzatımı 
bitirmiş olacağım : 

1. Yukarda sayılan hizmetlerin plan hedefleri
ne ulaşabilmesi için 1975 yılı Bütçesi ödeneği kâfi de
ğildir. 

2. Her yıl bütçemize 2 milyar liraya yakın bir 
katkısı olan bu kuruluşa gereken önem verilmemiş
tir. 

3. Arazide çalışan ekiplere en az 250 gün arazi
de çalışma imkânı temin edilmelidir. 

4. Ekiplerin hizmetine yeteri kadar motorlu araç 
verilmelidir. Bunun için de Devlet Malzeme Ofisi 
Genel Müdürlüğünce birinci derece tercih bu kuru
luşa tanınmalıdır. 

5. Tapulamadan doğan ihtilâfların kısa zaman
da çözümlenebilmesi için tapulama mahkemelerini 
çoğaltmalı ve çalışma imkânları artırılmalıdır. 

6. — Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün diğer 
gruplarla uyumlu hale getirilebilmesi için Devlet 
Memurları Kanununun ilk dört derece tatbikatıyle 
yan ödemelerin ortaya çıkardığı kuruluşlar arasındaki 
eşitsizliğin bir an önce giderilmeleri çareleri aranmak
tadır. 

Bu temennilerimizle, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün 1975 malî yılı bütçesinin milletimize, dev
letimize, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü camia
mız mensuplarına hayırlı, uğurlu ve bereketli olma
sını Cenabı Haktan diler, yüce Meclisi ve Genel Mü
dürlük mensuplarını hürmetle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Yardımcı. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Mustafa İmirzalıoğlu'nundur, buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA İMİRZA-
LIOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1975 bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda
yım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kökeni eski, 
hizmetleri Türkiye ölçüsünde olan bir teşkilâttır. Kı
sıntılı imkânlara rağmen, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bugüne kadar yapmış olduğu başarı
lı hizmetlerini takdirle karşılamaktayım. 1973 sene
sinde 27 ülkenin iştirakiyle memleketimizde yapılan 
uluslararası arazi amanejmanı ve kadastro kimisyo: 
nu toplantısını müteakip, yabancı olan komisyon baş
kanı göndermiş olduğu mektubunda, bu müessesenizin 
teknik çalışmalarına hayranlığını bildirmektedir. 

Yine bundan üç - dört ay önce İngiliz Harita Dai
resi Başkanı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
topoğraf harita çalışmalarını aynı takdir hisleriyle te
yit etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, tapulama ve 

kadastro işinin 20 senede bitirilmesini öngörmekte
dir. Yeteri kadar bütçeye sahip olamayan; yetişkin 
teknik eleman noksanlığına ve teknik imkânsızlıklara 
rağmen Tapu ve Kadastro Teşkilâtı, kalkınma planı
nın öngördüğü müddet içerisinde hizmetini tamamla
manın gayreti içerisinde bulunmaktadır. Örneğin, 1975 
yılı çalışma programının % 75'ini gerçekleştirmiş bu
lunmaktadır; % 25'inin gerçekleşmemesi, Ödenek yok
luğundan meydana gelmiştir. 1975 yılı çalışma prog
ramı içinde, şu tablo karşımıza çıkmaktadır. 
402 223 000 Türk lirası olan bütçenin, 212 223 000 
Türk lirası carî harcamalara gitmektedir. Yatırım için 
ise, 190 milyon Türk lirası kalmaktadır. Genel Mü
dürlük, bu mütevazi meblâğ ile Türkiye çapındaki 
1975 yılı yatırım programını tamamlamak zorunda 
kalmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü alım - satım, 
intikal, bağışlama, trampa, taksim, rehin, irtifa hak
ları tesisi ve kat mülkiyeti gibi günlük tapu işlerini yü
rütürken, kadastro ve tapulama hizmetlerini de başa
rı ile sürdürmektedir. 

2613 sayılı kanunun kendisine verdiği yetkiye da
yanarak, bugüne kadar 43 il ve 106 ilçenin kadastro
su yapılmış ve 1 730 599 parselin tapu sicilleri tescil 
edilmiştir. Bunun yanı sıra, 104 bölgede kadastro ça
lışmalarına devam olunmaktadır. 

5602 sayılı Tapulama Kanunu ile 1950 yılında baş
lanmış olan tapulama çalışmaları, köylerdeki tapulu 
taşınmaz malların tapu kayıtlarını yenilemek ve tapu
suz tasarruf edilenlerin zilyetlik esaslarına göre kayıt
larını tesis ve planlarını düzenlemektedir. Tapulama
nın başladığı tarih olan 1950 yılından, 1 Ocak 1975 
tarihine kadar ele alınan 12 341 köyün tapulamasın
dan, 11 017 köyün tapulaması tamamlanmış; 1 328 
köyde de çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışma
lar neticesi, 12 348 118 parselden 133 628 019 dönüm
lük sahanın tapu kütükleri düzenlenmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kuruluş ga
yesine uygun olarak tapu işleri, kadastro çalışmaları 
ve tapulama faaliyetlerini sürdürürken, aşağıdaki ka
mu hizmetlerini de yapmış bulunmaktadır: 

1) Tapu işlerinin yürütülmesinde alınmakta olan 
emlâk alım vergisi, damga resmi, daire dışı akitlerde 
Hazine payı, tapu ve kadastro harçları ve Malî Den
ge Vergisi olarak tahsil edilen para 2 milyar lirayı bul
muştur. Genel Müdürlük, bu hizmetleriyle dolaylı 
olarak bir vergi dairesi hüviyetini taşımaktadır. 

2) Afetler Kanununa göre 1059 parselin kadastro
sunun yapılmasıyle, Afetler Kanunu uygulamasını 
sağlamış bulunmaktadır. 

3) Toprak ve tarım reformunun uygulanmasında 
anaunsuru gerçekleştirmektedir. Ayrıca, kadastro ve 
tapulama dolayısıyle tanzim edilen standart haritalar, 
baraj, sulama işleri, arazi ıslahı ve imar işleri hizmet
lerini de yerine getirmek suretiyle memleketin kal
kınmasına da katkıda bulunmaktadır. 

4) 766 sayılı Tapulama Kanununun uygulanma
sından, mahkemelere intikal eden ihtilâfların % 5-8 
oranına indirilmesiyle de, önemli bir kamu hizmetini 
de yapmış bulunmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışmala
rı, yapmış olduğu hizmetlerin özelliğinin bir neticesi 
olarak, memleketimizin sosyal ve ekonomik yaşantı
sından önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu özelliğinden 
dolayıdır ki, Tapu ve Kadastro teşkilâtının daha da 
randımanlı hizmet görebilmesi için, yeni olanaklara 
kavuşturulması gereğine inanmaktayız. Esasen, yap
makta olduğu cari ve yatırım harcamalarını, fazlasıy-
le kendisi finanse eden Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü yıllık çalışma programını gerçekleştirebile-
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cek bütçe rakamlarını taşıması inancındayız. Miktarı 
41 797 236 adet olan Arap harfli kayıtların Türkçeye 
çevrilebilmesi için, 1971 yılından beri kesilen fazla 
mesainin devamında zorunluluk görmekteyiz. Zira, 
1959-1970 yılları arası yenilenen kayıt adedi sadece, 
3 202'dir. Bütçeye konan ödeneklerin azlığından dola
yı, 11 senede Arap harfli kayıtların yenilenmesi bu 
miktarı bulabilmiştir. Arap harflerini bilen memurların 
günden güne azaldığı düşünülürse, fazla mesai yapıl
masının zorunluluğu kendiliğinden meydana çıkmak
tadır. 

Arazi ihtilâflarının uzun müddet sürüncemede kal
maması için, tapulama mahkemelerinin çoğaltılması 
gerekmektedir. 29 . 5 . 1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevle
ri Kanununun, günün şartlarına uygun ve hizmeti ak
satmayacak şekilde değiştirilmesi veya geçici bir mad
de eklenmesi lüzumuna inanmaktayız. 

Teknik elemanların yan ödemelerinde, kuruluşlar 
arası dengesizliğin biran önce düzeltilmesi gerekmek
tedir. Arazide yürütülen görevlerin üretim hedef
lerine ulaşabilmesi *çin, motorlu taşıt araçlarının artı
rılması ve temininde öncelik tanınmasının önemine 
inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri; bu arada bize, vatandaşlar 
tarafından intikal eden bir hususun ve temennimizin 
ilgililere iletilmesinde fayda görmekteyiz. Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü tarafından bazı il ve ilçeleri
mizin kadastrosu yapılmıştır. Yalnız, kadastrosu ya
pılan bu il ve ilçelerimizin bazı köyleri hatta bazı il
çe merkezleri, bazı nedenlerle kadastrodan geçirilme
miştir. Kadastrodan geçirilmeyen bu köy ve bölgeler
de vatandaşlarımız farklı muameleye tabi tutulmakta
dır. Şöyle ki, hepinizin takdir edeceği gibi, çiftçi vatan
daşlarımız, traktör, biçer döver veya ziraî ekipman 
alacağı zaman, Ziraat Bankası aracılığından istifade 
etmektedir. Ziraat Bankası muamele yaparken, temi
nat olarak arazi istemektedir. Bu arazinin miktarı, 
bölgelere göre değişmektedir. Örneğin Orta Anado
lu'da bu 350 dönümdür. Şimdi, kadastrosu geçmeyen 
köylerimizin müşkülâtı nereden ileri gelmektedir? Ba
basından, dedesinden kalan tapular az vergi vermek 
için veya çeşitli nedenlerle, hudutlar arasındaki dö
nüm küçük gösterilmiştir. Örneğin, 10 dönüm gö
züken bir tarla, bugün 100 ila 150 dönüm arasındadır. 
hudutlar arasındaki kısım. Bu arazi Ziraat Bankasına 
teminat olarak gösterildiği zaman, Ziraat Bankası sa
dece, tapu kaydındaki miktarı itibara almaktadır. O 
zaman kadastrosu geçmeyen köylü vatandaşlarımız, 

kendi olanaklarını kullanmak suretiyle Ziraat Bankasın
dan komşu köy veya komşu çiftçinin, kadastrosu geç
miş olan çiftçinin, aynı miktardaki arazi ile temin et
tiği imkânlardan mahrum kalmaktadır. Öyle temenni 
ediyoruz ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
hiç olmazsa seyyar ekipler kurmak suretiyle, bölge 
olarak tapulaması yapılmış olan bu bölgeler kısımları 
arasında kalan, ilçe veya köylerin tapulama işlerini 
de tamamlayacağı inancındayız. Bu inanç içerisinde 
1975 malî bütçesinin Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü mensuplarınar halkımıza hayırlı olması dileğiyle 
C. H. P. ve Şahsım adına saygılar sunarım. (C. H. P, 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tmirzalıoğlu. 
Söz sırası C. G. P. Grupu adına Sayın İhsan Be-

dirhanoğlu'nda, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA İHSAN BEDİRHAN-
OĞLU (Van) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1975 
malî yılı bütçe tasarısı üzerinde Cumhuriyetçi Gü-
güven Partisi Grupu adına görüşlerimizi açıklama 
vesilesiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri; hepimizin bilgisi içindedir ki, 
Tapu ve' Kadastro çalışmaları memleketimizin çok 
önemli hizmet alanlarından biridir. Geçimi toprağa 
bağlı vatandaşlarımızın toprak üzerindeki hassasiye
ti ve mülikyet hakkının güveni olan tapu kayıtlarının 
düzeninde tutulması herkesin aradığı ve ilgi gösterdi
ği bir konudur. Her bütçe yılında çeşitli partilere 
meinsup sözcü arkadaşlarımızın belirttiği bu konular 
üzerindeki beraberliğini memnuniyetle görüyoruz. 
Ancak, 1975 bütçesiyle bu Genel Müdürlüğe ayrılan 
ödenekleri hizmetin önemi ve idarenin ihtiyaçları açı
sından yeterli bulamıyoruz. 

Aldığımız bilgilere göre, tapu dairelerindeki gün
lük işler (alım, satım, ipotek ve kat mülkiyeti gibi de
vamlı olarak artmakta ve bu da vatandaşların tapu 
daireleriyle olan ilgi ve ilişkilerini göstermektedir. Ge
nel Müdürlüğün yapılan bu işlerle 1974 yılı içinde Dev
lete yaklaşık olarak 2 milyar liralık gelir sağlamış ol
ması da, ayrıca belirtilmeye değer bulunmaktadır. 

Günlük işlerin bu derece çoğalmış ve buyolla 
devlet gelirlerimizin artmış bulunması karşısında ge
nel müdürlüğü ihtiyaçlarına cevap verilmediği bir 
gerçek olarak görülmektedir. Örnek olarak diyebiliriz 
ki, bugünkü işler 40 yıl önce çıkarılmış teşkilât kanu
nuna bağlı ve çok dar kadro imkânları ile yürütülmek
te ve bu yetersizliğin yer yer sızlanmalara ve sürtüş
melere neden olduğu anlaşılmaktadır. 
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Diğer taraftan il ve ilçelerdeki tapu dairelerinin 
çalışma şartlan, özellikle hizmet gördükleri binalar 
bakımından elverişsiz bulunmaktadır. Tapu kayıtları 
gibi hak ve hukukun temeli olan belgelerin muhafa
zasına elverişli ve vatandaşa güven veren binalara du
yulan ihtiyaç pek aşikardır. Ayrıca, çoğalan günlük iş
leri günü gününe ve düzenli olarak yürütebilmek için, 
her bütçe yılında dile getirilen kadro imkanlarının 
sağlanmasında kesin bir zorunluk vardır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yurda 
yayılan plan ve programlar uyarınca sürdürülen tapu
lama ve kadastro işleri de ayrı bir önem taşımaktadır. 
Bütün bu çalışmaların amacı, sahipli yerlerin % 40 
oranındaki önemli bir kısmının tapuda kayıtlı olma
ması gibi tapusuzluktan doğan davaları ve hatta sonu 
kanlı olaylara varan çatışmaları gidermek için herkese 
sahibi olduğu yerin tapusunu vermektir. 

Diğer taraftan, bu çalışmaların bütün yurtta sü-
dürülerek her taşınmaz malı bütün nitelikleriyle be
lirterek sicillerini tutmak, tapulama ve kadastro işle
rinin önemini göstermektedir. Aldığımız bilgilere gö
re bugüne kadar yurdun çeşitli bölgelerinde 12 341 
köyün topulamasına el konulmuş ve bunlardan 11 013 
köyün tapulaması bitirilmiştir. 1 328 köyün tapula
masının da bitmek üzere olduğu anlaşılmıştır. 

Tapulaması tamamlanan bu köylerde 133 628 019 
dönüm arazinin tapulaması yapılmıştır. Halen 114 
bölgede 650 ekip halinde tapulama çalışmalarının sür
dürüldüğü anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, il ve ilçelerin belediye sınırları için
deki kadastro çalışmalarının da hız kazandığı görül
mektedir. Yapılan çalışmalarda bugüne kadar 43 il ve 
106 ilçenin kadastro işlemleri bitirilmiştir. Halen, 21 
il ve 50 ilçede bölge olarak kadastro çalışmalarına 
devam edildiği ve bu bölgelere bağlı olarak bir il ve 
32 ilçede de yetkili olarak çalışmalar yapıldığı ve ça
lışma yapılan 4 ilin esasen kadastrosunun önceden ya
pılmış olduğu, bugünkü çalışmaların ise, sonradan 
belediye sınırları içine alman yerlerle ilgili olduğu an
laşılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; tapulama ve kadastro 
çalışmalarının 1974 icra programının % 75 oranında 
gerçekleştirdiği görülmektedir. Yıllık icra programla
rının % 100 gerçekleştirilmemesinin nedenleri ara
sında; 

1 — Yıllık bütçedeki ödeneklerin arazi üzerinde 
iş günü olarak hesaplanan 250 günü karşılamaması, 

2 — Taşıt araçlarının Devlet Malzeme Ofisince 
zamanında karşılanıp, hizmete konulamaması. 

1 3 — 1971 yılına kadar uygulanan ve yaz mevsimin
de saat 1 7 - 1 9 arasında sürdürülen ve çok olumlu 
sonuç alınan fazla mesainin yapılmaması, vardır. 

Bütün bunlara rağmen, icra programının % 75 
oranında gerçekleştirilmiş olmasını görevlilerin fera
gat ve fedakârlıkları ile elde edilen başarılı bir sonuç 
olarak değerlendiriyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, tapu ve kadastro işleri bünye
sinde hukukî ve teknik bilgilere ihtiyaç gösteren bir 
hizmettir. Lüzumlu eleman kaynağı olan Tapu ve 
Kadastro Okulu bu bilgileri sağlamaktadır; ancak, 
bütçede burslu ve yatılı olarak okutulacak öğrencile
re ayrılan ödenek yetersizdir. Kalkınma planlarının 
da öngördüğü üzere, yılda 250 öğrenci için gerekli öde
neğin bütçeye konulması lâzımdır. Ayrıca, öğrencile
re verilen 250 lira bursun arttırılması şarttır. 

Diğer taraftan, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünde görevli olanlara verilen yan ödemelerin, mik
tar ve takdirinde de hakkaniyet yoktur. Bu nedenle
dir ki, idarenin yetiştirdiği elemanların başka kurum
lara kaydığı görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, öneminde birleştiğimiz bu 
hizmetin mensuplarının kendilerine verilen imkânla
rı iyi kullanıp, iyi değerlendirdikleri görülmektedir. 

Daha iyisi için, hiç değilse ihtiyaç derecesindeki 
imkânları sağlamak gerekmektedir. 

Bu inancımızı belirtir, Yüce Meclise saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bedirhanoğ-
lu. 

Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
İhsan Arslan'ın, buyurunuz Sayın Arslan. 

D. P. GRUPU ADINA İHSAN ARSLAN (Yoz
gat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1975 malî yılı 
bütçesi üzerinde Demokratik Parti Grupu adına söz 
almış bulunuyorum. Bu husustaki görüş ve temenni
lerimize başlarken, sayın arkadaşlarımı ve Genel Mü
dürlüğümüzün değerli mensuplarını saygıyle selâm
lıyorum. 

Muhterem milletvekilleri; mülkiyet ve mülkiyetle 
ilgili hakların güvence altına alınmasında, taşınmaz
larla ilgili her türlü anlaşmazlıkların çözümlenmesin
de, uygulanmasında, önlenmesinde, toprak ve tarım 
reformunun başarısında Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün önemi çok büyüktür. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevi, 
köy ve köylü sorunu ile insan ve toprak ilişkileriyle 
çok yakından ilgilidir. Gayrimenkul ihtilâfların, mem-
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leketin sosyal ve ekonomik düzenini ve barışını önem
li bir şekilde etkilediği bir vakıadır. Özellikle, ülke
mizde tarımın geniş çapta makineli hale gelmesinden 
itibaren, toprak ve insan ilişkilerinin, hele son yıllar
da ve bundan böyle de toprağın önem kazanmış olma
sı bir gerçektir. Tapu sahibi olmayan vatandaş, geçi
mini sağladığı toprağına, işyerine, başını soktuğu evi
ne, «Bu benimdir» diyememenin huzursuzluğunu du
yacaktır. Halkımızı tapu sahibi yapmak, onu endişe
den kurtarıp huzura ve mutluluğa kavuşturmak lâ
zımdır. Kardeşi kardeşe, aileleri birbirine düşüren, 
köyleri birbirlerine hasım edip kan döktüren, mahke
meleri ihtilâf dosyalarıyle dolduran hep tapu dava
larıdır. 

Muhterem milletvekilleri, o halde köylerimizin dir
liğe kavuşması, taşınmaz mallarının değer kazanması, 
iş işletilip üretimin çoğaltılması, toprağın tapuya bağ-
lanmasıyle mümkündür. 

Keza cezaevindeki insanların, mahkeme kapısında 
bekleyenlerin çoğunluğunu yine tapuya bağlamak ge
rekmektedir. Tapusuz orman köylüsünün hali de cid
den yürekler acısıdır. Tapusuzluk yüzünden kendi yur
dunun, toprağının sahibi olamamakta, mahkeme «or
man cezası» ile icrayı orman köylüsünün yakasına 
yapıştırmaktadır. 

Hulâsa, insanoğlu yaşantısını sürdürmeye devam 
ettiği müddetçe, halkımızın c/0 İS inin de kaderi top
rağa bağlı bulundukça, toprağın değeri bugüne kadar 
arta gelmiştir. 

Kollektivizimle komünizme dayalı demirperde geri
si ülkeler hariç, mülkiyetle miras hakkına saygılı bütün 
ülkelerde tapu ve kadastro işleri ülkenin ekonomisin
de, asayişinde, altyapısında, dirliğinde, birliğinde bü
yük bir sorun teşkil etmiş, ona hukukî bir veçhe ver
me. zorunluğunu doğurmuştur. Bunun yanı sıra, ba
raj, sulama, kurutma, mera, yaylak, yol, petrol boru 
hattı gibi projelerin uygulanmasında ülkenin yararı aşi
kârdır. 

Muhterem milletvekilleri; yaptığımız incelemeye 
göre, tapulamanın başladığı tarihten 1 Ocak 1975 ta
rihine kadar 12 341 köyün tapulaması ele alınarak 
bunlardan 11 017 köyün tapulanmasının tamamlanmış 
1 328 köyde çalışmalar sürdürülmektedir. Buna göre 
12 348 418 parselde 133 628 019 dönümlük plana da
yalı tapu kütüklerinin düzenlenmiş olması, mahdut 
imkânlar içerisinde bu müessesenin büyük bir başarısı 
sayılmalıdır. 

Şu hususu da önemle huzurunuzda arz etmek iste
rim: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü doğrudan 

1 doğruya değilse de, dolayısıyle bir yatırım dairesi hü
viyetini taşımasının bilinmesinde fayda vardır. An
cak hemen belirteyim ki, gelirleri bu daireye sağlanan 
imkânlar nispetinde artmaktadır ve artacağının da 
inancı içerisindeyiz. Zira, tutulan istatistik bilgileri, 
hergün tapu işlerinin devamlı arttığını göstermekte
dir. Bu cümleden olmak üzere, 1 . 1 0 . 1974 tarihi iti
bariyle tapu dairelerinde 1 076 054 muamele yapılmış, 
elde edilen Emlâk Alım Vergisi, Damga Vergisi, dai
re dışı Akitlerde Hazine payı, tapu ve kadastro harç-
larıyla Malî Denge Vergisi toplam olarak 992 050 098 
liraya ulaşmıştır. Malî yıl sonuna kadar iş sayısının 
yaklaşık olarak 1 800 000 liraya, harç ve vergilerin 
de 1 900 000 000 liraya ulaşacağının tahmin edilme
si, yukarıda işaret ettiğimiz temenniyi doğrulamakta
dır. 

Muhterem milletvekilleri; bütçeye katkıda bulun
mak bakımından üzerinde duruyoruz. Adı geçen dai
renin 1936 yılından 1973 yılına kadar gelir tablosunu 
sıralamak suretiyle sizi yormak istemiyorum. Ancak, 
1936 yılında 1 181 418 lira gelire karşı, 1973 yılında 
1 374 694 817 liraya ve 1974 malî yılının sonuna ka-. 
dar 1 900 000 000 liraya ulaşmış olması, bu dairenin 
yatırım potansiyelini ortaya koymaktadır. 

Hal böyle iken, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nınında, yurdumuzun tapulama ve kadastrosunun 20 
yılda bitirilmesi ön lıedef olarak ele alınmış olması
na rağmen, tapulamada tapu sicillerinin bir an evvel 
tesis edilmesini ağırlaştıran sebepler meydana gel
miştir. Misâl vermek icap ederse, ödenek kifayetsiz
liği yüzünden arazide 250 işgünü çalışamaması, ekip
lerin hizmetine yeteri kadar motorlu araç verileme
mesi, arazi hudutlarının belirsiz oluşu ve geniş öl
çüdeki tapusuz tasarruflarla harici alım satımların 
zilyetliğe dayanan temellilik iddialarının ve dolayı
sıyle niza ve ihtilâfların fazla nispette olması ve ay
rıca 26 Temmuz 1972 tarihinde yürürlüğe giren 16İ7 
sayılı Tapulama Kanununun 30 ncu maddesinin mül
kiyetin tespitine ilişkin hükümleri muvacehesinde, 
yapılmış işlerin tekrarı sonucu iş verimini olumsuz 
yönden etkilemiş bulunmasını söyleyebiliriz. Bu ne* 
denledir ki, tapulama işlerinin Medenî Kanunun ara
dığı nitelikteki tapu sicillerinin tesisine ve bu suretle 
mülkiyet hakkını plan doğrultusunda düzenlemeye 
mâni teşkil etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, yukarıdan beri arz ve iza
ha çalıştığımız, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
günün çalışmalarına ilişkin faaliyet raporlarının ob
jektif bir şekilde incelenmesi sonucu, mevcut imkân-* 
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larını zorlayarak, hakikaten küçümsenemeyecek öl
çüde dile getirdiğimiz istatistik! neticelere ulaşmış ol
duklarını söylemek, bu dairenin mensuplarına karşı 
hakşinaslık vazifemiz olacaktır. 

Demokratik Parti Grupu olarak hemen belirtme
liyiz ki; işaret ettiğimiz engeller kalkmadıkça, tam ve 
rantabl bir çalışma imkânı sağlanmadıkça - ki, bu
nun da bütçesine geniş imkânlar vermek, gerekli 
araç ve gerecin temin edilmesiyle mümkün olduğu 
kanaatindeyiz - Birinci Beş Yıllık Planın öngördüğü 
20 yılın değil, Türkiye'mizin hayatî bir meselesi olan 
bu müessesenin hedefine varması için en az elli yı
lın bile kâfi gelmeyeceği mübalağa sayılmamalıdır. 
Kaldı ki, Türkiye'mizde her türlü mahrumiyet zor
lukları içerisinde, toprağı kucaklayan ve ona tam bir 
dost eli uzatan, yetki ve görevlerini kanun dairesin
de kullanan bu müessesemizin, mutlak surette dar 
çerçeveden çıkartılıp, iş yapabilme imkânları hükü
metlerce tanınmadığı müddetçe; ne fukara köylümüz 
mülkünün nikâhı olan tapuya, ne orman içinde yaşa
yan köylümüz kazmasının ucuyle meydana getirdiği 
toprağına, ne de gecekonduda oturan ve bugün Tür
kiye'nin kanayan sosyal bir problemi olan milyonlar
ca insan, gecekondusuna sahip olma mutluluğuna ve 
haysiyetine kavuşamayacaktır. Zira, büyük ve masraf
lı hizmetler yüklediğimiz Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün, bütçesinin azamî tasarruf ve kısıntı 
düşüncesiyle hazırlandığını, bu kadar önemine değin
diğimiz milyonlarca insanın kaderine hükmeden mü
esseseye, bütün gelmiş geçmiş iktidarlar bütçesinde, 
lâyıkı veçhile yer verilmemiş, pay ayrılmamış oldu
ğunu üzüntü ile müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Ayrıca, yıllardır getirilmesinde bir zorunluluk oldu
ğunda şüphe götürmeyen 2613 ve 766 sayılı kanun
lar gereğince, tapulama ve kadastro müdürlüklerin
ce, tapulama ve kadastrosu yapılacak mahallere ait 
kayıtların süratle çıkartılmasıyle ilgili tapu dairelerin
de, Arap harflarıyle yazılı kayıtlarına Türkçeye çev
rilmesinde eleman bulunamaması dikkat çekicidir. 
Merkez arşivinde Arap harfli kayıt miktarı, yaptı
ğımız tespite göre, 1959 ve 1970 yılları arasında, 45 
milyon adetten, kifayetsiz ödenekler yüzünden an
cak, 3 202 764'ü yenilenmiş ve halen, ne hazindir ki, 
41 797 236 adedi yenilenmek üzere arşivlerde bekle
mektedir. Bugün memleketimizde Arap harflerini 
bilenlerin çok az sayıda olduğu bir gerçektir. Mem
leket çapında hizmetin aksamasını önlemek bakı
mından, bu kayıtların Türkçeye çevirme işine hız 
verilmesi, bu işi yapabileceklerin bütün sene fazla 

mesaide aralıksız çalıştırılması zaruret haline gelmiş
tir. Bunun dışında, bu müessesenin güçlü çalışabil
mesi için, önemine göre zarurî gördüğüm şu husus
lara da değinmek mecburiyetindeyiz. 

1. Tapulamadan doğan ihtilâfların kısa zaman 
içinde çözümlenebilmesi için, tapulama mahkemele
rinin çoğaltılıp, çalışma imkânlarının arttırılması, 

2. Tapu dairelerinin perişanlıktan kurtarılması 
ve tapu sicillerinin muhafazasında güven verecek bi
nalara kavuşturulması; demirbaş, kırtasiye ve yaka
cak durumunun imkân nispetinde temini, 

3. Devlet Memurları Yasasının, 1 - 4 derece tat
bikiyle yan ödemelerinin ortaya çıkardığı, kuruluş-
lararası eşitsizliğin düzeltilmesi, diğer kuruluşlarla 
uyumlu hale getirilmesi, 

4. Bilhassa 1975 yılında olsun, Planın öngördü
ğü üretim hedeflerine ulaşabilmesi için, motorlu ta
şıt araç ihtiyacının sağlanmasında, Devlet Malzeme 
Ofisince bu Genel Müdürlüğe birinci derecede ter
cih tanınıp, araçların behemahal zamanında sağlan
ması, arazi çalışmalarına uygun devrede, hizmete gir
mesi, 

5. Yoğun ve yaygın hizmete rağmen, ödenek ye
tersizliği yüzünden en müsait aylarda arazi çalışma
larının yapılamamasının önlenmesi, 

6. Fazla mesainin uygulandığı yıllarda % 30 
oranında olumlu bir sonuç sağlandığı görülmekte, 
yıllık programların % 100 gerçekleştirildiği anlaşıl
mış olduğuna göre; 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun uygulanmasından sonra, sürdürülmesine im
kân verilmeyen fazla mesainin yeniden başlatılmasın
da ve yıllık programların bundan önce olduğu gibi, 
% 100 gerçekleştirme imkânı verilmesinin, zarure
tine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerimi bitirirken 10 bin 
personeli ile Türkiye'nin her yerinde görev alan bu 
kuruluşun fedakâr elemanlarını, bugünkü hayat şart
ları içinde daha fazla mağduriyete sevk etmenin, in
saf ölçüsüyle bağdaşmayacağını ve kendisinden Tür
kiye'nin istikbalini beklediğimiz, yaz - kış, soğuk -
sıcak demeden, binbir türlü mahrumiyet içerisindeki 
vazifesini büyük bir vatanseverlikle ifa ettiğine inan
dığımız, hizmetlerinin karşılığını kendilerinin emek
leriyle bütçeye aktardıkları 2 milyar lira gelirlerin
den, hak ettiklerini vermenin isabetli olacağı kanaa
tindeyiz. 

Sayın Başbakanın müsaadesiyle, önemli gördüğü
müz bir hususa daha işaret etmek istiyorum. Genel 
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Müdürlüğün mesleğe eleman yetiştirmek hususundaki 
gayret ve anlayışını da müsbet karşıladığımızı ifade 
etmek isteriz. Hizmet içi ve hizmet öncesi meslekî 
eğitimi sürdüren ve kıt bütçe imkânları ile fakülte
lerde burslu öğrenci yetiştirmek imkânının daha ge
niş anlamda sağlanması zorunludur. Kurum için çok 
esaslı bir kaynak ve eski okullarımızdan birisi olan 
Tapu Kadastro Okulunun bin kişilik yatılı okul ha
line getirilmesiyle ilgili projelerin tamamlanmış olma
sı, yine Yüce Meclisinizin vereceği imkânla yapımı
na geçileceği de memnuniyet verici bir keyfiyettir. 
Ancak, bugünkü burslu talebelere ödenen 250 lira
nın yetersiz olduğu da gün gibi aşikârdır; yüksek 
öğretimde olduğu gibi bir arttırmaya gitmenin yerin
de ve isabetli bir karar olacağının ve bu yavruları
mızın da imkân nispetinde ihtiyaçlarının karşılanmış 
bulunacağını yüksek takdirlerinize sunarım. Demok
ratik Parti Grupu olarak görüş ve temennilerimizi 
arz ettiğimiz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesinin Türk Milletine hayırlı olmasını diler, Yü
ce Meclisin muhterem üyelerine saygılarımızı suna
rız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Van) — Gruplar bitti ise söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

.BAŞKAN — Gruplar bitti. Siz şahısları adına 
konuşacak olan üyelere söz vermeden mi konuşmak 
istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Van) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerin
de konuşan parti sözcülerinin hemen hemen hepsinin, 
son derece olumlu ve Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğünün - bütün imkânsızlıklara rağmen - çalışma
larındaki başarıya değinen sözlerinden ve takdirlerin
den dolayı teşekkürlerimi arz etmekle söze başlamak 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meyanda sözcülerin 
bazı eleştiri ve temennilerine de kısaca cevap arz ede
ceğim.. 

A. P. Grupu adına konuşan Sayın Gençoğlu, 
«Toprak reformu ile ilgili çalışmalar geniş ölçüde 
tapulamaya bağlıdır» dedi. Gerçekten böyledir, biz 
son üç ay içinde kendi dör.emimizde toprak ve tarım 

reformu çalışmalarını hızlandırmak bakımından ben 
şahsen devamlı olarak Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğü ile irtibat kurdum; kendilerine müteaddit de
falar talimat vermek suretiyle bu çalışmaların hızlan
dırılmasını rica ettim. 

Son üç aya ait çalışmaların bilançosunu şim
di arz edeceğim : 

Urfa'da ikinci bölge olarak ayrı bir tapulama 
müdürlüğü açılmış ve böylece Urfa ili ve ilçelerinde
ki bölge müdürlüğünün adedi 6'ya çıkmıştır. 

Bu arada Viranşehir'de kadastro müdürlüğü ku
rulmuş ve çalışmaya başlatılmıştır. Urfa ili ve ilçe
lerinde 691 köy mevcuttur, bunlardan 337 köyün ta
pulaması bitmiştir, 95 köyün tapulaması bitmek üze
redir .Bu köylerden 10'nun tapulaması son 3 ay için
de ele alınmış ve tamamlanmıştır. Ayrıca, harita alı
mı işi tümüyle tamamlanmıştır. Bölgeye mevcut 10 
arabaya ilâveten, hizmetin daha hızlı yürütülebilmesi 
bakımından 2 araba daha tahsis edilmiştir. 

Sayın arkadaşımızın, diğer hususlara mütedair 
eleştirilerine de cevap sunmak istiyorum. Orman içi 
köylerinden bahsettiler. Malûm bulunduğu üzere, or
man tahdidini biz aynen kabul etmek mecburiyetinde
yiz; yani bu bizi aşan, görevimizi aşan bir durum-: 
dur. Bu bölgenin içine, tapulama olarak girme im
kânımız mevcut değildir. Zira, Tapulama Kanunun 
46 ncı maddesi bunu açıkça ifade etmiştir. 

Yine, sayın arkadaşımız «Teşkilâtın eleman bakı-: 
mından birtakım sıkıntılar vardır. Gerçekten, bu teş
kilâtın daha güçlü hale getirilmesi eleman bakımın
dan lâzımdır» dediler. Bu temenniye katılıyoruz. Ve 
mümkün olduğu kadar da ihtiyaca cevap verebile
cek bir duruma getirmenin çalışma ve gayreti içinde 
bulunuyoruz. Hele, sayın sözcünün değindikleri 1 ilâ 
4 derecedeki kadro sıkıntımız egrçekten mevcuttur. 
Fazla mesai ile ilgili temennilerine katılıyorum. Zi
ra, fazla mesainin tatbik edildiği dönemlerde çok da
ha müsmir sonuçlar alınabilmiştir. Malumuâlileri 
olduğu üzere, fazla mesai ile ilgili bir sonuç alabil
mek için, Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç vardır. 

Millî Selâmet Partisi Sözcüsü Sayın Yardımcı'nın 
uyarı ve temennilerine teşekkür ediyorum. Gerçek
ten birçok ihtilâfları tapulama ve kadastro ile önle
mek mümkündür ve hatta bu ihtiyacı bir an evvel 
Türkiye çapında bitirmek lâzımdır. Çalışmalarımız da 
bu gayeye müteveccih olarak yürütülmektedir. 

Bu konuya ait olmak üzere, bazı rakamlar sun
mak istiyorum. Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de 
36244 köy vardır. Bugüne kadar tapulaması tama-
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men biten köy sayısı 11013'tür. Bitmek üzere olan 
köy adedi 1328'dir. Böylece toplam 12341 köyde ta
pulama faaliyetleri bitmiş sayılabilir. Bu köylerdeki 
arazi toplamı olarak 133 628 019 dönümdür. 

Kadastro çalışmaları hakkında da bilgi sunmak 
istiyorum : 43 il tamamen bitmiştir. Şüphesiz ki ka
dastro çalışmaları, belediye sınırlariyle mukayettir. 
Köyler bu sınıra girmemektedir. Bazı arkadaşlarımız, 
tahmin ederim, buna zuhulen temas ettiler, kasıtları 
bu olmasa gerekir. 21 ilde de çalşkmalar devam et
mektedir. İlçeler itibariyle, 106 ilçede kadastro çalış
maları tamamen bitmiştir, 50 ilçede de bitmek üze
redir. Türkiye'deki ilçe sayısı da yine malumlarınız 
olduğu üzere 572'dir. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan İmirzalı-
oğlu arkadaşımız her yönüyle Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün çalışmalarını övdüler, takdir ettiler, 
teşekkür ederim kendilerine. Bu arada, Arap harfle
riyle tesis edilmiş bulunan kayıtların yeni harflere 
çevrilmesi lüzumuna işaret ettiler ve çalışmaların de
vam ettiğini de ifade ettiler. Gerçekten çalışmalar 
devam ediyor. Ancak, bu çalışmaların daha da hız
landırılmasında büyük fayda vardır. Zira, gün gele
cek Türkiye'de eski harfleri okuyan ve yazan kişile
rin adedi çok azalacak ve bir noktada tamamen bi
tecektir. Kaldı ki, hizmetin çok daha rahatça yü
rütülebilmesi bakımından da, her yönüyle yeni harf
lere çevrilmesinde büyük zaruret vardır : 

Arkadaşımız «kadastro köylere girmiyor» dediler. 
Tahmin ediyorum, kasıtları «tapulama» dır. Muhte
rem arkadaşlarımız, demin bahsettim, adetlerini ver
dim. Ancak, bu tapulama faaliyetleri sonucunda va
tandaşların birtakım müracaatlarıyle ilgili (yanlış ola
bilir, tashih edeyim), tapulama sonucu hasıl olan ih
tilâflara değindiniz. Bu arada vatandaşlar arasında 
birtakım ayırımların yapıldığı ifade edildi; ama bu 
Tapu Kadastro bünyesinde değil, vatandaşların mü-
racat ettikleri diğer devlet dairelerini kastettiniz. Bu
nun üzerinde bize taalluk eden bir husus varsa dur
mak isteriz. Ancak biz çalışmalarımızı tamamen tek
nik manada ve kanunun emrettiği ölçüler içinde yü
rütmek durumundayız ve böylece yürütüyoruz. 

Demokratik Parti sözcüsü sayın arkadaşımız Ars-
lan'ın eleştiri ve temennilerine teşekkür ediyorum. 
Gerçekten yol gösterici ve olumlu temennilerde bu
lundular. 

Böylece bütçemiz üzerinde sayın arkadaşlarıma 
sunacağım cevaplar bunlardan ibarettir. 

Hepinizin göstermiş bulunduğunuz ilgiye teeşkkür 
eder, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
NECATİ AKSOY (Urfa) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan bir sualim olacak, sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Elbette efendim. Sayın Bakan, sual

ler var efendim. 
Buyurun Sayın Aksoy. 
NECATİ AKSOY (Urfa) — Urfa'da toprak ve 

tarım reformu tatbikatı dolayısıyle kurulan Tapula
ma Mahkemelerinde yeteri kadar hâkim tayin edile
mediğinden, mevcut hâkimlere yetkiler verilerek bu 
tapulama mahkemeleri yürütülmek istenmekte ve bu 
da hizmeti aksatmaktadır. Acaba Sayın Bakan bu 
hizmetlerin süratle yürütülmesi için Yüksek Hâkim
ler Kurulu nezdinde bir teşebbüste bulunmuş mudur? 
Nasıl bir netice istihsal etmiştir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 

(Devamla) — Sayın arkadaşımızın sorusu sadece Ur-
fa'ya müteveccih değil, tapulaması yapılan bütün il
lerde bu sıkıntı vardır. 

Gerçekten müstakil tapulama hâkimleri çok ek
siktir ve bu yüzden de hizmetler aksamaktadır. Biz 
Hükümet olarak Yüksek Hâkimler Kurulu ile değil, 
malumları bulunduğu üzere Adalet Bakanlığı ile te
mas durumundayız ve Adalet Bakanlığına geçmiş 
dönemlerde de bu ihtiyaç iletilmiştir; biz de iletmiş 
bulunuyoruz. Müstakil tapulama hâkimlerinin gerçek
ten bir an evvel tamamlanması bir zarurettir. Bil
mem sualinizi cevaplandırabildim mi efendim? 

NECATI AKSOY (Urfa) — Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI MEHMET SALlH YILDIZ 

(Devamla) Ben de teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
MUSTAFA İMİRZALIOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Imirzalıoğlu, Sayın Bakan

dan soru mu soracaksınız efendim? 

MUSTAFA IMİRZALIOĞLU (Ankara) — Bir 
temennim var, bir yanlış anlama var, onun için mü
saade ederseniz? 

BAŞKAN — Soru şekline dönüştürürseniz usule 
riayet etmiş oluruz. Buyurun. 

MUSTAFA İMİRZALIOĞLU (Ankara) — Sa
yın Bakan, benim konuşmamda «köylere tapulama 
gitmediğini beyan ettiğimi» buyurdular. Benim mak
sadım bu değildir. Bunu bir örnekle arz edeyim : Me
selâ, Balâ'da 73 pare köyün tapulaması yapılmıştır. 
Yalnız Balâ ilçe merkez köylerinden. 5 tanesinin ta* 
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pulaması yapılmamıştır. Ben burada Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünü suçlamıyorum. Bu köylerin ar -
zusu üzerine o zaman yapılmamıştır. Ama bugün ar
zuları, bu tapulamanın bir an evvel yapılmasıdır. 
Sualim de şu :. Balâ'da 7 veya 8 senedir, teşkilât kur
mak suretiyle bütün köylerin tapulamasını yapan 
ekip var. İkinci bir teşkilât kurdurup bu kadar za
man içerisinde bunları orada barındırmak mümkün 
değildir; esasen teşkilât bakımından, eleman bakı
mından bu mümkün değildir; sıkışık durumları var
dır. 

BAŞKAN — Efendim, mümkün olduğu kadar kı
sa Sayın tmirzalıoğlu. 

MUSTAFA İMİRZALIOĞLU (Ankara) — Arz 
ediyorum Sayın Başkanım. 

Acaba, seyyar ekipler kurmak suretiyle bu bölge
lerdeki tapulama yapılamaz mı? Bunu öğrenmek isti
yorum. Sayın Bakandan benim rica budur. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tmirzalıoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 

(Devamla) — Efendim, Sayın tmirzalıoğlu arkadaşı
mızın, zaten kendilerinin de belirttikleri gibi, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünü kastetmediklerini ben 
ifade ettim sözlerimin sonunda. Bu bahsettikleri ek
siklikleri, Ankara Müdürlüğü yapacaktır ve kendile
rine yetki verilmiştir efendim, açık yetki verilmiştir 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka soru?... Yok. 
Teşekkür ederim efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 
(Devamla) — Ben de teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz isteyenlerden 
Sayın Akova?... Yok. 

Sayın Hüseyin Cavit Erdemir?... Yok. 
Sayın Ünat Demir? 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, söz 

sıramı Sayın Mustafa Asri Ünsür'e devrediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Asri Ünsür, buyurun 
efendim. Süreniz 10 dakikadır, Sayın Ünsür. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan evvel Yüce He
yetinizi saygı ile selâmlarım. 

Ülkemizde bütün hizmetler 5'er yıllık ve kanun 
hükmünde olan plan ve programlarla yapılmaktadır. 

Malûmları olduğu üzere, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün hizmetleri de yine 5 yıllık Üçüncü 
Plan Dönemi içerisinde sıralanmıştır. 

Bu kürsüden grupları adına konuşan değerli üye
ler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışma
larından sitayişle bahsetmişlerdir. Bu, memnuniyet 
verici bir ifadedir. Ancak, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Üçüncü Beş Yıllık Planda ve bundan ev
velki Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planlardaki hedef
lerine ulaşamamıştır. Türkiye'mizde 410 000 kilomet
re karelik sahanın tapulamasının yapılması gerekmek
tedir. Tapulama, malumuâliniz olduğu üzere köylerde 
yapılır; kadastro ise, 5 milyon parsel civarındadır. 
Şimdi 1972 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olan ta
pulama sahası 118 000 kilometre karedir. Sayın Ba
kanın vermiş olduğu 1975 yılı rakamlarına göre de bu, 
133 000 kilometre karedir. Şimdi bunun 25 yılda, 
yani 1950'de tapulama başladığına göre gerçekleşme 
oranı % 28,-8'dir. Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemine 
göre de tapulama hizmetlerinin bu tempoyla 1987 yı
lında bitirileceği hesaplanmış ve öngörülmüştür. Hal
buki, mevcut kadro ve bütçe imkânları ve Teşkilât 
Kanunu ile Türkiye'de 2 yıllık döneme ait 5 yıllık 
planlarda 179 500 kilometre karelik bir alanın tapu
laması bitmesi gerekirken, 64 300 kilometre karelik 
bir alanın tapulaması bitirilebilmiştir. İlçe ve illerde 
belediye sınırları içerisinde 1 350 000 adet parselin 
tapulaması bitirilmesi gerekirken, 684 000 parselin 
kadastrosu bitirilebilmiştir ki, bu da mevcut duruma 
göre gerçekleşme oranı % 32,7'dir. 

Şimdi görülüyor ki, ülkemizde toprak ve tarım 
reformunun uygulanabilmesi için şehir imar planları
nın, gerek ilçe ve gerekse il belediyelerindeki imar 
planlarının uygulanabilmesi, tapulama ve kadastro 
hizmetlerinin bu yörelerde öncelikle ele alınmasına 
bağlıdır. 

Yine Üçüncü Beş Yıllık Plan içerisindeki yaptı
ğım incelemelere göre, 1 571 belediyeden, ancak 
1 288 belediyenin tapulama ve kadastro hizmetleri 
yapılabilmiştir ki, burada da yine 300 belediyenin ka
dastrosu açık durumdadır. Belediyeler kurulduğu za
man malumuâliniz, evvelâ halihazır haritaları yapılır, 
bu halihazır haritadan sonra imar planları çizilir. Bu 
imar planlarının uygulama sahasına konabilmesi için, 
kadastro planlarının bu imar planları üzerine geçiril
mesi gerekir. Kadastrosu yapılmadığı için de beledi
ye, nerelerde ve ne şekilde istimlâk yapacağını, nasıl 
bir uygulamaya gireceğini becerememektedir. 

Binaenaleyh, tapu ve kadastro hizmetlerinde imar 
planlarının tatbikatı, yeni kurulan belediyeler dahil, 
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müştereken İller Bankası Genel Müdürlüğü ile bir 
çalışma yapmak zorunluluğundadır. Çünkü halihazır 
harita, İller Bankası tarafından ihale suretiyle yaptırıl
makladır. 

Bunun dışında, Üçüncü Beş Yıllık Plân, tapu ve 
kadastro hizmetlerinin süratlendirilebilmesi için bazı 
ilkeler ve tedbirler getirmiştir ki bunlar - yine izaha 
lüzum yok - kanun niteliğindedir. Bu tedbirlerin ba
şında; sektörde hizmet yapan teşkilâtlarla, kuruluş
larla işbirliği yapmasıdır. Kadastro çalışmaları, top
rak ve tarım reformunun gerektirdiği yörelere zama
nında hizmet götürecek biçimde örgütlenecek, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlerini bu esnekliği 
sağlayacak şekilde düzenleyecektir. 

Üçüncü anahedef; yurdumuzda uygulanan huku
kî kadastro koşulları karşısında yetersiz kalmakta, uy
gulamacılar yeterince yararlanamamaktadır. Arazinin 
diğer gerekli özelliklerini de yansıtan çok yönlü ka
dastro çalışmalarına Üçüncü Plan Döneminde başla
nacaktır. Bugüne kadar yapılmış olan kadastronun 
tahminime göre, .% 90'ı plan vaziyetindedir. Yani, 
yapılmış olan kadastro paftaları üzerinde tesviye mün-
hanileri ve diğer teferruat bulunmamaktadır. Bunlar. 
bulunmadığı için de, o yörede yapılacak sulama, imar 
planı tatbikatı, kanal geçirilmesi ve saire gibi husus
larda kadastro planlarından tam olarak istifade müm
kün olamamakta ve mükerrer harita yapılması duru
mu ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında çok yönlü ka
dastrodan diğer bir maksat da - kadastro yapıldığı es
nada arazinin durumunu en iyi şekilde bilen kadast
ro memurlarıdır - Vergi kadastrosunun da kadastro 
ile beraber yapılmasa gereklidir. Yani, kıymetin ma
hallinde vergi memurları tarafından değil, araziyi ga
yet iyi tanıyan, halkın arasında günlerce, aylarca do
laşan memurlar tarafından bu tespitin yapılması daha 
uygun olur kanısındayım. 

Yine, öngörülen hedeflerden bir diğeri; daha ev
velce memleketin teknik yetenekleri noksan olduğu 
için, yapılmış olan bazı kadastroların yenilenmesi za
rureti vardır. Çünkü, 1950'den evvel ve 1950 ile 1960 
arasında yapılmış olan tapulama hizmetlerinde, tapu
lama çalışmaları nirengiye müstenit yapılmadığı için, 
parsellerde birbirleri üzerinde kaymalar vardır. Yani, 
arz üzerindeki hudutlar, plan üzerindeki hudutlar bir
birine uymama durumunu göstermektedir ki; bunu da 
idare kendi çıkaracağı kanunlarla, yasalarla düzeltme 
yetkisini haiz olabilmelidir. 

766 sayılı Kanun, belediye sınırları dışında, köy
lerdeki kadastroyu, yani tapulamayı yapmaktadır; 

2613 sayılı Kanun ise, belediye sınırları içerisindeki 
çalışmaları düzenlemektedir. Bu iki yasanın da birleş
tirilerek tevhit edilmesi hususu yine bu plan içerisinde 
öngörülmüştür. 

Bunun dışında, Tapulama ve Kadastro memurla
rının uğradığı en büyük müşkülât, arazide arz üze
rinde mülk sahiplerinin hudutlarına gerekli işareti 
koymamasıdır. Bu bir kanun mevzuudur; bu mevzu
da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bir çalış
ma yapmasını Üçüncü Beş Yıllık Plan emretmekte
dir. 

Bunun dışında, haritaların ve kadastroların gizli
liği meselesi vardır ki, bugün artık Türkiye'de bu ha
ritaların askeri emniyet bakımından gizlenmesinde 
hiç bir fayda yoktur, gizli kalmasında zarar vardır. 
Fransızlar Hatay'da kadastro yapmıştır (İskenderun' 
da) ve tam pafta halinde yapmıştır bunları. Vatandaş 
o devirde istediği zaman kendi parseli ile beraber bu
lunduğu paftayı alır. Avrupa'da da bu böyledir, Al
manya'da, İsviçre'de. Yani, vatandaş o sahanın, o 
bölgenin haritasını rahatlıkla alabilir. Ama, bizim 
Türkiye'deki bugünkü mevzuatta, bunu gizli olarak 
mütalaa etmiştir ki, bu yanlıştır; imar çalışmalarında 
vatandaşın parselinin yerinin bulunmasında ve sairede 
sakıncalar doğurmaktadır. Bu gizliliğin de kaldırılma
sı için idarenin gerekli yasaları Meclise getirmesi ge
rekmektedir. 

Bunun dışında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün yurt çapındaki çalışmasını en iyi biçimde yü
rütebilmesi ve gerekli esnekliği verebilmesi için yep
yeni bir teşkilât kanununa ihtiyaç ve zaruret vardır. 
Bu teşkilât kanunu Yüce Meclisimize getirilip çıka
rılmadığı müddetçe buradaki yapacağınız temennilerin 
hiç bir değeri olamaz ve neticesi alınamaz değerli ar
kadaşlarım. Çünkü, bu idarede 1 ilâ 4 ncü dereceler
deki arkadaşlarımız devamlı bir sıkışıklık içerisinde 
'kalmakta ve o noktalara gelen arkadaşlar mutlaka 
idareden ayrılmakta ve Devletin başka teşkilâtlarına 
geçmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, bir dakikanız kaldı. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım; bitiriyorum. 

Bunun dışında imar hizmetlerinin uygulanmasında 
belediyelere büyük yararı olan, tapu sicil muhafızlık
larına bağlı tapu fen teşkilâtları vardır. Bu teşkilatlar
daki memur sıkıntısının da yine idarece giderilebil
mesi için kursların veya lisesinin öğrenci alma kapa
sitesinin genişletilmesi gerekmektedir. 
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Yine, teşkilâttaki meslektaş memurlardan aldığım 
mektuplarda; arazide çalışırken, dağbaşlarında kendi
lerinin silâh taşıma yetkisi daha önce kararnamede ya
pılan bir değişiklikle verilmiş olmasına rağmen, ida
renin bütçesinde para olmaması dolayısıyle bu ele
manlar kendileri silâhlarını alması ve ruhsatın veril
mesi için tüzükte değişiklik yapılmasını (milletvekil
leri olarak bu talepler belki sizlere de gelmiştir) rica 
etmektedirler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün, bu yöndeki bir çalışmayı İçişleri Bakanlığından 
geçirmesini bendeniz de rica etmekteyim, çünkü za
ruret vardır. Yanlarında 40 - 50 bin liralık âletle dağ
lara tepelere çıkmaktadırlar, yırtıcı hayvanlarla karşı-
3 aşabilirler, herhangi bir tecavüze uğrayabilirler. 

Değerli arkadaşlarım; Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçesinin yurdumuza, milletimize ve ida
redeki meslektaş mensuplarına hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenabı Allahtan niyaz eder, bana söz sırasını 
veren Sayın Demir kardeşime de huzurunuzda teşek
kür ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünsür. 
Sayın Erek?.. Yok. Sayın Remzi Yılmaz?.. Yok. 

Sayın ilhan Aytekin?.. Yok. Sayın Hasan Zengin?.. 
Yok. Sayın Ömer Kahraman?.. Yok. Sayın Vecdi İl
han?.. Yok. Sayın İlhami Çetin?.. Vazgeçtiniz. Sayın 
Kemal Ataman?.. Yok. 

Bu suretle görüşmeler bitmiş bulunmaktadır. 
Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

A) TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ BÜTÇESİ: 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 34 367 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tapu ve tapulama ve kadastro 
çalışmalarının yürütülmesi 365 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 706 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bu suretle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesinin görüşmesi de bitmiş bulunmaktadır. Büt
çenin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün de
ğerli mensuplarına ve ülkemize hayırlı olmasını di
lerim efendim. 

2.: — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/211; C. Senatosu: 1/287) (M. Meclisi S. Sayı

sı: 130; C. Senatosu S. Sayısı : 407) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi
nin görüşmelerine geçiyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerindedir. 
Söz sırasını okuyorum efendim: Cumhuriyetçi 

Güven Partisi Grupu adına Sayın İhsan Bedirhan-
oğlu, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Sami 
Arslan, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Remzi 
Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Şükriye Tok, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Ömer Lütfi Zararsız. 

Şahısları adına, Sayın Akova, Sayın Değerli, Sa
yın Toksan, Sayın Sanlı, Sayın Erdemir, Sayın 
Erek, Sayın Remzi Yılmaz, Sayın Aytekin, Sayın 
Kahraman, Sayın İlhami Çetin ve Sayın Kemal 
Ataman söz istemişlerdir. •' •[ » 

Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın İhsan Bedirhanoğlu'nun, buyurunuz 
efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA İHSAN BEDİRHAN-
OĞLU (Van) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

1975 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üze
rinde Cmhuriyetçi Güven Partisi Grupunun görüş ve 
temennilerini arz edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri; vakıf, Türk milletinin 
inandığı İslâm Dininin gösterdiği ışıklı yoldan sos
yal yardımlaşma fikri üzerine kurulmuş bir müesse
sedir. Vakıf, ferdin şahsî mülkiyetinden bir malını 
çıkararak, hayır maksadı ile ve ebedî olarak insanların 
menfaatine tahsis etmesidir. 

Vakfın temelinde hayır ve hasenatta bulunmak 
maksadı hâkimdir. Bu nedenle vakıf topluma, ahlâk, 
fazilet, karşılıklı sevgi ve hürmet hissi verir. Dinî 
ve içtimaî hizmetlerin temel ve altyapı tesislerinin 

(1) 130 S. Sayıh basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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korunması ve idamesi için gelir kaynağı olan vakıf
lar, fertlerin taşınır ve taşınmaz bir kıymeti, haricî 
hiçbir tesir, mecburiyet ve mükellefiyet olmaksızın 
sırf kendi rızası ile şahsî mülkiyetinden çıkarıp, ha
yır ve hasenat kastı ile hizmetleri nifası için ebedî 
olarak tahsis eylemesidir. 

Zamanla mimarî ve tarihî yüksek değerler ikti
sap ederek birer anıt haline gelen vakıf eserleri, yal
nız milletimizin değil, insanlığın iftihar eylediği me
deniyet abideleri durumundadır. Vakıfların tarihi, 
tarihteki Türk medeniyetlerinden başlar, yüz yıllarca 
devam edegelen bir kısım âmme hizmetlerini gören 
ve bundan mülhem olarak, topluma ahlâk, fazilet 
ve karşılıklı sevgi ve hürmet hislerini telkin eden bu 
tarihî kuruluş, Osmanlı îmaparatorluğu devamınca 
toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına en 
geniş ölçüde katkıda bulunmuştur. 

Muhterem milletvekilleri; vakıf işleri, Cumhuriyet 
Hükümetimiz zamanında 1924 Başbakanlığa bağlı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü haline getirilmiş ve 1926 
dan sonra da 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ve 903 
sayılı Kanunla, Vakıflar Genel Müdürlüğü bugünkü 
kuruluş ve görevlerine kavuşturulmuştur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anayasamızda benim
senmiş olan, «İnsan hak ve hürriyetleri, insanlık 
haysiyeti, millî dayanışma ve sosyal adalet» ilkeleri
nin ışığı altında daha fazla gelişme ve hizmet yapma 
imkânı ve gayreti içindedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
sosyal amaçlarla öğrenci yurtları kurarak işletmekte 
ve okumak için gerekli malî gücü olmayan öğrencilere 
tahsillerini yapma imkânı sağlamaktadır. Yurdumu
zun muhtelif yerlerinde yaptırılan 60'a yakın yurt
larda 6 000'in üzerinde öğrenci barınmakta ve okuma 
olanağına kavuşmuş bulunmaktadır. Vakıf yurtları
nın her ilde kurulması ve daha çok öğrencinin te
miz, bakımlı binalarda barınarak, öğrenimine devam 
etmesi içten dileğimizdir. 

Yüksek. tahsil bursunun daha çok fakir öğrenciye 
temin edilmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün önde 
gelen amacı olmalıdır. Bu konuda daha ciddî ve daha 
köklü tedbirler alınarak, hiç olmazsa her yıl 500-600 
fakir öğrenciye yüksek tahsil bursu temin edilmesi, 
vakıflar için gayesine en uygun hizmet yoludur. 
Önümüzdeki yılın bütçesinde bu dileğimizin ger
çekleşmesini temenni ederiz. 

Mazimize renk, gönlümüze huzur veren Vakıflar 
Teşkilâtına düşen vazife, kutsal olduğu kadar da 
mesuliyetlidir de. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal değer men
supları, gayesine uygun hizmetlerinizle tarihî eser
leri tamir ve ihya etmenizle, fukarayı doyurmanızla, 
muhtaçlara az da olsa yaptığınız yardımla, yurtlar-
daki talebelere sıcak odalar vermenizle, fukara ama 
istikbal vaat eden gençlere burs vermenizle Cumhu
riyetçi Güven Partisi Grupu olarak gurur duymak
tayız. 

Muhterem milletvekilleri; öneminde birleştiğimiz 
bu hizmetin mensuplarının kendilerine verilen imkân
ları iyi kullanıp, iyi değerlendirdikleri görülmektedir. 
Daha iyisi için, hiç değilse ihtiyaç derecesindeki im
kânları sağlamak gerekmektedir. 

Bu inancımızı belirtir, Yüce Meclise saygılar su
narım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bedirhan-
oğlu. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hilmi 
Türkmen, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN (Sam
sun) — Sayın Başkan ve muhterem milletvekilleri; 
1975 malî yılı Vakıflar bütçesi üzerinde Demokratik 
Partinin görüşlerini takdim etmek üzere huzurlarını
za gelmiş bulunuyorum. 

1924 yılında 429 sayılı Kanunla kurulan Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün teşekkülündeki esas mak
sat ve gaye nedir? Vakıf ne dernektir ve ne için ya
pılır? Bütün bunları kısaca bir tahlil edelim : 

Vakıf; necip Türk milletinin şanlı tarihinde mün
demiç, inandığı İslâm dininin tavsiye ve teşviki ile te
madi eden içtimaî muavenet fikri esası üzerine kurul
muş bir müessesedir. Bu müessese manevî bir sevap 
kazancı, inancı ile hamiyet ve merhamet hislerinin 
neticesi olarak doğmuştur. 

İslâm dininde vakıf, bir «sadak-i câriye», yani in
san öldükten sonra sevabı amel defterine devamlı su
rette yazılan, kesilmeyen'bir hayır esasına dayanır. 

Peygamberimiz bir hadîs-i şeriflerinde «İnsanoğ
lu öldüğü zaman ameli kesilir; ancak üç amel de
vam eder. Bunlardan birisi de sadaka-i câriye» buyur
muşlardır. İşte vakıf ilhamını Peygamberimizin bu 
sözlerinden almaktadır. Bu ulvî inancın tabiî bir ica
bı olarak Müslüman Türk tarihine bir göz atacak 
olursak; vakfın devlet idaresinde, ilim ve kültürün ge
lişmesinde çok mühim müspet tesiri olduğunu görü
rüz. Zira, gerek teknik bakımdan ve gerekse ilim ve 
kültür bakımından tahsil; malî ve nakdî ihtiyaçlara 
dayanmaktadır. İşte vakıf müessesesinin bu ihtiyaçla
rın ortadan kaldırılmasında mühim rolü vardır. Dev-
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lete vergi gibi malî ve nakdî yardım kanunî bir mec
buriyettir. Vakıf ise tamamen mecburiyetin dışında 
ihtiyarî olan bir yardımdır. 

Cumhuriyetin ilânından sonra uzun müddet ihtiya
rî yardım müessesesi demek olan bu vakıf müessese
si ihmal edilmiş ve bundan da büyük kayıplarımız ol
muştur. Son senelerde Hava Kuvvetleri, Deniz Kuv
vetleri ve Kara Kuvvetleri gibi bir kısım vakıflar te
şekkül etmiştir. Bunlar da memnuniyet vericidir, teş
vik edilmelidir görüşündeyiz. 

