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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel 
Kurulda : 

Elâzığ Üyesi Celâl Er tuğ; Avrupa Kon
seyi îstişari Meclisinde Kıbrıs konusunda 
cereyan eden görüşmeler ve alman karar 
hakkında açıklamalarda bulundu. 

1966 yılı Bütçe Kanunu tasarılarının 
tümü üzerindeki görüşmeler sonuçlandırı
larak maddelere geçilmesi kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu; 
Millet Meclisi; 
Cumhurbaşkanlığı ; 

Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi 
kanlıkları ile; 

Başbakanlık, 

baş-

Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığı; 
Danıştay Başkanlığı; 

Devlet istatistik Enstitüsü; 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri ka

bul olundu. 

3 Şubat 1966 Perşembe günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime, aynı gün saat 
4,10 da, son verildi. 

Başkan 
Başkannvekili 
Kadri Kaplan 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

BAŞKAN — 40 neı Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim 
Şevki Atasağun'un; Cumhurbaşkanı Sayın Ce
mal Gürsel'in tedavi için yurt dışına gittiğine 
ve Anayasanın 100 ncü maddesi gereğince Cum
hurbaşkanlığı görevine başladığına dair tez
keresi (3/474) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okuyoruz. 

Oumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhurbaşkanı Sayın Cemal Gürsel, tedavi 

iein 2 Şubat 1966 tarihinde "Washington'a git
mişlerdir. 

Anayasanın 100 ncü maddesi gereğince Cum
hurbaşkanlığı vekâleti görevine başlamış oldu
ğumu saygılarımla arz ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhurbaşkanı Veküi 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Şifalar 
temenni ederiz. 
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3. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

±m — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu . raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 
716) (1) 

D — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 

a - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğü bütçesini görüşmeye başlıyoruz. Grup
lar adına Sayın Artukmaç, Sayın Ömer Lûtfi 
Bozcalı, şahısları adına Sayın Ucuzal, Sayın în-
ceoğlu. Sayın Artukmaç buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Sayın Hükümet erkânı; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçesi münasebetiyle, Cumhuriyet Halk 
Partisi Senato Grupu adına görüşlerimizi arz 
etmek için huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyo
rum. 

Hepinize, Grupum adına, saygılar sunarım. 
Muhterem arkadaşlar; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, adın

dan da anlaşılacağı veçhile, iki yönlü bir vazife
nin sahibidir. Bunlardan birisi, akit ve tescil 
işlerini yapmak ve tapu sicillerini tutmaktır. 
Kısaca, gayrimenkul tasarruflarına taallûk eden 
işleri görmektir. Diğer vazifesi ise, kadastro 
faaliyetlerinde bulunmaktır. Başka bir deyim
le, gayrimenkul malların, hukukî ve hendesi du
rumlarını tesbit etmektir. Bütün bu muame
leler; gayrimenkul ihtilâflarını sona erdirmek 
suretiyle içtimai huzuru tesis eylemek; Hazi
neye, mahallî idarelere ve vakfa ait mektum 
gayrimenkulleri ortaya çıkarmak; istihsal gücü
müzü meydana çıkarmak; kredi imkânlarını 
artırmak; bütün Devlet daire ve müesseselerinin 
iktisadi ve teknik işlerdeki plân ihtiyaçlarının 
asgari emek ve masrafla karşılanmasını sağla
mak gibi çeşitli yönlerden faydalı ve lüzumlu
dur ve netice itibariyle, plânlı ve hızlı kalkın
manın temel taşlarını teşkil etmektedir. Bu ba
kımdan ; tapulama ve kadastro, her zaman ifade 

(1) 716 S. Sayılı basmayzı 1.2.1966 tarihli 
38 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

ettiğimiz gibi, memleketmizin bir numaralı dâ
vası vasfını haiz bulunmaktadır. 

Yeni Hükümetimizin de aynı düşünceye sa- • 
hip bulunduğuna şüphe yoktur. Nitekim Hü
kümet, programında : «zirai reformun ve top
rağa ilişkin her türlü teşebbüsün temel mese
lesi ve öteden beri devam edegelen ihtilâfların 
çözüm yolu, tapulama ve kadastro faaliyeti
nin en kısa zamanda bitirilmesine bağlıdır. Bu 
itibarla tapulama ve kadastro faaliyetleri 
üzerinde artan bir hassasiyetle duracağız.» de
nilmektedir. Şu kadar ki ; takdirle karşıladı
ğımız bu görüş, birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımızın hedefleri göz önünde tutulmak su
retiyle, 1966 bütçesine maalesef inikas ettiril
memiştir. Filvaki bütçede, 1965 yılına nazaran 
7 575 000 lira gibi bir artış vardır. Ancak, bu 
miktarın 3 820 000 lirası; personelin üst dere
ceye terfilerini, yönetim ve hizmet giderlerini 
karşılıyacak olan cari masraflara taallûk etmek
tedir. Geriye kalan 3 750 000 lira ise kalkın
ma plânının hedeflerine ulaşmasını sağlamak 
için gerekli makina, teçhizat ve taşıt alımları 
ile ilgili yatırımları kapsamaktadır. İşte biz, 
bu miktarı yeterli görmemekteyiz. Çünkü; Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı, Türkiye kadastrosunun 
yirmi yılda ikmâlini derpiş etmiş ve ilk hedef 
olarak randımanın şehir kadastrosunda senelik 
35 000 parselden, 150 000 parsele ve arazi ka
dastrosunda yani tapulamada ise, beş milyon 
dönümden yirmi üç milyon dönüme çıkarılma
sını kabul eylemiş ve bu miktarları her sene ka
demeli olarak artırmıştır. Bu ideal hedefe 
mutlak surette ulaşmak lâzımdır. Halbuki, büt
çede, plân hedeflerinin tahakkuku için konulan 
3 750 000 liralık ödenek, bunu sağlamaya asla 
kâfi değildir. Çünkü bu şekilde bir uygulamaya 
asgari, 120 milyon liranın sarfı icap eylemekte
dir. 

Bilindiği üzere, Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünün geliri; her yıl, giderinden yüzde 
otuz ile yüzde yüz arasında artan bir fazlalık 
arz etmektedir. Yani bu umum müdürlük, Dev
lete her sene artan şekilde gelir sağlıyan bir 
dairedir. Öyle ise, bir numaralı bir dâvanın 
sahibi olan ve giderinden bir misli fazla geliri 
bulunan bu daireye; sağladığı gelirin verilmesi 
ve bu meyanda tapulama ve kadastro işlerine 
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120 milyon lira tahsis olunması, ideal hedefe 
en kısa zamanda ulaşılması bakımından lüzum
ludur. Ne çare ki, Hükümet programına uygun 
düşen bu icap yerine getirilmemiştir. 

Bu durum muvacehesinde hatıra bir soru 
geliyor: Acaba Sayın Hükümet, plânın öngör
düğü hususları ve programını ne suretle tahak
kuk ettirecektir? Bunu öğrenmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Bütçede, yatırımlarla, cari masraflar arasın

da bir denge mevcut değildir. Gerçekten yatı
rımlarla alınmış ve alınacak olan âlet kapasite
lerini gerçekleştirebilmek için, arazi çalışmala
rının çok daha verimli hale getirilmesi şarttır. 
Bu şartın tahakkuku ise, plânlamanın da der
piş ettiği gibi, arazi üzerinde en az iki yüz iş 
günü çalışılmasını sağlayıcı ödeneğe ihtiyaç var
dır. Bütçeye, bu da inikas ettirilmemiş ve sa
dece 100 iş günü çalışılabilecek malî imkânlar 
sağlanmıştır. 

Bunun yanı başında, arazi çalışmalarının çok 
mahrumiyetli ve meşakkatli bir iş olduğu göz 
önünde tutularak, arazide çalışan personelin ev
velâ verimini artıracak tedbirlerin ve sonra da 
kendilerini tatmin edecek imkânların sağlanması 
şarttır. Bütçede, bu konuda her hangi bir im
kânın sağlandığı da maalesef görülmemektedir. 
Yani memurlar 6245 sayılı Kanunun 50 nci mad
desine göre verilecek arazi tazminatları, (H) cet
veline göre, teknisyenlere, 10 - 14 ve müdürlere, 
16 lira olarak verilecektir. Bütçeye bu miktar
lar üzerinden ödenek konulmuştur. Eğer, Hü
kümet programında ifade olunduğu veçhile, ta
pulama ve kadastro faaliyetleri üzerinde artan 
bir hassasiyetle durulacaksa; bu • miktarların, 

bugünkü rayice ve hayat standardına göre, 
hiç olm 20 liradan aşağı olmaması lâzımdır. 

Şunu da arz etmek isterim ki, Toprak ve 
İskân İşleri Umum Müdürlüğünün arazide ça
lışan personeli, bu tazminatı; arazide olsun veya 
olmasın, devamlı olarak oniki ay almaktadır. 
Tapu ve kadastro personeline ise, arazide bu
lunduğu sürece tazminat verilmektedir. Bu den
gesizliğin giderilmesi de lâzımdır. 

Sayın üyeler; 
Arazi çalışmalarında işçi ve bilirkişi günde

likleri için tesbit edilen miktarlar da aynı se
beplerle kifayetsizdir. Bunlar; ortalama yedi 
lira olarak tesbit edilmiştir ki, bu rakam, sem

bolik ve hattâ gülünç bir miktardır. Bu günde
lik ile işçi ve bilirkişi bulmak mümkün olma
makta ve idare, hilei seriye yoluna sapmış bu
lunmaktadır. Gerçekten, geçen yıl bütçesinde 
150 gün için tesbit edilen ücretler, ancak 75 gü
ne kifayet edebilmiştir. Tatbikat bu şekilde 
cereyan eylemektedir. Yani 150 gün yerine, 
75 gün mesai sarf edilmekte ve bütçedeki iki 
günlük yevmiye bir gün için verilmektedir. 

Hizmetin görülmesinde, personelin; görev 
itibariyle, irtibat halinde ve ahenk içinde çalış
ması lâzımdır. Filhakika bu öyle bir hizmettir 
ki; bilirkişi olmazsa memur çalışamaz, işçi is
tihdam edilmezse netice alınamaz, hepsi birbi
rine bağlıdır ve birbirinin lâzımi gayrimüfariki-
dir. 

Şu halde, hizmetin verimli bir şekilde görül
mesi için; arazide çalışan memurların, işçilerin 
ve bilirkişilerin tatmin edilmiş bir tazminat ve 
gündelik statüsüne bağlanması lâzımdır. Hükü
metten bunu beklemek hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tapu ve kadastro hizmetleri, bilindiği üzere, 

malzeme ve personel manzumesinden ibarettir. 
İşlerin aksamaması ve bir düzen içinde görüle
bilmesi için, bu manzumenin, her iki yöniyle kül 
halinde mütalâa edilmesi lâzımdır. Bir tarafın 
aksaklığı, diğer tarafın da aksamasına meydan 
verir. Bunu arz ve ifadeden maksadım şudur: 
Yeni Personel Kanunu, sabit kadro esasını getir
miştir, (33 ncü maddesiyle). Bu hükme göre, 
meselâ Yozgat vilâyeti için verilmiş bir tapula
ma veya kadastro müdürlüğü kadrosunu, orada 
iş bitince başka bir yere nakletmek mümkün 
olmıyacak ve yeni iş yeri için yeni bir kadro 
ihdası yoluna gidilecektir. Böylece, bir taraf
tan hizmetin seyyaliyeti ortadan kalkacak ve 
Devlete yeni malî külfetler tahmil edilmiş ola
caktır. Diğer taraftan, münhal memur kadro
larına vekâlet etme güçlükleri de işleri aksata
caktır. Çünkü yeni Personel Kanununa göre, 
bir vazifeye ancak aynı sınıftan olan bir memur 
vekâlet edebilecektir. (Madde 86, 2 nci bendine 
göre) Tapu ve kadastro yönünden; bilhassa 
ilçelerde, bu hükmün tatbik kabiliyeti yoktur. 
Çünkü ilçeye tapu memuru bulmakta müşkülât 
çeken ve hattâ memur bulamıyan idare, memur
ların izinli veya hasta olmaları halinde, kâtibine 
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vazife gördüremiyecek hale getirilirse, kamu 
hizmetleri vaktinde görülemiyecek ve aksıyacak-
tır. 

Şu ciheti de önemle belirtmek yerinde ola
caktır ki, tapu ve kadastro hizmetleri sıkı sıkıya 
şekle bağlı hizmetlerdir. Bu hizmetlerde gerek 
şeklî muamelelerde ve gerekse bu hizmetlerle 
görevlendirilenlerin sıfatlarında hizmete taal
lûk eden ,kanunların verdiği yetkiler, birtakım 
sebeplerle za'fa uğratıhrsa, yapılan hukuki 
muamelelerin akibeti şüpheye düşürülmüş ve 
böylece Devletin sorumluluğu durumuna da 
meydan verilmiş olur. Meselâ, bugünkü tatbi
katta, kuruluş kanunlarına göre her türlü akit
leri yapmaya yetkili tapu sicil muhafızlarına 
veya memurlarına vazifelerinde bulunmadıkları 
zamanlarda muavinleri vekâlet etmektedir. Hal
buki, Devlet Personel Kanunu, Teşkilât Ka
nununun bu ve buna benzer özel hükümlerini 
yürürlükten kaldırmıştır. Bunun neticesi, bir 
muavin, muhafıza vekâlet edemiyecektir, eder
se; yaptığı akit, hukukan muallel olacaktır. Şu 
halde Personel Kanununun bu gibi hususiyet
leri göz önünde tutmuş olması icabederdi. Bu 
yapılmamıştır. Biz, bu derece önemli ve husu
siyet arz eden aksaklıkların acilen ıslâhı cihe
tine gidilmesini Sayın Hükümetten beklemekte^ 
ve rica etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kapasiteye etkili olan bâzı yatırımlar var

dır ki, bunların, mutlaka gerçekleşmiş olması 
lâzımdır. 1965 bütçesinde, arazi çalışmalarında 
fevkalâde ihtiyaç duyulan, 35 aded motorlu ara
zi aracının satmalmması için yeterli ödenek ko
nulmuştur. Bu ödeneğin, Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünce Devlet Malzeme Ofisine 
transferi yapılmış olmasına rağmen, arabaların 
Umum Müdürlüğe bugüne kadar teslim edilme
miş olduğunu esefle müşahede etmiş bulunuyo
ruz. Bilindiği üzere, sözü geçen araçların, Dev
let Malzeme Ofisince satmalmarak Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne verilmesi lâzım
dır. Geçen malî yıl içinde bu yapılmamıştır. 
Sebebinin bu kürsüden ifade buyrulmasmr rica 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'de 104 tapulama müdürlüğü 

vardır. Yetki ile çalışan müdürlükler ise bu
nun dışındadır. Bunlar, memleket sathına ge-
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lişigüzel serpiştirilmiş bir şekilde vazife gör
mektedir. Her ilçe, bir tapulama bölgesi oldu
ğuna göre, halen 104 ilçede tapulama yapılıyor 
demektir. Bir tapulama müdürlüğünün kadro
su şudur: 1 müdür, 1 tasarruf memuru, 1 fen 
kontrol memuru asgari 4 teknisyen ve yine as
gari 4 teknisyen yardımcısı ve 1 veya daha fazla 
kâtipten ibarettir. Şu halde her ilçede en az 
(12) memur vazife görmektedir. Her müdür
lüğün, kendisine yetecek derecede çeşitli araç
ları da mevcuttur. Oysa ki bir kadastro mü
dürlüğünün randımanlı olarak çalışabilmesi için, 
en az altı ekibe de ihtiyaç vardır. Müdürlük
lerin arz ettiğim şekilde dağılması, bu ekip ade
dini azaltmakta ve netice olarak randımanı dü
şürmektedir. Ayrıca, bunların kontrolü de im
kânsız hale gelmektedir. En mühimi, fotogra-
metrik çalışmalar imkânsız hale gelmektedir. 
Çünkü fotogrametrik çalışma metodu, küçük ve 
dağınık sahalar yerine, geniş ve toplu sahalarda 
randımanlı olabiliyor. 

