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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Adana Mebusu Hamdi öner'in, Hâkimler 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair olan 
kanun teklifinin ruznameye alınması hakkındaki 
takriri görüşüldü ve reddedildi. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle, yapılacak yardıma dair ka
nun lâyihasının maddeleri üzerinde görüşüldü. 

29 . IV . 1959 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Eeisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Kırklareli Mebusu 
Agâh E rozan Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurnıel 

Sualler 

Şifahi Sualler. 
1. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Kara-

kurt'un, 29 . X . 1957 tarihinde Mersin'de vu-
kubulan bir katil hâdisesi dolayısiyle yap'lan 
takibat neticesine dair şifahi sual takriri Ad
liye Vekâletine gönderilmiştir. (6/399) 

Tahrirî Sualler 
. 1. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu îıun, An

kara Maarif Kolejinin tedrisat durumuna ve 
idaresine dair tahrirî sual takriri Maarif Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/506) 

2. — Erzincan Mebusu Nusret Safa Coş
kun'un, Devlet Tiyatrosu Umum Müdürü Muh
sin Ertuğrul 'un ne sebeple vazifesinden uzak
laştırıldığına dair tahrirî sual takriri Maarif 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/507) 

3. — Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu'nun, 
Kalecik kazasının Çengeller mevkiindeki artez
yen çalışmalarından ne netice alındığına dair 
tahrirî sual takriri Nafıa Vekâletine gönderil
miştir. (7/508) 

4. — Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu'nun, 
Kalecik kazası belediye binası inşaatının ne 
zaman tamamlanacağına dair tahrirî sual tak
riri, Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir (7/509) 

5. — Hatay Mebusu îhsan Ada'nm, Hatay'ın 

Altınözü ilcesine bağlı bâzı köylerde kurul
makta olan pazarların kaldırılması sebebine 
dadr tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gön
derilmiştir. (7/510) 

6. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Sivas 
Nafıa Müdürlüğünce 1959 senesi içerisinde 
yapılması programa alınan ne gibi işler mev-
cudolduğuna dair tahrirî sual takriri Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/511) 

7. —Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Tun
celi Devlet Hastanesinin, tâyin edilen hekim
lerin vazifeye başlamadan istifası yüzünden 
bir seneden beri hizmete açılmaması karşısında 
ne gibi çareler düşünüldüğüne dair tahrirî sual 
takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/512) 

8. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Si
vas'ta baraj, göl, bent, sulama kanalı gibi nafıa 
işlerinden hangilerinin 1959 senesi için prog
rama alındığına dair, tahrirî sual takriri Na
fıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/513) 

9. —Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Türkiye 
Halk Bankasının küçük esnafa yardım imkân
larını temin için belediyelerle hususi idareler 
mevduatının mezkûr bankada toplatılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual 
takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/514) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Takrir 
1. — Afyon Karahisar Mebusu Osman Ta-

lu'nun, Arzuhal Encümeninin 24 . IV . 1959 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 1547 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair tak
riri. (4/116) (Arzuhal Encümenine) 



B Î R Î N C t C E L S E 
Açılma saati : 15,08 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Adana mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

1. — Amasya mebuslarının, Amasya Hususi 
îdaresi tarafından işletilen eski Çeltek linyit ma>-
deninin Kurumlar ve Gelir Vergisi kanunları ile 
diğer vergilerden muafiyetine dair kanun tekli
finin geriv eritmesi hakkında takriri (2/284, 
4/117) 

REİS — Takriri okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Amasya Hususi îdaresi tarafırîdan işletilen 

1. — Futbol müsabakalarında müşterek ba
hisler tertibi hakkında kanun lâyihası ve Maa
rif, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/282) (1) 

REİS — Bu hususta bir takrir var, okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 23 ncü sırada bulunan (Fut
bol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi 
hakkındaki kanun lâyihasının) arz ettiği husu
siyet ve ehemmiyet ve sağlıyacağı faydalar ba
kımından bir an evvel kanuniyet kesbetmesi 
için, diğer bütün işlere takdimen ve müstaceli
yetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

(1) 219 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Celseyi açıyorum. 

eski Çeltek linyit madeninin Kurumlar ve Gelir 
Vergisi kanunlariyle diğer vergilerden muafi
yetine dair olan kanun teklifimizin geriverilme-
sini saygılarımızla rica ederiz. 

Amasya Mebusları 

H. Koray K. Elren 1. Olgaç 
F. Çöl H. Özbay N. Ş. Nabel 

REİS — CTeriverilmiştir. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurunuz. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Pek muhte

rem arkadaşlarım; günlerden beri Meclisin ilk 
saatlerde açılması için zaruri olan ekseriyet te
min edildikten sonra ekseriyetin kalmaması se
bebiyle gündemde aylardan beri bekliyen ve çok 
mühim olan kanun teklif ve tasarıları durur
ken, bugün lehinde ve aleyhinde çok şey söylen-

: mesi mümkün olan ve diğerlerine nazaran müs
taceliyetini izah ve kabule imkân bulunmıyan 
bir tasarının müstaceliyetle müzakeresine karar 
vermenin uygun olmıyacağı kanaatindeyim. Bu-

! rada aylardan beri emsaline ait kanunlar çık
mış olduğu halde ve 1 Martta bütün meslek men
supları lâzımgelen terfihe mazhar kılındığı hal
de askerî yargıçların tahsisat!prim artıran ka
nun tasarısı ve teklifleri ve bu arada günlerden 

I beri müzakeresi yapılıp bir maddesi dahi kabul 
i edilemiyen Umumi âfetler hakkındaki Kanunun 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 420 — 
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müzakeresi dururken ve birçok ehemmiyetli iş
lerin karara bağlanması kalabalık vatanda küt
leleri tarafından beklenirken futbolda bahsi müş
terekin, binnetice Ceza Kanununun anlayışı kar
şısında kumarın sarih tarifine uygun olan bahsi 
müşterek tasarısının üzerinde uzunboylu durul
madan takdimen görüşülmesine imkân olmadığı 
kanaatindeyim. .Yoksa spor tesisleri yapmak için, 
spor müesseseleri kurmak için bir kumar mahi
yetini taşıyan bu yolda, temin olunacak paraya 
ihtiyacınız mı vardır? Müstacel olan kanunlar 
hangileridir, hangi sebeplerle müstacelen konu
şulur, bunlardan bir kere müzakereye tâbi ola
caklar hangileridir ve hangi ahvalde bu şartları 
araştırırız bunlar İçtüzükte yazılıdır. 

Gerçi gündemde bulunan bir maddenin müs
tacelen görüşülmesini istemek yine İçtüzüğün 
verdiği bir haktır, ama talebin yerinde olup ol
madığına karar vermek de yine Yüksek Heyeti
nize aittir. 

Ben grupumuz adına ifade ediyorum, bu tek
life iltifat edilmemesi ve gündemdeki .sırası gel
diğinde müzakere edilmesini istirham ediyorum. 

REÎS — Efendim, takriri dinlemiş bulunu
yorsunuz. Takdimen müzakereyi reylerinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı, efendim? Evvelce söz talebeden arkadaşları
mız var, bunları okuyorum: M. Kâmil Boran, 
Vacid Asena, Esat Mahmut Karakurt, Ahmet 
Morgil başka söz istiyen arkadaşlarımız varsa 
lütfen isimlerini yazdırsınlar, efendim. 

NUSRET DURAKBAŞA (Maraş) — Söz is
tiyorum, efendim. 

REÎS — Efendim, lütfen kâtip arkadaşımıza 
yazdırınız isimlerinizi. 

M. Kâmil Boran, buyurunuz. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler ter
tibi hakkındaki kanun lâyihasının esbabı muci-
besi çok zayıf. Bunu tabiî bulurum. Böyle isa
betsiz, yersiz ve zararlı bir kanun lâyihasının 
kuvvetle müdafaası elbette ki, mümkün değildir. 
Gerekçede, futbol müsabakalarında bir kısım se
yircilerin esasen kendi aralarında müşterek bah
se tutuştukları ve binaenaleyh bu işin nizam al
tına alınarak faydalı ve verimli bir hale getiril
mesi lâzımgeldiği ileri sürülüyor. Türkiye'nin 
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har yerinde gizli gizli kumar da oynanmaktadır. 
Bu nazariye ve zihniyete göre kumar oyunları 
da pekâlâ nizam altına alınır, faydalı ve verimli 
bir hale getirilir, Hazine de hissesini alır. 

Böyle şey olmaz arkadaşlar! Ahlâka aykırı, 
beşerî zaafları geliştiren, teşvik eden hiçbir fiile 
kanunlarla meşruiyet ve ahlâkib'k kazancürıla-
maz. Bu memleketin istikbali ve ümidi olan kör
pe vatan yavrularına öğretimini, eğitimini ema
net ettiğimiz Maarif Vekâletinin böyle hicaba-
ver ve son derece tehlikeli bir teşebbüse ön ayale 
olması bence hâdisenin en korkunç ve ümitsiz
lik verici unsurudur. Gönül isterdi ki, böyle bir 
teşebbüs başka bir idareden gelse dahi Maarif 
Vekâleti bütün gücü ve imkânları ile teşebbüsü 
engellesin, önlesin. Demek ki, Hükümetin bir
çok şubelerinde olduğu gibi maarif siyasetinde 
de maalesef bu sahaya giren hizmet ve vazifele
rin hayati ehemmiyeti kavranılamamıştır. Ve ne 
yazık ki, bu siyaset sırf şarkkâri bir nazır sita-
tüsünden faydalanabilmek için böyle bir vazife
yi kabul etmiş bir politika adamının elindedir. 

Esbabı muçibenin bir başka tarafında (bah
si müşterek gelirinden spor tesislerinin meyda
na getirilmesi hususunda faydalanılacağı) ya
zılıdır. Bu beyan bilhassa her hangi bir gaye 
için her türlü vasıtayı mubah sayan mezmum 
bir zihniyetin yeni bir tezahürü olmak bakımın
dan çok ehemmiyetlidir. Bu cihet bir tarafa bı
rakılırsa, bu mucip sebebin de yjersizliği ve 
isabetsizliği hemen göze çarpar. Parası bu dere
ce israf edilen, maaile saltanat sürebilmesi için 
Maarif Vekiline lüks, yeni bir otomobil satm-
almacâk kadar, birkaç gün içinde kendi kendi
ne yıkılan kapalı spor salonlarında milyonları 
batırılacak kadar parası israf edilen bu millet... 
(Soldan, gürültüler) 

MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Bahsi müşterek Kanunu üzerinde ko
nuşun, şahsiyat yapmaym. 

M. KÂMÎL BORAN (Devamla) — ... gerekli 
spor tesisleri kurmaktan âciz midir ki gençliğin 
bir eğitim vasıtası olan, birkaç gün içinde kendi 
kendine yıkılan kapalı spor saraylarında milyon
ları batırılacak kadar parası israf edilen bu mil
letin gerekli spor tesislerini kurmaktan âciz mi
dir ki... 

REÎS — Kâmil Beyefendi; beyanlarınızın 
müzakere edilen kanunla alâkası yoktur. 

421 — 
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M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Esbabı 

mucibe üzerinde konuşuyorum efendim... 
REİS — Konuşmalarınızın katiyen esbabı mu

cibe ile alâkası ve ilgisi yoktur. Esbabı mucibe 
üzerinde değil, kanunun heyeti umumiyesinin 
dışında mütalâa beyan ediyorsunuz. Kanunun 
heyeti umumiyesi üzerinde konuşmanızı hassa
ten rica ederim. 

FERÎD MELEN (Van) — Kanunun heyeti 
umumiyesinde böyle konuşulur... 

M. KÂMÎL BORAN (Okumaya devamla) — 
... gencimin bir eğitim tesislerini kurmaktan âciz 
midir ki, gençliğin bir eğitim vasıtası olan spor, 
bir kumar vesilesi yapılmak ve kumar kazancı 
böyle bir niyetle meşrulaştırılmak isteniyor? 
Spor, gençliğe sağlam vücutla birlikte sağlam 
ruh, sağlam karakter, fedakârlık, vefakârlık, 
menfaat kaygılarından azadelik vasıflarını ka-
zandırabildiği takdirde yardıma ve teşvika şayan 
olabilir. 

Körpe yavruları kumara alıştırmaya, takım
ları bin bir çeşit menfaat kaygıları altında dü
rüstlük dışı hareketlere sevk edebilecek bir ter
tibin gerçek sporla alâka ve münasebeti olamaz. 

Esbabı mucibeye göre başka memleketlerde 
de bu usuller varmış. Başka memleketleri örnek 
almadan önce kendi durumumuzu, kendi haleti 
ruhiyemizi, kendi ananelerimizi, kendi kuvvet ve 
zarflarımızı, hasılı kendi maddi ve mânevi bün
yemizi göz önünde bulundurmak mecburiyetin
deyiz. Hem başka memleketlerde futbol bahsi 
müşterekinden önce alınması gereken çok daha 
faydalı ve zaruri müesseseler var. 

Arkadaşlar; rica ediyorum, at yarışlarında 
müşterek bahsin kanunlaşmasından beri meyda
na gelen maddi ve mânevi kayıp... 

SADIK GİZ (İzmir) — Nedir onlar? 
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Sen onla

rı iyi bilirsin. 
Maddi ve mânevi kayıp ve felâketlere daha 

ağır felâketleri eklemiyelim. Bu parti meselesi 
değil, memleket derdi, memleket davasıdır. 

Bir önerge veriyorum, kanun lâyihasının red
dini teklif etmekteyim. Ellerinizi vicdanlarınıza 
koyunuz, kendi çocuklarınızı düşününüz, ondan 
sonra oyunuzu veriniz. 

REİS — Vacid Asena, buyurun. 
VACİD ASENA (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, Kâmil Boran'm, müzakeresi başlı-
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yan bu! kanun hakkındaki mütalâalarını hep be
raber dinledik. Şunu itiraf edeyim ki, Kâmil 
Boran asıl ismiyle ve soyadiyle müterafik ve 
müsemma olarak burada konuşma istikametini 
tamamen kayıbetmiş ve başıboş ve avare, bu 
mukaddes kürsüden bu sakfı çınlatmak istemiş
tir. (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Beyefendi, konuşmalarınızda şah
siyat yapmadan konuşmanızı rica* ederim. 

VACİD ASENA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Reis Beyin hitabı şu merkezdedir. 
«Şahsiyata temayül etmeyiniz» buyurdular. Muh
terem arkadaşlar, insafla tetkik nazarlarınıza 
arz ediyorum.^ Boran'm beyanatında kullandığı 
kelimeleri, tarizleri, tecavüzleri size, aynı ke
limelerle, kendi kullandığı kelimelerle bir kere 
daha tekrar etmeme müsaade buyurursanız... 
(Sağdan, gürültüler) 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Arkadaşlar dinlediler, ben fena kelimeleri kul
lanmadım, tecavüz etmedim. 

VACİD ASENA (Devamla) — Benim hiç
bir zaman"şahsiyat yapmadığıma; fakat kendi
sinin bu mevzuu bir polemik yapma düşünce
siyle buraya çıktığına benim gibi siz de kaani ola
caksınız. Esasen bunu size arz etmeme lüzum da 
yoktur. 

Bakınız neler diyor? Bu mevzu bir kumar-
mış. Hâşa!... Arkadaşımız kumar diyor, fakat 
kumar olduğuna dair bir esbabı mucibe zikret
mekten tehaşi ediyor ve o kadar kaçıyor ki ta
banları dahi gözüküyor. (Soldan, gülmeler) 

Ahlâka aykırı imiş!. Hangi ahlâk kaidelerine 
aykırılık? Hangi hususlar yeni kanunun vaz'et-
tiği bu müessesenin ahlâk mefhumları ile külli
yen kabilitelif olmadığını ispadetmiştir? Müs
pet hiçbir şey yok, bilançosuna bakarsanız sı
fır! 

Yine diyor ki «Siz beşerî zarfları teşvik edi
yorsunuz, körpe dimağları tahribediyorsunuz, 
hicabaver şeyleri teşvikle gençleri ifsat için öna-
yak oluyorsunuz» Burada birtakım sözde felsefe
leri kendilerine göre teşbih çeker gibi dizdiler 
gittiler. 

HASAN TEZ (Ankara) — Ya seninküer? 
VACİD ASENA (Devamla) — Senin soy

adın (Tez) ama, sen beni biraz ağır seyirle din
le. Her kuşun eti yenmez. Sana tavsiyem bu! 

HASAN TEZ (Ankara) — Sen kargasın, kar
ga! 
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REİS — Karşılıklı konuşmayın rica ederim. 
VACİD A6ENA (Devamla) — O dasöy-

lemesin efendim. 
Bakınız arkadaşlar, kendisinin mensu böldü

ğü parti öteden beri «Garplıyız, Garplı zihni
yeti ile mücehhez ve memlûyıız, istikametimiz 
budur, ancak o tarafa müteveccihiz.» derler. 
Bunu temcit pilâvı misillû ve her meselenin 
başında bismillah çeker gibi kondururlar. Rica 
ederim arkadaşlar, yine Baran'm sözlerinin bir 
yerinde olduğu gibi bu kanunun Yüksek Mec
lisin tasvibine arz edilmesi eğer Şarkkâri bir 
zihniyet ise bunu tebcil ederim. Ne var? Biraz 
da Şarklıyız', bunu inkâr mı edeceğiz, Kâmil 
Boran? Söyle diyeceğim ama, sen bu problemi 
de halledemezsin? 

Arkadaşlar, bu arkadaşın konuşmasını bağ
ladığı bir nokta daha var. Bu kanunun tedvini 
için yapılan hareket mezmum bir zihniyetin 
saikıdır, diyor. Allah, Allah!... Biz bu kanunu 
getirirken 31 Mart vakai irticaiyesi zihniyeti
ni mi körüklüyoruz ? (Sağdan, gülüşmeler) Ne 
oluyorsunuz Kâmil Boran, neydi bu kadar yer
siz hücumun sebebi? 

REÎS — Vacid Beyefendi, kanunun heyeti 
umumiyesi üzerinde konuşmaya henüz girme
miş bulunuyorsunuz. Bu tarzda fazla konuşma
nıza müsamaha edemem, efendim. (Sağdan, al
kışlar, «Devam, devam» sesleri) 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Reis Bey 
aldığım notlan tamamlıyorum, arkadaşlarımız 
da teşvik ediyorlar, alkışlamak suretiyle, devam 
ediniz, diyorlar, tasviplerine iktiran ediyor. Al
kışlan benim için bir şereftir. Şerefin bir müs
peti vardır, bir de menfisi. Sağdan gelmesin
den dolayı menfi ve tersinedir. 

Arkadaşlar, ben, Kâmil Boran arkadaşımı
zın konuşmasını, futbol müsabakası mevzuuna, 
futbol esaslarına irca etmek suretiyle, kendisi
nin ofsayta düştüğünü haber vereyim. Hattâ 
o kadar ki, tamamen birbirini sıraladığım, tak
dir ettiğim beyanatı içinde kendisine ceza çiz
gisinden sahih bir gol atmak hakkını kazanmış 
oluyorum. Bu arkadaş kürsüye çıktı, güya ten-
kid etmek istedi, hepsi yuvarlak sözler serisi 
oldu. Kâmil Boran bir kâsei fağfurdan ses ver
di, verdi ama, bu kâse çatlak! Ben kendisini yal
nız bir bakımdan mazur görebilirim, çünkü, 
ben kendisini bir sporcu olarak telâkki ediyo-
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rum. Sporcu zihniyeti! bir vatandaş gelip de 
burada sporu teşvik eden, gençliği koruyan, 
onun dimağı kadar bedenî halini de takviye 
edecek olan bu kanunun aleyhinde konuşma* 
sini abes telâkki ederim. Kendisi de belki /vic
danen bu abesin ıstırabı altında ezilmektedir, 
Çünkü, arkadaşlar, kendisinin bir sporcu zih
niyeti taşıması itibariyle bu yolda beyanatta 
bulunmasının, partisinin verdiği muzlim bir di
rektif saikı ile olduğunu kuvvetle ara edebili
rim. 

M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Saham 
adına konuştum. 

REÎS — Vaeid Bey, ihtar ediyorum. Lütfen 
sadede. 

HASAN TEZ (Ankara) — Partisine yaran
mak için öyle konuşuyor. 

VACtD ASENA (Devamla) — Senin barü* 
tun ıslak, sen sus! 

REÎS — Hasan Bey, birinci ihtarı veriyi 
mm, hatibe müdahale etmeyin.» ttevaîn btıjlK 
ran Vacid Bey. 

VACÎD ASENA (Devamla) — Bu fcaûül| 
Demokrat Parti Hükümeti tarafından Büyük 
Meclisin yüksek tasvibine arz için getirilmişti». 
Fakat bizim, dünya çapındaki bu nevi hareket» 
lerden örnek aldığımızı da hatırlatmak isterim, 
meselâ; Şimalde İskandinav memleketlerinde-, 
Cenupta İtalya, İsviçre ve Garpta İngiltere'de, 
velhasıl bütün dünyada bu mahiyetteki teşekkül» 
ler yıllardan beri faaliyette bulunmakta ve mem-
leketlerinin spor hayatına da en verimli bir mem
ba teşkil etmektedir, Bu vaziyet mütalâa edil
miş, tetkikat bu. temellere istinadettirilmek sure* 
tiyle netice Yüksek Meclisin huzuruna çıkarılma}" 
tır. 

Gençlerin miskin ve âtıl kalması elbette tecvia 
edilemez. Oların spor sahasında faaliyet göster
melerini teşvik etmek elbette ki, bu Hükümetin 
ve Türkiye'de icrayı Hükümet eden her partinin 
aslî vazifelerinden birini teşkil eder. Bunun in
kârı sporun inkişafı değil, tedennisi demektir. 
Hayır arkadaşlar, bu kanunun tatbiki neticesin
de toplanacak para ile mmtıkavi bir yardım ba
his mevzuu değildir. Bütün Türkiye'ye şâmil ol
mak üzere hasılat, ihtiyaca göre, hiçbir nispet 
farkı gözetilmeksizin, sporun her çeşit kolların
da inkişafım sağlamak için sarf edilecektir. L&» 
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yihada buna ait hükümler de tedvin edilmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun muhak
kak ki, sabote edilmek istendiği burada yapılan 
ilk konuşma ile aşikârdır. Ben kendilerinden ri
ca ediyorum. Demokrasi, insan hakları, hürriyet 
ve ilh... Bunlardan bahsetmek suretiyle masum 
halkı şaşırtacak, nasıl manşet râşeleriyle hareket 
ediliyor ise gençliğin hakkı ve istikbali ile yakın
dan alâkalı bu lâyihayı hiç olmazsa taarruzların
dan ve umumi efkârı iğfalden fariğ kılsınlar. 

MEHMET HAZER (Kars) — Halk senden 
akıllıdır. 

VACÎD ASENA (Devamla) — Senden elha-
zer beyahu... 

REÎS — Ahmet Morgil. 
AHMET MORGÎL (Rize) — Muhterem ar

kadaşlar; milletçe bâzı mühim dâvalar karşısın
da bulunduğumuz bir hakikattir. Spor dâvası ya
ni bu memleket gençliğinin ruh ve beden kuvvet
lerini muvazeneli bir şekilde geliştirmek mesele
si de bunlardan birisidir. Ve bunun millet haya
tındaki ehemmiyeti izahtan varestedir. Sporun 
gelişmesi de. spor saha ve tesislerinin kurulmasına 
ve spor alet ve malzemesinin temin ve tedarikine 
bağlıdır. îtiraf etmek lâzımdır ki, bugün Türkiye 
bu bakımdan pek geridir. En kısa zamanda, bu 
hususta büyük işler yapmak zaruret ve mecburi
yeti karşısındayız. 

Memleketin bin bir çeşit ihtiyacını karşılayan 
Devlet bütçesiyle bu büyük ihtiyacı karşılamaya, 
bu büyük dâvayı halletmeye imkân olmadığını 
hepimiz görmekteyiz. Binaenaleyh bu gibi dâva
lar için hususi kaynaklar bulmak mecburiyetin
deyiz. îşte bu kanun lâyihası, bu mühim dâvayı 
halletmek maksadiyle Yüksek huzurunuza getiril
miş bulunmaktadır. Bu mühim dâva karşısında 
bu anlayış ve gayreti gösterdiğinden dolayı Hü
kümete teşekkür etmek yerinde olur. Vatandaş
ların futbol müsabakaları neticeleri üzerinde bah
se girmek üzere cüzi bedellerle satınalacakları bi
letler büyük yekûnlara baliğ olacak ve bu yekûn
lar münhasıran memleketin spor saha ve tesisle
rine, spor malzeme ve aletlerine tahsis edilerek 
bu mühim dâva kısa zamanda hal yoluna girmiş 
olacaktır. Bu suretle hem vatandaş merakı ve 
heyecanı tatmin edilmiş ve hem de bu vesileyle 
vatandaşların spora karşı alâkası artmış buluna- | 
çaktır. Bâzı kimseler tarafından iddia edildiği gi- ! 
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bi bunun ahlâk üzerinde menfi tesiri asla bahis 
mevzu değildir. 

Bugün bütün dünyada telâkkiler değişmek
tedir. Dar bir zihniyetle hareket ederek bu bahsi 
müşterek kanununu kumar saymaya imkân 
yoktur. 

Bugün cemiyetimizde seçim neticelerine va
rıncaya kadar birçok işler üzerinde bahislere 
girilmektedir. Bu hal mevcuttur. Bunları ,nasıl 
kumar telâkki edebiliriz? Bu keyfiyet, kumarın 
klâsik tarifine uysa bile memleketin yüksek 
ihtiyacını göz önüne alarak daha geniş bir zih
niyetle hareket etmeye mecburuz. 

Hakikat şudur ki, kumar, mahiyeti itiba
riyle şerre matuf bir harekettir. Hânumanlar 
yıkar, ocakları söndürür aileleri dağıtır. Mev-
zuubahsolan kanun ise, bunun aksine olarak, 
millet ve memleket çapında en hayırlı bir hare
kettir. Bunu bu şekilde, dar bir zihniyetle mü
talâa etmeye imkân yoktur. 

Bu kanun Maarif Encümeninde, Adliye En
cümeninde ve Bütçe Encümeninde müza
kere edildiği sırada bu encümenlerde bu
lunan birçok muhalif arkadaşlar lehinde 
rey vermek suretiyle bu kanunu benim
semişlerdir. Burada konuşan Mehmet Kâmil 
Boran arkadaşımızın heyecanlanarak sakim 
tâbirler kullanmasını diğer arkadaşlarının hare
ketleriyle telif etmeye imkân yoktur. 

Ortada bir tezat vardır. Amerika'da, Avru 
pa'nın Şimalinde, Cenubunda, Garbında, Doğu
sunda birçok milletler futbolda bahsi müşterek 
esasını kabul etmişler ve sporlarını bu sayede 
düzene sokmuşlardır. Bu vaziyete bakılırsa, 
bu bahsi müşterekin kumar olmaması dolayı-
siyle ahlâki bakımdan, endişeye mahal yoktur. 
Binaenaleyh bu kanunun kabul edilmesi çok 
yerinde olacaktır. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Yazık, sözlerimi dinlememişsiniz. 

REÎS — Halil Turgut. 
HALlL TURGUT (Diyarbakır) — Çok muh

terem arkadaşlarım; ,1958 yılının non ayından 
beri encümenlerde müzakere edilen ve Yüksek 
Meclise intikal eden bu tasarı hakikaten büyük 
bir zaruretin ve büyük bir mecburiyetin ifade
sidir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; muhalif, mu
vafık biz bütün milletvekilleri, sırası geldikçe, 
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Garp medeniyetinden, Amerika'daki ilerleme
lerden, Avrupa'daki bütün tarakkıyattan bah
sederiz. insan hak ve hürriyetinden bahseder
ken de mütemadiyen Garptan misaller getiri
riz. Fakat cemiyeti, gençliği ilgilendiren, da
ha kısacası hareket ve dolayısiyle büyük bir 
bereket ifade eden bü meseleleri müzakere 
ederken Garbın neler yaptığını, Garpta bu saha
da nelere başvurulduğunu niçin hatırlamıyo
ruz1? Niçin mesnet almıyoruz? Buna hayret et
tim. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Garptan mi
sal alınacak bundan makbul çok şeyler var! 

HALİL TURGUT (Devamla) — Evet, on
ları da, bunları da hepsini alalım. 

Çok muhterem arkadaşlar, hakikaten bir ar
kadaş konuşurken, ortalardan birisi «kumardır» 
diye ifade etti. Ben bu kanun münasebetiyle bir 
ecnebi ile konuşurken, - çünkü benim de bâzı 
şüphelerim vardı - bana şöyle sordu : «Sizin 
sokağınızda, çarşınızda, dükkânınızda ve eviniz
de bu gibi ve bundan daha çok kumar olarak 
tavsif ve tesmiye edilecek şeyler var mıdır, yok 
mudur?» Ben iddiacı olduğum için «Bu doğ
ru değildir» dedim. O zaman bu ecnebi ve 
Türkiye'de çok kalmış münevver isan, beni ik
na etmek için misaller getirdi ve şunları söy-
di : «Afrika'da Montgomery ile Rommel çarpı
şırken, biz birçok Türk münevverleriyle bir
likte tahmin bahsi müşterekine tutulduk. Rom
mel mi muvaffak olacak, yoksa Montgomery 
mi muvaffak olacak bahsi müşterekini burada 
yaptık. Bu bir kumaT değildir. Bu, cemiyetin 
ilerlemesi için lüzumlu olan şeylerdendir; ingil
tere bunu böyle telâkki etmektedir, italya böyle 
telâkki etmektedir, garplılar hep böyle telâkki 
•etmektedir. Mademki, siz böyle telâkki etmiyor
sunuz, kumar olarak kabul ediyorsunuz, o hal
de evinizden, çarşınızdan, pazarınızdan kulüp-
renizden bunu tamamen kaldırın, ondan sonra 
bu şekilde tezinizi müdafaa edin» dedi. (Sağ
dan «Hep kaldırılsın» sesleri) Kaldırılırsa hep 
beraber kaldıracağız. 

Muhterem arkadaşlar, demin de ifade etti
ğim gibi, bu kanun tasarısı, her sahada bizim 
imrendiğimiz garp medeneyitine dâhil birçok 
milletlerin birbirine benziyen şekilde kabul et
tikleri tasarılara benzemektedir. Bu itibarla bi
zim de kabul etmemiz lâzımdır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuri

yeti, Türk milleti her sahada kalkınmaya ahdü 
peyman eylemiştir. Çok eskiden, daha talebe 
iken, Atatürk'ün şu emir ve direktifini hatırlı
yorum. «Türk milleti en üstün medeniyet se
viyesine yükselmelidir!» Bunu yalnız bir saha
da anlıyacak değiliz. Umumi mânada düşün
mek lâzımgelirse spora meyleden Türk genç
liğinin bu faaliyeti için lâzımolan spor tesisle
rinin hazırlanması lâzımdır. Bunu sadece Ha
zineyi maliyeden böyle fakirane bir şekilde te
min etmemize imkân yoktur. Muhalifi, muvafıkı 
bunun böyle olduğunu bilirler. Bu, nihayet bir 
kanunu mahsusla belediye ve hususi idarelere 
tahmil edilmiştir. Bundan beklenen fayda istih
sal edilememiştir. Biz bunu bu şekilde yürüte
nleyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, demin konuşan ve 
«hicabaver» tâbirini kullanan Kâmil Boran ar
kadaşımın vicdanına hitabederek hatırlatmak 
isterim : Cemiyetimizde evvel ve âhır ilk zaman
larda, bugün ve bundan sonra da elbette bizim 
hoşumuza gitmiyen hareketler olmuştur, 
olmaktadır ve olacaktır. Hoşa gitmiyecek ha-
raketleri hoşa gidecek ve faydalı olacak bir 
şekle getirmek hepimizin vazifesidir. 

Her hangi bir maksadı mahsusla değil, sadece 
bir misal olarak bir hâtıra arz edeceğim : Bir 
vilâyette bir gün mektep çocukları bir kulübe 
dadanmışlardı. Kulüpte oyun oynanıyor dendi. 
Ben de mesul bir vazife adamı olduğum için 
bunu geceleri takibettim. Erkek sanat enstitü
sünden ve ortaokullardan bâzı çocuklar şehir
de sığındıkları yerlerden gelip kulüpte oyun 
oynuyorlar. Ben o kulübü bir heyet marifetiyle 
tetkik ettirdim. Bir gün kendim de gittim. Bir
çok çocuklar ellerinde kumar kâğıtları oynu
yorlardı. Beni görünce ellerindeki kâğıtları attı
lar. «Oynayın dedim, ben de seyredeyim. Şayet 
bu oyun ayıpsa ben yok iken de oynamamalı 
idiniz, ayıp değilse, ben varken de oynayın» de
dim. Teker teker çekilip gittiler. 

Kulübü idare edenlere haber verildi, idare 
edenler de memleketin ileri gelen insanları idi. 
O zaman Muhterem Kâmil Boran arkadaşımız 
bilirler'ki, kendi zihniyetinde insanlardı. Bîrna 
o zaman dediler ki, «Turgut Bey, burası için 
para lâzımdır, bu parayı temin etmek için bu
raya gençlerin gelmesini teşvik etmeye mecbu-
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rtız.» Ne kadar paraya ihtiyaçları olduğunu sor
dum, seksen lira olduğunu ifade ettiler. Ben de 
«Bunu maaşımdan vermeyi vadediyorum, fakat 
bu çocukları buraya getirmeyin, teşvik etmeyin» 
dedim. 

O zaman başka müdahalelerle de olsa bir se
ne sonra bunu önledik. Bunu ben değil, cemiyet 
önledi. Şimdi farz edelim ki, bu biraz kumar ko
kusu taşısa da bizim bildiğimiz kumar şekliyle 
bunun pek alâkası yoktur. Arkadaşlarımın evve
lâ bu noktada insaflı bir ruh taşıması çok lâzım
dır. Ben tetkik ettim; hakikaten Garp medeni
yetine dâhil milletlerden Belçika'da iki seneden^ 
beri, İsviçre'de, 20 seneden beri, Avusturya'da 
10 seneden beri, Almanya'da 10 seneden beri, 
lâveç'te 24 seneden beri, İngiltere'de uzun sene
lerden beri tatbik edilmekte olan bir usuldür. 
İtalya'da, İspanya'da, Danimarka'da bir çok 
memleketlerde tatbik edilegelmektedir. Bunun 
parti farkı düşünülmeden mütalâa edilmesi lâ
zımdır. Türk gençliğini, hareketiyle, moral üs
tünlüğü ile dünya milletlerinin huzuruna çıkar
mak istiyoruz. Bunun için de evvelâ kendi mem
leketlerinde faaliyetlerine elverişli olan spor sa
hası ve tesislerini temin etmemiz şarttır. Bu ve
cibeyi yerine getirmek için mademki, Hazinei 
Maliyeye müracaat edemiyoruz, barajlar, köp
rüler, yollar, mektepler... gibi dâvalarda oldu
ğu gibi Maliyeye müracaat edemiyoruz. O halde 
bunun masraflarım başka kaynaklardan temine 
mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarımın bende bıraktıkları 
bir intiba vardır : Biz, barajı niçin yaptık? 
«Baraj lüzumsuzdur, köprü lüzumsuzdur, yol 
lüzumsuzdur, okul lüzumsuzdur» dendi ve hep
sine asıl ve esası olmıyan birer itiraz şekli ileri 
sürüldü. Bundan tevakki edersek Türk Milleti
nin refahı ve gençliğin beden ve morali için lâ
zım olan bütün işleri el birliği ile yoluna koy-

İnak mümkün olur. 
Ben sözlerime son verirken şahsan bu kanun 

lehinde rey vereceğimi arz eder, bütün arkadaş
larımın da bu kanun için müspet reylerini kul
lanmalarını bilhassa istirham ederim. (Alkışlar) 

REİS — Kemal Sarıibrâhimoğlu. 
KEMAL SARIİBRÂHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, her hangi bir kanun ted
vin edilir, fakat hakikatler ve realiteler tahlil olu
nur, lüzum ve zaruretler anlatılır, Yüksek Mec-
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lis teklifi kabul eder veya etmez. Ama Yüksek 
Meclis sanki hiçbir şey bilmez, sanki burada ko
nuşanlar her şeyi bilir gibi bir his içinde konuşu
lursa bu konuşan arkadaşların bu hali Meclisin 
vekar ve olgunluğiyle kabili telif sayılmaz. 