Ceddimiz Büyük Hünkâr Fatih Sultan Mehmet, 
îstanbul'u fethettiği zaman bütün zenginleri toplamış 
ve fethettiği tstanbul şehrini işaret ederek; «Hakkın
da Resûl-ullah'ın fetih müjdesi bulunan muhteşem şeh
rin daima Müslüman Türk milletinin elinde bulunma
sını isterseniz, sahip olduğunuz maldan ve paradan 
bir kısmını bu güzel şehrin imarı için vakfediniz» de
mişlerdir. Büyük Hünkârın bu daveti karşısında bü
tün zenginler çeşitli vakfiyelerde bulunarak şehrin veç
hesini değiştirmişlerdir. Bir Bizans şehri olmaktan çı
karılıp, istavrozlu kiliseler yerine kubbeli camiler, çan 
kuleleri yerine göklere uzanan haşmetli minareler, 
Müslüman Türk'e has medreseler, külliyeler ve ker
vansaraylar yapılarak, sanki bin yıldan beri tstanbul 
Müslüman Türk'ün şehriymiş gibi, eski durumunu ta
mamen değiştirerek kendi damgalarını vurmuşlardır. 

Fatih Sultan Mehmet Hazretleri ise, içinde ilk cu
ma namazım bizzat kendisinin kıldırdığı ve bedelini 
de, Bizanslılara cebinden çıkarıp takdim ettiği Ayasof-
ya Camiini vakfetmiştir. O zamanlar kilise olarak gö
rülüyordu, Fatih. Sultan Mehmet, Bizanslılara cebin
den bizzat parasını vermek suretiyle Ayasofya'yı ca
miye tahvil etmiş ve bir de vasiyetname bırakmıştır. 
Devamlı surette cami olarak kalması yolunda bir va
siyetname bırakmıştır. Ama ne gariptir ki, Fatih Sul
tan Mehmet'in vasiyetnamesi unutulmuş, Ayasofya 
vakıf olmak gayesinden uzaklaştırılmış ve bugünkü ha
zin müze haline getirilmiştir. 

Bir hükümet kararıyle müze yapılan Ayasofya, bir 
başka hükümet kararıyle de pekâlâ camiye çevrilebilir
di. Büyük iddia ile Müslüman Türk milletinin huzu
runa çıkmış olan bir siyasî teşekkülün hükümette va
zife aldıktan sonra da, Ayasofya'yı cami yapma isti
kametinde bir harekete tevessül etmediğini esefle mü-
şahade ettik. 

Muhterem milletvekilleri, Ayasofya'yı daha hâlâ 
müze halinde tutmak Müslüman Türk milletini üz
mekte; ama kimleri sevindirmektedir acaba? Bunun 
üzerinde durmak lâzım gelir, Ayasofya'yı Yunanlıla

rın hatırı için mi, Yunanlıların, Bizanslıların torunu 
olan bugünkü Rumların hatırı için mi acaba hâlâ mü
ze olarak tutuyoruz? Aramızda Kıbrıs hadisesi dola-
yısıyle mühim bir durum olan Yunanlıların bu hare
ketleri karşısında pekâlâ Ayasofya'yı müzelikten cami
ye çevirip ve ezân-ı Muhammedi'yi de okutabiliriz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'mizde pek çok 
vakıf müesseseleri vardır. Bunlardan büyük çapta ge
lir sağlanmaktadır. Bu vakıflardan birçokları vakıf ol
duğu gayesinden uzaklaştırılmış ve bir kısmı da maa
lesef satılmıştır. «Rahmana secde edilsin» diye yaptı
rılan bu camilerin, ilim ve irfan tahsil edilsin diye 
inşa ettirilen medreselerin, külliyelerin ve imaretha
nelerin bazılarının müze, bazılarının da tamir edile
rek meyhane, kumarhane, otel ve motel olarak kul
lanılması cidden üzüntü vericidir. Ama Sayın Erba-
kan burada bir müjdede bulundular; bundan üç yıl ev
vel bir Fransız şirketine kiraya verilmek suretiyle imar 
edilen Haseki Külliyesi'nin eski durumundan kurtarı
larak, tamamen bir yurt şeklinde kullanıldığını söyle
diler, buna da memnun oldum. Kendilerine teşekkür
lerimi arz etmek isterim. 

Vakıflar, bize ecdadımızdan kalmış manevi değer ve 
mesuliyeti büyük olan miras emanetlerdir. Vakıfların 
mesuliyeti öylesine büyüktür ki, İslâm hukukuna gö
re yapılmış olan bu vakıfların, islâm hukukundaki 
yeri şudur : «Şart-ül vakıf, kenassıl şârî» denilir, yani 
vakfeden kişinin koymuş olduğu şartlar Cenabı Hak
kın koymuş olduğu hükümler gibidir, değiştirilemez. 
Eğer bugün o büyük insanların koymuş olduğu esas
lar muvacehesinde vakıflar kullanılmıyorsa, onların 
koymuş olduğu esasa ihanet edilmiş olur ve huku
ken de büyük bir hata işlenilmiş olur. Eğer bugünkü 
şartların icabı olarak gayesinde kullanmak mümkün 
olamıyorsa, memleketimizde fakrü zaruret içinde tah
siline devam etme imkânından mahrum binlerce tale
be olduğu da bir vakıadır. Bunlar için pekâlâ yurt ve 
pansiyon olarak kullanılabilir. Vekâletin bu istikamet-: 
te faaliyet göstermesini Demokratik Parti olarak ge
rekli buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, tamiri veya yeniden inşası 
düşünülen tesislerin bir an evvel bitirilerek vakfın ga
yesi yönünde kullanılmasını veya yurt ve pansiyon ola
rak istihdam edilmesini lüzumlu görüyoruz. Her yıl 
cami derneklerine yapılan yardımların âdil ve müsavi 
ölçüler içinde yapılmasının, mahallî dağıtımda Diya
net İşlerinin, ilçe ve il müftülerinin görüşünün alın
masını da gerekli görüyoruz, 
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Vakıfların personel kifayetsizliği sebebiyle birçok 
tarihî kıymete haiz eserler bakımsız ve kontrolsuz bı
rakılmaktadır. Bu cihetle bu kıymetli eserler harap 
olmaktadır. Hamiyetli vatandaşlarımız tarafından za
man zaman bunların tamiri ve inşası yolunda yapı-: 
lan müracaatlarına da ya menfi cevap veriliyor veya 
yerine getirilmesi mümkün olmayan şartlar ileri sürü
lüyor.- Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu mev
zuda gereken kolaylığın gösterilmesini temenni, ediyo
ruz. Halen, Vakıflar Genel Müdürlüğü içerisinde per
sonel arasında büyük bir sıkıntı ve şikâyet vardır. 
Sayın Bakanın da bu mevzuda dikkatini çekmek isti
yoruz. 

Yukarıdanberi arza çalıştığım temenni ve tenkit
lerin haklılık derecesini gözönünde bulundurarak, in
sanlığın menfaatine ve iyiliğine vakfedilen ecdat yadi
gârı eserlerin tamir edilerek halkımızın menfaati yö
nünde kullanılmasını temin etmelerini ve alâkalıların 
bütün bunları yapabilecek güç ve kudrette oldukla
rını belirtir, 1975 malî yılı Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bütçesinin memleketimize, milletimize ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü camiasına hayırlı ve uğurlu olma
sını Cenabı Haktan niyaz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkmen. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Remzi Yılmaz. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
A. P. GRUPU ADINA REMZİ YILMAZ (An

talya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün 1975 malî yılı bütçesi ile 
ilgili olarak Adalet Partisi Grupunun görüş ve dü
şüncelerini, dilek ve temennilerini dile getirmek üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce Heyetinizi say
gı ile selâmlarım. 

Türk toplum hayatında önemli bir rolü bulunan 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihî bir kuruluşumuz
dur. Bu Genel Müdürlüğümüzün teşkilât olarak mey
dana gelişi, 1827 yılında kurulan Evkaf Nezareti ile 
başlarsa da, gördüğü hizmet itibariyle çok eski bir 
geçmişe sahiptir. 

Evkaf Nezareti olarak gördüğümüz bu teşekkülün 
hizmetleri bir süre Diyanet İşleri Başkanlığınca de
ruhte edilmiş, bugünkü şeklini 1924 yılında 429 sayılı 
Kanunla almış bulunmaktadır. 

Vakıf müessesesi, sosyal bir ihtiyacın sonucu ola
rak meydana gelmiş, yüce milletimize has, yardımlaş
ma ve dayanışma sistemidir. Milletimiz, gerçekten, 
sosyal dayanışmanın tarihte en güzel örneklerini ver
miş büyük bir millettir. Esasen, bir insan için iyilik
le anılmak ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ne 

büyük bir mutluluk. Böyle bir mutluluğa erişmek, an
cak insanlık için, toplumumuz için iyi işler yapmak
la mümkün olabilir, tslâmın büyük Peygamberi «İn
sanlar öldüğü zaman yaptığı işlere dair defterleri ka
panır. Yalnız, üç şeyden dolayı kapanmayıp, sevap 
yazılmasına devam olunur. Bunlar da sadakayı ca
riye; kendisi ile yararlanılan ilim; anasına, babasına 
dua eden dürüst, hayırlı evlâttır» buyurmuşlardır. 
Burada geçen «Sadakayı Cariye» deyimini bilginler 
«başkalarına maddî, manevî yardımda bulunmak, top
luma yarar sağlayacak hayır kurumlan meydana ge
tirmek»; diye ifade ederler. Gerçekten, iyilik yapmak, 
hayırlı işlerde bulunmak, geleneklerimizin en başın
da gelir.. İşte, vakıf kuruluşları bunun canlı belgele
ridir. Nitekim, yurttaşlarımızın, hatta bütün insanla
rın istifade ettiği hastaneler, okullar, camiler, çeşme
ler, köprüler, imaretler hep yardımlaşma duygusunun 
semeresidirler. Bir hayır kurumunu meydana getir
mek kadar, o hayır kurumunun, korunması, bakımı 
ve yaşatılması da önemli bir meseledir. Bu da ancak, 
o kuruluşlar için sürekli bir gelir kaynağına ihtiyaç 
gösterir. İşte bu düşünceyledir ki, bizde hayırseverler 
çeşitli alanlarda halka hizmet götüren vakıf müessese
sini meydana getirmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, şimdiye kadar vakfın çok 
çeşitli tarifi yapılmıştır. Bunların en yaygını, «vakıf, 
fertlerin menkul veya gayrimenkul bir kıymeti, ha
ricî hiçbir tesir, mecburiyet ve mükellefiyet olmaksı
zın, sırf kendi rıza, rey ve mübaşeretleriyle şahsî mül
kiyetinden çıkarılıp, hayır ve hasenat kasdıyle, yine 
kendileri tarafından tayin olunan şart ve hizmetlerin 
ifası için ebedî olarak tahsis eylemesidir» 

Bu tariften de anlaşılacağı üzere vakfın amacı, hal
ka hizmet, yardımlaşma ve dayanışma esasını güt
mektedir. Bu da, bir toplumda fazileti ve karşılıklı 
güveni meydana getirir. İşte vakfın temelinde yatan 
espri de budur. 

Bugün vakıf yapmak imkânlarını, Medenî Kanu
nun tesis hükümleri tanzim etmektedir. Ancak, bu hü
kümlerin yeterli olmadığını belirtmek isterim. 

Yüzyıllardır bu espri içinde hizmetlerini sürdüren 
Vakıflar Teşkilâtımızın görevlerinin başlıca şu esas
larda toplandığını görüyoruz : Bunlar, başta dinî 
hizmetler, sosyal hizmetler eğitim ve kültür hizmetle
ri, onarım hizmetleridir. 

Bu hizmetlerin ifasını gerektiren bir kuruluş ola
rak, kamu hizmetleri manzumesinde Vakıflar Genel 
Müdürlüğünü, katma bütçeli ve tüzelkişiliği haiz bir 
teşkilât olarak görüyoruz. Hiç şüphe yok ki, bu Teş-
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kilâtın, memleket ekonomisine, Türk sanatına ve 
Türk kültürüne büyük ölçüde katkıları olmuştur ve ol
maktadır. 

Kuruluşundan bu yana gördüğü hizmetler dola-
yısıyle bu müessesede emeği geçenleri şükranla an
mak bir kadirşinaslık olacaktır. Ancak, bu takdir 
duygumuzu belirtirken, Vakıflar Genel Müdürlüğün
den beklenen hizmetlerinin en mükemmel şekilde ya
pılmış olduğunu söyleyemeyiz. 

Bunun nedenleri üzerinde durmak gerekirse, baş
ta personel yetersizliği ve konuya yapıcı bir anlayış
la gerekli önemin verilmediği anlaşılır. Örneğin, va
kıf mallarının ve akarının kiraya verilirken, bunun 
rayici hesaba katılmadığı gibi, kiraya verme işi de 
bugüne kadar belirli bir prensibe bağlanamamıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin ba
şında dinî, hayrî ve sosyal hizmetlerin bulunduğunu 
müşahede etmekteyiz. Meselâ, halkımızın dinî ihtiyaç
larına cevap vermek üzere ibadethaneler, yani cami
ler, mescitler yapılması ve bu ibadethanelerde hiz
met ifa eden din görevlilerinin istihdam edilmesi gibi 
işlerdir. 

Vakıfların son yıllardaki bütçelerine ve özellikle 
1974 yılı bütçesine konulan köy camilerine yardım 
faslı 10 milyon Türk lirasıdır. Ayrıca, cami bulunma
yan köylerimizde yaptırılacak camilere malzeme ve 
para yardım fonu olarak 25 milyon lira ek ödenek 
konmuştur. Eski yılların bütçesine göre bu rakam, 
bir ilerlemedir. 1975 yılında ise, 40 milyon Türk lirası 
olarak görüyoruz. Vakıflar bütçesindeki bu gelişme, is
tenilen amaca ulaşmak bakımından memnuniyet verici
dir. Yalnız, burada bir noktayı belirtmekte fayda görü
yorum : Dinî hizmetler için ayrılan bu paranın, zama
nında ve yerinde kullanılması gerekirdi. Zira, 1974 
malî yılı uygulamasında, Teşkilâtın malî güçlükler
le karşılaştığını müşahede etmiş bulunuyoruz. Şöyle 
ki, köylerindeki cami yapımı için yardım isteğinde bu
lunan 15 bin müracaata karşılık, ancak bunun 3 binine 
olumlu cevap verilebilmiştir. Buna rağmen Maliye 
Bakanlığının, şu veya bu nedenlerle, tahsisatın yarı
dan fazlasını düne kadar serbest bırakmadığı için 
1496 köyümüze, bugüne kadar yardım fonundan pa
ra gönderilememiştir. Aynı zamanda, paranın satm
alına gücünü de hesaba katarsak, hizmetin bariz şe
kilde aksatılmış olduğu ortaya çıkar. 

Önümüzdeki malî yıl içinde hizmetin tam olarak 
yürütülebilmesi için, köy camilerine ayrılan 40 mil
yon Türk lirası ödeneğin, zamanında serbest bırakıl
ması lüzumludur. 

Hayrî ve sosyal hizmetler konusuna gelince; bu 
konuda bütçede ayrılan ödeneğin yeterli olmadığı an
laşılmaktadır. 38 adet imarethane için ayrılan, 1974 
yılı Bütçesindeki meblâğ ile, 1975 yılı Bütçesindeki 
meblâğ arasında göze çarpan önemli bir fark yok
tur. Halbuki, bu 38 imarethaneden 14 950 fakire ye
mek yedirilmektedir. Günümüzün yaşama şartlarını 
gözönüne getirdiğimiz zaman da, bütçede ayrılan pa
ranın çok yetersiz olduğunu görürüz. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün, memleket eğitimine bir hizmet amacı ile, yük
sek tahsil yapmak isteyen ve fakat malî imkânsızlık
lar içinde bulunan gençlere burslar tahsis ettiğini tak
dirle görüyoruz. 1975 yılı Bütçesinde de, geçen yıl
larda olduğu gibi, 150 burs görülmektedir. Orta de
receli okullardan mezun olan gençlerimizin sayısının 
her yıl arttığı ve yüksek tahsil yapma imkânının güç-
leştiği bir zamanda, bu 150 bursun hiç bir artış gös
termeyişi, ciddî olarak üzerinde durulması gereken 
bir konudur. 150 bursun, hiç olmazsa üç ilâ dört mis
line çıkarılması mümkün olmalıydı. Aslında, bu 
problemi çözmek için başka tedbirlere de ihtiyaç ol
duğuna inanıyoruz. Meselâ; Vakıflar Genel Müdür
lüğünce finanse edilecek ve yüksek tahsil verecek 
bir Vakıf Üniversitesi kurulmalıdır. Memnuniyetle 
belirtelim ki, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, tahsil 
yapmak isteyen ve malî gücü yeterli bulunmayan ye
tenekli çocuklarımıza bir sosyal yardımda bulunmak 
üzere öğrenci yurtlarının açılıp, işletildiğini görmek
teyiz. Sayıları 52'yi bulan bu öğrenci yurtlarının her 
bakımdan ortaöğrenimdeki diğer yatılı öğrenci yurt-. 
lan seviyesine çıkarılmasını diliyoruz. 

Yine, sosyal yardım faaliyeti olarak görülen, 
âmâlara ve muhtaçlara yordım miktarının 1975 büt
çesinde artırılmış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. 
Ne var ki, geçen yıl yardımdan faydalanan muhtaç 
ve âmâ adedi aynı bırakılmıştır. Halbuki, yardımdan 
faydalanacakların adedi 1 350'de bırakılırı ayıp, en az 
2 bine çıkarılmalıydı. 

Vakıflar kanalı ile 127 yıl önce yapılıp, günümüze 
kadar varlığını muhafaza eden ve memleket sağlığı
na büyük ölçüde hizmet ettiğine inandığımız İstan
bul Vakıf Gureba Hastanesi, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün önemli bir sosyal hizmet alanıdır. Bu ta
rihî Hastanemize 575 yataklı ve 34 milyon liraya 
malolacağı bilinen bir bölümün ilâvesini ve halkın 
hizmetine sunulmasını şükranla karşılamaktayız. An
cak, gönlümüzce, yine kendi imkânları içerisinde 
vakfiyelerinin şartları doğrultusunda, Gureba hasta-
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nelerinin mahrumiyet bölgesi sayılan diğer illerimiz
de de açılması şayanı temennidir. Bu temenniyi aynı 
zamanda, birçok vakfiyede açık olarak görmekteyiz. 
Meselâ, Kütahya'da Germiyanoğlu Yakup Çelebi'ye 
ait bir vakfiyede «ve dahi, anda kim ki hasta olursa, 
ona hekim götüreler, ilâç ettireler ve hekim hakkın 
vereler» denilrnektedir. 

BAŞKAN — Efendim, 2 dakikanız var. 
REMZt YILMAZ (Devamla) — Sayın milletve

killeri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, yukarıda özet
le üzerinde durduğumuz faaliyetlerinin yanısıra, eko
nomik yönü bulunan çalışmalarını da görüyoruz. 
Türkiye Vakıflar Bankası, Karadeniz Bakır İşletme
leri, istanbul Taşdelensuyu, zeytinlik işletmeleri ve 
diğer akarları, hepsi birer ekonomik kuruluş duru
mundadırlar. 

Türkiye Vakıflar Bankası, bildiğimiz üzere, 
6219 sayılı Kanunla kurulmuş, yurdumuzun dört 
bucağında 174 şubeye sahip bulunmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin tetkikinden 
de anlaşılacağı üzere, Genel Müdürlüğün, millî bir 
kuruluş olan Karadeniz Bakır İşletmeleri Türk Ano
nim Şirketine ortak olduğunu görmekteyiz. Genel 
Müdürlüğün başka kuruluşlara ortak olma yerine, el
deki vakıf işletmelerini çoğaltmasının daha iyi olaca
ğı düşüncesindeyiz. 

Genel Müdürlüğün gelir kaynaklarından olan, 
III ncü Murat'ın annesi Nur Banû Sultan'ın bir vak
fiyesi olan İstanbul Taşdelensuyunun daha iyi bir iş
letmecilik anlayışıyle sağladığı bir milyon lira civarın
daki gelirin daha da artırılması mümkündür. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün halen elinde bulu
nan zeytinlikler, narenciye bahçeleri başlı başına bi
rer gelir kaynağı durumundadır. Ancak, ehliyetli, uz
man kişiler elinde bulunmayışı nedeniyle istenilen öl
çüde değerlendirilememektedir. Örneğin, iki zeytin
yağı işletmesinin mevcudiyeti bunun delilidir. 

Vakıf zeytinliklerinin çok bulundukları yerlerde 
zeytinliklerin ıslahı ile elde edilecek ürünün işlenmesi 
için mahallinde yeni işletmelerin açılmasına ihtiyaç 
bulunduğuna inanıyoruz. Nitekim, son günlerdeki 
temaslarımız sonucunda vakıf zeytinliği ve narenciye 
bahçeleri bulunan Antalya'da yeni bir vakıf işlet
mesinin açılması uygun görülmüş, incelemeler ya
pılmak üzere Antalya'ya Genel Müdürlükçe bugün
lerde bir heyet gönderilmiş olacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşüldü
ğü şu sıralarda bir gerçeği belirtmek yerinde olacak
tır: Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün, geçen yıllara 

nispetle yavaş da olsa, faaliyetlerinde bir gelişme 
olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyo
rum. Fakat, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir bü
tün olarak faaliyetlerini, bunlarla ilgili bütçe öde
neklerini yeterli bulmuyorum. Elbette bunu doğu
ran çeşitli faktörler vardır. Bu Genel Müdürlüğün 
imkânları gözönünde bulundurulursa, sağladığı ge
lirlerin ve halkımıza götürdüğü hizmetlerin 1975 ma
lî yılı bütçesine göre çok daha ileride bulunması ge
rekirdi. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreniz geçti efen
dim. 

REMZİ YILMAZ (Devamla) — Bu mesut sonu
ca ulaşmak için aşağıdaki tedbirlerin alınmasını zo
runlu görüyoruz. 

1. Teşkilâtın, personel reformuna ihtiyacı var
dır. Elde çok değerli gayrimenkul ve akarlar bulun
duğu halde, şayet bunlar bilgili elemanlar ve zama
nın teknik araçları ile işletilmez ve yönetilmezse, tabi-
atıyle, beklenen sonuç elde edilemez. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz fazla geçti Sayın 
Yılmaz, istirham ediyorum, son cümlenizi söyleyi
niz efendim. 

REMZİ YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, uzun bir tarihî geçmişe sahip olan ve her dö
nemde zayıfın, muhtacın, eğitim, kültür ve sana
tın hizmetinde olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 
256 460 813 Türk Lirası olarak bağlanan 1975 malî 
yılı bütçesinin, yüce milletimize hayırlı olmasını, 
grupum ve şahsım adına yürekten diler, Yüce Mec
lisimizin aziz üyelerini en derin saygılarımla selâmla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Şükriye Tok'undur; buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞÜKRİYE TOK (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Va
kıflar Genel Müdürlüğünün 1975 malî yılı bütçesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüş 
ve dileklerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu göreve başlarken, grupum ve şahsım adına sizle
ri saygıyla selâmlarım. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi vakıflar, 
1827 yılında kurulan Evkaf Nezaretince tedvir edil
miş, Cumhuriyetin ilânı üzerine de, Şer'iye ve Ev
kaf Vekâletine bu görev verilmiş; 1924 yılında ise, 
Bakanlığın kaldırılması üzerine, bir kısa süre Diya
net İşleri Başkanlığı, vakıfların yönetimi ile görev
lendirilmiştir. 
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Vakıf hizmetlerinin çeşitli ve çok yönlü oluşu, 
1924 yılında 429 sayılı Yasa ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün kuruluş gerekçesine neden olmuştur. Kat
ma bütçeli ve tüzel kişiliği haiz bu Genel Müdürlüğün 
bünyesinde çeşitli görevler bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde görüşlerimizi belirtmeden evvel, 
vakfın tarifini yapmak isterim. Vakıf, bir kişinin 
kendi öz malı olan, taşınır veya taşınmaz malını ve
ya mallarını, kendi arzu ve iradesi ile kendi malı ol
maktan çıkartarak, toplumun hayrına vakfetmesidir. 

Vakıf, karşılıklı sevgi, saygı, ahlâk ve iyi ni
yet hislerinin bütünleşmesinin bir yankısıdır. Bir baş
ka deyişle, vakfın kuruluşunun başlangıç noktası, 
«komşunu sev» hissinin toplumda doğmasıdır. 

Vakıflar, vakfiye denilen özel yönetmeliklerle yö
netilir. Bu yönetmeliklerde, malı vakfeden kişinin 
özel istekleri ve şartları da yer almaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevleri çok yön
lüdür: Sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî görevleri 
yanında, vakıf mallarının idaresi, onarımı; ayrıca, 
vakfa ait müesseseleri, gayelerine uygun olarak ya
şatma; vakıf gelirinin artmasına, çalışma; yönetimine 
mütevellileri tayin, icabında azletme v. s. gibi hu
suslarla, kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince 
vakıfları idareye çalışır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün 1975 malî yılı bütçesinin 
163 410 813 lira olduğunu görüyoruz. Vakıf mal
larının işletilmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi için 
1975 yılında 36 957 780 lira teklif edildiğini; ancak 
bu rakamın 1974 yılında çok daha fazla, 39 507 610 
lira olduğunu görüyoruz. Sosyal yardım ve tesis 
kurmak için 1975 yılında teklif edilen rakamın, 
91 684 158 lira' olmasına karşılık, 1974 yılında bu 
rakamın daha fazla olduğunu, 104 463 804 lira ol
duğunu görüyoruz. Bu azalma yıllar itibariyle dik
katimizi çekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü kurulduktan sonra vakıf işleri bir düzene konul
maya çalışılmış ise de, bugün eski perişanlığının 
ötesinde, anlaşılması zor bir görünüş arz etmekte
dir. Vakıf malları içinde işhanları, dükkânlar bü
yük gelir kaynağı olduğu halde, sorumsuzluk yüzün
den, toplumun yararına malını vakfeden ecdadımı
zın vakfiyelerinin sınırları dışına çıkılmış, bu taşın
maz vakıf malları,- bir gelir kaynağı olmaktan uzak
laştırılmışta. 

— 313 

20 . 2 . 1975 O : 1 

1973 - 1974 yılları içinde vakıf taşınmaz malla
rının 36 840 parça olduğunu görüyoruz. Bu sayı
nın 1974 - 1975 yıllarında, 46 855'e ulaşacağı ifade 
ediliyor. Bunlardan 32 490 adet taşınmaz mal tes
pit ve tescil edilmiş, 14 365 adedi ise tespit edilmiş; 
fakat henüz tescil edilmemiştir. 

Yukarda adedi belirtilen taşınmaz mallardan alı
nan kira çok, az veya semboliktir. Bugünün ekono
mik şartları içinde bir gelir olmaktan çok uzaktır. 
Bazı işhanlarını veya dükkânları çok eski yıllarda 
ucuz kira ile tutan kişilerin, bu yerleri fazla kira 
ile başkalarına devretmeleri kınanacak bir durumdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizlere bir
kaç örnekle," vakıf mallarının, gayesinden uzak ola
rak, sorumsuz yetkili küsler elinde nasıl harcandığı
nı anlatmak isterim. 

Bugün, Üsküdar'da Rumî Mehmet Paşa Aşevi 
adı ile tanınan, vakıf kayıtlarında ise FODLA - FI
RIN adı ile kayıtlı olan, Üsküdar meydanında bir 
eski vakıf eser bulunmaktadır. 1710 yılında yapılan 
bu eser bugün GÎMA tarafından, ayda 3 000 lira gi
bi bir para ile kiralanmış olup, ne acıdır ki, yağ de
posu olarak kullanılmaktadır. Üç yıl önce 1 600 000 
lira harcanarak restore edilen bu tarihî eserin, vak
fın gayesine uygun olarak kullanıldığını söyleyecek 
bir yetkili kişinin bulunacağını sanmıyoruz. 

Arkadaşlarım, bir başka örnek daha verebiliriz: 
Yine Üsküdar'da, Ahmediye Camiinin duvarının boş 
kalan iki sütunu arasında, derme çatma bir dükkân 
bulunmaktadır. Caminin duvarı içinde olan bu dük
kân tapuda Vakıflar adına değil, altı hissedar va
tandaş adına kayıtlıdır. Cami duvarının nasıl olup 
da bu vatandaşlara satıldığını anlamak mümkün de
ğil. Ayrıca, bu camie ait medrese kısmında, Üs
küdar pazarcılarının, pazar malları veya pazar ar
tıkları durmaktadır. Bu durum Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün dikkatinden kaçmış olamaz. Aksi halde, 
sorumsuzluklarını kendi kendilerine tescil etmiş olur
lar. 

Değerli arkadaşlarım, bir örnek daha verebilirim,. 
Yine Üsküdar'da birkaç yıl evveline kadar Tekel 

fabrikası olarak kullanılan ve Valide Atik tarafından 
yaptırılıp vakfedilen 12 330 metrekarelik bir tarihî 
eser bugün boş durmaktadır. İçinde 2 bin kişiyi 
alacak büyüklükte 10 solunu bulunan bu binanın, bir 
üniversite veya benzeri bir gaye için kullanılmasının 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce düşünülmemiş olması 
esef vericidir. 
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Değerli arkadaşlarım, yine bir başka örnek ver
mek isterim. 

Valide Atik Camiinin Kütüphanesi olarak vak
fiyede kayıtlı bulunan bir tarihî eserin içinde, bugün 
bir vatandaş ailesiyle oturmakta ve anlaşılması güç 
bir aczin ifadesi olarak belirtmek isteriz ki, Vakıf
lar Genel Müdürlüğü mahkemeye vermiş olmasına 
rağmen, takipsizlik yüzünden bu kişiler hâlâ burada 
oturmaktadırlar. 

Yukarıda belirtilen birkaç örneğin, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün sosyal çalışmalarının düzeni hak
kında Yüce Mecliste bir fikir verdiği kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, 2762 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi gereğince, gelir getirmeyen ve elde 
tutulmalarından fayda görülmeyen taşınmaz malla
rın satılarak, «Akar Toprak Satış Bedeli Fonu» al
tında toplanıp, yeni yatırımlara gidilmesi veya va
kıfların onarım ve restore edilerek veya özelliğine 
edilerek veya özelliğine uygun olarak vakıf gelirinin 
artırılması memnuniyet verici bir yasa gereğidir. An
cak, 1974 yılında satışı ile diğer vakıf mallarının 
onarımına veya gayesine uygun bir biçimde görev 
yapmasına yardımcı olacak bir gelir kaynağından, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü kendisini yoksun bırak
mıştır. Yıl içinde, bir genelge ile satışı durdurulan 
bu mallar, Diyanet îşleri Başkanlığı emrine verilmiş
tir. Bu vakıf mallarının adedini bilmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, 3913 sayılı Yasa gereğin
ce, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kuru
lan Vakıf Zeytinlikleri İşletmelerinin fennî bakım, 
modern fabrikalar, üretimin artırılması ve kamu ya
rarına değerlendirilmesine önem verilmelidir. Ayrı
ca, Ayvalık, Antalya, Aydın bölgelerindeki vakıf 
zeytinlikleri, toplumumuza ekonomik katkıları azım-
sanmayacak bir değerde olan işletmelerdir. Modern 
fabrikalarla üretimin artırılması, satış mağazaları 
ile takviye edilmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
ekonomik atılımları yönünden büyük önem taşır. 

Ayrıca, istanbul'un içmesuyu ihtiyacına büyük 
ölçüde katkısı olan Vakıf Taşdelen Memba suyu, 1970 
yılından itibaren modern bir işletme haline getirilmiş
tir. Ancak, yıl içindeki ticarî kârının azlığı dikkati
mizi çekmektedir. Bu ticarî kâr, 117 892 gibi bir 
rakamdır. 

1973 yılına kadar, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün gelirlerini artırmak gayesiyle bazı kervansaray, 
külliye, medrese gibi tarihî eserlerin özelliklerini ko
rumak ve tarihî güzelliklerine zarar vermeyecek şe
kilde onarılarak veya restore edilerek turistik otel 

haline getirilmesini, gelir artmasına önemli bir işa
ret saymaktayız. 

Yine, Taksim'de Otelcilik Türk Anonim Şirke
tine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün katkısı olmuş 
ve 250 milyon liraya çıkacak olan bu yatırıma, 62 
milyon lira ile katkıda bulunmuştur. 

Ayrıca, 1970 yılında, sermayesi 600 milyon li
ra olan Karadeniz Bakır işletmelerine, 12 milyon 
liralık hisse senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
katılmasını küçümsenmeyecek bir atılım olarak görü
yoruz. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün- bünyesinde olmayan vakıfların da denetimi 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Lo
zan Antlaşmasına göre azınlık mülklerinin de deneti
mi yine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıl
maktadır. 1973 - 1974 yıllarından sonra, vakıf 
azınlık mallarında olan bir azalma dikkatimizi çek
mekte. 

Memleketimizin ekonomik hayatına büyük kat
kısı olan Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Şirketi, 
1954 yılında 6219 sayılı Yasa ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tarafından kurulmuştur. 159 yerdeki şubesi
ne ilâveten bu kuruluş, 1974 yılı içinde 15 şube daha 
açmıştır. Ekonomik yönden büyük gelir sağlayan bir 
kuruluştur. Sermayesinin % 55* i mazbut vakıflara, 
% 20'si mülhak vakıflara olmak üzere % 75'i taah
hüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtları 
açma ve işletme hizmetlerine de değinmek isteriz. 

Vakfiyede yazılı şartlara göre bu yurtlara öğrenci 
alınmaktadır. 1965 yılında 32 olan yurt adedi bugün 
52'ye yükselmiştir. Vakıf yurtlarında bu yıl 6 bin 
yoksul öğrenci ücretsiz ve mecburî hizmete tabi ol
maksızın öğrenim imkânı bulmaktadır. Ayrıca, is
tanbul ve Ankara'da 3 yüksek öğrenci yurdu, yüksek
öğrenim yapan gençlere yardımcı olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü görevleri içinde, imaret 

kurma, işletme ve bakım hizmetleri de bulunmakta. 
36 imaret bugün Türkiye'de yoksul kişilere sıcak ye
mek vermektedir. Bu imaretlerin 4'ü istanbul'da, 
32'si ise diğer illerimizdedir. 1974 yılında 13 milyon 
harcanmış, 1975 yılında ise 16 milyon lira, personel ve 
diğer masraflar hariç, imaretler için ayrılmıştır. Muh
taç vatandaşlara ve âmâlara yardım için bütçeye ko
nan ödenek çok azdır. 

Ekonomik şartların gitgide zorlaştığı bu yıllarda ve
rilen aylıklar bir sembol olmaktan çok ileri gideme-
mektedir. 
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Yüksek öğrenim bursları ise çok yetersizdir. Karşı
lıksız verilen bu burslar, yılda ancak 150 öğrenciye 
imkân sağlamaktadır. En kısa zamanda burslu öğren
ci adedinin artmasını beklemekte ve önermekteyiz. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün tek sağlık müessesesi Guraba Has
tanesidir. Bezmiâlem Valde Sultan Vakfıyle kurulmuş 
olan bu sağlık vakfı, yıllardır yoksul kişilere sağlıkla
rını korumakta yardımcı olmaktadır. Guraba Hastane
sinin geniş arazisi üzerinde 1967 yılında bir ek inşaat 
yapılması için Tıp Fakültesine 16 milyon liraya satıl
mış, her yıl 2 milyon lira ödenmesi gerekirken, halen 
8 milyon lira alacak vardır. 575 yataklı olan bu ek in
şaat bu yüzden halen tamamlanmamış durumdadır. 

BAŞKAN — Sayın Tok, iki dakikanız var efen
dim. 

ŞÜKRİYE TOK (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim, bitiriyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, son olarak şunları söyle
mek isterim : Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapma
ya çalıştığı çok yönlü görevleri küçümsemek mümkün 
değildir. Bugünün koşulları içinde, imaretleri devam 
ettirmek, yurtları yönetime çalışmak, yoksullara yar
dıma koşmak, az da olsa, ekonomik yatırımlara katkı
da bulunmaya çalışmak, saygıyle karşılanacak; fakat 
yeterli olmayacak yatırımlar ve çalışmalardır. 

Vakıfların gayeleri ruhuna ters düşmeden, vakıf
ların yönetimine bir yenilik getirmek, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünü yeniden organize etmek gerektiğine ina
nıyoruz. 

Devlet Planlama Teşkilâtınca yapılacak yeni orga
nizasyonla Vakıflar Genel Müdürlüğünün verimli bir 
hale gelmesini önermekteyiz. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, beni din
lemek lütfunda bulundunuz; teşekkür ederim; Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Tok. 
Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 

Ömer Lütfi Zararsız'ın. Buyurunuz Sayın Zararsız. 

M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER LÜTFÎ ZA
RARSIZ (Yozgat) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
Millî Selâmet Partisi Meclis Grupumuzun görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesi
leyle hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Vakıf, dinî ve tslâmî menşeli bir müessesedir. Va
kıf, ferdin menkul - gayrimenkul mülkünü kendi irade 
ve isteğiyle mülkiyetinden çıkararak, hayır ve sevap 

kasdıyle, tayin ettiği şartlar dahilinde kullanılmak üze
re, belirli hizmetlerin ifası için ebedî olarak tahsis et
mesi demektir. Bu tarifin tahlilinden de anlaşılacağı 
gibi, vakfın unsurları şunlardır : 

1. Hayır ve hasenat kasdı; gurbet, 
2. Vakfın mevzuu, niçin yapıldığı, 
3. Ebedî olarak tahsisi; devamlılık, 
4. Vâkıfın şartları ile sevk ve idare, 
5. (Nihaî şart) Vakfın kendi şartları içerisinde 

hükmî şahsiyet olması. 
Vakıflar umumî olarak şu konulardaki hizmetleri 

ifaya çalışırlar: 

1. Dinî, hayrî ve içtimaî hizmetler, 
2. Kendi kendini onarma ve yaşatma, 
3. Eğitim ve öğretim hizmetleri, 
4. Ayrıca, vakıflar, gelirlerini artırmak için faali

yet gösterirler. Bu hizmetlerin esas tek gayesi var
dır, o da, uhrevî hazırlık ve sevap kazanmak; bu vesi
leyle de, Allah'ın rızasına mazhar olmaktır. İşte bu ul
vî gayelerle, hayırhah ecdadımız, vakıf yoluyle cami
ler, medreseler, kütüphaneler, darüşşifalar, kervansa
raylar, çeşmeler ve benzeri tesisler kurmuşlardır. 

Bu eserler başlıca dört tarihî devre aittir. 
1. Selçukîler devrinden kalma vakıflar ve vakfiye

ler, 
2. Beylikler devrinde kurulanlar, 
3. Osmanlı devri vakıfları, 
4. Cumhuriyet devri vakıfları. 
Değerli milletvekilleri, Osmanlı Devletinin son za

manlarında ve Cumhuriyet dönemimizin başlarında, 
vakıf müesseselerimizin sahipsizliğe ve yıkıntıya doğru 
gittiğini, 1950'lerden önce tek partili devirde pek çok 
vakıf cami, medresenin satılmış, yıkılmış, gayesinin 
dışında kullanılmış olduğunu görmekteyiz. 

Satılan vakıf cami ve binaların bir kısmı hâlâ kur
tarılamamıştır. Kısa bir süre önce Kilis'te cereyan 
eden cami yıkma hadisesi, yine o vakıf katliâmı diye
bileceğimiz devirden kalma sakim bir zihniyetin örne
ği idi. 

İlim, irfan membaı Haseki Külliyesinin turistler 
için meyhane haline getirilmek üzere bir Fransız şir
ketine kiraya verilmek istenmesi, yine o devrin zihni
yetinin bir bakiyesi sayılabilirdi. 

Muhterem milletvekilleri, bir de Ayasofya mesele
miz vardır. Bilindiği gibi, Ayasofya, Fatih Muhammet 
Han Hazretlerinin Vakıf Külliyesi içerisinde bir ca
midir; fethin sembolüdür. Çeşitli müdahalelerle Bi
zans aslından çıkartılarak, Türk mimarî karekteri ka
zandırılmıştır. Hazreti Fatih, Vakfiyesinde, «Bu mâ-
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bet Müslüman Türk Milleti payidar oldukça cami kal
sın. Kim cami olmaktan çıkarırsa Allah'ın, meleklerin 
ve insanların laneti üzerine olsun.» diye yazmıştır. 500 
sene kadar da cami olarak hizmette devam etmiştir. 

Daha sonra 24 . 11 . 1934 gün ve 2/1589 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, Ayasofya Camii, 
müze haline getirilmiştir. Ecdadına Ve mukaddesatına 
bağlı aziz milletimiz bu karara karşı çıkmış, bu hal 
zaman zaman Parlamento içinde de tekrarlanmıştır. 
Ardı arkası kesilmeyen bu millî istek, M. S. P. - C. H. 
P. Hükümeti içinde M. S. P.'li Devlet Bakanının, Baş
bakanlığa, «Ayasofyanın ibadete açılması» için yazdı
ğı yazı ile sürdürülmüştür. 

Biraz evvel Demokratik Parti Grupu adına konu
şan Sayın Hilmi Türkmen Beyefendi, M. S. P. Baka
nının bu yazısından habersizdir. Bu habersizliğinden 
de, yine, haberi olmadan M. S. P. Hükümet kanadı 
olduğu zaman Ayasofyanın ibadete açılması yolunda 
bir gayret sarf etmediği iddiasını ortaya sürdüler. Ken
dilerine yardımcı olmak için tarih ve numara veri
yorum : 5 . 8 . 1974 gün 5.10/864 sayılı yazı ile Sayın 
Devlet Bakanı, Başbakanlığa, Ayasofyanın ibadete 
açılması için kararname çıkarması için yazı yazmış
tır. Sayın Türkmen'e yardımcı olmak için tarih ve nu
marayı arz ettim. 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Yazı yazılmaz, ^ 
kararname sevk edilir. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Devamla) — Sevk I 
edilmiştir. 

SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Kararname sevk 
edilmiş mi? 

BAŞKAN — Sayın Bilgiç, istirham ediyorum efen
dim. Karşılıklı konuşma usulümüzün olmadığını bilir
siniz efendim. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Devamla) — Gelelim 
kanunî mevzuata. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Kanununun 2 nci 
maddesinin (c) fıkrasında, «Vakıflar İdaresi vakfa ait 
müesseseleri gayesine göre yaşatır.» denilmektedir. Ay
nı kanunun 42 nci maddesinde, «Bu kanunun hüküm
leri yürümeye başlamadan evvel vukubulan hadiselerin 
hukukî hükümleri, o hadiselerin vaki olduğu zaman
daki mer'i esaslara tabidir.» denmektedir. 

Medenî Kanunun mer'iyete vazına müteallik ka
nun hükmü de, eskiden tesis edilmiş olan vakıfların 
vakfiyelerindeki şartların Cumhuriyet devrinde de ay
nen yürütülmesi gerektiğini gösterir şekilde sevk edil
miştir. 

Şimdi, bu hükümler muvacehesinde, vakıfların, ga
yesinin dışında kullanılamayacağına göre, bütün vakıf 
malların hukukî ve kanunî statüsünün esasını teşkil 
eden bu hüküm ayniyle Ayasofya için de caridir. Çün
kü, Ayasofya da bir vakıf gayrimenkuldur. Binaena
leyh, Ayasofyanın tekrar ibadete açılması için kanunî 
bir engel yoktur; kaklı ki, kanunları Meclisler çıkar
tır. 

Bütün bu gerçekler dikkate alınarak, Ayasofya'yı 
daha fazla, içinde ibadet edilmekten mahrum bırak
mamanın zamam gelmiştir. Ayrıca, Ayasofya'yı ibade
te açarak, aziz milletimizi, ecdadının bedduasına çar
pılmış olmaktan kurtarmak, kanaatimizce büyük bir 
vazifedir. Bunu, değerli Bakanımızdan bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün hizmetleri üzerinde takdir ve temennilerimizi bir
kaç madde halinde arz etmeye çalışacağım. 

Koalisyon Hükümetinde Devlet Bakanının başlat
tığı, vakıfları ıslah hareketine devam edilmelidir. Bu 
cümleden olarak : 

1. Satış veya herhangi bir sebeple elden çıkan 
vakıf malların eski hüviyetlerine ircaı faaliyetine de
vam edilmelidir. 

2. Vâkıfın inancına göre, gayrimeşru işletme sayı
labilecek bar, pavyon, meyhane, içkili gazino ve ben
zeri işletme yerleri olarak icara verilmiş bulunan va
kıf mallarının, ecdadın, sevap kazanma arzusu istika
metinde mukavelelerinin yenilenmesinin sağlanmasını 
bekliyoruz. 

3. — Dinî, ilmî, hayrî ve içtimaî hizmetlere ağır
lık yerilmesini bekliyoruz. Camilere yardım faslına 
ilk defa geçen sene, 1974 yılı bütçesinde 35 milyon li
ra gibi küçümsenemeyecek bir meblâğ ayrılmıştır. 
Bunun 25 milyon liralık kısmının, Çevrî Esasları Yö
netmeliği Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanarak, 
sıkı bir şekilde takip edildiği halde, Maliye Bakanlı
ğınca engellenmiştir. Bu sebeple, yardımlar hâlâ ma
halline iletilememiştir. 

Geciken bu yardımların mahalline şevki sağlan
malıdır. Bu hususta Sayın Bakanın gösterdiği gay
retlere teşekkür ediyoruz. Bu yılın yardımının ge
ciktirilmeden yine mahalline şevkini sağlamasını Ba
kandan bekliyoruz. 

4. — Muhtaçlara ve âmâlara yapılacak yardım 
için, bu fasıla konan 2 100 000 lira ödeneği az bu
luyoruz. Bakıma muhtaç durumda olan sakat ve kim
sesizleri dilenmeye mecbur bırakmadan bütün ihti
yaçlarını temin etmek, devtelin başta gelen vazifeleri 
meyanındadır. Bir taraftan israflar olurken, diğer ta-
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raftan, ülkede gün geçtikçe, dilenenlerin sayısının art
ması, hepimizi hem düşündürecek, hem de üzecek bir 
konudur. 

5. — Vakıfların hayırlı hizmetlerinden biri de ta
lebe yurtlarıdır. 53 adet yurtta 6 000 kadar talebe 
barınmaktadır; ancak orta tahsil talebe yurtlarının 
fakir Orta Anadolu ve Doğu bölgelerine yenilerinin 
yapılması, bu arada 200 talebeyi istiap edecek kapa
sitede olan Yozgat Talebe Yurdunun kontenjanını 
artırarak, binanın yarısının boş kalmasının önlen
mesini temenni ediyoruz. 

6. — Genel Müdürlük, bir de, 150 adet yüksek-
tahsil talebesine burs vermektedir; ancak, bu burs
ların mecburî hizmet karşılığı verilmesini iki cihetten 
mahzurlu buluyoruz : 

A) Bu hayrı, içtimaî bir hizmettir; karşılık bek
lenmez; 

B) Mezunlara iş vermekte güçlük çekilmektedir. 
Bu bursların meccani olarak verilmesi, hem vâ

kıfın şartına uygun düşecek, hem de idareyi mecburî 
personel istihdamı külfetinden kurtaracaktır. 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmetleri 
arasında Guraba Hastanesinin önemli bir yeri var
dır. 127 senelik bu hastaneye 575 yataklık ilâve bina
sı şayanı takdir bir hizmettir; ancak, ilâve bina, 
ödeneksizlikten gecikmektedir. Buna karşılık, Çapa 
Tıp Fakültesine satılan vakıf arsanın bedeli 8 milyon 
lira bugüne kadar alınamamıştır. Paranın alınarak, 
bir an evvel, binanın ikmalinin sağlanmasını bekliyo
ruz. 

8. — Tarihî ve sanat değerleri yüksek olan va
kıf eski eserlerimizin onarımına hız verilmelidir. 

Turist çekmek için turistik tesisler kurma yerine, 
turistlerin büyük bir hayranlıkla tetkik ettikleri, ec
dat yadigârı bu eserlerin restorasyonunun bir an ev
vel ikmal edilerek bütün tarihî ve millî ihtişamı ile 
ve orjinali ile hizmete arz etmek yolunda daha ciddî 
ve daha süratli çalışmaların yapılmasını temenni edi
yoruz. 

Bu arada, mütevazi bir ödenekle yapılabilecek du
rumda olan muhteşem Süleymaniye Camiinin met
ruk ve bakımsız bir halde bulunan bahçesinin bu
günkü kasvet verici durumdan kurtarılarak, tarihî de
ğeri ile mütenasip bir şekilde tanzimini rica ediyoruz. 

9. — Vakıflar Bankasının bazı işletmelere hisse
dar olarak iştirak etmesini isabetli bir hareket sayı
yoruz. Ancak, ayrıca, bankanın kâr ortaklığı esasına 
dayalı bir sisteme geçmesini, büyük milletimizin va
kıf yoluyla çeşitli sahada öncülük yaptığı gibi, Va

kıflar Bankasının da kâr ortaklığı esasına dayalı bir 
iktisadî sistemin geliştirilmesinde öncülük yapması
nı temenni ediyoruz. 

10, — Genel Müdürlük işletmelerinde istihsal edi
len zeytinyağı, salamura zeytin, sofralık zeytin ve 
sabunu Ankara İstanbul'da açılan perakende satış 
yerlerinin, yurdun bilhassa geri kalmış bölgelerin
de de açılmasının sağlanmasını rica ediyoruz. 

11. — Vakıflar Genel Müdürlüğü, turistik otel 
ve tesisler kurma yerine (ki, Taksim Otelcilik Tür
kiye Anonim Şirketine Genel Müdürlük 62 585 CCO 
lira, Vakıflar Bankası da 42 857 00)0 lira olmak üzere 
ceman 105 442 CÜO lira ile iştirak etmiştir.) Bunla

rın yerine, memleketin sınaî kalkınmasına yardımcı 
olmak için, sınaî yatırımlara geçilmelidir.. Sınaî te
sisler, atelyeler, fabrikalar kurulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Zararsız, süreniz doluyor. 
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Devamla) — Efen

dim, toparlıyorum. 
1 2 - 2 0 veya 30 sene evvelki ölçülere göre icara 

verilen ve halen aynı şekilde devam eden vakıf akar
larının icarlarının makul seviyede artırılması sağlan
malıdır. 

14. — İstanbul Beyoğlun'da yapılan Vakıf İşhanı 
binasının, arkadaki yüksek bir otelin manzarasını ke
siyor diye, yükseltilmesine mani olunmuştur. Halen 
inşaatı devam eden bu binanın uğradığı bu haksızlı
ğın önlenmesi temennimizdir. 

Vaktiyle Süleymaniye Camiinin önünün Botanik 
Enstitüsü ile kapatılmasına ses çıkarmayan zihniyet, 
bugün de, bir otelin önü kapanmasın diye, Vakıfla
rın binasını yükselttirmemektedir. Mağdur olan hep 
Vakıflar mı olacaktır? 

16 . — Bir de, bütçenin emrettiği cami' yardımı, 
kamu yararına çalışan derneklerden olmayan cami 
yaptırma derneklerine verilememektedir. 

Yine, Koalisyon Hükümeti Devlet Bakanının bu 
engeli kaldırmak için" Senato'ya sevk ettiği kanunun 
çıkarılması, Bakanlığa rahatlık verecektir. 

Muhterem milletvekilleri, yukarıdan beri saydığım 
hizmetlerin ifaası için, Millî Selâmet Partimizin Hü
kümete kanat olduğu zamanda Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne bakan Devlet Bakanı ciddî teşebbüslerde 
bulunmuştur. O zaman kurulan ve getirilen dinamik 
kadro ve sistemle, hizmetlerin aynı anlayışla yürüdü
ğünü görmekten memnuniyet duymaktayız. Bu tempo 
ve anlayışla, Vakıflar Genel Müdürlüğü ümit verici 
ve sevindirici yoldadır. 
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Değerli milletvekilleri, sözlerime burada nihayet 
verirken, yakın geçmişteki vakıflar üzerinde sürdürülen 
kötü idarenin ürküttüğü vakıf yapma duygusunu, yu
karıdan beri saydığım hizmetlerin ciddî şekilde ifası 
ile millete itimat telkin ederek yeniden harekete geçi
rilmesinin mümkün olduğuna kaniiz. 

Sözlerimi bağlarken, bütçenin milletimiz ve Vakıf
lar İdaresi için hayırlı olmasını Allahtan diler, şahsım 
ve Mülî Selâmet Partimizin Meclis Grupu adına he
pinizi hürmetle selâmlarım. (M.S.P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zararsız. 
Gruplar adma görüşmeler bitmiş bulunuyor. 
Şahisları adına, sayın Akova, buyurunuz. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri, 

Bir kimsenin kendi mülkünden, toplumun genel 
yararına olmak üzere tahsis ettiği menkul veya gay
rimenkul bütün mallara vakıf denir. Allah rızasına 
nail olmak için yapılan vakfiyelerde niyet, aranan şart
ların başında gelmektedir. Vakıf, islâm dünyasında 
Hazreti Muhammed'in kutsal tebliği ve haberiyle ku
rulmuştur. Nitekim, Kitabımız Kur'anı Kerim'de, 
«,Ey iman edenler, insanların menfaatlerine olan hayrı 
işleyiniz» buyurulmaktadır. 

Alî îmran suresi, ayet 92'de Yüce Rabbımız, «Siz 
sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya ka
dar, asla iyiliğe ermiş olmazsınız; her ne infak ederse
niz, şüphesiz Allah onu bilicidir.» buyurulmaktadır. 
Yine El înfidar suresi, ayet 5; «Her insan ebedî âlem 
olan ahiret için önden ne gönderdiğini, geriye - yani 
dünyada - ne bıraktığını bilecektir» buyurulmaktadır. 

Aziz Peygamberimiz mübarek sözlerinde, «insan 
ölünce sevap ve günah defteri dürülür; ancak, dünya
da insanların menfaatine bırakılan hayırdan dolayı 
ölümünden sonra da, defterine sevap yazılır» buyur
maktadır. 

Aziz milletvekilleri, üç ayet ve bir hadis mealini 
yüksek huzurlarınızda okumuş bulunuyorum. Bu ilâ
hî beyanların ifadesi, insanın maddî ve manevî cep
heden mürekkep olduğunu; ruh, cesedi terkettikten 
sonra dünyaya ebedî veda eden insanın, durumuna gö
re hayır olarak bıraktığı eserlerden dolayı, dünya öm
rü devam ettiği müddetçe ruhlarını vermiş kişilerin ya
şayacağını bildirmektedir. 

Vakıf eserlerinin yaşaması ve devamında birçok 
özellikler vardır. Yardımlaşmayı emreden yüce dini
mizde vakıf müesseseleri vasıtasıyle beşeriyetin ihti
yaçlarına uzanmak, insanlığa hizmet, umumun refa

hına en büyük hizmet etmek hedefi vardır. Filhakika, 
Hıra dağından doğan ilahî Güneşin tecellisinden, za
manımıza kadar ve bundan sonra da dünyanın bir
çok yerinde yapılagelen vakıflar gözönüne getirile
cek olursa, hiçbir milletin tarihinde, Müslümanların 
gösterdikleri bu yüksek insanlık eserinin bir benzeri
ne tesadüf edilemez. 

Aziz arkadaşlarım, vakıf eserlerinin tarihine göz
lerimizi çevirdiğimizde, İbrahim Aleyhisselâmın, Ha-
lil-i Rahman vakfnı sıralamak yerinde olur. Kudüs 
şehrine yakm bir kasabada bulunan bu vakıf hâlâ 
yaşamaktadır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in, 
Medine'de yaşayan fakirleri himaye babında yeri, 
kıta akarlarını vasiyet yoluyle bıraktığı vakıf, vakıf 
tarihinin güzide sayfalarında yer almıştır, islâm tari
hinde altın sayfalarla izah edilen ve Hazreti Muham
med'in sünnetini aynen yerine getiren Hazreti Ebu-
belcir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali' 
nin de ayrı ayrı vakıfları sıralanmaktadır. 

islâm dünyasının ikinci Halifesi Hazreti Ömer'in, 
Hayber'de Kas isimli hurmalığına ait vakıf, vakıf ta
rihinde ayrı bir özellik taşımaktadır. Tarihin bu ışı
ğı seyrinde, Selçuklular devrinde ve bilhassa Osmanlı 
imparatorluğu zamanında, yeryüzünü adım adım ar
şınlayan ecdadımız, ayak bastıkları her yerde, Allahın 
birliğine işaret eden bir kompozisyon sitili içinde yük
selen minareleriyîe camiler, Asya, Avrupa ve Afrika' 
da, beşikten mezara kadar uzanan ilmin yaşım öğret
me gayesiyle külliyeler,' yani üniversiteler kurmuşlar
dır. !"şte, Türk milletinin kahraman ırk olduğunu, kıta
sını, cihetini ve kendi dinini, yaptıkları büyük eser
lerle tanıtmışlardır. 

Sayın arkadaşlarım, Türklerin Anadolu ve istan
bul'da, hiçbir medeniyet kuramamış, hiçbir sanat ese
ri yapamamış bir millet olduğunu, bize can düşmanı 
kesilmiş olan Batılı diplomatlar söylüyor, isviçre'de 
çıkan bir gazete bilhassa istanbul'daki selâtin camile
ri ve Anadoludaki Selçuk eserlerini sayıp dökerek, 
«Bütün Avrupa şehirlerinde bunlara benzer güzellik
te acaba kaç abide bulabilirsiniz» diye yazmaktadır. 

Camilerimiz, anıtlarımız ve tek kelime ile vakıf 
eserlerimiz, bu yurda sahip olduğumuzun şahitleridir. 
Onlar', bu toprakların, Türk ve Müslüman bir millete 
vatan olduklarına belgelerdir, gururumuz şan ve şöh
retim İzdir. Gelen yabancıyı hayran bırakan, gideni 
döndürüp tekrar büyüleyen, ecdadımızın ve Türk Mil
letinin abideleri olmuştur. 

Edirne'de iki minare olarak manzara arz eden dört 
minaremiz, dünya tarihinin en güzel sanat eserini söy-
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lemektedir. İstanbul'da, bütün kubbenin ağırlığı du
varlara kaydırılan Süleymaniye Camiin in gözleri ka
maştıran" harika yapısı, vakıf eserlerinin öncülüğünü 
yapmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, 1975 yılında camilere yardım 
maksadıyle ayrılan ödeneğin ne şekilde tevzi edile
ceğini Sayın Bakanımdan öğrenmek isterim. Filhakika, 
bundan önceki senelerde ayrılmış bulunan tahsisat ma
alesef, - her ne kadar köy isimleri Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tarafından verilmekte ise de - mahalline gitme
miştir muhterem arkadaşlarım. Elimde vesika vardır, 
icabederse köylerin isimlerini de buraya sıralayabili
rim. 

Ayrı bir üzüntü eserimiz de, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün bütçesine yardım maksadıyle konan para
lar muhtarlıklara, derneklere maalesef verilmemekte
dir. Gönderilen bu paranın verilmesi icabederken, Mali
ye Bakanlığı tarafından bu para saklı tutulmaktadır; 
tahsisine imkân sağlanmamaktadır. Sayın Bakanın bu 
yönden de dikkatini çekmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, sadece köy muhtarlıkla
rına mı bu para verilecektir; yoksa, 1975 yılında tah
sis edilen bu para derneklere de verilebilecek midir? 

Tepelerinde kubbe ve minarelerin bulunmadığı An
kara da hicran yarası olan, içimizi kana bürüyen Ko-
catepe Camiine ayrı bir ödenek konmuş mudur? Şa
yet böyle bir ödenek konmamış ise, ne miktar lira 
verileceği düşünülmektedir? 

Muhterem arkadaşlarım, Şehzade Camii bitişiğin
de maalesef, kız talebe yurdu vardır. Bu kız talebe 
kardeşlerimizin burada yatmalarına müsaade edilmiş
tir; fakat gözlerden kaçmayan bir manzaranın cüm
lelerle burada ifade edilmesine imkân yoktur. Bu 
yurdun mutlaka ıslah edilmesi gerekmektedir. Sabah 
namazından önce ve sonra, yatsı namazından önce ve 
sonra burada çok çeşitli manzaralar cereyan etmekte
dir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu hususta, acaba bir 
sistem değişikliği yapmış mıdır? Sayın Bakanın bu 
husustaki cevabı ne olacaktır, merak etmekteyim. 

Muhterem milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdür
lüğü bütçesinin memleketimize ve milletimize, ayrıca 
Vakıflar Genel Müdürlüğü mensuplarına hayırlı, uğur
lu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, Yüce Heye
tinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde söz is

teyen sayın üye kalmamıştır. Bu nedenle Sayın Baka
na söz vereceğim. Yalnız, Sayın Bakana söz verme
den önce, çalışma süremizin dolmasına çok az bir 

zaman kalması dolayısıyle, çalışma süremizin bu Ge
nel Müdürlük bütçesinin bitimine kadar devam etmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (C. 
Senatosu Tabiî Üyesi) — Söz alan sayın arkadaşları
mız vakıfların mahiyetini, kuruluş şartlarını, tarihçe
sini, gerçekten istifadeli bir şekilde anlattılar. Ben bun
ları tekrar ederek vaktinizi almak istemiyorum. Sade
ce bir kaç noktaya dokunmakla iktifa edeceğim. 

Birinci konu : Vakıflar, atalarımız tarafından tesis 
edilen vakıflar bir devletin gelirini yürütecek kadar çok
tur. Ancak, bu vakıfların başına iki büyük felâket 
gelmiştir. Bunlardan birisi, vakıfların büyük bir kıs
mı yurt dışında kalmıştır. İkincisi, vakıflar geniş bir 
yağmaya tabi tutulmuştur ve açıkça Meclisinize arz 
etmek isterim ki, bu yağma henüz devam etmekte
dir. 

Arkadaşlarım, kanaatimiz odur ki, vakıf mallara 
göz kulak olmak sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün değil, her Türk yurttaşının vazifesidir. Bu bir ta
rih şuuru ve vatandaşlık terbiyesi meselesidir. Şura
sını iftiharla belirteyim ki, valilerimizin büyük bir kıs
mı, belediye başkanlarımızın büyük bir kısmı bu tarih 
şuuru ve vatandaşlık terbiyesine riayet etmekte ve va
kıflar için yardım etmektedir. Ancak, sayıları çok az 
olsa da, maalesef bazı belediye başkanları ve valiler, 
«yağma edilecek mal» gözüyle bakmaktadırlar vakıf
lara. • 

Bazı belediye başkanları yeşil saha ayırmak için, 
vakıf mal aramakta, birçok özel ve tüzelkişiler gayri
menkul aradıkları zaman, vakıf malların bedava ol
duğunu, rahatlıkla kendilerine tahsis edilebileceğini 
anlamakta ve bunun için her gün bizim üzerimize bir
kaç tane tazyik gelmektedir. 

Kanaatimiz odur ki, vakıflarda bu yağma devam 
ederse, bu takdirde vakıfların kendi vakıf hizmetle
rini devam ettirmek, özellikle atalardan kalmış eser
lerin bakım ve onarımını yapmak mümkün değildir. 
Birinci yağma budur. 

ikinci yağma : Birçok kimseler vakıf gayrimen-
kulleri son derece küçük fiyatlarla kiralamışlar ve 
bunları parselliyerek başkalarına birkaç misli ücretle 
kiraya vermişler ve bunu devam ettirmenin sevdası 
içindedirler. 