Böyle dağınık bir şekilde parça parça yapı
lan tapulamanın, verimli ve hattâ faydalı olmı-
yacağı muhakkaktır. Bir vilâyetin sadece bir 
veya iki kazasında tapulamanın yapılmış olması 
maksadı temin etmez. Halbuki tapulama mü
dürlüklerinin belirli bir sahada ve toplu bir 
halde çalıştırılmalarında sayılamıyacak kadar 
faydalar mevcuttur. Şu ciheti arz etmek isti
yoruz: Bu 104 müdürlüğün, birbirine bitişik 
olan ve ceman: 104 ilçeyi ihtiva eden komşu 
vilâyetlerde çalıştırılması halinde, o vilâyetle
rin tapulama işi tamamiyle bitmiş olacak ve 
siciller tesis edilmek suretiyle artık ortada ih
tilâf mevzuu bir arazi kalmıyacaktır. Meselâ, 
bu müdürlükler; Konya, Adana, İçel, Niğde, 
Kırşehir vilâyetlerinde çalıştırılmalıdır. Bu sa
halardaki tapulama işi biter bitmez, ekipler der
hal başka bir sahaya intikâl ettirilmelidir. Bu 
şekilde bir çalışmanın fevkalâde randımanlı ve 
faydalı olacağına şüphe yoktur. Bu şekilde 
çalışmanın başka faydaları da vardır: 

1. Politik tesirlerle tapulama müdürlükleri 
gelişi güzel şuraya veya buraya serpiştirilemiye-
çektir. Gelişi güzel yetkiler verilerek işler par-
çalanamıyacaktır. 

2. Bütün alet ve araçlar komşu bölgelerde 
toplanmış ve irtibatlı bir şekilde birbirine yar
dımcı duruma gelmiş olacaktır. 
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3. Bir bölgede toplu bir hale gelmiş olan 
memurlar, her bakımdan daha iyi çalışma im
kânına sahibolacaklar ve birbirlerine yardım 
imkânına kavuşmuş bulunacaklardır. 

4. Memurların nakil ve tâyinlerinde büyük 
ölçüde yolluk ve yevmiyeden tasarruflar sağ
lanmış olacaktır. Çünkü, yakın oldukları için 
mesafeleri, masrafları az olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün teş

kilâtı, görev ve yetkileri 30 sene evvel çıkmış 
bulunan 2997 sayılı Kanuna dayanmaktadır. 
Gerek teşkilâtın işlemesi ve gerekse memur kad
roları bakımından; günün icap ve zaruretlerini 
kapsıyan, memur kadrolarını diğer Devlet daire
lerindeki kadrolar seviyesine getirerek mesleki 
cazip hale sokan yeni bir Teşkilât Kanununun 
tedvinine şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bu kanunda; umum müdürlük işlerinin bilgi 
ve yüksek kaliteli memur istiyen hukuki ve tek
nik tarafları göz önünde tutularak, yüksek 
tahsil görmüş kişilere geniş çapta yer verilme
lidir. Halen çalışan memurların ise, kadro ve 
terfi hususları ve müktesep hakları göz önünde 
tutulmalıdır. 

Tapu ve kadastro işlerinin başarısı, söyleme
ye lüzum yok ki, personelin ehliyetli ve tatmin 
edilmiş olmasına bağlıdır. 

Bu arada, yüksek tahsil için umum müdür
lükçe verilen burslara da değinmek isterim: 
1966 bütçesine konulan ödenek; sadece mevcut 
burslu öğrenciler için midir ? Yoksa, mevcut
lara ilâveten alınması icabeden öğrencilerin 
burslarını da karşılıyacak mıdır? Eskilerine 
ilâveten yeni öğrencilere burs verilecekse, kaç 
kişiye verilecektir? Verilmiyecekse, sebebi ne
dir ve bu durum, idarenin geliştirilmesi için 
yüksek tahsilli elemanın çoğaltılması prensibi 
ile ne şekilde bağdaştırılabilecektir? Sayın Ba
kanın bizi aydınlatmasını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Büyük emek ve masraf ihtiyariyle vücuda 

getirilen sicillerin ve plânların muhafazası için, 
tapu ve sicil teşkilâtı bulunan her yerde, bir 
tapu arşiv binasına şiddetle ihtiyaç vardır. Esa
sen teşkilât kanunları da bunu âmirdir. Gerek 
umum müdürlükçe kiralanan binalar ve gerek
se Hükümet konakları içinde tapu dairelerine 
tahsis edilen yerler, sicillerin ve plânların mu

hafazası için aranan şartları ihtiva etmemekte 
ve binnetice gerek sicillerin ve gerekse plânların 
ziyama meydan vermektedir. Hükümetimizin 
bu konu üzerinde hassasiyetle durmasını temen
ni ederiz. 

Sayın senatörler; 
Halen arap harfleriyle yazılmış 40 milyon

dan fazla tapu kaydı vardır. Buna mukabil, 
memurların ancak onda biri arap harflarini 
okuyup yazabilmektedir. Halbuki bu kayıtlara, 
15 - 20 sene müracaat etmek ihtiyacı kesindir. 
Eğer Personel Kanununda büro sınıfı için tâyin 
edilecek yaş hadleri ve bütçenin «E» cetvelinde 
yazılı kimselerin görevlerine son verilmesi key
fiyeti uygulanacak olursa, bu hizmetler tama-
miyle aksıyacaktır. Bu sebeple arap harfleriyle 
yazılı bulunan tapu kütüklerinin, Türk harfleri
ne çevrilmesi hususundaki mesainin biran evvel 
bitirilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı öde
neğin artırılması icabederdi. 1966 bütçesinde 
böyle bir artışa raslamamanm üzüntüsü için
deyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Toprak tevziinin; kadastrodan önce mi, son

ra mı yapılması meselesi önemlidir. Kanaati
mizce, toprak dağıtımı, kadastrodan sonra ya
pılmalıdır. Yani toprak tevzi komisyonları, ka
dastro yapılan yerlerde mesaiye başlamalıdırlar. 

Halbuki, bugünkü tatbikat şöyledir: Toprak 
Tevzi Komisyonu araziye çıkıyor, ölçüyor, tes-
bit ediyor ve toprak dağıtımı işine girişiyor. Fa
kat iş bununla bitmiyor, köylüye dağıtılan ara
zi için Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü tara
fından tanzim olunan haritalar, Tapu ve Kadast
ro İdaresince yeniden ölçüldükten veya kontrol 
edildikten sonra, kabul ve tescil olunuyor. Dik
kat buyurulursa, aynı iş için ayrı ayrı iki ame
liye yapılıyor. Binnetice eleman, zaman ve pa
ra israfına meydan veriliyor. Bu mahzuru or
tadan kaldırmak için, hakiki veya hükmi şahıs
lara ait arazi, ilk önce, kadastro ekiplerince 
tesbit edilmeli ve bu tesbit neticesine ve mevzu
atın tâyin ettiği esas ve şekle göre gerekli 
dağıtım, Toprak Tevzi Komisyonlarınca ya
pılmalıdır. Gerçi Toprak ve İskân Genel Müdür
lüğünce çiftçiyi topraklandırma için uygulanan 
metot, tamamen arazi kadastro tesbiti ve ölçü 
metodudur. Fakat mülkiyetle ilgili hakların 
hâkim teminatı altında tecellisi, ancak kadastro 
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tesbitleriyle ve tapu sicilleriyle mümkün olmak
tadır. Bu sebeple kadastro ekiplerinin tesbiti 
esas tutulmalı ve bu konuda her iki genel mü
dürlük arasında koordine bir çalışma tesis edil
melidir. 

Sayın senatörler, 
509 sayı ile çıkan son Tapulama Kanununun 

tümü, malûmları olduğu veçhile, Anayasa Mah
kemesince iptal olunmuştur. Bu kanunun, ka
mu düzeni bakımından, 12 Mayıs 1966 tarihine 
kadar yürürlükte kalması da yine Anayasa Mah
kemesinin kararı icabıdır. 

Durum böyle olduğuna göre, eski 5602 sayılı 
Tapulama Kanunu uygulanacak mıdır, uygu-
lanmıyacak mıdır t Tatbikatçılar arasında bu 
konuda tartışmalar ve tereddütler mevcuttur. 

Hükümetin konu ile ilgili karar ve teşebbüs
leri hakkında bir bilgimiz yoktur. Ne düşün
düklerinin ve özellikle 509 sayılı Kanunun tat
bikatından elde edilen neticelerin, bu kanunun 
müzakeresi sırasında leh ve aleyhte serd edilen 
görüşlerden hangisi ile bağdaştığının Hükümet
çe açıklanmasını rica ederiz. 

Aziz arkadaşlar; 
Tapu harçlarının, şimdi olduğu gibi, parsel 

esasına göre maktu bir miktar üzerinden alın
ması gelir kaydına meydan vermekte ve pek 
münbit ve dolayısiyle çok kıymetli bir arazinin, 
kireç ve verimsiz bir arazi ile eşit muameleye 
tabi tutulması vergi adaletsizliğine sebebolmak-
tadır. Bu mahzurun kaldırılması ve gelir artı
şının sağ] anması için, harçların; arazinin kıyme
ti üzerinden alınması ve bunun için gerekli kıs
tasların bulunması lüzumuna inanmaktayız. 

Bu arada, yanlış yapılmış kadastro haritala
rının, mahkeme kararma lüzum olmaksızın, doğ
rudan doğruya Tapu ve Kadastro İdaresince 
düzeltilmesini sağlamak için, diğer memleket
lerde olduğu gibi, bir Kadastro Yenileme Kanu
nuna ihtiyaç bulunduğunu da belirtmek iste
riz. 

Son olarak; klâsik usulden, fotoğrametrik 
usule süratle geçilmesi lüzumuna inandığımızı 
bir kere daha teyidederiz. 

Sayın senatörler; 
Maruzatımı burada bitirmiş oluyorum. Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1966 bütçesinin 
Milletimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını candan temenni eder, hepinizi, Cum- I 
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huriyet Halk Partisi Senato Grupu adına say
gılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı A. P. Grupu 
adına. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER LÛTFİ BOZ
CALI (İzmir) — Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, muhterem Bakan ve Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün kıymetli eleman
ları, C. H. P. Grupu adına konuşan kıymetli ar
kadaşım Sadık Artukmaç yapıcı ve iktidara 
yardımcı memleketin ihtiyaçlarını gayet güzel 
dile getirerek yapmış olduğu konuşmasına te
şekkürle başlıyarak A. P. Grupu adına Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1966 malî yılı 
bütçesi üzerinde görüşümüzü arz ve izaha ça
lışacağım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü malî 
yılı bütçesi, geçen 1965 malî yılı bütçesine na
zaran 7 570 074 lira fazlasiyle bu yıl, 95 198 760 
lira olarak tesbit olunmuştur. Bütçe son derece
de tasarrufa riayet edilmek suretiyle hazırlan
mış ki, hattâ birçok lüzumlu ihtiyaçlardan dahi 
kısıntı yapılmıştır. Bu yıl bütçede artış ola
rak gösterilen 7 570 000 küsur lira, şu kısım
lar üzerine tevzi edilmek suretiyle gösterilmek
tedir : 

3 555 334 lirası, personel giderlerine 225 000 
lirası yönetim giderlerine, 139 740 lirası hizmet 
giderlerine, 3 750 000 lirası makina, teçhizat ve 
taşıt onarım ve alımı için ilâve edilmiş bulun
maktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü faali
yetlerini izah için iki nokta üzerinde, iki bö
lüme ayırmak suretiyle konuşmamız ve izahımız 
daha muvafık olacağı kanaatiyle : 

1. Tapu işleri, Türkiye'deki bütün il ve il
çelerle beraber dört nahiye merkezinde mevcut 
tapu sicil muhafızlıkları ve memurluklarm-
daki hizmetler. 

Bu hizmetler, alım ve satım, bağışlama, tram
pa, intikal, taksim, rehin ve irtifak hakları 
muameleleri ile, malûm günlük muameleler
den ibarettir. Bu arada 2 . 1 . 1966 tarihinde 
yürürlüğe giren Kat Mülkiyeti Kanunu, mül
kiyet rejimi yönünden, memleketimize yenilik 
getirmiştir. Eski ahkâmımızda mevcudoldu-
ğu halde Medeni Kanunun kabulü ile üst hak
kı kaldırılmış olduğundan, kat mülkiyeti mem
leketimizde yoktu. İhtiyaçların gösterdiği lü
zum bu kanunun va'zma sebebolmuştur. Meni-
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leketimizde ezcümle; nüfusu her gün artan An
kara, istanbul, İzmir, Bursa, Adana gibi bü
yük şehirlerimizde, kat mülkiyeti fiilen tatbik 
edile gelmekteydi. 

Kat mülkiyeti üzerindeki tasarruflar, hu 
kukî bir nizama koymak için hazırlanmış olan 
kanun, hakikaten yerinde ve memleketin büyük 
bir ihtiyacını da karşılamış bulunmaktadır. Bu 
arada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu 
kanunun uygulanması ile ilgili kütükleri ve za
bıt defterlerini müddeti içinde hazırlayarak 
izahnameleriyle birlikte tapu sicil muhafızlık
larına göndermiş olması da şayanı takdirdir. 

2. Tapulama ve kadastro işleri : 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu 

bölümdeki işlerini, kadastro ve tapulama ça
lışmaları teşkil etmektedir. 

a) Kadastro işleri : 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Ka

nunu ile devam eden kadastro çalışmaları, 
il ve ilçelerin belediye sınırları içindelsi gay-
rimenkullerin, hukukî ve fennî durumlarını tes-
bit ve plâna müstenit ve Medeni Kanunun ara
dığı nitelikteki tapu kütüklerinin tanzim ve te
sisi gayesini gütmektedir. 

Bu güne kadar, 33 il ve 56 ilçe kadastrosu 
yapılarak tapu sicilleri tesis edilebilmiştir. Ha
len bu işleri yapmak üzere 23 il ve 20 ilçede 
olmak üzere 43 bölgede 90 ekip faaliyet halin
dedir. 