Dendi ki : «Futbol müsabakaları bahsi müşte
reki kumar değildir.» 

Arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 569 ncu 
maddesine bakınız kumarı nasıl tarif ediyor. 
(Madde 569. — Ceza Kanununun tatbikatında 
kumar, kazanç kasdiyle icra kılınıp kâr ve zarar, 
baht ve talie bağlı bulunan oyunlardır.) 

Rica ederim arkadaşlar bu bahsi müşterek bi
zim de at koşularında gördüğümüz bahsi müşte
rek midir, yoksa Avrupa'dan bilmediğimiz yeni 
bir şekil mi ithal ediyorsunuz? Bunu anlıyamıyo-
rum. Sonra Türk Ceza Kanunu ve Polis Vazife 
ve Salâhiyetleri Kanunu kumarı yasak eder, ku
mar oynatan ve oynıyanları cezalandırır. Kumar 
oynanan mahallerin üç aya kadar kapatılmasını 
âmirdir kanun. İşte 567 nci maddeyi aynen oku
yorum. Hepiniz bilirsiniz ama hafızalarınızı taze
lemekte fayda vardır. Türk Ceza Kanununun 567 
nci maddesi der ki: «Her kim, umuma mahsus ve 
umuma açık yerlerde kumar oynar ve oynatmak 
isterse bir aydan altı aya kadar hapis ve 250 li
radan 500 liraya kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılır. Ve tekerrürü halinde ceza artar.» 
Ve idareci arkadaşlarımız gayet iyi bilirler, bu
lundukları kazalarda ve vilâyetlerde pek çok bas
kınlar olmuş, birçok kahve ve gazinolar kapatıl
mıştır. Ve pek çok masum vatandaşların rızıkla-
rına mâni olunmuştur. Bunların kabahati nedir? 
Bunlar kumar oynatmıştır ama, bizim cezai mü
eyyidelerle menettiğimiz bir fiili Beden Terbiye
si Umum Müdürlüğü gibi resmî bir teşekkülün 
inhisar ve salâhiyetine veriyoruz. Beden Terbiye
si Umum Müdürlüğüne diyoruz ki; sen kumar 
oynat. Hem de kime oynat? Genç çocuklara, genç
liğe kumar oynat. 

Muhterem arkadaşlar, belki Avrupa memle
ketlerinin bâzılarında mümkündür ki futbolda 
bahsi müşterek mevcudolsun. Ama Avrupa mem
leketlerinde müterakki ve medeni icaplardan sayı
lan pek çok müesseseler vardır. Meselâ, basın hür
riyeti, ispat hakkı. (Soldan, gülüşmeler) Lûtfet
seniz de bazan yanılsamz bunları da getirseniz ar
kadaşlar. (Sağdan, gülüşmeler) Yanılsanız da 
bunları getirseniz bakalım biz sizlere itiraz mı 
ediyoruz, yoksa sizi alkışlıyor muyuz... 
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Muhterem arkadaşlarım, bir kanun tedvin edi

lirken Avrupa'dan misal alınır, ileri memleketle
rin mevzuatı tetkik edilir, hattâ tercümeler yapı
labilir. Yalnız, hukuk sosyolojisi bize şunu hatır
latır ki, kanunlar memleketlerin, milletlerin ahlâ
ki ve içtimai teamüllerin mâkesi olmalıdır. Eğer 
ahlâka, teamüllere, millet isteklerine ve millî rea
litelere aykırı ise o kanunun yaşama kabiliyeti 
mevcut değildir ve faideli olmaz. İşte biz diyo
ruz : Türkün âdet ve ananelerine göre - ki, bir Ce
za Kanunu, Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanunu 
vardır. Ve kumarı kanun dışı saymıştır - bu hu
sus teyidedilmektedir. Bunlara göre kumar gayri-
ahlâki, cemiyete zararlı telâkki edilmiştir. Bil
hassa gelıç neslin kumar oynamasına taallûk etti
ği takdirde zararı büsbütün artar, işte zararlı 
olan, gayriahlâki olan bir şeyi kanun hükmü ile, 
resmen Meclis olarak getirmiyelim. 

Evet hakikaten belki de bahsi müşterekler 
olabilir. Halil Turgut arkadaşımızın dediği gibi, 
şu numaralı otomobil geçerse beş lira vereceksin, 
filân parti kazanırsa on lira vereceksin diye her
hangi bir bahis olabilir, her hangi bir gayriahlâ
ki hâdisenin meveudoluşu bizim bu kanunu ka
nunlaştırmamız için bir sebep teşkil etmez. Dün
ya kurulalıdan beri, beşeriyet meveudoldu olalı 
ahlâksızlık devam edegelmiştir. Ama bütün ka
nun vâzıları, tedvin ettikleri kanunları bu kö
tülükleri asgari dereceye indirme gayesine yönelt
mişlerdir. Tarihte hiçbir kanun gösteremezseniz 
ki, ahlâksızlığı tescil etsin, teşvik etsin. 

Arkadaşlar, particilikten ve saireden bahsetti
ler. Beklerdim ki, Halil Turgut Beyefendi, eski 
bir maarifçi ve terbiyeci olarak, bu kanunun 
aleyhinde bulunsunlar. Arkadaşlar, biz millet
vekilleri olarak şahıslarımız adına konuşuyo
ruz, partizan düşüncenin üstünde bir zihniyetle 
bunu mütalâa ediyoruz. Bu itibarla söyledikle
rimiz hususlarda böyle bir partizan zihniyetin 
izlerini aramak haksızlık olur. Nasıl ki, sizr kal
kıp burada lehinde konuşuyorsunuz, biz de 
aleyhinde konuşuyoruz. Bu bir parti işi değil
dir, gençliğin ahlâk davasıdır. Değil mi Necmi 
önder Bey? 

Sonra arkadaşlarım, hukukta bilhassa- Me-
celle'den gelme bir esas vardır. Orada : (Bâtıl 
emsal olamaz) der. Başka memleketlerde bir
takım kötü örneklerin mevcudiyeti, bunları em
sal ittihaz ederek, zararlı müesseseleri kanun-
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1 aştırmaya, meşrulaştırmaya, çalışmaya ve bun
ları Büyük Meclise tescil ettirmeye bir vesile 
teşkil etmemelidir. 

Sonra deniyor ki; «Futbolda bahsi müştere
kin kabulü ile çok ehemmiyetli bir gelir kay
nağı elde edilecektir ve yeni bir iş hayatının 
doğmasına imkân verilecektir.» 

Muhterem arkadaşlar, bunca gürültüler, pa
tırtılar, bunca memleket sathına şâmil muaz
zam kalkınma edebiyatından sonra, futbolda 
bahsi müşterekin yeni bir iş hayatı açacağın
dan, çok ehemmiyetli bir gelir kaynağı Bağlı
yacağından bahsetmek ve bunu bir kanunun 
esbabı mucibe lâyihasında resmen ifade etmek 
hakikaten çok garip düşüyor arkadaşlar, 9 se
nelik bir kalkınma edebiyatının, toptan ve res
men aynı kimseler tarafından cerh ve inkârı 
mahiyetini taşıyor. 

Eğer bunu biz söylemiş olsaydık, her halde 
Sayın D. P. li milletvekili arkadaşlarımız bü
yük bir tepki gösterecekler, «Neden bu kadar 
büyük kalkınma hareketleri, bu kadar eserler 
var; memleket bu kadar zenginleşmiştir de siz' 
burada basit bir meseleyi yeni bir iş hayatı ve 
bir gelir kaynağı olarak ileti sürüyorsunuz?» 
diyeceklerdi. 

Biraz evvel burada konuşan Halil Turgut 
Beyefendi dediler ki, «Niçin muhalefet her tür
lü kalkınmayı, her türlü işi sabote eder gibi in
kâr ve itiraz eder?» Arkadaşlar, esasen bunu 
siz sabote ediyorsunuz. Memlekette yapılmış 
iyi veya kötü işleri bu suretle gölgeliyorsunuz. 
Rica ederim, kendi kendinize bu kadar insaf
sızca taarruzda bulunmayın.... 

Sonra arkadaşlar, mektep idareleri, gençle
rin daima iyi ahlâklı olmalarını, kumar oyna-
mamalarını, esrar içmemelerini, mektepten kaç
mamalarını haklı olarak takibeder. Mekteplerin 
talimatları böyledir, Maarifin emri böyledir. 
Acaba bu kanun kabul edildikten sonra, mek
tep idareleri talebelerini nasıl takibedecek, ku
marı nasıl Önliyecek? Bunu anlamak, hattâ ön
leneceğini tasavvur etmek bile mümkün değil
dir. 

HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Kumar 
değil ki. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMO&LU (Devamla) 
— Belki sizce kumar değildir. 

HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Türk 
Ceza Kanununu okuyun. 
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KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Hangi maddesini diyorsanız okuyayım? 
HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Alakalı 

olan maddeleri var, onları okuyun. 
KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Devamla) 

— Meselâ, yeni bir iş hayatı açılacaktır, birtakım 
vatandaşlar iş bulacaktır ve gelir, kazanç elde 
edeceklerdir, diye ben desem ki, esrar tekkele
rini işletenler de vatandaştır, onların da gelir 
kaynağı bulmaları lâzımdır, hem buraları çok 
gelir getiren yerlerdir, bunlara da müsaade ve 
müsamaha edilsin; hattâ bunların resmî bir el
den idare edilmesi çok faydalıdır, desem buna 
da iltifat edilecek midir? (Sağdan, alkışlar) 

SADIK GlZ (izmir) — Siz, hiçbir ""şey bil
miyorsunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sin dinlemesini dahi bilmiyorsunuz. 

SADIK GlZ (izmir) — Hiç tetkik etmemiş
siniz, bilmiyorsunuz. 

REİS — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Devamla) 

— Hiçbir şey bilmediğimi iddia eden arkadaş ge
lir buraya fikre fikirle cevap verir. 

Muhterem arkadaşlarım; at yarışlarında da 
bahsi müşterek vardır. Acaba bu bir kumar de
ğil midir? Bunun aksi iddia edilebilir mi? 

SADIK GlZ (izmir) — Kumar değildir. 
KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Devamla) 

— Pek çok aileleri perişan ettiğini, her halde in
kâr edemezsiniz. Ve bunun at yarışları gibi 
millî bir sporumuzu ne derece kötü gösterdi
ğini, halkın nazarından düşürdüğünü her halde 
takdir edersiniz. (Sağdan, alkışlar) At yarışla
rını spor haline getirip birtakım ahlâksız kim
selerin kumar mahiyetinde oyunlar.... 

REÎS — Beyefendi, at yarışları değil, fut
boldan ve kanundan bahsediniz. 

KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Devamla) 
— Kanundan bahsediyorum, emsal veriyorum. 

REÎS — Şahsa değil, Heyeti Umumiyeye 
hitabedin!. 

KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, bu kürsüde bize ta
rafsızlık ve millet menfaatleri bahis mevzuu 
olduğu zaman partizan zihniyetten sıyrılma 
öğütleri veren arkadaşlarıma, şu millî mevzu
da, şu meselede kendilerini, değilse bile, evlât
larını ve torunlarını düşünmelerini tavsiye ede-
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ceğim. Ve lütfetsinler, bana tetkik etmeden ko
nuşuyorsun, diyen arkadaşlar biraz zahmete 
girsinler, şunu okuyarak buraya çıksınlar. 

Kanunun teklifinin reddini teklif ediyorum. 
REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
gençliğin yetiştirilmesini çok yakından alâkadar 
eden bir kanun teklifi müzakere edilirken, bâzı 
arkadaşlarımızın, mevzuun esası üzerinde asla 
durmaksızın, bunu bir kumar müessesesi diye 
göstermiye çalışıp reddedilmesi teklifleri ile kar
şılaşmış bulunuyoruz. 

TURGUT YEĞENA (Adana) — Oğlunuzun 
bahsi müşterek oynamasını ister misiniz? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; evvelâ bendeniz su noktaya temas 
etmek ihtiyacını duyuyorum. 

Arkadaşlar burada bunun bir gençlik mesele
si olduğunu, bir memleket meselesi olduğunu ve 
dolayısiyle partilerarası müşterek ve hattâ par-
tilerüstü millî bir dâva olduğunu ifade ettiler. 
Müzakerenin açılışında, dikkat buyurmuşsanız, 
bu hava içinde kalınmadı. C. H. P. si sözcüsü 
arkadaşımız... 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Şahsı adına konuştu. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Zatıâlinizi 
kasdetmiyorum, fakat sözcü arkadaş grupu adı
na konuşta. İşin müstaceliyetle konuşulmasının 
ve kanunun aleyhinde olduğunu, reddedilmesini 
beyan etti. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu müzakereler 
öne alınır veya alınmaz, müstacel görülür veya 
görülmez, bu başka mesele; fakat, bu müzakere
de grup adına vaziyet almayı icabettiren bir nok
ta var mıdır?... Bu, gençliği ve memleketi alâ
kadar eden bir meseledir. Reddedilir veya edil
mez, fakat buna siyasi bir mahiyet vererek grup 
adına reddini istemek bir defa yersizdir. 

FERİD MELEN (Van) — Gençliği terbiye 
etmek bizim vazifemizdir. Aksine hareketlerle 
daima mücadele edeceğiz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Biz söy
lediklerimizi umumi efkârın duyması, Meclisi 
Âlinin duyması ve ona göre hüküm vermesi için 
söylüyoruz. Keyfiyet bundan ibarettir. 

Şimdi efendim; bunu bir kumar mevzuu ola
rak göstermek istiyorlar. Evvela şunu arz ede-
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yim ki; hakikaten bir oyun ve bahsimüşterek mev-
zuubahsoldukta vehleten kumar ihtimalinin ha
tıra gelmemesine imkân yoktur. Dolayısiyle Büt
çe Encümeninde bu kanun lâyihası müzakere 
edilirken bunun bir kumar mevzuu ve o bakım
dan ahlâki menfi bir tesiri olup olmıyacağı uzun 
müzakerelere mevzu teşkil etmiş, verilen izahat
tan sonra bunda asla bir kumar mahiyeti olma
dığı, olamıyacağı anlaşıldığı içindir ki, encümen 
buna müspet rey vermiştir. 

FERİD MEKfîN (Van) — Encümen çoğun
luğu; encümen değil. 

BEHZAT BÎLGlN (Devamla) — Ferid Me
len arkadaşım benim kadar bilir ki, encümen 
çoğunluğunun kararı, encümenin kararıdır. Bü
yük Millet Meclisinde çoğunluğun verdiği kara
rın - iddiaları hilâfına - Büyük Millet Meclisinin 
kararı olduğu gibi... (Soldan, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu neden ku
mar olabilir, niçin kumar değildir: Sarıibrahim-
oğlu arkadaşımız, burada Ceza Kanununun bir 
maddesini okudu. Bu maddeye göre kazanç mak-
sadiyle icra kılınıp kâr ve zararı, baht ve talie 
tâbi bulunan oyunlar kumar olarak tavsif edili
yor. Evvelâ burada baht ve talihi rolünün :ıe ol
duğunu arkadaşım gerçi bilir, fakat kasten ihmal 
etmişlerdir. Bendeniz tasrih etmek lüzumunu his
sediyorum, nedir hâdise? Türkiye'de üç büyük 
şehirde her hafta futbol maçları yapılmakta ve 
yüz binlerce seyirci tarafından takib edilmekte
dir. Bu seyirciler maçların neticesini daha evvel
den tahmin mevzuu yapmaktadırlar. Bu tahmini 
dürüst olarak yapabilmek için elbette takımların 
maçlarını takibetmiş olmak, kuvvetleri hakkında 
bir fikir sahibi bulunmak, takımların oyuncula
rını tanımak ve maçda oynıyacak olan oyuncu
lar hakkında hüküm verebilmek, bu hükmü bir 
tek şehirde bir tek maç için değil, bir haftada üç 
büyük şehirde yapılacak olan bütün maçlar hak
kında verip neticeleri hakikata en yakın şekilde 
tesbit etmek ve bunun üzerinde bir nevi müsa
bakaya girişmiş olmak lâzımdır. Eğer arkadaş
larımız, bu derece tetkika, vukufa, spor hareket
lerini takibe lüzum gösteren bir hâdiseyi baht 
işi ve bu bakımdan bir kumar mevzuu telâkki 
edeceklerse o halde Türkiye'de bundan daha çok 
evvel kumar telâkki edilebilen ve bununla alâ
kası olmıyan şeylerin de mevcudiyetini kabul 
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etmeleri lâzımgelir. Uzağa gitmeye hacet yok, 
Millî adını taşıyan bir piyangomuz vardır. 

FEEÎD MELEN (Van) — Kumardır. 
BEHZAT BİLGlN (Devamla) — Eğer Mülî 

Piyango kumarsa bu müessesenin kuruluş şere
fini taşıyan da o zamanın iktidarıdır. 

FERÎD MELEN (Van) — Maalesef... 
BEHZAT BÎLGlN (Devamla) — Ama Millî 

Piyango kumar değildir. (Sağdan; «Kumaıdır», 
sesleri, «Amerika ve İngiltere'de menedilmiştir», 
sesleri) Müsaade buyurun da biz de mütalâala
rımızı sükûnetle beyan edelim. 

Kumar olması için birtakım kâğıt oyunları 
gibi tertibedilmiş olması, birtakım tesadüflere 
tâbi ameliyelerin cereyan etmesi ve menfaatinin 
tamamen bir oyuncuya intikal etmesi icabeder. 
Millî Piyango, neden kumar değildir? Şimdi C. 
H. P. sinin bir tesisini C. H. P. sine karşı mü
dafaa durumunda kalıyoruz. Millî Piyangoya 
kumar diyecek kadar ileri giden arkadaşımız ha
kikaten bir parti grupunun karariyle bu tavrı 
takındıklarını ihsas ediyorlar. (Sağdan; gürül
tüler) 

FERÎD MELEN (Van) — İlim kitapları ya
zıyor. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; Millî Piyango neden kumar değildir? 
Çünkü bir defa Millî Piyango bileti alan bir va
tandaş memleketin millî müdafaasına hizmet et
tiğini bilmektedir. Ve bilet alanların yüzde yüzü 
demiyeyim ama yüzde 99 u, kaybedersem ne za
rar ederim, memleketin millî müdafaası berfim 
20 liramı, 10 liramı, 5 liramı kazanmış olur der. 
Ve bundan asla bir teessür ve telehhüf duymaz. 

Şimdi bu kadar ulvi bir hisle işliyen bir mü
esseseye C. H. P. nin kumar damgasını vurmaya 
ne hakkı vardır? 

Muhterem arkadaşlar, her hangi bu kabil hâ
disede asıl hedef memlekete hizmet etmek, asıl 
gaye memlekete faydalı müesseseleri kurmak ve 
kazandırmak olursa bu gaye kumar olamaz ve 
kumarla beraber yürüyemez. Kumar hemen he
men menfaatleri tamamen bir şahıstan diğer 
şahsa geçen bir ameliyedir. Bir poker masasın
da oynıyan insanların bu masada dönen para
nın yüzde 50 - 60 mı Devlete bıraktığı görülme
miştir. Binaenaleyh memlekete hizmeti gaye edi
nen bir ameliye kumar değildir, memlekete hiz
mettir. Şimdi burada Millî Piyangoya muvazi 
olarak aynı zamanda - bahse iştirak edeceklerin -
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tecessüsünü harekete geçiren bu kanunla mem
lekete hizmet bahis mevzuu mudur, değil midir? 
Burada sporun ilerlemesi için bahis mevzuu mü
essesenin kurulması şarttır. Her meseleyi bir 
istihza mevzuu yapmak istedikleri gibi bu me
seleyi de maalesef istihza mevzuu yapmak istedi
ler ve dediler ki : «Mademki Türkiye kalkınma 
halindedir, mademki memleket gelirleri inkişaf 
etmektedir böyle bir müesseseye neden ihtiyaç 
vardır ?» 

Muhterem arkadaşların, aynı mantık ile ha
reket edilirse yarın îlk Tedrisat Kanunu Mec
lise geldiği zaman yine diyeceklerdir ki, madem
ki memleket iktisadiyatı ilerlemektedir, yeni 
okullar kurmak için yeni vergi kaynaklarına 
niçin ihtiyacolsun? Aynı mantık bizi aynı yere 
getirir. 

Arkadaşlar, Türkiye kalkınma halindedir. 
Fakat bu mevzular o kadar mütenevvidir ki, mu
ayyen bir mevzuda 'kalkınmayı temin için o mev
zua hevesli olan vatandaşların hevesli yardım
larını tahrik etmekten daha mantıki ne olabilir? 

Arkadaşlar, spor, yüz binlerce vatandaşı, sa
halarda ve milyonlarca vatandaşı radyolarının 
başında toplıyan bir hâdisedir. Millî alâkayı bu 
kadar celbeden bir mevzuda bizim spor sahala
rımız - ki bunların vaziyeti komşu memleketlerin-
dekilerle ve hele Avrupa memleketleriyle kıyas 
edilirse - ben Kâmil Boran arkadaşımızın başka 
maksatla kullandığı (hicabaver) tâbirini değilse 
de (hüzünaver) tâbirini kullanmak mecburiye
tindeyim. Başka memleketlerin, gençliği kahve
hanelerden, kumarhanelerden ve fena oyun saha
larından, muzır yerlerden uzaklaştırmak için 
başvurdukları çare nedir? Bu çare spor sahaları, 
yüzme havuzları, atletizm ve spor tesisleri kur
maktır. Binaenaleyh... 

MEHMET KÂMÎL BOEAN (Mardin) — 
Konuşmalarınızın gerekçe ile alâkası yoktur. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Bu spor 
sahalarını kurmak için bir gelir istiyoruz. Bu 
nedir? Her ferdin bu sahalara girmek için seve 
seve verdiği paralardan elde edilen gelir gibi 
bir gelirdir. Vatandaşlar seve seve milyonlar 
vermektedirler, iyi ve sıhhi bir eğlence için açık 
havada buralara gidiyorlar ve milyonları ve
riyorlar. Bu, bir kere milletin refahının bir ör
neğidir. Spor sahaları da sinemalar ve diğer 
eğlence yerleri gibi birçok insanları çekmekte ve 
onlarla dolmaktadır. Halen hamdolsun bu do-
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luluğu temin etmiş bulunuyoruz. Şimdi buralara 
giren sporcu ve sporla alâkalı vatandaşlar bunu 
daima kendi aralarında yapıyorlar. Şimdi de kim 
kazanacak, kim kazanmıyacak diye mütalâada 
bulunacaklar ve bu mütalâlarını bir bilet üzerin
de tesbit edecekler, bir haftada 15 - 20 kulübün 
yapacağı maçlar üzerinde fikirlerini bildirecek
ler. 

TURGUT YEĞEN A (Adana) — Bizim bu
günkü posta idaresiyle postahyacak değü mi? 
ingiltere'de bile olmuyor bu. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Bunun ni
zamnamesi, talimatnamesi yapüacak, teşkilâtı 
kurulaca'k. Alâkalılar bu mütalâalarını satm-
alacağı bir bilet üzerinde tesbit edecek ve netice 
bunun tahminini (muhik kılarsa bir ş'ey kazana
caktır. Ödenecek paranın yüzde 60 ı Beden 
Terbiyesi tarafından kazanılmış otaöaktır. 

Diyorlar ki, «iBu bir kumardır, gençılSği ku
mar oynamaya teşvik ediyorsunuz.» Arkadaşlar, 
bunun mektep taJebeleıriyle •hi'ç'btir 'alâkası olma
dığım 'müsaademizle arz edelim. Birçok (memle
ketlerde de, mektep talebelerinin yani İftse, or
taokul vie ilkokul talebelerinin bu biletleri <sa-
tnıalması nıemnu'dıır. Onlar bu biletlerden sa-
trnalamıazlar. (Sağdan, «Bankalarına aldırırlar)» 
sesleri) Binaenaleyh, bunların dışında bulunan 
vatandaşlar tarafından satınıaılınaıcaktır. Bu bir. 

ikindisi; ibu 'biletler tek bilet olarak sıatılır-
lar. Millî 'Piyango biletlerine b'akacak olursanız, 
onlardan IstediğMız kadar, 10, 20, 50 ve yüz ta
ne alıabilirsiniz. Elli, yüz ve ffist'ediği kadar bir 
bileti s'atın'alan bir ailenin geçim vaziyetinin 
belki zedelenmesi hatıra 'gelebilir, fakat bura
da, değil 5, 10, 50 veya bin bilet, hiç kimse bir
den fazla bilet satmalaım'az, usul budur. Çünkü 
bir defa tahmin yapılır. Bir bilet alacaktır, bîr 
t ahimin iieîn muteberdir ve iyi tahmin etmişle, 
bir mükâfata 'ma'zh'ar olacaktır. 

Demek oluyor ki, muhterem arkadaşlar, bu 
bahsi müşlterekin ne esası, ne de Ifcaltfbikatı ku
mar tavsif «edilmeye katiyen ımüsaüt değildir, bu-
rada' kumar yoktur. Bilâkis eğitim ve ahlâk 
esasları dâihilinde yürüyecektir. 

Arkadaşlar, kanunun maddelerimi iyi tetkik 
etmeden; yahut Bütçe Komisyonundaki (müza
kerelerde hazır bukramadan, ille fcummr diye 
âclcfâa 'etmekte ve bu Sekilide ^österımieye çalış
maktadırlar. Hâdisenin kumarla tavsif «ediilebi-
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lecek tarafı ytokltur, fakat buna mukabil Beden 
Terbiyesinin inkişafı için muayyen bir kaynağa, 
oiddî bitr (kaynağa ihtiyaç vardır. Bu inkâr 'edi
lemez. Bunun içindir ki, muhterem arkadaşlar, 
bu Spor bahsi7 müşterek Kanunu Meclis hari
cinde birçok vatandaşlar tarafından tehalükle 
beklenmektedir. Bu tehalük bir kumar tehalü
kü değildir. Gençliğin umumi tehalüküdür. Böy
le (bir kanunla Beden Terbiyesi1 Umum Müdür
lüğü 15 - 20 (milyon lira varidat tetmin edecek 
okursa, bu varidattan Türk 'gençliği istifade 'ede
cek, bu 'varidatla Beden Terbiyesi umum Mü
dürlüğü töesisler, stadlar yapmak suretiyle onları 
Türk sporunun emrine katacaktır. Türk sporu
nun bir millî mahiyet aldığı, tmillî mefahirimiz 
haline 'girdiği malûmunuzdur. Bir güreş veya 
futbol .müsabakamızın kazanılması veya kaybe
dilmesi1 memlekette derin bir sürür veya tees
sür husule getiriyor. Ancak yüzümüzü (güldüre
cek şekilde sporun inkişafını temin edecek olan 
spor 'meydanları, spor mıalzem'esa temin edilecek 
olursa - iki, kanunun tek ıgayesiı de budur - el
bette İki, bundan Türk gençliği1 minnettar ola-
caifetır. Ve şiddetle hücuma uğramanın ıbjr sebebi 
de bu olsa gerektir. 

TUBG-UT YOEĞENAĞA (Adana) — Beis 
Bey, «encümenden sual soracağımı. 

REİS — 'Sualinizi kaydettim beyefendi. 
Buyurun Maarif VeMli. 
(MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok 'muhterem arkadaşlar, memleket 
sporunun, bedenî kabiliyet ve kudretiyle ımüte-
rafik olarak bütün spor (sahaları, tesisleri, vası
ta ve 'malzemeleriyle (Memleket çapında ve dün
ya ölçüsjnde bir seviyeye çıkarmak ümit ve ga
yesiyle ve tamamen hizmet mülâhazasiyle, ma
sum, mezah ve ciddî fikMer'e va dünya mevzua
tında yer almış kaidelere isltânıadediler'ek hazır
lanıp huzurunuza \getirilen bu kanuna karşı 
muhalefet partisine mensup »arkadaşların nasıl 

' insafsızca hücuma geçtiklerini müşahede buyur
dunuz. Biraz 'evvel buraya 'gelen bir arkadaşı-
mız, usul noktasından m'eseleye müdahale etti. 
Netice Mbariyle müşahede ettik iki, ıber hal ve 
kârda bu kanunun çıkmaması kenditerince mat
lup bir hedeftir. Bu niyeti biraz 'evvel ister iste
mez açığa vurdular. Suiniyetle konuşmuyorum. 
ama, mademki bâzı düşünceler var, biz de dü
şüncelerimizi ifade edelim. 
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Bu ilk bayanla mütaakup insafsız hücumlar 

bize şu mânayı işrabetti; bu taarruz ve hücum
larla, bir nebze Behzat Bilgin arîkadaşımız ifa
de ettiler, memleket sporu, memleket spor se
verleri ve memleket (gençliğinin lehinde vO «mem
leket menfaatlerine Demokrat Parti Hükümet
lerinin ilâve 'ettiği bir muvaffakiyeti akîm (bı
rakmak, neticesiz bırakmak yoluna gittiler. 
('Sağdan, gürültüler) («Şerefi size aidolsuın» 
sesleri) 

TUROTJJ YEĞENAĞA (Adana) — Bu yan
lış, bu sözü geri alınız, böyle bir şey olamaz. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Cevap 
vereceğim, dinleyin, (Sağdan, «Siz de tahrik 
etmeyin» sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun. 
OELİL YARDIMCI (Devamla) — Tahrik 

yokltur. Allaihtan korkmak lâzımdır. 
Arkadaşlar; şimdi ikinci bir arkadaş buraya 

geldi; Boran. Kâmil Boran fikir olarak buraya 
bir şey getirmedi. Tezyif edici sözlerle çıktı Ve 
hücuma ıgeçti. Bu tezyif kâr lıarefoet ve hücum, 
açık s'öyByeyitm, ne bu kanuna ne Demokrat 
Parti Hükümetine ve ne de Maarif Vekâletine-
dir. Kâmil Boran'm minelkadim dâvası benim-
led'ir. 

KÂMİL BORAN (Mardin) — Sizinle müca
deleye tenezzül bile 'etmem, .zillet addederimi. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Kâmil 
Boran Allah için söylesin. 

Fakat ben burada onunla münakaşaya ıgir-
nVem. Çünkü bir fikir 'getirmedi. Eğer münaka
şaya 'girersem ımüşatemeye girmem lâzım. Buna 
da tenezzül etmem. 

KÂMİL BORAN (Mardin) — Ben o seviye
ye düşmem. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Arka
daşlar; kanuna ıgimıek istiyorum. Kanuna vu
rulmak istenen damga (kumar), sözüdür. 
Onlar kumardır diyorlar; biz kumar değildir 
diyoruz. Niçin kumardır; niçin kuimar değil
dir? Bunun münakaşamna girersek işin içinden 
çıkmaya imkân kalmaz. Kumar olduğunu iddia 
ve ispat etmek, kumarın tahripkâr, hanüman 
söndürücü unsurlarının bu kanunun bünyesinde 
olduğunu ispat etmeye bağlıdır. Ben arz edi
yorum ki, bu kanunun getirdiği iş, ne fiilen 
ne de lıukukan kumar değildir. Hukukan kumar 
değildir; biraz evvel kuhukçu arkadaşım, Türk 
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Ceza Kanununun bir hükmünden bahsetti. Biz 
de kendileri kadar bu yoldan geçtik. Ceza Ka
nunu «Tali ve baht oyununa dayanan» demek 
suretiyle bütün mamelekini hesapsızca bu oyun
larda harcamak istiyen insanın hareketlerini ön
lemek, bir insanın, bir ailenin ve cemiyetin be
kasını temin etmek istiyor. Bir kere bu unsur
lar burada yoktur. (Sağdan, gürültüler) 

Dinle kardeşim, dinle... Ben şahsıma hücum
ları dahi sükûnetle dinledim. Hattâ «Şark kâri 
bir nazır statüsünden faydalanmak istiyen poli
tikacı gibi» dendi. Bir şey deme&im ve karış
madım. «Otomobil saltanatını idame ettirmek 
için» dendi, ona da ses çıkarmadım. Ancak ha
zır söz otomobil saltanatına gelmişken arz ede
yim; 7 senedir kabinedeyim ve tam 6 sene ka
rayollarından iare suretiyle aldığımız otomobillerle 
vazife gördük. Bendenizin Maarif Vekili olma
dığım zamanlarda Amerika'ya ısmarlanan ve 
Buik Fabrikasının her sene ayrı bir şekilde çı
kardığı araba, hasbel kader bendenizin vazife 
devreme tesadüf etmiştir. Bunun için, «Celâl 
Yardımcı lüks otomobil getirtti» denmiştir. Biz 
bu kadarına tahammül ediyoruz. Ne ise lüzum
suz sözlerle vakit geçirmeden meseleye gelelim. 

Arkadaşlar, bu bir baht oyunu, bir tali 
oyunu değildir. Bu, zekâ, tecrübe, basiret 
ve bir neticenin tahmini keyfiyetidir. 