Biz, bu kimselere müdahale ettiğimiz zaman çeşitli 
iftira ve baskılar her taraftan yağmaktadır. Elbette ki, 
bu konuda vakıfların hakkını korumaya devam ede-
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ceğiz; vakıf malları gerçek değerinden daha aşağı üc
retlerle kullananları, gerçek değerine kullanmaya mec
bur tutacağız. Özellikle, vakıf mallan alıp, başkala
rına kiraya vermek suretiyle vakıf malları üzerinden 
geçinmek isteyenlerin bu geçimlerini keseceğiz. (M. 
S. P., C. H. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Arkadaşlarım, bugün vakıflar belli bir seviyeye gel
miştir. Bu seviyeye gelişinde, parti farkı gözetmeksi
zin, şimdiye kadar Cumhuriyet devrinde gelmiş geçmiş 
bütün bakanların ve görevlilerin büyük rolleri vardır. 
Ben, burada, «Vakıflarda şu vardır, bu vardı.» der
ken, üç aylık bir bakan olarak, bütün bu yapılmış 
işleri kendime elbetteki maletmeme imkân yoktur. 
Binaenaleyh, vakıfların bugün gelmiş olduğu seviye
de, vakıfların bugün yönetiminde erişilen seviyede, 
şimdiye kadar hizmeti, geçmiş bakanları ve görevlileri 
huzurunuzda hürmetle anmak isterim. 

Arkadaşlarım, vakıfları inceleyen bazı yabancı araş
tırmacılar şüpheye düşmüşlerdir. «Bu vakıfların, bu 
kadar büyük vakıfların, asla, hayır duygusu ile, iyini-
yetle tesisine imkân yoktur. Bunda mutlaka bir hile 
vardır» demişler ve bazı hileler keşfettiklerini zannet
mişlerdir. Bunların başında, padişahların şu veya bu 
şekilde müsadere etmelerine karşı alınan bir tedbir ola
rak göstermeye çalışmışlardır. Başka araştırmacılar 
da, başka meseleler ileriye sürmüşlerdir. 

Halbuki, vakıflar üzerinde gerçek araştırmaları ya
panlar eğer iki noktayı gözden kâçırmazlarsa, bu tak
dirde vakıflarda sureti katiyede bir hile, kötü niyet 
değil, aksine, son derece güzel bir iyi niyetin yattığını 
görürler. Bunlardan birisi; Türk ruhunda mevcut, top
luma hizmet disiplinidir. Türkler daha Müslümanlığı 
kabul etmeden önce dahi kendilerinde, bir başkası
na yardım, elindeki imkânları topluma tahsis etme ru
hu vardır. 

tkincisi : Islâmiyetin getirdiği ve kanaatimizce, ça
ğımızın çok ilerisinde olan İslâm ahlâkının etkisi
dir. (M. S. P. sıralarından «,Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Müslümanlık, fazla miras yemeyi, fazla mal biriktir
meyi uygun bulmaz, İslâm ahlâkının, vakıf tesisine 
etki yapan birinci kısmı budur. 

İkincisi, îslâmiyet daima başkalarına yardımı iba
det gibi emreder. «Komşusu açken rahat yatan bizden 
değildir» hükmü, İslâmiyetin temellerindendir. 

Şu halde, vakıfları araştıranlar, evvelâ mutlaka 
Türk ruhu ile İslâm ahlâkını incelemek, ondan sonra 
vakıfları bir değerlendirmeye tabi tutmak zorunda
dırlar. 
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Arkadaşlarım, vakıflar incelendiği zaman görülü
yor ki, Osmanlı İmparatorluğunun Yükselme Devrin
de İmparatorluğun eğitim hizmetlerinin yüzde yüzü 
vakıflar tarafından karşılanmıştır. Sosyal sağlık hiz
metleri ve bayındırlık hizmetlerinin büyük bir kısmı 
vakıflar tarafından karşılanmıştır. Ancak, demin an
lattığım gibi, malların büyük bir kısmının yurt dışın
da kalması ve vakıf malların hâlâ yağmaya devam edil
mesi, maalesef vakıf hizmetlerini gerçekten geniş öl
çüde aksatmıştır. 

Şimdi biz, benden önce bu konuda hizmet eden 
bakan arkadaşlarımın hizmetlerine ilâveten, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün yapmayı tasarladığı bazı işleri 
arz etmek istiyorum : 

Birincisi, vakıfları tanzim eden mevzuat epeyce 
eskimiştir. Bu mevzuatla dinamik bir yönetimi yürüt
mek maalesef mümkün değildir. Şu halde, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, yavaş yavaş da olsa kendi mev
zuatını düzeltmek, Vakıflar idaresinde bir dinamizm 
vermek için bir hazırlığın içindedir. Bilhassa bu mev
zuat değişikliğinde vakıflara ait işletmelerin özel bir 
birimde toplanmasına itina edilecektir. 

İkinci konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü içerisinde 
meslek içi eğitimi işi epeyce aksamıştır. Çeşitli meslek 
gruplarından gelen vakıflar mensupları, bütün iyi ni
yetlerine, gayretlerine rağmen, bu meslekiçi eğitimin 
yokluğundan dolayı, verimleri şüphesiz ki düşmekte
dir. Vakıflar Genel Müdürlüğü etkili bir meslekiçi 
eğitimin hazırlıkları içindedir. 

Bir diğer konu; vakıfların, eğitim hizmetlerine 
olan, gerçekten geniş, yardımıdır. Bugün halen 3'ü 
yükseköğrenim yurdu ve 49'u ortaöğrenim olmak üzere 
52 yurt vardır. Kabul buyuracağınız bütçe ile 4 tane 
daha buna eklenecek, böylelikle 56 yurt olacaktır. 

Sayın milletvekillerine hemen arz edeyim ki, bu 
yurtların istisnasız hepsi bugüne kadar büyük gayret
lerle, himmetlerle kurulmuş olmasına rağmen ve bun
dan dolayı bunu kurmak için gayret edenlere şükran 
duymamıza rağmen, halen bu yurtlar birer öğrenci 
yatakhanesi halindedir. Bu yurtlarda eğitsel hizmet
ler, sosyal hizmetler hiç yoktur. Yine Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bu yurtları eğitsel ve sosyal hizmetlerle 
donatmanın gayreti içindedir ve bir örnek yurt ola
rak Ankara Kız Talebe Yurdu ele alınmıştır. Burada 
helmen Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütün yurtla
rımıza, eldeki malzemeyi tahsis ederek bu yurtları da 
belli bir seviyeye çıkarmak için yapmış olduğu gayre
ti huzurunuzda şükranla anmak isterim. 

Arkadaşlarım, bu arada birkaç kelime ile de Va
kıflar Bankamızdan bahsetmek isterim, 

— 320 — 



M. Meclisi B : 43 20 . 2 . 1975 O : 1 

Vakıflar Bankası, şurada şükranla belirteyim ki, 
yurttaşlarımız tarafından büyük bir ilgi ile karşılan
maktadır. Parasını Vakıflara yatıran vatandaş, hem 
parasını değerlendirdiği, hem de ataların bıraktığı eski 
eserlere, vakıf hizmetlerine yardım ettiği şuurunun içe
risinde Vakıflar Bankasına karşı büyük bir alâka duy
makta; Vakıflar Bankası da, vatandaşın göstermiş ol
duğu bu büyük lâkanın şükran duyguları içerisinde 
hizmet etmek için gayret etmektedir. 

Vakıflar Bankamızın kârlarını sadece Vakıflar 
Bankası içerisinde değerlendirmekle kalmayıp, bazı 
eğitsel ve yayın hizmetlerine doğru aktarmanın gay
reti içindeyiz. İnşallah bu yolda da büyük bir başa
rıya ulaşabilirse Vakıflar, şüphesiz ki büyük bir mem
nuniyetin içerisine girecektir. 

Arkadaşlarım, zannediyorum ki, şu izahlarımla 
Vakıfların yapması lâzım geldiği, yapmayı planladığı 
hususları özet de olsa değerli milletvekillerine arz et
miş bulunuyorum. 

Arkadaşlarımın Vakıflar bütçesine gösterdiği alâka
yı ve bize gösterdikleri yollar ve yapıcı tenkitler için, 
tekrar huzurlarınızda teşekkür eder, sayın milletvekil
lerini saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, Sayın 

Bakandan suallerim olmuştu, cevaplandırılmadı. Sa
yın Bakan yazılı olarak mı cevap verecekler? Önce 
bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akova, buyurun efendim. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, ben, 

yapmış olduğum konuşmada Sayın Bakana üç soru 
tevcih etmiştim. Bu sorularıma cevap alamadım. 

Eğer Sayın Bakan yazılı olarak cevap verecekler-
se, memnun olurum. Aksi halde, suallerimi burada 
yeniden sormak zorunda kalacağım efendim. Tatmin 
olmuş değilim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Mehmet Öz-
güneş, arkadaşımız konuşmasında sual tevcih ettiğini 
söylemekte, sözlü veya yazılı şekilde cevap verilmesini 
istemektedirler. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Müsaade ederseniz, sözlü olarak cevap arz 
edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De

vamla) — Efendim, arkadaşımızın sarahaten tespit 
ettiğim bir sorusu var. Diğerlerini de itiraf edeyim ki, 
tam olarak, belki de mikrofonların azizliği yüzünden 
tam olarak tespit edemedim. Yalnız, tespit etmiş ol

duğum birinci sorusuna cevap arz edeyim. Diğerleri
ni lütfeder tekrar ederlerse, yine şifahen arz edeyim, 

Arkadaşımızın, benim tespit ettiğim sorusu, «cami
lere yapılacak yardım ve bir de cami onarımlarına ve 
yapımlarına yapılacak yardımların objektif şekilde 
yürütülüp yürütülmeyeceği ve bu arada köylere bu 
cami onarım ve yardımlarının yapılıp yapılmayacağı, 
derneklere yapılıp yapılmayacağı, yoksa sadece muh
tarlıklara mı yapılacağı?» şeklindedir. 

Arkadaşlarım, birinci konuyu büyük açık kalpli
likle arz edeyim. Ben, şimdiye kadar cami yardım
larını bütün teferruatıyle inceledim. İtiraf edeyim ki, 
bugüne kadar objektif bir usulün bulunmuş ve tat
bik edilmiş olduğunu söylemek son derece zordur. 
Cami yardımları, tıpkı imam kadroları gibi sübjektif 
esaslara göre dağıtılagelmiştir. 

Bunda, zannediyorum ki, kimsenin kastı veya kim
senin bir hatası olmasa gerek. Ancak, geçen gün arz 
ettiğim gibi, imam kadrolarının dağıtılışını objektif 
esaslara bağladığımız gibi, cami yardımlarını da mut
laka objektif esaslara bağlamak ve Millet Meclisi
mizde her yıl bunu bir tenkit meselesi olmaktan kur
tarmak istiyoruz. Onun için bir hazırlığımız var. 

Ben şunu açıkça itiraf edeyim ki, bu hazırlıklar 
son derece yavaş yürümüştür. Bundan dolayı kusur
luyuz; ancak, bu bütçe bittikten hemen sonra Vakıf
lar Genel Müdürlüğü ilgilileri ile bir toplantı yapaca
ğız. Sayın milletvekillerimizin bütün tenkitlerini za
bıtlardan ortaya koyacağız, bunları değerlendireceğiz. 

Bu arada, cami yardımlarını objektif esaslara bağ
layan bir yönetmeliği de mutlaka çıkaracağız.* inşal
lah, ben yapamazsam, benden sonraki bakan arkada
şım mutlaka yapacaktır. 

tkinci konu; gördüğüme göre, bazı arkadaşlarımız 
bir önerge vermekteler ve böylelikle cami onarım ve 
yeniden yapım yardımlarının derneklere yapılmasını 
temin edecek şekilde hazırlanmıştır bu önerge. 

Elbetteki Hükümet olarak buna katılıyoruz. Böy
lelikle köylere yardım imkân dahiline girecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — İkinci sorum, Sa
yın Başkan; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinde Ko-
catepe Camiine ait bir ödenek göremedim. 

Acaba Sayın Bakan, bu camiin bitimi için ne gibi 
bir şey düşünüyorlar? Ayrı bir ödenek var mıdır? Yok
sa ne gibi bir işlem yapılabilir? 

BAŞKAN — Sayın Akova, sorularınızın tamamı 
bu kadar herhalde, değil mi efendim? 
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ENVER AKOVA (Sivas) — Evet Sayın Başkanım, 
sorularım bunlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De

vamla) —• Efendim, Kocatepe Camiinin bugüne kadar 
bitirilmemesi, gerçekten son derece üzüntü verici bir 
olaydır. Bunun için genel bütçeye 5 milyon lira para 
konmuştur. Ayrıca, önümüzdeki cami yardımları plan
lanırken, Kocatepe'ye, buna ilâveten bir yardım yap
mayı da Genel Müdürlük düşünmektedir. Bu Koca
tepe Camiinin bir an evvel bitirilmiş olması, bizim 
için son derece sevindirici bir olay olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ali Acar, buyurun efendim. 

ALt ACAR (Samsun) — Sayın Başkan, müsaade
niz olursa kıymetli Bakanımıza dört adet sual tevcih 
etmek istiyorum. Suallerimi teker teker cevaplandır
mak mümkün olduğu gibi, takdir sizlere ve münha
sıran Sayın Bakanımıza ait olmak üzere, gerek yazılı, 
gerekse sözlü olarak birlikte cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

1. •— Tarihimizin seyri içinde vakıflara aynî veya 
nakdî bağışlar en çok hangi devrede, en az hangi 
dönemlerde yapılmıştır? 

BAŞKAN — Efendim bu takdirinize kalmıştır;' 
ancak, istatistikî bir bilgi elbette... 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) —• Anlatayım, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, bu konu araştırma isteyen bir 
konu. Eğer, arkadaşımız lütfederse, bunu araştırıp 
kendilerine yazılı olarak takdim edelim. 

ALt ACAR (Samsun) — Muayyen bir devreden 
sonra vakıf için yapılan bağışlarda bir azalma olmuş 
mudur? Olmuşsa bunun sebepleri nelerdir? Bunlarm 
izalesi için neler düşünüyorsunuz Devlet Bakanımız 
olarak? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) —• Sayın milletvekiline şu hususu arz edeyim 
ki, bu sosyolojik bir etüt ister. Bu etüdü biz Vakıflar 
Genel Müdürlüğünde yaptırma imkânına bugün için 
malik değiliz. Ancak, üniversite ile işbirliği yapa
rak bu sosyolojik etüdü yaptırmakta büyük fayda var. 

ALt ACAR (Samsun) —• Sizden evvelki Hükümet
te, devrin Devlet Bakanı tarafından yine devrin Baş
bakanına, Ayasofya Camiinin vatandaşlardan gelen 
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taleplere istinaden tekrar ibadete açılması maksadıyle, 
5 . 8 . 1974 tarihli 5.10/864 sayıyla yazılmış olan Dev
let Bakanlığı imzalı yazıya, Sayın Başbakanlık maka
mı acaba cevap vermişler midir? 

Cevap verilmemişse, bu cevabın takibinde ve ısra
rında mısınız? Ne düşünüyorsunuz? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu konuyu büyük 
bir açık kalplilikle anlatmak faydalı olur. Ancak, 
Sayın Başkanın bana bu kadar bir mühlet vereceğini 
zannetmiyorum. Çünkü, bu konu son derece dikenli ve 
üzerinde uğraşılması lâzım gelen bir konu. Onun için, 
ben kısaca şu hususu arz edeceğim : 

Türk tarihinde kahramanlar sıra dağlar gibi, bir 
sıra dağın zirvesi olarak gelirler. Bu zirvelerden birisi 
Fatih Sultan Mehmet, istanbul'un birinci fatihidir; 
ikinci zirve, bir diğer zirve Atatürk'tür; bu da İstan
bul'un ikinci fatihidir. İstanbul'un birinci fatihi Aya-
sofya'yı almış, cami yapmış; İstanbul'un ikinci fatihi, 
bu Ayasofya'yı müze yapmıştır. 

Bunun benim Bakanlığımla uzaktan yakından hiç
bir ilişkisi yoktur. Ayasofya, Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı bir kuruluştaydı; bugün Kültür Bakanlığına 
bağlı bir kuruluşa geçmiştir. 

Binaenaleyh, benim Bakan olarak, Ayasofya'nın 
müze mi olması lâzım, cami mi olması lâzım konu
sunda herhangi bir etüt yapmama ne imkân vardır, ne 
de bu konuda herhangi bir söz sahibiyim; bu konu 
Kültür Bakanlığı ile ilgili bir konudur. 

ALt ACAR (Samsun) — Başbakanlık cevap ver
miş midir, vermemiş midir? 

BAŞKAN — Sayın Acar, sorunuz cevaplandırıl
dı efendim. 

Başka sorunuz, var mı? 
ALÎ ACAR (Samsun) —• Cevap alamadım, cevap 

verilmiş mi?.. 
BAŞKAN —• Sayın Bakan, kendi Bakanlığına ait 

olmadığını; müessesenin kuruluşu, bağlılığı itibariyle 
Kültür Bakanlığına bağlı olduğunu ifade ediyor. Ben 
müzakereyi konu içerisinde tutmakla da sorumluyum 
Sayın Acar. 

ALİ ACAR (Samsun) — Son sorumu soruyorum. 
Sayın Bakanımız - bu kürsüden buyurduğu husus

la tespit edilmiştir - Vakıf müessesemizin başına iki 
büyük felâket geldiğinden söz ettiler. 

Elhak doğrudur, bunu tekzip etmiyoruz. Birincisi 
hakkında sual tevcih etmiyorum. İkincisi hakkında 
bir sual tevcih edeceğim. 

İkinci felâketin, «yağmanın başladığını ve halen 
de devam etmiş olduğunu» buyurdular. 
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Acaba, bu başlamış olan yağma hangi tarihten 
itibaren başlamıştır? Bunun cevabını istiyorum. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Osriîanlı imparatorluğunun çöküş devrin
den başlamıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sorular cevaplan
dırılmıştır. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De

vamla) — Efendim, hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Afedersiniz, Sayın Sanlı'nın bir soru

su vardı sanıyorum; not almışım, özür dilerim, istir
ham ediyorum. 

Evet, buyurun Sayın Sanlı. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Efendim, Bakanlıklarla 

ilgili birtakım meslekiçi eğitim sorunu vardır. Ama 
genellikle bunlar toplumda eğitsel fonksiyon kesimle
rini ilgilendirir. Vakıflarda meslekiçi eğitimden bah
settiniz; bu meslekiçi eğitimin içeriği nedir? Kime yö
neliktir? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, malum, kanunlarımız eğitimi, ör
gün eğitimi ve yaygın eğitimi, eğitim birliğiyle, Millî 
Eğitim Bakanlığına bırakmış; mesleklerin bakanlıkla
rın kendi personelini eğitme imkânlarını da bakanlık
ların kendisine bırakmıştır. 

Bu bakımdan, bütün bakanlıklar ve kurumlar ken
di personelini eğitmek için Türk eğitiminin, örgün ve 
yaygın eğitiminin genel prensiplerine uygun olarak 
kendi personellerini eğitirler. Bizim de, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü içerisinde kendi personellerini, meslekle
rini daha iyi yapabilmek için eğitme görevimiz vardır, 
bu görevdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Toksan, sorunuz mu var efendim? 
İHSAN TOKSARI (îstanbul) — Evet Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Bakan, İs

tanbul'da Şehzadebaşı Camiinin bitişiğinde ve kapı
ları Camiin avlusuna açılan medreseler vardır ve bu 
medreseler kız talebe yurdu olarak kullanılmakta
dır. 

Yüksek tahsildeki kızlarımız için elbette yurtların 
bulunması lâzımdır, zaruridir. Ancak, kapıları Cami
in avlusuna baktığı için ve giriş ve çıkışlar da oradan 
yapıldığı için maalesef, çok çirkin hadiseler cereyan 
etmektedir. 

Bu yurtların oradan kaldırılması için acaba bir şey 
düşünüyor - musunuz? 

FUAT UYSAL (Samsun) — Kapıları değiştiririz... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De

vamla) — Efendim, Bakanlığa geldiğim günden beri bu 
konuyu ele aldık. İlk tedbir olarak Başmüdürü ve 
Yurt Müdürünü Ankara'ya çağırdık; kendileriyle bu 
konuları uzun uzun görüştük. Bir Genel Müdür mua
vinimiz İstanbul'a kadar giderek meseleyi yerinde in
celedi ve vardığımız sonuç, tıpkı bir arkadaşımızın 
(kim söyledi bilmiyorum) tavsiyesi gibi, evvelâ kapı
ların başka tarafa açılmasını uygun bulduk. İlk ted
bir olarak bunu aldık. Bundan sonra, kız talebe yur
dunu bir başka yere nakletmek için İstanbul Vakıf
lar Başmüdürlüğü yoğun bir çalışmanın içerisinde
dir ve kısa bir zamanda netice alacağımızı zannedi-: 
yorum. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Bir sorum daha 
var. 

Camilere yardım için her sene bir para konulmak
ta; fakat Maliye Bakanlığınca, kullanılmasına müsaa^ 
de edilmemektedir. Bu sene kullanılması için bir ted
biriniz olacak mı efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, elbette ki Maliye Bakanlığı bazı 
mücbir sebepler içerisinde kesmektedir. Ancak, biz 
Maliye Bakanlığı ile, *bütün zorluklarını bizden çıkar
maması için ve nihayet, eğer kesilecekse diğer Bakan
lıklardan kesildiği kadar bizden de kesilmesi için gö
rüşme yEpmışızdır. Maliye Bakanı bu fikrin içerisin
dedir ve inşallah bu sene bu şekilde tatbik edilecek
tir. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Bir sorum daha 
var. 

Vakıfların yurtlan çok talebeyi barındırıyor. Bil-: 
hassa Fatih Camii civarındaki medreselerde çok ta
lebe var ve modern bir hale getirilmiştir; memnuniyet 
duyuyoruz. Ancak,. burada anarşist talebelerin yerleş-: 
tiğini, barındığını da görmekteyiz. Oranın sadece otel 
gibi kullanılmasından ziyade, onların eğitilmesi ve ıs
lahı için ne düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, demin bahsettiğim, yurtlardaki 
eğitsel ve sosyal faaliyetler, öğrenciye herhangi bir 
şekilde örgün bir eğitim vermek değil, sadece öğren-; 
cinin kültürüne yardım etme faaliyetlerinden ibaret
tir. 
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Yurtlarımızda arzu etmediğimiz talebeler buluna
bilir. Ancak, yurtların bir talimatı vardır. Bu talimata 
aykırı hareket edenler, yine talimatta gösterilen ge
rekli cezayı almaktadırlar. Fakat yurtlarda, itiraf ede
yim ki, herhangi bir ideoloji kontroluna imkân yok
tur. Yurtlara, yurtların belli yönetmeliğine uygun kim
seler alınır. Bu yönetmeliğe uyduğu müddetçe de yurt
tan faydalanmaya devam eder. 

Bizim eğitsel faaliyetlerimiz, sadece, kendilerinin 
kültürlerine yardım etmek, anaderslerini devam et
tirmeleri için kitap yardımı vesaire gibiden ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Bir hususu kavrayama

dım. Onun üzerinde... 
BAŞKAN —• Sayın Özkök, soru sorma imkânınız 

var efendim. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Soru efendim, soru... 
BAŞKAN — Buyurun. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Bakan, vakıflar

da da, bazı diğer Bakanlıklarda olduğu gibi iç eği
tim ve öğretimden bahsettiler. Bu beni düşündürdü. 

Biliyorsunuz, Vakıfların, hanları vardır, hamam
ları vardır, çiftlikleri vardır, yurtları vardır, muhtelif 
müesseseleri, çok çeşitli müesseseleri vardır. Bu çok çe
şitli müesseselere, meselâ örnek olarak vereyim... 

BAŞKAN — Bu, konuşma oluyor Sayın Özkök , 
soru değil efendim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Bu çiftliklere ziraat tek
nisyeni, ziraat mühendisleri mi yetiştireceklerdir? 
otellere otelci mi yetiştireceklerdir? Hanlara, hamam
lara idareci mi yetiştireceklerdir? Yani Vakıfiçi eği
tim nasıl olacaktır? Ben bunu biraz daha öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, demin eksik arz ettim herhalde. 

Şimdi, biliyorsunuz ki, bir işin yürütülmesinde 
personelin haiz olması lâzım gelen birtakım bilgilere, 
iş akım sisteminin yürümesi bakımından birtakım bil
gilere ve nihayet idare psikolojisi hakkında birtakım 
bilgilere, nihayet organizasyon nazariyatı hakkında 
birtakım bilgilere ihtiyaç var. Bunları personel ya 
dışarıda alarak gelir (ki doğrusu öyledir, en iyisi öy
ledir) yahut da, eğer bu personelde bu bilgi yoksa, bu 
takdirde, bu, personele verilir. Yoksa, gayet tabiî ki, 
Vakıflar meslek adamı yetiştirecek değildir. Meselâ, 
bizim personel içerisinde bugün, modern yönetimin 
iş akım sistemin hakkında yeteri kadar bilgi sahibi 

olmayan kimseler vardır; bunlara iş akım sistemi hak
kında bilgi verilecektir. Nihayet öbür tarafta, çeşitli 
birimler içerisinde işler aksamaktadır; bu aksayan kı
sımlar ortaya çıkarıldıktan sonra, bunların daha iyi 
yürüyebilmesi için personele bilgi verilmektedir; istis
nasız bütün bakanlıklar bunları yapmaktadır. Vakıf
lar ve Diyanet yapmaktadır; Diyanet bunu yıllardır 
yapmaktadır. Vakıflar ve Diyanet de millî bir mües
sesedir. Bu iki müessesedeki meslekçi eğitimin mem
lekete elbette ki bir zararı değil, aksine faydası vardır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Sayın Değerli buradalar mı efendim? Yoklar... 
Sayın Toksan, söz istiyor musunuz efendim? 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim; buyurun Sayın Tok

san. 
Görüşme süreniz 10 dakika efendim. 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) Sayın Başkan, 

kıymetli milletvekilleri; 

Türkiye'de vakıflar konusu son derece önemli
dir. Dürtya tarihinde en zengin vakfın, Türk vak
fı olduğunu herkes bilmektedir, kabul etmektedir. 
Çünkü, bizim ecdadımız ellerine geçen parayı zevk, 
sefalet, eğlence yerlerinde değil, dinine, vatanına, mil
letine faydalı olacak şekilde sarf etmeyi bilmişlerdir 
ve yapmışlardır. Bu ulvî duygular neticesinde, binler
ce medrese, köprü, kervansaray, hastane, şifayuvaları, 
hatta hayvan hastaneleri ve bakımevleri yapılmıştır. 
Dahası var; susuz yerlerde sürüngenlerin su içmesini 
temin için ve yolda suzuz kalacak insanların susuz
luklarını gidermek için hususî çukurlar, çanaklar 
yapmışlardır. Bundan da daha ileriye giderek (bu
gün moral deniyor, moral geceleri tertip ediliyor ve 
üzülerek söyleyeyim ki, moral geceleri moral vermi
yor, moralsizlik veriyor) en güzel morali bizim dede
lerimiz, ecdadımız yapmışlardır. Bugün, Cerrahpaşa 
Hastanesinin vakfını açtığımız zaman görüyoruz ki, 
moral takviyesi için hususî vakıf bırakılmıştır; her-
gün beyaz önlük, doktor kıyafeti giyecek iki şahıs 
bütün hastaneleri dolaşacak ve her hastanın başında, 
«onun yakında iyi olacağını, kendisine bakarsa daha 
mükemmel olacağını, kısa zamanda taburcu olacağı
nı» ifade eder şekilde konuşmalarını temin edecek 
insandar için vakıflar bırakılmıştır. Yaz aylarında ge
len leyleklerden, kanadı kolu kırılıp gidemeyenler 
vardır; bunların kış aylarında sıcak bir yerde bakıl
maları için hususî vakıflar bırakılmıştır. Beyazıt Ca-
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mü ve Ayasofya Camiinin vakfiyelerinde civardaki 
güvercinlere yem için ve yem atacaklar için hususî 
vakıflar bırakılmıştır. 

tşte, bizim dedelerimiz bu kadar geniş vakıflar te
sis etmişlerdir. Mısır'da, Yugoslavya'da, Bulgaristan' 
da, Romanya'da birçok vakıflarımız maalesef kalmış
tır ve bunların akıbetleri üzerinde de en küçük bir 
çalışma yapılmamıştır. 

Bugün şunu söyleyebiliriz ki, Mısır'daki vakıfları
mızın parası bizim bütçemizden çok daha fazla du
rumdadır; fakat maalesef Osmanlıların son harp dev
rinde ve ondan sonra layikliği çok ters anlayan bir 
zihniyet, camileri ve cami medreselerini, vakıfları 
tamamen harap etmiştir. Binlerce cami kendi gaye
sinden uzaklaştırılmış, başkalarına kiraya verilmiş, 
ahır yapılmış, samanlık yapılmış, çökmüştür ve bu
nun içacısı, ıstırabı hâlâ zamanımıza kadar devam 
etmektedir. 

Bundan bir ay önce Kilis'teki camiin satılması, 
yıktırılmaya başlanması, hâlâ o acı, ıstıraplı devre
nin kanayan bir yarasıdır ve bugün de üzülerek söy
leyeyim, aynı durumlar vardır. 

Kendi seçim bölgem olan İstanbul'dan birkaç 
misal verirsem, bunun en güzel canlı örneklerini ve
ririz. Lâleli Camiinin civarında bir taşhan vardır. 
Burada yüze yakın dükkân vardır; maalesef, bu taş-
hanı bir Ermeniye satmıştır vakıflar, Ermeni de, 
kiliseye vakfetmiştir. Bunun gibi yüzlerce durumu 
görebiliriz, müşahede edebiliriz. Hâlâ, üzülerek söy
leyeyim ki, İstanbul'da Rumeli Hisarındaki camiin 
müştemilâtı Halk Partisinin elindedir. Kasımpaşa' 
daki Kasımpaşa Camiinin müştemilâtı, muvakkitha-
nesi hâlâ Halk Partisinin elinde bulunmaktadır. Bir
çok yerleri bu şekilde kullanmaktadırlar ve bunla
rın mutlaka alınması, gayesine uygun kullanılmaya 
çalışılması lâzımdır, zarurîdir. 

Şunu da söyleyeyim ki, bugün... 

İRFAN YANKUTAN (Samsun) — Müştemilâtı
nı açıkla? 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Evet, maalesef 
Halk Partisi devrinde bunlar yapılmıştır ve hâlâ da 
vardır ve bunların bir an evvel alınması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Yankutan, yerinizden konuş
ma hakkınız yok efendim. Sayın Toksan siz de 
konuşmanıza devam edin efendim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Bunu görü
yoruz, vakıfların bir an önce bunlara elatmasını is
tiyoruz ve yine İstanbul'da Lâleli Camiinin altında 
bir pasaj vardır. Bu pasajda bir pastane vardır ki, 

maalesef pastanenin durumu içler acısı ve burada 
fuhuş icra edilmektedir. 

Vakıflar burayı kiraya vermiştir. Halbuki, ca
milerin elli metre yakınında hiç bir zaman eğlence 
yeri fuhuş yeri olamaz; olmaması lâzımken, buna 
en çok dikkat etmesi icabeden Vakıflar olmasına 
rağmen; Vakıfların bizzat camiin altını bu şekilde 
kiraya vermesi üzücüdür. Bu konuda son derece 
hassasiyet gösteren sayın Bakanımızın dikkatini çe
kerim. 

Biraz evvel soru halinde sorduğum Şehzadebaşt 
Camii... Arkadaşlar, şunu söyleyeyim ki, elbette kız 
talebe yurdu olmalıdır. Vakıflar bir kısım yerlerini 
kız talebe yurduna verebilir; ancak bu Camiin bir 
özelliği var. Bu yurda girecek kapılar sadece cami 
avlusundan geçmektedir; Camiin kapısından geçmek
tedir. Kızlarımızın hiç birisine en küçük bir iftira 
atmak istemeyiz, böyle bir şey olacağından değil; 
ama ne olursa olsun, kötü insanlar, kızlarımız iste
mese bile kapıya kadar gelmektedir ve birtakım 
sarkıntılıklar olmaktadır. Elbette içlerinde de bir
kaç tane de uyacak çıkanlar da vardır ve bu yüz
den cami avlusunda çirkin hadiselerin olması, bü
tün Müslüman Türk milletini üzmektedir. 

Bunu da bir hal çaresinin aranması lâzımdır. 
BAŞKAN — Sayın Toksan, iki dakikanız var 

efendim. 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Sayın Baka

nıma, Fatih Camii civarındaki medreselerdeki anar
şistlerin, aşırı solcuların faaliyetlerinden, hareketle
rinden bahsettim. 

Aziz arkadaşlarım, bu Camii ve medreseyi yap
tıran Koca Fatih, «Burada ilim, irfan öğrensinler; 
hem camie gelsinler, hem de ilimden istifade etsin
ler» demişlerdir. Zaten bizim dedelerimiz bir yerde 
camii yaptırırlarsa, mutlaka yanında okul yaptırmış
lardır, kütüphane yaptırmışlardır, hastane yaptır
mışlardır, hamam yaptırmışlardır; hepsini birebirini 
bütünleyici şekilde yaptırmışlardır. Bütün müessese
ler bütünleyici şekilde olmuştur; fakat üzülerek söy
leyeyim ki, Fatih Camiinin kubbesinin, minaresinin 
gölgesinde yatsınlar, namaz kılmak şöyle dursun, 
aksine, bu şekilde anarşist hareketleri orada planla
sınlar ve bunun karşısında da vakıfların seyirci kal
sın. Bunu akıl, vicdan kabul etmemektedir ve İstan
bul'daki Müslüman Türk halkı bundan son derece 
elem ve ıstırap duymaktadır. 

Bunun yanında, şunu da söyleyeyim; vakıfların, 
gayesine uygun kullanılması, vakıf vakfiyesine göre 
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kanun durumundadır. Fatih Sultan Mehmet Han 
istanbul'u aldığı zaman, Ayasofyayı, fethin sembo
lü olarak cami haline getirmiştir, vakıf yapmıştır ve 
«Kıyamete kadar da bu cami olarak kalacaktır» de
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Toksan, süreniz bitti efen
dim. 

ÎHSAN TOKSARI (Devamla) — Bir kimse «Bu 
asla değişmez» diye kayıt koyduğu halde ve bu hu
susta son derece hassas dualarda bulunduğu halde, 
üzülerek söyleyeyim ki, değiştirilmesi, Fatih'in ru
hunu istirap içerisinde kıvrandırmaktadır ve Fatih 
bize her halde hayır dua etmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Toksan, sürenizin bittiğini 
tekrar hatırlatırım efendim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Bu sebeple, Sayın Bakanımızın Ayasofya konu
sunda ve bu gibi konular üzerinde hassasiyetle 
durmasını, hassas olmasını diler, hepinizi saygı 
ve hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toksan. 
Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe ka

nunu tasarısı. 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1975 
malî yılında yapacağı, hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 256 460 813 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum efendim. 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 20 387 547 
Başkan — Kabul edenler.. Etmeyen-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

111 Mülhak ve yeni kurulan vakıfların 
Yönetim, kontrol ve tescil işlem
leri 4 814 028 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

112 Vakıf Emlâkinin yönetimi, işletilme
si ve deverlendirilmesi 55 957 780 

Bölüm Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Yardım ve kültürel tesis 
kurma 165 734 158 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 9 567 300 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, okuttuğum cetveli ile birlikte onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelir
leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
256 460 813 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum efendim. 

Gelir türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler ' 122 040 164 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 134 420 649 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, bağlı bulunan cetveli ile birlikte onayı
nıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1975 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da de
vam olunur. ' 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4., — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim bu madde ile ilgili 
önerge var. Takdim ediyoruz. 

bir 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Vakıflar Genel Müdürlüğü 

1975 yılı bütçe kanuna bağlı (R) işaretli cetvelinde 
aşağıda yazılı harcama formülünün yer almadığı görül
müştür. 
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Harcamalarda bir aksaklığa meydan verilmemesi 
için görüşülmekte olan 1975 Yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveli cet
vele aşağıda yazılı metinin ilavesini arz ve teklif ede
rim. . 

Edirne İstanbul 
A. P. Grup Başkanvekili M.S.P. Grup Başkanvekili 

llhami Ertem Süleyman Arif Emre 

Kayseri Yozgat 
C. G. P. Grup Başkanvekili ihsan Arslân 
Mehmet Altmışyedioğlu 

Kayseri Yozgat 
Cemal Cebeci - Örrier lütfi Zararsız 

Vakıflar Genel Müdürlüğü (R) cetveli. 
113-06-3.002. Dernek, Birlik, Sandık, Kurum, 

Sendika, Vakıf ve benzeri teşekküllere ödemeler. 
113-06-3.003. Camilerini yaptıracak Köylere Ya

pılacak Malzeme ve Yardım Fonu. 
1630 sayılı Kanunun 50 nci maddesindeki kayıt

lara tabi olmaksızın camilerin yapımı ve Onarımı ga
yesiyle kurulmuş olan Derneklere yapılacak her tür
lü yardım, yukarıda yazılı faaliyetlerin ilgili 950 nci 
harcama kaleminden ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, 94 ncü madde mu
vacehesinde beyanınızı rica edebilir miyim efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Anayasa'nın 94 ncü 
maddesine aykırı bir durum yok. Takdir Yüce Heye
tin. ' 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Dördüncü maddeyi değişik şekli ile onayınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri, Vakıflar Genel Müdür
lüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN— Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin Hazine yardımı 
maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl içinde 
elde edilecek gelir fazlalarını lüzumunda; 

a) 112 nci vakıf emlâkinin yönetimi, işletilmesi ve 
değerlendirilmesi programının 02 nci alt programının 
001 nci (Vakıf emlâkinin kira, satınalma, satış tespit, 
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tescil, değerlendirme ve mülkiyete ilişkin işlemleri) 
faaliyetlerinin 300,400 ve 800 ncü, 

b) 113 ncü sosyal yardım ve kültürel tesis kurma 
programının 02 nci altprogramının 001 nci (Öğrenci 
yurtları kurma ve işletme) faaliyeti ile aynı prog
ramın 03 ncü altprogramının 001 nci (imaretler kur
ma, bakım ve işletmesi) faaliyetinin 300, 400, 500 ve 
600 ncü, 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe yılı içinde kapatılmak üzere, 
Başbakanlığın onayı ile (3 '000 000) liraya kadar kısa 
süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Genel Mü
dürlük yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum 
Madde 8. — Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa 

hakları, Vakıflar Nizamnamesine ek 23 . 12 . 1937 ve 
13 . 10 . 1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kânunu 

ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve buna 
bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanmasından 
doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçek
leşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle 
(A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını artır
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10, — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan dev

reden nakit tertibinde husule gelecek gelir fazlasını, 
1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince açı
lan özel fona yatırmak üzere, (A) işaretli cetvelin 
mezkûr kanunla ilgili program, altprogram, faaliyet 
veya projesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum 
Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum,. 

Madde 12. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Bu suretle, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin 
görüşmeleri tamamlanmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimin İkinci Oturumu
nu açıyorum. 

, B) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşül
melerine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde C. G. P. Grupu 
adına Sayın Talât Oğuz, D. P. Grupu adına Sayın 
Cevat Önder, C. H. P. Grupu adına Sayın Hasan Yıl
dırım, M. S. P. Grupu adına Sayın Şevket Kazan, 
A. P. Grupu adına Sayın Gıyasettin Karaca; 

Şahısları adına sayın islâm, Sayın Erek, Sayın 
Köylüoğlu, Sayın Sanlı, Sayın Erdemir, Sayın Remzi 
Yılmaz, Sayın Kahraman, Sayın İlhami Çetin, Sayın 
ilhan, Sayın Dikmen, Sayın Ataman söz almış bulun
maktadırlar. 

Söz sırası C. G. P. Grupu adına Sayın Talât Oğuz' 
un. 

Buyurun Sayın Oğuz. Söz süreniz 15 dakika efen
dim. 

G. G, P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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Bütçenin tümünü kabulü açık oylarınıza bağlıdır. 
Açık oylama işlemi bilâhare yapılacaktır. 

Bütçenin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün değerli 
mensuplarına ve ulusumuza hayırlı olmasını dilerim 
efendim. 

Çalışma süremiz doldu ve geçti; kaldığımız nokta
dan, 1975 malî yılı bütçesi görüşmelerine devam et
mek ve 14,30'da toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum efendim. 

Kapanma Saati : 13.38 

Adalet Bakanlığı 1975 malî yılı bütçesi üzerinde 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Meclis Grupunun görüş 
ve temennilerini arz etmeden evvel, Yüce Meclisi ve 
Adalet Bakanlığının güzide mensuplarını saygı ile se
lâmlarım. 

Değerli milletvekilleri, adalet ve hak mefhumları 
yıllardan beri insanlığın duyduğu ve toplumların su
samış bulundukları müesseselerdir. 

Bütün çaba ve gayretlere rağmen, hak ve adalet 
mefhumlarının tecellisi için çaba ve gayretler sarfedil-
miş; fakat insanlığı tatmin edebilecek, toplumlara 
huzur verecek bir ortam yaratılmamıştır. 

Toplumlarda hasıl olan sosyal ve ekonomik de
ğişiklikler, menfaat çatışmaları, sosyal ve kültürel se
viyenin yüksek olmaması, toplumlarda hak ve adalet 
gibi manevî yargıların tahakkukuna mani olmuştur. 
Adalet hizmetleri, bir devletin sosyal yapısıyle ve fik
rî seviyesiyle sıkı bir surette ilgilidir. Adalet, devletin 
temel yapısını teşkil etmektedir. Toplumda düzenin 
sağlanması, sağlanan düzenin devamı, ancak adalet 
hizmetlerinin arızasız ve sağlıklı işlemesine bağlıdır. 
Türkiye, çağın gerisinde kalan adalet yasaları ve yön
temleriyle idare edilmektedir. Kamu hukuku, infaz 
hukuku, özel hukuk, ceza ve hukuk mevzuatının töp-

İKİNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ: İdris Arıkan (Siirt), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 
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lumun gelişen ve değişen koşullarına, memleketin tea
mül, örf ve âdetlerine, Batı ülkelerinin adlî mevzuatı 
göz önünde bulundurularak yeniden ele alınması, 
gözden geçirilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, 60 yılı aşan bir mazisi bu
lunan, îmapartorluk devrinden kalma bir nizamname 
ile idare edilmekte olan Adalet Bakanlığı için yeni bir 
merkez teşkilâtı sistemini getirecek kanunun bir an ev
vel çıkarılması zaruretine inanmaktayız. Bugün Tür
kiye'de adlî yasalar eskimiş, çağın koşullarına uyma
maktadır. Adalet Bakanlığının geçen seneki bütçesi 
üzerinde de işaret ettiğimiz gibi, merkez teşkilât ka
nununun yıllardan beri ele alınıp gözden geçirildiği, 
geçirileceği lüzumu yıllarca ifade edilmiş, fakat bu lâ-
zimeye riayet edilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, gelişen ve değişen siyasî, 
iktisadî, sosyal, kültürel, iç ve dış dünyanın koşulları 
karşısında, adlî yasaların yeniden ele alınarak, ıslah 
edilmesi ve millî bünyemize uygun bir şekilde değiş
tirilmesi zaruretine inanmaktayız. Bu ıslah ve değişik
lik önerileri üzerinde bütün bakanlık mensupları, it
tifak halinde bulunmalarına rağmen, bakanlık bünye
sinde zarurî görülen reform yapılamamakta, bakan
lık çok eski tarihli bir nizamname ile idare edilme 
mecburiyetiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, hak ve adalet müesseseleri, 
hukukun üstünlüğü, sosyal hukuk devleti fikri, insan
oğluna huzur veren, güvence veren müesseselerdir. 
Toplumdaki ihtilâfların, adalet ve süratle halledilmesi 
en büyük ihtiyaçtır. Hakikata ulaşma, vatandaşların 
adalet müesseselerine olan inançlarını sağlama yönün
den, sağlam bir tahkikatın ve delil toplama sisteminin 
uygulanması gerektiği inancını taşımaktayız. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun hazırlık soruştur-
masıyle ilgili hükümlerinin süratle değiştirilmesi, Cum
huriyet Savcısı kadrolarının takviye edilerek, hazır
lık tahkikatlarının bizzat savcılar tarafından yapılma
sı zorunluğu ve imkânları aranmalıdır. 

Türkiye'de adalet çok ağır işlemekte ve geç tecel
li etmektedir. Geç tecelli eden adaletin, büyük bir 
adalatsizlik doğuracağı meydandadır. Adaletin ağır 
işlemesine sebep, yasalarımızdaki bürokratik engeller, 
adlî yasalarda lüzumsuz olarak yer alan hükümler, 
ihtiyaca tekabül etmeyen ve kanunlarda yer alıp, uy
gulama alanı bulunmayan hükümlerle, kadro, eleman, 
maddî imkân noksanlığıdır. Adalete olan inancın sağ
lanması, vatan sathında adaletin tecelli ettiği ve işle
diği kanaatine varılması, ancak toplumun adliyeden 
olan şikâyetlerinin yok edilmesiyle mümkündür. 

I Bir ülkede adalet mekanizmasını, yurdun gelişmiş, 
gelişmemiş veya az gelişmiş her bölgesine, il veya ilçe
lerine yaymak imkânı mevcut değilse; bir ülkede ada
let mekanizması ağır bir şekilde işliyorsa; o memleket
te adlî mevzuat, ihtiyaçlara cevap vermekten uzak 
ise; bir memlekette adaletin icrası fakir vatandaşı, dar 
gelirliyi, memuru, işçiyi, köylüyü, orta halliyi hak ara
maktan uzaklaştıracak kadar pahalı ve güç işliyorsa; 
hak aramak için toplumun seviyesine uygun bir ortam 
yaratılmamışsa; o memlekette adalete, hukuka, hak
ka, hukukun üstünlüğüne,, sosyal hukuk devletine olan 
inanç, güven duygusunu tam olarak sağlamak müm
kün değildir. Bu kürsüden defalarca ifade ettiğimiz 
şekilde, mülkün temelinin adalet olduğu savunulmuş, 
bu gerçek her geçen gün değerini, doğruluğunu, et
kenliğini daha açık bir şekilde ortaya koymuş bulun
maktadır. Bugün uygar olan bir toplum ve devlet, 
temelinin, adalet olduğunu inkâr etmemektir. Bu se
beple hukukun üstünlüğü prensibi, Anayasamızın 2 

I nci maddesinde açıkça ifadesini bulmuştur, Yargı or-' 
ganlarının yıllardan beri, sosyal ve ekonomik olanak
lara kavuşturulması savunulmuştur. Anayasamızın 

I 134 ncü maddesinin amir hükmü yerine getirilerek 
hâkim ve savcıların ve bu sınıftan sayılan görevlilerin 
aylık ve ödeneklerini tanzim eden yasa teklifinin, Yü
ce Meclisin 1 1 . 2 . 1975 tarihli oturumda kabul edi-

| mesiyle, Türk Parlamentosu, yargı müesseselerine, 
I hukukun üstünlüğüne, hak ve adalet mefhumlarına, 
I Anayasaya karşı duyduğu saygınlığın bir ifadesi ola-
I rak millî ve tarihî görevini yapmak suretiyle, hukukî 

hayatımızda mevcut boşluğu doldurma şerefine nail 
olmuştur. 

Hükümetimizi de, bu gecikmiş konuyu ele alıp hal
lettiği için kutlamak isteriz. 

Kodifikasyon çalışmalarına hız verilmelidir. Adlî 
teşkilât pek çok eksik kadro ile çalışmakta, bazı ilçe
lerde hâkim ve savcı bulunamamaktadır. Buna kar
şılık mahkemelerde işler hergün büyük bir hızla art
maktadır. Hâkim kadrolarını doldurmak için gerekli 
emredici tedbirler alınmalıdır. 

Adalet memurları kadrolarındaki önemli noksan
lıkların da adlî hizmetin tam ve kâmil bir şekilde ye
rine getirilmesine engel olduğu bir gerçektir. Geçen 

I yılda da bu kürsüden ifade ettiğimiz gibi, başkâtip, 
kâtip, mübaşir temin edilemediğinden ve ayrıca diğer 
noksanlıklar buna inzimam ettiğinden gecikmeler ol
duğu izahtan varestedir. Adaletin süratli olarak ger
çekleşmesi için başkâtiplere, icra memurlarına, kâtip-

I lere, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının hüküm-
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lerine göre iş güçlüğü, iş riski tanınmasına rağmen ay
nı görevi ifa eden ve aym müesseseye bağlı olan adliye 
mübaşirlerine, icra memur muavinlerine başkâtip mua
vinlerine, Temyiz Mahkemesinde sayıları 50 veya 60'ı 
geçmeyen Temyiz Mahkemesi memurlarına yan öde
me verilmemesinin, eşitlik ilkesine, adalet ve hukuk 
anlayışına, sosyal adalete aykırı olduğunu ifade et
mek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda geniş tartış
malara yol açan bir konu, bir süreden beri tekrar or
taya sürülmüştür. Türkiye'de komünizm propagan
dasını suç olmaktan çıkarmak, yıkıcı propagandayı 
fikir özgürlüğü saymak yolunda yeni teşebbüsler kar
şısındayız. Bazı kimseler, «Sınırsız ifade hürriyeti» 
tarzında bir sloganı öne sürmektedirler. Konuya, hu
kuk ve siyaset ilmî açısından eğildiğimiz takdirde şu
nu görürüz: İlmî açıdan düşünce ve inanç hürriyeti 
başka şeydir, propaganda yapma, örgüt kurma hür
riyeti başka şeydir. Derûnî olan düşünce, vicdan, din 
ve inanç hürriyeti sonsuzdur, sınırsız olması tabiîdir. 
Esasen hiçbir kanunî kayıt ve sınırla daraltılması ka
bil değildir. Fakat, ifade, propaganda, örgütleşme ko
nusuna gelince; burada kişinin hürriyetiyle bütün yet
kisini, hak ve hürriyetlerini toplumun yüce menfaat-
larıyle denkleştirmek zorunluğu doğmaktadır. Şüphe
siz söz, yazı, ifade hürriyeti, düşünce hürriyetinden ay
rılamaz. İfade hürriyetiyle tamamlanmayan düşünce 
hürriyeti yeterli değildir. İhmal edilmesi mümkün ol
mayan başka gerçekler de var. Toplum hayatı için, 
başka fertlerin şeref ve haysiyeti için, milletin güvenli
ği ve bütünlüğü için, adaletin tarafsız işleyebilmesi 
için . devlet sırlarının sokağa dökülmemesi için 
bütün hürriyetleri yok edecek bir zulüm düzeni
nin kurulmaması için, suç işlemenin öğülüp teşvik edil
memesi için Anayasalar ve yasalar sınırlar getirmiş
tir. Sınırsız ifade hürriyeti, sınırsız propaganda ve 
örgütlenme hürriyeti olamaz. Türk Anayasasının 11 
nci maddesi ve diğer maddeleri, insan hakları sözleş
mesi sınırlar getirmiştir. Bu sınırları düzenleyen ka
nunların her memleketin bünyesine, millî ihtiyaçla
ra göre değişeceği tabidir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıdaki hususa bir neb-
-zecik temas ettikten sonra, şuna da ifade edeyim ki, 
Türkiye'de, çocuk mahkemeleri ve ıslah evlerinin ku
rulup geliştirilmediğini ve çocukların umumî mah
kûm ve tutuklular gibi yargılandıklarını görmek bize 
cidden üzüntü vermektedir. 

Ayrıca, adlî tıp hakkındaki 6119 sayılı Kanunun, 
modern teknolojinin çok gerisinde oluşu, ihtiyaca ce-

| vap vermeyişi, bugünkü koşullara uymaması, değişti
rilme zorunluluğunu doğurmuştur. 

Hâkim adaylarının, adaylıklarını ikmal eden genç 
hukukçuların, adalete gerekli hizmeti verebilmeleri 
ve faydalı olabilmeleri için, ağır ceza merkezlerine 
tayin edilip vazifeye başlama sisteminin getirilmesini 

I temenni etmekteyiz. 

Ayrıca, birçok davaların sürüncemede kalmasına, 
I davaların uzamasına sebebiyet veren salâhiyet mües

sesesinin, son çıkan yasa karşısında mutlak surette ad
lî hayatımızdan kaldırılması, buna son verilmesi gerek
tiğine inanmaktayız. Zira, salahiyetli bir hâkim ve 
savcının gittiği yerin koşullarına kolay kolay intibak 
etmesine, bozulan sosyal ve hukukî düzenini yeniden 
kurmasına, muvakkat olması sebebiyle dava dosyala
rına ciddî bir şekilde sarılması imkânı bulunmadığın
dan ve bu da adlî mekanizmanın iyi bir şekilde işle
mesine mani olacağından, vatandaşlara arzu edilen 
adlî huzurun getirilemeyeceğinden, salâhiyet mües
sesesinin tanınan son imkânlar karşısında kaldırılma-

I sı görüşünü benimsemekteyiz. 
I Muhterem Başkan, kaç dakikam var? 

BAŞKAN — 1,5 dakikanız var Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaş-

I larım, zamanımı bitirmeden evvel Ceza Kanununda 
bulunan bir iki hususa da temas etmek istiyorum. 

I Türk Ceza Kanununun 449, 450 nci maddelerinin 
temas ettiği cezalarla, 448 nci maddenin temas ettiği 
cezaların, Türk Ceza Kanununun 463 ncü maddesi 
karşısında, yani faili gayrî muayyenin tatbiki nokta
sında; - hasıl olan netice itibariyle - bir adaletsizlik, 
bir intibaksızlık mevcuttur. Ceza hukukunda adaletin 
esas olduğu kaide olduğuna göre, 449'un, 450'nin ve 
463 ncü maddenin, 448 nci madde karşısında tatbiki 
halinde bu adaletsizliğin giderilmesini temenni etmek
teyiz. 

Bir hususa daha işaret etmek istiyorum. 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin, TCK 

nun 51 ve 59 ncu maddeleri karşısında, yani, haksız 
tahrikten mütevellit, takdiri tahfif sebepten mütevel
lit maddelerin tatbiki karşısında, aynı neticeyi verme
si sebebiyle, ceza hukuku sahasında gayri âdil netice
ler doğurmaktadır. Bu hususların ıslahını Sayın Adliye 
Bakanlığı mensuplarından temenni etmekteyiz. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin Türk Milletine Ada
let Bakanlığının güzide mensuplarına hayırlı ve uğur-

I* lu olmasını temenni, eder, Yüce Parlamentoyu ve sa
yın Adalet Bakanlığı mensuplarını saygtyle selâmlarım.. 
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BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
D. P. Grupu adına Sayın Cevat Önder. . 
YASİN BOZKURT (Kars) — Yok. 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Hasan 

Yıldırım, buyurun. 
C. H. P. GÜUPU ADINA HASAN YILDIRIM 

(Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Adalet Ba
kanlığının, İ975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı hak
kında görüş ve dileklerimizi arz etmek üzere yüce 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken Yüce Meclisi, Bakanlığın seç
kin mensuplarını saygıyle selâmlarım. 

Değerli arkadaşlar, adalet kavramı, insanlığın tari
hi ile başlar; toplum bünyesindeki eoknomik, sosyal 
ve siyasal oluşum ile ihtiyaçlara göre değişir. Hak ve 
adalet kavramı, Türk toplumunun kuruluşundan bu
güne kadar, Devletin ve mülkün temeli olarak görül
müş ve kabul edilmiştir. 

Devleti devlet yapan unsurların başında, onun hu
kuksal niteliği gelmektedir. Bu gerçeği içtenlikle be
nimseyen Atatürk, hakkı güçten üstün tutan anlayışın 
sahibi olarak, «Adliye gücü bağımsız olmayan bir 
ulusun, devlet durumunda varlığı kabul edilemez» de
mek suretiyle, adalete verdiği üstünlüğü veciz bir şe
kilde belirtmiştir. 

Türk halkı, adliyesine inandığı, güvendiği yüksek 
sayesindedir ki, Cumhuriyet, olağan gelişmeyi izleye
bilecek ve her türlü biçim ve kılıktaki gerici saldırıla
ra karşı, halkın hukukunu, ülkenin düzenini koruya
caktır. 

1960 Devriminin en değerli eseri olan Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının «Başlangıç» bölümü, yargı 
gücüne büyük bir önem vermiştir. Yargı gücü, Anaya
samıza göre, siyasal güçlerden üstündür. Yargı gücü
nün etkisiz kaldığı yerde, başka hiçbir güçten söz edi
lemez. Yalnızca kargaşa ve karanlıktan söz edilir. Bu 
nedenledir ki, Anayasamız, hukuk devletini Cumhu
riyetin niteliklerinden saymış; bütün hakların kayna
ğı olarak Anayasayı göstermiş, «Yargı yetkisinin Türk 
ulusu adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağını» 
bildirmiş; böylece hak ve özgürlüklere ilişkin kural
ları, yargı bölümü ile aydınlık, mutluluk dolu bir or
tamı öngörmüştür. Binlerce hâkim, savcı ve avukat ye
tiştiren Türkiye'mizde hukuksal sorunlar bitmemiştir. 
Tutucu hukukçuların, bazı siyasal temsilcilerin elinde, 
hukukumuz araç durumuna getirilmek istenilmiş, ye
nilenmesi, çağdaşlaşması engellenmiştir. 

Bununla beraber, dünyada ve Türkiye'de değişen. 
hukuk anlayışı karşısında, Türk hukukçularının gay

retini burada kıvançla belirtmek isterim. Cumhuriyet 
hukuku, Türk hukukçularının ortak eseridir. Türk hu
kuku, tutucu değil ilerici nitelikler taşımaktadır; 27 
Mayıs Devriminin armağanı olan hukuk anıtımız Ana
yasa ile örnek ve üstün bir seviyeye gelmiştir. 

Türk hukuku şeriatı yıkmıştır. Lâik Cumhuriyet 
hukuku, Atatürk Cumhuriyetinin ve ilkelerinin bek
çisidir. Türk hukukçuları hâkimler, savcılar ve avukat
lar, Türk adaletini üstün yetenekleriyle şanlı bir geç
mişten parlak bir geleceğe götürme gayreti içindedir
ler. Bu gayret, hukukun üstünlüğü ve demokratik re
jimin yaşatılması bakımından, kıvanç ve umut veri
cidir. 

Değerli arkadaşlarım, adlî teşkilâtın problemlerini 
ve halçarelerini bütçe görüşmeleri nedeniyle saptama
da fayda mülâhaza etmekteyiz. Halkımız, adalet hiz
metinde sürat ve uygulamada uygunluk ister; «Ada
let, yanlış da olsa erken tecelli etmelidir» der. Halkın, 
geç tecelli eden adaleti zulümle bir tuttuğunu ifade 
etmek zorundayım. Bu sebeplerle, halkın adlî hizmet
lerden en fazla şikâyetleri, mahkemelere intikal eden 
işlerin neticelendirilmesindeki gecikme olanaktadır. 
işlerin uzamasında hâkim ve savcıların yetenekleriyle, 
yetişme tarzı başlı başına bir faktör olmamakla bera
ber, üzerinde durulmasını gerçekten çok önemli bir ko
nu saymaktayız. 

Ceza davalarında adlî zabıtanın kurulması, işle
rin süratle neticelendirilmesini engellemektedir. Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun sanıkların mah
kemeye çağrılma şeklini de, ceza davalarının uzaması
nı gerektirir sebeplerden görmekteyiz. Ceza davaların
da, artık hiçbir fonksiyonu kalmadığı hukukçular ta
rafından tartışılmadan kabul edilen ilk soruşturmanın 
kaldırılması şarttır, zorunludur. Bu nedenlerle, ilk 
soruşturmanın kaldırılmasında ve orada çalışan hâ
kimlerin başka görevlerde istihdamında, adaletin sür
atle intacı için fayda görmekteyiz. Hâkimin, ne za
mana kadar reddedileceği usulde sınırlandırılmadığı 
için, tatbikatta aynı ve sudan bahanelerle ret müesse
sesine taraflar baş vurduğundan davaların çoğalması
na uzamasına bu husus da neden olmaktadır. Tez el
den bunun halli gerekir kanısındayız. 

Ceza Mahkemeleri Usulü . Kanunumuzda, sanı
ğın ağır ceza mahkemelerine mutlak surette çağrılma
sı, tatbikatta ağır cezaya gelen davaların uzamasına 
başlıbaşına sebeptir. Avukatların, sanığın yokluğunda 
ağır ceza mahkemelerine alınmaması ve verilen hük
mün mutlak surette sanığa tebliğ edilmesi de, ağır ce
za mahkemelerinde davaların uzamasına etken oldu-
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ğundan, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunumuzun, 
bununla ilgili 223 ve müteakip maddelerinin değişti
rilmesinde zorunluluk vardır görüşündeyiz. 

İşleri süratle sonuçlandırılması için özel bir ka
nunla kurulmuş bulunan mürekkep ağır ceza mahke
melerinin, müstakil ağır ceza mahkemeleri haline ge
tirilmesinde zorunluluk vardır inancındayız. 

Değerli milletvekilleri, gerek ceza ve gerekse hu
kuk mahkemelerinde işlerin sürüncemede kalmasının 
nedenlerini kısaca arz etmiş bulunuyorum. Bize göre, 
asıl sorun, mahkemelerde insan sorunudur; yani hâ
kim ve savcının sorumluluk, görev duygularıdır. Staj 
müessesesi burada üstün bir önem taşımaktadır. Staj
da iyi yetişen, ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu 
yerlerde, işçi gibi çalışan hâkim ve savcıların işin üs
tesinden gelmemeleri için, herhangi bir sebep görmü
yoruz. Mahkemenin muhtelif kademelerinde staj gö
ren adayın, kendisini ilerinin yargıcı görmeli, hak ve 
adalet tevzii için kendisini yetiştirmelidir. Hukuk tah
silini yapmış bir kimseden, bunu beklemek elbetteki 
aşırılık olamaz. Staj yıllarımızdaki hâkim ve savcı
ların bizlere karşı olumlu, titiz davranışlarından esin
lenerek, millet kürsüsünden Türk hâkim ve savcıları
na sesleniyorum: 

Göreviniz meyanında, nezdinizde staja başlayan 
adayları yetiştirme de vardır, kendilerini zorlayınız, 
mahkemelere devamını sağlayınız. Böylece Türk huku
kundan, «Pirene dağlarının bir tarafında ayrı ve bir 
tarafında da ayrı uygulama olan hukuka bilim denile
mez» kuralını çıkarmaya hep birlikte gayret gösterme
liyiz. 

Değerli arkadaşlarım, adliyenin kısaca diğer so
runlarına da dokunmak isterim. Adliye teşkilâtında 
hâkim ve Cumhuriyet Savcıları, teşkilâtın esaslı iki 
unsurunu teşkil eder. Bununla beraber, hâkim ve sav
cıların ayrı kuruluşlara bağlı olması, adalete hizmet 
eden aynı meslek mensuplarını birbiriline yabancı
laştırmaktadır. Ahenkli, sistemli bir çalışma ve hiz
met için bağımsız bir kurul altında iki örgütün toplan
masında fayda vardır. Bugünkü sisteme göre tâkim-
lik mesleğinden savcılığa ve savcılıktan hâkimliğe geç
mek için kolaylık gösterilmelidir. Vaki güçlükler ka
nuna göre ayrı iki örgüt haline getirilen, aslında aynı 
amaca hizmet eden örgüt mensuplarını birbirinden 
daha da uzaklaştırmış bulunmaktadır. 