Medeni Kanunun gayrimenkuller hakkında 
tam tatbik edilebilmesi, ancak bu sicillerin ik
mal ve intaciyle kabil olacağına göre bu işle
rin süratle yapılması arzumuzdur. 

b) Tapulama işleri : 
Tapulama işlerine gelince; 5602 sayılı Tapu

lama Kanunu ile başlanılan bu hizmetler de 
ilerlemekte ve fakat aranılan ve istenilen hızla 
gitmemektedir. Tapulama işleri, köylerdeki ta
pulu gayrimenkullerin tapu kayıtlarını yenile
mek ve tapusuz tasarruf edilenlerin de kayıt
larını tesis ve plânlarını tanzim etmektedir. Bu 
kanunu değiştiren 509 sayılı Tapulama Ka
nunun 104 bölgede uygulanagelmekte iken Ana
yasa Mahkemesi tarafından C. Senatosundaki 
oylama nisabı bakımından iptal edilmesi, iş
leri aksatacağa benzemektedir. 

Her ne kadar Mayıs ayına kadar müddet 
verilmiş isede, Meclislerin bu kanunu yeniden 

gözden geçirerek biran evel çıkarmasını temen
ni ederiz. 

509 sayılı Kanunun 1,5 yıllık tatbikatı çok 
verimli olmuş ve 104 bölgeden alman istatistiğe 
göre, 275 523 aded itirazlı ve ihtilaflı personel
den 126 892 adedinin idari komisyonlar tarafın
dan incelenerek halledildiği ve böylece tapula
ma işleri süratlendiği ve mahkemelerin işlerinin 
azaldığı görülmektedir. 

Tapulama Kanunu mevzuu ile ilgili geçen 
yıllarda Senatomuzda ceryan eden müzakere
lerde ileri sürülen bâzı itirazlara ceıvabolmak 
üzere şu kısaca bir ibi hususu da arza faydalı 
görüyorum. Tapulamasına devam edilen 104 böl
geden 66 sının faaliyet sahasına giren 267 köy
de yüzölçümü 100 dönümden fazla tapusuz gayri
menkul tespit edilmemiştir. 35 bölgede ve 197 
köyde ise, ortalama 100 - 150 dönüm arasında 
795 parsel tesbit edilmiştir ki, bunun 204 par
selde 177 980 dönümü, Hazine ve 22 parsel de 
13 473 dönümü köy tüzel kişiliği adına ve 569 
parsel de 107 277 dönümü de muhtelif şahıslar 
adına tesbit edilmiştir ki, Tapulama Kanunun
dan faydalanarak Hazine arazileri eşhas namı
na geçirilmemiş ve Türkiye'de büyük arazilerin 
de bulunmadığı şu yapılan tapulamadan anla
şılmış bulunmaktadır. 

Tapulama işleri, 1950 - 1955 yılları arasın
da klâsik metotlarla yâni: Şerit, pusla ve ta-
keometre gibi aletlerle yapılan ölçülerle devam 
ettiği içindir ki hizmet az olmuştur. 

6587 sayılı Kanunun meriyetinden sonra, ile
ri memleketlerin uyguladığı fotoğrametrik me
toda geçilmiştir. Halen teknik icap ve zaruret
ler göz önünde tutuladak 44 bölge klâsik ve 
60 bölgede fotoğrametrik olmak üzere 104 böl
gede, 430 ekip, tapulama faaliyetleri devam 
etmektedir. 

Bu güne kadar, 5900 köyün tapulaması yapıl
mış ve 6 197 260 parselde 64 175 360 dönümlük 
yerin tahdit ve tesbiti yapılarak kütükleri tan
zim olunmuştur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir hiz
met dairesi olduğu hakle, harçlar ve tapulama 
gelirleri bakımından malî bir kaynak olarak ba
kılmakta ve geliri kendisine bırakılmamaktadır. 
Hazineden daha çok para ayrılması veya geli
rinin tamamen veya kısmen hizmetlerine bıra
kılması suretiyle Kadastro ve Tapulama faali
yetlerinin artırılması iktiza etmektedir. 
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Tapu kütükleri ve defterleri : 
Türkiye'de biraz evvel arkadaşımın işaret 

ettiği gibi; Kadastro ve Tapulaması yapılmı-
yan yerleri tapu kütük ve defterleri, eski harf
lerle yazılıdır. Tapu sicil muhafız ve memurla
rının ekserisi, eski yazıyı okuyup yazamadığı 
için bu kayıtları ihtiva eden defterler, atılmış 
durumdadır. Bu kayıtların bilinmemesinden fay
dalanan kötü niyetli kimseler, halkı ızrar et
mekte ve hak sahiplerini mahkemelerde sürün-
dürmektedirler. Bu eski tapu kayıt ve defterle
rinin eski yazı bilen kimselerden faydalanılarak 
biran evvel Türk harfleriyle defterlere geçiril
mesi hususunun teminini bilhassa rica ederim. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu 
önemli konu üzerinde ehemmiyetle durması, ikti
za eder. 

Temennilerimizi de birkaç nokta üzerinde 
arz edeyim: 

1) Beş Yıllık Kalkınma Plânının yıllık uy
gulanma programlarında öngördüğü gibi Ka
dastro ve Tapulama işlerinin müddeti içinde bi
tirilebilmesi için bu Genel Müdürlüğün iyi bir 
teş'kilâta kavuşturulması lâzımdır. Onun için 
de Tapu ve Kadstro Genel Müdürlüğü için yeni 
bir Teşkilât kanunun biran evvel getirilmesinde 
zaruret vardır. 

2) Türkiye'de iklim şartları nazara alına
rak kış ve yaz bölgeleri ayrı ayrı göz önünde 
tutulmak suretiyle arazi çalışmalarının artırıl
ması ve faaliyetin aksatılmaması temenni edilir. 

3) Alet ve edavat ile motorlu vasıtaların 
çoğaltılması suretiyle hizmetlerin süratlendiril-
mesi, tapulama işlerinin daha verimli ve daha da 
artmış olması için lüzumunda ve -bunların ar
tırılmasının zaruretine inanmış bulunuyorum. 

4) İhtilafların kısa zamanda halli için ta
pulama mahkemelerinin çoğaltılması ve başkâ
tip ve diğer kadrolarının artırılması ve adlî hizmet 
yaptıkları halde başkâtip tazminatı alamıyan ve 
başkâtip vazifesi yapan kâtip ve başkâtiplere 
emsali gibi tazminat verilmesi suretiyle mağdu
riyetlerinin önlenmesini bilhassa işaret etmek 
isterim. 

5) Tapu dairelerinin, gördükleri hizmetler
le mütenasip iyi bina ve defterlerinin muhafa
zası için çelik kasa ve diğer muhafaza altına 
alınacak dolap vesairenin temini bilhassa is-
tirhamımızdır. 

6) Halen odacısı bulunmıyan 225 tapu 
dairesine odacı verilmesi ve kâtip kadrolarının 
artırılması ve ehillere yer verilmesi, temennile-
rimizdendir. 

7) Yukarıda işaret ettiğim 509 sayılı Tapu
lama Kanununun biran evvel Meclisten geçiril
mesini tekrar rica ederken Tapu ve Kadastro 
teşkilâtının faal ve fedakâr hizmetlilerinin, hiz
metlerini takdir ve bu hizmetlerinden dolayı 
kendilerine teşekkür ederken adedleri az da ol
sa bâzı tapu dairelerinde vatandaşlardan para 
almak suretiyle hizmet görenlerin de tesbiti su
retiyle dürüst ve çalışkan, hizmetlerini memle
kete faydalı olmak yolunda hasr ve nefs etmiş 
olan insanlar arasından ayrılmalarını temenni 
ediyoruz. Mâruzâtımı burada keser, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 1966 malî yılı 
bütçesinin Genel Müdürlük ve memleketimiz 
için hayırlı olmasını temenni ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. Şahısları adına 
konuşma onar dakika ile bağlıdır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünün erkânı. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Bütçe 
kanun tasarısı üzerinde şahsım adına söz alıp te
mennilerimi arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ku

ruluş gayesi, memleketimizde muhtelif esaslara 
dayanan mülkiyet hakkının yarattığı ihtilâfları 
katî surette hallederek (Adalet mülkün temeli
dir) esasını tahakkuk ettirmektir. Bugüne kadar 
yapılan ve yapılacak çalışmalar, elbetteki mille
timize ve memleketimize sayısız faydalar sağla
mış ve sağlıyacaktır. Ancak bu çalışmaların za
man zaman beklenen neticeye' ulaşamamış olması 
da bir realitedir. Her şeye rağmen bu idarenin 
çalışması sonunda milletçe elde edilecek fay
daları sıraladığımız zaman her yıl yeni bütçeleri 
artırmak mecburiyetinde olduğumuzu kabul et
mek vecibesiyle karşı karşıya bulunmaktayız. 

Evvelâ memleketimizin muhtacolduğu zirai 
reformun gerçekleşmesi, tapulama işlerinin sü
ratle bitmesine bağlı olduğu gibi, halen mahke
meleri büyük çapta meşgul eden gayrimenkul 
ihtilâfları ve bu ihtilâflar sebebiyle doğan ceza 
dâvaları, kendiliğinden sona ereceği gibi, zirai 
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yönden ihtilâflar sebebiyle boş kalan topraklar 
ekime tahsis edilip zirai istihsal artacak, bunun 
neticesi olarak zirai sahadan beklenen vergi kay
nakları verimli hale gelecektir. Memleket çapın
da sayısız faydaları daha da sıralamak mümkün
dür. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mevcut 

bütçe imkânları dâhilinde bir taraftan teknik 
elemanları ile memleketin kadastrosunu tesbit 
ederken bir taraftan da hukukçu elemanları ile 
bu tesbitler neticesinde meydana gelen mülkiyet 
ihtilâflarını neticelendirme yolunda büyük gay
retler sarf etmek mecburiyetindedir. Her iki sa
hada çalışan elemanların tam olarak ihtiyacı kar-
şılıyacak kadro halinde istihdam etme imkânı 
yine bütçe imkânsızlıkları sebebiyle temin edile
memiş ve böylece beklenen hedefe varılamamış
tır. Geçmişteki bu tecrübelerden alman intibalar 
nazara alınarak biran evvel hedefe ulaşmak için 
bu yıl olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da 
daha büyük bütçe imkânlarının bu teşekkülden 
esirgenmemesini temenni ederken Genel Müdür
lükten bâzı temennide bulunarak sözlerime son 
vereceğim : 

16 . 11 . 1965 tarihinde Anayasa Mahkeme
since usul bakımından iptal edilen 509 sayılı Ta
pulama Kanununa göre, alınmakta bulunan ta
pulama harçlarının, verimsiz kıraç topraklara sa
hip vatandaşları ödeme zorluklariyle karşı kar
şıya bıraktığı bir realitedir. Bu durum nazara 
alınarak bu gibi arazilerin tapulama harçlarının 
bir sınıflandırılması fakir köylüyü ve toprak sa
hibini bu güç durumdan kurtaracaktır. 

Halen Genel Müdürlüğün arşivlerinde bulu
nan sayısı milyonların üzerinde olan eski kuyu
datın ve keza taşra teşkilatındaki tapu kayıtla
rının yeni yazıya çevrilmesi bir zarurettir. Aksi 
halde bu kayıtların şimdiden çok yerlerde okun
ması ve gereken kaydın çıkarılması için eleman 
bulunmakta güçlük çekildiği de bir realitedir. 
10 - 15 yıl sonra bu durum her yerde büyük im
kânsızlıklar yaratacak. Genel Müdürlüğün şim
diden bu yolda daha sert tedbirler alıp harekete 
geçmesini temenni eder, hemen hemen aynı ga
yeye yakın çalışmaları bulunan Toprak Tevzi ve 
Harita Umum Müdürlüğü ile müşterek çalışma 
imkânlarının aranmasında büyük faydalar sağ-
lıyacağı kanaatindeyiz. Mahallî tapu sicil muha-
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fızlıkları da vatandaş ile daire rasmda hiçbir ih
tisası bulunmıyan birtakım insanların yapılacak 
tapu muamelesinde vatandaşı istismar ettiği de 
bir hakikattir. Bu yolda Genel Müdürlüğün ted
birlerle hareket ederek bu şahısların oltadan kal
dırılmasına çalışması çok faydalı olacağı kanaa
tiyle temennilerimi burada bitirirken 1966 yılı 
bütçesinin idareye ve Türk Milletine hayırlı ol
masını diler Yüce Senatoyu hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Muhterem Bakan ve kıymetli bakanlık erkânı. 
Tapu Kadastro Bütçesi münasebetiyle şahsım 
adına tenkid ve temennilerimi arz edeceğim. 
Vaktimizin 10 dakika ile tahdidedilmiş olması se
bebiyle evvelki senelerdeki tenkid ve temennileri
me burada temas etmeden aynen teyidettiğimi 
arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar: Toprak reformunun 
yapılması tapu ve kadastro işlerinin ikmaline 
bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Üzerinde hukukî 
bir muamele yapılacak olan gayrimenkulun evvel
emirde hakikî sahibi, miktarı ve mahiyeti kesin 
olarak belli olması lâzımdır. Şu halde Türkiye'
de toprak raformu yapılması için, kadastro mu
amelesinin acele bitirilmesi icabetmektedir. Fakat 
bugünkü tempo ile, yani malî kudretimize göre 
her sene ayrılacak 90 - 100 milyon lira ile ve 
100 - 150 ekiple bu işin kısa zamanda yani 5 - 10 
senede veya 15 - 20 senede bitirilmesine imkân 
yoktur. Ve hattâ 50 - 100 senede bile bitirilemi-
yeceğini hesabedenler vardır. 

Köylerimiz çok sıkıntı içindedir. Yakın za
manda toprak reformu yapılacağını, ümidederek 
toprak sahibi olmayı 4 gözle beklerler, sorarlar. 
Bizler de bunlara katî bir şey söyliyemeyiz. 

Ben sözlerimi uzatmadan Sayın Bakandan 
bâzı hususların aydınlanmasını istirham edece
ğim : 

1. Tapulama işine, yine klâsik metodla mı 
devam edilecek, yoksa teknik esaslara göre daha 
süratli yapmak mümkün müdür? Böyle bir ha
zırlık var mıdır? Tapulama işinin kaç senede bi
tirileceği düşünülmektedir? 

2. Tapu kadastro işini kısa zamanda bitir
mek imkânına sahip değil isek, mevcut imkânla
rımızı muayyen vilâyetlerde toplıyarak o vilâyet-
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lerde olsun toprak reformu yapılmak üzere tapu
lama işinin bitirilmesi düşünülmekte midir? 

3. Şimdiye kadar bu dairenin toprak tevzi 
komisyonları, Harita Genel Müdürlüğü, Devlet 
Su İşleri gibi aynı sahada faaliyet gösteren Dev
let teşekkülleri ile koordine çalışma yoluna giri-
lemediğinden; Personel, para ve zaman israfı aşi
kâr bulunduğundan bundan sonra koordine ça
lışılması ve yeni bir kuruluş kanunu yapılması 
düşünülmekte midir? 

4. Bir de üzülerek şu hususu sormak isterim; 
Bugün birçok tapu dairelerinde hususiyle büyük 
şehirlerde rüşvetsiz veya bahşişsiz muamele yap
tırılmadığı, bunun gittikçe bir teamül haline gel
diği en güvenilir kaynaklardan duyulmakta ve 
halk arasında şayi olmaktadır. Şayet varsa bunu 
önlemek için ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir? 