MUSTAFA SARAÇ (Zonguldak) — Bütün 
oyunlar, poker de öyledir, Beyefendi. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Huku-
kan kumar değildir, fiilen de kumar değildir. 
Bakın niçin? Arkadaşlar hâdisenin tatbikatı şu
dur; bütün memlekette 7 sinden 70 sine kadar 
vatandaşların spora, bilhassa futbol sporuna 
karşı gösterdiği temayül ve alâka cümlenizin ma
lûmudur. Statlarımız bugün 40 bin 50 bin ki
şiliktir, yarın 500 bin kişilik de olsa yine yer 
bulunamıyacaktır. Bu bütün dünyada olduğu 
gibi futbola karşı memleketimizde gösterilmek
te olan alâkanın bir neticesidir. Şimdi bu alâ
kaya bu kanunu tatbik buyurduğunuz takdirde, 
gerek futbol müsabakalarını seyre giden, gerek
se radyosunun başında dini iyen, gerekse burada 
ve Dolmabahçe Statlarında olduğu gibi otobüsün 
üstüne çıkıp maçı seyreden, 10, 25-, 30 lira ve
rip sahaya giren vatandaşlardan istiyen, arzu 
eden bir tek bilet alacaktır. Bu biletin bedeli 
iki buçuk lirayı tecavüz edemez. Arz edeyim, 
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Dünya tatbikatından ilham alınarak, okullara, 
okul meşgalelerine ve saire engel teşkil etmeme
si için okul çocukları bundan uzak tutulmuştur. 
Şimdi iki buçuk liraya bir tek bilet alan bir va
tandaş bu biletin üzerine ismini, adresini, hüvi
yetini, yaşını yazacak ve buı bileti bu işi tedvir 
edecek olan idareye yollıyacaktır. Neyi tahmin 
edecektir bir vatandaş? istanbul'da, Ankara'
da, izmir'de; 10 kulüp arasında oynanacak 
olan, belki 10, belki 15 maçın neticelerini... Ku
lüplere bakacak, oyunculara bakacak, ekiplere 
bakacak, statlara bakacak, sahalara bakacak ve 
tahmin edecek. Bu tahminde isabet derecesine 
veya isabetsizliğe göre ya biletinin aynen kar
şılığını, ya bir miktarının karşılığını alacak ya-
hutta biletine mukabil vermiş olduğu 2,5 lira 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne irat kay
dedilecektir. isabetlerde hissesi nispetinde meb
lâğ verilecektir. Şimdi, hukukan kumardır, fi
ilen kumardır diyen insanları şu kürsüye çağı
rıp bunun nasıl hanümanlar söndürdüğünü, bu
nun memleket ahlâkını nasıl ifsadettiğini ispat 
etmelerini beklemek yerinde bir hareket olur. 
(Soldan, alkışlar) 

Gelelim işin diğer cephesine; bâzı hatip ar
kadaşlar buyurdular ki, «Bizimki gibi fakir bir 
memlekette bin bir dâva ve mesele varken geli
rinden münasip bir miktarını ayırıp nasıl fut
bol sahalarına versin» bir kısmı da «Hayır fut
bol memleket gençliğine faydalı bir harekettir, 
vergi konsun tahsisat konsun.» diyor. 

Arkadaşlar, ne birinci, ne ikinci iddiaya iş
tirake asla imkân yoktur. 

Birakalım bizim memleketimizi. Hiçbir yerde • 
bunun hilafı iddia edilemez, ispat da hiç edilemez. 
Bugün hazinelere sahip, artık iktisadi kalkın
ması, parası, millî takati ve gücü evcibalâda olan 
memleketler halkın temayülünden, arzusundan, 
tahmininden ilham alarak bu kanunları bünye
lerine tatbik etmektedir. Kim diyor? ingiltere 
diyor.. Ahlâkı, terbiyesi ile, nezaketi ile ve sporu 
ile dünyaya ün salnu.ş bütün Şimal memleket
leri - Danimarka, isveç, Norveç, Almanya -
tatbik ediyor. İtalya tatbik ediyor, Yugoslavya 
tatbik ediyor, isviçre tatbik ediyor. 

Arkadaşlar, bunlar hazinelere sahip memle
ketlerken bu kanunları vaz'etmişlerdir. Ve bu 
kanunlarla elde ettikleri gelirle de memleket 
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sporunun evcibalâya çıkarmaktan fariğ kalma-
mışlradır. 

TURGUT YEG-ENA (Adana) — ingiltere'
de bunu şirketler yapar.. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Bilmi
yorsun, söylüyorsun, busen canım yanmaz... 

HAMDI ÖNER (Adana) — Sporu sen bilsen 
bu mevzuda tek kelime konuşamazsın... 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Buraya 
gelir konuşursun. Şirketler yapar diyor, bendeniz 
esastan uzaklaşmamaya çalıştıkça beni esastan 
uzaklaşmaya mecbur ediyorsunuz. Şirketler ya
par diyorsunuz.. Kanun yapıldıkça hizmet mev
kii tatbika konuluyor, bu hizmet devlet elinden 
alınarak iktisadi işletmecilik mülâhazasiyle, da
ha iyi semere vermesi için, bankalara, şirketlere 
veriliyor. 

Şimdi arkadaşlar, hazinelere, maddi bakım
dan değil, mânevi hazinelere sahip bütün devletler 
bu kanunu tatbik etmektedirler. Yani arkadaş
lar şu saydığım maddi mânevi hazinelere sahip 
milletler 3 - 5 kuruş gelir mukabilinde o mem
leketler gençliğinin, cemiyetinin, sporunun ah-
lâkiyatmı, terbiyesini haleldar mı ediyorlar, on
ları . bir felâkete mi sürüklüyorlar. Acırım böyle 
bir mütalâaya! 

Arkadaşlar; bu memleketler bugün dünyada 
her türlü patrimuvanı ile ön safta giden mem
leketlerdir. Arkadaşlar, biz belki patrimuvan 
ve maddi varlığımız bakımından o seviyelerde 
değiliz; ama, Türk milleti ahlâkiyat, seciye ve 
resanet bakımından hiçbir zaman bu memleket
lerden geri bir mevkide değildir. (Soldan, bravo 
sesleri) Ne oluyoruz? Bu bahsi müştereki, neti
celeri tahmin müsabakasını bir kumar, cemiyet 
ahlâkını ifsadeden bir hareket, diye itham et
mek günahtır, yazıktır. 

Arkadaşlar; biraz evvel bu anlattığım, fut
bol bahsi müşterekinin Millî Piyangoya benzer 
tarafı yoktur. Bunun at müsabakalarına benzer 
tarafı da yoktur, diğer kur 'a oyunlarına ben
zer tarafı da yoktur. Millî piyango bir kumar 
mıdır? Hayır değildir. (Sağdan, «Banka ikra
miyeleri» sesleri)' Arkadaşımız biraz evvel bir 
kumardır dediler. Kendi zamanlarında çıkma
sına rağmen, ben iddia ederim ki, millî piyango 
bir kumar değMir. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — işinize nasıl, 
geliyorsa... i 
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CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Hayır 

efendim, neden işimize gelsin? Bu kanun, mu
vafakatiyle, muhalefetiyle her hâdiseye muttali 
münevver bir Meclisin huzuruna gelmiş, ya çı
kar, ya çıkmaz. Bunda benini işime gelecek ne 
vardır? Temliz bir kanaatle ve tecrübelere da
yanarak Hükümet bu kanunu getirmiştir. Bu 
kanunda işime gelen ne, gelmiyen ne var ki? 
(Soldan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, bunun millî piyango ile alâkası 
da, benzer tarafı da yoktur. Bir kimse millî pi
yango biletlerinden istediği kadar, yüz tane, 
bin tane alabilir, bütün servetini oraya vere-

• bilir. 

KEMAL SARIİBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Burada da veremez mi, Sayın Vekil? Kununda 
veremez diye bir hüküm yoktur. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Müsaade 
edin, anlatacağım. Haklı olarak tenevvür et
mek istediğiniz zaman, Kemal Sarıibrahim-
oğlu arkadaşım, peşin hükme varmadan tenev
vür etmek istediğiniz hususlarda sizi âcizane 
tenvir etmek vazifemizdir. (Soldan, gülüşmeler) 
(Adana Mebusu Hamdi öner ' in gülmesi üze
rine) 

CELÂL YARDIMCI — Aman ne güzel gül
dünüz. (Soldan, gülmeler).. Bakınız size de gü
lüyorlar... 

Şimdi arkadaşlar, millî piyangodan bahsedi
yordum, herkes millî piyangodan istediği kadar 
bilet alabilir, ama burada bir biletten fazla ala
maz. Hem de hüviyet varakasını daima bu bilet 
alma sadedinde göstermeye mecburdur. Takdir 
edersiniz ki, kanunların bütün tatbikat hüküm
leri, kanunların içinde yer almaz, orada ana, 
esas hükümler yer alır, tatbikata ait hükümler 
o kanunlara ait nizamname ve talimatname-
lerânde yerini bulur. 

Bütçe Encümeninde, Adliye Encümeninde, 
Maarif Encümeninde de arz ve ifade etmiştik 
ki, bu kanunu getirirken hem kendi bünyemize 
baktık, hem de dünya milletlerinin bünyelerine 
baktık -ve yabancı mevzuattan istifade ettik. 

Arkadaşlar, tenevvür etmek istediğiniz bü
tün hususları bu kanunun içinde ve tatbikatında 
mündemiçtir. Dünya milletlerinin mevzuatın
dan istifade ettik ve ana hükümleri esas olarak 
aldık. 
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Arkadaşlar, bir şahıs bir biletten fazla ala

maz. Nizamname ve talimatnamesinde daima 
bileti alan hüviyetini ispata mecburdur, kamın 
kabul buyurulduğu takdirde, Nizamname intişar 
ettiği zaman bu hususu göreceksiniz. Bilet alan 
kimse hüviyetini, adresini, yaşını bütün esbabı 
sübutiyesini bu bilete yazacaktır. Bilete 100, 
500, 5 000 lira isabet ettiği takdirde bu bilet 
sahibi hüviyet varakasını Beden Terbiyesine ve
ya Beden Terbiyesi tarafından kendisine bu iş 
tevdi edilen millî bir müesseseye ibraza mecbur
dur. Eğer bilet sahibinin hüviyeti nizamname 
hükümlerine uymuyorsa, bu biletten hiçbir hak 
elde edemez, bütün hakları sakıt olur. Bunun 
neticesini tatbikatta göreceksiniz. Bütün vatan
daşlar nizamname ve talimatnameye uygun ha
reketten gayrı bir çare bulunmadığını, bunun 
dışında bahsi müştereke iştirak imkânı olmadı
ğını müşahede edeceklerdir. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Bir sual sormak istiyorum. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Müsaa
de buyurun, bitireyim.. 

Arkadaşlar, arz ettiğim gibi bu bahsi müşte
rekin Millî Piyangoya benzer tarafı yoktur, di
ğer kurum piyangolarına benzer tarafı mevcut 
değildir, bütün vücuhu ile, bütün imkânlariyle 
memleket sporunun kalkındırılmasına medar 
olan bir gelir kaynağıdır. 

Arkadaşlar, size bu mevzuda 1 - 2 misal arz 
etmek isterim : Biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
Belçika, isviçre, Avusturya, Almanya, İsveç, 
Norveç, îngiltere, Yunanistan, Romanya, Fin
landiya, Danimarka, İtalya, Doğu - Almanya, 
Çekoslovakya, Polonya ve Macaristan bu bahsi 
müştereki tatbik etmektedir. Bâzılarından gelen 
neticeler : Avusturya 1957 senesinde 11 milyon 
hasılat sağlamıştır. İtalya, 1957 senesinde 369 
milyon, İsveç, 1956 senesinde 8 milyon 964 bin 
lira, Yunanistan, (1959 neticesi alınmadı) 500 
bin lira hasılat sağlamıştır. 

Şimdi arkadaşlar, memleket sporu - bedenî, 
ahlâki ve içtimai bütün imkân ve kabiliyetleri
ne rağmen - futbol, voleybol, güreş, su sporları 
velhasıl bütün federasyon faaliyetleri, devletçe 
verilen bir buçuk iki milyon lira ile idare edil
diği halde, Garp memleketleri spor teşekkülleri 
2 5 - 30 - 50 milyon lira ile idare edilmekte ve ge
niş imkânlara ve hazinelere sahibolmalarma 
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rağmen bu sistemi tatbikten istiğna göstereme
mektedirler. 

Bütün dünyanın senelerce evvel tatbik etmiş 
olduğu bu kanunu, geciktirmeden ve bunu bir 
noksanlık olduğu kanaatinde bulunarak memle
ket sporunu bir gelir kaynağından mahrum et
memeyi vazife telâkkisi ile uygun bulduk. Mem
leket gençliğinin, Türk cemiyetinin ve milletin 
ahlâki ve mânevi varlıklarının her sahada inki
şafına en ufak bir zarar iras etmiyeceğine kaani 
bulunarak bu teklifi huzurunuza getirmiş bulu
nuyoruz. Kabul veya ret tamamen sizin salâhi
yetlerinize taallûk eden bir keyfiyettir. Ne ka
rar verirseniz veriniz bundan sadece vicdan ve 
hizmet huzuru duyduğumu ifade eder neylerse-
niz güzel eyliyeceğinize kaani bulunduğumu arz 
ve ilâve etmek isterim. (Alkışlar) 

REİS — Şahap Kitapçı, ileri sürdüğü fikre 
karşılık ileri sürülen mütalâaya cevap vermek 
istemektedir. Buyurun. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar; ben ilk konuşmayı grup adına yap
tım. Ve bu konuşma ruznamede bulunan tasarı
nın • takdimen görüşülmesi isteğini ihtiva eden 
Maarif Vekilinin takririnin kabul edilmemesi 
zımnında olmuştur. Bu itibarla bu noktada grup 
idare heyeti olarak her zaman olduğu gibi vuz-
nameyi tetkik ettik, teamülü öyle gördüğümüz 
için ve vekâlet mümessillerinin de mevcudoldü
ğünü müşahede yettiğimizden takririn gelmesi 
ihtimalini düşünerek böyle bir isteğin kabul 
edilmemesini beyana karar verdik. Komisyon 
Sözcüsü arkadaşım, bu beyanımı ilk anda tasa
rıya politik bir mâna vermek şeklinde izah etti
ler. Biz her meseleyi grup mevzuu yapmayız. Bu 
kanun görüşüldüğü sırada uyacağımız bir grup 
karan yoktur. Grup mensubu arkadaşlarımız ta
mamen serbesttirler. Fakat tüzüğe riayeti temin ve 
gündemde müstacel işler dururken müstacel olma
yan bu mevzuun görüşülmesine taraftar olmadı
ğımızı grup adına beyan ettik. Bu itibarla ko
misyon sözcüsünün beyanı hakikate uygun de
ğildir. Durum budur, bunu bu suretle tavzih edi
yorum. 

REİS — Necmeddin önder. 
NECMEDDÎN ÖNDER (Nevşehir) —. Muh

terem arkadaşlar, muhterem muhalefete men
sup arkadaşlarımız eğer bu kanun tasarısı 
hakkında gruplarında yaptıkları müzakere ve 
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münakaşa için ayırdıkları zamanı tasarının tet
kikine hasretmiş olsalardı, şu anda anlaşmamız 
hiç de güç olmıyacaktı. Böyle olmadığı içindir 
ki, bu muhterem arkadaşlarımız tetkiksiz olarak 
bu kürsüye çıkmışlar ve tasarıyı çok ağır ve 
tasarının mâna ve mahiyetiyle asla alâkası olmı-
yan hücumlara hedef tutmuşlardır. Ve yine 
bu bakımdandır ki, bunun edebiyatını yapar
ken, okul çağındaki genç yavruların, istikbali
mizin garantisi olan gençlerimizin kötü bir yola 
sürüklendiklerini ve kumara alıştırıldıklarını 
iddia edecek kadar ileri gitmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım bu tasarının mahiyeti ve 
taşıdığı karakter hakkında izahlarda bulundu
lar. Bu sebeple ben ayrıca bu noktalarda izahta 
bulunmıyacağım. e 

Yalnız, bilhassa üzerinde ısrarla duran ve 
bunun Ceza Kanunumuzun maddei mahsusası-
na tevfikan kumar telâkki edilmesi lâzımgeldiği 
yolunda iddiada bulunan arkadaşımıza bilhassa 
hatırlatmak isterim ki, bu Ceza Kanununu ik
tibas ettiğimiz memlekette bahsi müşterek usu
lü tatbik edilmektedir. Acaba bu memleket 
kendi kanuniyle bunu nasıl telif etmiştir? 

Şurası muhakkaktır ki, evvelce izah edildiği 
gibi kumar ile hiçbir alâkası mevcut değildir. 
Bu, muayyen bir spor bilgisini ve zihnî tah
min kabiliyetini ve bir müsabakanın sportmence 
tecellisine vesile verecek bir teşebbüs mahiye
tindedir. Bir defa, haftada, istanbul'da 10, 
Ankara'daki şimdiki usule göre - 8 ve îzmri'de 
8 takım olmak üzere ceman 26 takımın yapacağı 
müsabakaların, karşılaşmaların neticesini ha
kikate en yakın bir şekilde tesbit edebilmek, 
tahmin edebilmek her halde muayyen bir spor 
bilgisine ve bütün oyuncular hakkında asgari 
bir malûmata bağlı bulunmaktadır. Ve şurası 
şayanı dikkattir ki, bu müsabakalar üzerinde 
her hangi bir hile bahis mevzuu değildir. Sonra 
belki başka bölgelerin de iltihakiyle sayıları 
artacak takımların maçlarının hakemlerini, yan 
hakemlerini takibederek, bunların şampiyonluk
larını, bunların muvaffakiyet ve şeref arzula
rını tamamen bir tarafa bıraktırarak muayyen 
bir hedefe yöneltmeye asla imkân yoktur. Bi
naenaleyh en temiz bir şekilde spor bilgisi olan 
insanları muayyen bir tahmin esası üzerine 
toplamayı hedef ittihaz etmekte olan bir ka
nundur. I 
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Muhterem arkadaşlar, yine bu vesileyle işte 

Türkiye şöyle kalkınmış, böyle kalkınmış olma
sına rağmen niçin bu kaynaklardan medet 
umulduğunu ifade ettiler. Sayın Vekil gayet gü
zel ifade ettiler, bizden çok zengin olan mil
letler acaba fakir oldukları için mi bu usulü 
kabul etmişlerdir? Bendeniz evvelce bâzı vazi
feler ifa ederken tetkik imkânını buldum, Av
rupa'da hakikaten bütün spor ve saha tesisleri 
ve sportif faaliyetler fevkalâde gelişmiştir. 
Sonra spor bir memleketi dış âleme tanıtmak ba
kımından tasavvur edilen propagandanın en müs
miri ve faydalısı, en müessiridir. Hepiniz ha
tırlarsınız bir Finlandiya sporcusu Amerika'nın 
kalbini fethetmişti.. Nurmi'nin memleketi diye 
Finlandiya'ya sempati toplamıştı. 

Bütün gayretlerimize rağmen spor tesisle
rimize geniş miktarda el atmak mümkün olma
mıştır. Sportif faaliyetlerimiz için faydalı 
kaynaklar temin etmek, bizi dış memleketlerde 
şeref ile temsil edecek olan sporcularımızın üze
rinde ehemmiyetle durmak, bunu ehemmiyetli 
bir mevzu telâkki etmek zamanı gelmiştir. 

Sözlerime son verirken şu noktaya' da temas 
etmek isterim : 

Çeşitli mevzularda, bilhassa topluluk mese
lelerinde daima bir siyanet meleği rolünü oynı-
yan - öyle görünmeyi tercih eden - muhalefet 
buradaki davranışı ile gençliği alâkadar eden 
bu mevzuda imtiyazlarının ellerinden alınmış 
olması endişesi içinde bu tasarıyı tasvibetme-
mektedir( Soldan bravo sesleri.) Tasarıya müs
pet oy yermenizi saygılarımla rica ederim. 

REİS — Kifayet takrirleri var, okutuyo
rum : 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Reis Bey, daha evvel sual sordum. 

REÎS — Şu anda kifayet takrirleri gelmiş
tir, onu okutmak mecburiyetindeyim, bu iti
barla soru sormak mümkün değildir. 

ÎSMAlL İNAN (Ankara) — Bir fasit daire, 
sualler sorulmak istenir sözlerden sonra denir, 
sözler biter sualler sormak istenir, henüz bitme
miştir, sonra, denir, anlaşılmıyan bir şey, bir 
fasit daire... 

REİS — Beyefendi, mütalâanız haklı veya 
haksız olabilir. Dahilî Nizamnamenin 111 nci 
maddesinin notlanna bakınız. 

Takrirleri okutuyorum : 
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Yüksek Eeisliğe 

Heyeti umumiyesi üzerindeki görüşmeler 
kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı arz ederim. 

Çorum 
Fevzi Hacıreeepoğlu 

Riyaset Makamına 
Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde kâfi 

derecede tenevvür ettik. Kifayetin reye konul
masını arz ve teklif eylerim. 

Bilecik 
Şevki Hasırcı 

Yüksek Reisliğe 
Futbol müsabakalarındaki müşterek bahis

ler tertibi hakkındaki kanun lâyihası üzerinde 
yapılan konuşmaların Yüksek Meclis azalarını 
kâfi derecede tenvir etmiş bulunduğu kanaatin
deyim. 

Kifayetin reye arzını saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

içel 
Sami Göknar 

REÎS — Kifayet aleyhinde Fethi Çelikbaş. 
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) '— Muhte

rem arkadaşlar; söz alan hatipleri dinliyenleTi-
miz, hulasaten, iki noktai nazarın çarpıştığını 
gördü. Bu iki noktai nazardan hangisinin ağır 
basacağı mevzuunda sorulmuş sualler var. Biz
zat Vekil Beyefendi, aksi tezi müdafaa eden arka
daşlar fikirlerini gelip ispat etsinler, dedi. Key
fiyet böyle iken ve daha vakit de oldukça erken-
ken bu derece mühim bir kanun lâyihası, ki 
ehemmiyetini önümüzdeki yıllarda göreceğiz, 
ehemmiyeti bu kadar sâri ve gençlikle alâkalı 
bir mevzuda lehte ve aleyhte bütün mütalâala
rın serd edilmesine imkân vermek lâzımgelir. 
Çünkü, yalnız madalyonun bir tarafını tetkik 
etmek doğru değildir. Bu, sporla alâkalı olduğu 
kadar muayyen yaştan itibaren gençlerin birta
kım itiyatlar kazanması bakımından da -ahlaki 
bir tarafı olan lâyihadır. Onun için bütün fikir
ler serd edilsin. Arzu edilirse zaman tahdidi ile 
arkadaşların sözlerini hudutlandıralım ve fakat 
fikirler ortaya atılsın. Bu sebeple kifayet tak
ririnin kabul edilmemesini rica ediyorum. Mâ
ruzâtım bu olacaktır, arkadaşlar. 

REÎS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul 
edilmiştir. 
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Lâyihanın tümünün reddi hakkında bir tak

rir var, okuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle, (Futbol 

müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hak
kındaki) kanun lâyihasının reddini arz ve teklif 
eylerim. 

Mardin 
M. Kâmil Boran 

REÎS — Kanun lâyihasının heyeti umumi-
yesinin reddini tazammun eden bu takriri, rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... .Takrir reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takdimen görüşülmesini kabul buyurduğu
nuz takrirde aynı zamanda müstaceliyet teklifi 
vardır. Müstaceliyeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz, efendim. 

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler 
tertibi hakîanda Kanun 

MADDE 1. — Türkiye'de Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünce tertiplenecek futbol mü
sabakalarında müşterek bahisler tertibi ve yü
rütülmesi hak ve salâhiyeti mezkûr umum mü-
oürlüğe aittir. 

REÎS — Birinci madde üzerinde, Hamdi 
öner. 

HAMDI ÖNER (Adana) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Maarif Vekilini eskiden tanı
rım, hakikaten değerli bir hukukçu idi. Şimdi 
bir hukuki mevzuu müdafaa ederken dinledim. 
politikanın, teknik kabiliyetleri nasıl söndürdü
ğünün bir delili olarak telâkki ediyorum. 

Arkadaşlar, mevzuubahsolan hâdise bir zen
ginlik, fakirlik, bir bedeni terbiye, yahut fikri 
yükseltme mevzuu değildir. Mevzu, bizim reji
mimiz mevzuudur. (Soldan, ne demek bu ses
leri). 

REÎS — Hamdi Bey, madde üzerinde. 

HAMDÎ ÖNER (Devamla) — Arkadaşlar, 
bu izahatımla... 

REÎS — Hamdi Bey, madde üzerinde ko
nuşmanızı rica ediyorum. 
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HAMDİ ÖNER (Devamla) — Konuşturmu

yorsunuz ki, Beis Bey. Müsaade edin arz ede
yim. 

REİS — Hamdi Bey, Riyaset vazfiesini yap
mak mecburiyetindedir. Birinci madde sarih
tir, madde içinde kalmanızı rica ederim. Heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakere bitmiştir. De
vam buyurun. 

HAMDÎ ÖNER (Devamla) — Arkadaşlar, 
birinci madde ile, nasıl bir mevzuun Devlet 
hizmeti içine alındığını tebarüz ettireceğim. 
Sayın Celâl Yardımcı suçu Devlet hizmeti içine 
alıyor. Sayın Reis Bey bu mevzuu biraz etraf
lıca konuşsak kıyamet mi kopar? 

REİS — Beyefendi, mütalâanıza iştirak et
miyorum. Riyaset Nizamnameyi tatbikle mü
kelleftir. Maddeye sadık kalmanızı tekrar rica 
ediyorum. 

HAMDİ ÖNER (Devamla) — Maddeye sa
dık kalıyorum. Arkadaşlar, birinci madde bu 
vazifeyi Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne 
veriyor. Halbuki bu bir çatışma ifade eder. 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Ceza Kanu
nunun suç talâkki ettiği bir mevzuu bir hizmet 
olarak, hem de Millî Eğitim hizmeti olarak 
bünyesine alamaz. Müsaade ederseniz bunun 
niçin böyle olduğunu izah edeceğim. 

Arkadaşlar, Medeni Kanun bir insanın ma
lını fenaya kullanmaya cevaz verir. Meselâ 
bir insan otomobilini balyozla kırar, altınlarını 
denize atar. Bunu önlemeyi kanun suç saymış, 
kanun mülkiyetin suiistimaline de cevaz veri
yor. Kumar, Vekil Beyin zannettiği gibi ku
marcıyı himayeye matuf bir tedbir değildir. 
Kumarcıyı himaye, şahsı himaye, Medeni Ka
nunda hacir, vesayet ve kayyımlık gibi me
deni müesseselerle kurulur. Ceza Kanununun 
suç sayması, kumarın espirisi hakkında Vekil 
Bey hataya düşüyor. Kendisini ikaz ederim, 
kumarda, kumarcıyı himaye mevzuubahsolsaydı 
evdeki kumarı da suç sayardı. Halbuki kanun 
kahvehane gibi umumi yerlerde kumar oynan
masını menediyor. Ve diğer mevzularda tamamen 
serbest bırakıyor. Maalesef teknik bir mevzua 
geldik mi bir taraf başka iddiada bulunuyor 
diğer taraf başka iddiada bulunuyor... 

REİS —Hamdi Bey, Riyasetin ikazına rağ
men madde üzerinde konuşmuyorsunuz* Size 
birinci ihtarı veriyorum. 

HAMDİ ÖNER (Devamla) — Sizin ihtarla
rınızın pek kıymeti kalmadı. 

REİS — Israrla aynı şekilde konuşmakta 
devam ediyorsunuz, size ikinci ihtarı veriyo
rum. 

HAMDİ ÖNER (Devamla) — Vekil Bey bizi 
ispata davet etti. 

REİS — Madde üzerinde değil. 
HAMDİ ÖNER (Devamla) — İstirham edi

yorum arkadaşlar, aklı seliminize müracaat 
ediyorum, bu hâdise bir suçtur, bu iş Millî 
Eğitimin vazifeler1! arasına girmesin, niçin suç 
olduğunun izahı sadet dışı mıdır? arkadaşlar? 

Şimdi arkadaşlar, bir kahveciye menettiği-
miz böyle bir hareketi millî eğitime kazanç ve
silesi olarak - Kahveci Hüseyini menettiğimiz 
bir mevzuda - Celâl Yardımcıya kazanç imkânı 
vermiyelim. Bu eşitliğe de aykırıdır. 

REİS — Saim Karaömerlioğlu. 
• SAİM KARAÖMERLİOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar, ben, maddenin hudutları 
içerisinde kalacağım, Reis Beyden istirham ede
rim, sözlerimi kesmesin. 

REİS — Sadet içinde kaldıkça Riyasetin 
söz kesmesi mevzuubasolamaz. 

SAİM KARAÖMERLİOĞLU (Devamla) — 
Bundan evvel çok misallerini gördük, Reis Bey. 

REİS — Kürsüye gelir gelmez Riyasete ta
riz lüzumsuzdur. Maddenin mânayı hakikidi üze
rinde metne sadık kalarak konuşmak zaruridir. 

SAİM KARAÖMERLİOĞLU (Devamla) — 
Hükümetin birinci maddesinde, futbol müsaba
kalarında müşterek bahis tertibi Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğüne aittir, denilmektedir. Bun
dan anlaşılan mâna; Türkiye'de futbol müsaba
kasını hangi müessese tertibedeıse etsin, Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü bunda bir bahsi 
müşterek tertibi yapabilecektir. Bunu Maarif En
cümeni mahzurlu bulmuştur. Bu mahzur buldu
ğu esbabı mucibeyi arz ediyorum; Encümen di
yor ki; «Müşterek bahis tertibinin kendilerine 
teşmili mahzurlu görülen bâzı teşekkülleri bun
dan hariç tutmak maksadiyle birinci maddeye; 
«Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce tertip
lenecek» ibaresi ilâve edilmiştir. Bunu Maarif 
Encümeni ile Adliye ve Bütçe encümenleri itti
fakla kabul ediyorlar; demek oluyor ki, bahis 
tertibi mahzurludur. Eğer bunu birtakım mües
seseler yaparsa bu hatalı olur, bunların haysi-
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yetini" kırıcı bulunur. işte bu encümenler, bahis 
tertibinde kumar, kanun dışı bir durum ve ayıp
lanma korkusu bulunduğunu görmüşlerdir. Ve 
diğer müesseseleri bundan tenzih etmek için 
münhasıran Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
ne bu işi vermişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; bu meselede kumar 
kokusu vardır. Maarif Vekili boşuna kumar de
ğil diye ifadeyi zahmet ettiler? Bu kumardır, 
fakat bu kanunla onun bu kumar vasfım kaldı
rıyoruz. 

MEHMET DÖLEK (içel) — Yanlış anla
mışsın. 

SAÎM KARAÖMERLÎOĞLU (Devamla) — 
Bana yanlış anlamışsın diyen arkadaşıma, mese
leyi iyi tetkik etmesini tavsiye ederim. 

Bahsi müşterekten kâr veya zarar edeceğim 
diye bahsi müştereğe giriyor. Bunun aksi iddia 
edilebilir mi? Bunun kazanma imkânı da baht 
ve talie bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bunun kumar ve ah
lâki rencide edici vasfı yalnız muhalefete men
sup arkadaşlar tarafından iddia edilmemiştir. 
Bütçe Encümeni Âzasından Sayın Çorum Me
busu Yakup Gürsel Bey de bunu ifade etmiş ve 
lâyihanın reddini pek haklı olarak talebetmiştir. 
Buna da işaret etmek isterim. Demek ki, Demok
rat Partili arkadaşlar içinde de bu lâyihanın 
Türkiye'nin bünyesine uymıyacağmı, ahlâkı ren
cide edeceğini düşünen arkadaşlar vardır ve pek 
çoktur. Bendeniz bu kanaatteyim. 

Arkadaşlarım; bu maddenin Maarif, Adliye 
ve Bütçe encümenlerince kabul edilen metninin 
ana vasfı şu: Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün tertibedeceği futbol müsabakalarında an
cak bahsi müşterek yapılacaktır. Yine bahsi müş
tereki, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ken
di tertibedeceği maçlarda isterse yapacaktır, is
temezse yapmıyacaktır. Bu maddelerin vaz'mdaki 
maksat bu. Ama bundan yanlış bir mâna çıkı
yor. Bilhassa bendeniz bu nokta için kürsüye gel
miş bulunuyorum. Son teklif edilen tadili oku
yorum. Bütçe Encümeni mazbatasında: (Mad
de 1. — Türkiye'de Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce tertiplenecek futbol müsabakaların
da müşterek bahisler tertibi ve yürütülmesi hak 
ve salâhiyeti mezkûr umum müdürlüğe aittir.) 
Demek oluyor ki, Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü tarafından tertibedilecek müsabakalar-
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da bu kanun tatbik edilecek, Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü tarafından tertibolunnuyan, 
başka kimseler veya müesseselerce tertibedilen 
müsabakalarda Beden Terbiyesi böyle bir bahsi 
müşterek tertiplemiyecek ama o müesseseler ve
ya herkes tarafından bahsi müşterek tertibolu-
nabilecek gibi bir mâna çıkıyor. Burada, sırf Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından ter-
tibolunan futbol müsabakalarında bahsi müşte
reke Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü salahi
yetlidir. Bunun dışında tertibedileceklere kim 
salahiyetlidir veya kim salâhiyet sizdir? Bu hu
susta sarih bir kayıt yoktur. Acaba başka bir 
müessese bahsi müşterek tertibi yapabilecek mi
dir, yapamıyacak mıdır? Bu açıktır. Onun için 
bendeniz bu maddenin bir ihtilâfa meydan ver
memesi için ufak bir tadil teklif ediyorum 

Madde 1. — Türkiye'de, Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünce tertiplenecek futbol mü
sabakalarında müşterek bahisler tertibedilebilir, 
(Zaten bütün encümenlerin maksudu budur.) 
Bu bahis tertibi ve yürütülmesi Beden Terbiye
si Umum Müdürlüğüne aittir. Bu teklifimin 
kabulünü arz ediyorum. Aksi takdirde madde
den yanlış mâna anlaşılabilir. Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü tarafından tertibedilmiyen 
müsabakalarda bahsi müşterek yapılabilecek mi, 
yapılamıyacak mı? Bunu kim yapacak veya kim 
yapmıyacak? Belli değildir. Başkalarının yapa-
mıyacağı kaydı yok. 

REÎS — Kemal Sarıibrahimioğlu. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMO&LU (Adana) •— 

Maddeler bittikten sonra söz istiyorum. 
REÎS — Ahmet Morgil. 
MAARİF ENCÜMENİ REÎSt AHMET 

MORGİL (Rize) — Efendim, (benden 'evvel (ko
nuşan arkadaşımız âdeta tedceülle mâna çıkar
maktadırlar. Hakikatle bunun alâkası yoikltur. 
Bu değişikliği yapan Maıarif Encüm'etni rapo
runu iyice loıkumuş 'olsalardı böyle konuşmazlar
dı. Biz raporda ı«l. Müşterek ıba'his (tertibinin 
kendilermıe teşmili mahzurlu görülmen b!âzı teşek
külleri bundan hariç tutoak înakSadiyle..^ şjek-
ilinde ifade ediyioruz. Bundan kaisdumız okullar 
'arasında yapılan ımü^aibakalarla, ordu birlikleri 
arasında yapılan müsabakaları bunun dışında 
ibırabmaiktır. Eğer bunda kumar mânsı görmek 
isterlerse rfeezada düşerler. Çünkü Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğü belibıaşlı takımlar ana-
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sında bu müsabakaları ffcertibedeceMir. Ve bun
lar arasında ıbahse girişilecektir. Herkes Ibu ta-
îkımları îbilir, oyuncularını tanır. Onun için bah-
te <Ve talihe taallûku olmaz. Mektep ve ordu mü
sabakaları olursa, bunları kinişe tanımadığı için 
'bah'te ve taMıe daha çok yer verilmiş olur. Kal
dı ki, böyle l>ir şey düşünmedik. (Bu değlişikllik 
sadece mektep ve «ordu takımlarının bunun dı
şında bırakılmaları için yapıltaııisjtır. 

REİS — Madde ile üigili takrirler var, oku
yoruz. 

Yüksek Riyasete 
Futbol müsabaJkalarında müşterek (hsaüıisler 

tertobi hakkındaiki kanun lâyihasının 1 ücS. muad-
desıdin şifahen .arz ettiğim sebeplerle aşağıdaki 
şekilde tadilini 'arz ve teklif ederim. 