Hâkimler muayyen bir kadrodan sonra, yardımcı
lık sınıfından çıktıkları halde, birinci sınıfa ayrılmış, 
meslekte temayüz etmiş savcıların, savcı yardımcı
sı olarak kalmalarını uygun görmüyoruz. Bunların da 

I hâkimler gibi muayyen bir kadrodan sonra, yardımcı
lıktan çıkması, bu cümleden olarak, vilâyet ikinci sav
cıları gibi unvanlar verilmesi gerektiği kanısındayız. 

Değerli arkadaşlarım, önemli bir sorun da şudur. 
Hâkimler Kanununun 120 nci maddesine göre, adli
ye personelinin Adalet Komisyonu tarafından tayin
leri, nakilleri ve terfileri, vilâyetlerde valilerin, Hü
kümet Merkezinde Adalet Bakanının onanmasına 
bağlıdır. Hâkimler Kanunumuz bu hükmünü, Anaya
sanın mahkemelerin bağımsızlık ilkesine aykırı bul
makta ve böylece adlî tasarrufun idarî denetime tâ
bi tutulduğunu kabul etmekteyiz. Yargı ve yürütme 
organları arasında sürtüşmelerin çıkmasına sebep 
olan, mahkemeler üzerinde idareye yetki veren bu 
kanun hükmümün değiştirilmesi gerekir inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, ceza davaları, hazırlık soruş
turmasından geçirildikten sonra, yetkili mahkemelere 
intikal eder. Hazırlık soruşturması usulümüze göre 
gizlidir. Sourşturmanın gizli olması, savunmanın giz
lilik nedeniyle hazırlık soruşturmasına katılmaması, 
adaletin tam tecellisine engel olmaktadır ve bunu sa
vunmanın Anayasal hakkına aykırı görmekteyiz. Ha
zırlık soruşturmasında Adalet Bakanı ile valilere ka
nunun vermiş olduğu yetkiyi, mahkemelerin temel 
hükmü olan Cumhuriyet savcılarının görevlerine mü
dahale ve ayrıca yaratılmış idarî bir denetim modeli 
olarak kabul ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, hâkimler hakkında verilen 
disiplin cezaları Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Ku-

I rulunda kesin bir şekilde karara bağlanarak sonuçlan
maktadır. Burada davacı durumunda olan 2 ve 3 ncü 
bölüm üyelerinin fikirleri belli olduğu için, verilen 
kararın istek sahiplerini tatmin etmeyeceği aşikârdır. 
Bu bakımdan çok önemli gördüğümüz bu kanu üze
rinde de Yüce Parlamentonun ve Adalet Bakanlığının 

I titizlikle durması gerekir görüşündeyiz. 
Geçen yılki bütçe görüşmelerinde hâkim ve savcı

ların cübbelerinin Bakanlıkça dikilerek gönderileceği 
j Adalet Bakanı tarafından beyan edilmişti. Bugüne dek 

olumlu bir şey görülmedi. Sayın Adalet Bakanına bu 
hususu hatırlatır, gelecek yıl aynı şeyi hatırlatmak du
rumunda kalmıyacağımızı umarız. 

Hâkimlerin malî durumu : 
Bugün hâkim ve savcı kadrosunda azımsanmıyacak 

derecede boşluk görmekteyiz. Dışarıda kolaylıkla iş 
bulan hukuk mezunlarını mesleğe çekmek veya istifa
larını önlemek için Sayın Ecevit Hükümeti tarafından 
Yüce Meclislere getirilen yargı ödeneği tasarısının 

i kanunlaşmak üzere olması, C. H. P. Grupu olarak 
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memnuniyetimizi mucip olmaktadır. B\î tasarıyla, mü
racaatların münhalden fazla olduğunu ve tasarının 
amacına eriştiğini belirtmede fayda vardır. 

Getirilen bu tasarıya bütün siyasî parti mensuplarının 
sahip çıkmış olması kıvanç verici olmuştur. Bu tasarı 
ile yurdun, özellikle yolu ile suyu, lojmanı, bir cümle 
ile medenî olanaklarından mahrum Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgelerine daha tecrübeli hâkimlerin 
gidebileceği kanaatini taşımaktayız. 

Konut durumu : 
Hâkimler için konut büyük bir problem olmuştur. 

Her yıl Adalet Bakanlığı bütçesi Yüce Meclislerde gö
rüşülürken bütün parti sözcüleri hâkimler için konut 
zorunluğu üzerinde durarak iyi temennilerde bulunur
lar. Gelmiş geçmiş bütün Adalet Bakanları bu temen
nilere iştirak ederler. Ancak, bugüne kadar bu yolda 
olumlu herhangi bir adımın atıldığını görmüş değiliz. 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
hizmet gören hâkim ve savcıların konut temininde güç
lük çektikleri, halkla bu yolda ilişki kurdukları ve bu
nun göreve etkili olduğu, şikâyetler yapıldığı nazara 
alnıarak konut sorununun biran önce halledilmesi ge
rekir kanısındayız. 

Mahkemelere; daktilo, kırtasiye, masa, sandalye, 
çelik dolap gibi -araç ve gereçlerin temini için zama
nında ödenek gönderilmeli; ceza evlerinin daha mede
nî ve iklim şartlarına daha uygun bir şekilde yapılma
sı, cezaevlerinde mahkûm ve tutuklulara verilen iaşe 
bedelinin bugünkü fiyat hareketlerine göre ayarlan
ması, cezaevinin «Bir okul bin cezaevi kapatır» sözün
den esinlenerek eğitim, öğretim ve sanat kurumları ha
line getirilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, iki dakikanız var 
efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Mahkemelerin 
belkemiğini teşkil eden zabıt kâtipleriyle, başkâtiple
rin icra memurları ve-tüm adliye personelinin bugün
kü hayat şartları karşısında maddî güçlüklerinin tet
kik edilerek çare aranması gerektiği görüşündeyiz. 

Müesseselerin durumu : 
Bugün Türkiye'de birçok yerlerde hâlâ adliye hiz

meti ilkel binalarda yapılmaktadır. Bu binalar ister 
müstakil, ister Hükümet binaları içinde olsun, gördük
leri hizmetin şeref ve onuruna yakışır şekilde değil
dir. Binaların kapılarına asılan «Adalet mülkün teme
lidir» sözü sembolik olmadan ileri gitmemektedir. 
Birçok yerlerde bina kifayetsizliği nedeniyle mahkeme
ler dağınık haldedir. Bu durum her bakımdan adlî 
hizmetin aksamasına yol açmaktadır. Ankara ve Kars 
adliye hizmetleri bunun belirgin örnekleridir. 

Bu arada şu hususu önemle arz etmek zorundayım. 
Kars adliyesi, iki yerde ve kira ile tutulmuş eski bina
lardadır. 1974 yılında bitmesi gereken Kars Hükümet 
Konağı inşaatının ne zaman biteceği belli değildir. 
Özellikle Sayın Bayındırlık Bakanının, bu arada da 
Adalet Bakanının dikkatini çekmek isterim. Ayrıca 
Kars'a bağlı Selim ilçesi bir Hükümet binasına kavuş
ma mutluluğuna henüz erişmemiştir. Kiralanan adli
ye binasına asma köprü ile çıkılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden önce 
bir iki noktaya daha dokunmak isterim. 

Son günlerde... 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, istirham ediyorum, 

süreniz bitmek üzere. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın Başkan, 

uyarınıza uyacağım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Son günlerde, 
Hitler ve Mussolini taklitçileri güzel ülkemizi kana bo
yamışlardır. Kanlı ellerin yarattığı bu caniyane hare
ketler, toplumsal bir olay veya sosyal bir patlama de
ğildir. Bu hareket düpedüz Cumhuriyete, demokrasiye 
ve Atatürk'çülüğe yönelik bir harekettir. Saldırgan
lar, menfur emellerini büyük illerde tahakkuk ettire-
meyince faaliyetlerini sistemli ve kasıtlı bir biçimde 
Doğuya intikal ettirmişlerdir; acak saldırganların bil
medikleri bir şey var : Doğu Anadolu halkı yolsuz, 
Doğu Anadolu halkı okulsuz, Doğu Anadolu halkı 
millî gelirden tam payını almayabilir; fakat uyanıktır, 
uyanmıştır; sömürüye ve saldırıya «yeter» diyebilecek 
haldedir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, beni bir daha ikaz et
me mecburiyetinde lütfen bırakmayın efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sözlerimi to
parlıyorum. 

BAŞKAN — Toparlıyorsunuz, ama süreniz bitti 
efendim. Son cümlenizi istirham ediyorum Sayın Yıl
dırım. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Malatya'da, 
Tokat'ta, Muş'ta faşistler irticai hortlatmak istiyor
lar. Muş Savcısı, Muş'ta meydana gelen olayların yo
bazlar tarafından yaratıldığını söylüyor. Resmî bir 
ağız ve resmî belgelere dayalı bir beyandır bu; mem
leket sever bir davranış. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, sözünüzü keseceğim 
efendim, istirham ediyorum, rica ediyorum. Süreyi 
uzatmak benim elimde değil ki Sayın Yıldırım, Mil
let Meclisinin kararma saygılı oluyorum ben burada. 
İstirham ediyorum, rica ediyorum sözünüzü bitirin. 
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HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın Başkan, 
hem ikazlarına, hem de Millet Meclisinin kararlarına 
saygılıyım; bitiriyorum, bağlıyorum efendim. 

Gelin, görün, nasırına basıldığı için feryat eden 
sağ basın, Adalet Bakanını göreve davet ediyor. Eski
den olduğu gibi adliyeye el atılmaya kalkışılıyor. Hâ
kimi, aydını ve savcısı susan bir yerde ülke karanlığa 
gider değerli arkadaşlar. Biz, hâkimi ve savcıyı reji
min güvencesi sayıyoruz. 

Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle hâkim
lerimize, savcılarımıza büyük görev düştüğünü 
yüksek huzurlarınızda belirtir, Yüce Mçclise ve Ada
let Bakanlığının değerli mensuplarına saygılarımı suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın̂  Şevket 
Kazan, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Benden evvel konuşan grup sözcüsü arkadaşları
mız adlî teşkilâtın çeşitli meselelerini, çeşitli açılar
dan dile getirdiler. 

15 dakika gibi kısa bir zaman içerisinde, adlî teş
kilâtın bütün meselelerini dile getirmeye, çarelerini 
göstermeye imkân ve ihtimal yoktur; ancak biz de 
başka açılardan bazı konulara temas etmek suretiyle, 
adlî teşkilât çalışmalarının ve hizmetlerinin daha ran
dımanlı bir hale gelmesine yardımcı olmaya çalışaca
ğız. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 1975 
yılı Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde Millî Selâmet 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyoruz. 

Millî Selâmet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi 
Koalisyon Hükümetinde 9 ay sorumluluğunu taşıdığı
mız bu teşkilâtın geçen yılki bütçesini, 1 354 270 000 
lira olarak kabul etmiştik. Bu meblâğ ile hangi hedef
lere ulaşılmak istendiğini de maddeler halinde göster
miştik, 1 975 yılının bütçesi 106 247 960 lira fazlasıyle 
1 460 517 960 lira olarak yüksek takdirlerinize arz 
edilmiş bulunuyor. Bu meblâğ ile varılmak istenen he
defler yine aynı ifadelerle belirtilmiştir. 

Hal böyle olunca zihinlerde bir sual doğuyor : 
«Geçen yılki bütçe ile hedeflere ulaşmak yolunda ne 
gibi hizmetler yapmıştır?» diye. İşte bu mukadder 
soruyu cevaplandırmak üzere bazı açıklamalarda bu
lunmak istiyorum. Böylece neler yapıldı bilinsin, ne
ler niçin yapılmadı anlaşılsın. 

Muhterem milletvekilleri, hizmetler, her şeyden ev
vel personelle yürür ve yürütülür. Bir kadronun hiz
meti en iyi şekilde yürütebilmesi için, bilgiye olduğu 
kadar kabiliyete, maddî ve malî imkânlara, manevî 
şevke ihtiyacı vardır. Kendisinin bir kenarda unutul
muş, terk edilmiş odlduğunu her an görüp duymakta 
olan bir elemandan, en yüksek randımanı beklemek 
büyük haksızlık olur. 

Bakanlık görevine başlar'başlamaz ilk işimiz, mes
leğin her kademesinde görev yapan savcı ve hâkim 
arkadaşlarımızın tatbikattaki kıymetli fikirlerinden is
tifade edebilmek ve onları şevke getirebilmek için çe
şitli bölgelerde toplantılar tertip etmek olmuştur. He
men ifade edeyim ki, arkadaşlarımızın görüşlerinden 
son derece faydalandık. Yeri gelmişken burada ken
dilerine bir kere daha teşekkür etmeyi bir vazife bili
rim. 

Yaptığımız bölge toplantıları ve geziler sırasında 
görüldü ki, bu teşkilâtın ihmal edilmiş birçok mesele
si vardır. Bunlardan başlıcası; hâkimlik ve savcılık 
mesleğinin günden güne alâka duyulan bir meslek ol
maktan uzaklaşması ile eğitim eksikliğidir. 

Hâkimler ve Savcılar Kanununu hazırlayıp Mecli
se sunmak, geçen sen eki bütçenin içinde bir hedefti; 
fakat uzun çalışmaları gerektiriyordu. Oysa, hâkim ve 
savcı arkadaşların malî durumlarının âcil olarak tak
viyesine zaruret vardı. İşte bu maksatla 5 . 7 . 1974 
tarihinde, çalışmaları çok daha önce yapılmış olmakla 
beraber 2556 sayılı Kanunu tadil eden tasarıyı Yüce 
Meclise sevk ettik. Ancak bir hafta evvel Millet Mec
lisimiz tarafından kabul olunan bu tasarı, henüz Sena
toda görüşülmüş değildir. Biran evvel orada da gö
rüşülerek yürürlüğe girmesini canı yürekten temenni 
ettiğimizi arz ederiz. 

Özellikle taşrada hizmet gören hâkim ve savcıları
mızın, önemli problemlerinden biri de lojman konu
sudur. Bu husus, sadece 12 . 7 . 1974 tarihli Memur 
Konutları Yönetmeliği çerçevesinde halledilemez kana
atindeyiz. Zira, bu Yönetmeliğin 4 ncü maddesi; ko
nutlardan faydalanma hakkını, 657 sayılı Kanuna gö
re alınan kadrolardaki memurlara tanımaktdır. Bu 
hükme, hâkim ve svcıların da dahil edilmesini Maliye 
Bakanlığına 1974 Ağustos' ayında teklif etmiştik. Bu 
yazıya ne cevap verildiği, görevden ayrıldığım için ma
lûmum değildir, Sayın Bakan bilgi verirlerse elbette 
mütehassis olunacaktır. 

Lojman meselesinin hail, bizce, adliyeye ait ola
rak çeşitli bankalara yatırılan 700 milyon Civarındaki 
paranın değerlendirilmesiyle mümkündür. Bu paranın 
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di. Ancak, bu yersizlik meselesinin halli yolunda, An
kara Çocuk Islah Evi bahçesinde, son derece modern 
bir eğitim binası inşa edildi. Her halde bu yıl, geniş 
çapta bir öğretim faaliyetine sahne olacaktır. Belki 
ilerisi için, bir Adliye Meslek Mektebi vazifesini de 
görebilecektir. 

Yeri gelmişken, Adalet Bakanlığındaki eğitim me
kanizmasından da bahsetmek istiyorum. Şunu üzüle
rek ifade edeyim ki, Adalet Btkanlığında, hâlâ daha 
güçlü, canlı ve ihtiyaca cevap verecek bir eğitim üni
tesi kurulamamıştır. Gerek cezaevlerindeki hükümlü
lerin okuma - yazma ve bir meslek sahibi olma imkâ
nını sağlayan eğitim, gerekse, yardımcı personeli mes
lek içi eğitimle kalifiye hale getirmek hedefine dönük 
eğitimi gerçekleştirmek ve geliştirebilmek zarureti 
vardır. >-. 

büyük bir kısmı, takriben 350 milyon liralık kısmı 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasındadır. Bankanın ku
ruluş amacı, konut yapmak, konut kredisi sağlamaktır. 
Adı geçen Bankanın Genel Müdürü ile o zaman te
masa geçilmiş ve bankanın şube açtığı her yerde hâ
kim ve savcılarımız için birer lojman inşasını görüş
müştük. Prensip olarak kabul edilmişti, protokol im
zalanacaktı, Ayrılırken Sayın Mumcuoğlu'na bu hu
susu da arz etmiştim, her halde bir ilerleme yapılrfüş-
tır görüşündeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, bugün devletin aslî hiz
metlerinin başında gelen adlî işlerin görülebilmesinde 
en lüzumlu ihtiyaç unsuru da vasıtadır. Bakanlık 
merkez teşkilâtında 3 makam otomobili, 2 Station 
Wagon, 1 troportör, Adlî Tıp için 2 ambulans, cezae
vi hizmetleri için 99 adet kamyondan başka bir hiz
met aracı mevcut değildir. 

Adlî işlerde teminini istediğimiz sürat, sadece usul 
kanunlarında değişiklik yaparak olamaz. Karlıova'da 
bir savcı, bir otopsi için, vasıtasızlık yüzünden, bir 
köye bir günde gider, bir günde dönerse, varın o mem
lekette adliyeye verilen önemi siz takdir edin. İşte, 
ilk defa 1974 bütçesine, adlî teşkilât için 5 minibüs ve 
15 Land - Rover jeep tahsisatı olarak 1 200 000 lira 
koydurduk. Bütün formaliteleri tamamladık, arkasını 
İsrarla takip ettiğimiz halde ancak 5 adet Ford transit 
mnibüsü, 13 . 11 . 1974 günü Van, Kars, Elâzığ, Si
vas ve Maraş C. savcılıklarına teslim edebildik. 10 
adet Land - Rower jeep ise hâlâ daha teslim edilme
miş. 

Şimdi 1975 yılı bütçesine 20 vasıta için konulan 
1 700 000 liralık tahsisat yine az ve fakat ne de olsa 
teselli edici. Ne var ki, bunların bütçelere konulması 
kadar biran evvel teşkilâta sağlanması da önemli. Bu 
münasebetle, Maliye Bakanlığının, bilhassa adliyeye 
karşı devam ettirilegeldiği ihmalkâr ve önemsememe 
intibaını veren bu tutumunu değiştirmesi zaruretine 
işaret etmeden geçemeyeceğiz. 

Adlî hizmetler açısından varit olabilen ihmallerin 
doğuracağı sıkıntı ve buhranlar, maliyenin güçlü olu-
şuyle hiçbir zaman bertaraf edilemez; çünkü devlet, 
adalet için vardır, adalet devlet için. 

Muhterem milletvekilleri, savcı ve hâkimlerimiz dı
şında kalan yardımcı personelin, meslek içi eğitimi de 
bir temel hedefti. Bu yaz ayları içinde, 6 aylık bir 
kurs sonucu, 119 gardiyan ve 26 cezaevi muhasip ve 
müdürü, Ankara Çocuk Islah Evinde kurs gördüler 
ve eğitildiler. Zabıt kâtipleri ve icra memurları için, 
açılması düşünülen kurslar, yersizlik sebebiyle açılama-

Görev başında iken bu işin planını yapacak bir ele
manın eksikliğini hissettik. Elemanın eksikliği yanın
da kadrosu da yoktu. Bilâhara, Adalet Bakanlığına 
3 bakanlık müşavirliği kadrosu verildi. Bu kadroları 
en iyi şekilde değerlendirebilmek için, 3 ay boş tuttuk. 
Aradığımız elemanı Millî Eğitim Bakanlığından bul
duk. Bu zatın tayini hakkında, hakikatlere uymayan 
maksatlı yayınlar ve konuşmalar yapıldığını öteden be
ri işitiyoruz. Bugüne kadar mühimsemedim, ancak, 
Bakanlık bütçesinin Senatoda müzakeresi sırasında, sa
yın Konya Senatörü Osman Nuri Canpolat, Sayın 
Mumcuoğlu'ndan soruyor; «Mesleği marangozluk olan 
bir Teknik Öğretmen Okulu mezununun, hukukçuluk
la ne alâkası vardır?» diyor. Sayın Mumcuoğlu ce--
vap vermemişler. Ben bu tenkitleri susturmak için 
işte açıklıyorum. Hüseyin Hasdemir adındaki bu za
tın, eğitim planlamamızı yapması için, Millî Eğitim 
Bakanlığından naklen tayini yapılmıştır. Kendisi o ta
rihte, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi 
Müşaviri idi. Başarılı bir hizmet sicili vardı. Bu ara
da, 7 nci Millî Eğitim Şûrası koordinatörlüğü ve 8 nci 
Millî Eğitim Şûrası raportörlüğü yapmış değerli bir 
elemandı. Bakanlıkta göreve başlar başlamaz, kendisin
den, yardımcı personelin ve cezaevinde bulunan hü
kümlülerin eğitimleri konusunda, Bakanlık teşkilâtın
da bulunan ünitelerle teşriki mesai ederek, bir eğitim 
raporu ve eğitim planı hazırlamasını istedim. Yirmi 
gün gibi kısa bir zaman içinde, rapor ve planları ha
zırlayıp getirdiği zaman, bu tayin tasarrufunu yapmak
tan sadece manevî haz duydum. Hazırlayıp getirdiği 
bu rapor ve planlar elimizdedir. Bunları Sayın Can-
polat'a göndereceğim. Arkasından, Devlet Memurları 
Kanunundaki, 215 nci maddenin âmir hükmü gereği, 
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Adalet Bakanlığı Merkez Eğitim Birimi Müdürlüğü
nün kurulması için çalışmalar yapması hususunda emir 
verdim. Bu müdürlüklere ait yönetmelikleri, genel ve 
iç yönetmeliği, umulan müddetten daha kısa bir za
manda hazırladı. Yönetmelik tetkik olundu, 3 Tem
muz 1974 tarihinde Devlet Personel Dairesine gönde
rildi. Daireden olumlu cevap verildi, Bakanlıkta bazı 
arkadaşlar, bunu bir daha gözden geçirsek dediler, ba
zı ilâveler ve bazı çıkarmalar yapılarak, tekrar Devlet 
Personel Dairesine gönderildi, cevabını alamadan gö
revden ayrıldık. Bu ünitenin kuruluşu ne safhadadır? 
'Mümkünse Sayın Bakandan açıklama rica edeceğim. 

Tenkit edilen bir ikinci tayin tasarrufu, müşavir
lik kadrolarından birisine, bir gazetecilik okulu mezu
nunun atanmasıdır. Buna da cevap verilmemiştir. Bu 
müşavirlik kadrosu, birinci derece değil, dördüncü de
recedir. Basın Yayın ve Halkla Münasebetler Müşavir
liğidir. Elbette ki böyle bir müşavirliğe bir gazetecinin 
tayin edilmesinde anormallik görülmemesi lâzımdır. 
Biz o teşkilâtta görev yaparken hâkim ve savcı sıkıntı
sı çekilmesine rağmen, hâkim ve savcı arkadaşlarımı
zın, - meselâ levazım müdürlüğü gibi - kendilerine 
çok yabancı hizmetlerde çalıştıklarını gördük. Yerine 
bir levazımcı getirmek suretiyle arkadaşlarımızı mesle
ğinde değerlendirme imkânını burabildik. Prensibimiz, 
vazifenin ehline verilmesiydi, icraat süremiz içinde bu 
prensibe hassasiyetle uymaya çalıştık. 

Mevzuat çalışmaları açısından, geçen yılın tatile 
yaklaşan günlerinde Adalet Bakanlığından Parlamento
ya muhtelif kanunlar sevk edilmişti. Bunların en önem
lileri; 2556 sayılı Kanunu tadil eden tasarı, Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesini tadil eden tasarı, 
Uyuşmazlık Mahkemesi tasarısı, cezaların infazı sıra
sında ve infazından sonraki korumaya ait, yani Pat
ronaj Kanun tasarısıdır. Bunlardan 2556 sayılı Kanu
nu tadil eden tasarı Millet Meclisimizde görüşülmüş, 
kabul edilmiş, şu anda Senatoda görüşülmek üzeredir. 
401 nci maddeyi tadil eden tasarı Millet Meclisinde 
görüşülmüş, Adalet Komisyonu tarafından geri alın
mış, her halde bütçenin görüşülmesinden sonra yeni
den Genel Kurula getirilecektir . 

Bu meyanda Medenî Kanunun tadili konusunda 
çalışmalar yapılmış, Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
bir birifing neticesinde gözden geçirilmesi çalışmaları 
yapılmış, ancak Hükümetin istikrarlı olmaması sebe
biyle bu çalışmalar neticeye götürülememiştir. Adlî 
işlerin ağır yükünü hafifletebilmek istikametinde Ba
kanlık olarak bir türlü gerçekleştirme fırsatını bula
madığımız bu konu ilç birlikte sosyal ve ekonomik 

sorunların halli yanında vatandaşların hukuk açısın
dan eğitilmesi konuları da ağırlık kazanmaktadır. 

Hâkim ve savcı kadrolarının doldurulması konusun
da sevk edilmiş ve kabul edilmiş olan tasarı, elbette 
hâkim ödeneğinin sağlanması, askerlik önşartmın kal
dırılması sebebiyle bu kadrolarda bir dolgunluk temin 
edecektir. Ama mesleğe güvenin sağlanabilmesi için 
bölgelerin yeniden sınıflandırılmasına, hâkimler ve 
savcılar bakımından bölge farklılıklarının ortadan kal
dırılmasına zaruret görülmektedir. 

Tayin mekanizmasının tam bir adaletle yürütüle
bilmesi için her hâkim ve savcının dosyasında, mutla
ka bölgelere göre taksimata ayrılmış bir Türkiye hari
tasının bulunması ve savcının nereden nereye gittiği
nin o haritadan takip edilmesi usulünün son derece 
faydalı olacağına inanıyoruz. 

Adliye binaları ceza ve tevkif evleri konularında el
bette anlatılacak, söylenecek bazı hususlar vardır. 
Ama bütün bunlar yüksek teşkilâtın zaten malûmu 
olan hususlardır. 

Sözleşmeli personel konusunda bütçeden herhangi 
bir tahsisatın ayrıldığını göremedik. Adlî Tıp Müesse
sesinin randımanlı bir şekilde çalışabilmesi için eleman 
sıkıntısı çekiliyor; biz bu sıkıntıyı biran için sözleşmeli 
personelle temin etmeye çalışmıştık, bu hususta her 
halde düşünülmüş başka imkânlar vardır mülâhazası
nı taşıyoruz. 

Konuşmama son verirken biraz evvel buradan ko
nuşan bir arkadaşımın ifade ettiği hususlara başka açı
dan cevap vermek isterdim, ama vaktimiz dar. Ben 
kendileri gibi zamanı israf ve istismar etmek istemi
yorum.. Yarın İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşülür
ken kendilerine bu konudaki cevabı her halde sözcü 
arkadaşımız ifade edecektir. 

Adalet Bakanlığı 1975 yılı bütçesinin Bakanlık ve 
taşra teşkilâtına hayırlı olmasını gönülden temenni 
eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (M. S. P. ve A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
D. P» Grupu adına Sayın Altınsoy, buyurunuz 

efendim. 
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
D. P. Grupu adına Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında
ki görüşlerimizi arz etmek üzere yüce huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 1961 Anayasası, Adalet Ba
kanlığı fonksiyonunda haylice değişiklik yapmıştır. 
1961 Anayasasının yürürlüğe girmesinden evvel, siyasî 
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iktidarın, siyasî otoritenin hâkimler üzerinde tesirin
den sık sık bahsedilirdi. Hattâ, denebilir ki, siyasî 
edebiyatın mühim bir kısmını, müstakil mahkemeler, 
hâkim istiklâli, adalet istiklâli teşkil ederdi. 1961 Ana
yasası ile, elhamdülillah siyasî edebiyattan bu kısım 
tard edilmiş oldu. Ancak, 1961 Anayasasına istina
den çıkarılmış olan Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nu için, - kanun teklifinin altında imzası bulunan na
çiz bir arkadaşınız olarak - bu kar helvasını biz yap
tık, ama biz de beğenmedik demek mecburiyetinde
yim. 

Uzun yıllar adaleti istiklâlinden, hâkim teminatın
dan bahsedile edile, tıpkı Anayasanın bazı hükümlerin
de olduğu gibi, bu noktada da bazı reaksiyoner hare
ketler olmuş, bunun ölçüsü biraz fazla tutulmuş; onun 
için de, maalesef, bu kanun, uygulamada büyük ak
saklıklar ve muhterem adalet mensupları arasında hu
zursuzluklar yaratmıştır. Coğrafî teminat üzerinde ya
pılan tadilât, bir dereceye kadar bu huzursuzluğu ber
taraf etmiş görünüyorsa da, henüz tam rayına otur
muş bir adalet teşkilâtı mevcut değil. Temenni ederiz 
ki, çok hürmet ettiğim ve çok sevdiğim, Sayın Baka
nın - meslekten bir insan olması dolayısıyle - zaman
larında bu çalışmaya başlanır, Yüksek Hâkimler Kuru
lu Kanununun aksayan taraflarını, uygulamada orta
ya çıkan hatalarını ıslah edecek yeni bir kanun tadilâtı 
Yüce Meclise gelir biz de bunu ıslah etme imkânını 
buluruz. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığı bütçesinin 
uzun seneler Yüce Meclislerde görüşüldüğü sıralarda 
başlıca üzerinde durulan mevzularından birisi, bilhas
sa küçük şehirlerde ve kasabalarda mahkeme binaları 
olur. Bu uzun senelerden beri tenkit edilir, her sefe
rinde temennilerde bulunulur, fakat her nedense büt
çenin asıl Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında 
ve teknik seviyede hazrılanması sırasında Adalet Ba
kanlığı bütçesinde daima eksiltmeler kısılmalar yapı
lır. Bunlar da tabiî ki döner dolaşır, bir nevi Adalet 
Bakanlığının yatırımı olan binalardan kesilir. Onun 
için, hâlâ memlekette, affınıza mağruren, atların dahi 
bağlanmasına tenezzül edilmeyen binaların içerisinde 
icrayı adalet eden muhterem hâkimlerimizin bulun
duğunu hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; şüphesiz Türk Milleti adı
na icrai hükmeden hâkimin taşıdığı sıfat ve arkasın
da bulunan kanunî teminat kadar, huzuruna gelen ki
şiler üzerindeki görüntünün, binanın cesametinin, mah
kemenin mehabetinin de tesiri vardır. Bir kasabada 
çamurdan geçilmez bir sokağın nihayetinde kerpiçten 

bir damın içerisinde, soba dumanı ile islenmiş bir oda
da, her tarafı kırık dökük bir masanın arkasında icrai 
adalet eden hâkimin örfünden ve havfından karşıda 
bacağı titreyecek suçlu az bulunur. Görüntünün ve 
gj sterisin bilhassa adalette ehemmiyetine bir kere da
ha işaret etmek isterim. 

Binalar böyle olduğu gibi, binaların içindeki tefri-
şat da böyledir. Çoğu yerde Nuh'u Nebi'den kalmış 
masalar, hâkimin kendinin dahi oturacağı sağlam bir 
sandalyenin, bir koltuğun bulunmadığı bir vakıadır. 
Bu şartlar altında icraî adalet eden hâkimlerimiz eğer 
hâlâ, otoritelerini temin ediyorlarsa, bu, muhterem hâ
kimlerimizin mesleğe olan bağlılıkları ve kuvvetli şah
siyetleri kadar, milletimizin de bu müesseseye karşı 
duymuş olduğu saygıdan gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bina meselesi mevzuubahis 
olunca; bilhassa küçük şehirlerde hâkimlerin ve sav
cıların lojman ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiştir. Bir
çok kazalarda sırf oturacak yer bulunmadığı için hâ
kimlerimiz ve savcılarımız oradan kaçmak için âdeta 
yarış etmektedirler. Bir kazada kaymakamın bulun
madığı ahvalde jandarma kumandanı, tahrirat kâti
bi, hatta nüfus memuru kaymakama vekâlet edebilir; 
ama bir kazada tek hâkim bulunan - ki, kazalarımı
zın çoğu halen böyledir - yerlerde, hâkim olmadığı 
yerlerde hâkime vekâlet edecek bir başka adliye men
subu olmaz. Bu gayet tabiîdir. Onun için hâkimleri
miz, savcılarımız, yerine başkası gelinceye kadar bil-
mecburiye ikamet ederler; ama ilk fırsatta da kaç
manın çaresini ararlar. 

Bir başka yönüyle, efendim vatanın her tarafı 
Türkiye'dir, vatanperverlik bütün müşkül şartlara rağ
men vatana hizmet etmektir; denir. Denir ama mah
rumiyet, mütesaviyen taksim edilir, adaletle taksim 
edilirse katlanılmaya müstehaktır. Ama hâkim, aynı 
sene aynı mektepten mezun olduğu bir başka arka
daşını çok büyük bir şehrin çok konforlu adliyesinde 
icraî adalet ederken görürse, elbette ki ona özenir, 
elbetteki oraya gitmek ister. 

Bu vesileyle bir başka hususa da işaret etmek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığı, adliye 
binalarının yapımını kendi tahsisatıyle başlatır; fa
kat binaların projesi, yapımı ve yapımın kontrolü Ba
yındırlık Bakanlığına aittir. Bayındırlık Bakanlığı bir 
dev müessesedir, işi çoktur. Bayındırlık Bakanlığın
da adalet binalarının inşaatlarını kontrol etmek ve 
onların yapımını temin etmek için ayrıca bir daire 
yoktur; inşaat Dairesinde bakılır. Çok yüklü bir daire 
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olduğu için titizlikle üzerinde durulamaz. Çoğu za
man müteahhitlere verilen bu binalar, bir senede, 
azamı 2 senede bitecek diye mukaveleleri yapılır, ço
ğu 8 - 10 senede bazan neticelenir, bazan da bitme
den kalır; birkaç müteahhit değiştirir. Bu arada alel
acele bina bitecek diye bulunan namüsait bir binaya 
adliye teşkilâtı taşınır. Binamız bitti, bitecek diye 
ağır ceza reisleri, savcılar her gün, her hafta gelirler 
natamam binanın önüne, bakarlar geçerler; ama Ada
let Bakanlığının ve Adalet Bakanlığı mensuplarının 
ve hâkimlerin binanın bitip bitmemesi hakkında mü-
taahhitlere vesaireye herhangi bir ihtar, ikaz hakları 
bulunmadığı için sadece uzaktan seyrederler. Bu ha
lin bir başka yoldan ıslahında fayda mülâhaza et
mekteyim. Bir başka deyimle Millî Eğitim Bakan
lığının bazı inşaatları da böyledir. Gerçi teknik yön
den bütün inşaatların Bayındırlık Bakanlığında top
lanmasında bir yönü ile fayda vardır gibi görünür; 
ama Adalet Bakanlığının duyduğu sıkıntıyı, duyduğu 
ihtiyacı Bayındırlık Bakanlığının duyması mümkün 
değildir. Onun için inşaatına da kendisinin, hiç de
ğilse bir idarî yönden kontrol, murakabe ve takip 
imkânının bulunması lâzım gelir. 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy, süreniz bitiyor, bağ
layınız efendim. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Çok özür 
dilerim, galiba dağıttık, daha başka şeyler söyleye
cektim. Sayın Başkan, hemen arz edeyim. 

Bu vesileyle memlekette adaletin tevziinin daima 
şöyle olması temenni edilir : Çabuk, kolay, ucuz ve 
âdil karar. Ancak, bunun temini için lâzım olan şart
lar vardır. Halen mahkemelerimiz çok yüklüdür. 
Dosyalar üst üste yığılmaktadır. Bilhassa hukuk ve 
ceza mahkemelerinde her yıl devredilen en az 1,5 - 2 
misli yeni yılın dosyaları gelmektedir. Bunların ber
taraf edilmesi, bazı arkadaşlarımın beyanı gibi, sa
dece eksik olan hâkimlik kadrolarının tamamlanması 
ve doldurulmasıyîe mümkün değildir. Bunun sosyal 
sebepleri vardır. Sosyal sebepler ortadan kalkmadık
ça memlekette bir büyük sosyal ıslahat olmadıkça, 
mahkemelerde dosyalar yığılmaya devam edecektir. 
Hâkimleri çoğaltsanız da, dosya adetlerini azaltama-
yacaksınız. Çünkü, dosyanın azalması, daha fazla 
dosya devredilmesinin önlenmesiyle değil, arkasının 
kesilmesiyle, bir başka deyimle, memlekette ihtilâfın 
kökünün kaldırılmasıyle mümkündür. Hastalıktan 
sonra ilâçla tedavi yerine, hastalığın menşeini orta
dan kaldırmakla mümkündür. Bu büyük sosyal ısla
hat yapılmadığı müddetçe, hâkim ihtiyacı gittikçe ar

tacak, mahkeme ihtiyacı gittikçe artacak, dosyalar 
da gittikçe kabaracaktır. 

BAŞKAN — Efendim, süre bitti, lütfen bağlayı
nız. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Adalet 
Bakanlığı, bütçesinin Bakanlık mensuplarına ve mem
leketimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Gıyasettin Ka

raca, buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN KARA

CA (Erzurum) — Sayın Başakn, sayın milletvekilleri; 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına 1975 yılı 
Bütçe kanun tasarısı içerisinde yer alan Adalet Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz ve ifade 
etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, nerede bir cemiyet var
sa, orada mutlaka bir hukuk vardır. Hukuk, cemiyet 
hayatını tanzim eden kaideler topluluğudur. Bu kıs
tas; idare edilenlerin, en yüksek hâkimiyet sahibinin 
emirlerini itaatla karşılamak mükellefiyetini ifade 
eder. Şimdi burada ilk akla gelen sual şu olmalıdır. 
Kimdir bu en yüksek hâkimiyet sahibi? Demokrasi
lerde en yüksek hâkimiyet sahibi millettir. Yine de
mokrasilerde millet, bu hâkimiyet yetkisini, «millî ira-
'de» dediğimiz egemenlik hakkını kendi hür iradesiyle 
seçtiği yasama organı vasıtasıyle kullanır. Bu hukuk 
hiyerarşisinde idare edenlerle, idare edilenler var
dır. Hür demokratik nizamda bu iki kuvvet arasındaki 
düzeni, yani barış içerisinde yaşama hakkını hukuk 
kaideleri ve kanunlar vaz eder. Burada da aklımıza 
ilk gelen sual şu olmalıdır: Acaba hukuk nedir? Fel
sefî anlamada hukuk düzendir. «Düzen» tabirinden, 
insanlar tarafından yine insanlar için, muayyen in
sanî gayelere varmak dileğiyle teşkilâtlandırılmış olan 
bir durum kasdedilmektedir. Bundan şu sonuca var
mak istiyoruz. 

Demek ki, her Devletin bir düzeni vardır. Adalet 
Partisi Grupu olarak bizim istediğimiz ve savunma
sını yaptığımız düzen; insan haklarına dayalı, de
mokratik, layik, hürriyetçi, milliyetçi, ve sosyal ada
letçi bir düzendir. Türkiye'de kurulmasını, muhafa
zasını arzu ettiğimiz düzen, işte bu düzendir. Mücade
lemiz, demokratik düzen yıkıcılarına karşıdır. Göre
vimiz, demokratik hukuk devletinin varlığını kommak 
ve savunmaktır. 

Esasen, demokrasimizin kuralları bellidir. Bunun 
dışmda yeni bir demokrasiyi kurmak mümkün değil-
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dir. Eğer bir ülkede rejimin temeli hukuka bağlı dev
let esasına dayanmıyorsa, o ülkede demokratik rejim
den bahsedilemez. 

Yine, demokratik rejimin esas temeli hukuktur. 
Onun içindir ki, demokratik idareyi kabul eden ülke
lerde hukukun üstünlüğü prensibi caridir. Hukukun 
üstünlüğü ve hukuka saygı nasıl gerçekleştirilmelidir? 
Ülkemizde bu görev, kuvvetler ayrılığı prensibine gö
re, yargı erki yoluyle sağlanır. Bizde yargı erki, mah
kemelerde bağımsız hâkimler ve savcılar tarafından 
kullanılmaktadır. Birçok ülkelerde olduğu gibi, ülke
mizde de demokratik rejim düşmanları vardır. De
mokratik müesseseleri ve kuruluşları yıkmak ve tah
rip etmek isteyenler vardır. Milleti bölmek isteyen, 
parçalamak isteyenler vardır. Ülkeyi baştan başa sa
vaş alanı haline sokmak isteyenler vardır. Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal yapısını yıkmak ve tahrip etmek 
isteyenler vardır ve nihayet, ülkeyi başka bir modelle 
idare etmek isteyenler de vardır. Peki ama bu kötü 
emellerin, kötü fiillerin hain failleri işledikleri suçların 
cezalarını çekmeyecekler midir? 

Siyasetle uğraşmaları yasak olduğu halde, biza
tihi ve bilerek siyasetle uğraşan, maksatları belli, yön
leri belli bazı müseccel dernekleri ve ülkemizi aynı 
anda, aynı günde kana boyayarak, harp erenası ha
line getirenler hakkında neden takibata geçilmiyor? 
Cumhuriyet savcıları siyasetle uğraşan bu memur der
nekleri hakkında neden takibata geçmiyorlar? Neden 
susuyorlar? Üstelik kan kusup, kan akıttıkları halde 
sormak isterim; onlar susuyorsa, Sayın Adalet Bakanı, 
Cumhuriyet savcılarını neden vazifeye çağırmıyor? 
Bunları sormak bizim hakkımızdır. Bu görevleri yeri
ne getirmek de hizmete davet ettiklerimizin özbe öz 
vazifesidir. Türk Milleti adına icrai adalette bulunan 
sayın hâkimler ve sayın savcılar, rejimin teminatı siz
lersiniz, sizler kanunsunuz; sizlerden adalet istiyoruz, 
adalet, adalet.. (A. P. sıralarından alkışlar). Sizler ki, 
hükmettiğiniz kararlarla büyük Türk Ulusunun, bü
yük gücünü dile getiriyorsunuz ve yine, sizler ki, hük
mettiğiniz kararlardan dolayı yalnız vicdanlarınıza kar
şı sorumlusunuz. Hâkimler verdiği kararlardan do
layı Allah Korkusundan başka hiç bir endişeye ka
pılmamalıdırlar. Hâkime bu his ve inancı millî şuura 
sahip millet olarak biz vermeliyiz, millî şuura sahip 
Parlamento olarak biz vermeliyiz, içinde Allah kor
kusu, gönlünde insan sevgisi, ruhunda asalet ve fa
zilet aşkı taşıyan hâkim, Yüce Türk Milletinin kal
binde taht kurduğunu da bilmelidir. 

Çünkü, sizlerin elinizde Tanrı terazisi vardır; ke
fesine şeytan hilesi giremez. Aynı zamanda görev 

yaptığınız mahkemeler Tanrı adaletinin rahmet gölge-
sidir. O gölgede yaşamaktan masumlar ümidini kes
mezler. 

Ne yazık ki, Büyük Türk Milletinin mefahiri hâ
kim ve savcılarımız için, Anayasanın emrettiği ve 
134 ncü maddesinde zikredilen Hâkimler Kanununun 
şu ana kadar çıkarılmamış olması üzüntümüzü mucip 
olmaktadır. 

Zamanın tahdit edilmesi sebebiyle biraz da bakan
lığın kuruluşu, Merkez Teşkilâtı ve geleceği hakkın
daki görüş ve temennilerimizi arz ve ifade etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 1975 yılı Adalet Bakanlığı 
Bütçesi, 1974 yılı Bütçesine nazaran 107 milyon lira 
daha fazla bir meblağla bağlanmıştır. Az olmasına 
rağmen, geçen yıl bütçesine oranla bu fazlalığı yine 
de olumlu karşılamaktayız. Adalet Bakanlığı Bütçe
sinin Cumhuriyet Sentosunda müzakeresi sırasında 
konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu söz
cüsü, konuşmasında, 1974 yılı Bakanlık Bütçesinde 
gösterilen 11 hedeften hiç birisinin tahakkuk ettirl-
mediğini, hatta, değil bütçe gerekçesindeki hedefler, 
kalkınma planı ve yıllık programda kabul edilen ada
let reformu ile ilgili hedeflerden de hiç birisinin ger
çekleştirilmediğini fade etmiştir. Yine aynı sözcü, 
konuşmasına devamla aynen şöyle söylüyor. 

«Görülüyor ki, arkadaşlar, ne 1974 yılı program
larında, ne de 1974 bütçesinin hedeflerinde yazılı hu
suslardan hiç birisi gerçekleştirilmemiş ve gerçek
leştirilmesi yolunda herhangi bir girişmde de bulunul
mamıştır.» 

Bu hazin itiraf, devlet hizmetinin Türkiye'nin me
selelerinin üstesinden gelemeyecek kadar beceriksiz 
ve cılız bir hükümetin elinde bırakıldığının en açık 
misalidir. 

İnancımız odur ki, hükümetler, yapamayacakları 
şeyleri vaadetmemeli, vaadettiklerini de mutlaka yap
malıdırlar. Aksi takdirde hükümet programları ve 
vaatleri, halk nazarında itibar edilemeyen birer ya
zılı belge veya sözgelişi söylenmiş beyanlardan öte
ye gidemez. 

Gerçeği yansıtması bakımından, izin verirseniz, 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki, Cumhuriyet Se-
natosundaki diğer konuşmalara geçmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Adalet Partisi Grupu 
olarak adaletin çabuk ve süratli tahakkuk ettirilme
sinden yanayız. Mahkemelerde hak arayan taraflara, 
en kısa zamanda - demokratik Batı ülkelerinde ol
duğu gibi - ve en az masrafla anında müessir bir ada-
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letin tevziine taraftarız; böyle bir adaletten yana
yız. Bunun için de Türk adliye teşkilâtının maddeten 
ve manen takviye edilmesini, Batı demokrasilerinde 
uygulanan adlî mekanizmanın seviyesine ve hatta üze
rine çıkarılmasını arzu ediyoruz. 

Bunun için de Parti olarak bütün hüsnüniyetimiz
le gayret ve hizmet etme azminde ve kararında
yız. Bu hizmetlerin içerisinde maddî imkânlarla ya
pılacaklar olduğu gibi, sadece emek ve hizmet mah
sulü yapılması zarurî olanlar da vardır. 

Adaletin daha çabuk ve süratle yürümesi için usul 
kanunları üzerinde gerekli tadiller yapılmalıdır. Ha
len merî ve carî olan kanunlar ve mevzuatlar ara
sındaki ahenksizlikler giderilmelidir. 

Sayılan 12 bini aşan kanunların kodifikasyonu 
ve ayrıca gerekli ayıklamalar yapılmalıdır. 

Hâkim stajyerliği daha cazip, daha müessir ve 
verimli hale getirilmelidir. Bunların ilk tayinleri en 
az iki yıl müddetle ağır Ceza mahkemelerinin bu
lunduğu yerlere yapılmalıdır. 

Cezaevlerinde alınması gereken inzibatî tedbirler 
tek elden yürütülmelidir. 

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin daha 
elverişli şartlar altında yaşamaları ve yetişmeleri için 
her türlü insancıl tedbirler alınmalıdır. Bunların, 
cezaevlerinden çıkışlarında, cemiyete ve ailelerine 
daha faydalı bir insan durumuna getirilmeleri için 
tedbirler aranmalıdır. 

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilâtı Kanunu sü
ratle ele alınmalıdır. Adlî sicil ve arşiv esasına büyük 
değer verilmelidir. 

Kanunlar hazırlanırken memleektin sosyo - eko
nomik meseleleri gözönünde bulundurulmalı; vatan
daşların anlayabileceği bir dil ile kaleme alınmalıdır. 

Boş olan hâkim ve savcılık kadroları süratle dol
durulmalı, hazırlık tahkikatları, savcılık tarafından 
yürütülmelidir. Yüksek Hâkimler Kurulu, bunların 
bünyesinde teşekkül eden hâkim müfettişlik müessese
si ve Yüksek Savcılar Kurulu gibi Türk adalet hiz
metinin yegâne ümidi olan kuruluşların daha verimli 
bir hizmete girebilmeleri için, gerekli her türlü feda
kârlıklar ve hazırlıklar yapılmalıdır. 

Tarafsız bir adalet ancak tarafsız hâkimler tara
fından sağlanabilir. Tarafsızlık da, hiç şüphesiz ba
ğımsızlıkla olur. Hâkimler maddî ve manevî yönden 
bağımsızlıklarına kavuşmalıdırlar.. 

Adaletin tahakkukunda gücü ve emeği inkâr edi
lemeyen hâkim ve savcılar dışındaki adliye mensup
larına yeni imkânlar tanınmalı; adliye meslek okul-
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lan açılmalı; maaşları, günün değişen şartlarına göre 
yeniden ayarlanmalı; meslekî problemleri halledilme
lidir. Özellikle çocuklarının okutulmasında burs esa
sı veya buna benzer bir sosyal yardım sağlanmalıdır. 

Şunu bilmek lâzımdır ki, tarafsız bir adalet an
cak tarafsız hâkimler tarafından sağlanabilir. Taraf
sızlık, hiç şüphesiz bağımsızlıkla olur. işte bunun için
dir ki, hâkimler maddî ve manevî yönlerden bağımsız 
olmalıdırlar. 

Sayın Naim Talû Hükümeti tarafından çıkarılan 
7/7801 sayılı Kararname ile hâkimlere verilen ödene
ğin, bir evvelki hükümet tarafından iptal edilmesi 
üzüntümüzü mucip olmuştur. Ancak, Yüce Meclis 
tarafından yeniden bu kanunun çıkarılarak, hâkimlere 
brüt maaşlarının % 50'si nispetinde bir ödenek veril
mesi tekrar - az da olsa - memnuniyetimizi mucip 
olmuştur. 

Muhterem arkaadşlarım, vaktin dolması sebebiyle 
konuşmama son verirken, insanlık idealinin en müm
taz kisvesi altında icrai adalette bulunan bütün 
hâkimlerin ve savcıların, hak bildikleri şaşmaz adalet 
yolunda ilelebet yücelmeleri ve yükselmeleri dileği ile 
Adalet Bakanlığının değerli mensuplarına ve adaletin 
tevziinde hizmeti geçen tüm personeline yürekten ba
şarılar dile, 1975 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesinin 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allahtan 
niyaz eedr, grupum adına muhterem heyetinize en 
derin saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca. 
Gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 
Şahıslar adına Sayın Nadir Lâtif İslâm, buyuru

nuz efendim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanlığı Bütçesi 
vesilesiyle görüş ve temennilerimi arza geçmeden ön
ce, muhterem heyetinizi saygıyle selâmlıyorum. 

Adaletin mülkün temeli olduğu esası karşısında, 
Adalet Bakanlığı Bütçesinin çok daha geniş, çok daha 
imkân verici olması gerektiğini belirtmek isteriz. An
cak, müzakerelerin bu safhasında gider artırıcı ve 
bütçe denkliğini bozucu teklifler, getirmek mümkün 
olmayacağından, konuşamamızı daha ziyade masraf 
getirmeyecek çalışmalar ve hedefler üzerinde, daha 
doğrusu bir nokta üzerinde toplamak isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, adalet denge demektir. 
Adaletin ve hukukun denge sağlayan esaslı unsurla
rından biri, müspet unsuru, kanunlar ve öteki mev
zuat külliyatıdır. Bu bakımdan öncelikle kanunları-
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mızın ve öteki mevzuatımızın durumu üzerinde be
yanda bulunmak gerekli olmaktadır. 

Türkiye'de bugün yürürlükten olan kanun, tüzük, 
kararname ve yönetmelik sayısının ve listesinin bi
linmesinin, asgari bir zaruret olduğunu kabul etmek 
gerekir. Ancak, hemen belirtelim ki, adaletin, den
genin ve hukuku tesadüflere bırakmamanın bu birin
ci şartı dahi, bugün mevcut kabul edilemez. Burada 
bir yakın hatıramızı nakletmek isteriz. 

Türkiye Barolar Birliğinin gayreti ile 1972 yılı 
Nisanında toplanmış olan, Birinci Türk Hukuk Kong
resine, Adalet Bakanlığının temsilci ve yetkilileri de 
katılmışlardı. Çalışmalar sırasında kanunlarımızın ve 
tüzüklerimizin sistematiği konusunda Bakanlık tem
silcilerine sorular yönelttik. Aldığımız cevapta, «Ada
let Bakanlığının elinde, kanunlarımızın ve tüzükleri
mizin bir resmî meriyet cetvelinin bulunmadığını, 
hangi kanun ve tüzüğün ve öteki hukukî kuralların 
mevcut olduğunu kesin olarak bilemedikleri» yer alı
yordu. Aynı durum, kongrede bulunan bir Sayın Yar
gıtay üyesince de doğrulandı «Yürürlükten kalkmış 
kanunların varlığı ve yürürlükte olduğu zannı ile mah
keme kararlarının bozulduğunun bile vaki olabildiği
ni» üzüntüleriyle birlikte teyit ettiler. Bu durum, dev
letin temeli kabul ettiğimiz, mülkün temeli saydığı
mız adaletin tecellisinin âdeta bir bilmece çözümü 
gibi ve tesadüfe bağlı kaldığının ifadesini teşkil et
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, adalet hayatımızın hatta 
bütün Devlet ve hukuk sistemimizin en başta gelen ve 
halli lâzım gelen meselelerin biri, kanun ve tedvin sis
temimizdeki karışıklık ve bunun giderilmesi meselesi
dir. Bu konudaki aksaklıkları şöylece gruplandırmak 
mümkündür : 

1. Kanun adlarındaki ve başlıklardaki isabetsiz
lik ve sistemsizlikler; 

2. Kanun numaralarındaki düzensizlikler, seri 
çeşitleri; 

3. Dil ve yazılıştaki çelişkiler; 
4. Birbiriyle ilgili kanunların çeşitli hükümlerin

deki tutarsızlıklar; 
5. Tasnif ve tertipteki sistemsizlikler; 
6. Kaldırılan hükümlerle ilgili tutarsızlık ve sis

temsizlikler. 
Belirttiğimiz bütün bu bozukluk ve aksaklıkların 

giderilmesi köklü ve takipçi hizmet ve himmetle müm
kün olabilir. Bu konuda gerçi zaman zaman bazı 
gayretler gösterilmemiş değildir. Meselâ; ilk önemli 
gayret olarak, 1956 yılında devrin Adalet Bakanı ve 
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I halen de Millet Meclisi üyesi Sayın Profesör Hüseyin 
I Avni Göktürk'ün, bu aksaklıkların giderilmesi ko-
I nusundaki hazırlık çalışmalarını hatırlamak gereklidir. 

Daha sonraki yıllarda, Türkiye ve Ortadoğu Âmme 
İdaresi Enstitüsü tarafından da bu konularda çalışma-

I 1ar ve hazırlıklar yapılmıştır. Ancak, burada tafsiline 
zamanın müsaade etmediği sebeplerle bu teşebbüs de 

I sonuçlanamamıştır. 
1972 de, Türkiye Barolar Birliğince tertiplenen, 

I Birinci Türk Hukuk Kongresinde, genellikle hukuk 
ve adalet reformu konusunda ve bu arada kanunla
rımızın tedvin sistemindeki aksaklıkların düzeltilme-

I si yönünde çeşitli ve değerli tebliğlerle isabetli tavsi
ye ve teklifler yapılmıştır. Bu arada Askerî Yargıtay 

I eski Başsavcısı Sayın Fahri Çoker'in bu konulardaki 
çalışma ve tekliflerini müşahhas ve ele alınması fay
dalı bir başlangıç çalışması saymak mümkün ola
bilir. 

Adalet Bakanlığınca bu konularda yapılacak çalış
malarda bu kongredeki ileri sürülen teklifleri değer-

I lendirmenin sonuç almayı çabuklaştırabileceğini dü-
I şünmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, adalet mülkün temeli, fakat 
devlet ve toplum büyük ıstıraplar, sarsıntılar kaosu 

I içinde. Şu halde bozukluğun temel nedenlerinden biri 
I ve belki de birincisinin adaletteki dengesizlik olduğu

nu kolaylıkla kabul etmek gerekir. 
I Gerçekten umumî manzaraya baktığımızda Türki

ye'de davalar her gün âdeta bir geometrik dizi hızı 
I ile çoğalmakta, buna karşılık hâkim sayısındaki açık

lar da günden güne artmakta. Adalet namına verilen 
I mahkeme kararlarının adaletsizlik olduğuna peşinen 

inanmış olma içgüdüsü ile her dört - beş yılda bir 
Yüksek Meclislerden genel af kanunu çıkarılmakta, 
hapishaneler dayanılmaz birer ıstırap yuvası halini 

I almış, Yargıtaydan kararların senelerce gecikerek çık
ması normal bir manzara teşkil ediyor. Mahkemelerin 

I yükünü sırtında taşıyan yardımcı adliye personelinin 
I haklı dertlerine çare bulmak imkânı yok. Savcıların 
I elinde hiç bir fennî ve teknik imkân ve vasıta bulun-
I muyor. Adaletin en büyük mesnedi olarak, delillerin 
I en zayıfı ve yanıltıcı olanı şahitliğe dayanılıyor. En 
I geçerli tahkikat yolu olarak karakollarda kanun dışı 
'I baskı usulleri hâlâ revaç bulabiliyor. 
I Adlî tıp müessesesindeki kadrolarda bir boşalma 
I halinde bunun yıllarca doldurulması mümkün olamı

yor. Adlî tabiplik görevleri âdeta bir tahammül mese-
I leşi ve bir angarya hizmeti sayılacak bir hal gösteriyor. 
I Mahkemelerdeki yemin formülleri ise değerini ta-
J mamen kaybetmiş, izafîlik gösteriyor ve işte devlet 
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adına adalet denilen, temellerinin tahkiminin gerekli 
olduğuna herkesi inandıran sebeplerden birkaçı. 

Muhterem milletvekilleri, Türk adaleti ve hatta 
bütün Türk hukuk hayatı ve sistemi kısaca Türk Dev
leti gerçek bir feroma, bir hukuk reformuna muhtaç
tır. Ancak bu reformun, bunu başarılı şekilde sonuç-
landırabilmiş otelci memleketlerin uyguladığı olumlu 
ve geçerli metot ve sistemlerle yapılması da şarttır. 
Meselâ; Fransa'da yapılmış olan idarî reformda tat
bik edilen usul veçhile, hukuk reformunun da, bu
nu yürütecek, planlayacak, tavsiye edecek ve sonuç
larını takip edecek bir reform merkezi marifetiyle 
gerçekleştirilmesi gerekli ve zaruridir. 

Bu reform merkezinin siyasî iktidarların ve gün
lük olayların etkilerinden korunması ve reformun 
bir millî hedef ölçüsü içinde teşkilâtlandşHrıası lâ
zımdır. Bu yönden belki de bu reform merkezinin 
Adalet Bakanlığı bünyesi dışında müstakil ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine veya Başbakanlığa bağlı bir 
ünite haline getirilmesi faydalı olur. 

Bu reform merkezinin yapacağı iş, tespit edilmiş 
reform hedefleri istikametinde geerkli araştırmaları ve 
koordinasyonu yapmak, gerekli malzemeyi bütün ku
ruluşlara ve bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
istifadesine vermek ve çıkarılan kanunların tasnifi, 
neşri, yürürlük ve meriyet cetvellerinin tanzimi, ta
mimi ve hukuk düzeninde beliren her türlü değişiklik 
ihtiyaçlarının tespit ve değerlendirilmesi gibi çalışma
larda bulunmak olabilir. 

Böyle bir reform merkezinin, Parlamentonun veya 
Başbakanlık veya bakanlıklar bünyesindeki kanunlar 
müdürlükleri ile ilgisi yoktur. Bunu karıştırmamak 
lâzımdır. 

Bu tekliflerimiz mücerret ve tatbiki mümkün ol
mayan teklifler değildir. Bunun geçmişte ve dışarıda 
başarılı uygulamaları olmuştur. Bizde de daha fazla 
gecikilmeden bu konunun ele alınması ümit ve temen
nisini tekrarlamak isteriz. 

Sayın milletvekilleri, hukuk ve adaletimizin içine 
düştüğü durumda çeşitli sebeplerin etkisi olmakla be
raber bunun başta gelen nedenlerinden birinin de 
mevzuatımızdaki kaynak çeşitliliği olduğu şüphesiz
dir. Belki zamanın, günün, aksi ortaya konulamamış 
şartları ve gerekçeleri içinde kısa zamanda çeşitli ana 
kanunların dışarıdan alınması zorunlu olmuştur. An
cak, bu kanunlar alınırken ileri sürülmüş benimseme 
sebepleri bir birinden tamamen farklı, hatta zıt ol
muştur. Meselâ Türk Medenî Kanunu İsviçre'den 
iktibas edilirken, bunun en yeni kanun oluşu tercih 

J sebebi yapılmış; buna karşılık italyan Ceza Kanu
nundan alınan Ceza Kanunumuz için bu ölçü göz-
önündc tutulmamıştır. Zira, İtalyan Ceza Kanunu da 
evveliyat itibariyle 1859 tarihlerine dayanmaktadır. 

öte yandan, Ceza Kanununun tamamlayıcısı ol
ması gereken Ceza Usulü ise, bambaşka memleketler
den, Alman Ceza Usulünde yararlanılarak alınmıştır. 

I Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Ancak şunu 
I unutmamak gerekir ki, bir topluma en uygun hukuk 

sistemi kendi bünyesinin ve kendi şartlarının içinden 
meydana getirilen sistem olabilir. Biz buna kısaca 
millî hukuk sistemi diyoruz. Millî bir hayata, milîî 
bir devlete, millî bir toplum anlayışına, kısaca milli
yetçiliğe ne derece inanıyor ve önem veriyorsak, millî 
bir hukukumuzun meydana getirilmesi zorunluluğunu 
da o ölçüde şart sayıyoruz. İstikbalin hukuk alanında 
da bizi gerçek ve müspet ve tarihe dayalı millî bir sis-

j teme kavuşturacağına olan ümidimizi ve inancımızı 
tekrarlıyoruz. 

Sözlerime son verirken, Adalet Bakanlığı Büt
çesinin bütün Türk Milletine, Adalet Bakanlığı teş
kilâtı ve mensuplarına hayırlar getirmesini Allahtan 
niyaz eder, Yüce Heüetinize saygılarımı tekrarlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın islâm. 
Adalet Bakanı Sayın Hayri Mumcuoğ'u, buyurun 

efendim. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın Başkan, Yü
ce Millet Meclisinin değerli üyeleri; Adalet Bakanlığı 
bütçesinin müzakeresi vesilesiyle kısaca maruzatta bu
lunmak üzere huzurunuzdayım. 

Adalet meselelerine nüfuz etmiş arkadaşlarımızı 
dinledik. Bunları dikkatle izledim, istifade ettim. Şim
di izin verirseniz genel nitelikte ve çok kısa bir su
nuşta bulnacağım. Bu sunuşlarım aynı zamanda bir
çok değerli arkadaşlarımızın dileklerine de cevap ni
teliğini taşıyacak, ayrıca soru yönelten arkadaşlarımı
za da arzı cevap edeceğim. 

Konuşmam, infaz müesseselerini de kapsamak 
üzere teşkilâta, mahkemelere gelen iş miktarına ve 
yasalar üzerindeki çalışmalara ve alınması lâzım ge
len tedbirlere ilişkin olacaktır. Teşkilât konusundaki 
maruzatım belki bidayette sıkıcı olabilir, ancak yönel
tilen bir kısım sorular nedeniyle bunların izahı zorun
lu göründüğü için, çok kısa bir süre için tahammülü
nüzü istirham edeceğim. 