5. Tapu harçlarının ağırlığı hususunda ne 
düşünülmektedir? 

6. Odacı bulunmadığından dairesini kendisi 
temizlemek evraklarını kendisi dağıtmak zorunda 
kalan tapu memurlarına bir odacı vermek müm
kün olacak mıdır? 

Vaktin darlığı sebebiyle, yüksek huzurlarınızı 
fazla işgal etmiyeceğim. Sözlerime burada son 
verir, bütçenin memleket ve millet için hayırlı 
olması dileğiyle hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşacak mısı
nız? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Coşkunoğlu 
son söz sizindir. Sayın Bakandan sonra. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale .Milletvekili) — Sayın Başkan Cumhu
riyet Senatonunun muhterem üyeleri, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi vesilesiyle 
yüksek huzurlarınızda irşadedici, yol gösterici, 
müstakbel çalışmalarımıza ciddî mâna içerisinde 
ışık tutucu tenkid ve temennileri dikkatle, has
sasiyetle ve zevkle dinliyerek tesbit etmiş bulun
duğumu arz etmekle sözlerime başlamak isterim. 

Sayın Senatörlerin ayrı ayrı işaret buyur
dukları hususları umumi izahatım arasında ce
vapladıktan sonra münferit suallerini de arzı ce-
vabedeceğim. 

İl ve ilçelerin belediye hudutları dışındaki 
gayrimenkul malların tapulama işlerine 5600 sa
yılı Tapulama Kanunu ile 1950 yılında başlan

mış bulunmaktadır. 509 sayılı Kanun ile de bu 
faaliyet devam etmektedir. Bugüne kadar 5900 
köyün tapulaması ikmal edilmiştir. Bu köylerde 
tapulaması yapılan gayrimenkuller 6 197 262 
parseldir. Yüzölçümü ise, 64 milyon 175 bin 360 
dönümdür. Bize tevcih edilen ve müşterek bir 
niteliği ihtiva etmekte bulunan Türkiye'nin ka-
dostrosunun ne zaman bitebileceği sualine bu 
noktada dokunmak istiyorum: 

Yüksek malûmlarınız bulunduğu veçhile kal
kınma plânımız, Türkiye'de kadastro ve tapula
manın 20 yılda ikmal edilmesini ideal bir hedef 
olarak öngörmüş bulunmaktadır. Bu hedefin ger
çekleştirilebilmesi plânın öngördüğü imkânların 
sağlanmasiyle mümkündür. İhtiyaçların başında, 
bütçe, vasıta, malzeme ve eleman meselesi var
dır. Tapulaması yapılan köy adediyle yapılacak
ların mukayesesi bize endişe vermemektedir. Çün
kü, uzun bir kuruluş ve hazırlık devresi geçiril
miştir. 

Kadrolar, bu hizmetin aradığı teknik nitelik
teki elemanlara sahibolmak yolundadır. Malî gü
cümüz bu elemanları tatmine ve bilhassa arazi 
çalışmalarındaki büyük zorlukları gidermeye mü
sait hale getirildiği nisbette mesaimiz artacaktır. 
Tapulamanın çabuklaştırılması için klâsik me
tottan süratle fotogrametrik metoda geçilmesi 
tavsiye ediliyor. Fotogrametrik, metot, şüphesiz 
ki, daha ileri bir harita alımı metodudur. Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu bakımdan 
kuvvetli bir kuruluşa sahip bulunmaktadır. Bu
gün 104 bölgede faaliyet halinde bulunan mü
dürlüklerimizden 66 sı fotogrametrik metotla ça
lışmaktadır. 

Dünyanın hiçbir yerinde bugün klâsik metot 
tamamen terk edilmemiştir. Çünkü, metotların 
en uygunu bizim de kanaatimize göre, memleke
tin şartlarına ve arazinin teşekkülüne göre se
çilmek iktiza eder. Beynelmilel bir fotogrametrik 
kongresinden sonra Belçika fotogrametrik birli
ğinin Haziran 1960 tarihli ve 60 sayılı bültenin
de dünya otoriteleri bu konuyu münakaşa etmiş
ler ve neticede, hukukî kadastro yapan ve arazi 
hudutları belli olmıyan memleketlerde fotogra
metrik metodunun yanında, klâsik metodun şart 
olduğunu kabul etmiş bulunmaktadırlar. Biz de 
memleketimizde yerine göre en uygun metodu 
uygulamakta bulunmaktayız. Tapulama ve ka
dastro işlerindeki güçlüğümüz, metottan ve da
ha doğrusu harita alımından tevellüdetmemekte-
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dir. Hizmetin ağır tarafı, kadastro ve tapulama 
işlemlerimizin çok ağır hukukî şartlarından neş'-
et etmektedir. 

Memleketimizin çok karışık olan arazi huku
ku rejimi müktesep haklariyle Medeni Kanuna 
uygun, tapu sicili düzeni kurmaktaki güçlükleri
miz, diğer memleketlerle mukayese edilemiyecek 
kadar çoktur. Hukukî kadastro yapan memleket
ler, aynı zorluğun içindedirler. Misal olarak İs
viçre'yi ele almak mümkündür. İsviçre'de kadas
tro faaliyetlerine 1917 senesinde başlanılmış ve 
iş 60 yıllık bir programa bağlanmış bulunmakta
dır. 

Buna göre, 1980 senesinde, İsviçre'de kadas
tro faaliyetinin bitmesi iktiza etmektedir. Bil
hassa bu noktada mücme] malûmat Sayın Âmil 
Artus'un Profesör Thorr/dan tercüme ettiği kıy
metli eserin 494 ve 495 nci sayfalarında mevcut 
bulunmaktadır. Bu misal, İsviçre misali bizi kö
tümserliğe düşürmemelidir. Kendilerine imkân 
sağlanırsa bizim görevlilerimizin ideal hedefe 
yani 20 seneye yakın bir zaman içerisinde bu işi 
başaracaklarına inancımız tamdır. 

Tapu ve kadastro çalışmalarında, ekiplerin 
dağıtılmadan teksifi büyük bölgeler halinde ça
lıştırılmaları hususu, benimsenmiş bulunmakta
dır. Esasen bu maksatla evvelce 210 bölgede ça
lışan müdürlükler, peyderpey toplu hale getiri
lerek 104 bölgeye indirilmiş bulunmaktadır. Ye
niden açılacak bölgeler, bakanlıklararası bir 
plânlama komisyonunda düzenlenmektedir. An
cak evvelce açılarak yarım kalmış yerlerin ikmali 
ve bâzı yatırımların gerçekleşmesi, öncelik veri
len yerlerde de çalışmak, hem ekenomik ve hem 
de psikolojik bakımdan lüzumlu sayılmaktadır. 

509 sayılı Tapulama Kanununun durumuna 
gelince; yüksek malûmunuz olduğu veçhile, 509 
sayılı Tapulama Kanunu Yüce Senatodaki oyla
ma nisabından dolayı, Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilmiş bulunmakta ve kanunun 12 
Mayıs 1966 tarihine kadar meriyette kalması da 
Anayasa Mahkemesi kararında tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. 

509 sayılı Kanun hakkında çeşitli dedikodu
lar mevcuttur ve kanaatimize göre haksız, yersiz, 
ciddî ve hakiki tetkike dayanmıyan birtakım de
dikodular, bu kanunu talihsiz bir hale maalesef 
isal etmiş bulunmaktadır. 
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509 sayılı Kanun, 4 . 8 . 1964 tarihinden bu 
yana, 104 bölgede uygulanmıştır. Tapusuz olup 
da münakaşa konusu olan, 33 ncü maddeye göre 
zilyedlik hükümleri uyarınca yapılan tesbitler 
hakkında bu bölgelerden aldığımız kesin bilgileri, 
Yüce Senatonun dikkat nazarına arz edeceğim : 

Buna göre, 66 bölgede yüz ölçümü, yüz dönü
mü geçen arazi tesbit edilmemiştir. 38 bölgede 
yüz dönümden fazla 850 parsel tesbit edilmiştir. 
Tamamı 326 288 dönüme baliğ olmaktadır. Bu
nun 223 parseli, yani, 182 388 dönümü Hazine, 
35 parselde, 119 026 dönümü, köy tüzel kişiliği, 
592 parselde 124 870 dönümü şahıslar adına tes
bit edilmiş bulunmaktadır. Bu kesin neticeye, 
yüz dönümden fazla çıkan gayrimenkullerden 
yüzölçümü itibariyle, Hazine ve köy adına tesbit 
edilenler % 5 ve şahıslar adına tesbit edilenler 
ise % 3 oranındadır. Bu nisbetin parsel olarak 
ifadesi ise, binde ikidir. Diğer taraftan tapula
ma tesbitleri dolayısiyle itirazlı olan 300 706 par
selden 139 872 adedi, vatandaşı mahkemelere dü
şürmeden idari kademedeki komisyonlarca halle
dilmiş bulunmaktadır. Geri kalanın incelenmesi
ne de devam edilmektedir. Bu kesin netice, ka
nunun tatbikatının gayet olumlu olduğunda şüp
he ve tereddüt bırakmamaktadır noktai nazarı
mıza göre. İptal edilen kanun, tatbikattan elde 
edilen neticeleri ihtiva eden bilgileri de bünye
sinde toplamak suretiyle, evveliyatı bu bütüne 
ilsak edilerek Yüksek Meclislerin tetkikine sunul
muş bulunmaktadır zannediyorum.. Dün veya 
bugün, Millet Meclisi Başkanlığına takdim edil
miş olmak iktiza eder. Hükümet 509 sayılı Tapu
lama Kanununun evvelce Yüce Meclislerden çık
tığı, şekilde çıkarılması noktai nazarını muhafa
za etmekte ve bu yolda gayret sarf edeceğini Yü
ce Senatoya arz etmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün per
sonel ve bina durumu hakkında da kısa bir ma
lûmat arz etmek isterim : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1936 ta
rihli ve 2997 sayılı kuruluş Kanunu ile vazife 
görmektedir. O günün ihtiyaçlarına göre almaın 
kadroların iş hacmi 10 misli artmış olan bu 
teşkilât için asla yeterli olmadığı bir vakıadır. 
Bu sebeple, yetiştirilen elemanları da bünyede 
tutmak mümkün olamamaktadır. İhtiyaca uy
gun olarak hazırlanan teşkilât kanunu tasarı
ları Devlet Memurları Kanununun beklenmesi 
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zorunluğu ile geriye kalmış bulunmakta idi. 
Personel Kanununa, göre hazırlanacak kadro 
kanununda bu idarenin ihtiyaçları göz önün
de tutulacak. Tapu ve Kadastro Teşkilâtımın il 
ve ilçelerindeki bina durumu, kelimenin tam 
mânasiyle itirafa mecburum ki, perişandır. Ta
pu muamelelerinde ve tapu harçlarından ayrıca 
bir ilâ üç lira arasında bir para alınarak bu
nun tapu binaları inşaatına tahsisi maksa-
diyle, biraz evvel kıymetli mütalâalar serd 
eden muhterem arkadaşım, Sayın Sadık Artuk-
maç tarafından yapılan kanun teklifi, Hükü
metçe de benimsenmiş ve komisyonlardan geç
miş bulunmakta idi. Meclis Genel Kurulu 
bunun kalkınma plânı içinde düşünülmesi ge
rekçesi ile Plân Komisyonuna iade etti ve ne
ticede reddedildi. Bu husus yüksek malumla
rınızdır. İkinci Beş Yıllık Plânın yıllık icra 
programları içerisinde bu komıvu Hükümet 
halletmeve karar vermiş bulunmaktadır. Tapu 
dairelerinde 40 milyon civarında eski arap harfli 
kavıt vardır, 1959 dan bu yana bütçeye konu
lan 300 bim lira ödenekle ve fazla mesai şek
linde bu kayıtlar Türkceye çevrilmektedir. Bu
güne kadar 1 100 532 kayıt Türkceye çevril
miştir. Bu Türkceye çevirme işinde henüz ta-
pulanması ve kadastrosu yapılmamış olan yer
lerle yangım, sel zelzele felâketine uğrayan 
yerler, tercih edilmektedir. Bu iş gün geç
tikçe ciddiyetini de artırmaktadır. Arap harfle
rini bilen ıstılahlardan anlıyan memurlar azal
maktadır. Bu itibarla teşkilâtın bu özelliğini 
de Devlet Personel Kanunu veçhile yapılmakta 
bulunan sınıf tüzüklerinde göz Önünde tut
maya gavret edeceğiz. Sayın Artukmaç burs
larım adedini ve 1966 bütçesine konulan öde
nek gereğince burslarda bir artış olup olmadı
ğını sordular. Halen Siyasal Bilgiler Fakül
tesinde 2, Hukuk Fakültesinde 17, Teknik Okul
da 32, Kadastro Okulunda 170, Tapulama Kur
sunda 209, Tekâmül Kursunda 117 olmak üzere 
ceman 547 burslu talebemiz mevcut bulun
maktadır. Bunlar bulundukları okulları biti
rince, boşalan bursları yeni arkadaşlara tahsis 
edilmektedir, malûmlarıdır ki, Devlet Personel 
Kanunu bursları bir elden idare etme esasını 
benimsemiş bulunmaktadır. Toprak tevziini ka
dastro işlemlerinin ikmalinden sonra yapılması 
hakkındaki Sayın Artukmaç'm zannediyorum 
fikir değiştirerek yeni vâsıl olduğu düşün

ceye katılmamaya imkân yok. Tapulama harç
larımın dönüm üzerinden alınması, hakikaten 
bir adaletsizliktir. İsabetli değildir. Bunu âdil 
bir esasa ircaı her arazinin kıymetini ayrı 
ayrı tesbit etmekteki, güçlük dikkate alınmak 
suretiyle hiç değilse % 50 nisbetine indiril
mesi bir kanun tasarısı mevzuu olarak ele 
alınmış ve hazırlıkları ikmal edilmek üzeredir, 
bu hususu da arz ederim. 

Muhtelif arkadaşlarım, rüşvet meselesinden 
bahsettiler. Üzülerek arz edeyim ki, hemen her 
Devlet dairesinde bu kabîl hâdiselerin sureti 
katiyede vâki olmadığını ifade etmek istemiyo
rum. Ama, nedense misal, ya icra dairelerinde, 
ya tapu kadastro faaliyetiyle ilgili dairelerde 
ortaya çıkmaktadır. Çok kere bu meseleler gaze
telere kadar intikal etmekte, biz de gerekli has
sasiyeti göstererek, tetkikatını, tahkikatını icra 
etmekteyiz. İmzasız ihbar dilekçeleri gazetelere 
kadar intikal eden neşriyatta maalesef ihbar sa
hiplerini bulmak da mümkün olmamaktadır. Bu 
konuda karşımıza ciddî delilli bir hâdise maale
sef çok kere intikal ettirilmemekte, ama bunla
rın dedikodusu da devam etmektedir. Elbette ki 
bu suiistimal konusuyla bütün Devlet dairelerine 
şâmil olmak üzere mücadele etmek, hepimiz için 
başta gelen bir vazifedir. 