Adana 
Saâm Karaömerlioğlu 

Madde 1. — Türkiye'de ©eden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünce tertiplenecek futbol mü
sabakalarında müşterek bahisler tertilbedilebilîr. 
Bu müşterek balhislerin tertip ve yünifcülmesi 
hak ve salâhiyeti Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne aittir. 

Yüksek Redslğe 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler 

tertibi hakkında ıkanun lâyihasının 1 nei madde
sindeki «Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü» 
(kaydının «Maliye Vekâleti» şeklinde değiştîrîl-
mesini ve ımütaakıp maddelerin de «bu .esasa gö
re tashih edilmesini teklif ediyorum. 'Saygıla
rımla. 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

REİS — Takrirleri dinlemiş (bulunuyorsunuz. 
Aykırılık derecesine göre tadili tazammun -eden 
nietni tekrar okutuyorum. 

(Adana Mebusu Saîm Earaömerl^joğlu'nun 
takriri* tekrar okundu.) 

REİS — Okunan takririn dikikate alınmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler... Takrir reddedilmiştir. 

(Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Takririn dikkate alınmasını neyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etımiyenler.. 
Takrir reddedilmiştir. 
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Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmüyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü müşterek bahisler tertibi ve yürütül 
mesi işini, murakabesi altında ancak umumi, 
hususi, mülhak bütçeli veya mubedavil sermaye 
veya İktisadi Devlet Teşekkülleri mahiyetinde 
kurulmuş veya 'kurulacak kuruma verebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz isstıiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

îkinci maddeden sonra bir üçüncü madde 
ilâvesi hakkında Ferid Melen ve îlyas Seçkin 
aı&adaşlarımiizın müştereüc bâr takriri vardır, 
onu okutuyorum. 

Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin 3 neü madde olarak ta

sarıya ilâvesini ve 3 ve müt&akıp madde numa
ralarının buna göre düzeltilmesini arz ve teklif 
ederiz, 

Madde 3. — Bu kanun gereğince terfâbedüe-
eek müşterek bahislerde bedeli iki yüz e l i ku
ruştan fazla bilet çikarılamıyacağı gîbâ, bir 
'kimseye birden fazla bilet satılamaz. Orta öğre
tim öğrencileri hiçbir suretle bu oyuna ikatıla-
mazılar. 

"Van Anjkara 
Ferid Melen llyas Seçjkİn 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (izmir) — Efendim; esas itibariyle böyle 
cereyan edeceğini ifade etmiş bulunduk; gerek 
bendeniz, gerek Vekil Beyefendi. Ancak bu, ka
nuna girecek bir madde değildr. Pek tabiîdir 
ki, memleketin şartlarına göre bu biletlerin fi
yatları ıtah'avvül edebilir. Bu itibarla Encümen 
olarak, böyle bîr maddeyi tamamen lüzumsuz 
telâkki ediyoruz. Burada zabıtlara meçmiş olan 
izahatımız mevzua kâfi derecede vuzuh vermek
tedir. 

İLYAS SEÇKİN. (Ankara) — Bu bahislere 
öğrenciler iştirak edebilecekler mi? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Hayır. 
REİS — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, bu mevzuda çeşitli fikirler ileri sürüldü. 
Kumar olduğu iddia edildi, kumar olmadığı 
iddia edildi. Bendeniz de bunun kumar olduğu* 
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nu iddia ediyorum, bunu Bütçe Encümeninde de 
•söyledim. Maarif Vekili, burada bunun kumar 
olmadığını ispat sadedinde, bunun masum bir 
oyun (Olduğunu ifade ettiler. Biletler iki buçuk 
liradan fazla olimıyaoak ve birden fazla ibilet 
-verilmeyecektir; öğrenciler buna iştirak edemi-
yecektir, dediler. 

Arkadaşlar, sizler öyle zannediyorum ki, bu 
izaöım ışığı altında bu tasarının lehinde ioy ver
miş bulunuyorsunuz. AncaJk, eğer samimî olarak 
[böyle tatbik edilecekse bunların maddede yer 
alması lâzımdır. Aksi halde, - biraz önce Komis
yon Mazbata Muharririnin söylediği gibi, - son
radan iktisadi şartlar müsaade etmedi diye, iki 
Ibuçuk lira 5, 10, 100 liraya çıkarsa, bu oyun 
o zaman tam bir (kumar şekline irikılâbeder. 
Birden fazla bilet katılması mümkündür denir
se, o vaikit (kumar tam mânasiyle tesirlerini ic
ra eder. Hükümet buradaki ifadesinde samimî 
ise, buraya 'gelir vadettikleri esasları ihtiva 
eden bu teklifi kabul ettiğini bildirir. Aks? hal
de -burada söylediklerini yapmamıya şimdiden 
(hazır olduğunu ortaya feoymuş olur. 

REİS — Ferda Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, kanun lâyihasını tetkik edince, bendeniz 
de endişeye kapıldım ve çok tenkidkâr bir tavır 
takındım; derhal Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne gittim, oradaki ilgili zevattan bu ka
nun lâyihası üzerinde beni tatmin etmelerini is
tirham ettim. Onlardan aldığım malûmat, endi
şelerimi geniş ölçüde bertaraf etmiştir. Çünkü 
bendenize, bu lâyihanın 6 ncı maddesinde bir 
talimatname hazırlanacağını ve bu talimatname
nin endişelerimi büyük ölçüde bertaraf edeceği
ni söylemişlerdir. Bugün encümen sözcüsü ve 
Muhterem Vekil Beyin burada ifade ettikleri 
ve her halde Heyeti Umumiyenin kanaatine is
tikamet veren hususlar 6 ncı maddedeki talimat
namede mevcuttur. Bendeniz tıpkı Ferid Melen 
arkadaşım gibi 6 ncı maddeden sonra 7 nci bir 
madde olarak böyle bir teklifte bulunacaktım. 
Ferid Melen bunu 3 ncü madde olarak teklif 
ediyor, aynı şey olduğu için. iltihak ediyorum. 
Hakikaten bu lâyihanın en mühim noktasını 6 
ncı maddede zikredilen talimatnamenin muhtevası 
teşkil etmektedir. Bu talimatname gereğince, 
bir kimse birden fazla bilet alamıyacak, 22 ya
şından aşağı olanlar, tahsisen mektep talebeleri, 
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bu bahsi müştereke iştirak edemiyecek, (Yani 
mektep adresli talepler semi itibara almmıya-

\ çaktır), âzami iki buçuk liraya kadar bilet satı-
I lacak,-dört sütunu da doldurursa yani bütün ih

timallere iştirak ederse 50, 75, 150 ve nihayet bu 
250 kuruşa kadar çıkacaktır. Bu talimatnamede 

.mevcudolan hususlar lâyihada mevcudolmadı-
ğmdan dolayı arkadaşlarımız büyük ölçüde ten-
kid etmişlerdir. Bu kürsüde endişelerini ve kor
kularını söylemişlerdir. Bu bakımdan haklıdır
lar. Bendeniz_ de aynı fikre iştirak ediyorum. 
Kanunun metninde 2,5 lira diye bir paradan 
bahsetmek sayın encümen sözcüsünün söyledik
leri gibi, para çok mütehavvil bir ünite olduğun
dan bendeniz de kanun metnine dâhil edilmesini 
kabul etmiyorum. Fakat birden fazla fiş doldur
mak ve 22 yaşından küçük olanların fiş doldu-
ramaması keyfiyetlerinin 3 ncü madde olarak, 
veya 6 ncı maddeden sonra 7 nci madde olarak 
kanun metnine ithal edilmesinde, kanunun iler
deki tatbikatında çeşitli suiistimalleri önlemek 
bakımından, bir talimatnamenin mahfuziyeti ya
nında kanunun çok daha kuvvetli koruyucu ta
rafı olduğu nazarı itibara alınarak, Yüksek He
yetinizin kabul buyurmasını bendeniz de rica 
ederim. Bendeniz Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü ile bu mevzuda konuştum, dinledim. 
Bu vesile ile kanunun heyeti umumiyesi üzerin
de konuşma mahiyetini taşıyacak belki Yüksek 
Meclisten istirham ederek, şunu ifade etmek is
tiyorum ki, bendeniz gerçekten bunun bir ku
mar tarafı olmadığına inandım, bedeli iki buçuk 
lirayı geçmiyecektir, bu hal, talimatname ile 
tahdidedüecektir, bu kanun metninde de olması 
faydalıdır, birden fazla bilete sahibolmama key
fiyeti de kanun metninde bulunursa at koşuları 
ile mukayese edilemiyecek kadar masum ve gü
zel olduğunu bu kürsüden ifade etmeyi bir borç 
biliyorum. 

Bu vesile ile bir hikâyeyi arz edeyim : 

Edison bir bahçe yapmaya karar vermiş bu
nu gazetelerle ilân etmiş, halkın gelip bahçeyi 
görmelerini istemiş. 

Millet bahçeyi ve Edison'u görmek saikası 
ile gelmiş sıraya girmiş kol olmuşlar, ama bah
çenin kapısı bir kişinin sığacağı kadar, hamam 
kapısık adar küçükmüş, bir kişi girer girmez 
tokmaklı kapı kapanıyormuş. Girenler bahçeyi 
görmüşler, muazzam bir park, harikulade bir 
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bahçe, tarhlardan sular akıyormus. Bahçe sula-

, nıyor fakat ortada tek bir bahçıvan ve tek ça
lışan insan yok. Dinliyorlar, tek bir motor 
sesi bile yok. Sonra çıkarken Edison'a sormuş
lar; üstadım bu bahçe güzel, takat nasıl sula
nıyor? Nasıl bir mekanizma kurdunuz ki, bu 
bahçe insansız sulanıyor?.. Basit. Siz kapıdan 
girdikçe her biriniz bir çark döndürdünüz, her 
çarkta 16 kova vardı, bunlar vasıtasiyle bugün 
bahçemi siz suladımz. 

Bu kanun farkında olmadan âdeta sporla 
alâkalı bütün vatandaşlara, sporun inkişafı için 
muhtaç ve zaruri; olan spor saha ve malzeme
lerinin mevcut hale gelmesini, sporu muayyen 
beden kabiliyetine sahip şahısların hünerbaz-
lıkları olmaktan çıkarıp bütün milletin malı 
yapmak imkânını - Devlet Hazinesinden külfet 
tahmil etmeksizin - sporsevenlerin sırtından 
temin etmeyi vücuda getiren, cidden entresan, 
bakıldığı zaman insanı endişeye düşüren, teh
likeli bir iş zehabına düşüren, fakat mantıkla, 
muhakeme ile,, tetkikle ve anlıyanları, bilenleri 
dinleyince iyi olduğu anlaşılan bir hüviyette
dir. Evet bu kanunun kabulünden sonra cemi
yet âdeta bir düğmeye basılıp bütün temelin
den hoplatılacakmış gibi olacaktır. Zaten fut
bol heyecanı milleti son derecesinde sarmış mil
letin malı olmuştur. Bu kanundan sonra bu he
yecan her eve girecek, radyolar, oynayan şahıs
lar vasıtasiyle her ev bu heyecana angaje edi
lecek, geniş ölçüde PTT iş hacminin, ilân afiş
leri, fişler dolayısiyle sanayii nefise hareketle
rinin hakikaten geniş ölçüde artmasını sağlı-
yacak. Ama 2,5 lirayı geçmiyeceği, birden fazla 
bilet veya fiş doldurulamıyacağı ve 22 yaşın
dan küçük olanların bahsi müştereke iştirak 
edemiyecekleri bu kanunun metnine dâhil edi
lirse Yüksek Heyetinizin bu kanuna vicdan ra-
hatlığiyle müspet oy vereceğine inanıyorum. 
Bendeniz, Sayın Ferid Melen'in teklifine iştirak 
etmekteyim. Hürmetlerimi takdim ederim efen
dim. (Bravo sesleri.) 

REÎS — Maarif Vekili! 
MAARÎF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, kısaca mâru
zâtta bulunayım. Ferid Melen arkadaşımızın te
mas ettiği hususları biz daha evvel huzurunuz
da açıkladık ve buna istinaden kendileri tak
riri getirdiler. Biz bu hususları Heyeti Celile-
ye arz ederken, kabul buyurursunuz ki, nizamna-
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meşine ve talimatnamesine geçecek olan bütün 
dünya mevzuatında mevcut bize uygun hüküm
leri, Hükümet olarak taahhüt etmiş bulunmak
tayız. Yoksa bu esbabı mucibeyi sırf sizleri 
ikna için serd etmiş değiliz, 

Bugün için azami miktar 2,5 liradır ve hattâ 
arkadaşım Ferda Güley'in izah buyurduğu gibi, 
iştirak nispetine göre bu, 50 kuruşa kadar da 
düşebilir. Bunların kanunda yer alması ne ka
nun tekniğine ne de icaplara uyar. 

Çocukların katılması meselesine gelince; ha
zırlanacak olan talimatname Devlet Şûrasından 
geçecektir. Kanunun metni, burada cereyan 
eden müzakerat zabıtları gayet tabiî Şûrayı 
Devletçe de gözden geçirilecektir. Bunun tat
bikat şekli Yiiksek Huzurunuzda izah edildikten 
sonra Şûrayi Devletin başka türlü hareket et
mesine imkân olmadığı gibi Hükümetin de bu 
beyanları dışında hareket etmesi akla,, hayale 
gelmez. Aksi halde talimatnamede zikredilmesi 
iktiza eden hususların kanun metnine alınması 
gerekir ki, ne icap, ne kanun tekniği buna imkân 
verir. 

Başka memleketlerin mevzuatından misal
ler vermek isterim. Şimdiye kadar biçok mem
leket isimleri sayıldı. Fakat ne dünya millet
lerinin ve onların maarif vekillerinin, ne de Tür
kiye Cumhuriyeti ve onun Maarif Vekilinin 
memleket gençliğinin ahlâkının, mânevi varlığı
nın, moralinin, rahne görmeden, gölge görmeden 
gelişmesinden başka bir emel ve vazifesi olamaz. 
Bütün bu kayıt ve şartlar içinde bu kanunu hu
zurunuza getirirken faydalı bir vazife ifa ettiği
mize eminiz. 

Arkadaşlar, bakınız size birkaç misal vereyim: 
Nizamnameye göre kupon vaktinde gönderilmez-
se veya bir başkasına aidolursa, bir şüphe yara
tırsa, imzalanmamışsa, yollayanın ikametgâh ad
resi sarih ve vazıh bir şekilde yazılmamışsa, ha
kiki ismi ihtiva etmezse, yollıyan bir okul veya 
bir okul talebesi ise veya bahsi müşterekte çalı
şan, onun karısı veya kocası olursa veya kupon 
üzerinde bir işaret bulunursa veya yollıyan reşit 
yaşta değilse bu bilet hükümsüz sayılır. Bâzı şimal 
memleketlerinde ve ingiltere'de rüşt yaşı bu mev
zuda 21 olarak kabul edilmiştir. Hâsılı bütün 
bunlar Devlet Şûrasından geçmiş Nizamnamesiy-
le her hal ve kârda muhalif iyle ve muvaf ikiyle en
dişeleri bertaraf edecek bir durumdadır. Bunun
la iktifa edilmesini rica ederim. 
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REİS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, ikinci madde münasebetiy
le söz aldım. Esasen bu kanunun at yarışlarında 
bâzı fena numunelerini görmüş acıklı hâdiseler 
duymuş olduğumdan aleyhinde bulunmuştum. 
Fakat sonradan bâzı arkadaşlarımla yaptığım gö
rüşmeler neticesinde beni bu mevzuda ikna etti
ler. Şu yolda ikna ettiler ki, bendeniz at yarışla
rında çok acı sahnelere şahidoldum. istanbul'da, 
Ankara'da, İzmir'de at yarışları münasebetiyle 
hakikaten kendi bütçesinin hacmini aşmak sure
tiyle bahsi müşterekin küçük mikyasta olması lâ-
zımgelirken bunu genişleterek evlerini satanla
rı, intihar edenleri görmüş bir arkadaşınızım. 
Onun içindir ki, 1948 senesinde bendeniz bir tek
lif hazırlamıştım. Bu teklifte at yarışlarının bah
si müştereklerinin bir nizama bağlanmasını iste
miştim. Bu işte bu kanuna muhalif olmadığınım 
sebebi bahsi müşterek hususunda nizamnameler 
yapılacak, teminatlıdır. Şimdi teminat verilmekte 
ve denilmektedir ki, şu, şu, şu şartlarla biletler 
satışa çıkarılacaktır. Ama bunlar kanuna girme
melidir, deniyor. Bir maddenin ilâvesini istiyen 
Ferid Melen arkadaşımızı bendeniz tasvibetmek-
teyim. 

Arkadaşlar her halde bir zühul olarak Vekil 
Bey «Nizamname » yapılacak, dediler. Bir defa 
altıncı maddede nizamname değil talimatnamedir. 
Nizamname olsa idi iştirak edecektim. Fakat al
tıncı maddeye göre talimatname olunca malûmu-
âliniz talimatnameler kuvvetini kanun maddele
rinden alırlar; eğer nizamname olsaydı daha ge
niş yollarla murakabe altına konabilirdi. Gerek 
nizamname, gerek talimatname olsun, ben bu 
cihete ilişecek değilim. Ancak kuvvetlerini kanun 
maddelerinden almalıdırlar. At yarışlarında na
mütenahi serbestliğe mukabil futbol müsabakala
rında yapılacak bahsi müştereklerin kayıt altına 
alınması çok yerinde olur. Yalnız talimatname, 
nizamname esaslarını hülâsa olarak geçmiş olan 
kanun maddelerinden, hükümlerinden alsın. Bu 
bakımdan iki husus hakkında hüküm vaz'etmeli
dir. İki buçuk lira üzerinde biraz serbesti bıraka
lım. Çünkü iki buçuk lirayı âzami ve asgari ola
rak ele almıyalım. Şartlara göre ayarlasınlar, bel
ki bir lira yaparlar. Hükümet olarak bizden daha 
iyi tesbit etmişlerdir. Birinci olarak yaş tahdidi 
ele alınmalı ve madde içine konulmalıdır. Yalnız 
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burada bir nokta var. Saym Vekil dediler ki, bir 
taneden fazla almamıyacaktır. Bunun kontrolü 
nasıl olacaktır? Biliyorsunuz ki, bu biletler yalnız 
bir gişeden satılmıyacaktır. Bir gişeden satılsa 
belki, (sen az evvel aldın, bir daha alamazsın.) 
denebilir. Hüviyet varakasına gelince; bundan 
benim anladığım nüfus cüzdanıdır. Rica ederim; 
hangimizin nüfuz cüzdanı daima yanımızda taşı
nır? Sonra nüfus cüzdanı olsa bile buna nasıl 
bir işaret yapacaklar ki, bilet alıp almadığı tes
bit edilebilsin. Aksi takdirde bir gişeden bilet 
alan ikinci, dörüncü, beşinci gişelere gider ve ye
ni biletler alır. Ben bu kanunun ve bu maddenin 
kül halinde aleyhinde değilim. Yalnız verilen te
minatın sureti tatbiki hakkında tereddüdüm var. 
Onun için temenni ediyorum: Bendeniz de böyle 
bir ilâve düşünüyordum. Bu maddeden sonra 3 
ncü maddeye ek olarak düşünyordum. Fakat 
mademki arkadaşımız takaddüm etti, teklifime lü
zum kalmadı. Bir defa yaş haddi muhakkak mad
deye girmelidir. Talebe kaydı da girmelidir. Ta
lebe deyince arkadaşlar, burada tereddüt uyanı
yor, çünkü yüksek tahsil gençliği de vardır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Nizamnamesinde kayıt konacak
tır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Zanne
dersem, yaş kaydının konulması kâfi gelecektir. 
Sadece yaş meselesi bu işi halleder. Para husu
sunda bendeniz ısrar etmiyorum. Çünkü, duru
ma göre bu, 2,5 olabilir, bir lira olabilir. 

Sonra, «bir taneden fazla alınamaz» hükmü
nün de tatbik kabiliyeti yoktur, Sayın Ferid Me
len Bey. Ben sizinle hemfikirim ama bunun tat
bik kabiliyeti yoktur. Bunu nasıl kontrol edecek
siniz; edemezsiniz Beyefendi. Aynı nüfus cüzdanı 
ile gişe gişe dolaşacak ve bu işi elliye, yüze veya 
bine götürecekler. 

Muhakkak yaş kaydının maddenin içerisine 
konulması hususunda arkadaşlarımla hemfikirim. 

RElS — Kemal Sanibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 

— Muhterem arkadaşlarım, bendeniz yaş 
kaydı da konsa, iki buçuk lira da dense, on 
lira da dense, netice itibariyle futbol bahsi 
müşterekinin kumar olduğuna, gayriahlâki ni
zam tesis etmekte bulunduğumuza kaaniim ta
mamına muarızım. 

ABDULLAH AKIN (Zonguldak) — Tay
yare piyangosu da kumar mı? 
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KEMAL SARllBRAHlMOĞLU (Devamla) 

Tayyare piyangosu ingiltere ve Amerika'da 
menedilmiştir. 

Yalnız bir hususu mücerret hukuki yön
den tesbit etmek için kürsiye gelmiş bulunu -
nuyorum. Biraz evvel Sayın Vekilden sora
caktım, fakat Sayın Reisin azizliğine uğradım, 
soramadım. 

Muhterem arkadaşlar, Maarif Vekili arka
daşımız burada izah ettiler, yabancı memleket
lerde nizamnameler birtakım esasları tesbit 
etmiştir, yaş kaydı, talebe kaydı vesaire gibi, 
dediler. Yalnız onların Anayasasının acaba 
bu mevzuda nizamnamelerle birtakım esasla
rın tesbitine müsaade edip etmediğini, tabiî 
(haklı olarak söylemediler. 

Bizim Anayasanın 52 nci maddesini müsa
adenizle okuyorum. «îcra Vekilleri Heyeti, 
kanunların suveri tatbikıyesini irae veyahut 
kanunun emrettiği hususatı tesbit için ahkâ
mı cediyeyi muhtevi olmamak ve Şûrayı Dev
letin nazarı tetkikinden geçirilmek şartiyle 
nizamnameler tedvin eder. 

Nizamnameler Reisicumhurun imza ve Ha
niyle mamulünbih olur. 

Nizamnameler kavanine mugayereti iddia 
olundukta bunun mercii halli Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir.» 

Arkadaşlarım, bir kere şu kanunun gerek 
mucip sebepler lâyihası gerekse umumi bir pren
sip hükmü olan 1 nci maddesi, yaş ve saire, her 
hangi bir kaydı nizamnameye koymaya müsait 
değildir. Mutlak umumi bir hüküm. Ne diyor bi
rinci madde? Okuyorum. «Türkiye'de Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğünce tertiplenecek 
futbol müsabakalarında müşterek bahisler ter
tibi ve yürütülmesi (hak ve salâhiyeti mezkûr 
umum müdürlüğe aittir.» Umumi bir hüküm. 
Bu hükme göre nizamnameye istisnalar vaz'ı, 
yaş haddi ve talebe kaydının konulması müm
kün değildir. Nizamnameye böyle yeni bir hü
küm dercedilecek, Şûrayı Devlete tevdi edile
cek olursa belki Şûrayı Devlet bunu kabul et-
miyecek, belki Şûrayı Devletten çıktıktan son
ra herhangi bir milletvekili buna itirazla mad
denin üçüncü fıkrası gereğince Meclis tarafın
dan bunun tadil, iptal veya ilgası cihetine gidi
lecektir. Yani demek istediğim şudur ki, Sa
yın Vekilin hakikaten inandığım hüsnüniyeti-
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ne rağmen samimî beyanına rağmen - gerçi 
kendileri bizim samimiyetimize inanmadılar 
amma biz kendisinin (hüsnüniyetine ve sami
miyetine «Aksi sabit oluncaya kadar hüsnüni
yet asıl» olduğuna göre inanıyoruz - bu sözle
rini yerine getirememek durumunda kalacak
lardı ki sözünü yerine getiremiyen bir Veki
lin siyasi istikbalinin parlak olmıyacağmı 
takdir edersiniz. Onun için şahsını saydığım 
Vekilin ileride müşkül durumda kalmaması 
için bu realiteyi ve Anayasanın sarih hükmünü 
kendilerine bir dajıa âcizane hatırlatmayı fay
dalı buldum. 

Sonra talimatname dediler. Talimatname
ler kanunlara hiçbir zaman aykırı olamaz. Ge
rek Sayın Maarif Vekili gerekse Bütçe En
cümeni Sözcüsü Behzat Bilgin Beyefendi; açık 
açık bu altıncı maddenin talimatname mefhu
munun nizammame olarak kabulüne iştirak 
edeceklerini söylediler. 

Halbuki böyle de olsa, talimatname olarak 
da kalsa, nihayet hukukta bir kıyas esası 
caridir, mademki nizamname ile kabul edilen 
esaslar aJhkâmı cedideyi muhtevi olamaz tali
matname hükümlerinin de ahkâmı cedideyi 
muhtevi olmaması icabeder. 

Bu itibarla arkadaşlar, ben şahsen bu mev
zua tamamen muhalifim. Yalnız «Ehveni şer'î 
ihtiyar etmek doğrudur» prensibine tebaan 
hiç değilse yaş kaydının talebe kaydının ka
nuna ilâvesi lâzımdır. Bu lüzumu da zaten Sa
yın Vekil ve sözcü kabul etmişlerdir. Madem
ki kabul ediyorlar, ileride Anayasanın hükmü 
icabı yerine getiremiyecekleri bir vaitle bu 
kanunu Meclisten çıkarmaya çalışmalarım 
rica ederim, bu suretle zararı asgari had
de indirmeye matuf teklifi kabul etsinler, 
iştirak etsinler ve bu suretle en az zararlı şek
liyle bu kanun Meclisten çıkmış bulunsun. 

Mâruzâtım bundan ibarettir efendim. 
REÎS — Marif Vekili, buyurun. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Arkadaşımız huzurunuzda beyanatı
mıza rağmen ingiltere'de futbolda bahsi müşte
rekin menedildiğini ifade ettiler. Zühulleri var-. 
dır. 

KEMAL SARIIBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Ben piyangodan bahsettim. 
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MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI I 

— Ben bahsi müşterek zannettim. 
Amerika kabul etmemiştir. 
Ferid Melen'e gelince; arz ettiğim gibi, ka

nunu daha iyi tatbik edebilmek için bunun ni
zamname ve talimatnamelerinde hüküm taşıma
sında fayda görürüz. Hem mekanizmanın iyi 
işlemesi hem de huzurunuza daha esaslı gelebil
mek bakımından. Yalnız bir noktaya iştirak 
ederiz; 6 ncı maddede talimatname deniyor* 
Tensip ederseniz nizamname diyebiliriz. Bu su
retle huzurunuzda vadettiğimiz hususların o ni
zamnamede her halükârda yer alacağını takdir 
buyurursunuz. 

REİS — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar; esasen talimatnamenin Anayasamızda 
yeri yoktur. Talimatname eşhası salise için, va
tandaşlar için hüküm ihtiva edemez. Binaenaleyh 
riayeti de zaruri değildir. Talimatname daire
lerdeki memurlara kanunları izah eden bir ta
limattan ibarettir. 

Bu sebeple sonuncu maddedeki «talimatna
me» kelimesi esasen yanlıştır. Bununla beraber 
vekil beyin bunu burada ifade etmesi yerinde 
olmuştur. Bendenizin teklif ettiğim hükümler, 
esas hükümlerdir. Biz bir inhisar ihdas ediyo
ruz. Bir işletme kuruyoruz, bu işletmenin riayet 
•edeceği asgari esasları hüküm olarak, emir ola
rak koymamız lâzımdır. Hükümet veya bu iş
letmeyi işletirken bu hükümleri riayet etmeli
dir. Bu hükümleri koymazsak yarın iktisadi şart
lar şunu icabettirir, bunu icabettirir diye, işin hu-
husiyeti gelişi, gidişi bunu icabettirir diye nizam
nameye pekâlâ başka hükümler konabilir. Biz bu
rada menetmezsek düşüncelerde değişiklikler hu
sule gelebilir. Ya,ş kaydı düşürülebilir, iki bu
çuk lira bir had arttırılabilir, v. s. Nihayet bir 
devlet idare ediyoruz. Kanunlarla idare edilen 
bir devlet idare ediyoruz; bu şahsi bir idare sis
temi değildir ki; sözlerin değeri olsun. Kanun
lar ve hükümler esastır. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? Yok. Bu
yurunuz, Vekil Beyefendi, bir sual var, efendim. ı 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Bir şahsın 
bir tek bilet almasını nasıl temin edeceksiniz, 
efendim? 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Efendim, Nizamnamesinde bir tek | 
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bilet alınacağı hükmü mevcut olacaktır. Bir bi
letten fazla alanlar olursa bu biletlerin icapla
rından istifade edemezler. Dünya mevzuatını 
ve tatbikatını tetkik edenler bilirler ki, bunun 
için geniş bir teşkilât kurulur, memleketlerin 
en medeni vasıta ve makinaları vaz'edilir, kont
rol edilir. Bilette adresi vardır, adı ve soyadı 
vardır, biletin geldiği bölge ve mıntıka \ ardır, 
kontrol memurları ve makinaları vardır. Farz 
buyurunuz ki, bir şahıs 100 bilet aldı, bu bi
letlerin 99 u bâtıldır. O 100 bjletin muhakkak 
ayrı bir isme ve adrese kayıtlı olması iktiza eder. 
Eğer bilet adına yazılı değil veya adresim ihti
va etmez veya talimatnamedeki şu noksanı bu
lunursa bâtıldır. Talimatname esasen ona bir 
biletten fazlasını almaya imkân vermez. 

Teşkilât her türlü kontrol, tevzi ve çeşitli 
servisleri ihtiva eden ve makinalarla çalışan, bir 
kuruluştur. Bu, nizamname dışında ve ona ay
kırı olarak bilet satış ve tevziine imkân vermez. 

REİS — Birkaç sual var. Buyurun Turgut 
Yeğenağa. 

TURGUT YEĞENAĞA (Adana) — Futbol 
bahsi müştereklerinden ne kadar gelir tahmin 
ediyorsunuz? Diğer memleketlerden rakamlar 
verdiniz. Memleketimizde neye baliğ olabilecek
tir, tahmininiz nedir? 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — 50 milyon lira kadar tahmin ediyo
ruz. 

TURGUT YEĞENAĞA (Adana) — Efen
dim, ikinci sualim; ilk tesis masrafının, ge
rek personel ve gerekse bina olarak ne kadar ola
cağını tahmin ediyorsunuz? 

Üçüncü sualim : Bir nebze arkadaşımız Beh-
zat Bilgin temas ettiler, bahsi müşterekin pos
talanacağından bahsettiler. Postalanmada emni
yet tahakkuk edebilecek midir, bundan emin mi
siniz? 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Efendim, arkadaşımız üç sual tevcih 
buyurdular. 1 nci suale cevabım : Bu bir işlet
me masrafı olacaktır. Bu, Bütçe Encümenin
de de mevzuubahis olmuştur. Biz bu işin diğer 
memleketlerde olduğu gibi bir müesseseye veril
mesini derpiş etmiştik. Ve yine kanunda var
dır, millî bir müesseseye verilmek suretiyle ilk 
işletme masraflarının onun tarafından tekabbül 
edilmesi gerektir. Fakat Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü tarafından işletilmesi mevzuubalüs 
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olduğuna göre, elbetteki ilk tesis masraflan bu I 
müessesenin bütçesine konacaktır. Kanunu lüt
fedip kabul ederseniz, artık bu işte çalışmanın 
lüzumu aşikâr olur, ilk tesis masraflarının neye 
baliğ olacağını anlamak kolaylaşır. 

İkinci sual olarak, gelirini arz ettim. 
Üçüncü sual, posta emniyeti, hamdüiillâh, 

bugün memlekette muhaberede posta emniyet
sizliği diye bir şey mevzubahis değildir ki, em
niyeti hakkında bir maruzatta bulunayım. 

KEMAL SARllBRAHlMOĞLU (Adana) 
— Anayasanın 52 nci maddesinde nizamnameler 
kanunlar tedvin edildikten sonra onların sureti 
tatbiki hakkında Vekiller Heyetince Şûrayı Dev
letin tetkikinden geçmek suretiyle yapılacağına 
göre Vekiller Heyetince hazırlanan bu tadil tek
lifi Şûrayı Devletten geçmediği takdirde Vekil 
Beyin vaad buyurdukları hususlar bu kanuna 
tatbik edilemiyeeektir. Edilecekse bunu nasıl 
izah ederler? 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Efendim, Mecliste kabul edilmiş 
bir kanunun tanzim edilmiş nizamnamesi Vekil
ler Heyetince elbetteki tasdik edilir. Ve nihayet 
bu nizamname mevzuunda Şûrayı Devletle Hü
kümet arasında bir ihtilâfı efkâr olursa, bu da 
halledilir. 

REİS — Başka sual yoktur. Danyal Akbel, 
buyurun. 

DANYAL AKBEL (İzmir) — Vazgeçtim. 
REİS — Yeni bir madde konulması hakkın

daki Ferid Melen'in evvelce okunan takririnin 
metin kısmını tekrar okuyoruz. 

«Madde 3. —- Bu kanun gereğince tertip edi
lecek müşterek bahislerin bedeli 250 kuruştan 
fazla bilet çıkarılamıyacağı gibi bir kimseye bir
den fazla bilet satılamaz. Ortaöğretim öğrencisi 
kimseler katî surette bu oyuna katılamazlar.» 

Ankara Van 
llyas Seçkin Ferid Melen 

REİS — Ferid Melen ve bir arkadaşı tara
fından teklif edilen üçüncü madde hakkındaki 
takriri dinlemiş bulunuyorsunuz. Takriri reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen- | 
ler... Takrir reddedilmiştir. 

Esas üçüncü maddeyi okuyoruz efendim. 

MADDE 3. — Müşterek bahisten elde edile-
cejş hasılattan zaruri masraflar çıtlıktan sonra I 
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bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahipleri-
nef ne miktarının Beden Terbiyesi Umum* Mü
dürlüğüne aidolacağı bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

REİS — Nüzhet Ulusoy, buyurun. 

NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Vazgeç
tim, efendim. 

REİS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Arkadaşlar, 

bu, kanunun tatbikatı ile ilgili maddelerden bi
risidir. Aynı mevzu ile ilgili altıncı madde de 
vardır. Birisinde müşterek bahis hasılatından za
ruri masraflar çıktıktan sonra ne miktarının bi
let sahiplerine, ne miktarının da Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğüne aidolacağı yazılı bu
lunmaktadır. Altıncı maddede de bütün bu ka
nunun tatbikatı ile alâkalı bir talimatnamenin 
çıkacağından bahsedilmektedir. Her iki maddede 
de tatbikatı tâyin eden hükümler nizamname ile 
tâyin edileceği ifade edilmektedir. Bu itibarla 
altıncı madde ile üçüncü maddenin tevhidi sure
tiyle her ikisinin birlikte müşterek altıncı mad
de olarak bir madde haline getirilmesini rica 
edeceğim. Bu iki madde bunları tertip ve tan
zim eden hükümleri ihtiva eylediğine göre; 
üçüncü ve altıncı maddelerin her ikisinin bir 
madde halinde tedvininin uygun olacağını zan
nediyorum. Bu, kanun tekniğine de uygundur. 
Bu itibarla 3 ncü maddenin tayymı ve madde 
sayısının teselsül ettirilerek beşinci madde ye
rini alacak olan 6 ncı maddenin, takririmde 
gösterdiğim şekilde kabulünü teklif ve rica edi
yorum. 