Bugün fonksiyonel ilişikisi bakımından da merkez 
I teşkilâtında iki anayasal kuruluş vardır; birisi Yüksek 
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Hâkimler Kurulu, diğeri Yüksek Savcılar Kurulu. 
Adalet Bakanının bu iki kuruluşla olan ilişkisi deği
şiktir. Yüksek Hâkimler Kuruluna Adalet Bakanı ge
rektiği zaman riyaset eder; bir kısım kararlarına kar
şı itiraz hakkı vardır; hâkimler hakkında disiplin ko
vuşturmasını gerektiğinde Yüksek Hâkimler Kurulun
dan talep eder. îdarî yönden Adalet Bakanına bağlı 
olan Cumhuriyet savcılarının bütün özlük işlerinin di
siplin muamelâtının yürütüldüğü Yüksek Savcılar Ku
rulunun ise tabiî başkanıdır; riyaset eder ve vekâlet bün
yesinden de ayrıca müsteşar, Özlük îşleri Genel Mü
dürü kurulan tabiî üyeleridir. Yargıtaydan gelen dört 
zat, kurulun aslî üyeleri ve çoğunluğu teşkil eden üye
leridir. 

Sayın milletvekilleri, bunun dışında Bakanlık mer
kez teşkilâtı, bir arkadaşımın değindiği gibi hakika
ten imparatorluktan müdevver ve bugün genç kuşak
ların ismini telâffuzda dahi müşkülât çektiği Adliye 
Nezareti Vezaifi Nizamnamesine göre yöneltilir. Bu 
kanun hükmündeki tüzüğe göre Adalet Bakanlığında, 
Müsteşar hık ve Özel Kalem Müdürlüğü dış.snda umum 
müdürlükler mevcuttur. Ceza' İşleri ve Hukuk İşleri 
Umum Müdürlüğü, Teftiş Heyeti ayrı bir tüzükle 
doğrudan Bakana bağlıdır. Ceza ve Tevkifevleri Ge
nel Müdürlüğü özel bir kanunla bilâhara kurulmuş 
ve Bakanlık bünyesinde yer almıştır. Evvelce bunun 
düşünülmemiş olması, Cezaevleri idaresinin 1929 yı
lına kadar İçişleri Bakanlığı na bas h olması nedeniyle
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Adalet Bakanlığını 
ilgilendiren bütün kanun hazırlıkları, parlamento ile 
olan ilişkileri başlıca bu umum müdürlükler tarafın
dan yürütülür. Vekâlete ait diğer kanunların tahmil 
ettikleri görevler de diğer umum müdürlükler tarafın
dan yürütülür. Teftiş Kurulu, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun müfettiş hâkimlerinin denetlediği mahkeme
ler dışında kalan bütün savcılıkları ve adliye dairele
rini denetler. Başarılı bir kuruluşumuzdur. 

Hukuk İşleri ve Ceza İşleri, Ceza Tevkifevleri 
Umum Müdürlükleri; bunlar da takdire şayan bir me
sai içinde, noksan kadro ile kendilerine verilen işleri 
yürütmekle meşguldürler. 

Özlük îşleri Genel Müdürlüğü, Vekâlet bünyes-' 
içinde yer alan ve özellikle savcılara ait muamelâtı 
ve diğer personele ait muamelâtı yürütür. Yalnız 7 
kişilik bir kadroya sahiptir. Kadrosu, 7 kişiliktir ve 
hâkim sınıfından zevattan müteşekkildir. Diğer mü
dürlüklerden söz etmeğe gerek görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teşkilât konusunda, 
taşra teşkilâtına değinirken, hiç şüphe yok ki, adliye 
mahkemeleri teşkilâtından bahsetmek isterim. Adliye 
mahkemeleri teşkilâtı, hemen Cumhuriyetimizi takip 
eden 469 sayılı ve seriye mahkemelerinin ilgasını ve 
istisna mahkemelerinin keza kaldırılmasını ve hâkim 
teşkilâtında tadilâta mütedair olan 469 sayılı Yasaya 
göre vazife görür. Bu yasaya göre evvelâ Türkiye'de 
vazifeleri kanunla muayyen sulh mahkemeleri ve il
kenin adı ile anılan ve - dikkatinize bilhassa arz et
mek istiyorum - 1 reis ve 2 azadan mürekkep asliye 
mahkemeleri ve ondan sonra da Ceza Mahkemeleri 
Usulü Kanununun 421 nci maddesine göre vazifesi 
tayin ve tevazzuh eden ağır ceza mahkemeleri ve bu
nun fevkinde de Temyiz Mahkemesi vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin darlığı benim faz
la tafsilât vermeme imkân vermiyor. Bu yasaya göre 
634 mahalde adlî teşkilâtımız vardır. 79 mahalde 102 
müstakil ağır ceza mahkemesi, 37 yerde 37 mürettep 
ağır ceza mahkemesi vardır ki, bu mahkemeler bir 
arkadaşımın haklı olarak tenkit ettiği gibi, mahallî 
hukuk ve ceza hâkimlerinin iştirakiyle ayrı bir reisin 
riyasetinde teşekkül eden mahkemelerdir. 297 çift 
hakimli mahkememiz, 360 tek hakimli mahkememiz, 
ağır ceza merkezlerinde 209 asliye hukuk, 47 asliye 
ceza, 84 sulh hukuk, 10 sulh ceza, keza 12 çift hakim
li asliye hukuk, 10 sulh hukuk, 1 asliye ceza, 5 sulh 
ceza, 3 sulh mahkemesi vazife görmektedir. Ayrıca 
2 nahiyede sulh mahkemesi vardır. Ağır ceza mer
kezlerine 31 yerde sulh mahkemesi, 10 tane toplu ti
caret mahkemesi, 7 icra hâkimliği, 69 tapulama mah
kemesi, 18 geçici toprak mahkemesi, 34 müstakil iş 
mahkemesi, 6 yetkili iş mahkemesi, 3 müstakil trafik 
mahkemesi, ve 5 Devlet güvenlik mahkemesi vardır. 
512 yerde, icra dairesi kurulmuştur, 122 yerde, iş hac
mi müsait olmadığından icra dairesi kurulmamıştır. 

İnfaz müesseselerimiz; 639 ceza ve tutukevimiz 
vardır. Bunlardan 208 cezaevimiz maalesef arkadaş
larımın tavsif ettiği gibi: kiralık; asgarî insanî ve sağ
lık şartlarından yoksun binalardandır. 93'ü Devlete 
ait eski binalarda, 22'si Devlete ait ve kısmen mak
sada elverişli binalarda, 287'si de Cumhuriyet devrin
de yapılmış yeni tip üzerine inşa edilmiş binalardır. 
7 açık cezaevimiz, 11 yarı açık cezaevimiz, 2 çocuk 
ve ıslah cezaevimiz, 1 ıslahevimiz, 3 çocuk cezaevimiz 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada yeri gelmişken 
arz edeyim, bu yıl inşası ikmal edilecek olan Eskişe
hir ve Erzurum çocuk ceza ve ıslahevleriyle, çocuk 
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ceza ve ıslahevi eri konumuz halledilmiş, memleket 
ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teşkilâtta 4876 hâkim 
ve Cumhuriyet savcısı kadrosu vardır. Bu kadronun 
1787'si savcılık sınıfına, 3089'u hâkimlik sınıfına ait
tir. Yine burada tahsilden içtinap ediyorum, bu kad
rolarda bine yakın münhal vardır. Çünkü bütçeyi tak
dim ettiğimiz zaman, buradaki münhal sayısı 789 ci
varında idi. 

Diğer talî personel dediğimiz kadrolar yeterli öl
çüdedir. îzin verirseniz, teşkilâta ait maruzatımı ta
mamlamak için, adalet hizmetlerinin görüldüğü, ada
let binalarının yerleşme durumundan da çok kısa 
bahsedeceğim. Yalnız ve yalnız 39 adet müstakil ada
let binamız vardır ki, bu binalar da bugün kifayetsiz 
hale gelmiştir. Geçen sene başlattığımız bir gayret an
cak dün semere vermiştir, Başkentimiz Adalet Sarayı 
için tefrik edilen arsanın istimlâki, kabul buyurduğu
nuz bir aktarma kanunuyle gerçekleşmiş ve istimlâk 
bedeli yatırılmak üzere bulunmuştur. Çok temenni 
ederim ki, Başkentimize Atatürk'ümüzün Başkentine, 
Ankara'ya yakışır bir binanın inşası kısa süre içinde 
gerçekleşsin. 

BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Yargıtayımız da bina durumu itibariy
le müşkül durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen arz edeyim, mah
kemelere gelen iş hepimizi düşündürücü niteliktedir. 
Mahkemeler ve icra dairelerine gelen iş 6 milyonun 
üzerindedir. Hukuk ve ceza mahkemelerine gelen iş 
2 600 000 civarındadır. 

Yasalar üzerindeki çalışmalarımız; güvenoyu al
mamış bir Hükümet olarak, selef Hükümet tarafın
dan Yüce Parlamentoya sunulan bütün tasarılar ön
celikle benimsenmiş, müzakerelerinin devamı Yüce 
Parlamentodan arz ve rica edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarım çoğuna de
ğindi, adlî zabıta teşkiline mütedair olan tasarı, halen 
Bakanlar Kurulundadır. îş Mahkemeleri Kanunu sevk 
edilmiştir. Hakikaten, Çocuk Mahkemeleri Kanunu 
bugün yürürlükte olmaması bir büyük noksandır. Bu
nun üzerinde çalışmalar bitmek üzeredir. Bunun üze
rindeki çalışmaların gecikmesinin haklı nedenleri var
dır. Merkez Teşkilât Kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu kısa maruzatım - Sa
yın Başkan bir dakika olsun müsamaha ederse arz 
edeceğim - şu sonucu, şu acı gerçeği ortaya koymak
tadır : Türk vatandaşı, mahkemede işinin süratle, su

huletle, kolaylıkla ve ucuz olarak görülmemesinden 
mustariptir. Alacak davaları, taşınmaz mal davaları, 
ceza davaları; bazıları yıllarca sürüp gitmektedir. Sa-
nıklılık hali sürüp giden vatandaşın, neticede beraat 
etse dahi ıstırabını temine imkân yoktur. Onun için 
değerli arkadaşlarım, mesele üzerine eğilmek lâzımdır. 
Bunların hepsini vakit olsaydı tafsileıl arz edecektim. 
«Nasıl birden karşılanır?» Sorusu ile cevaplandırılı
yor, «Nasıl olur bunlar?» 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın ikinci kıs
mında, yalnız sosyal ve iktisadî meselelerin Devlete 
tahmil ettiği yük bakımından, Anayasa Devlete yü
rütme organlarına mehil vermiştir. Malî imkânların 
elverdiği ölçüde bunlar gerçekleştirilir» demiştir. Fa
kat adalet hizmetine taalluk eden mesaide," Anayasa
nın böyle bir mehil verdiği kabul edilemez. 

10 ncu maddeyi lütfedin inceleyin, 32 nci maddeyi 
lütfen inceleyin. Vatandaşa eziyet ve işkence yapıla
maz hükmünü koyan ve «Her vatandaş meşru bütün 
yollardan istifade ederek davacı ve davalı olarak hak
kını mahkemelerde arar» diyen Anayasa; «maddî, 
manevî varlığını geliştirmeye engel bütün siyasî, ikti
sadî, hukukî engelleri ortadan kaldırır»' diye yürütme 
organına, Devlete emir veren Anayasa, asgarî insanî 
şartlardan, sağlık şartlarından yoksun olan cezaevle
rinde bir mahkûmun cezasının infazına müsaade ede
mez. Bir vatandaşın bir davasının yıllarca uzamasına 
müsaade edemez. 

Muhterem arkadaşlarım, peki ne yapmalı? Arka
daşlarım, evvelemirde dava sayısını azaltmalı, hâkim 
kadrosundaki boşluğu doldurmalı. Her dava içtimaî 
marazın, içtimaî hastalığın bir işaretidir. Davaları 
azaltalım demekle, yasaların ıslahı ile bu mümkün ol
maz. Sosyal ve iktisadî sebeplere bağlıdır davaların 
hepsi. Bunun için diyorum ki, sosyal ve iktisadî me
selelerin halli uzun zamana vabestedir; fakat bir kısım 
yasaların değiştirilmesi hem Anayasa emridir, hem de 
30 yıldır Türkiye toplumundaki yapısal ' değişikliği 
nazarı itibara alırsak, zarurîdir. Bu yasalar, Anayasa
mızın ruhuna, sözüne, özüne uygun olarak değiştiril
diği takdirde, mümkün olduğu kadar davalar azalır. 
Kadroları da bu itibarla tamamlarsak, bu iş bir ölçü
de mana ve değer iktisap eder. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz bitti efendim, 
üzülerek ifade ediyorum; durum bu efendim. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Şimdi sorulara arzı cevap edeceğim. 

Şunu hemen belirteyim; Yüce Parlamentonun dik
katine sunduğum bu husus; inşallah - bizim Hüküme-
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tin yapacağı iş değil - gelecek yürütme organları ta- i 
rafından yürütülür, yerine getirilir ve hakikaten ada
let hizmetleri kemaliyle yürür. 

Bir ülkede yargı organı kemaliyle çalışırsa, o ül- I 
kedeki millet, kötü hükümetlere de tahammül edebi
lir. 

Arkadaşlarımızın sorularına... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular var zaten efen- I 

dim. Süreniz epeyce geçti. Sorulan konuşmanız bün- I 
yesinde tabiî cevaplandırmanız gerekiyordu. Ancak I 
bazı sayın üyelerin soru istekleri var. Bunları ben za- I 
tıâlinize tevcih edeceğim, kendileri adına. Bu arada I 
konuşmanızda cevaplamak istediğiniz somları da bel- I 
ki arkadaşlarımız soracaktır. îzin verirseniz ben soru- I 
lara geçiyorum efendim. I 

ADALET BAKANI HAYRÎ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Lütfediniz efendim. I 

BAŞKAN — Efendim, Denizli Milletvekili Sayın 
Fuat Avcı, «Son zamanlarda sol basında ve Parla- I 
mento kürsülerinde faşizm, kötülenmektedir. Bu se- I 
beple; I 

A) Türkiye'de bir faşizm var mıdır? Varsa un- I 
surları nedir? I 

B) Yoksa bu husus niçin ileri sürülmektedir?» I 
Diye soruyorlar. I 

Efendim sorunun birinci kısmı bu. İzah edebildim I 
mi, bilemiyorunj. I 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Anladım1 efendim. I 

Sayın Başkan, bu akademik bir soru. Yalnız, «fa- I 
şizm» dendiği zaman bir rejimin adı olur. Türkiye'de I 
demokratik düzen, demokratik rejim hâkimdir. «Tür- I 
kiye'de faşizm vardır» demek, benim için mümkün I 
değil bu (A. P. sıralarından alkışlar.) Evet efendim. I 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. I 
İkinci sorusunda; «Ayrıca Türkiye için bir komü- I 

nizm tehlikesi var mıdır? I 
A) TÖB - DER'in toplantılarında meslekî husus- I 

lar mı konuşulmuş, yoksa Türk Ceza Kanununun 141, I 
142 ve sair hususları mı konuşulmuştur? I 

B) TÖB - DER hakkında Cumhuriyet savcıların- I 
ca ne gibi muamele yapılmıştır?» diye sormaktadır 1 
Sayın Avcı. I 

ADALET BAKANI HAYRÎ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Şimdi, Sayın Başkanım, Türkiye'de ko- I 
münizm tehlikesi var mıdır? Bu da tamamen sübjek- I 
tif değer ölçülerine göre cevaplandırılacak bir konu- I 
dur. Türkiye'de, mahkemelerde, 141, 142 nci madde- I 
lere göre, mahkûm olan kişiler vardır. Şimdi bir ki- [ 

sim. zevat, Türkiye'de 5 kişi de mahkûm olsa «Ey
vah, Türkiye'de komünizm aldı yürüdü» diyebilir. 
Yani Türkiye'de bu anlamda «komünizm tehlikesi 
vardır.» demek keza benim için mümkün değil. Türk-
Ceza Kanununun 141, 142 nci maddelerinin Anaya
saya aykırı olmadığına, Anayasa Mahkemesi karar 
vermiştir. 141, 142 nci maddelerin ihlâli halinde, Cum
huriyet Savcıları harekete geçmekte, mahkemelere 
dava açmakta ve mahkemelerde mahkûmiyet karar
ları çıkıp, Yargıtay 9 ncu Dairesince de bilhassa Dev
let güvenliğini ilgilendiren mesailde, bu kararlar tas
dik edilmekte veya bozulmaktadır. Bu itibarla, «Tür
kiye'de komünizm tehlikesi var mıdır?» Sorusu, arz 
ettiğim gibi, sübjektif değer ölçülerine göre cevaplan
dırılabilir. Benim naçiz görüşüme göre, «Bir komü
nizm tehlikesi vardır» iddiası, benim kabul edebilece
ğim bir mevzu değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Köylüoğlu; «Ankara Adalet Sarayı inşaa

tı ne vaziyettedir? İzahat verilmesini rica ederim» 
derler. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Ben, adliye binalarının yerleşme duru
mu hakkında izahat verirken, büyük bir memnunluk
la ifade ettim, Ankara Adalet Sarayının arsası istim
lâk edilmiştir. Bedeli bugün yarın ödenecektir. Bu 
safhadadır. Ben de meslektaşım Sayın Köylüoğlu gi
bi çok temenni ediyorum; inşaata süratle başlansın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

benim de sualim var. 
BAŞKAN — Efendim, elimdeki, daha evvelce gel

miş olan soruları sorduktan sonra, sorularınızı alaca
ğım Sayın Karaatlı. 

Sayın Köylüoğlu yine, «Siyasetle iştigali mer'i ka
nunlara göre yasak olan bazı dernek ve sendikaların 
dün ve bugünkü tutumları hakkında yapılan kanunî 
muamele nedir? İzahat verilmesini rica ediyorum» 
diyor efendim. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Efendim, bu tahmin ediyorum, 16-17 
Şubat müessif olayları nedeniyle yöneltilen bir soru
dur. Zabıtadan intikal eden evrak ve sanıklar üze
rinde Cumhuriyet savcıları henüz hazırlık tahkikatına 
başlamışlardır. Sonuç alınmamıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ünsür, soru sormak istediniz. Buyurun efen

dim. 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Birinci 

sorum Sayın Başkan : 1803 sayılı Af Kanunundan 
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sonra Türkiye'de kaç kişi tekrar hırsızlık dolandırıcı
lık veya sahtecilikten hüküm giymiş veya tutuklan
mıştır? 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Şimdi efendim, filhal detaya girerek 
arzı cevap etmem mümkün değil. Yalnız, af yasası
nın bidayetinde 44 838 hükümlü ve tutuklu bu aftan 
yararlanmıştır. Bugün için cezaevine bu suçları işle
yenlerden pek az sayıda hükümlü intikal etmiştir. 

Zabıtları da ayrıca incelemek suretiyle arkadaşla
rımın cevapsız kalan sorularına cevap vereceğim, ay
rıca detaylı olarak bildireceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ünsür, diğer sorunuzu soru
nuz. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Anarşik 
ve komünist hareketleri dolayısıyle 141 ve 142 nci 
maddeye göre mahkûm olup, 1803 sayılı Kanunla 
tahliye edilip şu anda davaları görülmekte olan kaç 
kişi vardır, güvenlik mahkemelerinde veya normal 
mahkemelerde? 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Buna da sıhhatli bilgi sunabilmem için 
yazılı cevaba müsaadenizi rica edeceğim. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Bugünkü 
gazetelerde, Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolların
dan 22 kişinin anarşik olaylara katıldığı ve hakların
da tevkif müzekkeresi kesildiği ve bunların buluna
madığı yayınlanmıştır, doğru mudur? Böyle bir hava
dis gazete sütunlarına intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Başka sorunuz var mı Sayın Ünsür? 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Var efen
dim. 

Sayın Bakandan bir hususu öğrenmek istiyorum : 
Anayasa Mahkemesi tarafından, Cumhuriyet Halk 
Partisinin açmış olduğu bir dava ile iptal edilmiş olan 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun bazı 
maddeleri Irmak Hükümeti tarafından yeniden hazır
lanmış ve Parlamentoya sunulmuştur. İçişleri Komis
yonundan bu kanun geçirildi, fakat Adalet Komisyo
nunda takıldı kaldı. 

Şimdi, bu kanundaki boşluk dolayısıyle memleket
te bir asayişsizlik belirtisi var. 

BAŞKAN — Sayın Ünsür soru, soru rica ediyo
ruz, izahat değil. 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Efendim, 
Hükümetimiz güvenoyuna itibar etmemekte, meselâ 
mühim gördüğü birçok konuda icraî ve kazaî karar
ları bulunmaktadır. Sayın Irmak Hükümeti bunu da 
Parlamentoya getirme yetkisini haizdir. Komisyonda 

I müddeti içinde görüşülmediği için bu kanunu Genel 
Kurulun çekme yetkisi vardır. Bunu, Hükümetin bir 
Adalet Bakanı olarak zatıâliniz düşünüyor musunuz? 
Çünkü bu kanuna zaruret var, yani boşluklar vardır. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Efendim, iç asayişe müteallik mesele 
İçişleri Bakanlığını birinci derecede ilgilendirmekle 
beraber, Hükümetin hikmeti zaten memlekette asayi-

I şi temindir. Ben de bu soruya muhatap olabilirim, 
ancak, Hükümet olarak Yüce Anayasa Mahkemesi-

I nin iptal ettiği hükümlerin yerine kaim olmak üzere 
bir tasarı hazırlanmış ve Yüce Parlamentoya sunul
muştur. Bu, Hükümet tarafından, İçişleri Bakanlığı 

I tarafından takip edilmektedir. Adalet Komisyonunda 
filhal beklemektedir. Bir konunun halli için verece-

I ğim cevap... 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Hükü-
I met olarak teklif etme yetkiniz var, bizim yok. 
I BAŞKAN — Soruyu cevaplandırdınız mı Sayın 

Bakan? 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

I (Devamla) — Ben cevaplandırdım, tatmin edilmedi-
lerse ayrıca yazılı cevap verebilirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yavaş sizi de kaydediyorum. Sayın Karaatlı 

I buyurun efendim. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkanım, 

I Ceza Kanunumuzun, 141 - 142 nci maddeleri Devlet 
güvenliği ile ilgili ve siyasî nitelikte kanun mevzuu-

I dur. Bu siyasî nitelikteki kanun maddelerinin kaldırıl-
I masını talep etmek de siyasî bir faaliyettir. Böyle bir 
I faaliyetin, yani bu maddelerin kaldırılması konusunda 
I propaganda veya kampanya yapmak, siyasî bir faa-
I liyet midir? Bir memur teşkilâtı olan TÖB - DER'in 
I böyle bir faaliyette kampanyada bulunması, siyasî 
I mahiyette bir faaliyet sayılacağından, bunlar hakkın-
I da, bu teşkilât, örgüt yöneticileri hakkında memurla-
I rın siyasetle iştigali kanunen men edilmiş olduğun-
I dan, bu konuda siyasetle iştigal etmiş oldukları ge-
I refcçesiyle bir takibata lüzum görülmekte midir? 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
I (Devamla) — Efendim, genel kural şudur : Cumhu-
I riyet savcıları bir suçun işlendiğini haber aldıkları 
I zaman hazırlık tahkikatına başlarlar. Cumhuriyet 

savcıları, şu anda buyurdukları bütün konuları da 
I kapsamak üzere hazırlık tahkikatı yapmaktadırlar. 
I Adalet Bakanı olarak bir seneyi aşan bu görevim 
I sırasında, 148 nci maddeye göre hiç bir Cumhuriyet 
I savcısına dava açma emri vermedim. Arkadaşlarımın, 
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vazifelerini kemaliyle müdrik olmaları nedeniyle ver
medim. Henüz bir neticeye, ulaşmadıkları şu anda, 
yetkimi kullanmak veya burada bir rey ihsasında bu
lunmak doğru olmaz kanısındayım. 

Henüz hadiseler yenidir. Cumhuriyet Savcıları ha
zırlık tahkikatı yapmaktadırlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ŞENER, BATTAL (Konya) — Sayın Bakan usul 

hakkında bir istirhamım olacak. 
BAŞKAN — Sayın Battal neyin usulü efendim? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sual diye izahlı 
gerekçeli sual sorulmakta, zaman israf edilmektedir. 
Bu sualler Başkanlığa yöneltilmeli «Zatıâliniz ne dü
şünüyor»' falan şeklinde olmamalı. Başkanlık Divanı
nın bu husustaki manevî üstünlüğünü kabul ederek 
sorulmalıdır. Bu hususu, usul bakımından arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımızın geniş ko
nuşmamasını, soruların, soru şeklinde tevcih edilme
sini ben de rica ediyorum. Teşekkür ederim Sayın 
Battal. 

Sayın Altınsoy buyurun. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Bendenizin 
soracağı sual rakama istinat edecek. Sayın Bakan ar
zu buyururlarsa yazılı olarak cevap verebilirler. 

Halen inşaatına başlanmış veya ihalesi yapılmış 
kaç tane adliye binası vardır ve inşaatı başlamış olan
lardan süresi bakımından gecikmiş olan var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Yazılı ve sıhhatli cevap arz edeceğim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Teşekkür 
ederim Sayın Bakan. 

Sayın Yavaş buyurun. 

" CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
12 Marttan sonra gerek Hükümet, gerek Meclis, Ör
fî İdare ilân edilmesine ve Örfî İdarenin 12 vilâyet
te başlatılmasına karar vermiş ve bu kararın peyder
pey devam edegeldiği müddet 2,5 senedir. Bu 2,5 se
nelik müddet içerisinde askerî mahkemeler kuruldu, 
örfî idarenin meşru çalışmasını temin ettiler ve halen 
halen de temin edilmektedir. Bu mahkemelerde cere
yan eden suçların niteliğine göre gerek Ceza Kanu
nunda gerek Askerî Ceza Kanununda bir vasıf taşı
maktadırlar, bir tehlikenin belirtisini vennektedirler. 

DAVUT AKSU (Kars) — Sayın Başkan, bir de 
konuşma yapalım yerimizden... 

CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Acaba, bu tehlike
nin vasfı Ceza Kanunu bakımından nedir diye kendi
lerine soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yavaş, ben anlayamadım so
ruyu. Geniş olarak izahat verdiniz, soru olarak lütfe
dip sorabilir imsiniz bir cümle ile? 

CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Tehlike nedir? 
Tehlikenin sıfatı nedir, nereye dayanır? 

BAŞKAN — Ben şahsen gene anlayamadım; siz 
anladınız mı Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, bir defa sıkıyönetim... 

CEMİL YAVAŞ (İstanbul) — Efendim, ben biraz 
daha açık söyleyeyim. Biraz evvel Sayın Bakanın 
kendileri sorulan bir suale verdiği cevapta «Sübjektif 
olarak bana sorulursa, ben «Yoktur» derim dediler; 
«komünizm tehlikesi yoktur derim» dedi. Ben, bu se-
ramoni içerisinde «Bu kadar memleket badiresinde 
sonuç nedir?» diye sordum. 

BAŞKAN — Efendim, sanıyorum komünizm teh
likesi var mıdır, yok mudur sualini sormak istediler 
gene1 Sayın Yavaş. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Efendim, ben de diyorum ki... 

BAŞKAN — Bu konu zaten cevaplandırıldı efen
dim. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Hayır, ben de diyorum ki, (Müsaade
nizle arz edeyim) 3 kişi 141 ve 142 ile mahkûm olur; 
bir zat, «Eyvah, memlekette komünizm tehlikesi var» 
der; fakat üç kişi ile beş kişi ile üç yüz kişi ile eğer 
bu memlekete komünizm gelecekse»1 diyorum ben de, 
o zaman «Tehlike vardır» diye hep beraber ayağa 
kalkalım. Ama komünizm, bizatihi 141 -142 nci mad
delerle (ve Anayasa Mahkemesi de bu maddelerin 
Anayasaya aykırı olmadığını kabul ettiğine göre) bir 
defa yasak faaliyetlerden olması dolayısıyle bunu 
Cumhuriyet savcıları takip ediyor. Sıkıyönetim mah
kemelerinin faaliyetiyle de Adalet Bakanlığının bir 
alâkası yoktur. 12 Marttan sonra ilân edilen sıkıyöne
tim, mücerret 141 ve 142 için ilân edilmiş de değildi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Battal, sorunuzu buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkanım, 

delâletlerinizi rica ediyorum: 
İstinaf mahkemesi tatbikatı için, Sayın Bakan ve

ya Bakanlık ne düşünmektedir? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Devamla) — Bilhassa arzı şükran ederim. Bugün 
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Yüce Yargıtayda iş o kadar fazladır ki, resmî tatil 
günleri, hafta tatili günleri çıkarsa, her gün bu yüce 
müessese bin dosyaya bakmak zorundadır. Hükü
met programında da ifadesini bulduğu veçhile, isti
naf mahkemelerinin kurulması kaçınılmaz bir Devlet 
görevi olarak görülmektedir. İstinaf mahkemeleri 
mutlaka kurulmalıdır. Aksi halde, vatandaşın bugün 
istirabını çektiği işlerin süratle intacı bir tarafa, Yü
ce Yargıtay içtihat mahkemesi fonksiyonunu ifa 
edememektedir. Kendileriyle, eğer aynı fikirdelerse, 
istinaf mahkemelerinin biran önce kurulması kanı
sındayım. Ancak bu bir eleman meselesidir, bu bir 
kadro meselesidir. Bugün adliye mahkemelerine da
hi kadro bulamıyoruz, istinaf mahkemelerinin yanın
da, konuşmamda işaret ettiğim gibi, 469 sayılı Ya
sanın emrettiği, kazalarda dahi toplu mahkemenin 
vücuduna ihtiyaç vardır. Toplu mahkemelerin vücu
duna ihtiyaç vardır; adalet için ihtiyaç vardır, vatan
daşın adalet duygusunun tatmini için ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hatiboğlu... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 4 

soru diye arz etmitşim. 
BAŞKAN — Affedersiniz, ben sorunuz bitti di

ye Sayın Hatiboğlu'na söz verdim. Buyurun Sayın 
Battal. 

Sayın Aksu, siz de soru mu soracaksınız efen
dim? 

DAVUT AKSU (Kars) — Evet, ben de soru so
racağım. 

BAŞKAN— Kaydediyorum efendim. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, ben de soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Yazdım sizi Sayın Korkmaz. 
Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Seçimle görevli 

hâkim kadrolarında ne kadar, ne nispette boşluk var
dır? Bu hususu soruyorum. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — İntikal edemedim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, seçimle ilgili hâkim kad
rolarında ne kadar boşluk vardır. Seçim, kurulları 
başkanlarını sanıyorum kastediyor Sayın Battal. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Efendim, şimdi arz edeyim. Seçimler, 
yani siyasal seçimler tabiatiyle, yargı denetimi altın
da yapılır. Yüksek Hâkimler Kurulu, behemahal her 
ilçede bir hâkim bulundurma zorunluluğundadır^ Bu 
itibarla, bugün bir seçim olsa, her ilçede, ilçe seçim 

I kurulu başkanlığını yapacak bir hâkim teminine çalı-
I şılır. Zaten merkezdeki kadroları da biz, hâkim ve 
I savcı kadrolarında daha fazla bir boşalma olmasın 
I diye, doldurmamak gayreti içindeyiz. Kısa süre 

içinde kabul ettiğiniz, geçen hafta 11 Şubatta Yüce 
I Meclisinizden geçen yasanın Senatodan da geçmesin-
I den sonra, bu münhaller mümkün olduğu kadar aza

lacaktır. Çünkü staj sürelerinin bir yılını bitirenleri, 
I kabul buyurduğunuz yasa ile Adalet Bakanına tayin 
I yetkisini verdiniz. Böyle bir endişe seçim yapıldığı 
I .takdirde, seçimsiz ilçe kalacağı endişesi varit olma-
I mak lâzımgeliyor. 
I BAŞKAN — Seçim Kurulu Başkansız. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Evet efendim, Seçim Kurulu Başkan-

I sız-
I BAŞKAN — İki soru sordunuz, Sayın Battal, 
I üçüncüyü soruyorsunuz değil mi efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muş Savcısı, son 
I vukubulan olaylar dolayısıyle, hadiseye karışan ki

şilere; «gerici», «iptidaî» gibi birtakım sözler sarfet-
I mistir. Bu savcı hakkında takibat yapılmış mıdır? 
I Böyle bir beyanda bulunmaya mezun mudur? 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
I (Devamla) — Efendim, Anayasamıza göre, bir me-
I mur hakkında da, hemen takibata tevessül edilmez. 
I Savunma alınmadan, bidayeten bir tahkikat yapıl

madan, takibat yapılmaz. Malümuâliniz, cezada ta-
I kibat, sorgu hâkimliğine verilen bir talepname, mah-
I kemeye verilen bir iddianameyle başlar. Bu itibarla 

Muş Savcısı hakkında, dünkü gazetelerde muttali ol-
I duğumuz haberin, evvelemirde varit olup olmadığı, 

varit değilse, tekzibedilmesi hususu, Muş Savcılığına 
I yazılmıştır. Muş Savcısı maalesef hasta olduğundan, 

bir Cumhuriyet savcısı yardımcısına, Muş Savcılığı 
yetkisi verilmiştir, hadise bu safhadadır. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Son sorum, Sayın 
Başkanım, Kilis'te Hacı Derviş Camiini, minaresiyle 
beraber yıkan şahıs hakkındaki adlî- takibat ne saf-

I hadadır? Son olarak bunu arz etmiş oluyorum, teşek
kür ederi.m 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Bu, mahkemeye intikal etmiştir. Ana
yasanın 132 nci maddesine göre, cevap veremeyece
ğim efendim, eğer mahkeme safhasından da çıkmışsa... 
Efendim, 132 nci madde «görülmekte olan bir dava
nın...» 

BAŞKAN — Efendim, hangi safhadadır şeklinde 
soruluyor soru, «mahkemededir» derseniz, herhalde 
mesele bitiyor. 
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ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Evet, mahkemededir diyorum, şayet 
bitmişse yazılı olarak cevap verebilirim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hatiboğlu, sorunuz var herhalde, buyurun 

efendim. 
YÂSÎN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem 

Başkan, bir tek sualim var. Son hâdiselerde TÖB -
DER politik gayrete girdi. Faaliyetinin politik oldu-
ği açıktır. Bu, TÖB - DER, C. H. P. gençlik kolla-
riyle birlikte bildiri neşretmiştir. TÖB - DER aley
hine, ki Cemiyetler Kanununa tabidir, dava açılmış 
mıdır? 

DAVUT AKSU (Kars) — Daha önce soruldu, 
cevap verdiler. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. Sayın Ak
su Sayın Bakandan soruluyor, biliyorsunuz efendim. 

DAVUT AKSU (Kars) — Vaktimizi alıyorlar Sa
yın Başkan. 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksu. 

ADALET BAKANI HAYRÎ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Efendim, bu soru hakikaten yöneltil
di. Hadiseler yenidir, Cumhuriyet savcılarına yeni 
intikal etmiştir. Üzerinde duruyorlar, tahkikatın da
ha sonucu alınmamıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nedim Korkmaz. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, sualimin biri istinaf mahkemeleriyle ilgiliydi, 
Sayın Bakan cevaplandırdılar. 

İkinci sualim; gayrimenkul kiraları hakkında bir 
yasa tasarısı hazırlanmış mıdır? Böyle bir hazırlık 
varsa hangi safhadadır? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Efendim, 6570 sayılı Gayrimenkul Ki
raları Hakkındaki Yasanın bazı maddeleri Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edildikten sonra iptal 
edilen bu maddelerin toplumda yarattığı boşluğu içti
hatlarla doldurma yoluna gittiler. Bu arada bazı güna 
faaliyetler oldu. Bu yalnız Bakanlığımızı değil İmar 
ve İskân Bakanlığını da müştereken ilgilendiren bir 
konu olduğu için daima İmar ve İskân Bakanlığı ile 
bu konuda hali temastayız, böyle bir yasa tasarısı 
üzerinde bir çalışma vardır. Fakat Parlamentoya 
takdim edilecek safhaya gelmemiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Davut Aksu, soru sorma isteğinde bulun

muşsunuz efendim, buyurun. 

DAVUT AKSU (Kars) — Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksu. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 

(Devamla) — Efendim, ben Yüce Meclise saygıları-
rı sunuyorum. Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Erek'de. Sayın 
Erek yok, Sayın Köylüoğlu buyurun efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Süreniz on dakika. 
DAVUT AKSU (Kars) — Varol Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, hepinizi sevgi ve say-
gıyle selâmlarım. 

Ben de bizden evvel konuşan arkadaşlar gibi hu
kuktan, kanundan ve adaletten kısaca bahsedeceğim. 
Zaman dolayısıyle söyleyeceklerimizin yalnız başlık
larını vermekle iktifa edeceğiz. 

Söylemeler aşağı - yukarı birbirine benziyor. Çün
kü mevzuu aynıdır. Hepimizin istediği adalet, hukuk 

hâkimiyeti, kanun hâkimiyetidir. 

«Adalet olmazsa toplum dağılır» diyoruz. «Ada
letsiz, mülk de devlet de yoktur» diyoruz. 

Beşer ve milletimiz hukuk ve kanun hâkimiyeti 
için mücadele etmektedir. Ülke çapındaki buhran ve 
arızaların bence yegâne nedeni kanun hâkimiyetini 
kuramadığımızdandır. Sorumluluklarını bilen hâkim 
ve savcılarımız üzerlerine düşeni yapmanın gayreti 
ve çabası içinde bulunduklarını biliyoruz. Devamını 
canü gönülden dilerim. 

Anayasanın 134 ncü maddesinde öngörülen hâkim 
ödeneği kanun tasarısı Meclisimizden geçerek Sena
toya sevk edilmiştir. Kanunlaşmasiyle görevin öne
mine ve "şerefine uygun bir ödenek verilmiş olacak
tır. 

Hâkim ödeneği adı ile verilmesi düşünülen miktar, 
bütçe imkânlarına göre, Türk Milleti adına yapılan 
bu önemli fedakârlığın hâkim ve savcılarımız tara
fından takdir göreceğini umarım. 

Doğru ve çabuk adalette başunsur hâkim oldu
ğuna göre, yetiştirilmesine önem verilmelidir ve ilk 
tayinleri yetişkin ve kabiliyetli hâkimlerin bulundu
ğu bölgelere yapılmalıdır. Hâkim tarafsız ve bilgili 
olmalıdır. 

Teminatsız hâkimin bağımsızlığından söz edile
meyeceğine göre teminat gerçekten anlamında sağ
lanmalıdır. Teminat mesleğe ve vatandaşa güven ver
mek için kabul edilmiştir. Hâkime tanınan bir imtiyaz 

I değildir. Coğrafî teminat tekrar tanınmalıdır. 

349 — 



M. Meclisi B : 43 20 . 2 . 1975 O : 2 

Bazı aksaklıklar, teminatın kısılması için bir ba
hane ve sebebolamaz. Hâkimin başarısında yardım
cı olan, adalet personeli için meslek okulları açılmalı 
ve maddî imkânlar sağlanmalıdır. Adlî zabıta kurul
malı ve savcıların emrine verilmelidir. Ceza mahke-
melerindeki davaların süratle sonuçlandırılması için 
adlî tıp meclisi ve adlî tabip konusu üzerinde durul
malıdır. Ucuz adalet için adlî müzaheret, işler hale 
getirilmelidir. Çocuk mahkemeleri biran evvel kurul
malıdır. Adliye binaları, adalete saygı ve güven ar
tıracak şekilde olmalıdır ve yapılmalıdır. 

Ankara Adliye Sarayı hakkında Sayın Bakanın 
verdiği izahata teşekkür ederim. . 

Bu saydığımız ve sayacağımız adliye sorunlarını, 
yetkili ve ilgili şahıslar bilmektedir ve hatta bizden 
daha iyisini bilmektedir. Bizimkisi bir hatırlatmadan 
ibarettir. 

Adalet Bakanlığının, mevzuatının tatbikatı seyrini 
takip ve tespit hizmetleri cümlesindendir. 

Ülkemizde, en az siyasetle uğraşan kanaatimce 
biz siyasileriz. Siyasetle uğraşması yasak olan bazı 
dernek ve sendikalarımız partiler gibi siyasetle uğ
raşmaktadır. Kanunla kurulmuş olan ve bir nevi ka
mu görevi ifa eden kurulun üyelerinin % 90'ı me
murdur. Bunların siyasetle uğraşması kanunen yasak
tır. Siyasetle uğraşmak isteyenlere ,parti kurmak ve
ya bir partiye girmek serbesttir. Meclislerin yetkisin
de bulunan her hususta bizden evvel beyanda bulun
makta ve kararlar vermektedirler. Bu meslek teşek
küllerinin kuruluş gayesi meslek mensuplarının hakla
rını aramaktır ve korumaktır. Bu teşekküller yerini 
ve yetkisini bilmelidir. 

Kanun önünde herkes eşittir. Bu kural, adaletin, 
kanunun ve Anayasanın emridir. Gayemiz ve çabamız 
hukuk devletini kurmaktır. Ülkede kanunları hâkim 
kılmaktır. 

Bütçenin, adliye mensuplarına hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köyîüoğlu. 
Bu suretle Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde ya

pılan görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Bö
lümlere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Bölümleri okutuyorum. 

B) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 143 614 140 

Bölüm Lira 

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

111 Yargılama işleri 1 006 421 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin cezalarının infazı 
ve eğitimleri tutukluların mu-
hazafası 294 682 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 15 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle, Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşme
leri son bulmuştur. Bütçenin, Adalet Bakanlığmın 
seçkin mensuplarına ve ülkemize hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim efendim. 

C) YARGİTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerin
deki görüşmelere geçiyoruz. Komisyon ve Hükü
met yerinde. 

Söz sırasını okuyorum efendim: 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Gıyasettin 

Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Davut Aksu, Millî Selâmet Partisi Grupu 
adına Sayın Hüsamettin Akmumcu, Demokratik 
Parti Grupu adına Sayın Battal Koksal, Cumhuri
yetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Mehmet 
Altmtşyedioğlu söz istemişlerdir. 

Şahısları adına Sayın Köyîüoğlu, Sayın Ekrem 
Sadi Erdem, Sayın Sanlı, Sayın Erdemir, Sayın 
Erek, Sayın Remzi Yılmaz, Sayın Kahraman, Sa
yın İlhami Çetin, Sayın Korkmaz, Sayın Vecdi 
îlhan, Sayın Azmi Yavuzalp ve Sayın Kemal Ata
man söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kara-
ca'nın, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

A. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN KARA
CA (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın parlamenter
ler; 

1975 yılı Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına görüşle
rimi arz ve ifade edeceğim. 

Sayın parlamanterler, Yüce Heyetinizin malumu 
olduğu üzere, 1973 yılında yürürlüğe giren 1730 sa-
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yıh Kanunla Yargıtay Başkanlığı bütçesi, Adalet 
Bakanlığı bütçesinden ayrılarak bağımsız hale getiril
miştir. 

Yargıtay, adlî mahkemelerde verilen kararlan tem
yiz sebebiyle, tetkik ederek nihaî karar vermek yet
kisine sahip olması nedeniyle, yüksek dereceli bir 
mahkemedir. Bu göreviyle Yargıtay'a, 1973 yılında 
270 842 dava dosyası intikal ettirilmiştir. Bu rakam 
her yıl 60 bin iş fazlasıyle tevali etmektedir. Aynı yıl 
içerisinde ve bir yılda ülkemizdeki hukuk ve ceza 
mahkemelerinden verilen karar adedi 1 456 216'dır. 
Şu duruma göre, umumî mahkemelerden veriien her 
5 karardan birisinin Yargıtaya gönderildiği anlaşıl
maktadır. Yargıtayımıza gelen bu iş miktarını, hür
riyetçi demokratik rejimlerle idare edilen ülkelerin, 
Yargıtay veya yüksek mahkemelerine bir y?l içerisinde 
gelen iş hacmi ile mukayese etmek istiyorum. 

Amerika, İsviçre ve Alman Yargıtayınde bu 
miktar azamî ve asgarî 1 000 ilâ 10 000 'arısında, 
yalnız Fransa'da ise 30 000'e yaklaşmaktadır, bir yıl 
içerisinde. 

İşte bu mukayese imkânı, Yargıtayımızm iş hac
minin ne kadar ağır olduğunu, adaletin tecellisi uğ
runda nasıl bir insanüstü gayretin içerisinde bulun
duklarını göstermeye kâfidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yargıtay, kendisine tevdi 
edilen bu ağır hizmetleri halen 24 daire ve 201 hâ
kim kadrosuyla yürütmenin gayreti içerisindedir. Bu
günkü Yargıtay teşkilâtı, halen bu kadrosuyle dahi 
bina sıkıntısı çekmektedir. Şöyle ki : 

170 tetkik hâkimi, Yargıtayda çalışacakları oda
ları ve yerleri olmadığı için dosyalarını evlerine gö
türerek çalışmaktadırlar. Aynı durum, Yargıtayda dos
ya incelenmesine gelen avukatlar için de mevzuba
histir. Aynı şekilde Tevhidi İçtihat Genel Kurulu 
160 Yargıtay üyesinden teşekkül ettiği halde, müza
kerenin yapıldığı bu salon 60 kişilik olduğu için Yar
gıtay üyeleri yer olmadığından salona girememekte, 
dolayısiyle bu ulvî görevlerini yapmaktan alıkonul
muş olmaktadırlar. Bu hazin tablonun yürekler üze
rinde bırakacağı acıyı hissetmemek mümkün değil
dir. 

Biz Adalet Partisi Grupu olarak, Türk yargısı, 
yargıcı ve Yargıtayı için kutsal adalet görevinin za
manında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinde 
maddî ve manevî her türlü imkânları sağlamaya ka
rarlıyız. 

Son çıkarılan hâkim tazminatı dahi, adalet tevzii 
gibi en kustal görevi yerine getiren bu büyük mües

sesenin, ifa ettiği hizmetin manen ağırlığına eşde
ğerde değildir. Bu sebeple, sosyal hayatın gelişen ve 
değişen şartları ve dünya görüşleri içerisinde hâkim
lerin, özellikle Yargıtay Başkan ve üyelerinin du
rumları yeniden Anayasanın 134 ncü maddesinin 
ruh ve maksadına uygun bir şekilde tedvin edilme
lidir. Aksi takdirde münhal hâkim kadrolarını dol
durmak mümkün olmayacaktır. 

Geçmiş hizmet ve tecrübeleriyle adlî cihazımızın 
en yüksek mercii olan Yargıtaya kadar yükselme 
şerefine nail olan hâkimlerin maddî imkânsızlıklar 
sebebiyle, sık sık vukubulan istifaları önlemek ve 
gerekli tedbirler süratle vakit geçirilmeden derhal 
alınmalıdır. 1 650 liraya hâkim ve savcı çalıştır
manın gülünç olduğunu, kesinlikle bilmek lâzımdır. 
Yargıtaydaki iş hacminin azaltılması, daha ziyade bir 
içtihat mahkemesi haline getirilmesi için, ilk fırsatta 
istinaf mahkemeleri kurulmalıdır. Sayın Yargıtay 
başkanlarının, adlî yıl mesajlarında da haklı olarak 
belirttikleri gibi, Yargıtay Başkanının protokoldeki 
yeri, temsil ettiği yüksek mahkemenin şeref ve me
habetine uygun bir şekilde yeniden düzenlenmelidir 
ve protokoldeki yeri tespit edilmelidir. 

Bu arada, Yargıtay tarafından verilen bozma ka
rarlarının da, tıpkı onama kararlarından olduğu gibi, 
Anayasanın 135, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun ve Ceza Usulü Kanununun maddeleri gereğin
ce mutlaka gerekçeli olması arzu edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, adalet mülkün temeli
dir, ilkesinin kutsal vecizesi, hakkın ve adaletin 
sönmez ışığı altında, icrayı adalette bulunan sayın 
Yargıtay camiasına, grupum adına üstün başarılar 
diler" Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca. 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Davut Aksu'nun. Buyurunuz Sayın Aksu. 

C.H.P. GRUPU ADINA DAVUT AKSU (Kars) 
— Sayın Başkan, Türk ulusunun sayın temsilcileri; 
Yargıtay Başkanlığının 1975 malî yılı bütçe tasarısıyla 
ilgili, C.H.P. grupunun görüş ve dileklerini sunacağım. 

Yargıtay bütçesi, 1730 sayılı yasa hükümlerine gö
re, Adalet Bakanlığı bütçesinden ayrılarak, ayrı bir 
bütçe haline getirilmiştir. Yargıtay bütçesinin bağımsız 
bir bütçe olarak Meclise sunulması, memnuniyet ve
ricidir. 

Sayın milletvekilleri, Yargıtay bütçesi üzerinde her 
malî yıl başında, birtakım önerilerde bulunulur, grup
lar adına temenniler edilir, Adalet Bakanlığı bu öneri 
ve temennileri dikkate alacağını vaadeder; ne yazık ki 
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bu öneriler, temenniler ve vaatler zabıtlara geçmekten 
öteye bir anlam ifade etmez. Böylelikle Yargıtaym so
runları da bitmez, bitmez. Sayın Adalet Bakanının bu
na kulak vereceği ümidiyle bir kez daha bu sorunları 
dile getiriyoruz. 

Birincisi, Yargıtay artık bir içtihat mercii olmaktan 
çıkmış, bidayet mahkemesi haline gelmiştir. Bunun 
için kısa zamanda istinaf mahkemelerinin kurulması 
zorunluğu kesinlik kazanmıştır. Bu mahkemelerin ku
rulmasına kadar usûl hükümlerinde değişiklik gerekli
dir. Halen Yargıtay bünyesinde tetkik hâkimlerinin 
çalışacakları bir oda ve levazımat yoktur. Yargı
tay Başkanının yargı kuvvetinin başı olması nedeniyle, 
protokolda onuruna uygun bir yer verilmesi gereklidir. 
Bilindiği gibi yasalarımızın, bir kısmı imparatorluk dö
neminden kalmıştır. Sayın Adalet Bakanının da açık
ladığı ve hatta Cumhuriyetçi Güven Partisinin de 
açıkladığı gibi bu kanunların bugünkü şartlara cevap 
vermesi olanağı yoktur. Bu yasalar bugünkü gerek
sinmelere cevap verecek nitelikte değildir. Boşlukların 
içtihatlarla doldurulması gereklidir. 

Örneğin, 474 sayılı Yasaya göre, Kars dahi! üç 
ilimizde meraların, kışlakların, yaylaların köylünün 
ortak malı olduğu kabul edilmemiştir. Bunların ko
runması olanağı yoktur. Köy muhtarlıklarından dava 
konusu edildiğinde, tahsis kaydı istenmektedir. Tah
sislerin vali ve kaymakamlarca veyahut toprak komis
yonlarınca yapılması şart kılınmıştır. Bugüne dek bu 
tahsisler yapılmadığından, meralar kolaylıkla tahrip 
edilmekte, kışlak ve yaylalar özel kişilerin eline geç
mektedir. Ağaların nüfuzlu siyasî kişilerin yararına, 
halkın ve ülkenin zararına olan bu boşlukların, içti
hatlarla giderilmesi gereklidir. 5917 sayılı Yasa hük
müne göre, bir nüfus memuru veya özel idare tah
sildarının verdiği fezlekeye dayanılarak verilen bir 
«men kararına» göre köylerin meraları, kışlakları ve 
yaylaları ellerinden alınmaktadır. Mera olduğunu ispat 
hakkı tanımayan bu Yasanın tatbikatından doğan za
rarları Yargıtaym içtihatlarla kaldırması gereklidir. 
Yargıtaym işlerinin çokluğu buna engel teşkil ettiği 
gibi, daireler arasındaki görüş ayrılıkları hattâ bir 
birine zıt içtihatların adaletin zedelenmesine, vatanda
şın itimadının kaybolmasına sebep olmaktadır. 

Yargıtay Genel Kurulları, dört yıldan beri bekle
yen dosyaları bir karara henüz bağlayamamıştır. Bu

nun için Yargıtay Genel Kurulları sık sık toplanıp 
görüş ayrılıklarını birleştirmelidir. Yargttaya 1974 yı
lında gelen dosya sayısı 286 binin üzerindedir. Mev
cut dosyalar 170 tetkik hâkimi mesaisine bölündüğün

de her dosya için üç dakikalık bir zaman düşmekte
dir. Eu zaman zarfında adaletin ne derece yerini bula
cağını Yüksek Meclisin takdirlerine sunuyoruz. Tet
kik hâkimleri Yargıtay bünyesinde «pijamalı hâkim
ler» diye adlandırılmıştır. Yargıtaya gelen dosyaları 
evlerine götürmektedirler, yer yokluğundan meydana 
gelen bu hal, tetkik hâkimlerini tedirgin etmekle kal
mayıp, dosyaların kaybolmasından korkulmakta hem 
de tetkik için aranılan dosyaların hangi hâkim tarafın
dan tetkik edildiğini ortaya koyamamakta ve bu ne
denle yersiz talepler hattâ istismarlara sebep olmak
tadır. 

Taşradaki hâkimlerin durumu da iç açıcı değildir. 
Onların oturacağı masa, çıkacağı kürsü, hattâ duruş
ma salonları bile yoktur. Geçen yıl Adalet Bakanı sa
yın Şevket Kazan burada Yargıtay bütçesi görüşülür
ken, istinaf mahkemelerinin kurulacağını ve usul ka
nunlarında bazı değişiklikler yapılacağını, hattâ genel 
mahkemeler kuruluş kanununun kısa zamanda Mec
lise sevk edileceğinden bahsetmişti. Zannedersem sa
yın Adalet Bakanının bu teklifini, Cumhuriyet Halk 
Partisinin ortakları bırakmadıkları için sevk edemed:'. 
Biz sayın Adalet Bakanından böyle bir ortağı bulun
madığı için ve memurlarına da emir verip bunu kısa 
zamanda yerine getireceği umudu ile usul kanunların
da değişiklikleri muhtevi kanun tasarıları ile Yargıta
ym yükünü hafifletecek kanun tasarılarının getirilme
sini şiddetle arzu etmekteyiz. 

Yargıtaya her yıl gelen dosya sayısı 20 bin artmak
tadır. Mahallî mahkemelerden verilen karar sayısı 
1 700 000 civarındadır. Bunların 1/5 i Yargıtaym de
netiminden geçmektedir. Usul kanunlarında gerekli de
ğişiklik yapılmak suretiyle, mahallî mahkemelerin ka
rarlarının bir üst mahkemenin denetimine tâbi olma
sı hem olaya daha yakın olacağından ve de takibat 
imkânını doğuracağından ve adaletin de süratle yerini 
bulmasını temin edeceğinden dolayı istinaf mahkeme
leri kuruluncaya kadar Yargıtaym yükünü hafifletmiş 
olacağına inanmaktayız. 

Sayın Adalet Bakanından tekrar rica ediyoruz, is
tinaf mahkemelerinin kuruluş kanunu ile usul kanun
larındaki değişikliği gerektiren kanun tasarılarını kısa 
zamanda Meclise sevk etmelerini bekliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, değişen dünya koşulları 
beliren hukukî sorunlar üzerinde Yargıtay üyelerinin 
yeni bilgiler edinmeleri için büyük bir kitaplığa sahip 
olmaları gereklidir. Yargıtay Başkanının önemli gün
lerde yargı organının başı olması nedeniyle, protokol
de onuruna uygun bir yere alınması kuvvetler ayrılığı 
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prensibinin de bir gereğidir. Maalesef Protokal Genel 
Müdürlüğünün, Yargıtay Başkanının uzun senelerden 
beri hiç böyle toplantılara katılmamasına rağmen, ge
çenlerde Reisicumhurun bir toplantısına katıldığında, 
orada protokol sırası olmadığı için, «yemekli toplantı
lara Yargıtay Başkanı geliyor da öbür toplantılara gel
miyor» diye biraz da nezaketle hiç olmazsa «ahlâk 
ölçüleri»ni mi diyelim veyahuttaki insan ölçülerinin 
dışına çıkarak, Yargıtay Başkanını suçlamıştır. Bu 
hususu, sayın Adalet Bakanının, Hükümetin bir üyesi 
olarak yerine getireceğinden eminiz veya bunu ümit 
ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri 24 dairesi, 202 üyesi ile, 
170 tetkik hâkiminin çalıştığı Yargıtayın da binası kâfi 
değildir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ye
rine taşınması halinde bu binanın Yargıtay'a verilme
sini arzu etmekteyiz. Ayrıca, Yargıtayın daire sayısı, 
üye sayısı veyahutta tetkik hâkimliği miktarının artı
rılması da hiç bir zaman Yargıtay'ın yükünü hafiflet
meyecek ve gereken neticeye ulaşamıyacaktır. Bu ba
kımdan, Yargıtay'ın asıl görevi olan içtahadı birleştir
me veya içtahat mercii haline koymaktan da kendisini 
engelleyecektir. 

; Yargıtay'ın içtahat mercii haline getirmemiz için 
Yargıtay'ın muhakkak surette işinin hafifletilmesi ge
reklidir. 

Sayın milletvekilleri, bu bütçenin Yargıtay'a hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyo
rum. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BA§KAN — Teşekkür ederim Sayın Aksu. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adina Sayın Yasin Ha-

tipoğiu. Buyurunuz Sayın Hatipoğlu. 

M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİPOĞ
LU (Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Yargıtay Bütçesi üzerinde Millî Se
lâmet Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek isti
yorum. 

Bir milletin payidar olması, milleti meydana ge
tiren fertlerin huzur ve saadet içerisinde olmasının 
yollarından birisi de adalet müessesesinin, müesse
selerinin tam çalışmasına bağlıdır. Âdil olmayan bir 
devletin payidar olması düşünülemez. Dünya tarihi 
incelendiği zaman görülür ki, adaletten inhiraf eden 
devletler hâk ile yeksan olmuşlardır. Garp kaynak
larının memleketimize kasten intikal ettirdikleri gi
bi, Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın, hatta üç kı
tanın muhtelif yerlerine sadece kılıç' zoruyle girmiş 
değillerdir. Âdil oldukları içindir ki, birçok yerler 
âdeta davetiye çıkartmıştır. Bu sebeple şunu arz et

mek istiyorum ki; bir memleketin adalet cihazı ne 
kadar çalışır ve ne kadar âdil olursa, fertleri o nis
pette mesut ve bahtiyar olur. 

Bütçesi üzerinde görüşme yaptığımız yüce Tem
yiz Mahkemesinin müstakili en iyi çalışmış olması 
da bu zaviyeden düşünülünce meseleyi halletmez. 
Mahallî Mahkemelerin de âdil ve çalışkan olması 
gerek. Muhterem milletvekilleri. Temyiz Mahkeme
sinin Bütçesi üzerinde bugüne kadar hep aynı söz
ler söylenmiş, aşağı yukarı. Belli ihtiyaçlar belirtil
miş sadece, binası yoktur denmiş, kadro kifayetsiz
dir denmiş, dosya adedi, gelen iş çok denmiş. Doğ
rudur. Hep söylemişiz Meclis olarak, çıkan arkadaş
larımız, sayın Adalet Bakanımıza da dönerek, efen
dim, usûlde değişiklik yapılsın, davanın süratle in
tacını temin edecek kanun değişiklikleri getirilsin bu
yuruyorlar. Doğrudur, iyi bir temenni ama, sanki, 
kanun teklif etme sadece hükümetin inhisarında imiş 
gibi, sanki Adalet Bakanının vizesine bağlı imiş gi
bi sadece Adalet Bakanına karşı temennide bulunup 
işi orada bitirmekle mesele halledilmez. Milletvekil
leri olarak bizim de kanun teklif etme yetkimiz var
dır. Buyurun, hep birlikte, beraber eksikliğini duy
duğumuz mevzularda teklif hazırlayalım getirelim. 

Muhterem arkadaşlarım, tenkit etmek cidden ko
lay. Bu dolaylığı ben de sizler gibi duyuyorum; ama 
zor olan bir şey var : Gördüğünüz eksikliği telâfi 
edebilmenin çarelerini getirmek. Bunu Meclis ola
rak biz yaptıktan sonra karşı çıkacak hiç bir kuv
vet de yok. Çünkü, yasama gücü, kanun yapma yet-
k'si Yüce Meclisindir. 

Muhterem arkadaşlarım, her sene aynı şeyin 
söylenmesinde ben bir hususun varlığını tespit ettim 
de onun için böyle konuştum. Her sene aynı şeyi söy
lüyorsak bilelim ki, her sene hiç bir şey yapılmıyor 
demektir. Ben o bakımdan denr'nki cümleleri kur
ma zaruretini duydum. 

Temyiz Mahkemesinin ihtiyaçlarını bertaraf ede
bilmek için Millet Meclisi olarak üzerimize düşeni 
yapmalıyız. Sadece temenniler faslında idarei kelâm 
etmek meseleyi halletmez. 

Bugüne kadar olduğu gibi teklif edilen hususlara 
ben de mecburen temas ediyorum. Çünkü hep aynı 
şey söylenmiş. Bölge mahkemelerinin kurulması 
mevzuu : 

Bakınız, tespit edebildiğim kadanyle her yıl için 
Yargıtay'a, Temyiz Mahkemesine 250 bin civarında 
iş gelmekte. 25 dairenin var olduğu malum; kısa 
bir hesapla her daireye 10 bin iş düşmektedir. Dai-
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relerin yıllık çalışma günleri 160 gün civarında olu
yor. Bu rakamları karşılıklı görüştürürseniz her dai
reye günlük iş 50 ilâ 60 arasındadır. 

Şimdi, kadrosu kifayetsiz, sakin ve salim çalış
ma yeri olmayan bir müessesenin, neticeye süratle 
ve selâmetle varması mümkün değil. Bunun Ameri
ka'da 4 bin, Fransa'da 30 bin olduğu yazılmakta. 
Bu şartlar içerisinde Temyiz Mahkemesinin dosyala
rı süratle karara bağlanması mümkün değil. Gerçi, 
adalet bir gün tecelli edecektir; ama vatandaş naza
rında o adalet kötürüm değilse de, tooaldır. Adale

li 
tin en iyisi, vatandaşa itimat telkin eden, huzur ve
ren en iyi adalet, hem doğru olan ve hem de sürat
li olanıdır. 

Temyiz Mahkemesi bütçesi görüşülürken, bölge 
mahkemeleri üzerinde çok durulmuş. Cidden Tem
yiz Mahkemesini, yalnız içtihatlarla meşgul bir mah
keme olmasını istemeseniz bile, hiç olmazsa bu 250" 
bin dosyayı çok aşağıya doğru, asgariye doğru indir
meye mecbursunuz. Böyle yapmadığımız sürece, bir
takım içtimaî gelişmeler, birtakım fertler arası mü
nakaşa, mücadeleler, fertlerle çeşitli yeni kurulan 
teşkilât ve teşekküller arasındaki mücadeleler, mah
kemeye müracaatı artıracak, mahkemeye müracaatın 
artışı da Yargıtayın işini çoğaltacaktır. O bakımdan 
bölge mahkemelerine ihtiyaç ve zaruret vardır. 

Muhterem milletvekilleri, bina cidden kifayetsiz
dir. Görmüşsünüzdür, Yargıtaya giden arkadaşları
mız bilirler; koridor üzerinde bazan toplanırlar, ha
zan genel kuralların rahatça oturup müzakere ve 
münakaşa yapacakları yer yoktur. Tetkik hâkimli
ği müessesesi vardır, ama oturacakları yerler, evleri
nin bir köşesidir. 