Emlâk komüsyonculuğu işine bir nizam ver
mek bakımından Emlâk komüsyonculuğu kanunu 
tasarısı hazırlanmıştır. Bakanlıkların mütalâası 
alınmak üzere alâkalı bakanlıklara sevk edilmiş 
bulunmaktadır. Muayj^en vilâyetlere mevcut im
kânlarımızı teksif etmek suretiyle kadastro faa
liyetlerinin ikmali ve orada toprak reformunun 
icra edilip edilmiyeceğini Inceoğlu arkadaşımız 
sordular. Bilvesile Bütçe Komisyonunda da arz 
ettiğim üzere, bu suretle toprak reformunu kıs
mi olarak, bölgevi, mmtakavi olarak yapmak 
mümkündür. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün ilgili diğer âmme teşekkülleriyle koordine 
halinde çalışması bilhassa Harita Genel Müdür
lüğüyle çalışması, 203 sayılı Kanun gereğince te
min edilmiştir. Böyle bir koordinasyon vardır. 
Maalesef yeteri kadar Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bünyesinde odacı kadrosu mevcudol-
madığı gibi, bu seneki bütçe tasarısında da böyle 
bir kadro teklif edilmemiş bulunmaktadır. Bu 
suretle ümidediyorum ki, zamanınızı fazla alma
dan muhterem arkadaşlarımın sordukları sual-
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lere imkânlar içinde arzı cevabetmiş bulunmak
tayım. Başkaca sual olursa cevaplandırmaya ama
deyim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir sua
lim var. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurun so
run. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Bakan buyurdular ki, toprak tevziinin kadastro
dan sonra yapılması fikrine iştirak ediyoruz. Yal
nız Artukmaç fikir değiştirerek, yeni düşündü
ğü neticeye vâsıl olmasını da bu suretle biz arzu 
ediyoruz, buyuruyor. Bendeniz geçen sene büt
çesinde ve Bütçe Komisyonunda bu hususu, yani 
şimdiki fikrimin müdafai olarak vazife görmüş
tüm. Acaba Sayın Bakan bu neticeye hangi SB-
beplerle vâsıl olmuş, bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yani bu esprinin mahiyetini 
öğrenmek istiyorlar. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGÎN (De
vamla) — Efendim, böyle olduğuna göre ben 
Sayın Artukmaç'tan özür dilerim, bu benim ev
velce mevcut bir şahsi bilgim idi. Bir hafıza aziz
liğine uğradığımı itiraf edeyim, bu beyan karşı
sında. Ama, zannediyorum ki, Sayın Artukmaç'-
m Parlâmentoya intisabından evvel bu fikre sa-
hibolduğu hakkında hafızamda bir kanaat vardı. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu. Soru?. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, 

Sayın Bakanın vermiş olduğu izahata teşekkür 
ederim. Yalnız Tapulama Kanunu hakkında tet-
kiksiz bâzı rivayetler çıktığından bahsedildi, ga
zetelerde hepimiz okuduk. Patrikhanenin Tapu
lama Kanununa müsteniden 900 dâva açtığı ga
zetelere intikal etti. Bu meseleye temas etmedi
ler. Böyle bir şey var mı, varsa mahiyeti nedir? 
Patrikhane böyle bir dâva açmış mıdır? Tapula
ma Kanununa müsteniden? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGLN (De
vamla) — Sayın Coşkunoğlu'na şükranlarımı 
sunarım. Unuttuğum bir konuyu cevaplandırma 
imkânlarını bahşettiler. Bundan bir süre evvel 
bir muhterem gazetemizde Patrikhanenin, 509 
sayılı Kanuna istinaden dokuz yüzü mütecaviz 
dâva açmış bulunduğunu ihtiva eden bir haber 
yayınlanmış bulunmaktaydı. Bunun üzerine, is
tanbul'a bir vazife seyahati sırasında yaptığımız 
basın toplantısında bu durumu arz ve izah etmiş
tik ama her nedense haberi veren muhterem ga

zetenin bulunduğu toplantıda, bu toplantıda iza
hatımız bir mâkes bulmadı. Arz edeyim : 509 sa
yılı Kanun gereğince, Patrikhanenin açmış bu
lunduğu bir dâva, mevcut değildir. Patrikhane
nin 1960 senesinde ikame etmiş olduğu 9 dâva 
mevcuttur. Bu dokuz dâvanın taraftarı da umu
miyetle şöyledir : Üçü istanbul Belediyesi, altısı 
da gayrimüslim Rum vatandaşlardır. Dâva nu
maraları elimdedir, okuyorum : 

960/760, 960/769, 960/765, 960/771, 960/767, 
960/770, 960/764, 960/763, 960/768. Bunların 
tamamı da muvazaa dâvaları olarak ikame edil
miş bulunan dâvalardır. Bu itibarla bu konuda 
509 sayılı Kanunun Patrikhaneye dâva açma, 
gayrimenkul! erin, Hazineye ait gayrimenkulleri 
tescil etme imkânı verdiği hususundaki beyan, 
haber hakikate, resmî bilgilere, mahkeme kayıt
larına istinad etmemektedir. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyelerine alâkalarından dolayı şükranlarımı tek
rar arz ederim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, konuşacak 
mısınız, yoksa sual tatmin etti mi? 

KÂMlL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bir iki 
noktayı arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Bakanın 
vermiş olduğu izahat ve açıklama hakikaten gö
nüllere ferahlık verici mahiyettedir. Tapulama 
ve kadastro işi, memleketin benim şahsi kanaati
me göre; en mühim işlerinden biridir. Gayrimen-
kullerin tapulanması tesbit edilmedikçe, kadastro 
işi ikmal edilmedikçe, memlekette birtakım ikti
sadi faaliyetlerin, yalnız iktisadi değil, sosyal fa
aliyetlerin dahi inkişafı mümkün değildir. Millî 
servet ancak kadastro ve tapulama ile tesbit edi
lebilir. Banka kredisi köylülerimizin ihtiyacı olan 
banka kredisi, tapulama ile tahakkuk edecektir. 
Mahkemelerde yalnız hukuk dâvaları, gayrimen
kul dâvaları değil, ceza dâvalarının birçoğunun 
menşei de gayrimenkul ihtilâflarından doğmak
tadır. Bunları halledecek, tapulama işidir. Mem
leket istihsalinin, zirai faaliyetin artması yine 
tapulamaya bağlıdır. Toprak reformunun tat
biki, bunun neticesine bağlı; tapulama neticesi
ne bağlı olmasa dahi, buna bağlamak doğru de-
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ğildir, kanaatindeyim. Bağlı olmasa dahi, toprak 
reformunun yapılmasını da kolaylaştıracak bir 
faktördür. Bu itibarla tapulama işine fazlaca 
önem vermenin lüzum ve zaruretine kaaniim. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gereği 
gibi çalışmıyor mu?.. Çok güzel çalışıyor, arka
daşlar. Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, bâzı 
suiistimaller her dairede olan suiistimaller bura
da da olabilir. Ama nedense allerji daima bu mü
essese üzerindedir. Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün son yıllardaki çalışmasını, bu tapu
lama sahalarında bizzat Tapulama Kanuniyle çı
kan münakaşalar sebebiyle şahsan incelemek lü
zumunu hissettim; bu ekiplerin feragatle, feda
kârlıkla çalıştıklarını tesbit ettim, yani iftihar 
edebiliriz. Yalnız biz birçok şeyler istiyoruz, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden. Şunu 
yapsın, bir an evvel tapulama i'şihi ikmal etsin, 
kadastro işini ikmal etsin. Ama ne veriyoruz? 
Bunu da hesaba katmamız ieabeder. Çok az im
kân verij^oruz, bu verdiğimiz imkânların kat-
bekat üstünde hizmet beklemekteyiz. Biraz im
kân verelim, tahsisatını artıralım, ekip adedini 
artıralım. Hakikaten kadastro işinin bir an evvel 
ikmal edilmesini sağlamak Yüksek Parlâmento
nun elindedir ve vazifelerinin başlıcası olmalı
dır. Bu itibarla bize düşen vazifeyi yapmamızı 
ben lüzumlu görüyorum. Tapulama Kanununun 
yaratmış olduğu akisler üzerinde Sayın Bakanın 
vermiş olduğu izahatı dikkatle sizler gibi bende
niz de dinledim. Hakikaten esaslı incelemeye ve 
tetkike tabi tutulmıyan bu mevzuun bu kadar 
efkârı umumiyeye yanlış aksettirilmesine hayret 
ediyorum. Ankara köylerine çıkalım arkadaşlar, 
istiyen arkadaş benimle birlikte gelsin, Polatlı, 
Eskişehir köylerine gidelim. Kaç köylünün elin
de tapusu vardır ve kaç köylü arazisini lâyikiyle 
tasarruf etmektedir. Göreceksiniz ki, tapulama 
gitmiyen yerlerde - tapulama giden yerlerde tabiî 
mesele halledilmiştir - tapulama gitmiyen yer
lerde, vatandaşın yüzde 80 i gayrimenkulunu 
tasarruf edememektedir. Ve iddia edildiği gibi 
ne Hazinenin arazisi, ne köyün arazisi, yağma 
edilmiş durumda değildir. Sayın Bakan da ifa
de ettiler ki, yüz dönümü aşan gayrimenkul tes-
biti; parsel itibariyle binde iki, binaenaleyh 
memleketin iktisadi ve zirai durumiyle bu kadar 
yakından ilgili olan bu kanun üzerinde yanlış 
istikamette durulmuş olmasını üzüntü ile karşı
ladığımı arz ederim. Kaldı ki, kanun esasında de

ğil, usul bakımından Anayasa Mahkemesince ip
tal edilmiş, oylama nisabı bakımından iptal edil
miştir. Tabiî bu meseleler yüksek huzurlarını
za geldiği zaman halledilecektir. Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğü bütçesinin, memleketimize 
ve milletimize hayırlı olmasını diler, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

12.000 Personel giderleri 73 831 255 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 841 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 597 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 459 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 20 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 10 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 100 000/ 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/18; Cumhuriyet 
Senatosu 1/620) (S. Sayısı : 718) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesinin müzakerelerine başlıyoruz. 

Sayın Ucuzal; Adalet Partisi Grupu adına. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ÖMER 

UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Başkan, Sayın 
senatörler; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Büt-' 
çe kanunu tasarısı üzerinde A.P. Grupu adına 
görüş ve temennilerimizi arz etmek üzere söz 
almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tarihin her devrinde gerek kendi milletine 

ve gerekse bütün insanlığa, karşılık beklemeden 
sayısız hizmetler ifa eden ecdadımız, ayrıca 
mensubu bulunmakla iftihar ettiğimiz islâm di
ninin ışığı altında yine kendi milletine ve insan
lığa sosval sahada maddi karşılık beklemeden 
sadece Tanrı'nın rızasını kazanma sadedinde 
sayısız vakıflar tesis etmişler ve bu vakıf te
sisler tarihinden bugüne kadar tesis gayeleri 
yolunda elbette sayısız hizmetleri yerine getir
mişlerdir. Böyle asil ve ulvi gayeler uğruna 
vakıflar meydana getiren ecdadımızın insanlığa 
örnek olmuş ve olacak hareketlerini minnet ve 
şükranla bu aziz kürsüden bir defa daha dile 
getirmeyi vecibe bilir ve mübarek ruhlarının 
şâdolmasmı Tanrıdan dileriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 yılı 

Bütçe kanun tasarısı gelir ve gider toplamı, 
50 683 301 lira olarak tesbit edilmiştir. 1965 
yılı bütçesine nazarsın 813 629 lira bir fazlalık 
arz etmektedir. 50 '683 301 liranın 30 033 301 
lirah'k (kışımı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ken
di kavnakl arından elde edilecek gelirler olup, bu 
ımeblâğ su 'kaynaklardan temin edilmişltir : Kira
lardan- 16 688 860 lira, hasılatlardan: 7 136 000, 
temettü ve faizlerden : 2 069 250 lira, geçen 
yıldan devreden : 4 139 191 liradır. Bakiye : 
20 650 000 lira da Hazine yardımıdır. Bu meb
lâğın 23 746 114 lirası, cari harcamalara, 

(1) 718 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

19 750 000 liraisı, yatırım harcamlanna, 
7 187 187 lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına tahsis edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde 

toplanan maddi değeri milyarları aşan ecdat ya
digârı şaheserlerin; bakım, onarım ve muhafaza 
için yüz milyonlara ihtiyaç gösterdiği bu dev
rede zaruri ihtiyacın ancak % 3 üne tekabül 
eden bir masrafın tahsisi hakikaten hepimizi 
üzmektedir. Bir taraftan bütçe imkânsızlığı bir 
taraftan Vakıflar Genel Müdürlüğünün hukukî 
bünyesine uygun bir teşkilât kanunundan 
mahrum (oluşu, bir taraftan da Medeni Kanun 
hükümleri arasında bulunan tesis hükümleri
nin bünyemize uymayışı sonunda, yıllardan 
beri her türlü çabalar, arzulanan neticeye 
yaklaşma imkânını yaratmamıştır. Aksine mil
let olarak bu yolda eski vakıflar arasında bir 
yenisini katma yolunda bir tek adım atılma
mıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüsü, mevcut bütçe
nin verdipi imkânlar dâhilinde arşivinde mev
cut vakıfnamelerin şartlarına harfiyen sadık 
kalmadan umumi mahiyette bir çalışma gayreti 
ieindedir. Buna göre bir kısım akaarları değer
lendirme, bir kısmını verimli hale getirmede ca
ba gösterdiği gibi, mevcut işletmeleri ve saha
larını da rantabl hale getirme yollarını aramak
tadır. Bu sebeple elde ettiği gelirlerden yine 
umumi mahiyette gayesine yakın sahalarda sos
val alamda faaliyet gösterip. 3 yüksek tahsil ve 
26 sı ise Anadolu'nun muhtelif yerlerinde olmak 
üzere talebe yurtları tesis ederek, tahsil ya
pan gençlerimizin emrine arz etmiştir. Ayrı
ca, 21 imarethanede 9 bin küsur vatandaşa val-
nız ÖP"le yemedi yedirdiği gribi ayrıca. 500 kü
sur fakire ve 600 gözü görmiyen muhtaç vatan
daşa cüzi de olsa her ay bir maaş vermektedir, 
Fakir ve bakıma muhtaç ilkokul çakındaki bir 
kısım talebeler için yaz aylarında deniz kana
rında kamp tesis edip bunu devam ettirme yo
lundadır. 