REİS — Kemal Eren. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar? 

kâdaşlar, Hükümet tarafından getirilen 3 ncü 
maddede, bu müşterek bahislerden elde edilecek 
hasılatın, yüzde 5 i geçmemek üzere, bir mikta
rının belediyelere bırakılması derpiş edilmişken, 
Adliye ve Bütçe Encümenleri bunu çıkartmış
tır. Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile beledi
yeler Beden Terbiyesi Bölge müdürlüklerine bir 
hisse verirler. Hiç olmazsa, Hükümetin derpiş 
eylediği veçhile, yüzde beşi geçmemek üzere bir 
hisseyi belediyelere terk edecek olursak, beledi
yelerin bu yoldaki hizmetlerinde kolaylık temin 
etmiş oluruz. Hükümetin teklifi bu yoldadır. 
Bendeniz, 3 ncü madde olarak Hükümet tekli-
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finin kabul edilmesini rica ediyor ve bu hususta 
da bir takrir veriyorum, kabulünü rica ediyo
rum. 

REÎS — Madde ile ilgili takrirleri okuyo
ruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler 

tertibi hakkındaki kanun lâyihasının 3 ncü mad
desine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif 
eyleriz. 

Konya Konya Balıkesir 
H. ölçmen H. Â. Keymen M. S. Esen 

Kütahya Konya Konya 
A. t Gürsoy H. R. Atademir R. Gökmenoğlu 

Kütahya Antalya Erzurum 
K. özer A. Tokuş A. Eryurt 
Samsun Konya Hakkâri 

N. Ulusoy N. Tahralı Ü. Seven 
îzmir Konya Giresun 

S. Akçiçek A. S. Kaynak H. Bozbağ 
Samsun Konya Siird 

H. Tekay S. Soylu S. Bedük 
Kastamonu Edirne Manisa 
H. Dura R. Nasuhioğlu Ş. Ergin 
Erzurum Konya izmir 
M. Fırat M. Bağrıaçık B. Uz 

Afyon Karahisar Yozgad . Samsun 
O. Talu T. Alpay ö. Güriş 
Samsun Konya Konya 
F. Şen ö. Şeker O. Bibioğlu 
Konya Erzurum Artvin 

M. Güzelkılmç S. Erduman M. Bumin 
Konya Samsun Bolu 
S. Sayın F. Tüzel S. Kadirbeyoğlu 
Samsun Kayseri Bolu 

A. Saraçoğlu A. R. Kılıçkale N. Tütüncüoğlu 
İstanbul Tekirdağ Kayseri 

A. N. Bekdik I. özdoyuran H. Kurmel 
Gazianteb Çorum Trabzon 
S. tnal S. Baran P. Sanaç 

Gazianteb îsparta Balıkesir 
î. Dai S. Bilgiç M. iştin 

Erzurum Diyarbakır 
H. Numanoğlu H. Ülkü 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne ait 
miktardan % 5 kadarı dördüncü maddede yazılı 
maksatlarda sarf edilmek üzere Türkiye Kızılay 
Cemiyetine verilir, 
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Yüksek Riyasete 

Şifahen arz ettiğim gibi üçüncü madde olarak 
Hükümetin üçüncü maddesinin kabulünü arz 
eylerim. 

Amasya 
Kemal Eren 

Yüksek Riyasete 
Lâyihanın üçüncü maddesi ile altıncı madde

sinin tevhidi suretiyle altıncı madde olarak bı
rakılmasını ve maddenin aşağıdaki şekilde ted
vinini teklif ediyorum. 

Tokad 
Şahap Kitapçı 

Madde 6. — Müşterek bahisden elde edilecek 
hasılattan zaruri masraflar çıktıktan sonra ba
kiyenin ne miktarının kazanan bilet sahiplerine, 
ne miktarının Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğüne aidolacağı ve bu kanunun sureti tatbiki 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce ve usulü 
dairesinde meriyete konacak nizamnamede gös
terilir. 

REÎS — Her üç takriri dinlemiş bulunuyor
sunuz... Buyurun Maarif Vekili. 

MAARÎF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Efendim, müsaade buyurulursa, bu 
kanunun kabulü halinde, Beden Terbiyesine ay
rılacak olan gelir, bilaistisna memleketin bü
tün spor sahalarına, bütün vilâyetlere ve kaza
lara hizmet edecek bir şekilde tevzi > ve tahsis 
edilecektir. Bu sebeple bundan bir hisse ayrıla
rak bâzı belediyelere verilmesine iştirak etmi
yoruz. Saniyen, Kızılaya gelince, bu da usule 
uygun değildir. B'iz Kızılaydan istiane ederken, 
Kızılaya da hisse ayrılması halinde, (Şimdi 
Danyal Bey arkadaşım da Çocuk Esirgeme Ku
rumunun spor faaliyetleri vardır, diyor.) muh
telif iktisadi ve menafii âmmeye hadim dernek
ler de bir bir gelir, bize de hisse ayırın, derse; 
bu kanunun tatbiki gayrimümfcün bir hal alır. 
Dünya mevzuatında da böyle bir şey yoktur. 
Bu takrirlere iştirak etmiyoruz, efendim. 

REÎS — Karay avuz. 
SELÂHATTlN KARAYAVUZ (Trabzon) 

— Vazgeçtim. 
REÎS — Cevat Bey. 
ADLÎYE ENCÜMENİ REÎSl CEVAT ÜL

KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Kemal 
Eren arkadaşımızın verdiği takririn kabulüne 
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ve bu şekilde bir Eğlence Resmi mahiyetinde 
telâkki edilerek belediyelere bir hisse verilme
sine imkân görmemekteyiz. Zira Eğlence Resmi 
namı altında belediyeler kendi mahallerinde 
mevcut her türlü spor teması için ve eğlence 
yerlerine giriş için verilen biletlerden bir resim 
'almaktadır. Bu suretle bir gelir membaı bul
maktadır. Buradaki hal ise doğrudan doğruya 
bir bahsi müşterek tahmini varakasının mahal
linde satışından ibarettir. Burada yine Belediye 
Eğlence resimleri bu mevzu içerisine konulacak 
ve her hangi bir hak doğmaksızın belediyelere 
cibayet usulüne gitme gibi bir imkân bahşedil
miş olacağından, mevcut ve mer'i mevzuatla bu 
şekil kabili telif olamıyacaktır. Maarif Vekili 
arkadaşımızın beyanı yerindedir. 

REÎS — Danyal Bey. 
DANYAL AKBEL (izmir) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanunun maksadı, spor sahası ve 
tesislerinin vücut bulması ve ona gelir sağlama
ya matuftur. Kızılay gibi, Verem Cemiyeti gibi 
müesseselere hisse ayıracak olursak arkasından 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve saire gelir. Bu 
takdirde kanunun gayesi tahakkuk etmez. Bu 
itibarla esasen encümende uzun uzadıya görü
şülmüş ve arkadaşların ittifakı ile kabul edil
miş ve Heyeti Umumiyeye bu suretle gelmiştir. 
Maksadından gayrı bir yere hisse ayrılması doğ
ru olmaz, takrirlerin reddini rica ediyorum. 

REÎS — Nüzhet Ulusoy. 
NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Muhterem 

arkadaşlar, ben Kemal Beyin /teklifine tamamen 
iştirak 'ediyorum. 'Sayın Maarif Vekilimiz Hükü
met olarak böyle 'bir görüşe, yani bu alınacak 
paradan muayyen bir hissenin şu veya bu ce-
miye't ve teşekkülllere ayrılmasına muhalif ol
duğunu ifade ettiler. Halbuki Hükümeftin,tekli
finde % 5 nispetinde bir resmin alınması husu
su mevcuttur. Dem'ak ki; Hükümet evvelâ dü
şünmüş taşınmış böyle bir teklif hazırlamış. 
Maarif Komisyonundan ıbu teklif geçmiş. Ad
liye Komisyonunda sadece Eğlence Resminin hu
dutları, 5237 sayılı Kanunun 26 ve 27 nci mad
delerinin Mr'bdrlerine taallûk ed'en hususlarının 
münakaşasına ıgirişilmiş, ondan sonra da red-
delîmiş. Bütçe Komisyonu da aynen buna uy
muş. Türkiye'de beledıiyeler senelerden beri 
gelirlerinin % 4 ünü Beden Terbiyesine vermek
tedirler. Şöyle bir şey den'eoek; hiçbir belediye 
vermez. Bunliar lâftır. Verdiler ve verdik. Ve 
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mukabilinde ide hiçjbir sş'ey görmedik. Acaba bu 
parayı veren belediyelerin verdikleri yüz bin
lerce liranın hesabını tkim verecek? D'emek ki, 
bu 'hisseyi vermiyen belediyelerin durumu böy
le bir hüküm çıkmasına «ebeboluyor. Ben de 
sizler gibi sporcu gençliğin spor tesislerine böy
le bir ikamın vesilesiyle kavuşmasına tarafta
rım. Ancak senelerden beri yüz binlerce lirayı 
lesirgemiyen belediyelere, Eğlence Resmînin ma
hiyeti şöyle veya böyledir diye hasılatın % 5 ini 
vermekten çekinmek doğru değildir. Ben bu 
fikre iştirak etmemekteyim efendim. 

REÎS — Efendim, takrirleri tekrar okutup 
reylerinize arz edeceğim. 

(Tokad Mebusu Şahap Kitapçı 'nın takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Üçüncü ve altıncı maddelerin bir
leştirilmesini tazaımmun eden bu takriri 'reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenl'er.. 
Reddedilmiştir.. 

(Amasya Mebusu Kemal Eren'in takriri tek
rar okundu.) 

(Anlaşılmadı sesleri) 
REÎS — Efendim, Hükümetin getirdiği 3 

•ncü maddenin kabulünü tazâmmun >eden bir 
takrirdir. Encüm'en buna iştirak -etmemektedir. 

Teikrar okuyoruz. 
(Amasya Mebusu Kemal Erenin 'takriri tek

rar okundu.) 
REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ufak 

bir 'ekseriyeltle reddediltoişltir. 
Bir takrir daha var okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Lâyihanın üçüncü maddesine su fıkranın 

eklenmesini teklif ederimi. 
Tokad 

Şahap Kitapçı 

«Bahsi müşterekten elde edilecek gelirin 
% 20 si federasyona dâhil spor kulüplerine bı-. 
rakılır.» -

REÎS — Takriri dikkate alanlar.. Dikkate 
almıyanlar.. Takrir reddedilmiştir, efendim. 

Himmet ölçmen Ve arkadaışlarınm takririni 
tekrar okuyoruz efendim. 

(Konya Mebusu Himmet Ölçmen ve 49 ar
kadaşının takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. E'tmJyenler.. Takrir reddedil*-

I iniştir. 
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Başka takrir olmadığına tgötfe maddeyi .rey

lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et'miyen-
ler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğünce temin olu
nan meblâğ her nevi spor saha ve tesisleri vücu
da getirilmek, idamelerini sağlamak, her türlü 
spor alet, vasıta ve malzemesi tedarik etmek ve 
her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi 
Türk sporunun gelişmesine yararlı işlere sarf 
edilmek üzere bir taraftan mezkûr umum mü
dürlüğün varidat bütçesine ira+, diğer taraftan 
masraf bütçesinde açılacak bir fasla tahsisat kay
dolunur. 

Bu mebaliğden sene sonunda sarf edilmiyen 
miktarlar ertesi yıla devrolunur. Senesi içinde 
üçüncü ve dördüncü maddeye göre yapılan sar
fiyatın nerelere sarf edildiği bütçe lâyihasına 
eklenecek bir cetvelde gösterilir. 

REİS — Madde hakkında Nusret Durakbaşa. 

NUSRET DURAKBAŞA (Maraş) — Efen
dim, kanunun çok büyük işler göreceği gerek 
vekil bey, gerekse bâzı hatip arkadaşlar tarafın
dan ifade edilmiştir. Ancak benim kafamda müp
hem kalan bir husus var. Bu işlerin ne şekilde 
görüleceği, ne miktar para ile görüleceği hak
kında bir tahmin yürütülmüş müdür? Kanamın 
esbabı mucibesinde halen bir kısım vatandaşlar 
arasında bahsi müşterekin tatbik edildiği söylen
mektedir. Zannediyorum, bunun yekûnu çek az 
olsa gerek. Esasen doğuştan böyle müsabakalara 
istidadı olan kimselere münhasır kalacak kadar 
mahdudolan bîr şeydir. Elbette bundan mühim 
bir gelir temin edilecek değildir. Ancak teşkilât
landırılır, umuma şâmil bir hal alırsa belki daha 
areniş bir varidat temin etmek imkânı olacaktır. 
Ama herhalde bu usul Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğüne para temin etmek için seçilmiş en 
iyi ve güzel usul değildir. 

Bu madde temin edilen - paranın sarf yerle
rim gösteriyor. Nereye tahsis edileceği aşağı - yu
karı neler yapılacağını ifade ediyor. Spor saha
larına alât ve edavata verilecektir. Bu hususta 
önceden hazırlanmış bir plânları var mıdır, yok 
mudur, bilmiyorum. Varsa elbette ki, daha fay
dalı olabilir. 

Şurasını arz etmek isterim, kanun hakikaten 
çok methedildi; ilerde inşaallâh alâkalı olan Kim
seleri inkisara uğratmaz. Fevkalâde methedildi. 
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ve hattâ o kadar ki, kimler için söylenmiş oldu
ğunu bilmiyorum, mukabil tarafta bulunan ar
kadaşların bir zaferi kıskandıklarını ve onu ön
lemek istediklerini söylediler... 

REÎS — Konuşmalarınızın madde ile ilgisi 
yoktur, efendim. 

NUSRET DURAKBAŞA (Devamla) — Reis 
Bey buyurduğunuz gibi hareket edeceğim. Spor 
sahası yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak... 
Netice itibariyle gençliğin inkişafına ve cemiye
tin yükselmesine bedenen, manen, ruhan yüksel
mesine yardım edecektir. Zaten Beden Terbiyesi 
Kanununun ve Tüzüğünün ruhu budur. Şimdi 
bahsi müşterekin Beden Terbiyesi Kanununun 
ve Tüzüğünün ruhuna uygun bir şey olup olma
dığı hususunda mütereddidolduğunu ifade et
mek isterim. Beden Terbiyesi Kanununun ve Tü
züğünün esası şudur: Toplu yaşayışı, arkadaşlık 
duygusunu ve yurt sevgisini, yükseltmeye ve 
gençliği içki ve kumar gibi iptilâlardan koru
maya çalışmak. 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere edilmekte olan kanunun 4 ncü 

maddesinin kanunun mucip sebeplerine uygun 
olarak aşağıda, yazılı şekilde tadilini arz ederim. 

Çorum Mebusu 
Yakup Gürsel 

Madde 4. — 3 ncü madde gereğince Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğüne tefrik olunan meblâğ 
her nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirmek, 
idamelerini sağlamak maksadiyle sarf, edilmek üze
re bir taraftan mezkûr Umum Müdürlüğün vari
dat bütçesine irat diğer taraftan masraf bütçe
sinde; 

1. Spor saha ve tesisleri, 
2. Spor saha ve tesisi idame masrafları 
Namı altında açılacak iki fasla tahsisat kay

dolunur. 
Bu meblâğdan sene sonunda sarf edilmiyen 

miktar ertesi yıla devrolunur. Senesi içinde 
sarf edilen miktarların nerelere sarf edildiği 
bütçe lâyihasına eklenecek bir cetvelde gösteri
lir. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — İştirak etmiyoruz. 

REİS — Okunan takriri dikkatinize arz edi
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. 
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Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerine ay
kırı olarak futbol müsabakaları müşterek bahsi 
tertip veya idare edenler veya bunlara ait bilet
leri bilerek satanlar ve dağıtanlar ve sattıran
lar veyahut dağıttıranlar mahallin en büyük 
mülkiye âmiri tarafından zabıta marifetiyle men-
edilir. Haklarında tutulacak zabıt ile birlikte, 
mahkemeye tevdi olunurlar. Bunlar hakkında 

% 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası veya iki aydan iki seneye kadar hapis ce
zası hükmolunur. 

R E Î S — Muammer Akpmar. 
MUAMMER AKPINAR (Ankara) — Efen

dim, kanuna esasen mıfhaliftik. Fakat, Yüksek 
Heyetiniz kanunun heyeti^ umumiyesini kabul 
edip maddelere geçtikten sonra, bize düşen va- . 
zife, bunun Türk n\illeti için hiçbir zarar tevlid-
etmeden âzami fayda sağlamasını temin etmek-

. tir. . 
Yalnız burada bir noktaya temas edeceğim. 

5. nci maddede, bu kanun hükümlerine aykırı 
olarak şu veya bunu yapan, deniyor ve 1>u kanu
nun hükmüne aykırı hareket edenlerin cezalan
dırılması isteniyor. Bu kanunda aşağı - yukarı 
bilet satanlara karşı bir hüküm yoktur. Vekil/ 
Bey, brr nizamnamenin yapılacağından bahsetti. 
Bilet miktarı, satışı ve sairesi hakkında bir hü
küm kanunda yoktur. Yarın mahkemeye gittiği
miz zaman, bir avukat olarak pekâlâ; «Efendim, 
burada müvekkilimin kanuna aykırı bir hareketi 
yoktur; kanunda böyle bir hüküm yoktur ki» 
denilebilir. Vekil Beyin nizamnamelerle bunlar 
temin edilecektir, dediği hükümler, bu kanuna 
koymadığımız için, idare âmirlerini de menet
meye sevk edemiyecektir. 

Daha evvel arkadaşım ,• izah etti, söz alacak
tım, onun için almadım, bu madde münasebe
tiyle söylüyorum, nizamnameler, kanunda mev-
cudolmıyan hükübıleri ihtiva etmez. Vekil Bey, 
buna bir çare bulsunlar. ~~ 

REÎS — Maarif Vekili. 
MAARÎF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı^ — Efendim, kanunda sarih hüküm var. 
Bir kere' birinci madde ile müşterek bahis mü
sabakalarını tertibetmek salâhiyetini Heyeti Ce-
lileniz Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne ye
riyorsunuz. 
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Şimdi Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü

nün tertibetmediği her hangi bir müsabaka bu 
kanun hükümlerine aykırıdır. Yani müsabakayı 
bir başkası tertibederse, idare ederse, bu müsa
bakaya ait bilet ve davetiye dağıtırsa, bu mad
deye göre ceza görür, madde sarihtir. 

REÎS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KÎTAPÇI (Tokad) — Arkadaşlar, 

madde o kadar sarih değildir. Bu kanun hüküm
lerine aykırı olarak futbol müşterek bahsi ter-
tibedenler, deniyor. Yani bu kanunun kabul et
tiği müessesenin dışında bir müessese bir futbol 
bahsi müştereki tertibetmişse, biletini satmışsa, 
bu cezayı görür. Bu kanunun içinde kalan bir 
suç işlenmişse ne olacaktır? Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün tertibettiği bir futbol bahsi 
müşterekinde bilet tahrif edilmiş ise, başkasına 
satılmışsa o zaman umumi hükümler dairesinde 
muamele görür, diye ifade eden arkadaşlarıma 
şunu söyliyeyim ,ki, Türk Ceza Kanununun 
umumi hükümleri burada derpiş • edilen cezadan 
daha çok hafiftir. Ancak, 526 ncı madde ile tec
ziye imkânı vardır. Bu kanunun çerçevesi içinde 
kalan hareketlerle bu kanun dairesinde çıkarıla
cak vesikalarda ve bu kanun dairesinde kurula
cak müesseselerde vâki olacak usulsüz muame
leler ve biletlerde yapılan tahrifatı içine almı-
yan, ve kanunun metninde bulunmıyan bir suçu 
nizamname ile ihdas etmek güçtür. Etmeye kalk
salar dahi hâkim bu takdirde Türk Ceza Kanu
nunun 526 ncı maddesine riaf et etmeye mecbur 
kalacak ve ihdas olunacak suçlar sadece bu ka
nunun- metninde bulunmadığı için kuvvetle ta
kip imkânını göremiyecektir. Arkadaşlarımız 
itiraz ederlerken sarih metin konmasını istemek
tedirler. Deminden beri izahlarından bunu anla
dım. Gerçi, 526 ncı madde nizamnameye muha
lefeti de içine alır. Fakat bir taraftan bu kanun 
dışındaki bir hareketi daha ağır ceza tehdidi al
tında bırakırken öbür tarafta vazifelilerin fiil
lerini ve sair suçları muğlâk bırakmak doğru 
olmaz zannediyorum. Bu itibarla cezai hüküm
lerin yeniden tedvini,uygun olur. 

R E Î S — Hamdı öner. 
HAMDÎ ÖNER (Adana) — Muhterem arka

daşlarım, hususi kânunlarla mütemadiyen suç ih
das edilmesi mahkeme ve adlî vazifeleri çoğalt
makta ve ağırlaştırmaktadır, kadro ihdası, mah
keme tesisi zamanla kâfi gelmemekte ve bizi fa
sit daire içine sokmaktadır. 
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Madde hakikaten gayrivazıhtır. Bu kanuna 

aykırı olarak niüşterek bahis tertibeden Beden 
Terbiyesi teşkilâtının cezalandırılması istenebi
lir. Fakat bu kanuna uygun olarak müşterek ba
his tertibeden hariçteki kimselerin cezalandırılma
ması gerektiği yolunda bir iddiaya yol açabilir. 
Sanki madde; kanun ve nizamnameye aykırı ha
reket eden kimseleri cezalandırıyor. Halbuki mak
sat bunu bir inhisar olarak Beden Terbiyesine 
vermekten ibarettir. Bunun dışında hariçten her 
hangi bir teşkilâtın bu işi kanun dairesinde orga
nize etmesine mâni olmamaktadır. Bu maksat va
zıh olarak anlaşılmamıştır. Bir de mülkiye âmi
rine ve zabıtanın esasen kanunen haiz oldukları' 
'vazifeyi lüzumsuz tekrarlamaktadır. Usule ait 
meselelerin fuzuli olarak ceza metinlerinde yer al
ması tereddüde mahal verir. Elbette mülkiye âmi
ri zabıtaya emir verir, zabıta âmiri zabıt tutar. 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun, suç teş
kil eden hâdiseler hakkında mülkiye âmirine ye 
zabıta âmirine tanıdığı bir vazifedir. Bu vazife
nin ona yani cezalandırılacak fiilleri izahtan iba
ret olan metinde yer alması tamamen kanun tek
niğine aykırı bir harekettir. Bu hüküm olmasa 
dahi Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun ver
diği salâhiyete binaen zabıta suçlular hakkında 
zabıt tutar, suçluları mahkemeye sevk edebilir. 

Bir de bu cezalar çok ağırdır. Ve Ceza Kanu
nundaki ahenk hususi tekliflerle bozulmaktadır. 
Bin liradan on bin liraya kadar ağır para cezası, 
bir aydan üç aya kadar hapis cezası. BunJar çok 
ağırdır. Nihayet ne yapmış"?.. Bir organizatör var, 
birisi üç, dört bileti almış kendisi satmaya kal
kışmış. (Soldan, değil, değil sesleri) Dağıtanlar 
diyor arkadaşlar, öyleyse okuyayım; «Bu kanu
nun hükümlerine aykın olarak futbol müsabaka
ları müşterek bahsi tertip veya idare edenler ve
ya, bunlara ait biletleri bilerek satanlar, sattı
ranlar...» Bu hükümler çok ağırdır. Ceza Kanu
nunda bin liradan 10 bin liraya kadar ağır para 
cezasiyle 1 aydan 3 aya kadar cezayı istilzam eden 
fiiller ile bu fiilleri mukayese ettiğimiz zaman 
arada bir ahenk olmadığı görülür. Ben de fuzu
li birtakım müdahalelere ve ihtarlara mâruz kal
mamak için böyle bir teklifte bulunmuyorum. 
Yalnız bu cezalar çok ağırdır. 

REİS — Maarif Vekili. 

MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Efendim, kanuna aykırı olarak müşterek 

. 1959 C : 1 
bahisli futbol müsabakası tertibedenler hakkında
ki ceza tasrih edilmiş. «Bu kanunun içindeki fiil 
ve hareketlerden dolayı suç işlenirse» bu suçlar 
umumi hükümlere tâbidir arkadaşlar. Misal ola
rak Millî Piyangoyu alalım. Millî Piyango Ka
nunu ile Piyango Müessesesi kurulduktan sonra 
oradaki muamelât resmiyet iktisabetmiştir. Bir 
millî piyango bileti üzerinde tahrifat yapanlar 
resmî evrakı tahrif edenlere ait hükme tabidir
ler. 

Cezalara gelince, arkadaşımız yanlış metni 
okuduklarını ve zühul ettiklerini şimdi kabul bu
yuruyorlar. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Efendim, bi
let resmî evraktan addedilemez. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Türk Ce
za. Kanunu tâyin etmÇtir, beyefendi. 

REİS — Buyurun, Muammer Bey. 

MUAMMER AKPINAR (Ankara) — Efen
dim, benim demek istediğim yanlış anlaşıldı. K a 
nunun metninde olmaz, nizamnameye bâzı hü
kümler konur. Onlar nizamname hükmüdür, aksi
ne hareket, gayet tabiî, ilzam eder. Bu hareketin 
cezası ne ise, kanunda derpiş edilmiştir. Bizi 
hangi halde mahkûm edebilir kanun, onu arıyo
rum. 

Sayın Maarif Vekili mektep talebeleri bunu oy-
myaınaz, imkân yoktur, dediler. - Kabul edersiniz 
ki, filân Jra müessesenin bilet satıcılığını deruhte 
etmiştir. Biletleri alır şuna, buna sattırır bu ara
da da birtakım mektep talebelerine de bileti sa
tar, veya sattırır. Şimdi bu bileti satan 18 yaşın
dan aşağı talebedir. Buna müdahale olunması 
vardır, ceza ile mahkûm olması vardır. Şimdi bi
zim koyduğumuz bu hükümle bunları asla mah
kûm edemezsiniz bir, idare âmiri mâni olamaz 
iki. Binaenaleyh burada tasrih edilmelidir ki, bu 
hüküm, bunu yapacak kimse bakıp korksun. Te
menni etmeyiz, matlubolan hiç kimsenin yapma
malıdır. Ama böyle bir şeyi tahmin etmiyo
ruz. Kurulacak olan teşkilât buna mâni olacak
tır. Fakat ihtimal olarak bir kimse bu yola gider
se bir aydan üç aya kadar hapis cezasiyle ceza
landırılır. Eğer buna mâni olacak bir teşkilât ku
rulsa bile? bilet satışı yapılabilecektir. Cezası bir 
aydan üç aya kadar hapis. Bu bakımdan bir baş
ka müeyyide düşünüp taşınıp konmalıdır, Bu, 
maksadı temine vetmez. 
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REİS — F«rid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, benim de tereddüdümü mucibolan bir nok
ta hakkında Adliye Encümeninin izahat vermesi
ni rica ediyorum. Bu kanunun birinci maddesin
den anlaşılacağı üzere, Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğünce tertiplenecek futbol müsabakala
rına ait bir kanundur, bunun dışında faraza, ku
lüplerin kendi aralarında tertibedecekleri maçiara 
yahut da beynelmilel maçlara sâri değildir. Bina
enaleyh, bu madde sadece bu1 kanun mevzuun^, 
giren işlere taallûk etmektedir. Beynelmilel maç
larda ve kulüpler arasındaki maçlarda böyle bir 
tertibe bu madde cevaz mı veriyor da bu suç ol
ma istidadını gösteriyor? Bunun İıakkanda Adliye 
Encümeni izahat versin. 

REİS — Adliye Encümeni Reisi Cevat Ülkü. 
ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT 

ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem, arkadaşlarım, 
• besinci madde üzerindeki) tereddütleri - izale için 

söz almış bulunuyorum. Mezkûr kanunun birin
ci maddesi doğrudan doğruya bahsi müşterek 
tertibi hak ve salâhiyetini Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğüne vermektedir. » 

İkinci maddede bu hak v<% salâhiyeti yine Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğünün murakabe
si altında tasrih edilen kurumlara, müesseselere 
devredileceğini de âmirdir. Burada birinci ve 
ikinci madde ile hak ve salâhiyet verilen haller 
doğrudan doğruya bir vazife ve mesuliyetin ifası 
demektir. Bundan dolayı umumi hükümlerde 
yani Türk Ceza Kanununda musarrah bulunan 
suçları ve suçların karşılığı ndaki müeyyideleri de 
ihtiva etmektedir. İhmal ve suiistimal, emre 
itaatsizlik umumi hükümlere giren ahvalden
dir. Bu itibarla Şahap Kitapçı ve diğer arka
daşlarımızın tereddütlerine mahal yoktur, bi
rinci ve ikinci maddenin ruh ve mânasında bun
lar mündemiçtir. Bu hak ve salâhiyetin tazam-
mun ettirdiği salâhiyet ve murakabeyi ademiifa 
veya her hangi bir surette ihmal suretiyle ya
pılacak hareketlerde umumi ahkâmın tatbik 
edileceğine kaani bulunmaktayız. 

Beşinci madde; bu kanun hükümlerine ay
kırı olarak, tertiplenmiş bahsi müşterek vara
kalarını basanlar satanlar veya sattıranlar için 
konmuştur. Bunlar umumi ahkâma taallûk et
memektedir. Hamdi' öner arkadaşımız bunla
rın isinin esasen men'i idare âmirlerinin vazi-
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fesi olduğunu belirttiler, bunlar satıldığında 
ne olacaktır diye sdrdulaır. Beşinci madde ida
re âmrilerine vazife vermekle beraber netice 
itibariyle kaza mercilerinin vazifesi icabından 
olduğunu belirtmektedir. Zira idare mercilerine 
bu yetki birdenbire tahassül edecek ve akabin
de süratle el konması icabedecek bir iş için 
mahkemeden her hangi bir karar almadan işifı 
gecikmesine meydan vermemek için konulmuş
tur. Ceza haddi olarak bin liradan aşağı oh 
mamak üzere ağır para cezası veya iki aydan» iki 
seneye kdar hapis cezası hükmolunur, denmiş
tir. Biz Maarif Encümeninde kabul edilmiş 
olan haddi ihtiyari, hâkimin takdirine bırakmak 
suretiyle para ve hapis cezalarını ikiye .ayıra
rak kabul etmiş, hâkime geniş bir takdir hakkı 
vermiş bulunuyoruz. Bu cezanın haddinin yük
sek olmadığı kanaatindeyiz. Zira buna mü
masil tertibedilen piyango Veya sair bahsi müş
tereklerde cezalar biribirine mütenazırdır. Ay
nı zamanda düşünmeliyiz ki, bahsi müşterek 
suretiyle tertibedilen ahval nihayet âmmenin 
itimadına müesses olması lâzımdır. Bu bakım
dan da bu%cezai müeyyideleri tamamiyle suça 
uygun olarak kontalmuş bir ceza haddi olarak 
kabul etmekteyiz. Bilmiyorum, diğer encümen 
âzası arkadaşımız nasıl düşünürler, bilmiyorum. 

Yalnız, Ferid Melen arkadaşımızın tered
düdünü, Adliye Encümeninde yaptığımız mü-
zakerâta binaen izah ve izale edeyim. Bu doğ
rudan doğruya Beden Terbiyesinin tcrtibey-
lediği maçlara aidolan bahsi müşterektir. Yok
sa, bunun dışında hususi anlaşmalarla yapıla
cak maçlarla ilgisi yoktur. 

REİS — Kifayet takriri var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 

5 nci madde hakkındaki müzakereler kâfi
dir. Kifayetin reye konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

i İçel 
Mehmet Dölek 

REİS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi reylerinize 'arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okuyoruz. 
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MADDE 6. — Bu kanunun sureti tatbiki 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce hazırla
nıp Maarif Vekâletince tasdik edilecek talimat
namelerle belirtilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT 
BÎLGlN (izmir) — «Talimatname» kelimesi 
«Nizamname» olacak. 

REİS — Ferda Güley, buyurun. 

FEEDA GÜLEY (Ordu) — Söz almaktîm 
vazgeçtim, fakat.. 

REİS —Ferda Bey, bir yazınız var. 
«6 ncı madde üzerinde söz verilmesini arz 

ve rica ederim» diyorsunuz. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Daha evvel ko

nuştum, vazgeçiyorum. Fakat bir takririm varr 
dır, okunmasını rica ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur, takrirleri 
okutuyorum. * 

Yüksek Riyasete 
Lâyihanın altıncı maddedeki «talimatname

nin» «nizamname» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tokad 
Şahap Kitapçı 

Yüksek Reisliğe 
6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Bursa Erzurum 

Hulusi Köymen Şevki Erker 

Madde : 6. — Bu kanunun tatbik şekilleri, 
müşterek bahse iştirak ^edeceklerin ehliyet şart
ları ve iştirak hadleri bir nizamname ile tâyin 
ve tesbit edilir. 

ŞAHAP KİTAPÇI — (Tokad) 
min bir noktasını izah edeceğim. 

REtS — Buyurun. 

Takriri-

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Bendeniz 
talimatname yerine Nizamname kelimesinin kon
masını takririmde ifade ettim, doğrudur. Yalnız 
madde metnine bu kelime konacakmış gibi bir fi
kir hâsıl oluyor. Madde (.... Maarif Vekâletince 
tasdik edilecek talimatnamelerde belirtilir) de
niyor. Bu itibarla takririm Heyeti Celilenin re-

, yine iktiran ederse sadece (talimatname) yerine 
(nizamanme) kelimesinin konması uygun düş--
miyecektir. Onun için; ( Maarif Vekâletince 
hazırlanıp usulü dairesinde ilân edilecek ni-
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zamnamelerle belirtilir) demek daha doğru olur, 
tavzihan arz ederim. 

# R E İ S — Maarif Vekili. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Efendim, Maarif Vekâletinin tasdikine 
iktiran hükmü, koyduğumuz talimatname için 
idi. Şimdi müzakere neticesinde Heyeti Celile-
nin «nizamname» olmasını tasvibettiğine göre, 
maddeyi şu şekilde değiştirmek lâzımgeldiği ka
naatindeyim, 

«Bu kanunun sureti tatbiki Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünce hazırlanıp, Devlet Şûra
sının tasdikinden geçecek bir nizamname ile tes
bit edilir.» ^Soldan «Maarif Vekâletinin hazır-
lıyacağı bir nizamname ile» sesi) 

O halde «bu kanunun sureti tatbiki Maarif 
Vekâleti'tarafından hazırlanacak bir nizamname 
ile tesbit edilir.» 

REİS — Şahap Bey, takririnizi geri mi alı-
yrosunuz, yoksa buna iştirak mi ediyorsunuz? 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Geri almx-
yorum, buan iştirak ediyorum. 