Bu sebeple gerek Temyiz Mahkemesinin şerefiy
le, şanıyle mütenasip olması için, gerekse işlerin sa
limen ve süratle yürümesini temin etmek için yete
cek nispette, büyüklükte binanın yapılmasına ihti
yaç vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Temyiz Mahkemesinin 
nüvesi, yahut başka bir ifadeyle Temyiz Mahkeme
sine üye yetiştiren, eleman yetiştiren mahkemeler, 
mahallî mahkemelerdir. Bugün hâkimlik ve savcılık, 
imrenilen birer meslek olmaktan çıkmak üzeredir, 
maddî imkânsızlık yönünden, Birçok bakanlıklara 
bağlı kuruluşların lojmanları vardır. Ama kışın orta
sında Hakkâri'nin ücra köşesine gönderdiğiniz hâkim. 
çoluğunu çocuğunu bir evvelki vazife mahallinde bı
rakıp gitmeye mecburdur. 

Burada ben bakanlık ismi vermeyeceğim, ama 
birçok bakanlıkların genel müdürlüklerinin lojman
ları olduğu halde, Temyiz Mahkemesinin muhterem 
üyelerine huzurla çalışma imkânı verecek bu fırsat
lar verilmemiştir. Gerek mahallî mahkemelerde fera
gatle vazife gören hâkim ve savcılarımızı, gerekse 
üst mahkemelerde vazifeli hâkimlerimizi refaha doğ
ru götürmezsek salim ve neticeli, süratli iş elde et
memiz zorlaşır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, Temyiz Mahkeme
si bütçesini görüşürken bir hususa temas etmek is-
tiyorurn. Temyiz Mahkemesinde bazı işler, eğer mu
rafaa talep edildiyse, murafaalı olur. Tabiî murafaa 
iyi bir şeydir. Ancak, çok külfetli bir meseledir. Va
tandaş, Türkiye'nin öbür köşesinden birtakım kül
fetlere katlanarak murafaaya gelir, ama murafaa du
ruşmalarında görürsünüz, muhterem üyeler sakin ve 
sessiz oturmuşlar, önlerinde 60 tane iş, hangi avu
katın hangi davada ne söylediğini hafızalarında tut
maları mümkün değil. Ne söylediğini tespit eden bir 
sistem de yok. Onun için mümkün olan çarelere baş 
vurulup, murafaanın konulmsaında güdülen maksa
dın husulü için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Muhterem kardeşlerim, bir husus daha var. Ma
hallî mahkemelerde vazife yapan hâkimler terfi ede
bilmek için, Temyiz Mahkemesinin notuna muhtaç
tırlar. Olsun, tabiî Temyiz Mahkemesi, verilen ka
rarların isabeti derecesinde, nispetinde not verecek
tir. Ama bu nereye götürüyor, biliyor musunuz? Tas
dik edilmesi muhakkak olan dosyaların neticelendiril
mesine, bozulması ihtimali endişesi bulunan dosya
ların rafa konulmasını doğuruyor. Bu, mahzurun 
bertaraf edilmesinin çarelerini aramak lâzımdır. Bir 
gayri menkul davası bunun için senelerce sürüyor. 
Her halde bundan dolayıdır ki, hicivciler birçok söz
ler söylemişler. Temyiz Mahkemesinin çalışır hale 
gelmesi düşünülürken, üyelerinin refahı düşünülür
ken bu hususların da nazara alınmasında biz fayda 
mülâhaza ediyoruz. 

Ben, Yargıtay bütçesinin, mensuplarına ve mille
timize hayırlı olmasını temenni ederken, sayın arka
daşımız Aksu'nun bir beyanı vardı, ona dokunaca
ğım. 

îstinaf Mahkemelerinin kuruluşuyle alâkalı tasa
rı hazırlandı mı, hazırlanmadı mı, bilmiyorum. Han
gi ortak engelledi, engellemedi onu da bilmiyorum. 
Yalnız bir hususu biliyorum, müstehcen neşriyatla 
alâkalı kanun tadilâtı Hükümetten geçirilip tasarı 
yapılamadığı için, bendeniz imzamla takdim ettim. 
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Bunu da derkenar, Aksu arkadaşımıza hatıra olsun 
diye arz etmek istedim. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Yasin Boz-

kurt. 
Buyurunuz Sayın Bozkurt. 

D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT 
(Kars)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1975 
yılı Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerinde Demokra
tik Partinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Benden evvelki hatipler Yargıtayın ihtiyaçları, 
çalışma şekli üzerinde beyanlarda bulundular. Ben 
kısa maruzatımla bunları mümkün olduğu kadar tek
rardan sakınmak üzere, Yargıtayın ihtiyaçları, çalış
ma şekli üzerine konuşmamı devam ettireceğim. 

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve 
hükümlerin son tetkik merciidir. Kanunla tayin ve 
tespit olunan bazı hallerde, davalara ilk ve son de
rece mahkemesi olarak da bakar. Anayasanın 139 
ncu maddesinin son fıkrasına göre Yargıtayın kuru
luşu, işleyişi, başkan ve üyelerinin seçimi 1973 yı
lında kabul edilen kanunla düzenlenmiş bulunmakta
dır. 1737 sayılı bu Kanunla, evvelce sayısı 9 olan 
Hükümet Daireleri 15'e, sayısı 7 olan Ceza Daireleri 
ise 9'a çıkartılmıştır. 

Bununla beraber, iş hacmindeki devamlı artış se
bebiyle çalışma sıkıntısı gürüp gitmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yargı kararlarının doğru ol
ması, yanılmanın olmaması veya az olması devletin 
adalet dağıtma işinin başlıca prensibi, ilkesidir. Mah
kemeye giden herkes hukuka uygun karar verilmesini 
bekler. Sosyal hayatta mahkeme aracılığı ile bir insa
nın, uğradığı haksızlıktan daha ağır ve daha derin ya
ralar açan başka bir haksızlık düşünülemez. Vatan
daş arasında en ziyade şikâyet konusu da davaların 
uzun süre devam edegelmesi, sürüncemede bıkarılma-
sıdır. Adaletin geç tecelli etmesi, adalete olan inancı 
sarsar. Hukuk davalarında böyle olduğu gibi, ceza 
davalarında da bu böyledir. Adalet en az külfet ve en 
az masrafla kolay, çabuk ve kanuna, hukuka uygun 
ve isabetli şekilde yerine getirilmelidir. 

Adaletin olmadığı yerde huzur, güven ve düzen 
aramak beyhudedir. «Adalet mülkün temelidir» sözü, 
boşuna söylenmemiştir. Adalet duygusunun gevşediği 
toplumlar çökmeye ve dağılmaya mahkumdurlar. 

Sayın milletvekilleri, adaletin tevziî ile görevli hâ
kim ve savcıların maişet gailesinden kurtulması şarttır. 
Sosyal hayatta en ciddî ve en hayatî görev ifa eden 
hâkim ve savcıyı geçim sıkıntısı içinde bırakmak, yar
gı hizmetinin emin şekilde yapılmasına imkân bırak
mayacağı meydandadır. 

Hâkim sınıfında olanların yan ödemelerinin kesil
mesi, fedakâr mensuplarını ağır maddî ve manevî 
yük altına sokmuştur. Şükranla ifade edelim ki, Yüce 
Meclis, hâkirn sınıfına, kadrolarını % 50 nispetinde 
tazminat hakkı tanımakla büyük ölçüde ferahlık ve 
sevinç yaratmıştır. 

Yargıtayın bina ihtiyacı üzerinde arkadaşlarım 
durdular. Gerçekten bu yüce müessesenin rahat ve hu
zur içerisinde çalışması için öteden beri şikâyeti ya
pılan bina ihtiyacının bir an evvel sonuca ulaştırıl
ması ve bu Yüce Yargıtayın şerefine, haysiyetine ya
kışır binaya kavuşturulması şarttır, zaruridir. 

Bu suretle kısa maruzatımı tamamlamış bulunuyo
rum. Bütçenin, Yüce Yargıtayın mensuplarına ve mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, De
mokratik Parti Grupu adına Yüce Heyetinizi saygıy-
le selâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Altmışyedioğlu, buyurunuz efendim. 
C.G.P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ

YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

1975 malî yılı Yargıtay Başkanlığı bütçesi üçerinde 
görüş ve temennilerimizi arz etmek üzere Cumhuriyet
çi Güven Partisi Grupu adına söz almış bulunuyorum. 

Yargıtay yüksek bir yargı organıdır. Kararlarını 
üst derecede tetkik edecek başka bir organ yoktur. 
Alt mahkemelerin kararlarını bozmak, değiştirmek ve
ya tasdik etmek gibi yetkilere sahiptir. 

Mevzuatımıza göre, Yargıtay bir işe doğrudan 
doğruya el atamaz. Bir istek üzerine davalar Yargıtay-
ca incelenir. İstisna olarak kanunlarla re'sen Yargıta-
ya gidecek işler tayin edilmiştir. Davaların Yargıtaya 
gidebilmesi için «Temyiz» şartının yerine getirilmesi 
ve temyiz olmadıkça Yargıtay, temyiz edenin hukukî 
durumunu ağırlaştıran hüküm veremez. 

1730 sayılı Kanunla Yargıtayın görevinde değişik
likler yapılmıştır. Eski kanunda olduğu gibi, adliye 
mahkemelerinde verilen . hükümlerin incelenmesinin 
son mercii yine Yargıtay olmakla beraber, Yargıtay 
daire başkanları ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısıyla, 
kanunlara göre onlar durumunda olan kimseler aley-
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hindeki görevden doğan tazminat davalarına ve kanun
larla gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mah
kemesi olarak bakmak görevi de Yargıtaya verilmiştir. 

Bugün Yargıtayımız 250 bini aşan dava dosyasıyle 
doludur. Değerli üyeler, adalete uygun karar verilme
si için insanüstü gayretle çalışmaktadırlar. 

Türk Milleti tarihin her devrinde adalete en bü
yük değeri vermiştir. Adalet duygusunun olmadığı 
toplumda, toplumun temelinden sarsıldığı görülmüş
tür. 

2556 sayılı Yasayı değiştiren ve hâkimlerin öde
neklerinin artırılmasını öngören tasarının geçen hafta 
Yüce Mecliste kabul edilmiş olması Hükümetimiz 
için bir başarıdır. Yüce Meclisin yerinde bir karan
dır, bundan duyduğumuz büyük memnuniyeti ifade 
etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, Yargıtay'ımızın iş yükü faz
lası ile artmıştır. Her yıl gelen işler, bir önceki yıla 
nazaran daha da artmaktadır. Bunun için bölge istinaf 
mahkemelerinin kurulması büyük bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. , 

Yargıtay'ımızın binası bugünkü durumu ile, Yargı
tay'ın mehabetine uygun olmadığı gibi, ihtiyaca da ce
vap vermekten uzaktır. Duruşma salonları yoktur, 
sayın üyeler 2 - 3 kişi bir odada sıkışık durumda otur
maktadırlar. Hâkimlerimize rahat çalışabilme imkânı 
mutlaka verilmelidir. Her yıl bina içerisinde bitmez 
tükenmez tamirler, boyalar, badanalar devam etmek
tedir. Yüksek hâkimlerin oturdukları odalar mefruşat 
yönünden yeterli değildir. Yargıtay binası zaman ge
çirilmeden ihtiyaca cevap verecek tarzda mutlaka inşa 
ettirilmelidir. 

Yargıtay dairelerince verilen kararlar, zamanında 
yazılıp mahalline süratle gönderilmelidir. Bu konudaki 
gecikme ve aksaklığın personel ve kadro yetersizliği 
yüzünden olduğu inancındayız. Hâlen Yargıtay'ın bü
yük bir kütüphaneye ihtiyacı vardır. Yargıtay üyele
rinin tecrübelerini, bilgilerini hukukî sahada geliştir
mek için dış ülkelerde kısa süreli incelemeler yapılabil
mesinde yarar vardır. Fakir milletimiz, Cumhuriyetin 
kuruluşunda dış ülkelere çok sayıda hâkim göndermek 
suretiyle büyük hukukçular yetiştirmiştir. 

Yıllarca Temyiz'de sıra bekleyen tutuklulara ait 
dava mürafalarının süratle sonuçlandırılması gereğine 
de inanıyoruz. Temyiz'de vazife gören ve sayısı 50'yi 
aşmayan memur ve mübaşirlerin yan ödemelerden is
tifade ettirilmesi lüzumuna da inanıyoruz. 

Ceza daireleri arasındaki içtihat ihtilâfları da mah
kemelerde yanlış uygulamalara sebep olmaktadır. 
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Hatta bu yüzden adlî hataların işlenmesine sebebiyet 
verilmektedir. Ceza dairelerindeki ihtilâfların süratle 
giderilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir memlekette adalet meka
nizması ağır işliyorsa, o ülkede haksızlık had safhaya 
gelmiş demektir. Geciken adalet, haksizliğin ve suçlu
ların işine yarar, masumlara zarar verir, vatandaşın 
adalete inancı sarsılırsa, devlete olan güveni de sar
sılır. Bu bakımdan hepimiz adil ve çabuk adalet ilke
sine inanıyoruz. Vatandaş, süratli, emniyetli, ülkemize 
huzur ve güven getirecek bir adlî nizamın özlemini 
duymaktadır. Uzayan davalar, vatandaşı canından 
bezdirmektedir. Yargıtay'ımızda bu saydığımız ak
saklıkları giderecek büyük hukukçularımız vardır. 
Yeter ki, Meclisler ve Hükümetler gerekli desteği 
esirgemesinler, 

Sayın milletvekilleri, Yargıtay Başkanlığı bütçesi 
münasebetiyle Grupurnun görüşlerini arz, etmiş bulu
nuyorum. Bu vesile ils, Yargıtay Başkanlığı Bütçesi
nin Yüce Milletimize, Yargıtay'a, Yargıtay mensup
larına hayırlı olması dileği ile Grupum adına Yüce 
Meclisi saygı ile selâmlarım. (C.G.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışye-
dioğlu. 

Bu suretle bütçenin tümü üzerinde gruplar adına 
yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Şahsı adına Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, buyu
runuz efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar hepinizi sevgi ve saygiy-
le selâmlarım. 

İki gündür adalet üzerine, hukuk üzerine, kanun 
üzerine bundan evvel söylenmiş sözleri değişik ifa
delerle tekrar ediyoruz. Konuşulan mevzu aynı oldu
ğu için tekrarların da aynı olacağı tabiîdir. Adalet 
Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, hepsi adalet cihazı. 

Adalet ve hâkim hakkında şimdiye kadar çok şey 
söylenmiştir. Adalet yüksek bir duygudur, mülkün 
temelidir diyoruz. Ben burada bunları, bu bilinen ger
çek sözleri sayıp dökecek değilim. İnsanoğlu cemiyet 
olarak yaşamaya başladığından beri bunun kavga
sını yapmaktadır. Bu adalet kavgası bugüne kadar ya
pılmış olup, bundan böyle de devam edecektir. 

Adalet uğrunda yapılan kavga en mukaddes bir 
mücadeledir. Tarihteki yapılan adaletsizlikler, be
şerin en büyük ayıbıdır ve mücadele için. de en büyük 
ibrettir, 
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Her zaman, her yerde söylüyorum, dünyadaki ve 
ülkemizdeki buhranların ve arızaların yegâne sebebi 
hukuk ve kanun hakimiyetindeki noksanımızdır, ek-
siğimizdir. 

Demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sos
yal temelleri ile -kurmak fert olarak, cemiyet olarak 
gayemiz ve gayretimiz olmalıdır. Hâkim; insanların 
hayatları, malları, hürriyetleri, en mukaddes hakları 
üzerinde tasarrufta bulunuyor. Yargı organlarına 
ve mukaddes bir vazife gören hâkimlere yapacağımız 
muamele ve hizmetler bu husustaki gayret ve çaba
larımızın ölçüsü olacaktır. 

Millet doğru ve çabuk adalet istiyor, bunun için 
de baş unsur hâkimdir. Yargıtay Kuruluş Kanunu 
1973 yılında çıkarılmış ve meriyete girmiştir. Bu Ka
nun Yargıtaya bazı değişiklikler ve yenilikler getir
miş ve bünyesine güç katmıştır. 

Hukuk yaratmak, kanunların yurdun her köşe
sinde aynı biçimde uygulanmasını kontrol etmek ve 
yaratacağı içtihatlarla hukuk hayatımıza yön ver
mek Yargıtayın vazifesi cümlesindedir. Bunun için 
Yargıtayla ilk mahkemeler arasında üst mahkeme 
kurulması lâzımdır. Hukukçuların çoğunluğu istinaf 
mahkemelerinin kurulması görüşündedirler. Kurul
duğu takdirde Yargıtay bir içtihat mahkemesi ola
caktır. Sadece hukuk kurallarının doğru uygulanıp 
uygulanmadığına bakacaktır. Vatnadaşın adalete olan 
güveni böylece artacaktır. 

Yargıtaya yaraşır bir bina yapılana kadar, yeni 
duyduğuma ve haber aldığıma göre Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının bulunduğu bina Yargıtaya 
verilecekmiş, ve bu verildiği takdirde her üye ayrı 
ayrı bir odada oturmak imkânına kavuşacak ve böy
lece rahat ferah çalışma imkânına kavuşmuş ola
caktır. 

Bu portokol mevzuunu gündem dışı bir konuş
ma ile dile getirmiştim. Bu epey zamandan beri sü
rüp gelen bir sorundur. Hâlâ halledilmemiştir, edil
mek için de, etmek için de bir çaba gösteren yok
tur. 

Yargıtay temsilcilerine devlet protokolunda lâyık 
oldukları yer ve değer verilmelidir. Kim yapar, bu 
vazife kimindir, kim uğraşacak bilmiyorum. Yargı
tay hakikaten bu sorunun hallini ilgililerden bek
lemektedir. 

Şu cümleyi düzenlemek için bir hayli düşündüm 
ve en sonrası şöyle bir cümle düzenledim. Ben bu 
cümle ile Yargıtayın sayın mensuplarına bir şeyler 
söylemek istiyorum. Anayasanın öngördüğü Hâkim 
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Ödeneği Kanun tasarısı Senatoya sevk edilmiştir, 
kanunlaşması samimî arzumuz ve dileğimizdir. Hâ-

' kim ve savcılarımıza hayırlı olmasını dilerim. Düzen-
lsdiğ'm, üzerinde durduğum ve tekrar etmek istediğim 
cümle de şudur : 

«Hâkim ödeneği adı ile verilmesi düşünülen 
miktar, bütçe imkânlarımıza göre Türk milleti adı
na yapılan bu önemli fedakârlığın Yargıtayın bü
yük hâkimleri tarafından takdir göreceğini umarım. 
Doğru ve çabuk adalet için Yargıtay mensubu bü
yük hâkimlerimizin, gayret ve çaba göstereceklerine 
inanıyorum, güveniyorum. 

Her şey olabilir, binayı da temin edersiniz, araç 
gereç de diyorsunuz, protokol da olur, biz oraya gel
diğimiz zaman oda bulamıyorduk (hattâ bir sene son
ra sandalye bulabildiler) şimdi üye arkadaşlar tek 
odada oturuyorlar, mefruşat da temin edilmiştir. 

Yargıtayda işleri geciken birkaç daire vardır, öy
le zannediyorum ki, önümüzdeki senelerde bu daire
lerin işleri de haftalığa, aylığa geçecektir. Benim an
ladığıma göre, bu daha ziyade daire başkanlarının 
ve sayın üyelerinin gayret ve çabalarına bağlıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle bütçenin Yargıtay men
suplarına hayırlı olmasını diler, hepinize saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğ-
lu. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(C. Senatosu Tekirdağ Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Fazla vaktinizi israf edecek değilim, bir iki nok
tayı aydınlığa kavuşturmak için huzurunuza geldim, 
Değerli grup sözcüleri ve şahsı adına konuşan değer
li meslektaşım ittifak ettikleri, Yargıtayın fonksiyo
nunu kemaliyle yapabilmesi için istinaf mahkeme
leri teşkilâtı kurulması lüzumundan bahsettiler. Ben 
bunu Adalet Bakanlığı bütçesi vesilesiyle de arz et
tim. Hakikaten istinaf mahkemeleri teşkilâtı kurul
ması kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir. 

İkinci olarak değindikleri nokta bina durumu
dur ki (Ona bir kısım arkadaşlarımız değindiler, 
hakikaten Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
hizmet binası tamamen yüce müessesemize intikal 
etmek üzeredir. Esasen Yargıtayın ek inşaatı da bu 
müessesemizin bina ihtiyacını kemaliyle karşılaya
caktır. 

Arkadaşlarım önemli bir nokta olan yasalar 
mevzuuna değindiler. Gerçekten bugün adalet hiz-
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metleri yönünden üzerinde çok önemle durulması lâ
zım gelen bir konudur bu. Bir Osmanlı İmparator
luğundan devren gelen yasalar var, bir Cumhuriyet 
döneminde çıkan yasalar var, bir Kurucu Meclisin 
teşekkülünden evvel 27 Mayıstan sonra çıkan yasa
lar var, bir de Kurucu Meclisten sonra çıkan yasa
lar var, ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin faaliyete geçmesinden sonra çıkan yasalar var. 

Şimdi aynı numarayı taşıyan üç beş tane yasa 
var. Bunların tarihi söylenmeden, isimleri söylenme
den artık yasa numaralariyle hangi yasa olduğunu 
tespit etmek mümkün değil. 

Bu yasalar üzerinde çalışmak lâzım. Bu da Adalet 
Bakanlığının vazifesi olmak icabeder. Eğer Adalet 
Bakanlığı, merkez teşkilât Kanunu yapmaya bizim si
yasî ömrümüz vefa ederse betahsis bunun için hü
kümler koymayı düşünürüz. 

Değerli arkadaşlarım, yasaları aynı zamanda ha
len yaşayan • hükümleri olup olmaması yönünden de 
incelemek lâzım, çok dikkatli bir elemeye tabi tutul
mak lâzım. Bir arkadaşım değindi, ben örneğini gör
medim, bir mahkeme kararı mülga olan bir kanuna 
müsteniden verildiği için Yargıtayda bozulmuş. Müm
kündür. Hele birbirine mühayin hükümler çoktur. 
Bir hukuk devletinde yasalar bir düzen altında tan
zim edilmelidir. Adalet Bakanlığı bütçesi vesilesi ile 
de arz ettiğim gibi Türk toplumu hayatında büyük de
ğişiklik olmuştur. 1961 Anayasası bizim yürürlükte 
olan yasaları da gözden geçirmemizi zorunlu kılar. 
Birçok yasalarımız söz ve öz bakımından da Anaya
saya muhaliftir demiyorum, uymamaktadır. Bu ne
denle 154 ncü maddesinde yazılı Türk toplumunu 
çağdaş uygarlık seviyesine eriştirmeyi ve Türkiye 
Cumhuriyetini lâyiklik ilkesinde korumayı emreden 
kanunlar dışında bütün kanunlar elden geçirilmeli
dir. 

Arkadaşlarım Yargıtayın kütüphane konusuna de
ğindiler. Gerçekten hâkimlik mesleği ilim mesleğidir. 
Anayasa; hâkimlerin, Anayasaya, kanuna, hukuka 
göre, vicdanlarına göre karar vereceğini emretmiş
tir. Kütüphanenin hakikaten her yerde bulunması lâ
zım gelir. Nitekim; bugün taşra teşkilâtımıza yaptı
ğımız bir tamimle kitaplık durumlarını adliye mah
kemelerinden sordum. 

Yargıtayımız zengin bir kütüphaneye sahiptir. 
Bina durumu elverişli hale geldiği zaman daha da zen-
ginleştirilecek olan kütüphaneden istifade olanakla
rı artmış olacaktır. 

Bu suretle Yüce Yargıtay bütçesi vesilesiyle de
ğinilen ve bana yöneltilen sorulara da arzı cevap 
etmiş bulunuyorum. Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı istir-
hma edeyim. 

Sayın Adnan-Akarca, «Yargıtaydaki dosyaların 
'kararları maalesef gerekçeli yazılmamakta, yalnız 
birkaç cümle ile sadece karar zikredilmektedir. Bu 
hal ise kararın iyi tetkik edilmediği, okunmadığı zatı
nım uyandırmaktadır. Bu durum Anayasanın 135 nci 
maddesine aykırıdır. Çünkü, Anayasanın mezkûr 
maddesinin son fıkrasında bütün mahkemelerin her 
türlü karaları gerekçeli olarak yazılır denilmekte
dir. Sayın Adalet Bakanından, Yargıtaydaki dosya
ların kararlarının niçin gerekçeli yazılmadığı husu
sunun cevaplandırılmasını rica ediyorum» diyor. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Muhterem ve çok değerli arkadaşım 
beni mazur görsün. Hâkimlerin dahi, yargı görevleri
ne ilişkin faaliyetleri hakkında ben bir mütalâa ser-
dedecek durumda değilim. Hakikaten Anayasamız ba
na yöneltilen soruda işaret edildiği gibi kararların ge
rekçeli olmasına âmirdir. Bu temenni her halükârda 
Yüce Parlâmentodan bana yöneldiğine göre, mües
seseye de intikal edecektir. Teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ekrem Sadi Erdem. 10 dakika süre ile şah

sınız adına söz istemişsiniz. Buyurun efendim. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Yargıtay bir yüksek mahkememizdir. Dayanağını 
Anayasamızın 139 ncu maddesinden alır. İlk mahke
melerden, adliye mahkemelerimizden verilen karar
ları son merci olarak inceler , uygun bulduklarını 
onar, uygun bulmadıklarını, hukuka ve yasalarımıza 
aykırı bulduklarını bozarak, karar verilmek üzere ilk 
mahkemeye gönderir. Yargıtayımızın bunun dışında 
«Ceza Genel Kurulu» olarak, «Hukuk Genel Kuru
lu» olarak ve «İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu» ola
rak da önemli fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonla
rı ile Yargıtayımız Türkiye çapındaki uygulamalar
da içtihat birliğini sağlama bakımından adliye me
kanizmamıza önemli hizmetler ifa ederler. 

Değerli konuşmacı arkadaşlarım, her zaman oldu
ğu gibi bugün de davaların uzun sürmesinden yakın
dılar. Bunun çeşitli örneklerini ortaya koydular. 
Gerçekten Türkiye'de adliye hizmetleri istenilen dü
zeyde hızla yürümemektedir. Bunun nedenlerine bîr 
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göz atmak gerekir. Kanımca başta adliyenin iş yü
kü gelmektedir. Yargıtaya, arkadaşlarımızın da ifade 
ettiği gibi, her yıl % 20 nispetinde fazla olmak kay-
dıyle, her yıl 270 bin dava dosyası iş gelmektedir. 
Bunun 90 bin kadarı ceza davası, 180 bin kadarı hu
kuk davası olmaktadır. Ceza davalarının yılda 75 
bin kadarı sonuca bağlanmakta, 15 bin civarında 
ertesi yıla devretmektedir. Hukuk davalarında erte
si yıla devreden dosya adedi 40 bini aşmaktadır. Bu 
Yargıtay'da böyle olduğu gibi, ilk mahkemelerde 
de, mahallî mahkemelerde.de bunlardan farklı değil
dir. Mahallî mahkemelere yılda 1 milyona yakın ce
za davası, 1,5 milyona yakın, toplam 2,5 milyon ol
mak üzere iş gelmektedir. Bunun yarıdan fazlası, 
1,5 milyon kadarı karara bağlanmakta geri kalan 
1 milyon kadar dosya ertesi yıla ertelenmektedir. 
Bunların yanında icra dairelerine gelen 2 milyon ka
dar ayrıca iş bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, Yargıtay'ımızda ceza dairelerin
de bir günde 50 dosya bakılması zorunlu olmaktadır. 
Hukuk dairelerinde ise, bu sayı 60'a yükselmektedir. 
Bunu Avrupa örnekleriyle karşılaştırdığımız zaman, 
çok yüksek bir rakam olduğunu görmek mümkün
dür. Avrupada, bizde 50 ve 60 olan sayı 3-5'i geçme
mektedir bir daire için. 

îş yükünün yanında, işlerin uzamasının diğer bir 
nedeni, kısaca değineceğim, mevzuatın eksikliği, es
kiliği ve dağınıklığıdır. Genellikle yayla, mera, sular 
konusunda Osmanlı devrinden kalma arazi kanun
nameleri ve Yargıtay'ımızın çıkardığı içtihatlarla da
ğınıklık içerisinde işler yürütülmektedir. Bu neden
le Yargıtay'a bir dosyanın 3-5 defa gelip tekrar ma
hallî mahkemeye gitmesi, tatbikatta görülen şeyler
dir. Bu nedenle Türkiye'de toprak reformu kadar 
bir hukuk reformuna da ihtiyaç vardır. 

Memleketimizde işlerin bu kadar uzun sürmesinin 
kanımca bir diğer nedeni de; mahkeme işlerini dolay
lı olarak ilgilendiren konulardaki kamu hizmetle
rinin aksak yürümesi yahut da hiç yürümemesidir. 
Türkiye'de arazilerin 3/4'ü tapusuz bulunmaktadır. 
Orman kadastrosu yapılmamıştır; bu yıl ele alınmış 
olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Demin arz ettiğim 
gibi, yayla ve mera konularında, sular konularında 
mevzuat dağınıklığı yanında tahsisler de bulun
madığı için bir belge ile kısa sürede karara bağlana
cak işler, şahit beyanlarıyle' yıllarca sürmektedir. 

Bir tatbikatçı olarak, 15 yıl avukat olarak mesle
ğin içerisinde bulunmuş ve bizzat görmüş bir arka

daşınız olarak, köy ihtilâflarının 10 yıl 20 yıl hat
ta ve hatta 1924'ten bu yana devam edenlerinin bu
lunduğunu, 50 yılı aşkın ihtilâfların bulunduğunu 
huzurunuzda ifade edersem mübalağa etmiş olmam. 

Bu davaların uzayıp gitmesi köylünün hem iş gü
cü kaybına sebep oluyor, hem de yoksul düşmesinin 
nedenlerinden biri olur. Bu durum karşısında, öneri
lebilecek somut hususlar nelerdir? 

Türkiye'de gerçekten gerek ilk mahkemede olsun 
gerek Yargıtayda olsun bir yargıcın ilk mahkemede 
bir yılda kaç davaya bakıp, incelemesini yapıp so
nuçlandıracağı hususunun bilinmesi bir şekilde araş
tırılıp sonuca bağlandığını sanmıyorum. Buna ihti
yaç vardır. 

Yine Yargıtayda bir dairenin bir günde ve bir 
yılda kaç davaya sağlıklı biçimde bakabileceğinin 
araştırılıp tespit edilmesine ihtiyaç vardır. İş yükü al
tında bunalan gerek ilk mahkemeler ve gerekse Yar
gıtayda kararlar haliyle bir ölçüde noksan ve eksik 
çıkabilmektedir. İlk mahkemelerden verilen her kara
ra vatandaş, yanlıştır kanisiyle Yargıtaya koşmakta
dır. Halbuki bu iş, daha düzenli biçimde yapılırsa, 
her davanın Yargıtaya götürülmeyeceği inancını ta
şımaktayım. 

Yine tecrübelerime ve şahsî kanıma binaen şu 
hususu bu arada kaydetmekte yarar görüyorum. 
İlk mahkemelerde bir yargıç bir yılda ancak 400 
davayı inceleyip, karara bağlayıp yazabilir. Bu, Av
rupa standartlarında 300'ü geçmemektedir. Ülkemiz
de ise halen uygulamada 1 000 - 1 500 kadar dosya
yı tek yargıç karara bağlamak zorundadır. Bu da ka
rar olmuyor, tarik niteliğinde, mahiyetinde' sürüp gi
diyor. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Erdem, 

EKREM SADİ ERDEM (Devamla) — Bu neden
le, çok dar bir kadro içine sıkışmış bulunmaktadır 
adlî mekanizma. Kuruluş ve teşkilât yasaları değiş
tirilerek her ilçede hukuk, ceza ve icra yargıcı olmak 
üzere çift mahkemeli sistemden, üç yargıçlı sisteme 
geçilmek zorunluğu vardır. Mürettep ağır ceza mah
kemeleri müstakil hale getirilmelidir. Bu takdirde 
yargıç adedinde bugünkü bine ulaşan boşluk dol
duktan sonra bin kadar daha yeni kadroya ihtiyaç 
hâsıl olacaktır ki; Türkiye'de her yıl açılan 2,5 mil
yonluk davaya 6 bin kadar hâkimin bakabileceği na
zara alınırsa, yeni bin kadar kadro zorunlu görül
mektedir. 
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Değerli arkadaşlar, bütün sözcülerin ittifakla de
ğindikleri istinaf mahkemeleri konusuna değinme
den geçemeyeceğim. Bütün sözcü arkadaşlar bu mah
kemelerin kurulmasının zorunlu olduğunu ileri sür
düler. İstinaf mahkemeleri gerçekten adliye mah
kemeleriyle Yargıtay arasında görev yapan bir üst 
mahkemedir. 

İlk mahkemelerin kararlarını aynı usullerle ince
ler, doğru bulduklarını onar, yanlış buldukları hak
kında kendisi karar verir. Cumhuriyetin ilk devirle
rinde gerek yargıç yetersizliği ve gerekse malî ola
naksızlıklar nedeniyle bu mahkemeler kaldırılmış
tır. İstinaf mahkemeleri ne yarar sağlayacaktır?. Bu 
konuda arkadaşlar ittifakla bazı beyanlar ileri sürdü
ler; ama bana öyle geliyor ki, bu konuda herkes şim
diye kadar böyle dediği için de, buradaki sözcü ar
kadaşlar da cemaata uyarak aynı tekrarı yapmış bu-
lunmaktadîrlar. Ben istinaf mahkemelerini, bölge mah
kemelerini Türkiye gerçeklerine aykırı bulmaktayım 
şahsen. 

Gerekçesi şu: İstinaf mahkemeleri, bölge mahke
meliği niteliğinde olacaktır. Bölge kuruluşları bugüne 
kadar Türkiye'de yararlı olmamıştır, pek az istisna
larla. Bu ancak işin bürokratik yönünü uzatacaktır; 
mahkemelerin daha çok uzamasını, belki Yargıtaya 
gelecek olan dava sayısını azaltacaktır; ama işlerin 
uzamasına ayrıca vesile olacaktır. Adaletin uzamasına 
vesile olduğu kadar vatandaşa pahalıya mal olmasına 
da vesile olacaktır. Türkiye'nin etnik yapısı, coğra-
fik yapısı buna müsait olmadığı gibi, halkımızın sos
yal ve kültürel anlayışı bakımından da istinaf mah
kemeleri kuruluşu yerinde olmayacaktır. Halkımız en 
son merciye kadar her ihtilâfını götürmek isteyecek
tir. 

Bu nedenle... 
BAŞKAN — Sayın Erdem, süreniz bitti efendim. 
EKREM SADİ ERDEM (Devamla) — Bağla

maya çalışıyorum efendim. 

İstinaf mahkemelerinde bir kısım davalar kesin 
olarak çözüleceğine göre, her bölgeda ayrı görüşler 
belirecektir. Bunları birleştirmek anında mümkün ol
mayacağı için, Türkiye sathında ayrı görüşle mahke
meler ortaya çıkacak, bu görüşlerin belirmesi karşı
sında da vatandaşın adalet duygusu rencide olacak
tır. Çünkü bir meselede birbirinden farklı içtihatlar 
ortaya çıkacaktır. Bu itibarla, istinaf mahkemeleri 
belki Yargıtayın işini azaltır ama, vatandaşın işini ko-
laylaştırmaz. Bunun yerine istinaf mahkemelerine sarf 
edilecek para ile, Yargıtayın bugünkü kadrosunun iki 

misline çıkarılması, bir misli artırılması mümkündür 
ve daha çok hizmet götürülmüş olacağı kanaatinde
yim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Bu suretle şahsı adına yapılan görüşmelerle Yar

gıtay Başkanlığı üzerindeki konuşmalar bitmiş bulun
maktadır. Bölümlere geçilmesi hususunu Yüce Heye
tin onayına sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Bölümleri okutuyorum efen
dim. 

C) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 11 306 221 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme ve yargı hizmetleri 49 412 979 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Yargıtay bütçesi üzerindeki görüşme
ler sona ermiş bulunmaktadır. Bütçenin Yargıtayın 
sayın mensuplarına ve ulusumuza hayırlı olmasını di
lerim. 

Ç) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; sıra Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere gel
miş bulunmaktadır. Sayın Bakan buradalar, yerleri
ni aldılar. Sayın komisyon yerlerinde. 

Bütçe üzerinde söz alan sayın üyeleri arz ediyo
rum: 

Grupları adına; Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-
pu adına Sayın Hasan Tosyalı, Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Mustafa Tayyar, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Vecdi İlhan, Demokratik 
Parti Grupu adına Sayın Faruk Sükan, Sayın Meh
met Altınsoy, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa- . 
yın Fehmi Cumalıoğlu söz istemiş bulunmaktadır
lar. 

Şahısları adına Sayın Hasan Değer, Sayın Fey-
zullah Değerli, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Mikail 
İlcin, Sayın Hüseyin Cavit Erdemir, Sayın Ali Şev-
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ki Erek, Sayın Nadir Lâtif îslâm, Sayın Remzi Yıl
maz, Sayın Ilhami Çetin, Sayın Nedim Korkmaz, Sa
yın Tekin îleri Dikmen, Sayın Azmi Yavuzalp, Sa
yın Mustafa Asri Ünsür ve Sayın Kemal Ataman söz 
istemiş bulunmaktadırlar. 

Söz istem sırasına göre, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu adına Sayın Hasan Tosyalı buyurun efen
dim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım ve değerli millet
vekilleri arkadaşlarım; Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Millet Meclisi Grupu adına, 1975 malî yılı, Millî Sa
vunma meselelerimiz ve bütçesi üzerinde görüş ve te
mennilerimizi arz etmek üzere yüksek huzurunuzda
yım. 

Sözlerime başlarken, vatan ve milletimizin, hürri
yet ve istiklâlimizin kurtarılmasında ve Cumhuriyet 
rejimimizin kurulmasında ve korunmasında ve son 
olarak millî davamız Kıbrıs Barış ve Zafer Harekâ
tımızda şehit ve gazi olan kahramanlarımıza ve Aziz 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupunun sonsuz saygı ve şükranlarını sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî varlığı
mızı korumak ve millî savunmamızı ve Silâhlı Kuv
vetlerimizi muvaffak kılmak için, millî savunma me
selelerimiz, Silâhlı Kuvvetlerimiz ve bütçeleri üzerin
deki görüş ve temennilerimizi kısa, öz halinde arz 
edeceğim. 

Her şeyden önce millî savunmamızı ve Silâhlı 
Küvetlerimizi her bakımdan o kadar iyi hazırlamamız 
lâzımdır ki, her an harbe hazır olmalı, bize saldırıyı 
düşünebilecek düşmanı,' saldırı yapmaktan caydırabil-
meli, saldırı yaptığı takdirde saldırıyı def ve hasmı 
imha edebilmelidir. 

Bu maksatla genel olarak barış zamanında aşa
ğıdaki hazırlıklar yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. 

1. Memlekette Parlamento çoğunluğuna dayalı 
kuvvetli ve devamlı hükümetler kurulmalı, siyasî ve 
sosyal istikrar, huzur emniyet ve kuvvet tesis edilme
lidir. 

2. Millî savunmamızı ve Silâhlı Kuvvetlerimizi 
kuvvetli bir millî ekonomi, isabetli bir dış siyasetle 
destekleyici tedbirler alınmalıdır. 

3. Millî ekonomi ve sanayiimize dayalı olarak 
başta uçak sanayii olmak üzere, millî harp sanayii 
en kısa zamanda mutlaka kurulmalıdır. 

4. Silâhlı Kuvvetlerimizi ve millî savunmamızı 
her bakımdan dışa bağlılıktan kurtarıcı tedbirler alın
malıdır. 

5. NATO, Merkezî Andlaşma ve İkili Andlaşma 
memleketleriyle siyasî, iktisadî ve askerî münasebetle
ri, millî menfaatlerimize ve yeni şartlara uygun bir 
şekilde devam tedbirleri alınmalıdır. 

6. Muhtemel hasımlarımızın Türkiye'yi uzaktan 
çember içine alarak dış dünya ile ve müttefiklerimiz
le irtibatımızı kesmesini önleyici tedbirler alınmalıdır. 

7. Jeopolitik ve stratejik durumumuzu ve kuv
vet kaynaklarımızı koruyarak ve iyi değerlendirerek 
bunlardan daha iyi faydalanma tedbirleri alınmalı
dır. 

8. Muhtemel hasımlarımızın durumunu, strateji
sini, hassasiyetini, kuvvetini, niyet ve maksadını iyi 
bilmeli ve değerlendirmelidir. 

9. Muhtemel hasımlarımızın Türkiye'yi içerden 
yıkıcı, bölücü ve anarşik şübversif hareketlerine kar
şı Devletin bütün kuruluşlarınca ve milletçe erken 
ve doğru teşhis konmalı ve önleyici tedbirler cesa
retle ve azimle alınmalıdır. 

10. Silâhlı Kuvvetlerimize, siyaset kesin olarak 
sokulmamalı ve birliği muhafaza edilmelidir. 

11. Silâhlı Kuvvetlerimizin personelini maddî ve 
manevî bakımdan tatmin etmelidir. 

12. Pek haksız bir şekilde kesilen Amerika yar
dımının ve konan yardım ambargosunun millî savun
mamıza ve Silâhlı Kuvvetlerimize yaptığı kötü tesir
leri süratle başarılı siyasî faaliyetlerimizle ve millî 
kaynaklarımızla telâfi edici tedbirler alınmalıdır. 

13. Silâhlı Kuvvetlerimiz, modern harp silâh ve 
vasıtaları ile millî ve çeşitli dış kaynaklardan süratle 
ve devamlı bir şekilde teçhiz edilmelidir. 

14. Silâhlı Kuvvetlerimizin her nevi harp stok
ları tamamlanarak her an gerekli seviyede tutulma
lıdır. 

15. Silâhlı Kuvvetlerimizin, harp silâh ve vasıta
ları devamlı ve süratli olarak gelişen teknoloji, siya
sî, iktisadî ve askerî durumlara uygun bir şekilde ye
niden modernleşmesini öngören «REMO» planı, za
man, kapsam ve ödenek bakımından İslah edilmeli 
ve genişletilmelidir. 

16. Bilhassa Hava Kuvvetlerimizin, harp ve nak
liye uçakları, haber alma, muhabere, elektronik mal
zemesi, erken ihbar ve hava kontrol sistemleri, harp 
silâh ve vasıtaları, cephane ve mühimmatı en emin 
şekilde ve devamlı olarak modernize edilmeli ve sağ
lanmalıdır. 

17. Savaş uçağı miktarı tam "anlamıyle yeterli 
seviyeye çıkarılmalıdır. 
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18. Millî harp gücü kaynaklarımız ve sanayiimiz 
yurt sathına yaygın hale getirilmelidir. 

19. Silâhlı Kuvvetlerimizin eğitimini, disiplinini 
ve moralini yükseltici en müessir tedbirler alınmalı
dır. 

20. Silâhlı Kuvvetlerimize muhtemel bir harpte, 
kumanda edecek karargâhlarda bulunan kumandanla
rın Türk olması sağlanmalıdır («Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

21. Millî savunma bütçesi ve imkânlarından Ha
va ve Deniz Kuvvetlerimize ayrılan oranların artırıl
ması suretiyle modern harbin? ve stratejinin gereği 
yapılmalıdır. 

22. Türkiye'deki bütün ortak savunma durumu 
yeni şartlara göre değerlendirilmeli, emir ve kuman
dada Türkiye'nin etkinliği sağlanmalıdır. 

23. Silâhlı Kuvvetlerimizin, ateş ve hareket ka
biliyetini, zırhlı ve motorize gücünü artırıcı tedbir
ler alınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı bir dakikanız var. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiyor efen
dim, süratlendiririm. 

24. Silâhlı Kuvvetlerimizin emir ve komuta sis
teminde sürati ve müessiriyeti artıracak tedbirler alın
malıdır. 

25. Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin yeni ted
birler ve yeni ihtiyaçlar için yeterli ek ödeneklerle 
artırılmasını temin edici kaynaklar bulunmalıdır. 

26. İlçelerde kapatılan askerlik şubeleri yeniden 
açılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN — Efendim vaktinizi ben yanlış söyle

dim, 5 dakikanız daha var. Buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Sayın Başkanım, bu arada 25 nci dileğimizle il
gili olarak bir hususu Sayın Millî Savunma Bakanı
na, Sayın Başkanımızın aracılığı ile iletmeyi bir va
zife sayıyorum. O da şu: 

Tecrübe ile görülmüştür ki, askerlik şubelerinin 
kapatılması, askerlik çağındaki yurttaşlarımızı, aile 
efradını, kadın, erkek pek çok köylü yurttaşı büyük 
sıkıntı ve güçlüklere uğratmıştır. Birçok ilçemizde kul
lanılmaya hazır resmî binalar vardır. Mahallî beledi
yeler bina tahsisinde yardıma hazırdır. 

İlçe askerlik şubelerinin bir program dahilinde ye
niden açılmasını yurttaşlarımız beklemektedirler. Bu 

yaygın dileğe ben şahsen tercüme olmayı C. G. P. 
adına bir vazife telâkki ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî varlığı
mızı muhafaza edici, millî savunma politikamız, me
selelerimiz ve alınacak uygun tedbirler üzerinde bü
tün siyasî partilerimizin, Parlamentomuzun, Hükü
metimizin ve milletimizin birleşmesini, şanlı tarihinde 
Türk Kıbrıs Federe Devleti dahil, 17 devlet kurmuş 
olan Türklüğümüzün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti
nin ebediyen payidar olması için Silâhlı Kuvvetleri
mizi, muhtemel düşmanlarımızı caydırıcı, def ve yok 
edici bir şekilde daha çok kuvvetlendirmemizi temen
ni ediyoruz. («Bravo» sesleri.) 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin Kahraman Si
lâhlı Kuvvetlerimize ve aziz Türk Milletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını Cumhuriyetçi Güven Partisi ve 
şahsım adına Allah'tan diler, Yüce Meclise ve şanlı 
Silâhlı Kuvvetlerimize sonsuz sevgi ve saygılarımızı 
sunarız. (A. P. ve C. G. P. sıralarından «Bravo* 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Adalet Partisi Grupu adına Saym Mustafa Tay

yar, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA TAYYAR 

(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

1975 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesini 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına eleştirmek, 
dilek ve temennilerde bulunmak için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Meclisi ve kah
raman Silâhlı Kuvvetler mensuplarını, Adalet Par
tisi Millet Meclisi Grupu adına saygı ile selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, 1975 yılının, Türkiye'mizin 
iç ve dış meselelerini, dölayısıyle tarihimizin önemli 
ve kritik devirlerinden birini daha yaşadığına inanıyo
ruz. Büyük Atatürk'ün, «Yurtta sulh, cihanda sulh» 
ilkesini kemaliyle uygulayamadığımız bir dönemde 
bulunmaktayız. Bu itibarla, ülkemizin geleceğine da
ha objektif bir görüşle bakmak ve millî savunma po
litikamızı iç ve dış olaylarla birlikte muhakeme et
mek mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, ikinci Cihan Savaşından 
sonra dünya ulusları siyasî, askerî, ekonomik yön
lerden dört bloka ayrılmış olarak görülmektedirler : 

Batı bloku veya Birleşmiş Milletler; Doğu bloku 
sosyalist devletler; tarafsız ülkeler veya Üçüncü Dün
ya Milletleri; Kıta Çin'i veya Komünist Çin. 

Bu dört blok kendi aralarında askerî paktlar kur
muşlar ve güvenliklerini sağlamaya çalışmışlardır. 
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Batı bloku, Kuzey Atlantik Paktını, yani kısa 
adiyle NATO'yu; Doğu bloku, Varşova Paktını kur
muştur. Tarafsız ülkeler, zaman zaman Doğu ve Ba
tı blokları içinde görünmüşlerdir. Kızıl Çin, büyük 
insan potansiyeline sahip Sovyet Rusya'dan kaybet
tiği toprakları istemekte ve Moskova ile liderlik mü
cadelesini sürdürmektedir. 

ikinci Dünya Savaşından sonra, komşumuz Sov
yet Rusya'nın bizden iki ilimizi istemesi ve boğaz
larda ortaklık sağlama arzusu, ülkemizi Birleşmiş Mil
letlerle anlaşmaya götürmüş; millî güvenliğimizi sağ
lamak için, NATO ortakları arasına katılmış bulun
maktayız. Mezkûr savaş esnasında Amerika atom 
bombasına sahip olmuş ve bu bombanın tahribatını, 
Hiroşima ve Nagazaki'de dünyaya göstermiştir. Bu 
olaydan sonra, Sovyet Rusya ve Batılı diğer büyük 
devletlerin büyük bir kısmı da, nükleer ve termonük
leer güce sahip olmuşlardır. 

Üç süper devlet; Amerika, Sovyet Rusya ve Kızıl 
Çin, bu korkunç silâh karşısında, (detant) yumuşama 
devresine girmiştir. Taraflar, nükleer gücün öldürücü 
tesirinden çekindiklerinden, aralarında bu silâhın sa
vaşta kullanılmaması kararını almışlardır. Bu kere 
de, küçük ve geri kalmış devletleri siyasî, ekonomik 
ve kültürel entrikalarla içeriden yıkmaya, dolayısıyle 
bölgevî savaşlar meydana getirerek, nüfuz ve toprak 
kazanmaya çalışmışlardır. Nitekim, Kore, Vietnam, 
Arap - İsrail savaşları, bu oyunlarla sahneye konmuş
tur. Kore'de Türk Tugayı, 8 Jici Amerikan Ordusu
nun, 2 nci Tümenini imhadan kurtarmıştır. O zaman
ki Amerikan Kongresinde Tugayımız «Mümtaz Bir
lik Madalyası»'yla taltif edilmişti. Bugün ise aynı 
kongre Türkiye'ye yardımı kesmiş bulunmaktadır. 
Bu kararın, NATO Güneydoğu kanadında meydana 
getireceği büyük tehlikeyi görmemezlikten geleme
yiz. NATO ortaklarımızın en kısa bir zamanda bu 
kararlarından döneceklerini umarız. 

Komşumuz Yunanistan, Megalo İdea'sını tahak
kuk ettirmek maksadıyle, Kıbrıs'ta müteaddit kereler 
katliama girişmiş, dünyaya ve kendilerine yaptığımız 
ihtidan hiçe saymıştır. 

Nihayet, 15 Temmuz 1974'te Yunanlı subayların 
komutasındaki millî muhafız birlikleri Makarios'u 
devirip, ENOSİS'i tahakkuk ettirmek gayesiyle, yap
tıkları darbe hareketi karşısında; ihlâl edilen Kıbrıs 
Anayasasını ve soydaşlarımızın mal ve can güvenlik
lerini korumak için 20 Temmuz 1974 günü Yüce Par
lamentomuzun almış bulunduğu tarihî kararla Silâh
lı Kuvvetlerimiz Kıbrıs'a çıkartma yapmış ve ilk he

defleri ele geçirdikleri için, plan gereğince savaş dur
durulmuştur. Siyasî görüşmeler sonuç vermeyince, 
soydaşlarımızın mal ve can emniyetini korumak mak
sadıyle 14 Ağustos 1974'te İkinci Barış Harekâtına gi
rişmiş ve bugünkü yeşil hattı meydana getirmişlerdir. 
Şu anda taraflar mevzilerde karşı karşıya bulunmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs harekâtının hazırlan
masında, sevk ve idaresinde başarı sağlayan komuta 
heyetine, savaşlara katılan bütün personelin göster
miş bulundukları cesaret ve kahramanlıklarına, bu 
uğurda, mukaddes vatanları için kanlarını akıtan ve 
canlarını bağışlayan şehitlerimizin aziz ruhlarının 
karşısında Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu ola
rak, tazimle eğilir, şükranlarımızı arz ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 1965 - 1971 yılları ara
sında dış yardımların, herhangi bir suretle kesilebil-
mesi ihtimalini göz önünde bulunduran Adalet Par
tisi iktidarı, millî sanayiimizin geliştirilmesine büyük 
önem vermiş, dış yardımla ve millî bütçe katkısıyla 
meydana getirilen 50 milyonluk bir fonla, tank yenileş
tirme tesislerinin kurulmasını; tank, palet ve taşıyıcı 
tekerlek fabrikasının yapırmnı, Zir atış poligonunun 
Karapınar'a naklini, süratle hafif silâh yapımına baş
layıp, ağır bakım tesis ve kademelerinin geliştirilme
sini tamamlayarak, mühimmat ve bazı özel tip mal
zeme yapımı için tezgâhlar tesisine başlamış ve ge
liştirmiştir. 

Paraşüt yapımı hızlandırılmış, deniz piyade bir
likleri kurulmuş, komanda tugayları teşkil edilmiştir. 
Bu hareketler hiçbir partiye maledilemez. Velhasıl, 
Kıbrıs'a çıkacak kuvvetler ve çıkışta çıkış için emir 
bekleyen kuvvetlerimiz, bu haliyle Yüce Meclisin ver
miş bulunduğu tarihî kararla çıkış harekâtına başla
mıştır. 

Adalet Partisinin altı yıllık iktidarı devrinde Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılması, Si
lâhlı Kuvvetler personelinin yorucu ve yıpratıcı şart
lar içerisinde çalıştığı gözönünde bulundurularak, mes
lek ve görevin şeref ve haysiyetine yakışır bir hayat 
süresini idame ettirmek maksadıyle millî bütçeleri
mizden 30 milyar liraya yakın bir para tahsis edile
rek, dış askerî yardımlardan da faydalanarak, 6,5 
milyar lira değerinde altyapı tesisleri inşa ettirilmiş, 
Adalet Partisinin altı yıllık hükümet döneminde yine 
Millî Savunma ile ilgili birçok kanunlar çıkarılmıştır. 
Askerî Personel Kanunu, Genelkurmay Başkanlığı 
ve Miilî Savunma Bakanlığı Yetki Kanunları, yedek-
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subay ve erlerimizin askerlik sürelerinin indirilmesi, 
istiklâl Savaşı gazilerinin şeref aylığı gibi kanunlar 
bu meyandadır. 

1975 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi, 
Türkiye'nin iç ve dış meselelerinin yoğunlaştığı ve 
malî imkânların zamlarla, yolluklarla dolu bir dö
neme rastlamış bulunmasına rağmen, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerimize yararlı olabilecek bir bütçe hazırlan
masına büyük gayret gösterilmiştir. 

Bu yılki bütçemiz 20 835 000 000 liradır. Bu öde
nek, harcama kalemlerine göre aşağıdaki şekilde da
ğıtılmıştır : 

Cari harcamalara 17 665 000 000 TL. 
Yatırım harcamalarına 1 439 000 000 küsur TL., 
Transfer harcamalarına 137 000 000 küsur TL.'dır. 

Sayın milletvekilleri, bugün dünyada harp silâh 
araç ve gereçlerindeki fiyat artışlarını göstermek 
maksadıyle, aşağıdaki birliklerin kurulması için, sar
fı gereken para miktarlarını Yüce Heyetinize bir fi
kir verme bakımından arz ediyorum : 

Bir mekanize tümen kurmak için 1 900 000 000 
TL., 

Bir tümenin muhabere ve istihkâm taburlarının 
teşkili için 70 000 000 TL., 

Zırhlı bir tümen kurmak için 2 000 000 000 TL., 
Bir yeni muhrip satın almak için 500 000 000 TL., 
Bir denizaltı için 600 000 000 TL. ve nihayet 20 

uçaklı bir filo satın alabilmek için 1 320 000 00 TL'na 
ihtiyaç vardır ve bu kuruluşlara ödenecek paraların 
•P/o 90'ının, döviz olarak ödeneceğini unutmamak lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Sayın Tayyar, iki dakikanız var 
efendim. 

MUSTAFA TAYYAR (Devamla) — 1975 malî 
yılı Millî, Savunma Bakanlığı bütçesinin uygulan
masını kolaylaştırmak, bugün Türkiye'nin içinde bu
lunduğu sosyal, ekonomik ve askerî konulara ışık tut
mak maksadıyle Adalet Partisi Millet Meclisi Gru-
pu olarak bazı dilek ve temennilerimizin hoşgörüy
le karşılanacağını ümidetmekteyiz : 

Bütçe kanunu gereğince kesilmesi gereken !% 1'-
lerle, Maliye Bakanlığının kesilme yetkisi dahilinde 
olan ve cari harcamalardan kesilebilecek % 10 ora
nındaki kesintilerin, bu yıla mahsus olmak > üzere 
kesilmemesini, 

Fiyatların ve personel masraflarının artışı dola-
yısıyle vaat olunan ek ödeneğin zamanında veril
mesini ve bununla ilgili kanun tasarısının en kısa za
manda Meclislere sunulmasını, 

Gelecek yıllar bütçesinin idame bütçe olarak 
değil, gelişme imkânlarını sağlayacak bir düzeye çı
karılmasını, 

1601 sayılı REMO Kanununun ödeneklerinin en 
kısa zamanda yeni baştan bir kanunla düzenlen
mesi, sürenin kısaltılmasını ve gelecek yıllara sarî 
20 500 000 000 liranın, hemen Meclise sevk edile
rek çıkarılmasının teminini, 

Harp sanayiimizin, en kısa bir sürede daha geniş 
bir şekilde kurulmasını, 

Komisyonlarda bulunan, Millî Savunmayla alâ
kalı kanunların öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin 
sağlanmasını, 

Erbaş ve erlerimizin harçlıklarının artırılması 
için gereken tasarının Mecilse sunulmasını, 

Orduda mevcut teknik personelin Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinden ayrılmamaları için, gereken maddî ve 
manevî tedbirlerin alınmasını, 

Kıbrıs'ta şehit olanlarla, mallıl derecelerine gir
miş bulunanların ödenek ve aylıklarının, kendilerine 
veya vereselerine en kısa zamanda ödemelerinin ya
pılmasının teminini, 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi burada bitirirken, 
ülkemizin bugün içinde bulunduğu iç ve dış problem
lerinin Yüce Meclisçe bir kere daha tezekkür edil
mesini, büyük Atatürk'ün «Yurtta sulh, cihanda sulh» 
ilkesinin eksiksiz uygulanmasını temenni eder, yav
ru vatan Kıbrıs'ta canlarını bağışlayan ve kanlarını 
akıtan şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı
zı huzurlarınızda bir kere daha arz eder, 1975 malî 
yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin Yüce Türk 
milletine ve kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, Adalet Partisi Millet 
Meclisi Grupu adına, Yüce Heyetinizi ve kahraman 
Silâhlı Kuvvetlerimizin değerli temsilcilerini saygıy
la selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayyar. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Vecdi İlhan'ın. Buyurun Sayın İlhan. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA VECDİ İLHAN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 

1975 senesi Millî Savunma Bakanlığının bütçesi 
hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun gö
rüşlerini arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Millî savunma bütçemiz, bu sene çok değişik 
koşullar altında bulunduğumuz bir sırada Yüce Mec< 
lisimizde görüşülmektedir. 
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Memleketler arasında devamlı bir barışın korun
masının en değerli güvenceleri addettiğimiz birbiri
nin çıkar ve haklarına saygı, oldu bittiden sakınma 
gibi içtenlikle benimsediğimiz bazı temel prensipler
de bir senedir büyük hayal kırıklıklarına uğradığı
mız bir gerçektir. 

Kıbrıs'ta soydaşlarımız 10 seneden beri büyük 
zorluklar içinde yaşamakta idiler. Buna rağmen, 
Kıbrıs'ta milletlerarası güveni sarsıcı, barışı zedeleyi
ci olacağı gerekçesiyle müdahale hakkımızı kullan
madık. Karşı taraf, bu yönde girişimlerde bulunmak 
maceraperestliğine kapıldı. Buna tahammül edemez
dik. Türk toplumunun hakları için, kendi çıkar ve 
sorumluluklarımız için, barış ve hatta Türk - Yunan 
ilişkilerinde yaralar açmamak için tahammül ede
mezdik. 

Bu hareket, Yüce Meclisçe ve Yüce Milletimizce 
bilindiği gibi, kimseyi yenmek, kimseyi haklarından 
mahrum etmek için yapılmamıştır. Bu hareket, sa
dece, Kıbrıs'ta Türk ve Rum topluluklarına eşit hak 
ve olanakları sağlama amacı gütmüştür. 

Kıbrıs'ta Türk toplumuna, Türkiye'ye karşı gi
rişilen oldu bitti, sadece Kıbrıs Rumları tarafından 
planlanrnış olsaydı, tabiî gene umursamazlık göstere
mezdik. Ancak kabul etmek lâzımdır ki, bu girişi
me, iktidara hangi yollarla erişilmiş olursa olsun, Yu
nanistan Hükümetinin katılmış olması, hatta bun
dan daha ileri bir girişi yaratmış olması, olaya bam
başka bir boyut vermiştir. Oldu bittinin etkisi, Kıb
rıs hudutlarını aşarak, Türk - Yunan ilişkilerine si
rayet etmiştir. 

Burada tek tesellimiz, bu bedbaht davranışın Yu
nanistan'da, tabanı halka dayanmayan, halkı karşı
sına almış olan bir iktidardan gelmiş olmasıdır. Ken
dilerini iki gün iktidarda fazla tutabilmek için, mil
letlerin itibarını, çıkarlarını cömertçe feda eden bu 
iktidar şimdi çökmüştür. 

Seçimle yeni gelen iktidar, ya Türkiye'yi, çıkar
larını Yunanistanla anlaşarak korumaya sevk ede
cek, ya da hiç istemememize rağmen, iki taraf için 
tahripkâr olacağı muhakkak bir silâhlanma yarışma 
sürükleyecektir. 

îşte böyle koşullar, umut ve tereddütler altında 
millî savunma bütçemiz üzerinde kararlar almamız 
gerekmektedir. 

Türkiye ile Yunanistan'ı birbirinden uzaklaştır
maya vesile olabilecek gibi gözüken Ege Denizi, as
lında Türkiye ile Yunanistan'ı bir kere daha birleş
tiren bir unsurdur. Biz, Yunanistanla görüşerek an

laşma yanlışıyız; fakat bu anlaşma karşı taraftan 
mukabele görmedikçe pek verimli olamaz. 

Türkiye ile Yunanistan arasında, Karamanlis 
Hükümeti işbaşına geldikten sonra, umduğumuz tür
de ilişkiler kurulmamış olması na üzülmemek elde 
değildir. Nitekim, bunun olumsuz sonuçları hemen 
kendisini göstermiştir, Kıbrıs'ta yeniden bir hırçın
lık havası doğmuştur. Makarios'un, yeni Türk Top
lumunu tahakkümü altına alabilmek tertipleri peşin
de olduğu anlaşılmıştır. Bu saptanınca, Kıbrıs Türk 
toplumu çok haklı olarak, durumdan gerekli sonu
cu çıkarmış, Kıbrıs Federal Cumhuriyetinin Türk 
kanadını oluşturmuştur. Bu, kuşkusuz olumlu ve za
manındaki bir girişimdir. 

Kıbrıs Federal Cumhuriyetinin Türk kanadının 
kurulması kararı, sadece Ada'daki Türk - Rum iliş
kilerinin, Makarios'un Ada'ya dönmesinden sonra 
gerektirdiği bir girişimdir. Kıbrıs Cumhuriyetinin 
uluslararası statüsünde ve rolünde herhangi bir de
ğişiklik söz konusu değildir. Ada'da müstakil bir 
Türk Devleti kurulması da söz konusu değildir. Fe
deral Kıbrıs Cumhuriyetinin Türk kanadı Başkanı 
Denktaş da bunu açıkça belirtmiştir. Biz de Cumhu
riyet Halk Partisi olarak bu açıklamayı takdirleri
mizle benimsiyoruz. 