Bu arada vakıfnamesinde tesbit edilen şart
lara uygun olarak idare edilmekte bulunan Bez-
miâlem Valde Sultan vakfından olan İstanbul'
daki Guraba Hastanesi. 300 yataklı iken b^vlive 
kısmına 60 yatak ilâve ederek, 360 vatao-a çı
karılıp fakir vatandaşların şifasına tahsis edil
miştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, 6219 sayılı Kanun
la kurulan, sermayesinin % 55 i Vakıflar İda
resince tamamen ödenmiş bulunan Vakıflar 
Bankası 1954 yılından beri iktisadi hayatımız
da gerek bankacılık ve gerekse iştirakleri sa
yesinde mütevazı bünyesine rağmen büyük kıy
metler ifade ederek günden güne inkişaf edip 
bugün memleket sathında 58 şube açmış, bun
lardan 12 si kendi gayrimenkulünde icrai faa
liyet gösterip İzmir ve Bursa'da sahibolduğu 
arsalara yeniden bina yapmayı programına al
mış, gerek ihtiyaç akçesi ve gerekse sahiboldu-
ğu gayrimenkullerle sağlam bir bünyeye sahi-
bolduğu gibi geçmiş senelere nisbetle diğer mil
lî ve özıel bankalarımız meyanında örnek bir 
çalışma ile 1965 yılı sonunda 8 milyona yakın 
bir kâr sağlama imkânını temin etmiştir. Bu se
beple başta Genel Müdür olmak üzere Vakıf
lar Bankası elemanlarının verimli faaliyetini 
şükranla karşılarken burada bir hususu banka 
idarecilerine hatırlatmayı vazife biliriz. Ddğer 
bankalar ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ele
manlarına yıılda iki maaş ikramiye verirken 
Vakıflar Bankası memurlarına yılda bir yeri
ne iki maaş ikramiye vermesi elbette çalışan
ları teşVik edip verimi o nisbette artıracağı ka
naatindeyiz. Bu yolda varılacak karar kendi 
elemanları kadar bizleri de sevindirecektir. 

Muhteremi arkadaşlarım, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe tasarısı 

ve çalışmaları üzerindeki görüşlerimizi böylece 
arz ettikten sonra temennilerimize de kısaca bir
kaç noktadan temas etmeyi faydalı bulmakta
yız. 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde 
bulunan vakıfnamelerin, her geçen gün gerek 
okuma ve gerekse gayesine uygun olarak hu
kukî mâna ve mahiyetini tefsir eden eleman
lar azalmakta olduğumdan bunların yeniden te
ker teker tasnifi, yeni yazıya çevirilmesi ve 
bugün konuşulmakta bulunan dilimizse çeviril
mesi mutlak bir zarurettir. Burada şahsi bir 
hâtıramı arz ederek konunun ehemmiyetlini te-

, barüz ettirmek isterim. 15 yıl kadar evvel Tem
yiz Mahkemesinde raportör olarak çalışırken 
bir dâva dosyasının tetkiki sırasında dâvanın 
mesnedi olan ve Hicrî 923 tarihinde tanzim 
edilen yeni yazıya çevirilmiş 6 sayfalık bir va
kıfname ile, karşılaştım. Vakıfnameyi birkaç de
fa okumama rağmen mâna ve muhtevasına nü

fuz edemediğim için dosyayı tetkik edemedim. 
Takrir günü getirip Riyasete tevdi ettim ve se
bebini arz ettiğim zaman heyeti hâkime merak 
•edip toplu halde vakıfnameyi okudular. Vakıf
namenin tanzimi sırasında dilimize hâkim dil
lerin tesiri ile tesbit edilen hukukî terimlerin 
çoktan terk edilmiş olması sebebiyle hareke
timi haklı buldular. 

Devrimizde vakıflar hukuku sahasında bü
yük gayret ve emekler sarf eden, bu sahada da 
temeyyüz etmiş bulunan hukuk otoritemiz, 
muhterem Ali Himmet Berki tarafından hazır
lanmış Vakıflar Hukuku lûgatçesinin Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce basımı yolunda harekete 
seçilmiş olmasından sevinç duyduğumuzu arz 
ederken, hasta bulunan Büyük Hukukçumuza 
l a âcil şifalar dileriz. 

2. Ecdadımızdan intikal eden, cemiyetten 
ildiğini cemiyete vermenin faziletine sahip mil
letimizin bugün mevcut mevzuat karşısında ye
ni vakıf tesis edememe zorluğu ve gerekse Ana
yasamızın, (Bütün fertlerini kaderde, kıvançta 
ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, 
millî şuur ve ülküler etrafında toplıyan Türk 
milliyetçiliğinden ilham alarak daima yücel
meyi amaç bilen dayanışmayı) şart koşan hük
münün de bu yolda da tecelli ettirilmesi için 
yeni vakıflar kurulmasını temin edecek kanun 
hazırlıklarını biran evvel meriyete kavuşturma 
gayretinin Muhterem Hükümetten programla
rındaki esaslara dayanarak beklemekteyiz. 

3. Geçen Haziran ayında kabul ettiğiniz 
bir kanunla yapılmasına imkân verilen İstan
bul'da Taksim Gezisindeki otelin biran evvel 
yapılması için gereken çalışmaların hızlandırıl
masını, 

4. Yeni vakıf kurma imkânını hazırlıyan 
kanunu mütaakıp gayeye uygun mevcut duru
mu ıslah ve çalışma sahasında daha müstakil 
bir durum yaratacak Teşkilât Kanununun da 
hazırlanmasını, 

5. Gayrimenkul vakıflarla birlikte menkul 
mahiyetteki değeri bugünkü maddi kıymetler
le ölçülemiyen nadide eşyaların da mutlak su
rette bir envanterinin tesbit edilmesi, 

6. Gelecek yıllarda imkânları dâhilinde ye
niden kurulmasına karar verilecek yüksek ta
lebe yurtlarının üniversite ve yüksek okul bu
lunan İzmir, Eskişehir, Erzurum ve Trabzon'
da açılmasını temenni eder, 
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Vakıflar Gtenel Müdürlüğü Bütçesinin ida
reye, memlekete ve milletimize hayırlı olması
nı Cenabı Hak'tan diler, beni dinlemek lûtfun-
da bulunduğunuz için hepinizi A. P. Clrupu adı
na hürmetle selâmlanan. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Muhterem Bakan ve değerli Baikanlık erkânı; 
Vakıflar Bütçesi münasebetiyle ' bu mevzuda 
şahsım adına tenkid ve temennilerimi tahdide-
dilen on dakikalık: zaıman içinde arza çalışaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü vakıflar 
mevzuatında esaslı bir reform yapılarak vakıf
ların asıl gayesinde kullanılmadığı ve iyi işle
tilme diği fikri, halkın kafasından silinmıedik-
çe, Vakıflar müessesesinin eskiden olduğu gi
bi, muazzam sosyal bir hayır müessesesi hali
ne gelmesine imikân ve ihtimal yoktur. Toplum 
fertleri arasında, sosyal adaleti sağlamak ama-
eiyle, ilk defa Mâmda doğmuş olan vakıf mü
essesesi, ecdadımızın bize bıraktığı en kıymet
li miraslardan birisidir. Bu müessese vaıktiyle 
bütün dünyanın gıpta ettiği ve hayranlığını 
kazandığı tarihî bir gerçektir. Fakat, maalesef 
şu veya bu sebeplerle ihmal edilmiş olduğun
dan, asil Türk Milletinin bu müesseseye karşı 
itimat ve alâkası ne yazık ki, hiç mıesabesine 
inmiş bulunmalktadır. Vakıf binalarının icarla
rının bir türlü ayarlanaımayışı, gözden kaçma
maktadır. Bugün için değeri bir milyar lirayı 
bulan vaıkıf m'alların gelirinin, % 1 nisbetinden 
daha düşük oluşu «idden çok hazindir. Sosyal 
devlet anlayışının ön plâna alındığı bir devir
de, bilhassa geri kalmış bir ülke olarak bu sos
yal ve millî müessese üzerinde Hükümetimizin 
hassasiyetle durması, bir zaruret halini almış
tır. Vatandaş, cemiyet içinde bir sosyal hizmet 
i la etnuek suretiyle hemcinslerine yardım eder
ken kendisinin de mânevi inançlarını tatmin et
meyi düşündüğü bir realitedir. Şair Mehmet 
Akif Ersoy merhum, şöyle söylemiştir: «Ne in
sandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır, 
fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.» 
Ne güzel söylemiş. Bu itibarla bu sosyal mües
seseyi eski haline ihya edebilmek için, vatan
dasın kendi inancına uygun hareket edileceği
ni,, vakfın mutlaka gayesine hasredileceği iti-

, madmın sağlanması şarttır. Bunun için de geç
miş tecrübelerden ders alınarak, bugünkü şart
lara uygun kanun ve nizamnameler yapmak, 
icar ve akar işlerini yine bugünkü şartlara 
uygun bir şekilde ayarlamak suretiyle hayırse
ver ve hamiyetperver vatandaşları büyük va
kıflar yapmaya teşvik etmek: şart ve elzem, ol
duğuna kaani bulunuyorum. Bilhassa, sosyal 
ve hayır işleri için teslis edilen Vakıflar, Diya
net işleri Reisliğine devredildiği takdirde, za
manla mutlaka esfoi halini alacaktır. Bu suret
le, yavaş yavaş bilcümle sosyal ve hayır mües
seselerinin ve hattâ Diyanet İşleri Teşkilâtının 
Devlet bütçesinden yapılan masrafları karşılan
mış olacağını zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Vakıfların başta ge
len gayelerinden birisi, hayrata yardım etmek, 
mevcutlarını ayakta tutmak ve ihtiyaca göre 
yenilerini inşa etmek olduğu muhafckafktır. 
Hepinizin müşıahede ettiği gibi, camilerimizin 
çoğu harap, mevcutları da kifayetsizdir. Hele 
büyük şehirlerimizde, cuma ve bayram namaz
larında, hiçbir cami cemaati istiap etmemekte, 
kar ve yağmurlu günlerde, kar ve yağmur al
tında cami avlusunda kâğıtlar üzerinde namaz 
kılınmakta, diğer milletlere karşı utanacak bir 
durum arz etmektedir. Bu zarurete binaen köy 
ve Devlet tarafından inşa ve tamir edilecek 
hayrata yardım tahsisatı 1953 yılından itiba
ren her sene artan bir tempo ile 1960 yılında 
28 milyona kadar çıkmış olduğu halde b'ilâlıa-
ra sanki bu ihtiyaç tamam olmuşçasına bu mad
dedeki tahsisat indirilmeye başlanmış, geçen se
ne olduğu gibi bu sene de; geçen sene 4 mil
yon 250 bin lira iken, bu sene 3 milyon liraya 
indirilmiştir. Bu para, mevcut derneklere tak
sim edilse, her binine yüz, ikiyüz lira gibi bir 
yardımı parası bile değildir. Devlete elli, yüz 
bin liralık bir bina kazandıracak olan bir der
neği teşvik bakımından hiç değilse üçer, beşer 
bin lira yardım edilmesi lâzım ve şarttır. Bu 
itibarla, istirhamıım, hiç değilse gelecek yıl 
bütçelerinde, bu yillardan beri yapılan tenkid 
ve temenniler, nazara alınarak bu maddeye her 
sene artan bir tempo ile tahsisat konmasını is
tirhamı eder, bütçenin millete ve memlekete ha
yırlı olması dileğiyle hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —. Şaym Bakan konuşacakmısı-
mz? Buyurun, 
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DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri; Sayın 
Başkanın biraz evvel vâki temennilerini dik
kate almak suretiyle kısa konuşmaya gayret 
edeceğim. Vakıflar Genel Müdürlüğünün büt
çesi vesilesiyle muhterem arkadaşlarımız Va
kıflar Genel Müdürlüğünün vazifeleri, mahiye
ti bakımından kıymetli mütalâalarda bulundu
lar. Bunların hemen tamamına iştirak etme
mek mümkün değildir. Bilindiği üzere vakıf
lar, Türkiye'de ecdadımızın meydana getirdiği 
hayra matuf cemiyetin bütününü ilgilendiren 
bir faaliyet manzumesidir. Batı ile Osmanlı 
İmparatorluğundan beri devam edip gelmekte 
bulunan vakıfları mukayese edersek ecdadımı
zın bize bırakmış bulunduğu bu mirasın misa
lini Batıda tesbit etmenin imkânı olmadığını 
arz etmek isterim. 

Vakıfların toplum hayatımızda ifade ettiği 
fonksiyon, maalesef batılı iktisatçılar tarafın
dan yanlış mânalandırılmak suretiyle Türkiye'
de mevcut vakıfların iktisadi gelişmeyi önle
yici, tedavüle mâni bir hali meydana getirdiği 
cihetle tenkidlerine mazhar olmuş bulunmak
tadır. 

Vakıflar hususunda büyük bir otorite bu
lunan merhum hocamız Ebulûlâ Mardin Bey, 
bu konuyu işlediği zaman aynen vakıflar saha
sında bir takım dedikodular mevcuttur diye 
söze başladıktan sonra batılı iktisatçıların ve 
vakıf benimsemiyen hukukçuların mütalâala-
larma münhasıran vakıflara aidolmak üzere şu 
şeküde cevap vermişti: «Aslî düşüncelerimizin 
arzı bakımından buna işaret ediyorum; acaba 
tedavül o kadar şayanı arzu mudur vakıflar 
bakımından1? Vakıfların bize intikal eden sos
yal yardımları ve cemiyetteki mühim hizmet
leri yanında bizim toplum olarak, Devlet ola
rak üzerinde hassasiyetle durmamız lâzımgelen 
bir nokta vardır, o da vakıflarda devamlılığı 
temin eden tedbirleri almak. Vakıfları tesis 
etmek ne kadar mühimse, vakıfların devamlı
lığı temin eden tedbirleri almak da belki 
bir dereceye kadar ondan daha mühim bir key
fiyet olarak bulunmaktadır. 

Vakıflar, yalnız dinî duygularla tesis edi
len müesseseler de değildir, insanî duygularla, 
sosyal gayelerle çeşitli hizmetler ifa etmek üze
re valaflann tesis edilmiş bulunduğu, vakfiye-

1 lerindeki izahattan anlaşılmaktadır. Yollar, 
köprüler, imaretler, medreseler hulâsa çeşitli 
hizmet kolları ile, zeytinlikler gibi mevzular, 
vakıfların faaliyeti hakkında bize bir fikir ver
mektedir. Bugün Türkiye'de Vakıflar Genel 
Müdürlüğü talebe yurtları açmaktadır, fakir 
talebeleri okutmaktadır. Ta, üniversite safha
sına kadar talebe yetiştirmektedir. Bugün şa
yanı şükran ve iftihardır ki, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün talebe yurtlarında barındırdığı 
talebe adedi Millî Eğitim Bakanlığının parasız 
yatılı olarak yetiştirdiği talebe adedine eşit 
bir seviyededir. Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün gençlerimizin, bilhassa fakir ve çalışkan 
gençlerimizin yetiştirilmesine matuf bu gayret
lerini artırmaya devam etmek kararı içinde 
bulunduğumuzu ifade etmek isterim. Vakıflar 
Bankası, sermayesinin % 55 i mazbut vakıflar
dan, % 20 si mülhak vakıflardan temin edil
mek üzere, % 75 i Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün bünyesi içinde teşkil edilmiş; Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün taahhüdohman sermayesi
nin tamamı ödenmiş bulunmaktadır. Türkiye'
deki mevcut bankalar içerisinde en üstün bir 
seviyeyi ihzar eden Vakıflar Bankasının 1965 
yılı içerisindeki safi kârı 8 milyon 90 bin 
Türk Lirasıdır. Bankaya tevdiat olarak yatırı
lan miktar ise, 1960 yılı sonunda 386 milyon 
liraya baliğ olmuş bulunmaktadır. 1966 yılın
dan itibaren banka memurlarına yılda iki maaş 
ikramiye verilmesinin teminine çalışılmaktadır. 
Hissedarlara verilecek yıllık temettü azalmadan 
memurların terfiî ön plânda tutulmaktadır. 