]ŞEİS — ikinci takriri okuyoruz efendim. 
(Bursa Mebusu ^Hulusi Köymen ve bir ar

kadaşının takriri tekrar okundu) 
RElS — Takririn dikkate alınmasını reyini

ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takririn dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (izmir) — Ediyoruz.' 
RElS — Encümen filhal iştirak ettiğine göre 

maddeyi bu şekilde okutup tekrar reyinize arz 
edeceğim efendim. 

Madde 6. — Bu kanunun tatbik şekilleri, müş
terek bahse iştirak edeceklerin »ehliyet şartları ve 
iştirak hadleri bir nizamname ile tâyin ve tesbit 
edilir. 

RE IS — Maddeyi bu şekilde reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yedinci madde olarak bir arkadaşımızın 
takriri vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler 

tertibi hakkındaki kanun lâyihasının 6 ncı mad
desinden sonra 7 nci madde olarak aşağıdaki 
teklifimin kabul buyurulmasını, lâyihadaki 
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7 nci maddenin 8, ve 8 nci maddenin 9 ncü ola
rak değiştirilmesini saygıyla arz ve teklif ey
lerim. 

Ordu 
Ferda Güley 

Madde 7. — 22 yaşından küçük olanlar müş
terek bahislere iştirak edemezler ve,, iştirak 
edenler birden fazla fiş sahibi olamazlar. 

FERDA'GÜLEY (Ordu) — Lüzum kalmadı 
efendim. 

REİS — Takrir sahibi lüzum kalmadığını 
ifade ediyor. Reyinize arz etmiyorum, efen
dim. ^ 

MUVAKKAT MADDE — Müşterek bahis 
tertibi ve yürütüljmesi için lüzumlu ilk tesis 
masrafları Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü^ 
bütçesine konulacak tahsisat lile karşılanır. , 

REİS — Maddeyi' reyinize arz ediyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. * 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 6 
ay sonra meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz 
ist'iyen var mı? Aleyhte Kemal Sarıibrahirnoğlu, 
buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Efendim; sayın arkadaşlarımın sabırlarını sui
istimal etmemek kaydiyle konuşmak isterim. 
Yalnız biraz evvel de ifaide ettiğim veçhile, 
hakikaten memleket için ehemmiyetli bir mev
zuda konuşmak durumunda bulunduğumuz için, 
arkadaşların bâzıları sıkılsa da, ben yine bildik
lerimizi söylemeye çalışacağım. 

Sayın Maarif Vekili Beyefendinin buyurduk
larına göre; biz muhalefet olarak Demokrat Par
tinin hayırlı icraatını engellemek istemekteyiz. 
Bizim böyle bir niyetimiz olmadığını burada 
açıkça ifade etmek isterim. Cereyan eden gö
rüşmelerde böyle bir niyetin 'mevcudolmadı-
ğını ispat etmiş olsa gerektir. Mevcut kanun 
lâyihası biraz evvel de izah ettiğimiz ve biraz 
sonra da izah edeceğimiz üzere,- Anayasaya ve 
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mevzu hükümlere aykırıdır. .3530 sayılı Beden 
Terbiyesi Kanununun birincKmaddesiyle Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğüne şu vazife veril
miştir: «Yurttaşın fizik ve' moral kabiliyetle
rinin ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre gelişme
sini sağlıyan oyun, jimnastik ve spor faaliyet
lerini sevk ve idare etmek maksadiyle Başve
kâlete bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz bir Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğü kurulmuştur.» 

Dikkat edecek olursak fizik ve moral kabi
liyetlerinin korunması ile vazifeli bir genel mü
dürlük mevzuubahistir. Halbuki burada bu 
genel müdürlüğe verilmek istenen vazife, mo
ral bakımdan yurttaşın ilerlemesini, inkişafını 
değijj bilâkis gerilemesi neticesini tevlidede-
cektir. İşte biz; çıkmak üzere olan bu kanunun 
Beden Terbiyesi Kanunu hükümlerine de aykırı 
olduğuna inanmaktayız ve reddi lâzımgeldiğini 
düşünmekteyiz. 

Muhterem Vekil Beyefendi ve encümen 
sözcüsü arkadaşımız dediler ki «bu bm kumar 
değildir.» "Evet, bu bir poker değildi*. Biraz 
hususiyet arz eden bir kumardır. Fakat diğer 
bütün kumarlarda mevcut olan unsurları ta^ 
siyan ve Türk Ceza Kanununun 569 ncu mad
desindeki tarifin şümulüne giren bir kumardır, 
arkadaşlar. Pokerde ve diğer ismini bildiği
niz kumarların hemen hepsinde bir fikrî mesai 
bahis mevzuudur. Dikkat, takip kudreti,- görüş 
kudreti ister. Bu ititoarla aynen futboldaki 
bahsi müşterek gibi fikri bir hazırlık ve bilgi 
ve .takip ister, fikri bir mesai ister. Bu itibar
la futbold» bahsi müştereke girenle pokerde
ki oyuncu arasında ve bunların mesaisi ara
sında mahiyet itibariyle ayniyet mevcuttur. -

Sonra, Vekil Bey buyurdular ki, zarar na
mütenahi olmıyacak, tahdit edilecektir. Bu 
itibarla Ceza Kanununun tarifi gereğince ku
mar mahiyetinde değildir. Bu da biraz evvel 
izah ettiğim, açıktan vait şekli ile bizi tatmin 
etmiş değildir. Fakat son yapılan tadiller bu 
endişemizi büyük ölçüde tahfif etmiştir. Türk 
Ceza Kanununun 569 ncu maddesi hükmüne 
göre, kumarda vâki zararın veya vâki olması 
melhuz zarar miktarının kumar tarifinde bir 
yeri ve ehemiyeti yoktur. Sadece mazarrat nis
peti azalır veya çoğalır. Bu bakımdan Sayın 
Vekil Beyefendinin izahları hukuk esaslarına-
aykırıdır ve yerinde değildir. 
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Sonra zaten, şu kanunun zararlı olduğunu, 

faideli bulunmadığını buradaki cereyan eden, 
müzakere de açıkça ortaya koymuştur. Ar
kadaşlar, okul çağındaki gençler, okul çağın
daki talebelerin menedileceği, bahsi müştereke 
iştirak ettirilmeyeceği ifade edildi. Demek ki 
bunların'zararlı mülâhaza edildiği ve okuduk
ları misallerden de Avrupa'da da bu şekilde 
mütalâa edildiği anlaşılıyor. Şu halde arka
daşlar, bu gayriahlâkidir ve gençler üzerinde 
de zararlı neticeleri vardır. Okul çağında olan 
ve okula devam etmeyen gençler memlekete 
faydasız ve okumalarından ümit kesilmiş kim
seler midir ki bunları kaldırıp atıyoruz? Ve 
böyle ahlâki olmıyan bir yolda yürümelerini 
âdeta teşvik ediyoruz? 

Ve sonrar 5 nci madde ile kabul edilen ce
za hükmü de yine bu hareketi, futbolda bah
si müşterekin ahlâki olmadığını cemiyete za
rarlı olduğu esasını resmen tevsik ve ikrardan 
ibarettir. 

Y in \Vek i l Bey buyurdular ki, biz Avrupa 
devletlerinin, medeni camianın kabul ettiği 
medeni ve ileri bir esası getiriyoruz, siz buna 
mümanaat ediyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, bizim anladığımız 
Avrupa medeniyeti kumar medeniyeti değil
dir. Avrupa medeniyetine kumarı meşru hale 
sokan kanunlar getirmek suretiyle gidemeyiz. 
Ancak alhlâkî esasları *ve içtimai müesseseleri 
kökleştirmek ve kabul etmek suretiyle Avrupa 
camiasına girebiliriz. Niçin demokrasi, demok
rasi deriz, hürriyet deriz, Anaytsa teminatı 
deriz? 

Muhterem arkadaşlar, işte-bunlar medeni bir 
camiaya girebilmemiz, medeni bir seviyeye eri
şebilmemizin şartı olduğu için. Bugün medeni 
milletlerin kabul ettiği içtimai müesseseler, hu
kuki esaslar demokratik rejim ir^ mütearifeleri 
haline gelmiştir. Üzerinde münakaşa caiz değil
dir. Anayasa ımahkemesi, ispat Hakkı... 

liEİS Heyeti umumivesi üzeninde müza
kere bittikten sonra vâki olan konuşmanın dışın-
dasmız. Niçin kabul veya reddi tazammun eden 
rey kullanacağınıza dair beyanda bulunun. Hey
eti umumiyesi üzerinde müzakerede olduğu gibi 
konuşmak.mümkün değildir. 110 ncu maddenin 
56 savılı notu sarihtir. 

4.1959 C : 1 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— .62'numaralı notu... Fazla, yorulmuşsunuz. 
REİS — 56 numaralı not ile 62 numaralı not 

aynıdır. 
HAMDİ ÖENR (Adana) — Müsaade eder

seniz şu Nizamname ve not hakkında beyanatta 
bulunacağım, söz istiyorum. j 

KEMAL SARIİBHA'HtMOGLlT (Devamla) 
— Beyefendi, 62 numaralı not bu 110 ncu mad
deye1 taallûk eder. Kırmızı oy verecek bir mev
zuu izah ederken niçin kırmızı rey vereceğini 
bir mebus izah eder. Biz de izah ediyoruz, niçin 
kırmızı rey vereceğiz diye. Sayın Reis yorul
muşlardır, arkadaşlar da yorulmfş olacaklar, 
pek de sabırlarınızı suiistimal etmemek için kısa 
keseceğim... 

# REİS — Dahilî Nizamnamenin sarahatine 
rağmen ve Haindi öner arkadaşımızın müdaha
lesini de nazarı itibara alarak şunu arz etmek 

isterim ki bu husufta kararlar mevcuttur. Da
hilî Nizamnamenin 11.0 ncu maddesine göre 
1944 senesinde cereyan eden (müzakereler mev
cuttur. Âdet muJhakkemdir. Bu itibarla Dahilî 
Nizamnamenin 110 ncu maddesinin 56 numaralı 
notu esas kararı okuyoruz. Tarih 29 . V . 1944, 
tutanak dergisi sayfa 418. Binaenaleyh Riyaset 
hata etmemiştir. Bunu Hamdi Beye de ifade et
miş oluyorum, not alsınlar. Tetkik etsinler. 

HAMDİ ÖNER (Adana) — Müsaade buyu
run da şu not hakkında bir lâhza konuşayım. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— 110 nen maddenin 56 numaralı notu icraya 
aittir. 

REİS — O değişmiştir, siz eski Nizamname
den takibediyor'sunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLIJ (Devamla) 
— 62 numaralı notta der ki; kendisine böyle 

bir izin verilen 'milletvekili yeni bir teklif yapa
maz. Ancak pullanacağı oyunu hangi gerekçeye 
dayanarak istimal edeceğini söyliyebilir. 

REİS — Kemal Bey, siz bir de şu 56 nu
maralı notu okuyunuz. 

KEMAL SARİ İBRAHİM OĞLU (Devamla) 
- Siz 62 yi okuyun. 

REİS — B#ı ifade ettim, her ikisi de aynı
dır, dedim. Sizin elinizdeki Nizamname 1957 
baskısıdır. Onda 110 ncu maddenin not numa
rası 62 d ir." En son tadilden sonra 1958 baskı
sında 110 ncu maddenin not numarası 56 dır. 
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KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 

— Evet ikisi de aynıdır. (Gülüşmeler) 
REİS — Ben size dedim, 56 da 62 de aynıdır. 

Her sene bu notlar değişir. (Soldan, «Mektebe 
mektebe» sesleri) Allaha şükürler olsun hafızam 
yerinde. Katiyetle konuşabiliyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Beyefendi, notların mahiyeti aynı şeyi derpiş 
ediyor. 

REÎS — Evet, sizin hataya düştüğünüzü söy
ledim, 62 ile 56 aynıdır, dedim. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU # (Devamla) 
— Ne ise konuşuyorum arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, kanunlar cemiyetin ve 
fertlerin moral gelişmelerini, ahlâki yükselişle
rini temin gayesine matuf olmalıdır. 

SOLDAN BÎR SES — Kimin bu tarif? 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Ezberlemek âdetim değildir, Sayın Reise so
run .bunu. 

Bu itibarla, biz sözlerimizin başında da söy
ledik. Bu kanun gayriahlâki esasları tesbit et
mektedir. Paranın miktarını, oynıyanlann yaşı
nı tesbit etsin veya etmesin, fark etmez. Türk 
Ceza Kanununun 569 ncu maddesi hükmü gere
ğince bir kumardır. Kumar da gayriahlâkidir ve 
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesi ve Polis 
vazife ve salâhiyetleri Kanununun hükümleri ge
reğince tecziyesi icabeden bir suç mevzuunu ma
alesef hiçbir içtimai zaruret, içtimai fayda ve 
hukuki bir zaruret mevcut değilken, ahlâki bir 
fiil imiş gibi kanun mevzuu haline sokuyorsu
nuz, hatalıdır, yanlıştır, Yüksek Heyetinizin, 
mevzu kanunlara, cemiyetin teamüllerine ahlâk 
anlayışına taban tabana zıt olan bu kanun tek
lifini reddetmenizi istirham etmekteyim arka
daşlar.. 

REÎS — Elinizdeki nizamname 1958 de tek
rar basılmıştır. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Anlamadım. 

RElS — Riyaset her sene dağıtmaktadır. 
Elinizdeki Nizamname 1957 senesine aittir. 

HAMDI ÖNER (Adana) — îsmim mevzuu-
bahsoldu, söz istiyorum. 

REÎS — Hamdi Bey, müsaade buyurun, ne 
hakkında söz istiyorsunuz. * 

HAMDI ÖNER* (Adana) — Reis Bey, usul 
liajkkında söz istiyorum. Faydalı olacağı kanaa
tindeyim. i 

* 

. 195& C : 1 
REÎS — Müzakere bittikten sonra usul mev-

zuubahsolamaz. 
HAMDI ÖNER (Adana) — Usulü bilmiyor

sunuz. Boyuna. bize ceza veriyorsunuz. 
REİS — Beyefendi, çok rica ederim. Kanu

nun heyeti umumiyesi üzerindeki müzakere bitti. 
Kanunun heyeti* umum iyesini reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul / 
edilmiştir. ı 

Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, uzun saatler
den beri müzakere ve kabul buyurduğunuz ka
nunun tatbikatında hizmet, mesuliyet ve vazife 
anlayışımızı müdrik olarak bunun memlekete 
en iyi netice verecek şekilde tatbik etmeyi Hü
kümet adına vadeder, göstermiş olduğunuz 
alâka ve lütuf tan dolayı Heyeti Celilenizi hür
metle selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

2. — Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'ın, 
istanbul Üniversitesi Teşkilât Kanununa bağlı 
cetvelin Tıp Fakültesi kısmına bâzı kadroların 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/301) (1) ' 

REÎS — Bu hususta' bir takrir var, okuyo
ruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
ı. Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 32 nci sırada bulunan;,/' 
(Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, istanbul 
Üniversitesi Teşkilât Kanununa bağlı cetvelin 
Tıp Fakültesi kısmına bâzı kadroların eklenme
sine dair kanun teklifinin) istanbul Tıp Fakül
tesi maaşlı asistan kadrosu ihtiyacının bir an 
evvel karşılanabilmesi için, diğer bütün işlere 
takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini arz ve 
teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Celâl- Yardımcı 

RElS — Mezkûr kanun lâyihasının tevziin
den henüz 48 saat geçmemiştir. Bu itibarla Da
hilî Nizamnamenin 101 nci maddesi gereğince 48 
saat geçmemiş olmasına rağmen müzakeresi hu
susunu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takdimen müzakeresini reyinize arz ediyo-

(1) 243 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen?^. Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz, efendim : 

5247 sayılı istanbul Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanunu ile bu kanuna ek 5517 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair olan 7161 sayılı Kanuna merbut (1) sayılı 
cetyelin Tıp Fakültesi kısmına kadro ilâvesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5247 sayılı İstanbul Üniver
sitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanuna 
ek 5517 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde değişik
lik yapılmasına dair olan 7161 sayılı Kanuna 
merbut (1) sayılı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına 
ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Madde hakkında bir takrir var, 
okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
İstanbul Üniversitesi Teşkilât Kanununa bağ

lı Tıp Fakültesi kısmına bâzı kadroların eklen
mesine dair kanunun 2 nci maddesinin; «Bu ka
nun 30 Nisan 1959 tarihinden itibaren mer'idir.» 
şeklinde tashihini arz ve teklif ederim. 

İsparta 
Ali Lâtifaoğlu 

REİS — Takrir, meriyet tarihini 30 Nisana 
almaktadır. Encümen iştirak ediyoT mu? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Efendim; böyle bir emsal yok, 
esasen. Bir kanun neşredilmeden evvel nasıl 
meriyete girer?.. Bu arkadaşlarımız şimdiye ka
dar beklediler^ daha bir ay beklemeleri zaruri
dir. Şahsi mülâhazalarla meriyeti öne almaya 
Meclisi Âlinin cevaz vermiyeceğine eminim. Esa
sen emsal de yoktur. Umumi teamül dairesinde 
kanunun neşri tarihinden itibaren mer'i olması 
icabeder. , 

. 1959 C : 1 
REİS — Takriri dinlediniz. Riyaset usul ve 

teknik bakımdan, takririn reye konmaması icab-
ettiği kanaatindedir. Bu sebeple takriri reyleri
nize arz* etmiyorum. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler!.. Kabul 
edilmiştir. 

3. — Hâkimler Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi 
hakkındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun 
hükmünün iki yıl daha uzaltılması hakkında ka
nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 
(1/329) (1) 

REİS — Bu hususta bir takrir var, okuyo
ruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri -arasında 30 ncu sırada bulunan (Hâ
kimler Kanunumun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki 
5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâve
sine dair olan 6004 sayılı Kanun hükmünün iki 
yıl daha uzaltılması hakkındaki kanun lâyihası
nın) Hâkimler kadrosunda hâlen mevcut açıklar 
dolayısiyle işlerin daha fazla aksamaması ve 
münhallerin süratle kapatılması için ruznamede 
bulunan diğer bütün işlere takdimen ve müs
taceliyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu 

REİS — Lâyihanın takdimen müzakeresini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Saim Bey. 

SAİM KARAÖMERLİOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, Hükümet bu kanun 

(1) 242 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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teklifi ile, mevcut Hâkimler Kanunu hüküm
lerine göre iki sene müddetle hakim stajı ya
pılmasını derpiş edilmişken, Hükümete bir se
nelik stajını* ikmal eden stajiyerlerin tâyinine 
imkân veren salâhiyetin iki sene müddetle uza
tılmasını istemektedir. 

Bütçe müzakereleri sırasında Hükümet beyan-
lariyle de muttali olduk ki, adalet cihazmdaki 
kadroların üçte bire yakın kısmı münhaldir. Bu
gün iki hâkim ve bir müddeiumumili asliye teş
kilâtı bulunan kazalarımızda ancak bir hâkim bu
lunmaktadır. Müddeiumumilik vazifesi de 
nâehil başkâtipler tarafından yapılmaktadır. 
Bilhassa sulh hâkimliği olan bâzı kazalarımızda 

» bir tek hâkim dahi bulunamaması karşısında dâ
valar açılamamaktadır. Hükümet bu teklifle 
mevcut kadro noksanlıklarının pe-k azını da ol
sa hiç olmazsa bir kısmını karşılamak imkânını 
bulacaktır. Bendeniz bugünkü staj müddetinin 
iki yıl olmasını, bugünkü tatbikat muvacehe
sinde fazla buluyorum. Zira bugün ne hâkimle
rimiz stajiyerlerini kontrol bakımından titizlik 

< göstermekte, ne de stajiyerlerimiz bu 'vazifele
rini başarmak için gayret göstermektedir. îki 
senelik ciddî bir staj hâkim namzetlerini yetiş
tirmeye kâfidir, Bu itibarla Hükümetin bu teka
lifinin kabulü münasibolacaktır. Bu hususta sa
lâhiyetlerin iki sene daha uzaltılması yerinde
dir kanaatindeyim. Ancak bu, noksan hâkim kad
rolarının telâfisi için kâfi bir .sebep değildir. Stâ-
jiyerleri yetiştirmek için iki sene kâfidir, fakat 
stajiyerleri tâyin ederken bunların ağır ceza mah
kemelerinin bulunduğu yerlere tâyin etmenin 
münasip olacağı kanaatindeyim. 

Merhum Osman Şevki Çiçekdağ Adliye Ve-
'kili olduğu zaman bu yolda bir tatbikata, gir-

' misti. _ Şimdi Muhterem Adliye Vekili arkadaşı
mızın da bu yolda bir tatbikata gitmesi yerin
de olur. Bir . senelik stajyerlik müddetini tam 
olarak yapmış bir arkadaşı\ tam 'teşkilâtlı bir 
ağır ceza mahkemesi bulunan bir yere tâyin eder
sek burada hem tecrübeli arkadaşlarından isti
fade ettirilmiş, hem de bir iki sene gibi kısa bir 
müddet zarfında adliye teşkilâtı olan kazaları
mıza tâyin yapılmış ojur. 

Neticeten kanaatim şudur ki, Hükümetin 
talebi yerindedir, müspet oy verilmesini riea 
ederim. 

1959 C : 1 
' R^ÎS — Hamdı öner. 

HAMDÎ ÖNER (Adana) — Muhterem ar
kadaşlar, bu feanunun derhal ıkabul edilmesini 
bendeniz de rica ediyorum. Hakikatten adl|ye 
ikadroları boştur. Yalnız senelerden beri devam 
•eden ,bir ıstırabı belirtmek ist erim. Adliye kad
roları neye boştur? Sayın Reisten rica ediyo
rum, Adliye Vekilinden bâzı ricalarımıza mü
saade buyursun. Biz bu salâhiyeti Adliye Veki
lline'niçin veriyoruz? Bu kadroları% doldursun 
diye. 600 den 800 liraya kadar bir ödenek ver- v 

örek suretiyle diğer meslelklere nazaran bu mes-
ieke bir avantaj temin ettik. Netice kadrolar 
yine boş. 

Arkadaşlar, hâkimlik ağır vicdani mesuli
yet (taşıyan bir ıinesüelktir. Onun için bunu te
minatla kavuşturmak lâzımdır. 

RBÎS •— Haımdi Beyefendi, müdahale etmek 
istemiyorum, fakat ikamın 'müddetin uzatılması
na aittir. 

HAMDÎ ÖNER (Devamla) — Niçin bu 
'anormal salâhiyeti veriyoruz? 

RBÎS — Hâkim teşkilâtı ile kakas ı yoktur. 

HAMDI ÖNER (Devamla) —jteis Beyefen
di, ortasından tutuyorsunuz, ucunu nazarı iti
bara, almıyorsunuz. Hâkimliğe .neden rağbet 
yoktur? Neden bu salâhiyeti Adliye Vekiline 
tanıyoruz? ,- ' 

REİS — Her Ikanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde (konuşma, sadetle mahdut ve muayyen
dir. . • 

HAMDI ÖNER (Devamla) — Sizinle bir an
laşmaya varmaya imfkân olmadığından yalnız 
Vekil Beyden bir ricada bulunayım: Şu Hâkim
ler Kanununu getirsin ve ne zaman getireceğini 
de söylesin. 

RElS — Başkaca söz talebeden olmadığına 
göre (maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler./. EtımayenTer.. Maddelere 
ıgeçilmesi .kabul edilmiştir. 

Takdimen görüşülmesini ıkabul ettiğiniz tak
rirde müstaceliyet talebi de vardı. Müstaceliyet
le müzakeresini kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
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Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve ikd geçici madde eklenmesi hakkın
daki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hükmünün 

iki yıl daha uzatılması hakkında Kanun 

MIADDE 1. — Hâkimler Kanununun bâzı 
maddelerinin değiiştMl'mesi ve iki geçici ımadde 
eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna mu
vakkat ıbirr madde ilâvesine dair 6004 sayılı Ka
nunla (kabul ,edilen muvakkat üçüncü madde jle 
Adlüûye Vekilinle verilen ve 6450 ve 6884 sayılı 
kanunlarla temdftdedilen sallâıhîyeft ,18.1.1959 
tarihinden itibaren iki yıl müddetle uzatılmış
tır. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyler'inüzîe arz ediyorum. .Kabul 
edenler.. Etlnıiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

1959 a : 1 / 
REİS — 'Madde halkkında söz isıtiyen var 

mı? Maddeyi reylerinizJe arz edÜyorum. Kabul 
edenler.. Etlnıiyenler.. Kabul' edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye Vekili ımemurdur. 

BEİS — Madde halkkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinizle arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Ettmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi 
bitmiştir. Son olarak söz dsrtiyen arkadaş var 
mı? Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize 
arz ediyorum. KaJbuıl edenler.. Eteıiy enler.. Ka
bul edilmiştir. 

Onma günü «resmî tatile tesadüf etmesi iti
bariyle 4 Mayıs 1959 Paza.rt'esi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 

v 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A. — TAimtUP SUALLER VE CEVAPLAR 

Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Po
latlı kazasından gjeçen Gümüşlü deresinin 'skt-
hı isine ne zaman başlanacağına dair sualine 
Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin tahrirî cevabı 
(7/366) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
23 . XII . 11958 

Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyu
rulmasını saygı ile rica ederim. 

Ankara 
Ahmet Üstün 

Polatlı ilçesinin içinden geçen Gümüşlü dere
sinin ıslahı için Belediye Reisliğince Vekâleti
nize yapılan talebin nazarı dikkate alındığı 
2 . XI I . « 7 tarih ve 8187 sayılı emirlerinizle 
ve ayrıca mezkûr derenin mahallen tetkik etti
rildiği ve projesinin 1957 senesi içinde hazırla
nacağı ve su işleri programlarında ele alınacağı 

bildirildiği halde bugüne kadar başlanmamasmm 
sebebi nedir? 

T, C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı: 333 

27.V.1959 

Öz: Ankara Mebusu Ah 
met Üstün 'ün Polatlı Gü
müşlü deresine dair ya
zılı sual takriri hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

7 . 1 . 1959 gün ve 7 - 366 - 2357 - 9691 sa
yılı yazınız cevabıdır: 

Ankara Mebusu Ahmet »Üstün tarafından ve
rilen 23 ., XII . 1958 tarihli ve Polatlı kazasın
dan geçen Gümüşlü deresinin ıslahı hakkındaki 
yaz] h sual takriri aşağıda cevaplandırılmıştır. 
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Gümüşlü deresinin ıslahı hususunda yapılan 

talep üzerine işbu mevzu etüd ettirilmiştir. Tak
riben 1,5 milyon liraya malolacak bu ıslah işi
nin bütçe durumumuz dolayısiyle bu sene yapıl
masına imkân bulunmamaktadır. 

1959 yılında plânlama üzerindeki çalışmalar 
ikmal edilecek ve ödenek durumumuza göre ile-
riki seneler programlarımıza alınmasına çalışı
lacaktır. 

Bilginiz saygı ile rica oluunr. 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

2. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, Ankara 
vilâyeti Elmadağ nahiyesinin Deliler köyü hal
kına toprak tevzi edildiği hakkındaki radyo ha
berinin doğt\ı olup olmadığına dair Başvekilden 
olan sualine İmar ve İskân Vekili Medeni Berk'-
in tahrirî cevabı (7/396) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun,Başvekil tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına, delâletlerini saygı
larımla rica ederim. 

Ankara 
Selim Soley 

Soru : 
25 . XI I . 1958 Perşembe günü öğle vakti 

Ankara Rdayosu «Ankara vilâyetinin Elmadağ 
nahiyesinin Deliler köyü halkına mühim mik
tarda toprak tevzi edildiğini ve bu münasebetle 
halkın bayram yaptığını» neşir ve ilân etmiştir. 

Yapılan soruşturmadan ve vâki müracaatten 
anlaşıldığına göre, Deliler köyünde böyle bir 
toprak dağıtımı yapılmamıştır. 

Bu radyo haberi doğru mudur? Değilse, ya-
pılmıyan bir şeyin yapılmış gibi neşir ve ilânı
na sebep nedir? 

1959 C : İ 

T. C. 
İmar ve İskân Vekâleti 

Tetkik Heyeti Rs. 
Savı: 11992 

27 . IV . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek 
Makaıruna 

Umumi Kâtiplik : 
26 .1 .1959 tarih ve 7 - 396, 2501 -10270 sa

yılı yazıları karşılığıdır: 
Ankara Mebusu Selim Soley tarafından, An

kara vilâyeti Elmadağ nahiyesinin Deliler köyü 
halkına toprak tevzi edildiği hakkındaki radyo 
haberinin doğru olup olmadığına dair, tahrirî 
sual takriri üzerine yapılan inceleme sonunda: 

Ankara bölgesinde faaliyette bulunan 25 nu
maralı Toprak Tevzi Komisyonu tarafından Deli
ler köyü halkına Toprak Kanununun 39 ncıı mad
desine tevfikan bağ ve bahçe yeri tevzi edilmiş
tir. 

Bu itibarla radyoda neşredilen haberin doğ
ru olduğunu atz ederim. 

I Başvekil Namına 
imar ve İskân Vekili 

Medeni Berk 

3. —i Erzurum Mebusu A.bdülkadir Eryurf-
un, Erzurum'un şehir haritası ile imar plânının 
ikmal edilip edilmediğine dair sualine İmar ve 
İskân Vekili Medeni Berk'in Tahrirî cevabı 
(7./401/ 

23. X I I . i 958 
T. B. M. Meclisi Riyasetine 

Erzurum şehir haritası imar plânı hakkında, 
aşağıda arz edilen sualimin İmar ve İskân Veki
lince yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi rica ederim. 

Saygı lan mi a. 
Erzurum 

Abdülkadir Ervurt 

, 1. Rrzurum şehir haritası ikmal edilmiş mi
dir? Edilmişse hangi dairece yapılmış ve bunun 
iT;in ne kadar masraf ihtiyar olunmuş, bu mas
raf nereden ödenmiştir. 

2. Rrzurıım şehri nâzım ve imar plânları 
ikmal edilmiş midir? Edilmişse hangi safhada
dır? Hangi dairece hangi teşekkül veya şahsa yap
tırılmaktadır; bu işler için yapılmış veya yapı
lacak masraf var mıdır? Varsa miktarı ne ka
dardır ve nerelere tediye edilmiştir? 

3. Erzurum, şehrinin mevcut imar plânında 
bir değişiklik yapılması düşünülmekte midir? 
Düşünülüyorsa esasları nelerdir. Değişiklikler 
kim tarafından yapılacaktır. Veya hangi idare 
tarafından yaptırılacaktır. Ne kadar masraf ih
tiyarını icabettirmektedir? 
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T. C. 
imar ve İskân Vekâleti 

Tetkik Heyeti Rs. 
Sayı: 11987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek _ 
Makamına '• 

-Umumi Kâtiplik: 
2 . I I . 1959 tarih ve 7 - 401, 2365 - 9727 sayılı 

yazıları karşılığıdır : 
Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt tara

fından, Erzurum şehri haritası, imar plânının 
yapılmasına dair, tahrirî sual .takriri üzerine 
yapılan inceleme sonunda: » 

I - Erzurum »şehri haritası 1937 yılında Be
lediyesince yaptırılmıştır. 1956 tarihinde de Be
lediyenin müracaatı üzerine mahalline bir heyet 
gönderilmiş şehir haritasının yenilenmesine ihti-
yacolduğu tesbit olunmuştur. 

1958 yılında Harita Umum Müdürlüğünce 
1/5000 mikyaslı haritası ve Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünce de 1/2000 mikyaslı t'otomo-
zayiği yapılmıştır. Bu işler için bedel ödenme
miştir. 

Erzurum Üniversitesi sahasının haritası Na
fıa Vekâletince 1957 yılında yaptırılmış ve be
deli olan 11 250 lira bu vekâletçe ödenmiştir. 

I I - Erzurum şehri imar plânları iller Ban
kası Belediyeler imar Plânlama Müdürlüğünce 
hazırlanmaktadır. Bu husus için belediyesi ban
kaya 22 . V . 1958 tarihinde yetki vermiştir. Şeh
rin nâzım imar plânları ikmal edilerek bugün
lerde tetkik ve tasdik edilmek üzere belediyesine 
gönderilecektir. 

Şehircilik ve mimarlık ücret tarifesine göre 
1/5000, 1/2000, 1/100 000 ölçekli imar plân
larının keşif bedeli 297 000 liradır. Bu bedel 
bu işte çalışan şehirci, mimar, desinatör, mühen
dis, muamelât ve kırtasiye ve büro masrafları 
karşılığı olarak»peyderpey tahakkuk edecek ve 
belediyecinden borçlanma suretiyle istenecektir. 

I I I - Prof. Lambert tarafından 1939 sene
sinde yapılan imar plânı bugünün ihtiyaçlarına 
cevap vermemektedir. Yeniden ele alınması 1956 
senesinde toplanan imar Komisyonunca lüzumlu 
görülmüştür. 

Arz olunur. 
imar ve iskân Vekili 

Medeni Berk 

î : 62 29 . 4.1959 C : 1 
4. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'-

27 . I V . 1959 un, Tortum elektrik santralinin ne zaman ikmal 
edileceğine ve tesisten şehrin istifadesi için 
elektrik şebekesinin yenilenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine İmar ve İskân Ve
kili Medeni Berk'in tahrirî cevabı (7/402) 

23 . X I I . 1959 
T. B. M. M. Riyasetine 

Tortum elektrik santrali hakkında aşağıda 
arz edilen sualimin imar . ve iskân Vekilince ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum 

Abdülkadir Eryurt 

Tortum elektrik santralinin ikmali için ge
rekli döviz tamamen tahsis edilmiş midir ? Tesis 
hangi tarihte ikmal edilecektir? Tesisin ikma
linde şehrin istifadesi için şehir içi şebekesinin 
yenilenmesi icabettiği söylenmektedir. Buna 
göre şehir şebekesi de ele alınmış mıdır? Alın
mamışsa yapılan tesisten şehir tam istifade ede-
miyeeeğine göre şehir şebekesinin yenilenmesi 
için ne düşünülmektedir ? Tortum tesisinden is
tifade edecek olan Tortum, Narman, Oltu, Pa
sinler tesisatı ihaleleri hangi tarihte yapılacak
tır? 

* T. C. 
imar ve iskân Vekâleti 

Tetkik Heyeti Rs. 
Sayı :11986 

27.IV.1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek 
Makamına 

Umumi Kâtiplik : 
2 . I I . 1959 tarih ve 7-402, 2365-5727 sayılı 

yazıları karşılığıdır : 

Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt tara
fından, Tortum elektrik santralinin ne zaman 
ikmal edileceğine ve tesisten şehrin istifadesi için 
elektrik şebekesinin yenilenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair, tahrirî sual takriri üzeri-
ne yapılan inceleme sonunda : 

1. Tortum - Tev Hidro - Elektrik tesisi için 
lüzumlu dövizin tamamı transfer edilmiş, an
cak makina, teçhizat ve montaj mütaahhidinin 
ihtiyacı olan 108 447 doların transferi kalmıştır. 
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2. Bu meblâğın birinci kademeye taallûk 

eden kısmı zamanında tahsis* ve transfer edildi
ği takdirde tesisin Ekim 1959 ayı içinde ikmali 
mukarrerdir. 