Millî savunma bütçemiz, bu sene Özel koşullar 
içinde bulunduğumuz bir sırada görüşülmektedir 
elerken, yalnız Kıbrıs olaylarına, Ege sorununa de
ğinmek kâfi gelmez. Bunların yanında, Türkiye ile 
Amerika arasında NATO anlaşmaları çerçevesinde 
oluşturulmuş işbirliği de, önemi azımsanmayacak 
yeni durumlar ortaya çıkarmıştır. Bunlara da değin
mek kaçınılmaz bir zorunluktur. Belki bu sorun, 
Türkiye'nin izlediği savunma politikası üzerinde di
ğer iki sorundan daha. fazla etkisi olabilecek bir so
rundur. Bunun sebebi açıktır: 

Kıbrıs sorunu, Ege sorunu, daha çok ikili ilişki
ler seviyesinde ortaya çıkmış olaylardır; fakat Ame
rika ile aramızdaki karşılıklı askerî yardımlaşma ko
nusunda ortaya çıkmış olan durum, sadece Türk -
Amerikan ilişkilerini ilgilendirmemektedir. Türkiye, 
NATO ittifakı içinde, özellikle en büyük çapta, 
Amerika ile karşılıklı yardımlaşma halindedir. Ame
rika ile aramızdaki ilişkilerde vukubulacak değişik
liklerin NATO üzerine yansımaması mümkün değil
dir. 

Bazı hususların gayet iyi anlaşılması lâzımdır. Hiç 
bir memleket bir ittifaka, başka memleketleri koru
mak için girmez. İttifaklara, kendinin daha müsait 
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şartlar altında korunabileceğine inandığı için girer. 
İttifakların geçerli olması için her üye, zor kullan
mamalı, baskıya müracaat etmemelidir. Maama-
fih, Amerikan Kongresinin bu tutumu çok açık ifa
delerle ve çok zaman bizzat bizim duygularımızı pay
laşarak, Amerikan yöneticileri tarafından yadırgan-
mıştır, eleştirilmiştir. Ford'un, Kissinger'in beyan
ları ortadadır; bu sözler ne kadar takdire şayan olursa 
olsun, bizim alacağımız kararda ancak, Ameri
ka'nın bize karşı uygulayacağı politika etken olacak
tır. En kısa zamanda, Kongrenin kararının ne ölçü
de Amerika'nın bize karşı davranışını aksettirdiğine 
bir teşhis koyup, ona göre gereken tedbirleri almamız 
zorunludur. Bu arada da, yardımlaşma ile ilgili bazı 
ilişkilerin ve bazı faaliyetlerin, durum açıklığa ka
vuşuncaya kadar durdurulması da düşünülmelidir. 

Yardımlaşma kavramı, istikrar ve güven gerekti
rir. Değil tek taraflı olarak yardımı kesmek tehdidi, 
hatâ ihtimali bile yardımlaşmanın değerini büyük öl
çüde küçültür. 

Amerikan Kongresinin karraında yargılanacak bir 
diğer yön de, kararın nedeninin Amerikan menfaa
tinden çok, bir başka Devleti kayırma kaygısına da
yanmakta olmasıdır. Amerikan Kongresinin bu ka
rarının Yunanistan'a, Kıbrıs'taki Rum toplumuna 
ne kazandıracağı şüphelidir; ama Türk - Amerikan 
ilişkilerinde bir gerginliğe, Türkiye'de bir yardımlaş
ma ve ittifak konusunda bir hayal kırıklığına yol aç
tığı açıktır. Onun için bir an evvel teşhis konulma
lıdır. Amerika'nın ne yapacağı belli olmalıdır. Ka
rar, sadece yardımlaşma çerçevesinde Türkiye'ye 
yapılan çeşitli tediye kolaylıklarına son vermekle kal
mamakta; Türkiye'nin, bedeli mukabili ısmarladığı 
ve ısmarlayabileceği silâh, araç ve gereçlerin de Tür
kiye'ye teslimini yasaklamaktadır. Bu iki yasaklama, 
kanımızca birbirinden çok değişik nitelikte yasaklama
lardır. İttifak içinde yardımlaşmada katkıda bulun
makta tek ölçü, sadece malî ölçü değildir. Yardı
mın, katkının türlü şekilleri vardır. Yardım, böyle 
geniş anlamda alındığında görülüyor ki, Türkiye'nin 
ittifaka katkısı, diğer üye memleketlerin hiçbirinden 
daha az değildir. Hele âdet olduğu gibi, içinde bu
lunduğu ekonomik seviye ile kıyaslanacak, kıymet
lendirilecek olursa, denilebilir ki, bütün diğerleri-
ninkinden daha önemlidir. Buna rağmen, Türkiye 
hibe denilen bu tür yardımdan ilelebet faydalanmak 
arzusunda değildir. Özlemimiz, bunun tamamen ak
sidir. 

Şunu da belirtmemiz lâzımdır, bu yardımlaşmaya 
ittifakın ihtiyacı kalmamış ise, Tür k- Amerikan yar

dımlaşmasında ısrara, esasen mahal kalmamış demek
tir. Türkiye, Amerika, NATO bir araya gelip bu 
sorunu incelemeli, açık ve samimi şekilde, tercihan 
ortak bir karara varmalıdırlar. 

Kuşkusuz, yalnız savaşta değil, barışta da ulu
sal güvenliğimizde en büyük rol, Silâhlı Kuvvetleri
mize düşmektedir. Ordumuzun her şeyden önce vu
rucu gücünün korunması ve gittikçe artırılması, üze
rinde titizlikle duracağımız bir konudur. 

Barışçı milletler için ordular, bir zafer vasıtası 
olmaktan ziyade, bir barış bekçisi olmalıdır. Barış 
bekçiliği, yüksek düzeyde bir caydırıcı kudret gerek
tirir. Bu kudrete başka unsurlar yanında, ordunun 
vurucu gücünün seviyesi de bağlıdır. 

Konuyu dışarıya dönük olarak ele aldığımızda, 
tereddütsüz diyebiliriz ki, savunmanın temeli sa
dece silâh olamaz. Bize göre, savunmanın temelin
de dünya barışı, milletlerin aralarında yarattıkları, 
muhafaza edebilecekleri, gittikçe genişletilecek dost
luk ve işbirliği de vardır. 

Savunma ihtiyaçlarımız; araç, gereç ve silâhlar 
dışarıdan mı sağlanacaktır, yoksa kendi imkânları
mızla mı temin edilecektir? Hiç şüphesiz, imkân 
olduğu takdirde, bu silâh, araç ve gereçleri kendi 
memleketimizde kendi imkânlarımızla sağlamak hem 
faydalı, hem de etken bir hal çaresidir. Zira görül
müştür ki, en yakın dost devletlerden, hattâ mütte
fik memleketlerden bile bunlar zaman zaman temin 
edilmeyebilmektedir. Yalnız, bu bir gerçek olduğu 
gibi, bir diğer gerçek de, bugünkü silâh, araç ve ge
reçler öyle bir şekil ve bünye almıştır ki, bunların 
hepsini bir memleketin kendi kendine yapması im
kânsız hale gelmiştir. Bir iki büyük memleket istis
na edilirse, bu teşhis, bütün devletler için geçerli
dir. Bu nedenle, yalnız siparişlere bağlı olmak ye
rine, bilhassa bize dost, bir nevi mukadderat birliği 
halinde olduğumuz memleketlerle, sağlam koşullar 
altında güçbirliğinğ gidip, bunları ortak imalât hali
ne sokmak daha uygun görülmektedir. Bu işbirliği 
için, imalâtın basit kısımlarının, el emeğinin bizim 
tarafımızdan, yüksek bilgi ve teknolojiyi gerektiren 
kısmının diğer memleketler tarafından sağlanması 
yoluyle oluşturulmasına, hiçbir zaman razı olunma-
malıdır. Bizim anladığımız işbirliği, Türkiye'nin di
ğer memleketlerle, yüksek teknik ve bilgi gerektiren 
alanlarda, katkıda bulunabileceği bir işbirliğidir. 

Böyle olunca, taraflardan biri diğerine malzeme 
verememezlik edemez, hattâ böyle bir tehditte de 
bulunamaz. Zira karşı taraf, kendine aynı muame-

| leyi yapabilecek durumdadır. 
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Değerli milletvekilleri, her şeyin temeli eğitim
dir. Bu nedenle, ordumuzda her alanda ve seviyede, 
eğitimin gittikçe daha verimli ve etken olduğunu gör
mekten mutluluk duyuyoruz. Askerî sanatın, bu
gün ilim ve fen sahasında büyük ihtisaslaşma, bilgi 
gerektirdiği bir gerçektir. Askerî okullarımızın, eği
tici programlarının bu gerçeği göz önünde bulundu
rarak, yeniden düzenlenmiş olmasından sevinç du
yuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 1975 senesi Millî Savun
ma bütçesi, 20 835 000 000 lira olarak sunulmuş
tur. REMO'nun miktar ve dilimlerini yeniden düzen
leyen tasarının miktarı, 4 440 000 000'dur. Bun
dan başka, dış yardımın kesilmesi karşısında 
1 015 000 OOO'luk bir ayrı fon da vardır. 1974 malî 
yılında, 1 300 000 000 lira, uçak alımına ait mukave
le gereğidir. Yan ödeme 1 796 000 000 lira tutmak
tadır. Böylece toplam 29 796 000 000 liraya, 1975 
senesi Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin çıkacağı 
görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türk milleti, kahraman 
Ordumuza her türlü ihtiyacım karşılamak için lâzım 
olan parayı, ne kadar çok olursa olsun vermekten çe
kinmeyecektir; fakat bu miktar ne kadar yük
sek olursa olsun, bir ülkenin savunmasının, sü
rekli olarak dış yardımlarla sağlanan harp, silâh ve 
gereçleriyle mümkün olamayacağı gerçektir. Bu ne
denle, dış yardımlara bağlılığın azalması ve ülke için
de belirttiğimiz şekilde harp sanayiinin kurulması yö
nünde çalışmalara gidilmesini öneriyoruz. 

Memleketimizi, içten ve dıştan gelecek her türlü 
tehlikeye karşı, millî varlığımızın ve bütünlüğümüzün 
koruyucusu olduğuna inandığımız kahraman Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin mensuplarını, bu vesile ile Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına saygı ve sevgi ile 
selâmlar, saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ilhan. 
Söz sırası D. P. Grupu adına Sayın Mehmet Al-

tınsoy'undur. Buyurunuz Sayın Altınsoy. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türk Devletinin iç ve dış güvenliğinin teminatı 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili meseleleri görüşü
yoruz. Devletin bekasıyle ilgili, Devletin huzur ve 
asayişiyle ilgili, Devletin güvenliği ile ilgili mesele
lerin kısa süre içinde tam mânasıyle izah edilmesi ve 
Parlamento tarafından tam bir vukufla ortaya konul
ması mümkün değildir. 

J Karşı, karşıya bulunduğu sonsuz güçlüklere ve im
kânsızlıklara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin anahedeflerinden birisi, dış ve iç güvenliğinin te
minatı ve bekasının koruyucusu bulunan ordusunu 

I teşkilâtlandırmak, yenilemek ve güçlendirmek, diğeri 
ise; çevresinde siyasî bir güvenlik ve istikrar ortamı 
yaratmak olmuştur. Türk Silâhlı Kuvvetlerini, dünya 
şartlan ve bölgemizin hassas durumunu göz önünde 
bulundurarak üstün seviyeye getirmek, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin baş kaygısı olmalıdır. Sosyal, 
ekonomik ve siyasî huzursuzluklardan, ancak 
Devletimizin kuvvetli olmasıyle kurtulabiliriz. 
Kuvvetli devleti sağlayan en büyük gücün ordu ol
duğunu da unutmamak lâzımdır. 

I Batı ülkeleri, NATO'nun yarattığı barış ve güven
lik iklimi sayesinde çok güçlü devletler haline gelmiş
ler ve bugün bir siyasî birlik kurma yoluna yönel
mişlerdir. Bu duruma gelişte, Amerika'nın Avrupa 
güvenliğini korumak için yaptığı büyük askerî yar
dımları ve nükleer silâh üstünlüğünün önemli rolünü 
kabul etmek mecburiyeti vardır. 

Son zamanlarda, Sovyetler Birliği'nin Amerika 
ile aynı nükleer silâh üstünlüğüne ulaşması, Doğu -
Batı ilişkilerinde yeni gelişmelere sebep olmaktadır. 

Elbetteki değişen şartlar muvacehesinde NATO'-
I nun eksik ve zayıf tarafları tartışılacaktır. Önemli 

olan, meselelere çözüm yolu ararken müşterek men
faatlerin ve temel hedeflerin kayıp olmamasıdır. Di
ğer taraftan, Vaşington ile Moskova arasındaki yu
muşama (yani detant politikası) ve hattâ koalisyon 

I ile son enerji ve petrol buhranı, NATO ittifakının 
üzerine, üyeleri arasındaki ekonomik ve askerî ma
hiyette ihtilâfın doğmasına yol açmış ve bunları gü
nün.önemli meseleleri haline getirmiştir. 

Bununla beraber, resmî beyanlara göre, ittifakın 
I üyeleri arasında tartışma ve görüş ayrılığı NATO'nun 

mevcudiyeti sebebi veya temel prensipleriyle alâkalı 
değildir. NATO stratejisinde yapılan değişikliklerle 
dış yardımların azalması ve Orta - Doğu'daki Devlet 

I güvenliğimizi tehdit eden yeni gelişmeler, Türk Ge
nel Kurmayını, Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teş
kilâtlanması ve modern vasıtalarla takviyesi zarure
tini düşünmeye sevk etmiştir.' 1972 yılında Parla
mentodan çıkarılan kanunla Hükümete, «REMO» 
adı verilen planın uygulanması için, on yılda 16 mil
yar lira harcama yetkisi tanınmıştır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin reorganizasyonu için hazır-
I lanan projelerin zamanında gerçekleştirilebileceği hak-
I kında sarih bilgilerden mahrum bulunmaktayız. 
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Arap - tsrail savaşları dolayısıyle Ortadoğu böl
gesinde zuhur eden yeni şartlara ve yaratılan fiilî 
durumlara göre, REMO plan ve projelerinin Silâh
lı Kuvvetlerimizin ihtiyacına ne derece cevap verebi
leceğini Hükümetten öğrenmek istiyoruz. 

Meselâ; verilen resmî bilgilere göre, ki geçen yıl
larda Parlamentoda zamanın Millî Savunma Bakanı 
tarafından açıklandı; REMO'nun ilk uygulanma pla
nı olarak Amerika Birleşik Devletlerinden, toplam pro
je bedeli 285 milyon dolar karşılığı, 4 milyar lira 
tutarında 40 adet Fantom F-4 uçağı, İsviçre'den 
86 milyon dolar karşılığı 1 320 000 000 lira olan 50 
bataryalık, uçaksavar topu satınalınması sipariş için 
yapılan sözleşme ile, bu topların ve mühimmatın yur
dumuzda imal edilmesi hususunda İsviçre firmala-
rıyle bir anlaşmaya varılmıştır. 

Ayrıca, Silâhlı Kuvvetlerimizin hareket kabiliye
tini artırmak için, bedeli İtalyan askerî yardımından 
ve millî kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, perso
nel taşıt araçlarının satınalınması kararlaştırılmıştır. 
Acaba, geçen yıllara ait REMO plan ve projeleri, za
manında ve eksiksiz olarak gerçekleştirebilmiş midir? 
Hükümetin, konunun hassasiyetine uygun tarzda ce
vaplar vermesini rica ediyoruz. 

NATO ile ilgili olarak görüşlerimizi şu suretle 
hülasa ve tekrar etmek ve neticeye bağlamak istiyo
ruz: NATO, kollektif bir savunma teşkilâtıdır ve 
tarihin en başarılı bir savunma ve caydırma sistemi 
olduğu ispat edilmiştir. NATO'ya vücut veren se
bepler ortadan kalkmamış olduğuha göre, Türkiye, 
güvenliğinin teminatını NATO savunma sistemine 
bağlı kalmakla bulmaktadır. Diğer taraftan, NATO, 
Türkiye'nin varlığı ile dünya barışına büyük değer
ler kazandırmıştır. Bu husus tarihî gerçeklerin ifa
desidir. İttifak üyeleri arasındaki ihtilâfın çözülme
sinde, Cumhuriyet hükümetleri önemli roller oyna
mak mecburiyetindedir. 

Biz, yeni şartlara göre, memleketimizin dış gü
venlik stratejisini gözden geçirirken, önemli bulunan 
bir hususa itina gösterilmesini temenni ediyoruz. 
Bloklar arasındaki gerginlik azalabilir ve hatta blok
lar eriyebilir de; fakat milletlerarasında, şartların za
ruri kıldığı birçok dostluklar ve ittifaklar devam 
eder. Türk Devleti daima dosluklarına ve taahhüt
lerine bağlı ve sadık kalmış, vecibelerini eksiksiz yeri
ne getirmiş bir devlettir. Ancak, dâhil olduğumuz 
ortak savunma teşkilâtlarına, maksat ve gayeler ne 
kadar ulvî olursa olsun, tam bir teslimiyetle bağlı 
ve tabi olmayı da millî devlet ve hükümran devlet 

olma fikri ve felsefesiyle de kabili telif bulmamak
tayız. NATO ittifakı içerisinde kader birliği yapan 
ülkeler Orta - Doğu savaşından ve gelişen, değişen 
dünya şartlarından yeterli dersleri almalıdır. 

NATO'nun Güneydoğu kanadı, değişen şartlara 
göre ve muhtemel saldırılara karşı, yeni savunma kuv
vetleriyle takviye edilmelidir. Türkiye ve Yunanistan 
arasında devam eden ihtilâfların ve Türkiye aleyhinde
ki fiilî durumların giderilmesi, NATO ülkelerinin 
baş kaygısı olmalıdır. 

Hükümetten ve yetkililerden, Devletimizin cid
dî tehlikelerle çevrili olduğu bir devrede, milletlerara
sı bir plâtformda 500 bin kişilik bir orduya sahip bir 
devlet hüviyeti içerisinde ağırlığını koymasını ve faa
liyetler göstermesini istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin karşı karşıya 
bulunduğu ve her gün şiddetini artıran tehditler kar
şısında, Devletimizin teminatı Silâhlı Kuvvetlerimi
zin yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerçeği ortadadır. 
1975 savunma bütçesi bir yatırım, yenileme ve hiz
met bütçesi olmaktan çok, bir idame bütçesi karak-
terindedir. Kuvvetli bir ordu için dış yardımlar 
gereğine inanıyoruz. Ancak, millî kaynaklarımızın 
her şeyden önce en iyi bir şekilde değerlendirilmesi
nin şart olduğunu kabul etmekteyiz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı bulunan dış 
yardımların azalmasında veya kesilmesinde, ilgili dev
letlerin kendi politikalarının rolü olmakla beraber, 
kendimize ait hususları da kabul etmek mecburiyeti 
vardır. Son olaylar göstermiştir ki, Türkiye yal
nız ittifakların savunma ve himayesine kaderini bağ
lamamalıdır. 

Bugünkü dünya şartları muvacehesinde, önemli 
jeopolitik durumu itibariyle ve kuvvetli bir Devlet 
olarak Türkiye, Ortadoğu'da barış ve istikrar 
unsurudur. Türk Devleti, bir barut fıçısı halinde 
ve patlama noktasında bulunan Ortadoğu'da, ye
gâne denge unsuru olan bir devlettir. Ortadoğu 
bölgesinde barışın korunması veya bozulmasının da 
büyük ölçüde Türkiye'nin tutumuna bağlı olduğunu 
her halde herkes kabul ve takdir etmektedir. 

NATO'nun Güneydoğu kanadının en büyük 
ve kudretli varlığı olan Türk Devletinin iç meselele
rine bakarak tereddüte düşenler ve bir teslimiyet po
litikası uygulanabileceği hesabını tutanlar mutlaka 
aldanacaklardır. Yakın ve uzak tarihte cereyan eden 
olaylar karşısında herkes bir kere anlamıştır ki, Türk 
milleti, millî meseleleri söz konusu olunca, kale gi
bi sağlam bir birlik haline gelmesini bilen büyük bir 
millettir. 
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Şartlar ne olursa olsun, Türk Devleti üzerine 
oyun oynamak isteyenler mutlaka aldanmışlardır ve 
aldanacaklardır. 

Yunan diplomasisinin büyük gayretler île Amerika 
Birleşik Devletleri kamuoyu, Türkiye aleyhine, bas
kı altına alınarak oluşturulmaktadır. 

Dünya barış için Ortadoğu bölgesinde istik
rar ve denge unsuru olarak önemli görevler yapan 
Türkiye hakkında, bilhassa dost ve müttefik çevre
lerde tartışmaların cereyan etmesinden, milletimiz 
üzüntü duymaktadır. NATO yetkililerinin ve NATO 
üyesi devletlerin harekete geçerek gerekli teşebbüsler
de bulunmalarını haklı olarak beklediğimizi herkes 
bilmelidir. Devletimizin sorumluları ve Türk diplo
masisini yürütenler, Türkiye'nin müstesna yerini ve 
büyük rolünü, tereddüt gösterenlere gereken şekil
de duyulmalıdırlar. 

Batı devletleriyle petrol üreticisi Ortadoğu ülke
leri arasında mevcut derin ihtilâfı çözebilecek devle
tin Türkiye olduğunu herkes bilmeli ve kabul etme
lidir. Devlet yetkililerinin bu hususu en açık ve en 
kesin şekilde duyurması ve anlatması konusunda cid
dî sorumluluk taşıdıklarını önemle hatırlatmak isteriz. 

Dünya barışının tehlikede bulunduğu ve Ortadoğu 
bölgesinde ciddî olayların cereyan ettiği bir devrede, 
Türk Devletine karşı yapılabilecek yanlış ve hatalı 
hareketlerin karşılıksız kalmayacağını herkesin anla
ması ve düşünmesi lâzımdır. 

Bugünkü şartlar muvacehesinde NATO'nun güçlü 
bir varlık olarak devamı isteniyorsa, Güneydoğu kana
dının kuvvetli üyesi Türkiye'yi kırmamak ve darılt
mamak lâzım geldiğini NATO yöneticileri çok iyi de
ğerlendirmeli ve bunun icabını yerine getirmelidirler. 
Bunu beklemek Türkiye'nin en tabiî hakkıdır. 

Değerli milletvekilleri, Amerika'nın Türkiye'ye 
yardımı kesme ve hatta silâh ambargosu koyma kara
rının temelinde, devletinin kısa ve uzun vadeli menfa
atleri değil, iç politika hesapları ile tepeden bakışın 
akıl ve mantıktan uzak kıskançlık hisleri yatmaktadır. 
Bu itibarla, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin 
kararı, elîm ve vahim bir karardır; yardım anlaşması
nın tek taraflı olarak ihlâlidir. Amerikan Kongresinin 
kararı, bilhassa alınış şeklindeki vehameti dolayısıyle, 
Türkiye'yi hem savunma sistemi, hem en büyük müt
tefik Amerika ile olan ilişkileri hakkında düşünme 
mecburiyetiyle karşı karşıya brıakmıştır. Ancak, bü
yük milletimize niyabeten vazife gören Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile gereçkten devlet sorumluluğu felse
fesine sahip asker ve sivil yetkililerimiz, her şeyden ön

ce Devlet ve millet menfaatlerimizin üstünlüğü fik
rinden hareketle, meseleyi serin kanlılıkla ve sükûnet
le değerlendirmek suretiyle tarihî görevlerini yapacak
larından emin bulunmaktayız. ' 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy, iki dakikanız var 
efendim. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Devamla) — Peki efendim. 

Her şey hislerden uzak olarak tartışılacak, ölçüle
cek, biçilecek, gerçek ve doğru bilgilerle Devletin hay
rına olanın en iyisi aranıp bulunacaktır, inancındayız. 

Türkiye'ye karşı silâhlandığı muhakkak olan Yuna
nistan'ın dengeyi bozmasını önlemek, bu ortamda bi
zim için kesin bir zarurettir. 

Her gün patlama tehlikesi arz eden Ortadoğu'nun 
Türkiye'yi ne gibi mecburiyetler karşısında bırakaca
ğı meçhulken, Türkiye'nin silâhsız kalmasına elbette 
imkân yoktur. 

Demorkatik Parti olarak, millî harp ve silâh sana
yiimiz konusunda da hulâsa olarak şunları beyan et
mek istiyoruz : 

Geçmişin hata ve sevaplarıyle yeniden muhasebe 
ve münakaşasının yapılmasında fayda görmüyoruz. 
Ancak, geçmişten ciddî ibret dersleri alarak, tecrübe
ler kazanmak suretiyle millî harp sanayii meselesini 
gerçekçi ve doğru ölçüler içerisinde değerlendirmek 
mecburiyetine de işaret etmek istiyoruz. 

Millî silâh sanayii konusunu geniş ölçüde millî sa
nayiimiz içerisinde ele almak ve değerlendirmek lâ
zımdır. Bugünkü sanayiimizin, insan gücümüzün, tek
nolojimizin, ekonomik varlığımızla millî kaynaklarımı
zın, savunmamızın ihtiyacı olan silâhların hangilerini 
ve ne miktarda yapabileceğimizin ciddî araştırması 
yapılmalı ve bunların plan ve projeleri de hazırlana
rak ortaya konulmalıdır. Meseleyi nazarî ve platonik 
ölçülerden sıyırmak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlı
ğı bütçesinin Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin şerefli men
suplarına ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını te
menni ederim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehmi 

Cumalıoğlu, buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA î. FEHMÎ CUMA
LIOĞLU (istanbul) — Muhterem Başkan ve değerli 
milletvekilleri Kahraman Ordumuzun güzide temsil
cileri; Millî Savunma Bakanlığımızın 1975 yılı Bütçesi 
münasebetiyle Millî Selâmet Partisinin görüş ve te-
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mennilerini kısaca belirtmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Türk yurdunu ve Cumhuriyetini korumak ve kol
lamakla görevli bulunan, Devletimizin itibar ve bekâ
sının, millî menfaaterimizin, millî varlığımızın temina
tı, millî birlik ve güvenliğimizin güç kaynağı olan 
Kahraman Ordumuza; muhteşem tarihine yakışır bir 
şekilde başardığı Kıbrıs Zaferiyle milletler camiasın
da Devletimizin mevki ve itibarını yüceltmiş, ruhları
mızda tarihin en büyük milleti olmanın güven ve gu
rur meşalesini yeniden yakmış olmasından dolayı, şük
ran ve minnet hislerimi arz ederek sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Yüce Allahtan, milletimizin kaplerini fetheden ga
zilerimize sıhhat ve saadet, şehitlerimize rahmet ve 
mağfiret niyaz eyleriz. 

Kıbrıs Türk barış harekâtı: Londra - Zürih ant-
laşmalarıyle Anayasa teminatı altına alınmış ve üç ga
rantör devletin taahhüdüne bağlanmış olmasına rağ
men; İngiltere'nin seyirci, Yunanistan'ın ENOSİS 
ve Megalo - İdea hayaliyle tahrik ve teşvikçi olma
sından aldıkları cesaret ve cüretle küstahlaşarak, Baş
piskopos Papaz Makarios'un önderliğinde yıllardan 
beri Kıbrıslı Türklerin insanlık haysiyetini, hak ve 
hürriyetlerini zulüm ve işkencelerle çiğneyen, mal, can 
ve ırzlarını yağmaya girişen Rum ve Yunan şekavetine 
son veren; Yunan Cuntasının Kıbrıslı Rum yönetici
ler ve EOKA'cılarla hazırladığı 15 Temmuz 1974 
darbe hareketiyle, bir Jenosit planını, bir umumî Türk 
katliamını oldu bittiye getirip, Kıbrıs'ı Yunanistan'a 
ilhak etmek üzere tertiplenerek katil Sampson'u; adı 
«Bağımsız Kıbrıs Devleti» olan ihanet ve cinayet 
makinesinin başına getiren bir çapulcu zihniyetine, 
bir çeteci vahşet idaresine haddini bildiren; milletler
arası hukuka uygun, insanî, âdil ve haklı bir müdaha
ledir. 

Askerî teknolojinin en gelişmiş bir devresinde Yu
nan subaylarının komuta ve eğitimindeki 40 000 kişi
lik Rum Muhafız Ordusunun ve Yunan alayının 
kümelendiği her çeşit ağır ve modern silahlarla teçhiz 
edilmiş müstahkem bir bölgeye çıkarma, indirme, 
meskûn yerlerde savaş verme gibi, muharebe türlerini 
üstün bir başarıyle yürüterek, planladığı müddetten 
kısa bir zaman içinde Kıbrıs barış harekâtını zafere 
uaştıran Kahraman Ordumuz, üstün gücünü ve tek
niğini dost ve hasım milletlere kabul ettirmiştir. 

Kıbrıs'ta kazandığımız iki zafer, şanlı Ordumuzun 
maneviyat bakımından dünyanın en kudretli ordusu 
olduğu kadar, bugünün modern harp silâhlarını en 
başarılı kullanan ordu olduğunu da ispat etmiştir. 

Andlaşmalara ve beynelmilel hukuka dayanan ga
rantör devlet olarak yüklendiğimiz vecibeyi yerine ge
tirmek, Kıbrıs'ta planlanan Türk kırımını ve Kıbrıs'ın 
Yunanistan'a ilhakını önlemek üzere, meşru ve haklı 
olarak yaptığımız bu askerî müdahale, kader birliği 
yaptığımız müttefiklerimizin, dost bildiğimiz Batılı 
devletlerin bize karşı olan his, samimiyet ve vefa 
derecelerini ortaya çıkaran bir vesile olmuştur. 

Kıbrıs'a çıkışımızın birinci günü Birleşmiş Millet
ler hemen toplanarak, ateş kes kararı almış ve Hükü
metimizi bu karara uymaya zorlamıştır. 

Halbuki, İsrail Ordusu sayısız haksız saldırılarla 
Arabistan topraklarını işgal edip yüzbinlerce masum 
insanı katlederken, Birleşmiş Milletler böyle bir telâş 
ve aceleliği gösterme lüzumunu duymamıştır. 

Dostumuz ve müttefikimiz Federal Almanya, NA
TO savunma vecibesi olarak taahhüt ettiği yardımı 
hemen kesmiş, silâh ve malzeme siparişlerimize am
bargo koymakta tereddüt etmemiştir. Şükranla be
lirtelim ki, bugün bu kararını değiştirme olgunluğu
nu göstermiştir. 

Fransa, Yunanistan'a Mirage uçaklarını yollamak
la, bize karşı olan tutumunu açıklamıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri, NATO Güneydoğu kanadının sa
vunmasını felç etme pahasına, evvelâ fasılalı ve sonra 
da Kongre kararıyle sürekli yardımı kesme ve silâh 
ambargosu koyma kararını uygulamıştır. 

Bunlara karşılık, müşterek tarih ve kültür bağla
rımız bulunan, yarım asırdır Hariciyemizin yanlış 
bir dış politika uygulamasıyle iyi münasebetler, ticarî, 
iktisadî ve kültürel ilişkiler kurulmasını ihmal ettiği 
Ortadoğu İslâm Ülkelerinin Kıbrıs zaferimiz karşı
sında gösterdikleri sıcak alâka, sevgi, kardeşlik teza
hürleri, yardım teşebbüsleri her türlü takdirin üstün
dedir. Hele Libya'dan gördüğümüz yakın alâka mille
timizi son derece memnun etmiştir. 

Türkiye'yi lider görmek arzusunu besleyen, tarım 
ve sanayi ürünlerimiz için rakipsiz birer pazar olabile
cek ve nüfusu 1 milyara yaklaşan bu ülkelerle siyasî, 
iktisadî, sınaî ve kültürel münasebetlerimizi yeniden 
tanzim etmemiz ve böylece dünya muvazenesinde ağır
lığımızı göstermemiz, millî ve hayatî bir zaruret ha
line gelmiştir. 

40 milyon vatan evlâdını sevinçte, kederde birleş
tiren milletimizi, millî şuur etrafında kenetleyen Kıb
rıs zaferimizi müteakip, ekonomik ve sanayi kalkın
ma hamlesine girişmemiz gerekirken, şanlı Ordumuz 
Kıbrıs'ta siperde beklemekteyken, hissî ve tek taraflı 
olarak koalisyonu bozan ve böylece 30 adet mil-. 
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yarhk fabrika temellerinin atılmasına da mani olmuş 
olan Cumhuriyet Halk Partisi, milletimizin bağrında 
şahlanan kalkınma şevk ve azminin değerlendirilme
sine imkân bırakmamış; Meclise dayalı güçlü bir 
hükümet de kurulamadığı için, Devletimizin iç ve dış 
bunalımlara sürüklenmesine, anarşik ve ekonomik 
krizler için bir ortam doğmasına sebep olmuştur. 

Sanayi Bakanlığınca kurulan; Teknik Üniversite
den ete bir profesörün umum müdür olarak atandığı 
ve M. S. P. kanadındaki bakanlıklardan temsilciler 
verilen TUSAŞ'ın idare Meclisine Maliye ve Millî 
Savunma bakanlıklarından temsilci vermeyen Cum
huriyet Halk Partisi, Jet Uçak Sanayiinin biran önce 
kurulmasını da geciktirmiştir. 

Amerikan Kongresinin Türkiye'yi Kıbrıs'ta taviz
ler vermeye zorlamak, tarihin mezarlığına gömül
müş olan Bizans'ı ihya etmek hayalini güden Yuna
nistan'ı hoşnut etmek maksadıyle almış olduğu yar
dımı kesme ve silah ambargosu kararı, NATO müş
terek savunmasını çökerten bir davranış niteliğinde
dir. 

NATO Güneydoğu kanadının emniyet ve güven
liğini sağlayan Türkiye'ye yapılan bu yardım bir lü
tuf, bir atıfet ve hediye değildir; müşterek savunma
nın karşılıklı vecibelerindendir. 

Dostlarımız unutuyorlar ki, milletimiz tarihin en 
büyük milletidir. Çağ açıp çağ kapatmış, cihana ışık 
tutan örnek medeniyetler kurmuş, yalnız kaldığı za
manlarda bile gücünü, imanından, kendi varlığından 
alarak ortaya harikalar koymuş yüce bir millettir. 

Millî gurur ve millî menfaatlerimizi zedeleyecek 
emrivakilere hiç bir zaman boyun eğmedik, bundan 
böyle de boyun eğmeyeceğiz. 

Bugün Meclisten güvenoyu almamış bir hükümet 
işbaşında işe de, milletimiz bütünüyle, Parlamentosuy-
le, Kahraman Ordusuyle millî davalarımızın bekçisi
dir. (M. S. P. sıralarından alkışlar), 

Kıbrıs Türk topluluğu, Kıbrıs Cumhuriyeti Türk 
Federe Devletini kurmuştur. Millî Selâmet Partisinin 
baştan beri savunduğu Kıbrıs'ın bu yeni statüsünü, 
yürekten desteklemekteyiz. 

Bu tecrübeler bize, kalkınma planlarımızı azamî 
tasarrufla millî kaynaklarımıza dayanarak yeniden 
ayarlamak, Ordumuzun silâh ihtiyacını dışa bağlı
lıktan kurtarmak, millî harp sanayiimizi bir an önce 
kurmak şuurunu ve mecburiyetini getirmiştir. 

Bugüne kadar, araştırma imkânlarımız, finansman 
kaynaklarımız, teknik elemanımız yetersizdir; ağır 
harp sanayii kuramayız; ihtiyaç fazlası mamullerimizi 
satamayız; iktisadî krize yuvarlanırız gibi küçümse

me psikozuna dayanan düşünce ve telâkkiler, telkin
ler değerin^ kaybetmiştir, Yetişmiş teknik personeli.-
miz vardır. Milletimiz her türlü fedakârlığa hazır
dır. 

Orta Doğu Arap İslâm ülkeleri uçak, tank ve si
lâh ihtiyacını Türkiye'den almaya kararlıdır. Bütün 
millî kaynaklarımız seferber edilmeli, Devlet bütçe
sindeki lüks ve israflar önlenmeli, içkili kokteyl ziya
fetlerine, Devlet ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
dinlenme ve eğlenme kamplarındaki isfara son veril
meli, bütün lüzumsuz giderler millî savunma ihtiya
cına sarf olunmak üzere Maliye Bakanlığında ayrı 
bir fonda biriktirilmeli; yurt dışındaki işçilerimizin 
dövizleri değerlendirilmeli, millî harp sanayiimizin 
kurulması öncelikle temin edilmelidir. 

Bu sanayiin kurulmasıyle yurdumuzda yeni is
tihdam sahaları açılacak, işsizlik sorununa da bir 
çözüm bulunacaktır. 

Millî Selâmet Partisi programında yer alan, millî 
harp sanayiini geliştirecek bir askerî planlama dairesi 
kurulması yolundaki hazırlıkları takdirle karşılıyo
ruz.: 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimize de kısaca temas edelim. 

1975 yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesi geçen 
yıllara nispetle bir artış göstermekte ise de, dünya 
toptan eşya fiyatlarının astronomik rakamlara yak
laşmış olması, yurdumuzda mevcut hayat pahalılığı 
karşısında millî savunma gücümüze yeteri kadar bir 
katkıda bulunacak nitelikte değildir. 

Yunanistan kin ve hırsla silahlanmakta, Ege'de 
ve Oniki adalarda tahkimat yapmakta, etrafımızdaki 
komşu devletler ve bütün dünya milletleri aşırı bir 
silâhlanma yarışına girmiş bulunmaktadır . 

Yurdumuzun jeopolitik durumu, Ortadoğu'nun 
bir barut fıçısı haline gelmiş olması, yakında pat
lak vermesi muhtemel yeni bir Arap İslâm ve İsrail 
savaşında iki süper devletin, Sovyet Rusya ve Ame
rika'nın tutumlarının ne olacağı belli bulunmaması ih
timalleri önünde, Silâhlı Kuvvetlerimizin modern si
lâhlar ve. stoklarla takviye edilmesi, vurucu gücünün 
artırılması lüzumu izahtan varestedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin reorganizasyonu ve mo
dernizasyonu gayesiyle 1601 sayılı Kanunla eklenen 
yıllık 1,6 milyarlık ek ödenek, bugünkü siyasî, iktisa
dî şartlar muvacehesinde REMO planını gerçekleştir
meye yetmemektedir. 

Son siyasî ve askerî gelişmeler sebebiyle bölge
deki silâh dengesini sağlamak maksadıyle hazırla-
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nan, 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştir
meye ilişkin kanun tasarısı, millî savunmamıza kısmî 
ferahlık ve esneklik getirecek niteliktedir. Bu kanu
nun Meclislerden hızla çıkarılması samimî temenni
mizdir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var, Sayın Cumalı-
oğlu. 

t FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Asker
lik şubelerinin tekrar her ilçede açılması hakkında 
vatandaşlardan sayısız temenniler, telgraflar gelmek
tedir. 

Bu durumu arz eder, Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinin milletimize ve Kahraman Ordumuza ha
yırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, Yüce Meclise ve 
Bakanlığın güzide temsilcilerine saygılarımızı sunarak 
huzurlarınızdan ayrılırım efendim. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğlu. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz 19,30'da 

sona erecektir, çok kısa bir zaman kalmıştır. 
Sayın Dirik, Sayın Tosyalı, Sayın Arif Emre, 

Sayın Cumalıoğlu ve Sayın Altınsoy'un imzalarını 
havi bir önerge de var elimde, programımızın sonu
na kadar sürenin uzatılması yönünde. 

Sayın Bakanımızın veya arkadaşlarımızdan birinin 
sözünü kesmemek için, programımızın sonuna ka
dar sürenin uzatılması hususunu Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Kararınız gereğince çalışmalarımız program sonu
nu kadar devam edecektir. 

Söz sırası, şahısları adına söz isteyen sayın üye
lerdedir. 

Şahsı adına Sayın Hasan Değer söz sırası siz
de. Buyurunuz efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 1975 malî yılı Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüş
lerimi arz etmek amacı ile söz almış bulunuyorum. 

Bir milletin modern ordusu olduğu müddetçe, o 
millet var demektir. Bu itibarla, Türk Ordusu, 20 
Temmuz 1974 tarihindeki Kıbrıs Barış Harekâtında 
olağanüstü yeteneklerini bir kere daha bütün dünya
ya duyurma olanaklarına kavuşmuştur. Ancak, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin büyük başarısı her Türk'ün 
gurur duymasına vesile olmuştur. Kuvvetli ülkelerin 
dostluğundan ziyade, düşmanlarının hızla çoğalmakta 
olduğu bir devredeyiz. Kaldı ki, Amerika, Kıbrıs 
Barış Harekâtımızı hazmedebilsin ve takındığı gayri 

ciddî tavırla ikili anlaşmayı bir tarafa iterek, Tür
kiye'ye askerî yardım hususunu oya tahvil edip, 
Kongrenin kararına sunmasının ciddiyetle bağdaşa
cak hiçbir yönü yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, ikili anlaşmalar yürür
lükte iken, dünyanın hiçbir yerinde anlaşma hüküm
lerinin sudan sebeplerle tek taraflı kasta dayalı ihlâl 
edildiği görülmemiştir. Kaldı ki, Amerika'nın Yunan
istan'a hoş görünmekle ilgili anlaşmayı ihlâli asla 
ve asla affedilemez. 

Kanımca, Türkiye'nin Amerika ile dostluğunun 
artık sona ermiş olduğu açıklık kazanmıştır. Çünkü, 
bu yolda daha dün Kore'de dökülen şehitlerimizin 
kam henüz kurumadı, bunu bilmeyecek kadar gaf
let içindedir. 

Amerika'nın tamamen anlayıştan yoksun bir tu
tum içine girdiğini gizlemek mümkün değildir.. Ga
ye, sırf ve sadece birkaç Rurnu tatmin etmek için
dir ki, bu yönteme başvurmuştur. 

Özellikle, basiretsizliğini kamuoyuna ilân etmek
ten en ufak endişe duymayan Amerika, ikili anlaş
mayı da hukuken ihlâl etmiştir. 

Bir ülke, askerî araç ve gerecini temin ettiği kay
nağı değiştirmekle ilgili olarak, o ülkenin izlediği 
politikayı da değiştirmek zorundadır. 

Bu itibarla, müttefiklerimizin nezdinde de durumu 
yeniden gözden geçirmek zarureti hâsıl olmuştur. 
Ancak, Amerika'nın bize yönelttiği gayri samimî tu
tumu karşısında, yurdumuzda bulunan- üslerinin kal
dırılmasında geç kaldığımız kanısındayım. Bu husus
ta Hükümetimizin de bir hazırlık içinde bulunması 
iktiza eder. 

Muhterem milletvekilleri, hatırlarda kaldığı veçhi
le, Amerika'nın her halükârda Yunanistan'dan vaz
geçmediği bariz bir hakikattir. Oysa bize gelince, işi 
oya tahvil etmek amacı ile kalleş Yunanlıları bize 
tercih edip, durmadan Kongrede Türkiye aleyhinde 
insaniyet dışı kararlar almaya başvurması, Türkiye'nin 
ne de olsa dünya devletleri arasında itibarını zedele
meyi amaç edinmiş ve bu yöntemle Türkiye aleyhin
de bulunmayı kendisine şiar edinmiştir. 

Amerika şunu iyi bilmelidir ki, karşılıklı ikili and-
laşmalar gereğince, askerî yardım tarafların men
faatine dayalı olarak öngörülmüştür. Yoksa, bir iane 
dağıtılması anlamına gelmelidir ve. buna ihtiyacımız 
da yoktur. 

Özellikle, bünyemiz içinde de kuvvetli olmak zo
rundayız ve dolayısıyle lüks ithalât maddelerinden 
kaçınmalıyız ve kendi yağımızla kavrulmalıyız. Var-
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sın köy ve kentime 4 yıl sonra su, okul ve yol var
sın; bu önemli değildir. Asıl önemli olan, Silâhlı Kuv
vetlerimiz modern teçhizatla donatılsın. İşte asıl olan 
da budur. 

Bu nedenle, yurdumuzda vakit kaybetmeksizin " 
millî harp sanayii kurulmalı ve hemen bir yardım fo
nu tesis edilmelidir. Malî kaynaklan aşağıda belirti
len 4 maddeyi kapsamına almalıdır. Şartlar değişmiş 
olduğundan, Ordumuz için yeni kaynaklar aramak 
zorunluğu vardır. 

A) Bütçenin tümü ile ilgili fasıllardan 4 yıl müd
detle % 10 oranında bir yatırımın, kurulacak millî 
harp sanayi fonuna aktarılması. 

B) Gelir Vergisi, Emlâk Vergisi vesair tüm vergi 
mükelleflerinin 1974 yılına ait ödeyecekleri vergi mik
tarı üzerinden, bir kereye mahsus olmak üzere % 50 
oranında fazlalığın 1975 yılında ödenecek vergi tak-
sitleriyle birlikte ilgili fona aktarılması. I 

C) Memur, işçi ve emekli maaşlarından, % 5 
oranında kesinti yapılarak 4 yıl müddetle yardım fas
lına konulması. 

D) Askerî bedel usulü getirilmelidir. Bu bedelin 
40 000 liradan aşağı olmamak şartiyle bundan böyle 
elde edilecek bedel hasılatının tümü millî harp sa
nayiine aktarılmalıdır. 

Sosyal adalet de, Ordunun kuvvetlenmesi ile ger
çekleşecektir. Zira, herkes maddî gücü dahilinde 
millî harp sanayiine katkıda bulunmalıdır. Buna iliş
kin kanun tasarıları da Meclise öncelikle getirilme
lidir. 

Bu cümleden olarak, bu fonda 100 milyarın üstün
de yardımın fona aktarılması mümkün olacaktır. 
Binaenaleyh, Silâhlı Kuvvetlerimiz de, modern silah 
uçak, tank ve denizaltı gibi en yeni harp olanaklarına 
kendi bünyelerinde kavuşmuş olacaklardır. 

Bundan böyle, Silâhlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs za
ferini bir zümreye maletmek ve diğer bir zümreyi de 
karşısında göstermek çabası içine girmekle beyhude 
yorulmuş alacaklardır. 

Türk Milleti bir bütündür, Ordusu ile beraberdir. 
Bunun aksini düşünen varsa, ya soysuz veyahut da ko
münisttir. Bunu başka mütalâa etmek de mümkün de
ğildir. 

Ordumuzun başarısının yanı sıra Hükümetimiz 
politik sahada 10 bin vatandaşımızı İngiliz üslerinden 
alıp, Türkiye'ye yerleştirmesi ile, ayrıca, Kıbrıs'ta 
Federe Türk Devleti kurulmasıyle ilgili başarıya ula
şılması takdire şayandır. 

Bundan böyle hükümeti tebşir ve tebrik eder, 
üstün başarıya daima ulaşmasını Allahtan niyaz ede

rim. İleri atılan adımlar hiç bir zaman geriye alına
maz. 

Millî Savunma Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçesi
nin Türk Ordusuna, milletimize ve memleketimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değer. 
Millî Savuma Bakanı llhami Sancar, buyurun 

efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN
CAR (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî Savunma Bakanlığı 1975 malî yılı bütçesinin 
Yüksek Mecliste görüşülmeye başladığı şu sırada, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri adına hepinizi saygı ile selâmlarım. 

1975 malî yılı bütçemizin yasama Meclislerinde 
görüşülmesi önemli bir döneme raslamıştır. Amerikan 
askerî yardımı; hibe, satınalma ve kredi yolu ile ve
rilenler dahil, 20 yıldan fazla süren bir dönemden 
sonra, nihayet 5 Şubat 1975 tarihinden itibaren tama
men kesilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Yüksek Meclisinize sunduğumuz Mil
lî Savunma Bakanlığı bütçesinin, şimdiye kadar olan
lardan farklı bir yapı ve karakter taşıması gerekmek
tedir. 

Bununla beraber, Maliye Bakanlığı ile varılan mu
tabakata göre, askerî yardım programlarının ve diğer 
ihtiyaçlarımızın, malî yıl içinde gerçekleşecek durum
lara göre süratle karşılanması kararlaştırılmıştır. 

Bütçe Karma Komisyonuyle Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunda bütçe tasarısının görüşülmesi 
sırasında sayın üyelerin gösterdikleri ilgi ve duyarlık, 
Türk milletinin yurt savunmasını her şeyin üstünde 
tuttuğunun bir simgesi olmuş ve bize cesaret vermiş
tir. 

Uzun dönemli kalkınma planı hedef ve stratejisin
de Silâhlı Kuvvetlerimizin modernizasyonu, kalkınma
mızın koşullarından biri olarak benimsenmiş ve savun
ma çabaları ile gelişme arasında bir denge kurulması 
öngörülmüştür. 

Bugün artık harp sanayiini de içine alan millî ağır 
sanayiin biran önce geliştirilmesi, uzun bir etüt ve 
araştırma konusu olmaktan çıkmış, uygulama alanına 
geçilmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Yurtta, montaj sanayii dönemi başarı ile bitmiş, 
belli bir teknolojik düzeye ulaşmıştır. Bundan sonra 
yapılacak şey, yeni bir teknolojiyi getirip üretim aşa
masına geçmektir. 

Özellikle, Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı bulunan 
harp silâh, araç, gereçleriyle, motorlu taşıt araçları ve 
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bunların motor ve aktarma organları projelerinin ger
çekleştirilmesinde kamu ve özel kesimlerle, çeşitli ku
rumlar ve vakıfların tüm varlıklarıyle yurt içi ve yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın bireysel tasarruflarının bir 
araya getirilerek, millî harp sanayiinin vakit kaybet
meden geliştirilmesini, yurt savunması bakımından ge
rekli görmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, Bütçe Karma Komisyonunda 
ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda, dünyada 
ve bölgemizde siyasî ve askerî durumlarla, NATO ve 
Varşova Paktları üzerinde ayrıntılı olarak durulduğu 
için, ben burada özellikle Millî Savunma Bakanlığı 
hizmetleri ve bütçesi hakkında açıklamalarda bulun
mak istiyorum. 

Bu genel anlamdaki açıklamalarımın, grup sözcü-
leriyle, kendi adlarına görüşlerini bildiren değerli üye
lerimizin soru ve isteklerini oldukça aydınlığa kavuş
turacağı kanaatindeyim. 

Önce, 1974 malî yılı bütçesinin uygulama sonuçla
rı hakkında kısa bilgiler vermek isterim. REMO dahil 
13 427 000 000 lira olarak kabul edilen 1974 malî yılı 
bütçesi, Kıbrıs barış harekâtı ve diğer özlük haklan ne
deniyle yapılan aktarmalarla 16 410 000 000 liraya 
yükselmiştir. Bu ödeneğin 1 Şubat 1975 tarihi itiba
riyle % 93'ü ödeme emrine bağlanmış, kalan % 7'si 
de malî yılın sonuna kadar sarf edilmiş olacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığının 1975 malî yılı bütçe 
teklifi, 1601 sayılı Kanunda öngörülen REMO prog
ramı dahil olmak üzere 20 235 000 000 lira olarak 
sunulmuştur. Bu bütçe, 106 000 000 000 liralık Dev
let Bütçesinin % 19'udur. 1974 malî yılı bütçemizle 
bu tekliflerimiz arasında % 55'lik bir artış görülmek
tedir. Ancak, hemen ilâve etmeliyim ki, bütçemizdeki 
bu artışın % 44'ü fiyat artışlarına ve % 11'i de bazı 
yasal personel giderlerine ayrılmaktadır. Böylece hiz
met artışı olarak da, ancak % 45'lik bir ödenek ayrıl
mış* bulunmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerin silâh, araç ve gereçleriyle ilgi
li alımları, genellikle birkaç malî yılı kapsayan bir süre 
içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle silâh, araç ve 
gereç alımlarına ayrılan ödenekleri özel yatırım prog
ramları olarak kabul etmek gerekmektedir. 

1975 malî yılı bütçesinde, özel savunma yatırım 
hizmetlerimizin karşılığı olarak 8 363 000 000 liralık 
bir ödenek konulmuştur. Bunlardan ayrı olarak, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanması, silâh, 
araç ve gereçlerinin modern harp teknolojisine uygun 
bir düzeye çıkarılması için, Millî Savunma Bakanlığına 
10 yılda 16 milyar liraya kadar, gelecek yıllara sari 

yüklenmelere girişme yetkisi veren kanun, dünyada ve 
yurdumuzdaki ekonomik ve askerî teknolojinin çok 
hızlı bir artış temposu göstermesi nedeniyle, görevi
ni yerine getiremez hale gelmektedir. Bunun için bu 
Kanunla verilen toplam yüklenmelere girişme yetkisi
nin 20 500 000 000'a çıkarılması, buna mukabil uygu
lama süresinin 5 yıldan 4 yıla indirilmesi ve fiyat ar
tışının da % 15'ten % 25'e yükseltilmesini öngören 
yeni bir değişiklik tasarısı Hükümetimizce Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Bu Kanun ta
sarısı halen Millet Meclisi Millî Savunma Komisyo
nunda bulunmaktadır. Tasarının bir an önce kanun
laşması ile 1974 ve 1975 yılları için gerçekleştiril
mesi öngörülen projelerimiz süratle yürürlüğe konu
labilecektir. Bu suretle, bölgede askerî dengenin ko
runmasına yönelik çabalarımız da hızlandırılmış ola
caktır. 

Askerlik şubesi meselelerine temas ediyorum. 

Millî Savunma Bakanlığı her yıl bir doğumluyu üç 
tertipte silâh altına alıp celp etmektedir. Celp tarih
leri Mart, Temmuz, Kasım aylarındadır. Silâh altına 
alınan erat miktarı, henüz Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
ihtiyacından fazla bir düzeye henüz gelmemiştir. Ye
dek subaylar da yılda üç tertipte silâh altına alınmak
tadır. Bunların silâh altına alınma tarihleri de mart, 
temmuz, kasım aylarıdır. 

Sağlık sınıfı yedek subay adayları ise, yılda dört 
celp ile silâh altına alınmaktadır. Bunların celp za
manları nisan, temmuz, ekim, ocak aylarıdır. 

1975 ve 1976 yıllarında 1833 sayılı Yasa ile 4 ay
lık kısa bir eğitime tabi tutularak terhis edilecek olan 
yükümlülerin silâh altına alınmaları nedeniyle, karı
şık sınıf yedek subay adayları, 1975 ve 1976 temmuz 
aylarında celp edilmeyeceklerdir. 

Vatandaşların askerlikle ilgili işlemlerini yürütmek
te bulunan askerlik şube ve dairelerinin miktarları; 
1970 yılından evvel 23 askerlik dairesi ve 653 asker
lik şubesi halinde faaliyette iken, alınan bir- kararla bir 
kısım ilçe merkezlerindeki askerlik şubeleri söndürül
müştür. Uygulama düşünüldüğü gibi sonuç vermeyin
ce, bu söndürme işlemleri 1973 yılında durdurulmuş 
idi. Şimdi, nüfus kalabalığı, köy adedi fazla, doğal 
olanakları kıt ve kısıtlı, bağlandığı şubelerle mesafe
leri uzak bulunan il ve ilçe merkezlerinden 34 adedin
de yeniden askerlik şubesi açılmıştır. Diğer söndürül
müş şubelerin açılmasına da taraftarız ve planlamış 
bulunmaktayız. Bu nedenle; personel, bina ve diğer 
olanaklar geliştirildikçe, söndürülen ve halen kapalı 
bulunan şubeler de peyderpey açılacaktır. Takdir bu-
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•yuruktr-ki, söndürülen bütün ilçelerdeki askerlik şu
belerinin tümünü birden açmak mümkün görülme
mektedir. 

Şimdi, kuvvetler bünyesindeki çalışmalara işaret 
etmek istiyorum. 

Kara Kuyvetleri bünyesindeki ordu donatım ana 
tamir ve ağır bakım tamir fabrikalarında, tank, tank
savar, uçaksavar, hafif silâh, mühimmat, pil imalâtı, 
askerî tip araç imalâtı, elektronik sanayi ile ilgili pro
jeler realize edilmekte ve geliştirilmesine çalışılmak
tadır. Tank sanayii sahasındaki gelişmeler, tank imal 
edecek düzeye kadar yaklaşmıştır. 

Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Gölcük ve Taşkı-
zak tersanelerinde, bugüne kadar tanker, karakol ge
misi, havuz pontun, çıkarma gemisi, su tankeri, avcı 
botu, refakat muhribi, jandarma botu, çeşitli ufak 
vasıtalar yapılmıştır. 

Diğer sivil kamu ve özel kuruluşları için de, 20 
bin tona kadar ticaret gemileri de siparişe bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Hava Kuvvetlerimizin bünyesindeki ikmal merkez
leri, bakım, onarım, imalât ve revizyon hizmetlerini 
gerçekleştirmektedir. Bu merkezlerin dışında hava sa
nayii projesi ve 2,75 inçlik roket projesi de Hava Kuv
vetleri bünyesinde realize edilmek üzeredir. 

Aziz milletimizin, Türk Silâhlı Kuvvetlerine göster
miş olduğu teveccüh karşısında, yapılacak yardımları 
daha iyi değerlendirmek amacıyle genel hukuk kural
larına uygun olarak, Türk Silâhlı Kuvvetlerini Güçlen
dirme vakıfları kurulmuştur. Bu vakıflar, yurttaşları
mızın yardımlarını kanalize etmek suretiyle mevcut 
harp sanayiinin geliştirilmesine, yurt içinden ve dışın
dan satın alınmasına, Devlete destek olma amacını 
gütmektedirler. Bu bakımdan, Kara, Deniz ve Hava 
güçlendirme vakıflarının her birinin amacı tektir. Bu 
itibarla, Silâhlı Kuvvetler Vakıfları, bu amacın ger
çekleştirilmesi konusunda gerekli işbirliği ve koordi
nasyon yapmaktadır. 

Halen çeşitli kaynaklardan sağlanan fonların tuta
rı 1,5 milyar lirayı bulmaktadır. Toplanan bu paralar 
zorunlu olarak, yeni bir yatırım yapılıncaya kadar çe
şitli alanlarda nemalandırılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1975 malî yılı 
Savunma bütçemiz hakkında kısa zamanda ancak 
bu kadar açıklama imkânını bulmuş oluyorum. Bu 
arada, bazı sorulara da ilişmek isterim. 

Er ve erbaşların, 1960'tan bu yana harçlık denen 
ücretlerine hiçbir zam yapılmamışken, bu defa bu 
bütçe ile çavuşların 40 liradan azamî 120, onbaşıla

rın 20 liradan-.azamî 60, erlerin de 15 liradan 45 liraya 
maaşları çıkarılmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetler bünyesindeki yan ödemelerin, da
ha evvel bir vesile ile arz ettiğim gibi, yetki ve so
rumluluk bakımından bünyesel bir. bütünlüğe sahip 
olduğunu arz etmiştim ve assubaylarımızın Türkiye' 
nin geçirmekte olduğu buhrandan da müteessir ola
rak bir buhran içine girip ve sıyrıldıklarını da memnu
niyetle işaret ettikten sonra, bunların yan ödemeleri
nin yekununu sıra ile söylemek isterim. 

Halen bir kıdemli başçavuş asgari 325 puan, yani 
1300 lira; ortalama 400 puan, yani 1600 lira; azamî 
600 puan, yani 2400 lira brüt yan ödeme almaktadır. 

Diğer taraftan, 12 sayılı Kararnamenin Plan Ko
misyonunda yapılan görüşülmesi sırasında, 3 ncü de
receye kadar olan göstergeler artırılmıştır. Buna göre, 
assubaylarımızın bu artırmadan da maaşlarında leh-: 
lerinde bir farklılık doğacağı tabiîdir. 

BAwŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, yazılı olarak bize intikal etmiş bazı soru

lar var. Biz, zapta geçmesi bakımından, bunları oku
tacağız. 

Sayın Tosyalı, zatı âlinizin sorusunu Sayın Bakan 
cevaplandırdılar. Askerlik şubeleriyle ilgili soruyu ce
vaplandırdılar efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa 
Parlar'ın sorulan var, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanımızın aşağıdaki sorularıma 

cevap vermesinin sağlanmasını saygılarımla rica ede-. 
rim. 

İstanbul Milletvekili j 
Mustafa Parlar 

1. — Millî silâh sanayiimizin kurulması için, ülke
mizin içinde bulunduğu dış münasebetlerimizde gö|z-
önüne alınarak, çok acil bir karar formüle etmjek 
mecburiyetindeyiz. Bu konuda bir hazırlık var midir? 
Memleketin imkânları ile bağdaşan ve mevcut kaynak
ları en üst düzeyde kullanan bir sistemin olasılığımın 
araştırılması ve gerekli örgütün kurulması ne zam4n, 
nerede, kim tarafından gerçekleştirilecektir?. 

2. — Parlamentonun Millî Savunma için yaptıfeı, 
özellikle silâhlar ve harp araç ve gereçleriyle ilgili te
sislerin memleket yararına kullanılıp kullanılmadığını 
değerlendirmek için, bazı Batı parlamentolarında ol
duğu gibi bir appropriation komite, savunma tahsis
leri komisyonu kurmasında yarar görür müsünüz? 
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Amerika Birleşik Devletleri Parlamentosunda mev
cut olan bu tür bir komisyon o ülkede sanayiin geliş
mesinde çok büyük rol oynamış ve bu görevine hâlâ 
devam etmektedir. Bu tür bir kuruluşun Türk Par
lamentosunda da kurulmasını etüt ederek, Yüce Par
lamentomuzun tasvibine sunmayı uygun karşılar mı
sınız? 

3. — Silâhlı Kuvvetlerin vakıflarının tek idarede 
toplanması ve mevcut kaynaklarından istifadeyle mev
cut silâh sanayii kurmamızın kapasitelerinin araştı
rılmasında yarar görür müsünüz? 

4. — Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuzun 
Kırıkkale Silâh Fabrikasının, 150 milyon Türk liralık 
bir ilâve yatırımla kapasitesinin yüzde yüz artacağı 
yetkililerce ifade edilmiştir. Çok kısa zamanda realize 
edilebilecek bir projenin gerçekleşmesi için, Silâhlı 
Kuvvetler vakıflarının katkılarda bulunmasını yararlı 
görür müsünüz? 

Bu fonların enflasyon sebebiyle değer kayıplarını 
mümkün olduğu kadar azaltmak için, bu ve benzeri 
önerilerin ivedilikle kullanılmasında yarar görür mü-
sü»üz? 

Yıllardan beri toplanan bu vakıf fonlarının, kuv
vetler bakımından toplamları nedir? Bu fonların top
lanması için bugüne kadar yapılan carî giderler ne 
olmuştur? 

Kamu kuruluşlarının; Etibank, Türkiye Elektrik 
Kurumu, PTT gibi kuruluşların birbiri ile yaraşır bi
çimde bu fonlara kendi kaynaklarından yardım yap
malarını ciddî bir davranış olarak görür müsünüz? 