Taksim'de inşaası Beş Yıllık Plânın mukte-
zası bulunan otelin çalışmaları ilerlemiştir. Şük
ranla ifade etmek isterim ki, bu Taksim Ote- • 
linin inşaası için muktazi iç finansman, 47,5 
milyon liraya vasıl olmakta ve bunun 40 mil
yon liralık kısmı, temin edilmiş bulunmaktadır. 
Bakiye 7,5 milyon lira civarındaki meblâğın 
temini hakkındaki müzakerelerimiz olumlu bir 
safhadadır.. Bir anonim şirket şeklinde realize 
edilmesi düşünülen bu konunun kuvveden fiile 
çıkarak önümüzdeki yaz ayları içinde en geç 
Taksim Otelinin temelinin atılabileceği ümi
dinde çalışmalarında ve hesabı içinde bulundu
ğumuzu arz etmek isterim. 

Sayın tnceoğlu, camilere yardım meselesin
de zannediyorum, bir hesap hatasına düşmüş 
bulunmaktadırlar. Bir senede bütçeye bu ha-
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kımdan konulan ödenek miktarı, geçen sene 
olduğu gibi 4 250 000 liradır. 3 000 000 milyon 
değildir. 

Yalnız burada bir hususu Yüce Senatonun 
dikkatlerine arz etmek istiyorum. Bu paraların 
sureti sarfı kanaatimize göre isabetli yapılma
mıştır Tevzi neticesinde her.köye veya her ca
miye 300 lira, 500 lira gibi bir maksadı istihsal 
etmiyen paranın tahsisi yapılmakta idi. Bunun 
yerine bir vilâyette hiç olmazsa birkaç caminin 
ihtiyacına yeter miktarda parayı verip, onu hiz
mete tahsis etmek şıkkını iltizam edeceğiz. Bu 
itibarla tevzi sistemi, 1966 bütçe yılında değiş
tirilmiş olacaktır. Bütçeye konulan ödeneğin 
müsmir olarak sarfı bu suretle temin edilecek
tir. Yine arkadaşım kira mevzuuna dokundu
lar. Bilindiği üzere, 6570 sayılı Kanunun ikinci 
ve üçüncü maddeleri Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edildikten sonra serbest kira mese
lesi bahis konusu iken Vakıflar Genel Müdürlü
ğü da Türkiye'de mevcut bütün ğayrimenkulle-
rine şâmil olmak üzere 6570 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi gajTTİmenkullerine şâmil olmak 
üzere kiraların tesbiti yoluna gitmiş, müstecir-
ler, tesbit edilen kirayı, tediye etmedikleri tak
dirde. bunların tahsili zımnında dâvalar, mer
cilerinde, mahkemelerinde ikame edilmiş bulun
maktadır. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Vakıf
lar Genel Müdürlüğü oteller inşa etmektedir, iş 
hanları yapmaktadır. Bununla hem memleket
te sıkıntısı çekilen birtakım ihtiyaçlara cevap 
vermek, hem Vakıflara bir mâna ve ölçü içeri
sinde gelir temin etmek hem de turizmle alâkalı 
Hükümet programımızda da tasrih edildiği üze
re faaliyetlere öteden beri girişmekte bulunmak
tadır. Bunları takviye edeceğiz. Büyük ölçüde 
eski eserlerimizin restorasyonu yapılmaktadır. 
B u s e n e 'bütçeye konulan tahsisat ile 103 eski 
eserin restorasyonu icra edilmiş olacaktır. 

Sayın Başkanın temennilerine uygun olarak 
maruzatıma burada son vermek istiyorum. Su
allere tabiatiyle cevap arz edilecektir, 

BAŞKAN — Saym Yıldırım; daha önce Sa
yın Özden yazı ile sual sormuştur. Buyurun Sa
yın Özden. 

/!• EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş
kan, Sayın Bakandan geçen sene de sorduğu
muz sualler arasında bir suali tekraren sormak 
.mecburiyetindeyim. Bu sualim Sultan Ahmet 
Camiine taallûk ediyor. Değil Türkiye'nin, bü

tün dünyanın en büyük servetlerinden ve zarif 
binası ile hepimizi ilgilendiren Sultan Ahmet 
Camiine gereken iyi niyetin verilmediğini şikâ
yet halinde ifâde ediyoruz. Bu camiin temeli 
ve dış duvarlarının tamiri hususundaki inşaat 
batı bir şekilde devam etmektedir ve bu bataet 

, diğer yerlere de intikal etmiştir, harabiyete doğ
ru yüz tutmuştur. İç avlular Fâtih Sultan Meh
met zamanından beri tanzim edilmiş şeklini mu
hafaza etmektedir. Sultan Ahmet Camii, Sul
tan Ahmet tarafından tanzim edilen şeklini mu
hafaza etmektedir. Bu itibarla gerek avlunun 
tanziminde, gerekse avlunun elektriklenmesinin 
tamiri hususlarının çabuklaştırılmasında ne dü
şünüyorlar? Gereken ehemmiyet verilmesi y&-
lunda ne gibi tedbirlerin alınmış olduğunu rica 
ederim. 

BAŞKAN — Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Efendim, vazifeye başladığım zaman 
İstanbul'da bulunan vakıf gayrimenkullerin ve 
camilerin durumunu tetkik etmek üzere bir se
yahat yaptım. Sultan Ahmet Camiine de bu es
nada gittik. İlgili mütehassıs arkadaşlarım ba
na bu faaliyetin Sayın Özden'in bahsettiği faa
liyetin normal olarak devam ettiğini ifade etti
ler. Avlunun tanzimine mütedair olmamakla be
raber eski eserlerin restorasyonuna mütedair 
olarak şunu arz etmek istiyorum. Maalesef es
ki hali avdet ettirmek inşa edildiği tarihteki şek
le ifrağ etmek bu eserleri biraz zaman alıcı, ağır 
yürüyen bir mesaiyi icabettirmektedir. Bunun 
başka çaresi de mevcut değildir. Hızlı olarak, 
süratle eski eserlerin restorasyonuna gidilirse, 
eski eser hüviyetini kaybedeceği tabiî bulun
maktadır. Avlusunun tanzimi hususunda da şu 
anda bir bilgiye sahip değilim. Bu konuyu 
tetkik edeceğim. 

Bahçe tanzimi programa ithal edilmiştir. Mü
teakip safhasını takibedeceğim, programda var
dır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Saym Yıldırım. 
CEMAL YILDIRIM (İstanbul) — Sayın Ba

kana çok teşekkür ederiz. Taksim'deki otel hak
kındaki izahları bizi çok sevindirmiştir. Bunu 
daha evvel bir yazılı soru ile de sormuştum. 

Şimdi iki sorum var, Sayın Bakandan. Sa
panca Gölü kenarında beş, altı sene evvel Ya-
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kıflar İdaresinin yaptırdığı bir otel vardır. Bu 
senelerdir boş durur, işletilemez. Neden hizme
te alçılmıyor? Cevabını rica ediyorum. 

İkincisi de Tophane meydanında yine.vakıf
lar" idaresine ait 5 - 6 senedir 15 - 16 dükkân 
vardır. Cidden meydanın manzarasını 'boz
maktadır ve orada birtakım esrarkeşler geceleri 
toplanmaktadırlar. Bu mevzuda ıda bilgi rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Sayın Yıldırım, Sapanca Gölü ke
narında inşa edilmiş bulunan otelin neden hiz
mete açılmamış olduğunu haklı olarak sormak
tadır. Kuruluş yerinin zannediyorum ki, isabet
siz seçimi veya yol güzergâhının ahiren değiş
tirilmiş olması, bu otelin bir müstecir marifetiy
le işletilmesini adetâ imkânsız hale koymuş bu
lunmaktadır. Hiçbir talip maalesef bugüne ka
dar kiralamak bakımından gayretlerimize rağ
men, müracaat etmemiştir. Ancak bu Sapanca 
otelinin her hangi bir şekilde kıymetlendiril
mesi üzerinde çalışmalar mevcuttur. Bunun as
gari- inşa bedeliyle işletebilecek resmî veya hu
susi şahıslara satılması konusunda teşebbüsleri
miz ve müzakerelerimiz vardır. Ümidediyorum 
ki, yakın zamanda bu suretle elden çıkarma im
kânlarına sahibolacağız. Şu anda mevcut bilgi 
budur. 

CEMAL YILDIRIM (İstanbul) — Efendim, 
müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Efendim ikinci soruya da ce
vap versinler sonra. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Tophane meydanında mevcudiyetin
den bahsedilen ve esrarkeşlerin yatağı halinde 
ifade edilen 15 - 16 dükân Vakıflar'a ait değil-
'dir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım; buyurun. 
CEMAL YILDIRIM (İstanbul) — Efendim; 

bu Sapanca Otelini kiraya vermek mümkün 
olmuyor. Satmak hiç mümkün olmıyacaktır. 
Çünkü; Sayın Bakanın da ifade„ buyurdukları 
gibi isabetsiz bir yerde yapılmıştır. Bunun bir 
yatılı okul veya hastahane olarak kullanılması 
düşünülmüyor mu? . 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De-. 
vamla) — Efendim arz' edeyim. Ben mücerret 
yerinin isabetsiz seçimini değil, yol güzergâhının 

değiştirilmiş olması. sebebiyle "bu hale' düşmesin
den bahsettim. Biz daha ziyade bu kabil hiz
metleri yurdun her tarafına serpiştirmek bakı
mından malî imkanlara kavuşmak için satma 
yolunu tercih etmekteyiz. Ancak satmada mu
vaffak olamaz isek, bu kabîl hizmetlere tahsis 
etmek de düşünülebilir, ama teferruatına mü-
taallik bilgiye şu aıida malik olmadığım için 
ahiren kendilerine bu konuda mufassal malûmat 
vermek üzere bununla iktifa etmelerini istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Batur, 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Taksim oteli 

işi gerçi kendi zamanlarında değildir ve bu 
otelin durumu bir talihsizlik olmuştur. Şim
di evvelâ sırasiyle rica ediyorum, Bakan Beye
fendiden. Buradaki arazi kâfi mi evvelâ bu bir, 
yani yeniden istimlâke gidilecek midir? Dolayı-
siyle Taksim Belediye bahçesi küçültülecek mi? 
İkinci: bir kredi müessesi olan bir bankanın 
böyle bir otel yaptırması ne dereeey kadar 
ticaridir? Ve hangi mülâhazalarla yapılmıştır? 
Üç: böyle bir otelin yaptırılması rantabl olacak 
mıdır, olmıyacak mıdır? Yani banka veya vakıf
lar idaresi kendi bütçesinden mi finanse ede
cektir? Bunları rica ediyorum. 

BAŞKAN :— Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) •— Efendim, Taksim Oteli için evvelce 
alınmış bulunan gayrimenkul arsa tesbit edi
len avan projesine uygun olarak düşünülen 
otelin yapılabileceği vüsattadır ve kâfidir. O 
itibarla Taksim Otelinin inşası bakımından ye
niden arazi istimlâkine lüzum yoktur. Vakıf
lar Bankasının Taksim Otelinin inşasmdaki 
fonksiyonu, bunun yapılmasına ön ayak olmak
tır. Rantablite hesapları yapılmıştır. Rantabl-
dır. Banka içinde bankacılık faaliyetleri bakı
mından, müsmir olacağı hesabedilmiş bulunmak
tadır. Gayet dikkatli çalışmaları ihtiva, etmiştir. 
Bununla yalnız Vakıflar Bankası değil başka 
bankalarımız da müsmir mülâhaza ettikleri ci
hetle iştirak ettikleri gibi, anonim şirket olarak 
kurulması derpiş edilen, realize edecek şirketin 
hissedarları arasına girmek üzere dıştan da mü
racaatlar vardır. Rantablite hesapları, onlar ta
rafından da yapılmıştır. Ve zannediyorum PAA 
Şirketi tarafından yeniden yapılmaktadır.. Muh
terem üyelere hürmetlerimi takdim ederim. (Al
kışlar). * "' 
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BAŞKAN — Sayın Demirdağ, 
YUSUF DEMİRİ)AĞ (Trabzon) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, vakfın 
menşei, insanların ruhundaki iyilik temayülü
dür. Orta Asya'dan cihanın dört köşesine yayı
lan Türkler gittikleri her yere kahramanlık ve 
medeniyet götürdükleri gibi, iyilik ve yar
dım fikirlerini de yaymışlardır. Türk'ün ru
hundaki cömertlikten ve ulus severlikten doğan 
vakıfların her biri bu gün yaşıyan veya bizden 
sonra gelecek olan insanların iyiliği, sıkıştıkla
rı zaman yardım görmesi, halkın yükselmesi 
için kurulmuş birer hayır ve hasanet ocağıdır. 
Medeniyette ileri gitmiş olan ülkelerin hepsin
de sosyal yardım ve dayanış umumi hayat için 
de büyük bir yer alır. Yer yüzünde bunun en 
parlak ve eşsiz örneği ise, Türk vakıflarıdır. 
Halktan doğan ve*varlığını halkın iyiliğe ve gü
zelliğe susamış öz duygularından alan Türk va
kıfları hayırlı ideallere dayanan birer varlıktır. 

Tesis olunan vakıflarla ifa ettirilen hizmet
ler ve iradedilen gayeler, büyük bir tenevvü arz 
eder. Pek çoğu yurdun imarı, düşman tecavü
zünden muhafazası ve içtimai bünyenin 'korun
ması gibi pek yüksek ve pek şümullü askerî, me
deni hedeflere taallûk eder. Su yolları, kemerle
ri, çeşme ve sebiller, yol, köprü, aş evi; misafir
hane dul evi, mektep, medrese, kütüphane, has-
fcahane ve cami vakıfları hemen her yerde bü
tün görülen vakıflardandır. Yurdumuzda, bun
ların adıedi yüzler ve binlere baliğ olmakta
dır. 

Fakat ne yazık ki, saffetli bir tarihin hatı
raları olan bu ecdat yadigârları ihmaller yüzün
den harabomıaktadır. Bunlardan Konya'da 
Alâeddin Camii, Trabzon'da tarihî Orta Hisar 
Camii, Hatuniye Camii Edirnedeki bütün ma
betler, Babaeskideki Fatih Camii ve Mimarsi-
nan'ın ilk eseri olan cami zikredilebilir. 

Ben bunlardan dünya çapında meşhur olan 
ikisinin durumunu Yüksek Senatoya ve ilgilile
re arz etmek işitiyorum. 

1. Bütün ihtimamlara rağmen, Mevlâna tür
besinin yerli ve yabancı turistleri memnun ede
cek durumda olmadığını gördüm. Isıtma terti
batı yapılmamış olduğu için içerisinde bilhassa 
kışın ve soğuk havalarda turistlerin ayakları 
üşüdüğünden ziyaretlerini lâyıki veçhile yapa
mamaktadırlar. Buna mukabil, yazın da çok sı
cak olmaktadır. Bu iki mahzuru bertaraf etmek 

için, Mevlâna Türbesine kışın ısıtma yazın da 
soğuk hava tertibatı yapmıya ihtiyacolduğu aşi
kârdır. 