3. Tesisin ikmalinde istihsal olunacak ener
jinin, şehir içinde kullanılabilmesi için mevcut 
yüksek gerilim şebekesinin takviyesine ait proje 
esasen daha evvel iller Bankasınca tanzim edil
miştir. 

4. Tortum, Narman, Oltu ve Pasinler ka
sabalarının Tortum tesisinden enerji almaları 
için projeleri hazırdır. Gerekli finansman te
min edilerek ve dışardan getirilmesi elzem mal
zeme için döviz tahsis olunarak mevzuubahis iş
lerin ihaleleri yapılacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
imar ve iskân Vekili 

M. Berk 

13. XII , 1Ü58 
5. —Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-

lu'nun, Adana'mn Kadirli kazasaı su tesisleri
nin ne zaman ikmal edileceğine dair sualine 
İmar ve İskân Vekili Medeni Berk'in tahrirî 
cevabı (7/408) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun İmar ve îskân Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Adana 
Avukat 

Kemal Sarıibrahimoğlıı 

Adana'mn Kadirli kazası hgJkı hâlâ Sav
ının deresinden ve kuyulardan içecek suyunu 
temin etmek zorundadırlar. Birkaç sene evvel 
projesinin yapılmış olduğunu duyduğumuz su 
tesislerinin ne zaman ikmal edileceğinin lütfen 
izah Duyurulması. 

T. C. 
imar ve iskân Vekâleti 

Tetkik Heyeti Reisliği 27 . IV . 1959 
Sayı : 119Ö5 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisliği Yüksek Makamına 

Umumi Kâtiplik : 
4 . II .1959 tarih ve 7/408, 2254/9409 sa

yılı yazıları karşılığıdır : 
Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu ta-

4.1959 C : 1 
I rafından, Adana'mn Kadirli kazası su tesisle

rinin ne zaman ikmal edileceğine dair tahrirî 
sual takriri üzerine yapılan inceleme sonunda: 

Kadirli içme suyu tesisatı 3 . XI I . 1956 
tarihinde ihale edilmiş ise de, eski projede ka
sabaya saniyede 11 litre su temin edileceği tes-
bit edilmiş olduğundan kasabanın ihtiyacına 
kâfi gelmiyeceği düşünülerek saniyede 20 litre 
su temin edecek bir proje ihzar edilmiş ve 
25 . VII . 1957 tarihinde tasdiki sağlanmıştır. 

Yeni proje daha büyük kuturda boruları 
ihtiva ettiğinden keşif bedeli artmış ve bu ar
tan bedel üzerinden eski müteahhidine ek bir 

i « 

mukavele ile ihale olunmuştur. Mukavelenin 
akdini mütaakıp inşaata başlanmış olup isale 
hattının 12 kilometresi, şebekesinin 6,5 kilomet
resi ve kaptaj 'm mühim bir kısmı ikmal edil
miş bulunmaktadır. 

Kasabanın su tesisatının Eylül 1959 tarihi
ne kadar ikmal edilmiş, olacağını ve kasabanın 
suya kavuşmuş bulunacağını arz ederim. 

imar ve iskân Vekili 
Medeni Berk 

6L. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Mara§ 
elektrik şebekesinin ıslahı için vaki müracaat-
lerin is'afi hususunda bir muamele yapılıp ytiu-
pılmadığına dair sualine lma.r ve İskân Vekili 
Medeni Berk'in idhrirî cevabı (7/437) 

20 . I I . 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki .sorumun Sayın imar ve iskân 
Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica* 
ederim. . 

Maraş 
Dr. Halil Gürün 

Maraş vilâyeti yakınındaki Ceyhan Hidro-
Elektrik Santrali ve buna bağlı isale ' hattı ile 
transformatörün inşası 1958 başlarında ikmal 
edilmitşir. Buna rağmen, şehir şebekesinin ıslahı 
yapılmadığından bu tesisten lâyıkiyle faydalan
mak mümkün olamamaktadır. Şebeke ıslahı için 
belediyece vâki müracaatler şimdiye kadar ye
rine getirilememiştir/Bu ^nüracaatlerin is'afi 
için vekâletinizce bir teşebbüs var mıdır? Varsa 

I ne safhadadır. 
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1 : 62 29 . 4 .1959 
T. O. 

îmar ve İskân Vekâleti 
Tetkik Heyeti Rs. 

Sayı : 11984 

28 . IV .1959 

T. B. M. Meclisi Reisliği Yüksek Makamına 
Umumi Kâtiplik : 
25 . I I I . 1959 tarih ve 7 - 437, 2757- 11356 

•sayılı yazıları karşılığıdır : 

Maraş Mebusu Halil Gürün tarafından, Ma
raş elektrik şebekesinin ıslahı için vâki mü-
racaatlerin is'afi hususunda bir muamele yapı
lıp yapılmadığına dair, tahrirî sual takriri üze
rine yapılan inceleme sonunda : 

Maraş şehri elektrik şebekesinin lüzumlu 
bütün takate tahammül edecek şekilde ıslahı pro
jesi 25 . İ . 1958 tarihinde Sanayi Vekâletince 
tasdik edilmiştir. Lüzumlu malzeme için D. L. F . 
den 78 000 $ ayrılmıştır. Bir aya kadar bu 
inşaat için lüzumlu malzeme sağlanacağından 
şebekenin yapılmasına başlanacaktır. 

Arz olunur. 
tmar ve İskân Vekili 

M. Berk 

7. — Mara§ Mebusu Halil Gihrün'ün, Mara§ 
Belediyesi şehir su şebekesinin tevsii işine ne 
zaman başlanabileceğine dair sualine tmar ve 
îskân Vekili M edeni Berk'in tahriri cevabı 
(7/438) 

20 . II . 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân 
Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica 
ederim. * 

Maraş 
Dr. Halil Gürün 

Maraş Belediyesi şehri şu şebekesinin tevsii 
için 22 . IX . 1958 den bu yana vekaletinize ve 
vekâletinizle ilgili mercilere mütaaddit mü-
racaatler yapmış olmasına rağmen şimdiye ka
dar bir netice istihsaline muvaffak olamamış
tır. Tevsi için gerekli boru tahsisi yapılmamak
tadır. Birçok mahalleler susuzdur. Tevsi işi
nin tahakkuku için alman tedbirler ne safha
dadır. İnşaata ne zaman başlanabilecektir? 

C : 1 
T. C. 

İmar ve Lskân Vekâleti 
Tetkik Heyeti Re. 

Şayi : 11991 

27 . IV . 1959 

T. İ T M. M. Reisliği Yüksek Maikamina 
umumi Kâtiplik : 
25 . H I . 1959 tarih Ve 7-438,275841357 sayılı 

yazıları karşılığıdır : 
Maraş Mebusu Halil Gürün tarafından, Ma

raş Belediyesi şehir su şeb^kes&niın tevsii için ne 
zaman başlanaibitleeeğiıie dair, taÜnM sual tak
riri üzerine yapılan inceleme sonunda : * 

Maraş şehri içme suyu tevsi projesi tasdik 
olunınuştur. Tesisatın inşası 6 160' 000 T.L. ke
şif bedeli üzerinden 1959 yılı çalışma progra
mına. it'hal edilmiştir. 

Arz olunur. 
tımar ve İskân Vekili 

- Medeni Berk 

8. ,— Maraş Mebusu Holü Gürün'ün, 
raş'm Afşin kazasına bağlı köylerdeki topraksız 
halkın vaziyetini ıslah için ne düşünüldüğüne 
dair sualine tmar ve tskân Vekili Medeni Berk'
in tahrirî cevabı (7/443) 

20 . H . 1959 
T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Ve-
ikili tarafından yazılı volaraık cevaplandırıillmasma 
delâleti'eriinizii sa^ygılarTmla arz ve rica ederfım. 

Dr. Halil Gürün 

Maraş'm Afşin kazasına bağlı Armut alanı 
Ve İncirli köyleri yeni teşkil edilmiş muhtarlık
lardır. Köyler halikının birçokları, hele tncir-
li'dle hemen hepsi ^topraksızdır. Afşin'de vazifeli 
bulunan Toprak Tevzi ıKomisyonuna bu köylerin 
tevzi işlerinin riiçhaıriiye'rle' yapılnıalsma dlfsâr 
emir verilmesi düşünüıMıekfte midir? 

T. C. 
imar ve İskân Vekâleti 

Tetkik Heyeti Re. 
Savı : U988 

27 . TV . 1959 

T. B. M. M. Reisliği Yüksek Makamına 
Umumİ Kâtiplik : 
27 . I I I . 1959 tarih ve 7-443,2755-11354 sayı

lı yazılaırı karşılığıdır : '' 
Maraş Mebusu Halil Gürün tarafından, Ma-. 
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raş'ın Afşin kazasına bağlı köylerdeki toprak
sız halkın vaziyetim ısladı için ne ; düşünüldüğü
ne dair, tahrirî sual takrirâ üzerinîe yapılan in
celeme sonunda : 

Maraş Vilâyet bölgesinde 2 adied Toprak Tev
zi Komisyonu vardır. Bunlardan birisi kurutul
muş bulunan Gavur <gölü arazisini topraksız 
çiftli vatandaşlara tevzi etmekte düğeri de El
bistan kazasında vazife .görmektedir.' ıBu ikiko--
anisyondan vaziflesini ilk önce bitiren Afşin ka
zasına intikal edecek ve tereiihan Aramtalam ve 
İncirli 'köylerini ..programına alacaktır. 

Arz olunur. 
imar ve İskân Vekili 

Medeni Berk 

9. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Tortum 
Hidro - Elektrik santralinden Erzurum'a ne za
man enerji verilebileceğine dair sualine İmar ve 
îskân Vekili Medeni Berk'in kahrirî cevabı 
(7/449) 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sornonun fmar ve îskân Vekili ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica ederim. 

9 .1 .1959 
Van 

Sait Erdinç 
* 

Sorum : 
Tortum şelâlesinden faydalanılarak, yapıî-

tnakte, olan Hidro .- Elektrik tesÜsatmm bugüne 
kadar bitmemesinin sebebi nedir? Adı geçen 
santralden Erzurum'a ne zatman enerji "verile-
bilecekt&r? 

T. C. 
tmar ye İskân Vekâleti 

Tetkik Heyeti Re. 
Sayı : 11983 

28 . TV . 1959 

T. B. M. M. Reisliği Yüksek Makamına 
Umumi Kâtiplik : 
30 . I I I . 1959 tarih ve 7-449,2438-10021 sayılı 

yazıları karşılığıdır : 
Van Mebusu Sait Erdinç tarafından, Tortum 

Hidro - Elektrik ısalnfcrafedten Erzurum'a ne za
man enerji verftlebileceğine dair, tahrirî sual 
faltrîri üzerine yapılan inceleme sonunda : 

I - Bidayette 10 000 Kw.lık bir santral ola-

1959 C : 1 
rak düşünülmüş olan Tortum Hidro - Elektrik 
'santradi tesisatı muhiütin süratle inkişafı göz 
önüne alınarak 20 000 Kw.lık takati1 sağlıyaöak 
şekilde ikinci bir kademe inşasına lüzum görül
müş ve bu ihtiyaca binaen inşaat hacmi fevkal
âde artmıştır. Bu sdbeple tesisin ikmali zaruri 
olarak uzamıştır. 

11 - Bu tesisin 3 ay içinde inşam ikmal olu
nacak Ve 1959 senesi sonlarına doğru Erzurum 'a 
enerji verilebilecektir. 

Arz olunur. 
İmar ve 'İskân Vekili 

Medeni Berk 

10. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Keskin kazası ortaokulündaki münhallere 
bir an evvel asıl öğretmen tâyini hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Maarif Vekili Celâl 
Yardımcı'nın tahrirî cevabı (7/451) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyu
rulmasını saygı ile rica ederim. 

Ankara 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Ankara'nın Keskin kasabası ortaokulunda tâ
rih, coğrafya, tabiiyye ve fransızca öğretmenleri 
bulunmadığından önemli dersler vekâletle idare 
edilmektedir. Bu münhallere bir an evvel asil öğ
retmen tâyini hususunda ne düşünülmektedir? 

T. C. , 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye-Dairesi 
Sayı1 : 311-6/974 

27 . IV . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
1 Nisan 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğünden çıkan 7-451/2860-11927 
sayılı yazıları karşılığıdır : 

Keskin kazası ortaokulündaki münhallere bir 
an evvel asil öğretmen tâyini hususunda ne dü
şünüldüğüne. dair Ankara Mebusu Mehmet Ali 
Ceritoğlu tarafından tevcih olunan tahrirî sual 
takririne verilen cevap leffen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim; 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
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198 öğrencisi olan Keskin Ortaokulunda halen I 

4 asil öğretmen vazife görmektedir. Bütün ders
ler, mahallen alman tedbirlerle kapatılmış olup 
halen boş geçen hiçbir ders yoktur, imkân hâsıl 
olduğu takdirde, bu okula daha fazla asil öğ
retmen tâyini cihetine gidilecektir. 

11. — Tunceli Mebusu Hızır Aydın'm, Nazi
miye Sağlık Merkezi ile Doktor Evinin noksanla
rının ikmali için 1959 yılı bütçesinden tahsisat 
verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair su
aline Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi 
Kırdar'ın tahrirî cevabı (7/4.56) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı arz ederim... 

Tunceli 
M. Hızır Aydın 

Nazimiye Sağlık Merkezi ile Doktor Evinin 
katî kabulü, vilâyetçe daha önce yapıldığı bil-

, dirilmiş ise de, sağlık merkezi binası ve doktor 
evi dâhilinde birtakım noksanlıkların mevcud-
olduğunu seyahatim esnasında öğrendim. Sağlık 
merkezinin noksansız olarak faaliyete girmesi 
bakımından noksanlıkların tesbit Ve ikmali. 

Yine Nazimiye Sağlık Merkezinin bahçesinin 
tanzim ve ihata duvarlarının yapılması için, lü
zumlu keşfinin yaptırılarak ihtiyacı kadar tahsi
satın 1959 yılı bütçesinden verilmesi düşünül
mekte midir? 

T. C. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 2 . IV . 1959 

Vekâleti 
Vekil 

Sayı : 518 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
K : 3 . IV . 1959 tarih ve Kanunlar Md. 

2263-9454 sayılı yazıya : 
Tunceli Mebusu Hızır Aydın tarafından ve-

' rilen (Nazimiye Sağlık Merkezi ile Doktor Evi
nin noksanlarının ikmâli) hakkındaki tahrirî 
sual takririnin cevabi ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekili 
L. Kırdar j 
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Tunceli Mebusu Hızır Aydın tarafından verilen 
sual takriri cevabıdır. 

Nazimiye Sağlık Merkezi binası ile lojman
daki noksanların ikmali, bahçenin tanzimi ve 
ihata duvarının ilgili tahsisat durumuna göre 
yapılması için vilâyetten keşif raporu istenmiş
tir. 

Rapor geldiğinde lüzumlu tamirata tevessül 
olunacaktır. 

12. — Tunceli Mebusu Hızır Aydın'm, Tun
celi vilâyetinin Ovacık ve Pülümür kazalarında 
1959 yılı içinde birer sağlık merkezi inşasına baş
lanıp başlanmıyacağına dair sualine Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar'ın tahrirî 
cevabı (7/457) 

15 . X I I . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Vekili tarafından . 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygı ile arz ederim. 

Tunceli 
M. Hızır Aydm 

Tunceli vilâyetinin Ovacık ve Pülümür kaza
larında birer aded sağlık merkezinin inşa edilecej 

ği iki seneden beri kararlaştırıldığı halde, halen 
ihale edilmemesi sebepleri nelerdir? 

Bu her iki kazanın mahrumiyetleri ve kışın, 
karın çok yağması yüzünden etrafla irtibatının 
kesilmesi ve halk sağlığı göz önüne alınarak 1959 
yılı içinde ihalesi yapılıp inşaata başlanıp, bab-
lanmıyacağı? 

• T. C. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 27.IV.1959 

Vekâleti 
Vekil 

7-457, 521 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
K: 3 • IV . 1959 tarih ve Kanunlar Md. 

2263 - 9453 sayılı yazıya: 

Tunceli Mebusu Hızır Aydın trafmdaıi veri
len (Ovacık ve Pülümür kazalarında 1959 yılı 
içinde sağlık merkezi inşasına başlanılıp başlanıl-
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mıyacağı) hakkındaki tahrirî sual takririnin ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekili 
Dr. L. Kırdar 

Tunceli Mebusu Hızır Aydın trafından verilen 
sual takriri cevabıdır 

Tunceli vilâyetinin Ovacık ve Pülümür kasa
larında birer sağlık merkezi tesisi Vekâletimiz 
programına dâhil bulunmaktadır. 

Her iki kazanın mahrumiyetleri ve kış ayla
rındaki muvasala imkânsızlıkları göz önüne alı
narak buralarda tesisi mutasavver sağlık merkez
lerinin bir an önce inşası Vekâletimizce de arzu 
edilmektedir. 

Ancak, 1959 malî yılı bütçesiyle bu husus için 
ödenek temin olunamadığı cihetle her iki sağlık 
merkezi ihaleye çıkarılamamıştır. 

13. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, Ceyhan'daki sağlık yurdunun hastane 
haline getirilmesi hususunun düşünülüp düşü
nülmediğine dair sualine Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili Lûtfi Kırdar'ın tahrirî cevabı 
(7/458) s 

31 . XI I . 1958 
^Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Gerek personel, gerekse kadro itibariyle Cey
han'ın ihtiyaçlarına cevap vermiyen sağlık yur
dunun hastane haline getirilmesi hususunda 
Vekâletçe ne gibi tedbirler alınmakta ve düşü
nülmektedir? 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai 27 . IV . 1959 

Muavenet Vekâleti 
Vekil 

519 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
K. : 3 . IV . 1959 tarih ve 2392 - 9851 sayılı 

yazıya : 
Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu tara

fından verilen; (Ceyhan Sağlık Merkezinin has-

L19Ö9 0 : 1 
t tane haline getirilmesi hususunun düşünülüp 
I düşünülmediği) ne dair tahrirî sual takririnin 

cevabı ilişikte sunulmuştur. 
' Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 

Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu tara-
j fmdan verilen sual takriri cevabıdır. 

Ceyhan Sağlık Merkezi 25 yataklı olup bün
yesindeki operatör, dahiliye mütehassısı, çocuk 
hastalıkları mütehassısı, 4 pratisyen tabip, tıbbi 
ve cerrahi alât ve malzemesiyle esasen bir has-' 
tane gibi çalışmaktadır. 

Mevcut binanın darlığı hasebiyle yeni bir pa-
viyon inşası her ne kadar Vekâletimiz prog
ramına alınmış ise de, 1959 malî yılı bütçesiyle 
ödenek temin olunamadığı cihetle paviyon iha
leye çıkarılamamıştır. 

İlerde bütçe imkânları sağlandığında mües
sesenin tevsii cihetine gidilecektir. 

14. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalcm'ın, 
I Malatya Devlet Hastanesi ilâve kısmın inşaatı-
I nın ne için yarıda bırakıldığına dair sualine 
I Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lûtfi Kırdar '-

m tahrirî cevabı (7/481) 

26 ., VI . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

I Aşağıdaki sorumun Sıhhat ve İçtimai Mua-
I venet Vekili tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılmasına delâlet buyrulmasmı saygı ile rica 
I ederim. 
I Malatya 

Dr. Tevfik Ünsalan 

Malatya'da 8 . IX . 1953 te temel atılıp 
311 726 lira sarf edilen Devlet hastanesinin 
ilâve kısmının yarıda bırakılmasının sebebi 

I nedir? 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletine 

8 . VII . 1958 tarih ve 1690 sayılı yazımıza 
«ktir: 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalân'm, Malatya 
Devlet hastanesi ilâve kısmı inşaatının ne için 
yarıda bırakıldığına dair olan şifahi suali, cevap 
günü olan 17 . IV . 1959 tarihli 58 nci İnikatta 
takrir sahibi hazır bulunmadığından Dahilî Ni
zamnamenin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
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gereğince, tahrirî cevap talebiyle verilmiş sayıl
mıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasın] say
gılarımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi Y. 
M. Groloğlu 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 27 . IV . 1959 

Vekâleti 
Vekil 
520 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 
K : 24 . IV . 1959 tarih ve Kanunlar Md. 

1690 - 6465 sayılı yazıya : 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın, Malat
ya Devlet Hastanesi ilâve inşaatı hakkında ver
miş olduğu sual takririne ait cevabın ilişikte 
takdim kılındığını saygı ile arz ederim. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdaı* 

Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan'ın (Ma
latya'da (8 . IX . 1953) de temeli atılıp 
(311 746) lira sarf edilen Devlet Hastahanesi-
nin ilâve kısmının yarıda bırakılmasının se
bebi nedir) sualinin cevabıdır. 

Malatya Devlet Hastanesinin birinci kısmı 
inşaatı 1953 yılında ihale edilmiştir. Bu inşaat 
1955 yılında ikmâl olunmuştur. 

Hastanenin mütebaki kısmı 1957 yılında 
ihaleye çıkarılmış ise de talibi çıkmamıştır. 

Mütebaki inşaatın ikmâli Vekâletimizin 
1959 yılı programına dâhildir. Bu hususta Na
fıa Vekâleti ile mutabakata varılmış ve prog
ram bu Vekâlete intikal ettirilmiştir. 

1959 C : 1 
15. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Başkale 

Hidra - Elektrik tesisatının ikmali hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sualine İmar ve İskân 
Vekili Medeni Berk'in tahrirî cevabı (7/389) 

8 . 1 . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun imar ve İskân Vekili 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasım saygı ile rica ederim. 

Van 
Sait Erdinç 

Başkale Hidro - Elektrik tesisatı kasabayı 
ne zaman aydınlatacaktır? Bu tesisatın nok
sanları varsa nelerdir? İkmali için ne düşün
mektesiniz 1 

T. C. 
İmar ve İskân Vekâleti 

Tetkik Heyeti Reisliği 
Sayı : 11990 

27 . IV . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisliği Yüksek Makamına 

Umumi Kâtiplik : 
14 . I . 1959 tarih ve 7/389, 2430/9996 sa

yılı yazıları karşılığıdır : 
Van Mebusu Sait Erdinç tarafından, Baş

kale Hidro - Elektrik tesisatının ikmali husu
sunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual tak
riri üzerine yapılan inceleme sonunda: 

1. —• İnşaat ve Ihavai hat ve makina mon
tajı ikmal edilip, 1 . XII . 1959 tarihinde ka
sabaya cereyan verilecektir. 

2. — Bu tesisatın hiçbir noksanı olmadığı
nı arz ederim. 

imar ve İskân Vekili 
Medeni Berk 

—<*r l > O ^ I 

T. B. M. M. Matbaan 



Devrs : XI 
ÎÇtimft: 2 S. S A Y I S I : 

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(1 /282) 

T. C. 
Başvekâlet ' 19 . XII . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 812/3369 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 4 . XII . 1958 
tarihinde kararlaştırılan Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkındaki kanun lâyi
hasının, esbabı mucibesi ve ilişikleri ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Spor tesislerinin memleketimizde kurulması ve gelişmesi, gelir sağlıyan usullere ve vasıtalara 
müracaat etmemizle mümkün olacaktır. Bu meyanda bütün dünyada çok ehemmiyetli bir gelir 
kaynağı olarak tatbik edilmekte bulunan sporda bahsi müşterekin memleketimizde de tatbiki çqk 
faydalı bir netice meydana getirecektir. 

Halen istanbul ve Ankara spor sahalarında yapılmakta olan muhtelif futbol müsabakalarında, 
bir kısım seyircilerin, maçların neticeleri hakkında paralı bahislere giriştikleri, bazan ihtilâfa düş
tükleri, aleni münakaşalar yaptıkları, ileri sürülen paraların da üçüncü bir şahsa tevdi olunduğu 
görülmektedir. 

Bu usulsüz ve nizamsız paralı bahse girmelerden, memleketimizde bu sahada; «Müşterek ba
his» in halen mevcut bulunduğu neticesini çıkarmak mümkündür. 0 halde bu işi, bir nizam altına 
alarak, faydalı ve verimli bir hale getirmek zaruridir. 

Yukarda kısaca belirtilen hususlar muvacehesinde; futbol müsabakalarında müşterek bahsin, 
memleketimizde büyük bir rağbete mazhar olacağı ve çok ehemmiyetli bir gelir kaynağı teşkil ede
ceğine muhakkak nazariyle bakılabilir. 

Ayrıca, futbolda müşterek bahsin tatbiki yeni bir iş hayatının doğmasına imkân veueceği gibi, 
sosyal faaliyetlerin artmasını Bağlıyacak ve spor hareketlerine de yeni bir hız verecektir. 

Bugün hemen hemen bütün Avrupa memleketlerinde müşterek bahis esasları tesbit edilmiş olup 
buna ait kanunlar, nizamnameler ve talimatnameler vaz'olunmuştur, istatistiklere göre bu işten 
elde edilen paralar büyük yekûnlara baliğ olmaktadır. Bu paraların, birçok tesislerin meydana ge
tirilmesinde ve bir kısım spor malzemesinin tedarik edilmesinde kullanıldığı müşahede edilmekte
dir. 

Memleketimizde spor saha ve tesisleri yok denecek kadar azdır. Spor tesislerinin meydana ge
tirilmesi, sporumuzun inkişafını Bağlıyacaktır. Şu hale nazaran müşterek bahsin nizamlı bir şekle 
sokulması ve mevzuata bağlanması çok büyük faydalar temin edecektir, 
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Maddelere gelince : . 
Birinci madde : Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi ve yürütülmesi hak ve salâ

hiyetinin Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne aidolduğunu tesbit etmekte; 
İkinci madde : Lüzumunda bu işin Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün murakabesi altında 

hakiki veya hükmi şahıslar arasından icra ettirilmesine imkân sağlamakta; 
Üçüncü madde : Müşterek bahisten elde edilecek hasılatın nerelere ve ne nispette tevzi oluna

cağını belirtmektedir. 
Bu münasebetle, şu hususun da tebarüz ettirilmesi yerinde olacaktır : Müşterek bahisten elde 

edilecek hasılattan 5237 sayılı Kanun hükümlerine göre belediyelerce alınmakta olan eğlence resmi 
ile bu işin tertibi ve yürütülmesi için yapılacak her türlü zaruri masraflar tenzil olunacak ve 
bakiyesi tevzie tâbi tutulacaktır. Eğlence Resmi nispetinin % 5 i aşmaması esası için icabı bakı
mından yerinde görülmektedir. Zaruri masraflar meyamna; personel, kırtasiye, muhabere, kira ve 
sair bilcümle masraflar gireceği gibi bu işin icrası, yapılacak talimatnamesine göre aktedilecek 
mukaveleler esasları dâhilinde hakiki veya hükmi şahıslara devredildiği takdirde, işi yürütene ve
rilecek kâr nispeti de dâhil olacaktır. 

Dördüncü madde: Müşterek bahisten Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne ayrılacak mebaliğin 
millî bankalardan birinde açılacak hususi bir fonda toplanacağım ve yapılacak talimatnamesine 
göre bu fondaki paranın Türk sporunun gelişmesine yardım edecek her türlü faaliyetler ile, spor 
saha ve tesislerine ve malzemesine sarf edileceğini tasrih etmektedir. 

Beşinci madde: Bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere tatbik edilecek cezayı tesbit et
mektedir. 

Altıncı madde: Bu kanunun tatbikini sağlamak üzere talimatnameler hazırlanmasını emretmek
te olup; bu talimatnameler, müşterek bahsin tertip ve yürütülmesine, hâsılatın tevziine ve fonda
ki paraların nerelere ve ne suretle sarf edileceğine ait teknik, idari ve malî her türlü teferruatı ih
tiva edecektir. 

Muvakkat madde: Müşterek bahis tertibi ve yürütülmesi için bidayeten lüzumlu ilk masrafların 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisattan karşılanacağını göstermekte
dir. 

Yedinci ve sekizinci maddeler; 
Meriyete ve icraya dairdir. 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 9,1.1959 
Esas No : 1/282 

Karar No : 8 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize 'havale duyurulan «Futbol mü-
salbakalarında müşterek 'bahisler tertibi hakkın
da 'kanun lâyihası» Maarif ve Maliye Vekâletleri 
/mümessilleri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Memleket gençliğinin ve dolayısiyle cemiye
timizin ımaddi ve mânevi gelişmesinde ve millî 
prestij ve itibarımızın artmasında sporun 'büyük 
ehemmiyeti aşikârdır. Diğer taraftan memleket 
sporunun, eıhemmiyetiyle mütenasip Ibir inkişa

fa mazhar olaimadığı 'da bir hakikattir. Maddi 
imkânsızlık hiç. şüphesiz, bu neticenin en başta 
gelen âmilidir. Zira sporun inkişafı birinci de-. 
re ©ede, yeter ısayıda* ve nizami vasıfta saha, te
sisi ve malzemenin mevcudiyetine Ibağlıdır. Çok 
'büyük ve çeşitli hizmetler karşısında Ibulunan 
Devlet hutbesinden ayrılabilecek miktarlar ile 
arzu edilen ve 'bugün zaruret haline gelmiş bulu
nan mânada spor saha ve tesislerini kurmanın 
mümkün ohıimıyacagı sabit olmuştur. 

( S. Sayısı : 219 ) 
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Avrupa'nın birçok ileri milletleri bu dâvayı 

müşterek bahisler tertibi suretiyle çok evvel 
halletmiş bulunmaktadırlar. Bizde de bu yola 
gitmek suretiyle vatandaşlarımızın bu sahada 
malûm ve müsellem olan alâkalarından istifade 
ederek bu millî ve içtimai problemi 'halletmenin 
zamanı çoktan gelmiştir. 

Bu mülâhazalarla futbol müsabakalarında 
müşterek bahisler tertibini tazammun eden bu 
kanun lâyihası encümenimizee esas itibariyle 
muvafık mütalâa edilmiş olup aşağıda 'mucip se
bepleriyle gösterilen bâzı küçük değişikliklerin 
yapılmasına da lüzum görülmüştür : 

1. Müşterek bahis tertibinin kendilerine 
teşmili mahzurlu görülen bâzı teşekkülleri bun
dan hariç tutmak maıksadiyle birinci maddeye : 
«Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce tertiple
necek» ibaresi ilâve edilmiştir. 

2. îşin ehemmiyetiyle nispetini temin ve 
muhtemel dedikoduları önlemek gayesiyle devir 
keyfiyetini hükmi şahıslara münhasır kılmak 
üzere 2 nei maddeden «hakiki» kelimesi.çıkarıl
mıştır. 

3. Lüzumsuz görüldüğünden (beşinci m'adde-
den «davetiyeleri» kelimesi ile «Sulh Ceza malh-
kemelerinee» ibaresi çıkarılmış ve mevzuun 
ehemmiyetiyle mütenasibolmak üzere para ce

zası «1 000 liradan 10 000 liraya» kadar şek
linde yükseltilmiş ve «Bir aydan üç aya kadar 
hapis cezası» kaydı bu maddeye ilâve edilmiştir. 

4. Salâhiyeti birinci derecede mesul mafea-
ma vermek maksadiyle 6 ncı maddede mevzuu-
bahis talimatnamelerin Maarif Vekâletince tas
dik edileceği kaydı bu maddeye konulmuştur. 

Encümenimizce ekseriyetle kabul edilen 'bu 
kanun lâyihası, 

Havaıesı gereğince Bütçe Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Rize 
A. Morgu 

Kâtip 
İçel 

S. Göknar 

Çanakkale: 
İV. Togay 
İstanbul 

A. Günel 
Muş 

G. Emre 

Trabzon 
II. Polat 

Afyon K. 
O. Kökten 

îçel 
R. Çetin 
İzmir 

V. Taysi 

Bursa 
/ / . Ülman 

Ankara 
Muhalifim 

Ü. Elli 
İsparta 

A. Lâtif oğlu 
Mardin 

Ş. Dursun 
Ordu 

Söz hakkım mahfuzdur. 
F. 

M. 

Güley 
Trabzon 

R. Tarakçıofflu 

Bütçe Encümeni tezkeresi 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/282 

Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

16 . I . 1959 

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler 
tertibi hakkındaki 1/282 sayılı Kanım lâyihası 
Maarif Encümeni mazbatası ile birlikte encü
menimize havale edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde yapılan mü
zakerede lâyihanın 5' nci maddesi cezai hüküm
leri ihtiva etmesi bacımından lâyihanın bu 

maksatla Adliye Encümeninin de tetkikatından 
geçtikten sonra encümenimize havale buyurul-
masını encümen kararı olarak, saygılarımla arz 
ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi 
Balıkesir Mebusu 

H. 1 mre 
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Adliye Encür. 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 1/282 
Karar No. 22 

Yüksek 

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler 
tertibine dair olan kanun lâyihası Maarif Ve
kili ile Adliye ve Dahiliye vekâletleri mümes
silleri de hazır olduğu halde tetkik ve müzake
re edildi : 

Lâyiha sporun muhtelif kolları arasında 
birçok hususiyetleri ile en çok rağbeti toplı-
yan, spor adabı ve cemiyet hareketleri cümle
sinden olarak üzerinde alâka ile durulmasını 
icabettiren futbol müsabakalarında, neticelere 
matuf olarak yapılagelmekte bulunduğu müşa
hede kılman hususi mahiyetteki müşterek ba
hislerin büyük bir inkişaf arz etmesi hasebiy
le mümasil tertiplerin muayyen ölçüler ile za
bıta altına vaz'olunmasınm lüzum ve zarureti
nin bir ifadesidir. 

Kaldı ki, sevk olunan hükümler, futbol mü
sabakalarında her türlü emniyet ve itimada 
şayan surette tertibolunacak müşterek bahis 
tertiplerinin daha ziyade revaç bulmasının 
tabiî neticesi olarak sağlıyacağı hâsılatın mü
him bir kısmının, hasır ve tahdidedilmeksizin 
sureti umumiyede memleket dâhilinde her türlü 
sporun himayesine tahsis ve tevzi edileceği hu
suslarını da ihtiva etmektedir. Bu itibarla vaz'-
olunan esasların isabetli bulunduğu mütalâa ve 
takdir olunmuştur. 

Aşağıda izah olunacağı veçhile bâzı madde
lerde tadilât yapılması hususu da tezekkür kı
lınmıştır : 

Madde 1. — Maarif Encümeninin hazırla
dığı metin aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Maarif Encümeni, futbol mü
sabakalarında müşterek bahis tertibinin hakiki 
veya hükmi şahıslara tevdii suretiyle yürütül
mesine mütedair bulunan hükümlerini mahzur
lu telâkki ederek metinden (hakiki şahıslara) 
ait kısmı çıkarmıştır. Encümenimiz de bu görü
şe iltihak etmiştir. Ancak; 

Encümenimiz, Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün hak ve vazifeleri cümlesine tevdi 
olunan mevzuun bu madde gereğince hasren 

(S . Say: 

4 _ 
ıeni mazbatası 

28.1. 1959 

Reisliğe 

hükmi şahıslara devredilmesi hallerinde bâzı 
şartların göz önünde tutulması lâzımgeleceğini, 
ileride çıkması melhuz ve muhtemel ihtilâf ve 
ihtilâtlara mâni bir tedbir olarak düşünmüştür. 