5. — Son yıllarda ve hatta günlerde Silâhlı Kuv
vetlerin yaptığı bazı ihalelerin, özellikle elektronik sa
nayi ürünleri ile ilgili taleplerinin karşılanmasında, ül
kemizde bu türde teknolojilerin gelişmesi veya trans
ferini, ygni getirilmesi olanaklarını oluşturacak ted
birlerin acilen alınmasında yarar görüyor musunuz? 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, soru oldukça geniş kap
samlı, yazılı cevap verme olanağınız var efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAM t SAN-
CAR (Devamla) — Teşekkür ederim, öyle yapayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Sabri Dörkol'un sorusu var, okutuyorum 

efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, millî savunmamız noktasın
dan açıklanmasında bir mahzur mütalaa olunmuyor-
sa, Millî Savunma Bakanı tarafından açıklanmasına 
delaletlerinizi arz ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
Mehmet Sabri Dörtkol 

1. — Memleketimizde uçak sanayii hazırlıkları var 
mıdır? Varsa ne safhadadır? 

2. — Memleketimizde harp sanayiimiz, muhtemel 
bir harp halinde millî savunma ihtiyaçlarımızı tanra-
miyle karşılayacak durumda mıdır? Değilse geliştiril
mek için neler düşünülmektedir? 

Memleketimizde füze sanayiinin kurulması düşünül
mekte midir? Zırhlı oto sanayii kurulması düşünül
mekte midir? 

BAŞKAN — Aynı olanak bu soru için de tabiî va
rit Sayın Bakan. Yazılı mı cevap vereceksiniz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN-
CAR (Devamla) — Yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Zeki Okur'un soruları var. Oku

tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasına delaletlerinizi 
saygıyle arz ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Zeki Okur 

1. — Yurt dışında çalışmakta olan vatandaşlarımı
zın ihtiyat yoklamalarını tecil etmeleri imkanı sağla
nacak mıdır? 

2. — Yurdumuzda mevcut işsizlik oranı, malumu
nuz çok yüksektir. Bu durumda halen yurt dışında ça
lışmakta olanlardan askerlik görevi yaklaşmış olanla
ra tecil hakkı tanınması için gerekli mevzuat deği
şikliği yapılmakta mıdır? 

Saygılarımla. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN-
CAR (Devamla) — Vaktin darlığı sebebiyle, (bunu 
geniş hazırlamıştım) izah edemediğim noktalar kaldı. 
Bu noktaya kısaca cevap vereyim. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin, bağlı oldukları 
konsolosluklara yoklamalarını yaptırmaları mümkün
dür. Yurt içinde olanların da bir mektupla veya kom-! 
susu marifetiyle, şehre, şubeye inen ile nüfus kâğıdını 
gönderip, bu yoklamaları yaptırmaları mümkündür; 
bizzat gitmeleri şart değildir. Ayrıca, gezici ekipler 
dolaşmaktadır. Onlara da rasladığı takdirde, köyün-. 
de yoklamasını yaptırabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Soru 
cevaplandırılmıştır. 

Bir soru daha var efendim, Sayın İsmail Müftü-
oğlu'nun. 
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Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerin sorulmasına delaletlerinizi arz 

ve rica ederim. 
Sakarya Milletvekili 

İsmail Müftüoğlu 
1. — Kıbrıs'ta şehit düşen Ordu mensuplarımızın 

aileleri hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
2. — Kıbrıs'tan bugüne kadar ne miktar askerimiz 

geri çekilmiştir? Çekilen askerlerin yerine yenileri gön
derilecek midir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMÎ SAN-
CAR (Devamla) — Kıbrıs'ta şehit olanların aileleri
ne, carî kanunlar çerçevesinde şehit maaşı verilmek
tedir. Malûl olanlara da malul maaşı derecesine göre 
verilmektedir. Ayrıca, özel bir tazminat ödenmesi hak
kında bir kanun teklifimiz vardır. 

Kıbrıs'taki mevcut hakkında bir şey söylemek 
mümkün değildir. Kıbrıs'ta lüzumu kadar askerî, Ge
nelkurmay ihtiyaç duyduğu ölçüde alıkoymuştur, ih
tiyaç duymadığını geri çekmiştir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Teşekkür 
ederim. 

Sayın Bakan, sözlü olarak soru sormak isteyen 
sayın üyeler var efendim. Sayın ^Battal buyurun. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, son 
zamanlarda Yunanistan'ın Kıbrıs'a bazı ikmal yaptığı 
öğrenilmektedir. Bu ikmalin şümulü ve vüsati nedir? 
Bu hususu sormaktayım ve cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Soru anlaşıldı mı efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN-

GAR (Devamla) — Rum bölgesinde yer yer, bir nevi 
kaçakçılık gibi, cephane, malzeme, silâh ikmali ya
pıldığı, birtakım kimselerin de mübadele halinde mi, 
ikmal halinde mi gelip gittikleri tespit edilmektedir. 
Yani boş durmamaktadırlar. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Efendim ben onu 
sormadım. Yunanistan, tank veya daha ağır silâh gön
dermektedir. Bu husus doğru mudur, şümulü ve vü
sati nedir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN-
CAR (Devamla) — Bu hususun doğruluğunu tespit 
mümkün değildir. İstihbarat olarak, biz de bunları 
duymaktayız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ünat Demir. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Bakan, Kıb

rıs'taki deneme göstermiştir ki, Silâhlı Kuvvetlerimiz 
kendi komuta zinciri içinde, 60 seneden beri harp et
memekle birlikte, son izlenen modern teknik gücü 
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ile gayet güzel çarpışmıştır ve millî harp sanayii... 
BAŞKAN — Sayın Demir, soru soracaksınız, iza

hat verme imkânınız yok efendim. ' 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Müsaade buyurun 

efendim, millî güvenliğimizi ilgilendirdiği için bir sa-
tırbaşı yaptım. 

BAŞKAN — Ama soru şeklinde sordurmak da be
nim sorumluluğum içerisinde. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Kara, Hava, Deniz 
Kuvvetlerini güçlendirmek için Kıbrıs çıkartmasının 
çetin günlerinde, vatandaşın yardım temayülü gayet 
çokçaydı ve önemliydi; fakat iş savsadıktan sonra bu 
yardımda gevşeme oldu. Acaba bunun daha iyi orga
nize edilebilmesi için Bakanlığınız, Meclislere süratle 
bir kanun tasarısı sevk edebilmek hazırlığı içinde mi
dir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN-
CAR (Devamla) — Bu kanunla ne isteyeceğiz? 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Yani iane şeklinde 
değil de, bir vergi teklifi şeklinde getirilmesi daha et
kin olmaz mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN-
CAR (Devamla) — Yani vergi teklifi mi demek isti
yorsunuz? 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Öyle bir şey düşün
mekte misiniz? 

İkinci sualim Sayın Başkan, millî harp sanayiinin 
büyük bir ünitesini teşkil edecek olan uçak sanayii 
ki bugün süper devletler dahil bu sanayide ilerlemiş 
bir çok ülkeler de konsrüksiyon olarak bunu yap
maktadır, acaba bugün için, etrafımızda ateş çemberi 
daralırken uçak sanayii kurulması yararlı mıdır, de
ğil midir? Biliyorsunuz bu sanayide büyük bir potan
siyel, pazarlama ve model değişikliği vardır. O ba
kımdan yararlı ̂  buluyor musunuz, bulmuyor musu
nuz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN-
CAR (Devamla). — Bu benim takdirim çerçevesinde 
bir konu değil, Kaldı ki, uçak sanayii, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı ile ilgilidir; ama biz harp sanayii açı
sından onunla ortaklaşa çalışma düzeyindeyiz. Ama, 
ne seçeriz, ne yaparız, bu, en yüksek seviyede teknis
yenler ve ondan sonra siyasî, takdir sahiplerine ait 
olacaktır. Bugün o noktada değiliz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Bu
yurun Sayın Toksan. 

İHSAN TOKSARI {İstanbul) — Sayın Bakan, 
Aydınlık Dergisinin son sayısında ve ondan evvelki 
sayılarında açıkça paşalarımıza, generallerimize haka-
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ret edilmekte; «faşist paşalar atılmalıdır» denmekte 
ve Ordu arasında birtakım tahrikler yapılmaktadır. 

Siz bu paşaların bir Bakanı olarak, acaba savcıla
rın uyarılması için Adalet Bakanını uyardınız mı? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAM t SAN-
CAR (Devamla) — Adlî teşkilâtın harekette olduğu
nu, âdeta resmî bir beyan gibi gazetelerde okumak
tayız. Bakan arkadaşlarımla yaptığım temastan aldı
ğım bilgi de bu merkezdedir. Türk Silâhlı Kuvvetleri 
bünyesi bir yalçın kaya gibidir, kim çarparsa geri vu
racaktır. («Bravo» sesleri, alkışlar) Bataklıktaki kim
selerle uğraşacak vaktimiz yok, buna tenezzül eden 
kimseler de değiliz. 

Hepinizi saygıyle selâmlarım, arkadaşlarım adına 
da hürmetlerini sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Feyzullah Değerli?.. Yok. 
Sayın Müfit Bayraktar, söz istemişsiniz. Buyurun 

efendim, süreniz on dakikadır. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; sosyal ve hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyetimizin ülke ve millet bütünlü
ğünü sağlayan ve hürriyet ile istiklâlin garantisi olan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken, siz
lere de saygılar arz ederim. 

Türkiyemiz bugün bir baskı ve tehdidin karşısın
da bulunmaktadır. Dünyanın siyasî ve askerî strate
jisi bakımından çok önemli noktasında bulunan 
Türk Devleti, elbette saati gelince bu tehdidin ve 
baskının cevabını verecektir. 

Yunan palikaryaları ve Rumlar, her geçen gün 
şiddetini artıran tehditlerle birlikte salyalarını akı
tır hale gelmiştir. Oysa ik, Türk milletinin şanlı or
dusunun sabrı tükenmektedir. Şanlı Ordumuz, tari
hine bir altın sayfa daha ilâve etmenin hazzını duy
muş ve tatmıştır, 

Türk Ordusu, devşirme ve para ile vücuda gel
miş bir ordu değildir. Bu ordu, Türk milletinin ya
ratmış olduğu, efsanesi sonsuz ve varlığı kuvvetli 
olan şanlı ve şerefli karamanların ordusudur. Onun 
için, stratejik ve jeopolitik bakımından dünyanın 
en önemli bir yerinde şanlı bayrağını, hür demokra
tik rejimin teminatı altında dalgalandırmış ve dal
galandıracak ir. 

Savaş için bütün gerekli malzeme, barıştan itiba
ren faktörlere göre stok edilmelidir. Stoksuz ordu, 
yakıtsız gemiye, mermisiz silâha, elektriksiz cihaza 
benzer. Bugün görüyor ve anlıyoruz ki, Türk Devle-

j tinin varlığı ve bekası için harp sanayiine ihtiyaç 
I vardır. Askerî ve sivil ihtiyaçlar derhal birleştirilme-
I li; önce talep yüzdeleri ve miktarları tâyin edilerek, 
I Ordunun araç ve gerecini temin edeceği tesislerin te-
j meli atılmalıdır. 

I Yurdumuzda her türlü araç ve gereci imal ede-
I cek ve o yetenekte kalifiye ustalar vardır. Bu yapıl-
I dığı takdirde, istihdam politikası doğacak, o nisbet-
I tede iş sahası açılacaktır. 

I • Savunma ile kalkınma planlarımız arasındaki 
I bağ sıkı tutulmalıdır. Akılcı yollar birleştirilmeli, 
i uzun boylu yazışmalara meydan verilmelidir. 
I Devlet Planlama Teşkilâtına dayalı harp proje 
I ve başkanlığı derhal kurulmalıdır. 

i Türk Ordusu bugün, her şeye rağmen dünya po-
j litikasmdaki ve stratejisindeki gelişmeleri dikkatle 
I izlemiş, gücüne güç katmıştır. 

I Bütün bunların yanında, ordu bütünlüğüne ve 
I beraberliğine nakisa getirecek tutum ve davranışı be-
I nimsemiş olanların var olduğunu duymaktayız. Bu 
I hususlar, zedeleyici ve üzücü hadiselerdir. 

I Sayın eski Mafiye Bakanı Deniz Baykal'ın, as-
I subaylara; «yan ödeme kararnamenizi iki defa im-
ı zalamadım» diyerek, assubay camiasını tahrik ettiği 
I söylenmektedir. Eğer bu doğru ise, esefle karşıla-
I rız. Sayın Baykal bu durumu kamu önünde aydın-
I latmaîıdır. 

I Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz dış .ve iç tehlikeler 
karşısında Cumhuriyetimizi korumak ve kollamakla 
yükümlüdür. Bu nedenle, birlik ve beraberlik, Türk 

I Ordusunun değişmez kuralıdır. Türk Ordusu bugün, 
I modern araç ve gereçlerle donatılmış olmanın da gu

ruru içindedir. Daha fazla araç ve gereçlere sahip ol
ması için, Türk Silâhlı Kuvvetlerimize daha fazla 
paranın ayrılması gerekir. 

I Hazırlanmış olan bütçenin, Türk Silâhlı Kuvvet-
I lerimize ve bütün ülkemize hayırlı ve uğurlu olma

sını Cenabı Haktan niyaz eder, saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar, 
Bütçenin tümü üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I Bütçenin bölümlerini okutuyorum. 
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•Ç) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 Genelkurmay hizmetleri 433 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

102 Millî Savunma Bakanlığı hiz
metleri 1 289 935 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Kara savaş gücü 10 183 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Deniz savaş gücü 2 546 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

105 Hava savaş gücü 4 786 092 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

106 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh, araç ve 
gereçlerin yenileştirilmesi 1 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeleri tamamlamış 
bulunuyoruz. 

Bütçenin Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimin mensup
larına ve Türk Ulusuna hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. 

Grup başkanvekili arkadaşlarımızın vermiş olduğu 
bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi vesilesi ile, vatan 

ve milletimizin azimli bekçisi, demokratik rejimin ve 
millî iradenin inançlı savunucusu, güçlü şanlı ve kah
raman Silâhlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına, Mil
let Meclisinin sevgi, saygı ve güven duygularının ile
tilmesini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup Başkanvekili A. P. Grup Başkanvekili 
istanbul Edirne 

Necdet Uğur llhami Ertem 

M. S. P. Grup Başkanvekili D. P. Grup Başkanvekili 
\ istanbul yerine 

Süleyman Arif Emre Kars 
Yasin Bozkurt 

C. G. P. Grup Başkanvekili 
Kayseri 

Mehmet Altmışyedioğlu 
(Alkışlar.) 
BAŞKAN — Önergenin gereği Başkanlıkça yapıla

caktır efendim. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle çalışma süremiz 

dolmuştur efendim. 
1975 malî yılı bütçe tasarısının görüşmelerine de

vam etmek için, 21 . 2 . 1975 Cuma günü saat 10.00'da 
toplanılmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20.07 

•mmm 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın yurt dı
şında çalışan vatandaşlarımızın Sivas ilindeki yatı
rımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhari-
ın yazılı cevabı (7/263) (1) 

(I) Bu soruyle ilgili Başbakanlık adına Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının cevabı 19 . 12 . 1974 ta
rihli 19 ncu Birleşim tutanak dergisinde yayınlanan 
cevaba ektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sanayi ve Teknoloji, Köy 

İşleri ve Çalışma bakanlarınca yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletinizi saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Nazif Arslan 

Sivas ili hudutları dahilinde halkımız özellikle 
yurt dışında çalışan vatandaşlarımız tarafından giri
şilen ne gibi yatırım teşebbüsleri mevcuttur? 

1. Bu teşebbüslerin konusu ve "hukukî yapısı; 
teşebbüsü yürütenlerin isim ve adresleri nedir? 
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2. Bu teşebbüslerin fizibilite raporları yapılmış 
ve proje hazırlıkları tamamlanmış mıdır? 

3. Halk Sektörünü yaratacak bu gibi girişimle
re hangi teşvik tedbirleri uygulanmaktadır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 17 . 2 . 1975 

Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9.20/1749 

Konu : Sivas Milletvekili Nazif 
Arslan'ın soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlık, Kanunlar ve Kararlar Tetkik Daire

sinin 24 . 1 . 1975 tarihli 77-445/510 sayılı yazısı 
ile Sivas Milletvekili Sayın Nazif Arslan'ın yurt dışın
da çalışan vatandaşlarımızın Sivas ilindeki yatırım
larına ilişkin Bakanlığımız, Çalışma, Köy İşleri ve 
Kooperatifler bakanlıklarına yönelttiği ve" Sayın 
Başbakan tarafından Bakanlığımca cevaplandırılma
sı tensip edilen soru önergesi ile ilgili cevap ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygıyle arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın soru önergesi 
hakkında; 

Soru : Yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın Sivas 
ilindeki yatırımları ve bunlara ne gibi teşvikler uy
gulandığı. 

Cevap : Kalkınma planları, yıllık programlarda tespit 
edilmiş esaslara uygun olduğu saptanan ve Bakanlığı
mızın uyguladığı yatırımları teşvik tedbirlerinden ya
rarlanmak üzere müracaat eden yatırımcıların proje
lerine bunların hangi teşviklerden yararlanacağını be
lirten ve bir ön belge niteliğinde olan Teşvik Belgesi, 
sonradan Uygulama Belgesi verilir. 

Bu uygulama sırasında, yıllık planlara ek Genel 
Teşvik Tablosu VI, VII ve VIII ncı maddelerinde 

belirtildiği şekilde geri kalmış yörelerde yapılacak 
yatırımlara, yurt dışında çalışan işçiler - halka açık 
anonim şirketler ve kooperatif şirketlerce - gerçekleş
tirilecek yatırımlara öncelik tanınmakta ve projeleri 
uygun görülenlere, yurt içinde temini mümkün olma
yan yatırım malı her türlü makine ve teçhizat için 
•% 100 gümrük muafiyeti ve ayrıca >% 50 yatırım in
dirimi uygulanmaktadır. 

Genel Teşvik Tablosuna ek olarak verilen ve 
kalkınmada öncelikli yöre olarak belirtilmiş yöre
ler arasında bulunan Sivas ilimizde de bu uygulama
lar yapılmakta olup bugüne kadar Bakanlığımızdan 
Teşvik Belgesi alan ve içinde halka açık olarak ger
çekleştirilmesi özel şartına bağlananların da bulun
duğu firmalara ait bilgiler ek l'de liste halinde su
nulmuştur. Listeden de anlaşılacağı üzere, Sivas ili
mizde 9 yatırım, Bakanlığımız tarafından Teşvik Bel
gesine bağlanmıştır. Bunlardan 2 adedi halka açılma 
özel şartına bağlanmıştır. Sivas ilimizde gerçekleş
tirilecek olan yatırımların toplam yatırım tutarı yak
laşık 300 milyon TL, civarındadır. 

Ayrıca Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca 
Sivas ilimizde kooperatiflerin uyguladıkları proje
ler ve proje tutarlarını gösterir bilgiler ek 2'de liste 
halinde sunulmuştur. 

Sivas ilinde kurulmuş bulunan ve ortakları uy
gulanan projeleri finanse etmek amacı ile yurt dışı
na giden Köy Kalkınma kooperatiflerinin besicilik, 
arıcılık, halıcılık, konservecilik, mandra ve soğuk 
hava depoları gibi yatırım teşebbüsleri bulunmakta
dır. 

Kooperatiflerce uygulanacak projelerin ön ha
zırlıkları tamamlanmış ve proje tutarları saptanmış
tır. Öte yandan yatırım tutarı 20 199 792 TL. olan 
projeleri finanse etmek amacı ile 3 675 698 TL. 
kredi ile 983 512 TL. hibe olmak üzere cem'an 
4 659 210 TL. Devlet yardımı yapılmıştır. 
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Sivas İlindeki Kooperatiflerin Uyguladıkları Projeler, Proje Tutarları 
Yardımları 

Verilen Kontenjan v 

i 
1 

C9 

J 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 

Kooperatifin Adı 

Şarkışla - Akçakışla 
Merkez - Bedirli 

» - Hanlı 
Gürün - Kavak 
Gemerek - Sızır 
Kangal - Alacahan 
Şarkışla - Çanakçı 

» - Sivrialan 
» - B. Üreyil 

Merkez - Gümüşdere 
» - Kayadibi 
» - Ulaş 

Yıldızeli - Karakaya 
Koyulhisar - Güzelyurt 
Hafik - Akpınar 
Merkez - Köklüce 
Gemerek - Çepni 
Merkez - Çeltek 
Yıldızeli - Yusufoğlan 
Merkez - Koyulhisar 
Kangal - Deligâzili 
Şarkışla - Samankaya 

» - Alaçayır 
Merkez - Kabasakal 

» - Uzuntepe 
Hafik - Asarcık 

» - Çukurhelen 

Proje Konusu 

50 Baş süt inek 
» » 

'5 ton/gün mandra 
Halıcılık 

— 
100 tez. halıcılık 
50 Baş süt inek 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

400 Kovan an 
» » 

1500 lük Dam. tav. 
5 ton/gün mandra 
1500 lük Üre. dam. 
» » 

Köy konserve. 
Süt top. soğ. 
50 tezgâhhk halı 
60 Baş besicilik 

» » 
1500 lük Üre. tav. 
500 Kovan arı 
60 Baş besi sığır 

Proje Tutan 

1 113 000 — 
716 000 — 

1 201 000,— 
250 000,— 
. — 
485 331 
716 000 — 
591 819,— 
664 000 — 
666 000 — 

1 035 000 — 
1 035 000,— 
1 035 000,— 

505 000,— 
505 000 — 
478 000 — 
796 500 — 

tav. 645 000 — 
645 000 — 
664 860 — 
365 000 — 
610 000 — 
352 867 — 
400 000 — 
329 267 — 
561 906 — 
352 867 — 

Kont. Top. 

89 
60 
95 
50 
— 
28 
17 
22 
25 . 
37 
29 
29 
58 
28 
14 
16 
45 
18 
18 
19 
11 
17 
15 
11 
10 
16 
15 

Ya 
Kredi 

500 000 
— 

832 548 
— 
— 

496 695 
— 

564 000 
— 

140 000 
— 
— 
— 

202 420 
— 

195 341 
246 694 
198 000 

— 
— 

, — 
150 000 

— 
— 
— 
— 
— 



Sıra 
No. Kooperatifin Adı 

28 Suşehri - Esanyaka 
29 Yıldızeli -Direkli 
30 » - Kama» 
31 » - İşlim 
32 Suşehri - Çataİplufc 
33 Şarkuşla - tlyaşhajpj 
34 Koyulhisar - Ortakent 

Proje Konusu 

400 Kovan arı. 
60 Baş besicilik 
50 tezgâh halıcı 
500 Kovan arı. 
400 > > 
60 Baş sığır bes. 
500 Kovan an. 

Proje Tutarı 

505 000,— 
352 867 — 
610.000— 
561 906,— 
505 000 — 
383 696,— 
561 906 — 

Kont. Top. 

14 
10 
34 
16 
14 
16 
16 

Yardım 
Kredi 

150 000 

10 . 12 . 1974 tarihli 9.20/9061 sayılı yazımıza ektir: 

SİVAS İLİNE VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ 

o» 
§3 T. B. No 
I ve tarih Firma adı 

Yatırım kdnu ve İşi. geçiş 
kapasitesi tarihi 

Yatırım tutarı Döviz Yararla-
Toplam Sabit gereği nılan teş-

(1000 TL.) (1000 TL.) (1000 TL.) vikler 

1603 Muammer Ekinci Tevsii, 33000 T / Y 
(1975) buğday işleyerek 

24750 T / Y Un 
4950 » Kepek 
2640 » Razmol 
Üretilecektir. 

1976 9500 6750 64 G. M. 750 

İhraca 
(1000 T 

— 
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2. — Tokat Milletvekili 4U Şevki Erek'in, Aliağa 
rafinerisinde çalışan isçilerin ücretleri ile grev sebep
lerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Erhan lşıl'ın yazılı cevabı (71333) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygılarımla arz ve rica ederim. 13 . 1 . 1975 

Tokat Milletvekili 
Ali Şevki Erek 

1 — Aliağa Rafinerisinde çalışan işçiler (Katego
ri, derece, sıfat ve ehliyetleri belirtilmek suretiyle) 
munzam ücretler dahil, günlük kaç lira net ücret al
maktadırlar? 

2 — Aynı esas ve detaylar dahilinde, işçilerin greve 
esas olan talepleri, buna karşılık uzlaştırma kurulu
nun kararı ve işverenin teklifleri nedir? Ne miktarda
dır? 

3 — İşçilerin grevine sebep teşkil eden taleplerin 
işverence kabul edilmemesinin gerekçesi nelerdir? 

4 — Bir günlük grev halinde, millî Ekonomi ve 
özellikle rafinerinin istihsal eksikliği ve maddi zararı 
ne kadar olmaktadır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 112/053-35/109-6344 

Konu : Tokat Milletvekili Sn. Ali Şevki 
Erek'in yazılı soru önergesi Hk. 

19. 2 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 . 1 . 1975 gün ve 7/333-1747/15614 sayılı 
yazılan. 

Tokat Milletvekili Sayın Ali Şevki Erek'in «Aliağa 
Rafinerisinde çalışan işçilerin ücretleri ile grev sebeb-
lerine ilişkin» yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erhan Işıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Tokat Milletvekili Sayın Ali Şevki Erek'in «Ali
ağa Rafinerisinde çalışan işçilerin ücretleri ile grev şe
beklerine ilişkin» yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru 1) Aliağa Rafinerisinde çalışan işçiler (Ka
tegori, derece, sıfat ve ehliyetleri belirtilmek şekliyle) 
munzam ücretler dahil günlük kaç lira net ücret al
maktadırlar? 

Cevap 1) Aliağa Rafinerisinde 2 kategori işçi 
vardır. 

a) Vardiyalı işçiler 
b) Vardiyasız işçiler 
a) Vardiyalı işçinin aldığı ücretler ile diğer öde

meler şunlardır : 

T.L. 

Ortalama çıplak ücret 
Sigorta pirimi işveren hissesi (% 13) 
Vardiya zammı 
Yemek yardımı 
Aile Yardımı 
İlave tediye 
Temettü 
Kıdeme Teşvik İkramiyesi 
Çocuk zammı 
Tahsil yardımı 
Giyim eşyası 

66 88 
8 69 
6 68 
6 50 
1 66 

10 99 
10 99 
1 64 
1 18 
0 24 
2 11 

Toplam : 117 56 
b) Vardiyasız işçinin aldığı ücret ile diğer öde

meler şunlardır : 
T.L. 

Ortalama çıplak.ücret 
Sogarta primi işveren hissesi (% 13) 
Yemek yardımı 
Temettü 
İlave tediyeler 
Giyim eşyası 
Kıdeme Teşvik İkramiyesi 
Aile yardımı 
Çocuk zammı 
Tahsil Yardımı 

Toplam : 

Not : İşyerindeki Asgari ücret 
İşyerindeki azami ücret 
İşyerindeki Ortalama ücret 

66 88 
8 69 
6 50 

10 99 
10 99 
2 11 
1 64 
1 66 
1 18 
0 24 

110 88 
T.L. 

40 00 
147 00 
66 88 

Gerek vardiyalı ve gerekse vardiyasız işçilere yu
karıda tadat edilen ödemelere ilaveten bazı şartların 
tahakkuku halinde, kıdem tazminatı, ihbar öneli, do
ğum, evlenme, ve ölüm yardımları gibi, ödemeler de 
yapılmaktadır. 

Soru 2) Aynı esas ve detaylar dahilinde, işçilerin 
greve esas olan talepleri, buna karşılık uzlaştırma Ku-
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-rulunun kararı ve işverenin talepleri nedir? Ne mik
tardadır? 

Cevap 2) İşçilerin talepleri, Uzlaştırma Kurulu
nun kararı ve işverenin teklifleri şunlardır : 

a) Ücret zammı : Sendika 1 nci yıl için günde 
seyyanen 64, - TL. ve II nci yıl için de günde seyya
nen 64, - Tl. istemiştir. Uzlaştırma Kurulu I nci yıl 
için de 40,-TL. ve II nci yıl içinde 40 TL. 
sına karar vermiştir. İşverenin teklifi ise I nci 
yıl için 18, - TL. II nci yıl için 17, - TL. dır. 

b) Vardiya zammı : Sendika, vardiyalı çalışan
ların günlük ücretlerinin % 25 zamlı ödenmesini ta
lep etmiş, Uzlaştırma Kurulu bunun % 15 olarak 
ödenmesini kararlaştırmış, işverenin buna karşılık tek
lifi ise % 10 olmuştur. 

c) Akdî ilave tediye : 6772 sayılı yasaya tabi olan 
T. P. A. O. esasen işçilerine yılda 2 maaş tutarında ik
ramiye vermektedir. Sendika bundan ayrı olarak 3 
maaş tutarında ilave tediye talep etmiş, Uzlaştırma 
Kurulu 1 maaş tutarında bir ikramiyeye karar ver
miş, işveren ise kanunî ilave tediyeden başkaca her
hangi bir akdî ilave tediye teklif etmemiştir. 

d) Yakıt yardımı : Sendika, yakacak bedeli ola
rak beher işçiye yılda 1 000 TL. talep etmiş, Uzlaştır
ma Kurulu 500 Tl. sına karar vermiş, İşveren ise ya
kıt avansı adı altında ve 6 eşit taksitte kesilmek üze
re 1 000 TL. avans teklif etmiştir. 

e) Yemek yardımı : Sendika,-günde 15 TL. yemek 
yardımı istemiş, Uzlaştırma Kurulu kazan maliyeti 
10 TL. olan yemek verilmesini ve eğer yemek pişiril-
meyecekse günde 15 TL. yemek bedeli .ödenmesini ka
rarlaştırmış. İşveren ise 7 TL. teklif etmiştir. 

f) Çocuk zammı : Sendika, çocuk başına ayda 
100 TL. istemiş. Uzlaştırma Kurulu 50 TL. sına karar 
vermiş, İşveren ise 25, TL. teklif etmiştir. 

g) Evlenme yardımı : Sendika, 2 500 TL. iste
miş, uzlaştırma kurulu 2 000 TL. sına karar vermiş, 
İşveren ise 1 000 TL. teklif etmiştir. 

h) Aile yardımı : Sendika, evli işçiye her ay 300 
TL. aile yardımı ödenmesini, talep etmiş Uzlaştırma 
Kurulu 250. TL. sına karar vermiş, İşveren 100 TL. 
teklif etmiştir. 

i) Doğum yardımı : Sendika, çocuğu doğan iş
çiye 1 000 TL. istemiş, Uzlaştırma Kurulu 600 TL. sı
na karar vermiş, işveren ise 400 TL. teklif etmiştir. 

j) Ev kirası : Sendika, kirada oturan her işçiye 
ayda 600 TL. kira yardımı yapılmasını talep etmiş, 
Uzlaştırma kurulu 500 TL. sına karar vermiş. İşveren 
ise bunu reddetmiştir. 

Yukarıda özet olarak sıralanan hükümlerden baş
ka, Sendika teklifleri içinde yer alıp uyuşmazlığa ka
lan 'bir çok malî ve genel hükümler de mevcuttur. 

Bunlar arasında yer alıp paraya taallûk eden ko
nularda İşveren, işçilere esasen kanunların üstünde 
haklar vermiş ve sosyal yardımları sistemli bir şekle 
sokmuştur. Sayıları bir hayli artan bu nev'i yardım
lara yenilerini eklemek ve mevcutları çok yüksek se
viyeye çıkarmak, sistemi bozacağından kabulüne im
kân görülememiştir. 

Genel hükümlerdeki Sendika talepleri ise İşvere
nin haiz olması gereken «İşi ve işyerini sevk ve ida
re yetkisi»ne müdahale niteliğindedir. Ayrıca, bazıla
rının mevzuata aykırı olması da bunların kabulüne 
imkân vermemiştir. 

Soru 3) İşçilerin grevine sebep teşkil eden ta
leplerin İşverence kabul edilmemesinin gerekçesi ne
lerdir? 

Cevap 3) Sendikanın taleplerinin işverence ka
bul edilmemesinin başlıca iki nedeni vardır. 

a) . Para ile ilgili maddelerin Uzlaştırma Kurulu 
kararı ile kabul şekli Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına büyük çapta malî külfet getirmektedir. He
nüz İşletmeye yeni geçmiş ve 1974 yılında takriben 
517 000 000 TL. nın üzerinde bir zararı bulunan Aliağa 
Rafinerisinde çalışan işçilere kurul kararındaki malî 
hükümleri uygulamak, gerek Ortaklık camiasında ve 
gerekse memleket çapında, ödemeler dengesini de bo
zacaktır. 

b) Genel hükümlerle alakalı sendika teklifleri 
ise kısmen mevzuata aykırı, kısmen de işverenin işye
rindeki sevk ve idare yetkisini elinden alacak nitelik
tedir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının kurulu
şundan bu yana uygulamada bir yandan kuruluş ka
nununa ve ana sözleşmesine, diğer yandan mevzuata 
gereğince riayet etmiş ve işçilerine ilmî esaslarla yap
tığı çalışmaların sonucuna göre haklar vermiştir ve 
vermektedir. Bu nedenle sevk ve idare yetkisine mü
dahale niteliğini haiz sendika taleplerinin TPAO'nca 
kabulüne imkân görülememektedir. 

Soru 4) Bir günlük grev halinde, Millî ekonomi 
ve özellikle Rafinerinin istihsal eksikliği ve maddî za
rarı nekadar olmaktadır? 

Cevap 4) İzmir Rafinerisinin bir günlük üretimi 
(Çeşitli ürünler olarak) takriben 8 700 ton civarında 
olup, bunun para olarak karşılığı 12,5 milyon TL. ka
dardır. Bu ürünlerin ithal edilmesi halinde Dünya pa-
rite değerlerine göre ödenecek CİF bedel (Fon deste-
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ğı ile birlikte) 10 Milyon TL. olarak, ayrıca işletirle 
ve personel giderleri azalacağından TPAO kârlı du
ruma gelecektir. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Erhan Işıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

3. — Konya Milletvekili Kemalettin Gökakın'ın, 
Konya ovasının sulanması için alınan plan ve ted
birlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Erhan Işıl'm yazılı cevabı (7/337) 

14 . 1 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda açıkladığım üzere, kurak iklim şartlarına 
bağlı, Konya Havzasının sulanması için ne gibi plan 
ve tedbirlerin ele alındığı hakkında Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanınca, yazılı olarak izahat verilme
sine, tavassutlarını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Konya. Milletvekili 

Kemalettin Gökakın 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 112/053.36/116-6350 
19 . 2 . 1975 

Konu : Konya Milletvekili Sayın ke
malettin Gökakın'ın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20 . 1 . 1975 gün ve 7/337-1761/15865 sayılı 
yazıları. 

Konya Milletvekili Sayın Kemalettin Gökakın'
ın «Konya ovasının sulanması için yapılan planlar 
ile alınan tedbirlere ilişkin» yazılı soru önergesi Ba
kanlığımızca incelettirilmiştir. Bu konuda Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünden alman bilgilere dayanı
larak hazırlanan yazılı soru önergesi cevabı ilişikte
dir. ' - " 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erhan Işıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Kemalettin Gökakın'ın 
«Konya ovasının sulanması için yapılan planlara ve 
alınan tedbirlere ilişkin» yazılı soru önergesi cevabı
dır. 

SORU : 
Kurak iklim şartlarına bağlı Konya havzasının 

sulanması için ne gibi plan ve tedbirler ele alınmıştır? 

CEVAP : 
Konya Ovasının sulama tesislerinin başlangıcı 

1910 yıllarına kadar gider. Hali hazır tesislerle 
118,000 hektara dağılmış bir'alanda 45.000 ha.'lık bir 
saha sulanabilecek durumdadır. Bugün için fiilen net 
36.000 ha. arazinin sulanması mümkün olmuştur. 
Sulama işletmesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce merkezi Çumra'da bulunan bir şube mühendisliği 
eliyle yürütülmektedir. 

Ayrıca, DSİ Genel Müdürlüğünce hazırlatılan 
Konya Çumra Projesi Master Planı, esas su kaynağı 
olarak alman Beyşehir Gölünden Konya Ovasında 
146.457 ha. Beyşehir ve Seydişehir çevresinde de 
58.241 ha. olmak üzere toplam 204.698 ha. brüt ara
zinin sulanabileceğini ortaya koymuştur. Bu pro
jenin^ gerçekleşmesi için, etüdünün yapıldığı 1967 
fiyatlarına göre 2 milyar 226 milyon liralık bir ya
tırıma ihtiyaç bulunmaktadır. 

Şimdiki durumda, bir yandan hali hazırdaki su
lama tesislerinin ara geliştirme ve bakım - onarım 
tedbirleri ile bugün fiilen sulanan sahanın geliştiril
mesi faaliyetleri sürdürülürken, bir yandan da Kon
ya Çumra Projesi Master Planının öngörüldüğü yeni 
tesislere DSİ Genel Müdürlüğünün yatırım program
larına göre girişilmiş bulunmaktadır. Bunlar; ana 
tahliye kanalı, sol sahil sulaması, Beyşehir Gölü pom
paj tesisleri, Beyşehir Suğla Apa kanalı ıslahı ve 
ovada diğer sulama sahaları gibi işler olup, aşağıda 
açıklandığı şekilde I. ve II. merhale olarak ele alın
maktadır. 

I. Merhale işler Apa barajının mevcudiyeti de 
dahil olmak üzere sağlanan yıllık 335 milyon M3 

yerüstü suyu ile 100 milyon M3, mertebesindeki yer
altı suyu istifadesini öngörmektedir. Bu merhalede 
bugüne kadar ikmal' edilmiş olan üniteler Apa Ba
rajı II esas yenilemesi, Konya Ovası Ana Tahliyesi 
ve yukarda açıklandığı şekilde 45.000 ha. lık sulama 
sahasıdır. 

Mevcut sahalardaki geliştirmeler, sol sahil ana 
kanalı ünitelerine başlanmış ve devam etmektedir. 
Bundan sonra başlanacak işler sol sahil yeraltı ile 
takviyeli sulama şebekesi (30500 ha.) ova sulaması 
(6649 ha.) dır. Bu merhalenin yatırım programları
na giren tutarı 702 milyon lira olup, 1974 malî yılı 
sonuna kadar 210 milyonu gerçekleştirilmiş ola
caktır. 

II. Merhaleye 1974 yılında icraat programları
na girerek başlanmış bulunmaktadır. Yatırım top
lamı 600 milyon liradır. Yapılacak işler Beyşehir 
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Gölünden pompajla su alınması, Beyşehir - Suğla -
Apa kanalı ıslahı ve ovada 21970 ha. ilâve sulama 
sahası açılmasıdır. Beyşehir gölünden pompajla su 
alınması projesi gerçekleştirilince yıllık su imkânı 
160 milyon M3 artacağı gibi 1971 - 1974 yılları ara
sında bilhassa görülen, göl seviyesinin düşerek ova
nın su alamaz hale gelmesi tehlikesi de önlenmiş ola
caktır. 

Konya Çumra Projesinin, tarım sektöründe bu 
projeye ayrılacak yatırımlarla orantılı olarak geliş
tirilmesine devam edilecektir. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 

Erhan Işıl 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

4. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'mn, . Burdur 
ilinde 1974 yılındaki çeşitli şikâyetlerin sonuçları ile 
Ülkü Ocaklarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. (7/349) 

• 21 . 1 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 
yazalı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ede
rim. 

Saygılarımla. 

Burdur Milletvekiil 
Ali Sanlı 

Sorular : 

1. — Burdur'da görevli kolluk kuvvetlerinden 
1974 yılı içinde intikal eden şikâyet miktarı nedir? 
Ne gibi işlem görmüşlerdir? 

2. — Burdur'da kolluk kuvvetlerine intikal eden 
temelinde siyasî saik olan olay sayısı ne miktardır? 
Adliyeye intikal eden hangileridir? 

3. — idarece kaç öğretmen hakkında kovuşturma 
açılmış veya vilâyetçe açığa alınmıştır? Sonuçları ne 
olmuştur? 

4. —. Burdur'da Ülkü ocaklarına kayıtlı üye sa
yısı ne miktardadır? Bir yıllık gelirleri nedir? Üye ge
lirleri dışında hangi kurum ve kişilerden bağış sağ
lamaktadır. Kolluk kuvvetlerinde görevli olanların 
birinci derece kan ve sihri hısımlarından kayıtlı olan
lar var mıdır? 

20 . 2 . 1975 O : 2 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 19 . 2 . 1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Gen. Güv. 
Şube : Top. Ol. (B) 

036768, 
Konu : Burdur Milletve
kili Ali Sanlı'nın yazılı so
ru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 1 . 1975 tarih ve Gen. Sek. Kanunlar Md. 
7/349 - 1801 /l 5960 sayılı yazınız. 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı tarafından 
Bakanlığımızca cevaplandırılması istenen 21.1.1975 
tarihli yazılı soru önergesinde yer alan hususlar hak
kında derlenen bilgiler aşağıda maddeler halinde su
nulmuştur. 

1. — 1974 yılı içinde Burdur'daki kolluk kuvvet
leri görevlileri hakkında (13) ü polisten, (5) i jan
darmadan olmak üzere cem'an (18) ihbar ve şikâye
tin vaki olduğu, ihbar ve şikâyetlerin tümü üzerinde 
soruşturma açılıp, gerekli idarî ve adlî işlemlerin ya
pıldığı sonuç olarak; bunlardan (4) ü hakkında ka
mu davası açıldığı, (1) i hakkında beraet, (1) i hak
kında takipsizlik, (2) si hakkında meni muhakeme 
kararı verildiği, şikâyetlerden (2) si ile ilgili soruş
turmanın devam etmekte olduğu, (7) ihbar ve şikâ
yetin de mahiyetleri itibariyle gerçekle ilgileri bu
lunmadığının anlaşıldığı, 

2. — Burdur'da 1974 yılı içinde kolluk kuvvetle
rince; (8) i 671, (1) i 677 sayılı kanunlara muhale
fet, (1) i Silâhlı Kuvvetlere, (1) i Hükümete, (4) ü 
Başbakana hakaret ve (2) si komünizm propaganda
sı olmak üzere cem'an (17) siyasî mahiyetli suç hak
kında gerekli işlemlerin yapıldığı ve sanıkların ada
lete sevk edildiği, 

3. — Önergenin bu maddesindeki soru ile hangi 
yıla ait bilginin alınmak istendiği açıklanmadığın
dan 1971 yılından 1975 yılma kadar olan sürenin 
esas alındığı, 

1971 yılından bugüne kadar vaki ihbar, şikâyet 
ve iddialar üzerine (20) öğretmen hakkında idarî ve 
adlî işlem yapıldığı, bunlardan (8) i tutuklanmaları 
veya mahkûm olmaları, (6) sınm da haklarındaki 
soruşturma yürütülürken işten men edildikleri, 
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Af kanunundan yararlanan ve yapılan idarî ve 
:adlî kovuşturma sonucunda suçsuzluğu anlaşılan (8) 
^öğretmenin göreve iade edildikleri, kanunî süre için
de yeni görev yerine gitmeyen (4) öğretmenin de gö
revden çekilmiş sayıldıkları, 

.4. — Ülkü Ocağı Derneğinin Burdur'un yalnız 
Bucak, Tefenni ve Gölhisar ilçelerinde şubelerinin 
bulunduğu, 

Bucak şubesinin (80) üyesi ve (10 000) TL. yıllık 
geliri, Tefenni şubesinin (35) üyesi ve (2 454,50) TL. 
yıllık geliri bulunduğunun, Gölhisar şubesinin ise 
henüz kuruluş halinde olması nedeniyle şimdilik ge
liri olmadığının, üye aidatları, makbuz mukabilinde 
halktan toplanan teberrular, piyango, konser ve tem
sillerden sağlanan paraların bu şubelerin gelirini teş
kil ettiği, şimdiye kadar herhangi bir kurum tara
fından bağışta bulunulmadığının tespit edildiği, 

Ülkü Ocağı Derneğinin bahis konusu şubeleri ile 
Büyük Ülkü Derneğinin Burdur il Merkezinde ve 
Yeşilova ilçesinde yeni kurulan şubelerinde kayıtlı 
üyeler arasında kolluk kuvvetlerindeki görevlilerle 

rakrabalığı olan şahısların bulunmadığı, 
Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

Mukadder Öztekin 
İçişleri Bakanı 

5. —Konya Milletvekili Şener Battalın, assubay-
lara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İlhamı 
Sancar'in yazılı cevabı (7/353) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekte takdim kılman Assubaylarla ilgili önerge
min yazılı olarak cevaplandırılmasını ve iş bu soru 
önergemin sayın Millî Savunma Bakanına intikali
min teminini saygılarımla rica ederim. 22 . 1 . 1975 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

1. — Assubaylar Camiasında son zamanlarda 
«bahsedildiği gibi bir huzursuzluk var mıdır? Var-
-sa bu huzursuzluğun sebepleri nelerdir? 

2. — Assubayların iş riski ve iş güçlüğü karar
namesi hakları (daha evvel tarafımdan gönderilen 
mektupla zatıâlilerine arz olunduğu gibi) tatminkâr 
ve hakkaniyete uygun mudur? Bu mevzuda yeni ça
lışmalar yapılmakta mıdır? 

3. — Son olarak assubaylar arasında mecburi 
tayinler ve bazı tutuklamalar olduğu söylenmekte
ndir. Bu söylentileri ne dereceye kadar doğrudur? 

4. — Dış politika şartlarına binaen Ordu için
deki en küçük rahatsızlıkların dahi dış düşmanların 
cür'et ve ümitlerini artırabileceği endişesi önemlimi-

,dir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 75/1 - 75 19 . 2 . 1975 

Konu : Yazılı soru önergesi.; 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 1 . 1975 gün ve Gen. Sek. 7/353.1807/ 
15983 sayılı yazınız. 

Millet Meclisi Konya Üyesi Şener Battan'ın, as-
subaylara ilişkin yazılı soru önergesi aşağıdaki şekil
de cevaplandırılmıştır. 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup assubay
lar arasında herhangi bir huzursuzluk yoktur. Ancak; 
subay, assubay, uzman çavuş ve uzman jandarma 
çavuşlara verilen iş riski ve iş güçlüğü zamlarını dü
zenleyen 23 , 12 . 1974 gün ve 7/9207 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararının yürürlüğe girmesinden sonra 
bir kısım asubaylar, maaş derecelerine tekabül eden 
subaylardan az miktarda iş güçlüğü ve iş riski zam
mı aldıklarını ileri sürerek, görevlerine bir ilâ iki 
gün gelmemek suretiyle direnmeye geçmişler ve eş
leri de yurdun muhtelif yerlerinde bu tür direnme
yi halka mal etmeye çalışmışlardır. 

2. — Anılan konudaki huzursuzluk, Personel Ka
nunları ve ondan sonra gelen yan ödemelerle birlik
te başlamıştır. Konuyu «subaydı, assubaydı» diye tef
rik etmeye mahal yoktur. Maaş ve yan ödeme düze
ninin baştan aşağı düzenlenmesi gerektiği düşünül
mektedir. 

3. — Yukarıda 1 nci maddede belirtilen olaylar 
nedeniyle assubaylar arasında, Askerî Ceza Kanunu
na göre suç teşkil eden eylemleri nedeniyle bazı tu
tuklamalar yapılmış ve disiplin koşullan gözönünde 
tutularak, mevzuat hükümlerine göre de anılan ki
şiler hakkında bazı idari tasarruflarda bulunulmuş
tur. 

4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri içinde herhangi bir 
huzursuzluk yoktur ve üstün bir moral gücüne sa
hip olarak görevleri başındadır. 

Arz ederim. 
İlhami Sancar 

Millî Savunma Bakanı 
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6. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, Por
suk çayının kirlenmesine ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı ce
vabı (7/360) 23 . 1 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Eskişehir'i sağlık yönünden tehdit eden aşağıda
ki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu arz 
ve rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Pro. Dr. Orhan Oğuz 

Soru : 

Eskişehir'in merkezinden, birçok kasaba ve köy
lerin içinden geçen Porsuk çayı maalesef insan ve 
hayvan sağlığını tehdit edici, bitkisel hayatı olum
suz yönde etkileyici bir nitelik almıştır. Buna sebep 
Porsuk kenarında bulunan büyük sanayi kuruluşla
rının pis sularının nehre karıştırılmasıdır. 

Yapmış olduğumuz araştırmada, Porsuk nehrini 
ençok kirleten sınaî kuruluşun Sümerbank Basma 
Fabrikası olduğu tespit edilmiştir. 

Bu konuda ivedilikle bir tedbirin alınmasının 
düşünülüp düşünülmediğini ve alınacak tedbirlerin 
neler olduğunu ve nehri kirletme işinin ne zaman 
nihayete erdirileceğinin bildirilmesini saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Sayı : 13/SB - 3/399 18 . 2 . 1975 

Konu : Eskişehir Milletvekili Sayın Or
han Oğuz'un yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28 . 1 . 1975 tarihli ve 7/360/1833 - 16120 
sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Orhan Oğuz'un Por
suk Çayının kirlenmesine mütedair soru önergesiy
le ilgili olarak hazırlanan notun ilişikte sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Orhan Oğuz'un Porsuk 
Çayının Kirlenmesine İlişkin Soru Önergesi Hak

kında Not 
1. — Sümerbank Genel Müdürlüğünce yapılan 

çalışmalar sonunda bütün müessese, fabrika ve iş
letmelerinde kirlenmiş olarak çıkan suların gün
lük debilerini, bu suların hangi kirleticilerle kirletil
diği ve kirletici madde miktarları tespit edilmiş bu
lunmaktadır. 

2. — Halihazır durumda kirli su analizleri üze
rinde çalışmış ve yetişmiş elemanları bulunmadığın
dan sürekli bir araştırma yapılamamakta ve kirlet
menin teknolojik olarak önlenebilmesi için tasfiye 
sistemlerinin seçimi ve projelendirilmesi istenilen 
bir düzeye ulaşamamaktadır. 

3. — Tekstil sanayiinde çıkan artık sularda bir 
süresizlik olduğundan, günün muhtelif saatlerinde 
deşarj olan suyun özelliklerinin de değişiklik arz et
mesi sebebiyle her fabrika için özel bir tasfiye sis
temi seçilmesi gerekmektedir. 

4. — Sümerbank'ça «Endüstride artık suların tas
fiye metodları ve projelendirilmesi» konusunda 
24 - 28 Şubat 1975 tarihleri arasında 70 Mühendisin 
katılacağı 5 gün süreli bir seminer düzenlenmiş bu
lunmaktadır. 

Mekanik, biyolojik ve kimyasal tasfiye sistemle
rinin hesap ve projelendirme esaslarıyle, tasfiye me
todları ve alıcı suya göre tasfiye kademesinin tes
pitiyle, renk giderme ve toksik artıkların tasfiyesi 
gibi konuları kapsayan seminere öğretici olarak İstan
bul Teknik Üniversitesiyle, Orta Doğu Teknik Üni
versitesinin öğretim üyeleri katılacak ve seminer so
nunda kurulacak bir teknik heyetle tasfiye sistemle
rinin kurulması ve en kısa zamanda gerçekleştiril
mesi mümkün olabilecektir. 

Bu aşamaya ulaşılınca Eskişehir Müessesesine 
öncelik verilecektir. 

7. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün Kıbrıs Barış Harekâtın
dan sonraki girişimlerine ilişkin sorusu ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/402) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Turizm ve Tanıtma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

6 . 2 . 1975 
Yozgat Milletvekili 

îhsan Arslan 
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Amerikan yardımının kesilmesi kararında Rum
ların aylar boyu çeşitli usullerle dünya kamuoyunu, 
özellikle Amerikan Kongresini etkiledikleri bilinmek
tedir. Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak Yunanlıların dış 
ülkelerde giriştikleri kesif ve hatta yanıltıcı propa
ganda faaliyetlerine karşılık, bizim haklı davamızı 
bile anlatamadığımız gerek Parlamentoda, gerekse ba
sında eleştirilmektedir. Türkiye'nin politik tanıtılma
sı konusu, Basın Yayın Genel Müdürlüğünün baş
lıca görevi olduğuna göre: 

a) Kıbrıs Barış Harekâtının askerî safhası bit
tikten sonra, bu Genel Müdürlük dünya ve Ameri
kan kamuoyunu etkilemek için ne gibi girişimlerde 
bulunmuştur? 

b) Türkiye'yi ve bu arada Türkiye - Kıbrıs iliş
kilerini berraklıkla anlatmak için hangi yazılı ve söz
lü belgeleri ortaya koymuştur? 

c) Dış ülkelerdeki temsilcilikleri neler yapmışlar
dır? 

d) Genel Müdürlük hangi konularda ve diller
de kaç kitap, kaç broşür, bastırmış, bunlar nerelere 
dağıtılmıştır, yeterli midir? 

e) Aylardır Genel Müdürlük elinde Türkiye'yi 
tanıtacak tek bir belgenin olmadığı söylenmektedir, 
bu doğru mudur? Doğru değilse, bu tip kitapların 
dağıtım listelerini açıklar mısınız? 

f) Haklı Kıbrıs davamız, bir müslüman ülke 
olan Lübnan'da, Beyrut Basın Ataşeliğimiz tarafın
dan gazetelere paralı ilân verilerek savunulduğu doğ-: 
ru mudur? 

g) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü; bilhassa 
Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak 1974 bütçesinde kaç 
liralık bir sarfiyat yapmıştır? 

h) Genel Müdürlük, 1974 yılında ortaya çıkan 
Kıbrıs gibi önemli bir sorun karşısında, normal koşul
lar içinde hazırlanmış olan bütçesinin, bu dönemde 
yeteneksizliğini ileri sürerek bir ek tahsisat talebinde 
bulunmuş mudur? 

i) Bulunmadı ise, 1974 bütçesini sonuna kadar bu 
uğurda sarf edebilmiş midir? 

j) Etmedi ise, 1974 bütçesinden harcamadığı mik
tar nedir? 

k) Bu sorumluluk döneminde bu Genel Müdür
lüğü kim yönetmiştir, halen görev başında mıdır? 

T. C, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 20 . 2 . 1975 
103/2513 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 2 . 1975 gün ve 7/402, 1911/16538 sa^ 
yılı yazıları. 

Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğünün, Kıbrıs Barış Harekâtından 
sonraki girişimlerine ilişkin soru önergesi aşağıda ce
vaplandırılmaktadır. 

a) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Ha-: 
rekâtının askerî safhası devam ederken ve bittikten 
sonra, dünya ve Amerikan kamuoyunu etkilemek 
amacıyle, başlıca şu girişimlerde bulunmuştur. 

1. Yabancı Haber Ajansı, gazete ve televizyon
larla radyoların ülkemize gönderdikleri muhabirlere, 
gelişmeler ve resmî görüşümüz hakkında, sürekli ola-; 
rak bilgi verilmiştir. Ayrıca, bu gazetecilerin, olayla
rı yerinde izleyebilmesi için Kıbrıs'a gitmeleri, Genel-: 
kurmay Başkanlığının tanıdığı sınırlar içinde sağlan-: 

, mıştır. 
2. Dış temsilciliklere, sürekli olarak, Kıbrıs'la 

ilgili haber, resmî açıklama ve fotoğraflar gönderil-! 
miş ve bu malzeme, temsilcilikler tarafından, yabanı 
cı basın yayın organlarına dağıtılmıştır; 

3. Kıbrıs'a ilişkin kitap ve broşürler yayımlan-* 
mıştır. 

4. Genel Müdürlükle sözleşmeli olan Türk Ha-; 
berler Ajansı aracılığiyle Kıbrıs'a ilişkin haber ve 
TV filmlerinin, özellikle Amerikan TV istasyonları 
tarafından gösterilmesi sağlanmıştır. 

b) Türkiye - Kıbrıs ilişkilerini berraklıkla anlat-! 
mak için, «Barış için Kıbrıs'ta» kitabı çeşitli diller
de basılmıştır. Ayrıca, aynı amaçla iki broşür basıl-! 
mış ve bunların yanında, yetkililer tarafından yapı-; 
lan resmî açıklamalar, yabancı basın - yayın organ* 
larına iletilmiştir. 

c) Dış ülkelerdeki temsilcilikler, başlıca iki ama-! 
cı gerçekleştirecek görevleri yerine getirmişlerdir. 

1. Yabancı basın ve yayın organlarında çıkan 
haber, yazı. ve yorumları, zaman kaybetmeden Genel 
Müdürlüğe iletmek. 

2. Genel Müdürlükten gönderilen haber, yazı ve 
fotoğrafları basın - yayın organlarına ulaştırmak, 

Temsilcilikler çoğunlukla, bu iki amacı gerçekleş* 
tirebilmek amacıyle görevlerini olağanüstü bir çabay
la ve gece gündüz demeden yürütmeye çalışmışlar* 
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dır. Ancak, örgütlenmenin ve eleman sayısının ye
terli olmayışı, görevde aksamalara neden olmuştur. 

d) Yapılan yayınlar şunlardır: 
.1. Barış için Kıbrıs'ta kitabı: 14 000 adet İngi

lizce, 4 000 adet Fransızca, 4 700 adet Almanca, 8 100 
adet Arapça. 

2. Genocide broşürü: 20 000 adet İngilizce. 

3. Kıbrıs'ta Türk sanatı broşürü: 25 000 adet 
(4 dilde) 

Bu yayınların 60 000 adedi, Birleşmiş Milletler 
gibi uluslararası kuruluşlarla, yabancı devletlerin Baş
kan, Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri bakanları 
ile başlıca basın üyelerine, öğretim üyelerine ve Türk
lerin kurdukları derneklerle, Türk dostluk dernekle
rine dağıtılmıştır. 

Siyasal tanıtma ve propaganda faaliyetlerinde, ne 
ölçüde sürekli ve yaygın çalışılabilirse, o ölçüde ba
şarı kazanılacağı düşünüldüğü için, yapılan çalışma
nın yeterli kabul edilmesi mümkün değildir. 

Ancak, yeterli bir çalışma için, ülkemizin bu alan
daki bütün hizmet ve olanaklarını bütünleştiren bir 
Devlet Enformasyon Örgütünün gerekli olduğu, Kıb
rıs olayıyle ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ayrıca, ya
bancı basın ve yayın organlarında etkinliğin dilenilen 
ölçüde sağlanabilmesi için, Türk gazetecilerine bu 
organlarla sıkı ilişki kurabilme olanaklarının yara
tılması da gereklidir. 

e) Daha önce bastırılmış olan Türkiye'yi tanıtıcı 
nitelikte yayınlar, ihtiyaca göre, dış temsilcilikler ara-
eılığıyle, yabancı ülkelerdeki basın - yayın üyelerine 
ve başlıca politikacılara dağıtılmıştır. Ancak, yeni ih
tiyâçların karşılanabilmesi ve daha yaygın bir dağı
tım planının uygulanabilmesi amaciyle, aynı nitelik
teki yeni kitaplar hazırlanarak basımına girişilmiştir. 

• • 
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Türkiye 1975, Türkiye Panoroması adlarındaki 
İngilizce ve Fransızca iki kitap; Sayın Callud'un Tür
kiye gezisini anlatan Arapça broşür basıldığı zaman, 
toplamı 85 000'i bulan bu yayınlar da, (d) fıkrasında 
anahatları belirtilen kuruluş ve kişilere dağıtılacaktır. 

f) Malumları olduğu üzere Beyrut'ta Bakanlığı
mızın basın değil, Turizm ve Tanıtma Ataşeliği var-: 
dır. Turizm ve Tanıtma Ataşeliklerimiz ise Bakan
lığımız 265 sayılı Kuruluş Kanunu gereği ülkemizin 
yalnızca turizm amaçlı tanıtması ile görevli kılınmış* 
lardır. Turizm ataşeliklerimiz bulundukları ülkelerde 
yayınlanan gazetelere para karşılığı ilân vermektedir
ler. Ancak bu ilânların amacı, diğer ülkelerdeki gibi 
turistik tanıtmaya inhisar etmektedir. Kıbrıs konusun
da ise paralı ilân verilmemiştir. 

g) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 1974 bütçe* 
sinin çeşitli harcama kalemlerinde, Kıbrıs olayları 
dolayısıyle, ortaya çıkan sarfiyat fazlası 1 158 000 TL. 
kadardır. Bastırılması söz konusu yayınların masra
fı, bu miktarın dışındadır. 

h) Genel Müdürlük, ek tahsisat talebinde bulun-: 
mamıştır. 

ı) 1974 bütçesi sonuna kadar sarf edilmemiştir. 
j) 1974 bütçesinden, çeşitli harcama kalemleri

nin toplamı olarak, harcanmayan miktar 16 milyon 
TL. civarındadır. 

k) Eylül 1974 tarihine kadar, Genel Müdür ve
kili olarak, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel 
Müdürü, Büyükelçi Semih Akbil; bu tarihten sonra 
da Genel Müdür olarak Orhan Kploğlu çalışmıştır. 
Genel Müdür Koloğlu, 21.1.1975 tarihinden itibaren, 
kendi isteği üzerine 60 gün süreyle izinlidir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
İlhan Evliyaoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
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Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . - 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi: 15.2.1975) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/211; C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 
130; C. Senatosu S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/221; C. 
Senatosu: 1/288) (M. Meclisi S. Sayısı : 131; C. Se
natosu S. Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi: 15.2.1975) 

X 4. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/289) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 132; C. Senatosu S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi: 15.2.1975) 

X 5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/223; 
C. Senatosu : 1/290) (M. Meclisi S. Sayısı: 133; C. 
Senatosu S. Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi: 15.2.1975) 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi: 1/224; C. Senatosu: 1/291) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 134; C. Senatosu S. Sayısı : 420) (Da
ğıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi: 1/225; C. Senatosu: 1/292) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 135; C. Senatosu S. Sayısı : 
421) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 8. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/213; 
C. Senatosu : 1/280) (M. Meclisi S. Sayısı : 136; C. 
Senatosu S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 9. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/216; 
C. Senatosu: 1/281) (M. Meclisi S. Sayısı : 137; C. 
Senatosu S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 15.2.1975) 

X 10. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/218; C. Senatosu : 1/282) (M. Meclisi S. Sayısı : 
138; C. Senatosu S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 
1/219; C. Senatosu: 1/283) (M. Meclisi S. Sayısı : 
139; C. Senatosu S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 12. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
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1/217: C. Senatosu : 1/284) (M. Meclisi S. Sayısı : 
140; C. Senatosu S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 13. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/220; C. Senatosu: 1/285) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 141; C. Senatosu S. Sayısı : 414) (Dağıt
ma tarihi : 15.2.1975) 

X 14. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/214; C. Senatosu: 1/286) (M. Meclisi S. Sayısı : 
142; C. Senatosu S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 15. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/215; C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 
143; C. Senatosu S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 16. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 144; C. Senatosu S. Sayısı: 422) (Dağıtma 
tarihi : 15.2.1975) 

X 17. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/227; C. Senatosu : 1/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 
145; C. Senatosu S. Sayısı : 423) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 18. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma: 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 
1/228; C. Senatosu: 1/295) (M. Meclisi S. Sayısı : 
146; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

X 19. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/296) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 147; C. Senatosu S. Sayısı : 425) (Dağıtma 
tarihi : 15.2.1975) 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/212; C. Senatosu : 1/279) (M. Meclisi S. Sayısı : 
129; C. Senatosu S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1975) 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

. . . . > . . >Q< ..<.... 



Dönem : 4 t O ^ 
Toplantı : 2 M İ L L E T - M E C L İ S İ S. Sayısı : | Û U 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 

1/211; C. Senatosu : 1/287) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 407) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 , 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2621 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21 . 1 . 1975 gün ve 1/211 - 43 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1975 tarihli 28 nci Birleşimde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ , (113) 

Kabul 84 
Ret 29 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. D. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15 . 2 . 1975 
Esas No. : 1/211, C.S. 1/278 

No._ : 141 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1975 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul edilen (Va
kıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte su
nulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozath 
Sivas Milletvekili 