Yukarda işaret olunan sebeple, Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğü kendisine müfevvaz 
hak ve salâhiyeti devredebilmeği için mevzuun 
arz ettiği şümul ve ehemmiyetle mütenasibola-
rak, salahiyetli kılınacak müesseselerin ciddîli
ği, devamlılığı, sermayesinin kifayeti ve sureti 
umumiyede itimat ve emniyeti haiz bulunması 
gibi esaslı unsurun aranması, bu meyanda mu
kavelename hükümlerinin tatbikini temin sade
dinde ve bunun ihlâli halinde Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünün doğacak bütün zarar ve 
ziyanını telâfi bakımından teminat alınması ve 
bilhassa mukavelenamenin imtiyaz ve inhisara 
müncer olacak şekillerden uzak ve kısa müd
detlere bağlanması gibi başlıca şartlara riayet 
edilmesi hususunun mazbataya derç ve ilâvesi 
encümenimizin ittihaz ettiği karar muktazasm-
dan bulunmuştur. 

Madde 3. — Hükümet tarafından hazırlanan 
ve Maarif Encümenince aynen kabul edilen bu 
maddenin ihtiva ettiği hükümler arasında yer 
alan ve (% 5 i geçmemek üzere (5237) sayılı Ka
nun mucibince alınacak Eğlence Resmi ile) di
ye yazılı bulunan kısam çıkarılmıştır. Zira; bu 
kanunun hasren şümulüne giren müşterek ba
his tertipleri, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nunu ile mahsus hükümlerden hiçbirine tevafuk 
ve intibak etmemektedir. 

Her ne kadar Belediye Gelirleri Kanununun 
26 ncı maddesinin 6 ncı bendinde baht ve talihe 
mütaallik oyunlardan resim alınacağına dair bir 
kayıt ve sarahat mevcut ise de bu hüküm, lâ
yihanın cevaz verdiği müşterek bahsin mâna ve 
şümulünden haricolduğu gibi, (girimlik ücreti 
ile seyredilen her nevi maç, müsabaka ve yarış
lar ilâh) diye yazılı yedinci fıkrası ile vaz'-
olunan esaslar ile de telifi kabil değildir. Çün
kü, 
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Bu kanunun istihdaf ettiği (müşterek bahis) 
tertibine ait biletler, futbol müsabakalarının ya
pılacağı mahallere girmek için bir hak tevlidin
den başka olarak, muayyen bir devrede spor te-
şekkülleıi tarafından ayrı yerlerde ve muhte
lif zamanlarda icrası mukarrer müsabakaların 
kül halinde neticelerini tesbit eden ve bilhassa 
yurdumuzun bütün toplulukları arasında teda
vülü mümkün olan tahmin varakalarından iba
rettir ki, bu kanun lâyihasının ihdas ettiği, he
def tuttuğu futbol müsabakalarında müşterek 
bahis mevzuunun mahiyeti itibariyle Belediye 
Gelirleri Kanununun hükümlerine intibakının 
kabil olamıyacağı neticesine varılmış ve madde 
yukarda izah olunduğu veçhile yalnız Belediye 
Gelirlerine ait fıkrasının tayyı ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Hükümet tarafından hazırlanan 
metin aynen kabul olunmakla beraber bu mad
de ile şevki mukarrer hükümlerin, yeni tesis
ler vücuda getirilmesiyle beraber gerek bun
ların ve gerekse kanunun neşir ve tatbiki tari
hinde mevcut tesislerin idamesine ait bulundu
ğunun tatbikat bakımından ihtilâfa mahal ver
memesi zımnında bu hususun mazbataya derç 
ve ilâvesi hususu derpiş edilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile tedvin edilen hü
küm Hükümet lâyihasında olduğu gibi aynen 
kabul olunarak yalnız tahdidedilmiş bulunan 
ceza miktarları ve mahiyetleri arttırılmak su
retiyle müeyyidelerde değişiklik yapılmıştır: 

a) Ağır para cezasının iptidai haddi Ma
arif Encümeninin tesbit ettiği (1 000) olarak 
kabul edilmiş ve âzami haddi Türk Ceza Ka
nununun muayyen miktarına tâbi tutulmuştur. 

b) Ayrıca üç aydan başlamak üzere mün-
tehası iki sene olan hapis cezası vaz'edilmiştir., 

c) İrtikâp olunan fiillerin mahiyet ve de
recelerine göre hâkime takdir hakkı bırakılmış, 
para veya hapis cezalarından biri ile hüküm 
verilebilmesi sağlanmıştır. 

d) Bu kanunun tatbikinde gerek Beden Ter
biyesi ve gerekse mevzuu devrettiği müessese

lerin bütün muamelâtına mütaallik evrakın res
mî evraktan madut bulunduğu ve müsadereyi 
müstelzim ahval de dâhil olmak üzere bu mev
zuda Türk Ceza Kanununun umumi hükümle
rinin tatbik edilmesi lâzımgeldiği hususunun 
mazbatada gösterilmesi encümen karan mukte-
zasmdan bulunmuştur. 

Muvakkat madde — Esasa müessir olmamak 
suretiyle tahrir bakımından tadilât yapılmıştır. 

Madde 7." — Mevzuun süratle tahakkuk sa
hasına! intikalini temin edecek lüzumlu tedbir
lerin alınması için kanunun meriyetinin neşri 
tarihine ircaı uygun görülmüş ve metinde ge
rekli tadilât yapılmıştır. 

Madde 8. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanun lâyihasının arz ettiği hususiyet ve 
ehemmiyet ve sağlıyacağı faydalar bakımından 
takdimen ve müııtacelen müzakeresinin arzına 
karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Riyaset Makamına sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Aydın v 

0. Ülkü 

Kâtip 
Manisa Afyon K. 

Â. Akvn 0. Tailu 

M. Muharriri 
Balıkesir 
V. Asena 

Aydın 
İV. Geveci 

Çanakkale Erzincan 
S. Sezgin Â. Sağıroğlu 

îmzada bulunamadı 
îçel izmir Maraş 

M. Dölek E. Kavur ff. F. Evliya 
Mardin Ordu 

M. A. Ankan Z. Kumrulu 
Sakarya Sakarya 
T. Barış N. Kiri§cioğlu 

îmzada bulunamadı 
Siird Trabzon 

F. Şendur S. Z. Ramoğlu 
Urfa ' Yozgad 

A. Akan M, Ataman 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Easas No. 1/282 

Karar No. 74 

2.11. 1959 

Yüksek Reisliği 

- Futbol müsabaka]arında müşterek bahisler 
tertibi hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 19 . X I I . 1958 ta
rihli ve 71-812/3369 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanım lâyihası Adliye ve Maarif encü
menleri mazbataları ile birlikte encümenimize 
havale edilmiş olmakla Maarif Vekili, Beden 
Terbiyesi Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun lâyihası, Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü tarafından organize edilecek futbol 
müsabakalarında müşterek bahisler tertibi için 
mezkûr Umum Müdürlüğe salâhiyet verilme
sini istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın sevkmi mucip sebepler gerekçe
sinde etraf iyi e arz ve izah edilmiş bulunmakta
dır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif ve 
Adliye encümenleri metinler üzerinde tadilât 
yapmak suretiyle kabul etmişlerdir . 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden uzun müzakerelerden sonra lâyihanın şev
kini mucip sebepler yerinde görülerek madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri tadi-
len 5 nci maddesi Adliye Encümeninin, 6 ncı 
maddesi Maarif Encümeninin tadili veçhile ve 
Adliye Encümeninin muvakkat birinci madde
si muvakkat madde olarak ve 7, 8 nci maddeler 
ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Bu suretle yeniden tanzim ve kabul olunan 
kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla izmir 
II. tmre N. öa/san B. Bilgin 

Diyarbakır Adana Afyon K. 
M. II. Ünal Muhalifim. N. Topcuoğlu 

E. Tekeli 

Afyon K. Ankara Ankara 
31. Â. Ülgen Muhalifim Muhalifim 

M. Ak'pına<r t. Seçkin 
Antalya Artvin Artvin 

K. Akma/nlm- II. Çeltikçioğlu Y. Gümüsel 

Bolu Burdur «t Çankırı 
.Sf. Bilir Muhalifim Söz hakkım mahfuzdur 

F. Çelikbaş F. Arkan 

Çorum Denizli Denizli 
//. Bulgurlu A. R. Karaca M. Karasan 

Diyarbakır Edirne Elâzığ 
II. Turgui M. Sarol II. Müftügi! 

Erzincan İsparta İstanbul 
Muhalifim T. Tığlı M. Erdener 
B. Bayındır 

İstanbul İstanbul İzmir 
Ar. Kır şan t. S ev el D. Akbel 
Kastamonu Kırşehir 
M, îslâmoğlu Söz hakkım mahfuzdur 

F. Yalçın 

Kocaeli Konya Maraş 
C. T üzün M. Bağrıaçık Muhalifim 

E. Soysal 
Nevşehir Ordu Rize 
N. Önder Muhalifim II. Agun 

A. Topaloğlu 

Sinob 
fi. fizen 

Van Yozgad 
Muhalifim T. Alpay 
F. Melen 
Zonguldak 
H. Timur 
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Muhalefet şerhi 
Spor saha ve tesislerinin yapılması, ida

melerinin temini için sevk olunan bu kanun 
lâyihasmdaki esbabı nıucibeye uygun ola
rak 4 neü madde : 

(3 neü madde gereğince Beden Terbiye
si Umum Müdürlüğüne tefrik olunan meblâğ 

•her nev'i spor saha ve tesisleri vucude ge
tirmek, idamelerini sağlamak maksadiyle 
sarf edilmek üzere) bir taraftan mezkûr 
Umum Müdürlüğün varidat bütçesine irat, di
ğer taraftan masraf bütçesinde açılacak spor 
saha ve tesisleri inşaası ve idameleri fasılla
rına tahsisat kaydolunur. 

Şeklinde kabul edildiği halde birkaç cel
se sonra tekriri müzakere suretiyle bahsi müş
terekten temin edilen paranın (Her türlü spor 
malzemesi tedarik etmek ve her çeşit spor fa
aliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun 
gelişmesine yararlı işlerde sarf edilmesi) hu
susu da maddeye ilâve edilmiş bulunmakta
dır. 

Beden terbiyesi bütçesinin 421 nci mad
desini alâkadar eden ve (E) formülü ile çe
şitli şekilde spor faaliyetlerinin gerektirdiği 
masraflar namı altında 1959 yılı bütçesine ko
nan bir milyon liraya ilâveten Beden Terbi
yesi bütçesinin 7 nci maddesiyle de spor faa
liyetleri dolayısiyle elde edilecek hasılatın 
miktarı neye baliğ olursa olsun (E) formülü 
dairesinde sarfı kabul edilmiş olduğuna göre 
miktarı bir milyonu aşan varidat bu işlerde 
sarf edildiği halde bahsi müşterekte alman pa
ralardan bir kısmının da yine bu mevzuda 
sarf edilmesi malî murakabeye ve maksada 
uygun değildir. 

At yarışlarında olduğu gibi bahsi müş
terekler halkı bu gibi oyunlara alıştırmakta 
ve menfi tesirleri görülmektedir. Bu sebeple 
kanunun esasına ve 4 neü maddedeki tadilâta 
muhalifim. 

Çorum 
Yakup Gürsel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye'de yapılan futbol mü
sabakalarında müşterek bahisler tertibi ve yürü
tülmesi hak ve salâhiyeti Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğüne aittir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü müşterek bahisler tertibi ve yürütül
mesi işini, murakabesi altında, hakiki veya hük
mi şahıslara devredebilir. 

MADDE 3. — Müşterek bahisten elde edile
cek hâsılatın % 5 i geçmemek üzere 5237 sayılı 
Kanun mucibince alınacak «Eğlence Resmi* ile 
zaruri masraflar çıktıktan sonra bakiyenin ne 
miktarının kazanan bilet sahiplerine ve ne mik
tarının da Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
ne aidolacağı Maarif Vekâletince tâyin ve tes-
bit olunur. 

MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğüne tahsis olu
nan mebaîiğ, her nevi spor saha ve tesisleri vü
cuda getirmek, idamelerini sağlamak, her türlü 
spor malzemesi tedarik etmek ve her çeşit spor 
faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun 
gelişmesine yararlı işlere sarf edilmek üzere 
millî bir bankada Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü emrine açılacak hususi bir fonda topla
nır. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine aykırı 
olarak futbol müsabakaları müşterek bahsi ter
tip veya idare edenler veya bunlara ait biletleri, 
davetiyeleri bilerek satanlar ve dağıtanlar ve 
sattıranlar veyahut dağıttıranlar mahallin en 
büyük mülkiye âmiri tarafından zabıta marife
tiyle menedilir. Haklarında tutulan zabıtla bir
likte mahkemeye tevdi olunurlar. Bu gibiler hak-

MAARÎF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye'de Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünce tertiplenecek futbol müsa
bakalarında müşterek bahisler tertibi ve yürü
tülmesi hak ve salâhiyeti Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğün'e aittir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü müşterek ibahisler tertibi ve yürütül
mesi işini, murakabesi altında 'hükmi şahıslara 
devredebilir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddesi 

MADDE 4. — Hükümetin 4 neti maddesi 
aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerine ay
kırı olarak futbol müsabakaları müşterek 'bah
si tertip veya idare edenler veya ibunlara ait bi
letleri bilerek satanlar ve dağıtanlar ve sattı
ranlar veyahut dağıttıranlar mahallin en büyük 
mülkiye âmiri tarafından zaibıta marifetiyle 
menedilir. Haklarında tutulan zabıtla 'birlikte 
mahkemeye tevdi olunurlar. Bu gibiler hakkın-
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TADlLİ 

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler 
tertibi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maarif Encümeninin hazırla
ndığı metin aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maarif Encümeninin tadilen 
kabul ettiği metne encümenimiz de iltihak et
miştir. 

MADDE* 3. — Müşterek bahisten elde edi
lecek hasılattan zaruri masraflar çıktıktan son
ra bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahip
lerine ve ne miktarının Beden Terbiyesi Umum 
'Müdürlüğüne aidolacağı Maarif Vekâletine^ 
tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 4. — Hükümet tarafından hazırla
man metin aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerine ay
l a r ı olarak futbol müsabakaları müşterek bahsi 
tertip veya idare edenler veya bunlara ait bilet
leri bilerek satanlar ve dağıtanlar ve sattıran
lar veyahut dağıttıranlar mahallin en büyük 
mülkiye âmiri tarafından zabıta marifetiyle 
menedilir. Haklarında tutulacak zabıt ile bir

likte mahkemeye tevdi olunurlar. Bunlar hak-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler 
tertibi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye'de Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünce tertiplenecek futbol mü
sabakalarında müşterek bahisler tertibi ve yü
rütülmesi hak ve salâhiyeti mezkûr umum mü
dürlüğe aittir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü müşterek bahisler tertibi ve yürütül
mesi işini, murakabesi altında ancak umumi, hu
susi, mülhak bütçeli veya mütedavil sermave ve
ya iktisadi Devlet Teşekkülleri mahiyetinde ku
rulmuş veya kurulacak kuruma verebilir. 

MADDE 3. — Müşterek bahisten elde edile
cek hasılattan zaruri masraflar çıktıktan sonra 
bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahipleri
ne, ne miktarının Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne aidolacağı bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğünce temin olu
nan meblâğ her nevi spor saha ve tesisleri vücu
da getirilmek, idamelerini sağlamak, her türlü 
spor alet, vasıta ve malzemesi tedarik etmek ve 
her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi 
Türk sporunun gelişmesine yararlı işlere sarf 
edilmek üzere bir taraftan mezkûr umum mü
dürlüğün varidat bütçesine irat, diğer taraftan 
masraf bütçesinde açılacak bir fasla tahsisat kay
dolunur. 

Bu mebaliğden sene sonunda sarf edilmiyen 
miktarlar ertesi yıla devrolunur. Senesi içinde 
üçüncü ve dördüncü maddeye göre yapılan sar
fiyatın nerelere sarf edildiği bütçe lâyihasına 
eklenecek bir cetvelde gösterilir. 

MADDE 5. — Adliye Encümeninin .5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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kında sulh ceza mahkemelerince 500 liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 6. — Bu kanunun sureti tatbiki Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğünce hazırlanıp 
Merkez istişare Heyetince uygun görülecek tali
matnamelerle belirtilir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Müşterek bahis 
tertibi ve yürütülmesi işi için lüzumlu ilk tesis 
masraflarını karşılamak üzere Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü bütçesine gereği kadar tah
sisat konur. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 6 
ay sonra meriyete girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri İîeyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

4 . XII . 1958 

Devlet Vekili 

Mâarif Vekili 
G. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkm&n 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurlanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nâfıa Vekili 

T. tleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvrdar 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

imar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
S. Somunmoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

Mf. E. 

da 1 000 liradan 10 000 liraya 'kadar ağır para-
cezası ile Ibir baydan üç aya 'kadar hapis cezası-
ile (hü'km'olunur. 

MADDE 6. — Bu kanunun ısureti tatbiki Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğünce (hazırlanıp 
Maarif Vekâletince tasdik edilecek talimatnaınıe-
lerıle belirtilir. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin teklifö. 
aynen kahul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nei maddesi ay 
nen kabul edilmiştir, 
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kında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası veya iki aydan iki seneye kadar ha
pis cezası hükmolunur. 

MADDE 6. — Maarif Encümeninin metni 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Müşterek bahis 
tertibi ve yürütülmesi için lüzumlu ilk tesis mas
rafları Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü büt
çesine konulacak tahsisat ile karşılanır. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 8. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 6. — Maarif Encümeninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Adliye Encüme
ninin I nci muvakkat maddesi muvakkat madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Devre : XI 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hükmünün iki yıl 
daha uzatılması hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 

mazbatası (1 /329) 

Başvekâlet 
Kanunlar ve Kararlar 11 . II . 1959 

Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-864/454 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adlîye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise taikdimi icra Vekilleri Heyetince 11.11.1959 
tarihinde kararlaştırılan Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici 
madde eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 6004 

• .sayılı Kanun hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkında kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ile 
birlikte, sunulduğunu naygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

t 

ESBABI MUCİBE 

17 . I . 1953 tarihinde meriyete girmiş bulunan 6004 sayılı Kanunla, 1949 yılından itibaren yeni
den muhtelif mahkemeler ihdas ve mevcut mahkemelerin takviyesi sebepleriyle hâkim kadrolarında hu
sule gelen münhal adedi göz önünde tutularak 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5 nci maddesinde 
yazılı şekilde staja başlamış bulunan namzetlerden bir yıllık staj müddetini bitirmiş veya bitirecek 
olan namzetlerin, kadro icaplarına göre muavinlik sınıfına tâyini için Adliye Vekâletine iki yıl müd-. 
detle salâhiyet verilmiş ve bu salâhiyet 6450 ve 6884 sayılı kanunlarla ikişer yıl daha temdidedilmiş 

»idi. 
Son iki yıllık temdit salâhiyetini veren 6884 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihten bugüne 

kadar 232 hâkim namzedi muavinlik sınıfına tâyin edilmiş bulunmaktadır. 
1 müstakil ağır ceza, 1 mürettep ağır ceza, 5 asliye hukuk, 3 ticaret mahkemesi, 1 asliye ce

za, 36 sulh mahkemesi ve 2 gezici arazi kadastrosu mahkemesi ihdas edilmiş ve 3 mahalde
ki sulh mahkemesi asliye mahkemesi haline ifrağ edilmek suretiyle, adliye teşkilâtı genişletilmiş; 
bundan başka, son zamanlarda vukubulan çok sayıda istifalar muvacehesinde mecburen yapman birçok 
ilgalara rağmen teşkilâtı işler halde bulundurmak çok zorlaşmıştır. 

7168 sayılı Kanunun neşrinden sonra vâki müracaatler bugünkü tempo ile devam ettiği takdirde, 
münhallerin bir miktar azalacağı anlaşılmakta ise de bu, zamana mütevakkıf bulunduğundan mevcut' 
münhallerin süratle kapatılabilmesi ve ilga edilen teşkilâttan tekrar kurulması zaruri olanlarının ih
yası için 18 . I . 1959 tarihinden itibaren 6004 sayılı Kanun hükümlerinin aynı sebeplerle iki yıl da
ha uzatılması zaruri görülmüş ve lâyiha bu maksatlarla hazırlanmış bulunmaktadır. 

m 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No : 1/329 
Karar No : 39 

24. IV. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Hâkimler Kanununun 'bâzı maddelerinin deu 

ğiştiriimesine ve iki geçici madde eklenmesi 
hakkındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir 
madde ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun 
hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkında Hü
kümetçe hazırlanıp Yüksek Riyasetçe encüme
nimize havale kılman kanun lâyihası alâkalı 
Hükümet temsilcisinin de huzuriyle yapılan mü
zakeresi sonunda : 

Hükümet lâyihasının esbabı mucibesinde de 
belirtildiği üzere 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 5 raei maddesinde yazılı şekilde staja baş
lamış bulunan namzetlerden bir yıljık staj müd
detini bitirmiş veya bitirecek olan namzetlerin, 
kadro icaplarına göre muavinlik sınıfına tâyin
leri için Adliye Vekâletine verilen salâhiyet 
bundan mukaddem 6450 ve '6884 sayılı kanun
larla da ikişer yıl müddetle teımdidedilmiş bu
lunmakta idi. îki yıllık son devre içerisinde 232 
hâkim namzedi muavinlik sınıfına tâyin «dilme
sine rağmen muhtelif mahallerde yeniden çeşit
li amahkemelerin ihdas edilmesi, serbest hayat 
şartlarının daha tatminkâr olması suretiyle TU-
kubulan istifalar mevcut kadro açıklarını daha 
da genişletmiş oluyordu. Bütün bu halleri' na
zarı dikkate 'alan Yüksek Meclisin kabul eyle
diği 7168 sayılı Kanunla nispeten münhalleriu 
doldurulacağı ümide dilmekte ise de, bunun ta
hakkukunun da zamana mütevakkıf bulunacağı 
bedihidir. Halen mevcut kadro laçıkları dolayı-
siyle işlerin daha'fazla aksamaması için mün
hallerin süratle kapatılması gerekmektedir. Mâ-
anız sebeplere binaen 18.1.1959 tarihinden iti

bar edilmek üzere 6004 sayılı Kanun hükümle
rinin iki yıl daha uzatılması zaruri ve uygun 
mütalâa edilerek Hükümet teklifinin aynen ka
bulüne ve işin ehemmiyeti bakımından da key
fiyetin Umumi Heyette takdimen ve müstaceli
yetle müzakeresine 27 . m . 1959 tarihinde itti
fakla karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi ve 

Bu M. M. 
Aydın 
C. Ülkü 

Balıkesir 
V. Asena 

İmzada bulunamadı 
Burdur 

B. Kayaalp 

Denizli 
/. Hadımhoğlu 

Gazianteb 
A. Şahin 
Kırşehir 

H. Çopuroğlu 
Sakarya 

T. Barış 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
S. Z. Ramoğlu 

Uşak 
A. R. Akbtyıkoğlu 

Kâtip 
Manisa 
Â. Akın 

Aydın 
İV. Geveci " 

Çanakkale 
S. Sezgin 

İmzada bulunamadı: 
Erzincan 

A. Sağıroğlu 
İstanbul 

İV. Tekinel 
Ordu 

Z. Kumrulu 
Sakarya 

N. Kirişcioğlu 

Urfa* 
A. Akan 

İmzada bulunamadı 
Yozgad 

M. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi hakkın
daki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hükmü
nün iki yıl daha uzatılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hakimler Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkındaki 5457 sayılı Kanuna mu
vakkat bir madde ilâvesine dair 6004 sayılı Ka
nunla kabul edilen muvakkat üçüncü madde ile 
Adliye Vekiline verilen ve 6450 ve 6884 sayılı 
kanunlarla temdidedilen salâhiyet 18 .1.1959 
tarihinden itibaren iki yıl müddetle uzatılmıştır. 

MADDE 2. 
yete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde meri-

MADDE 3. — Bu kanunini hükümlerini ic
raya Adliye Vekili memurdur. 

11.11.1959 
Başvekil V. 

E. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 

Bevlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğhı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Tiearet Vekili 
H. Efkmen 

Güm. vt 'înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
• * " * 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. h. Kurdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

İmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 
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Devre : XI 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, İstanbul Üniversitesi Teşkilât 
Kanununa bağlı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına bâzı kadroların 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maarif ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (2 /301) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Üniversitesi Teşkilât Kanununa dair kanun -teklif im ilişikte sunulmuştur. Gereğinin ya
pılmasına emirlerinizi saygıyle arz ve rica ederim. 19 . I I . 1959 

Konya 
Svtkı Salim Burçak 

ESBABI MUCİBE 

İstanbul Üniversitesi 'Tıp Fakültesi klinik ve (enstitülerinde halen (200) kadrolu ve (245) fahrî 
olmak üzere (445) asistan mey çutur. Fahrî asistanlık, fakültenin Miniklerinde artan yatak sayı
larının icabetirdiği hizmetleri yerine, getirmek ve ienstitülerdeki çoğalan iş 'bacımını karşılıyabil-
mek ve aynı zamanda ımemleketin çok: muhtaç bulunduğu mütehassıs leleman yetiştirmek endişe
siyle ve zaruret karşısında ihdas (edilmiştir. 

Fahrî asistanların tâbi oldukları nizam ve itaata ımecbur oldukları hususlar kadrolu asistanla
rın aynıdır. Kadrolu asistanlar gibi sabahın erken saatinde klinik veya 'enstitülerde, hazır bulun
makta, ıkendilerâne tevdi edilen hastaların bütün tıbbi müşahede ve incelemelerini noksansız ikmâl 
etmekte, ders ve seminerlere girmekte, profesörleri tarafından verilen araştırma ve <etüdleri hazır
lamakta ve bütün gün klinik veya (enstitülerde çalışmaktadırlar. Hariçte resmî veya hususa hiçbir 
iş alamamakta, tahiatiyle muayenehane de açamamaktadırlar. Bu hususlar talimatname ile kesin 
olarak tespit edilmiş bulunmakta ve aynen tatbik olunmaktadır. 

öerek üniversite ve gerek Sağlık Bakanlığı hastanelerinde asistan kadrolarının ihtiyaçtan 'nok
san 'bulunması yüzünden, meslekte ihtisas yapmak, daha fazla bilgili olmayı arzu «den genç hekim
ler birçok zaruret ve yokluklara katlanarak fahrî asistan olmaktadırlar. Tıp asistanlığının asgari 
müddeti üç sene olduğu nazarı dikkate alındığı takdirde, bunun maddi imkânı olmıyan 'genç bekim
le» için ne büyük maddi zorluklar tevlidedeceği izahtan varestedir. Asgari yirmli beş yaşında bulu-. 
inan 'evlenmiş ve belki de çocuk ısahibi olmuş gençler için bu durumun daha da nezaket peyda »ede
ceği aşikârdır. Memlekette ihtisas yapmak imkânını bulamıyan bâzı genç hekimlerin kendilerine 
rahatça bu imkânı veren dış memleketlerle ihtisas için gittikleri bir vakıadır, Gerçi bu hekimlerin 
îhemen hepsi ihtisastan ısonra memleketlerine avdet etmektedirler, fakat lisan ve muhit zaruretleri 
yüzünden büyük bir kısmı memlekette yapacakları ihtisas müddetlerinin birkaç misli dışarda kal
maya mecbur olmaktadırlar. 

Tıp fakülteleri hastanelerinde ve enstitülerinde asistanlar ihtisas yaparlarken aynı zaman
c a hastane ve enstitülerin hizmetlerini de gördükleri için, bulundukları yerin hem ihtisas ve hem 
de hizmet mevkii olduğu aşikârdır. Denebilir ki, (245) fahrî asistanın İstanbul Tıp Fakültesi Has
tane ve Enstitü hizmetlerinden bir an için uzaklaşmaları bu müesseseleri çalışamaz bir hale duçar 
eder. 

Fahrî asistanların müşkül durumları, fakültenin ve memleketin bu asistanlara olan ihtiyacı 
nazarı itibara alınarak kendilerine maaşlı kadrolar temininde bir zaruret olduğuna kaani bulun
maktayız. 
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İstanbul Tıp Fakültesi kliniklerinde (1 966) yatak mevcuttur. Her sekiz yatak için bir po

liklinik, lâboratuvar ve amaliyathane faaliyetleri için bu miktarın üçte biri ilâvesiyle (328) klinik 
asistanına ve fakülteye bağlı enstitü, eczacı ve diş hekimliği okulları için de (152) enstitü asis
tanı ki, ceman (480) asistana ihtiyaç bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulunca tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Halen Fakültede (200) maaşlı asistan kadrosu bulunduğuna göre (280) kadro ilâvesine zaruret 
vardır. 

Kanun teklifim bu kadroların temini gayesini tazammun etmektedir. 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 

Esas No: 2/301 
Karar No: 16 

24 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «Konya 
Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, İstanbul Üniver
sitesi Teşkilât Kanununa bağlı cetvelin Tıp Fa
kültesi kısmına bâzı kadroların eklenmesine 
dair kanun teklifi» Maliye ve Maarif Vekâleti 
mümessilleri hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Teklif; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesin
de çalışan fahrî asistanlar için 280 tane kadro 
verilmesini mutazammmdır. 

Teklifin esbabı mucibesinde vazıhan göste
rildiği veçhile fahrî asistanlık birçok genç ele
manı maddi zaruret içinde bırakmakta ve ihti
sas yapacak doktorların sayısını azaltmaktadır. 

Encümenimizce de uygun görülen sebepler 
dolayısiyle teklif ittifakla kabul edilerek mad
delere geçildi : 

Birinci madde kanun tekniğine uygun ola
rak yenibaştan kaleme alınarak; 

İkinci madde redaksiyon hataları tashih edi
lerek ; 

Teklifin diğer kısımları ise aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete saygı ile su
nulur. 

Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri ' 
Rize 

A. Morgu 
Ankara Çanakkale 
Ü. Elli N. Togay 
Maraş Mardin 

H. Gürün §. Dursun 
Trabzon Trabzon 

M. B. Taralcçıoğlu O. Turan 

Bursa 
H. Ülman 

İsparta 
A. Lâtif aoğln 

Sivas 
8. özsever 

Tunceli 
F. Ülkü 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/301 

Karar No. 84 
Yüksek Reisliğe 

27 .IV. 1959 

Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, İstan
bul Üniversitesi Teşkilât Kanununa bağlı cet
velin Tıp Fakültesi kısmına bâzı kadroların ek

lenmesine dair kanun teklifi Maarif Encümeni 
mazbatasiyle birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 
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Kanun teklifi, halen İstanbul Üniversitesi 
klinik ve enstitülerinde kadroya dâhil olarak ça
lışmakta olan asistanların, .gerek akademik kar-
yer ihtiyaçlarını, gerekse üniversiteye bağlı kli
nikler için zaruri asistanlık hizmetlerini karşı
lamaya kâfi gelmediği ve bu sebeple bu hizmet
lerin mühim bir kısmının fahrî asistanlarla kar
şılandığı ve bu suretle Tıp Fakültesi hizmetle
rinde kadro mevzuu olması gerekli işlerin kad
roya bağlı olmıyan ve dolayısiyle hukuki bir va
zife mükellefiyeti mevcudolmıyan eşhasa gör-
dürüldüğü ve bu durumun izalesi icabettiği mu
cip sebeplerine dayanmaktadır. 

Bu mucip sebepler encümenimizce muhik te
lâkki edilmiş ve esasen aynı mevzuda, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi için aynı sebeplerle^ 
bütçe müzakeresi esnasında, (L) cetvelinde mev
cut kadroların serbest bırakılması suretiyle ih
tiyaç aynı şekilde karşılanmış olduğundan ve 
İstanbul Tıp Fakültesinin mevcut asistan kad
roları ise tamamen kullanılmış olduğundan îs-, 
tanbul Üniversitesi Teşkilât Kanununa bağlı 
cetvelin Tıp Fakültesi kısmına lüzumlu kadro
ların ilâvesi uygun görülmüş, ve fakat fakülte
nin yeni mezunlarının tâyin edilebilecekleri bu 
kadroların 35 ve 40 lira maaşlı olmaları maksa
da kâfi geleceğinden daha üst derecelerde kad
ro ihdasına lüzum görülmiyerek teklifin Maarif 
Encümeninde tadilen kabul edilen birinci mad
desi, merbutu bulunan cetvelde yeni kadrolar 

(35) ve (40) lira asli maaşlara inhisar ettiril
mek suretiyle tadilen kabul «dilmiştir. 

Teklifin 2 nci yürürlük maddesi, kanunun 
neşri tarihinden itibaren mer'i olacağına dair 
hüküm vaz'edilmek suretiyle tadilen ve üçüncü 
maddesi ise şeklen değiştirilmek suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun lâ
yihası, Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Muğla îzmir 
H. İmre N. özsan B. Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır Antalya Artvin 

M. H. Ünal K. Akmanlar H. Çeltikçioğlu 
Çankırı Çorum 

F. Arkan Y. Gürsel 
îmzada bulunamadı 

İsparta İstanbul İzmir l 

T. Tığlı N. N. Yücel D. Akbel 
Kastamonu Kırşehir Konya ' 

M. îslâmoğlu F. Yalçın M. Bağrıaçık 
Maraş Niğde Ordu 

E. Soysal R. Gürsoy A. H. Onat 
Rize Van Yozgad 

M. Önal F. Melen T. Alpay 
Zonguldak Yozgad 
E. Timur Â. Benderlioğlu 
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— 4 — 
KONYA MEBUSU SITKI SA

LİM BURÇAK'IN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesinin Tıp 
Fakültesi kadrolarına ilâve ya

pılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — İstanbul Üni
versitesi Teşkilât Kanununa 
bağlı cetvelin Tıp Fakültesi 
kısmına ilişik cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1959 malî yılı başından itiba
ren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

MAARİF ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

İstanbul Üniversitesinin Tıp 
Fakültesi kadrolarına ilâve ya

pılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 7161 sayılı 
Kanunla kabul edilen (1) sa
yılı cetvelin Tıp Fakültesi kıs
mına ilişik cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Mart 1959 tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

5247 sayılı İstanbul Üniversi
tesi kuruluş kadroları kanunu 
ile bu kanuna ek 5517 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılmasına dair olan 7161 
sayılı Kanuna merbut (1) sa
yılı cetvelin Tıp Fakültesi kıs

mına kadro ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5247 sayılı 
İstanbul Üniversitesi kuruluş 
kadroları kanunu ile bu kanu
na ek 5517 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapıl
masına dair olan 7161 sayılı 
Kanuna merbut (1) sayılı cet
velin Tıp Fakültesi kısmına 
ilişik cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren mer'-
idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm teklifine bağlı 
CETVEL 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolaşma 
ilâve edilecek kadro ctetveli 

D. 

7 
8 
9 
10 

Maaş 

60 
50 
40 
35 

Aded 

25 
45 
60 
150 

Maarif Encümeninin tadiline bağlı 
CETVEL 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına 
ilâve edilecek kadro cetveli 

D. 

7 
8 
9 
10 

Maaş 

60 
50 
40 
35 

Aded 

25 
45 
60 
150 

D. 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı 

CETVEL 
Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 Asistan 
10 Asistan 

60 600 
150 500 

t^m<t 
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