2. Konya'nın ortasında, Alâettin tepesinde
ki Alâettiin Cami ve Türbesi, Selçuklular zama
nında yapılmış ve Osmanlılar zamanında da tev
si edilerek geliştirilmiştir, Cami ve Türbe bir 
aradadır. 

. Bu Cami ve Türbenin hususiyetleri: 
a) Bütün Konya'ya hâkim suni (yığma) 

bir tepenin üzerinde yapılmış olması, 
b) Camiin minberinin Hindistan'dan getir

tilmiş çok kıymetli abanoz ağacından yapılması, 
c) Camiin içinde bulunan türbede Alâet-

tin Keykûbat da olmak üzere, sekiz Selçuk İm
paratorunun yanyana ve bir arada yatmasıdır. 

İmparatorların mezarları üzerinde, dualar 
yazılı mavi çinilerle kaplıdır. 

Hangi iktidar ve Hükümet zamanında oldu
ğunu biliniyorum, 

Bu ecdat yadigârı olan cami ve türbe, as
kerî ot ve eğer deposu yapılmıştır. «Alâeddin 
Camii» 

Cami depo okluktan sonra; 
1. İmparatorlardan üçünün mezarları üs

tündeki çiniler tamamen diğerleri parça, par
ça kırılmıştır. 

ı 
2. Altın değerinde kıymetli abanoz ağacın

dan yapılmış olan minberin bâzı kısımları çakı 
ile yontularak zedelenmiş, bir parçası da yaban
cılar tarafından çalınmıştır. 

3. Taş kısımları restorasyonunun aslına uy-
durulamadığı da görülmektedir. 

Ayrıca, yığma bir tepe üstüne yapılmış oldu
ğundan söylentilere göre, camiin temeli 40 met
reye inmiş olmasına nağmen, merkezi sabit kal
mak üzere iki tarafa doğru kaydığı görülmekte 
ve vazifeliler tarafından da söylenmektedir. 

4. Bu cami ve türbenin kaymasını önlemek 
ve tamiri için 1,5 milyon liraya ihtiyacolduğu 
ve şimdiye kadar bu paranm temin edilerek ve
rilmediğini de üzüntü ile öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Kanaatim " 
1. Ecdadımızın mezarlarını ve camiin bâzı 

kısımlarını tahribettirmek için evvelce bura
nın depo yapılması büyük ve af edilmez bir ha
tadır. Mabet depo yapılamaz mutlaka bir depo
ya ihtiyaç var idiyse, gerek Asıl Türk Milleti 
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ve gerekse vefakâr ve mazisine hürmetkar Türk 
Ordusu, her türlü fedakârlığı yaparak en kısa 
zamanda bu ot ve malzemeye bir depo temin 
ederdi. Bu tahrip ve ihmalde Millet ve Ordunun 
zerre kadar suçu yoktur. O vakit burasını depo 
yaptıran Hükümet, Vali, Diyanet İşleri, Anıt
ları Koruma Cemiyeti ve Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün taikdirsizliği ve affedilmez suçu var
dır. 

Bu günkü Hükümet, Diyanet İşleri Başkan
lığı, Vakıflar Umum Müdürlüğü ve Anıtları 
Koruma Cemiyetinden ricam : 

1. İki Türk ve Müsliman İmparatorluğu
nun yadigâri olan bu cami ve türbenin tamiri 
için gerekli tahsisatın ayrılması ve bu işe biran 
evvel başlanması, 

2. Hazroti Mevlâna Türbesine ısıtma ve yaz 
için de soğuk hava tertibatının yapılmasıdır. 

Türk Selçuk İmparatorluğuna Hükümet 
merkezliği yapmış, Osmanlı Türk İmparatorlu
ğu ve Cumhuriyet devrinde de Türkiye'nin mühim 
ziraat, Ticaret ve İlim merkezlerinden birisi 
olan Konya'da bulunan bu iki dünya çapındaki 
mabet ve eseri tamir ettirdiğimiz ve eksiklerini 
tamamladığımız takdirde, hem bu günkü yerli 
ve yabancı ziyaretçileri memnun etmiş ve kem
de bize bu toprakları kazanarak bırakan kahra
man ecdadımızın ruhlarını şâdctmiş oluruz. 

Unutanların, bir gün kendilerinin de unu
tulacağını hatırdan çıkarmamak lâzımdır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Tarlan! Yok. Başka söz 
istiyent Yok. 

Sayın Bakan, buyuran. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) — Mevlâna türbesinin 20 
sene evvelki bir kanunla Millî Eğitim Bakanlı
ğı kanaliyle Eski Eserler Genel Müdürlüğüne 
devredilmiş olması itibariyle tamir ve bakımı 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait değildir. 

Alâeddin Camiine gelince : 
Gerekli çalışmalar yapılmış ve röievesi ha

zırlanmıştır. Onarımına bu sene başlanacaktır. 
Bu cami için bu sene 500 bin lira tahsisat ayrıl
mış bulunmaktadır. Çalışmalar mevcuttur, neti
ceyi arz ederim. 

YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Sayın 
Bakana çok teşekkür ederim. 

ı BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
! Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
\ kanun tasarısı : 
! 
{ BAŞKAN — Madde merbutu ( A / l ) , (A/2) 
, ve (A/3) numaralı cetvelleri de okutuyorum. 

\ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
' \ kanunu tasarısı 

\ MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü-
l nün cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere 23 746 114 lira, yatırım har-
I camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildi

ği üzere 19 750 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet-

[ velde gösterildiği üzere 7 187 187 lira ki, top
lam olarak 50 683 301 lira ödenek verilmiştir, 

| BAŞKAN — Bölümleri okuyoruz. 

| (A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 13 689 860 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I 13.000 Yönetim giderleri 611 952 
i BAŞKAN — Kabul edenler... 
! Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 679 102 
| BAŞKAN — Kabul edenler... 
| Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
• 15.000 Kurum giderleri 1 290 200 
| BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
! 16.000 Çeşitli giderler 575 000 
j BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım .harcamaları 

2.1.000 Etüt ve proje giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22 000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 19 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 257 — 



C. Senatosu B : 40 3 . 2 . 1966 O : 1 

23.000 Makin-a teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 150 000 

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

II - Tranferler 
34.000 Malî transferler 619 280 

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

35.000 Sosyal transferler 6 337 907 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup cetvelleılyle 
birlikte oylarınıza sunacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN —• Birinci maddeyi okunan cetvel-

leriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 50 683 301 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B - Cetveli 

B/2 Vergi dışı gelirler. 

62.000 Vakıf malları gelirleri 25 894 110 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Ö-zel gelirler •- 24 789 191 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN..-— İkinci maddeyi tekrar okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi (B) işaretli cetveli ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1966 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1966 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı, (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli Ue birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

xMADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli 
ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan bağlı, (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1966 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aklolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil 
ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesi
ne, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümünce dâhil maddelerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 
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BAŞKAN'— Maddeyi oylarınıza - sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul Etmiyenler.,.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R). işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1966 bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 
liraya kadar kısa süreli avans almıya ve hesap
lar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu kantin 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Baş/bakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir, açık oylarınıza arz .edilecektir. 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/7; Cumhuriyet Sena
tosu 1/619) (S. Sayısı : 717) (1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçesine geçiyoruz. 

Sayın Çamlıca, A. P. Grupu adına. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET ÇAMLICA 

'(Kastamonu) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun saygı değer üyeleri, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesi dolayısiyle bu konu 
üzerindeki tenkid ve temennilerimizi Adalet 
Partisi Grupu adına arz etmeye çalışacağım. 

Sayın senatörler. 
Beden Terbiyesi faaliyetleri, milletçe benim

sediğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
gereken önemli konulardan biridir. Çünkü, he
pimiz biliyoruz ki, insan fizikî ve ruhi unsur
ların ahenkli terkibinden meydana gelen bir bü-

(1) 717 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

tündür. Bu ahenkleşmeyi ne kaidar mükemmel 
çalışır hale getirebilirsek, toplum içinde ve top
lum yararına yetiştirmeye çalıştığımız nesil de 
o derece olgun bir seviyeye erişir. 

Bu sebepledir ki, işin ehemmiyetini takdir 
eden milletler ruh ve moral eğitiminin yanında 
beden eğitimine en büyük değeri atfetmektedir
ler. B'eden eğitimi faaliyetleri, aynı zamanda mil
letlerarası temaslarda ve milletlerin birbirine 
dostça yaklaşnmsmda başlıca vasıtalardan biri 
haline gelmiştir. 

Bu noktaya kısaca işaret ettikten sonra şu 
hususu belirtmeden geçemiyeceğim: Bu derece 
ehemmiyet atfedilmesi ve üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken beden eğitimi faaliyetleriy
le ilgili mevzuatımıza bir göz attığımız zaman 
görürüz ki, mevzuat çok eskidir, ihtiyaca ce
vap verecek nitelikte değildir. 3630 sayılı Ka
nunun modern Türkiye'nin beden eğitimi ile 
ilgili faaliyetini organize etmeye yarıyacağmı 
iddia etmek imkânsızdır.. 

Yüksek malûmlarıdır ki, müesseseler ve ku
ruluşlar faaliyetlerini kanun ve mevzuatın çiz
miş olduğu yolda yürütürler. Bu sebeple, Beden 
Terbiyesi faaliyetlerine yön. veren mevzuatı bu
günün ihtiyacına göre yeniden tanzim etmemiz 
kaçınılmaz bir zarurettir.Bu zarureti Hükümet, 
daha ilk kurulduğu andan itibaren takdir et
miş bulunmaktadır. Sayın Başbakanımız birkaç 
hafta önce yaptıkları basın toplantısında bunu 
kesinlikle belirttikleri gibi Sayın Devlet Baka
nının beyanlarından yeni Beden Eğitimi Ka
nunu ile ilgili çalışmaların ileri safhada bulundu
ğunu öğrenmekle bahtiyarız. 

3530 sayılı Kanunun değişmesi ve beden eği
timi faaliyetlerine yön verecek olan yeni mev
zuatın getirilmesi konusuna değinmişken; bura
da, öteden beri üzerinde ehemmiyetle durduğu
muz bir hususu da belirtmeden geçemiyece
ğim : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün başar
maya çalıştığı işler bugün o kadar genişlemiş 
ve o kadar artmıştır ki, bunları bütünü ile bir 
Genel Müdürlüğün uhdesine verip ondan başa
rılı sonuç beklemek hemen hemen imkânsız hale 
gelmiştir. Onun için, geçen yıllar üzerinde ısrar
la durduğumuz veçhile «Gençlik ve Spor Bakan
lığı» nm kurulmasını zaruri görmekteyiz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulması ger-
leştiği takdirde, bugün dağınık ellerde bulunma-
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sı ve muhtelif Bakanlıklar tarafından yürütül- I 
meğe çalışılan Beden Terbiyesi faaliyetleri, bir I 
elden ve gayeye daha uygun bir şekilde ifa olu- I 
nacaktır. I 

Bugün çok sayıda in'sangücü kullanan Sana- I 
yi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Millî Savun- I 
ma Bakanlıkları gibi Bakanlıkların bünyesinde I 
«însangüeünün eğitilmesiyle ilgili kuruluşlar 
yer almıştır. Bu husus Beş Yıllık Plânda da öngö
rülmüş olduğundan, konunun üzerine biraz da- I 
ha dikkatle eğilmemiz gerekmektedir, Insangü- I 
eünün eğitilmesi keyfiyetini, fizikî ve moral yön- I 
lerin ahenkli bir şekilde hazırlanması esasına is- I 
tinat ettirebilirsek mulhakkak ki gayeye daha I 
uygun hareket etmiş olacağız. 

Bütün bu faaliyetleri koordine etmek ve Ba-
kanlıklararası çalışmaları düzenlemek ancak I 
«Gençlik ve Spor Bakanlığının vazifeleri eiim- I 
leşinden olabilecektir 

Sayın senatörler, I 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 I 

yılı Bütçesine ait tenikidlerimizde belirttiğimiz 
bir temenni, bu yıl gerçekleşmiş olarak karşımı- 1 
za çıkmaktadır: Belediye ve özel idareler büt
çelerinden sağlanan % 3 nisbetindeki meblâğ, bir I 
kanımla kaldırılmış ve onun yerine bütçeye öde- I 
nek konmuştur. Epey bir süreden beri Belediye I 
ve özel idarelerin artan masrafları dolayısiyle I 
esasen bu % 3 1er tahsil olunamamakta idi. Böy- I 
lece bir pürüzü de halletmiş bulunmaktadır. I 

Bu Genel Müdürlüğün önemli gelir kaynalk- I 
larmdan birini de Spor - Toto teşkil etmektedir. I 
Spor - Totodan sağlanan gelirlerle gerçekleştiril- I 
meşine çalışılan işler, başlangıçta iyi organize I 
edilememiş olması dolayısiyle geçen yıllarda I 
pek dağınık ve pürüzlü bir halde idi. Bunların I 
toparlanması ve düzene sokulması yolunda gös- I 
terilen gayreti burada takdirle anmak isteriz. I 

öte yandan, Spor - Toto Müdürlüğünün teş- I 
kilâtlandırılması ve bu müessese ile ilgili kont- I 
rol müessesesinin kalifiye elemanlarla takviye I 
edilmesi başlıca temennilerimiz arasındadır. I 

Spor - Toto biletlerini basmakta olan Genel I 
Müdürlük Basımevinin tevsii cihetine gidilmesi- I 
ni de tavsiyeye şayan görmekteyiz. I 

Sayın senatörler, I 
Yukarıda temais ettiğimiz veçhile, Beden Ter- I 

biyesi Genel Müdürlüğünün Belediye ve özel I 
İdarelerden aldığı % 31er kaldırıldığına göre, J 
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Bölge Müdürlüklerince istimlâk yapılmış olan 
il ve ilçelerdeki spor sahalarının inşası işinin de 
en kısa zamanda Genel Müdürlük: bünyesine ak
tarılmasını faydalı ve lüzumlu görmekteyiz. 

Sayın senatörler, 
Sonuç olaralk şunu belirtmek isterim ki, Be

den Terbiyesi çalışmaları, milletçe topyekûn kal
kınma savaşına giriştiğimiz bugünkü ortam için
de, üzerine ehemmiyetle eğilmemiz gereken bir 
konudur. Olağanüstü bir yaradılış niteliğine sa-
ihip bulunan gençliğimizi ve bunun yanında, fi
zik yapısını sağlamlaştırmak zorunda olduğu
muz halkımızı modern Türkiye'nin yarınki dina
mik yapısına intibak ettirmek zorundayız. Bu 
çetin işi başardığımız gün, sağlam bünyeye sa
hip sağlam kafalı toplumumuzun ve bilhassa en 
büyük temennimiz olan Türk Gençliğinin bu 
alamda mucize diye vasıflandıraibileceğimiz faa
liyetlerini her zaman müşahede etmiş olacağız. 
Sözlerimi bitirirken 1966 yılı Beden Eğitimi Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin büyük Türk Milletine 
ve Türk Gençliğine hayırlı ve yararlı olmasını 
temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Supiıi Batur, C. H. P. 
Grupu adına buyurunuz. 

Yalnız kıymetli arkadaşlarımızdan ricala
rımız olacaktır. Henüz dünkü bütçe bitmemiş
tir. Bugün Adalet, Millî Savunma ve İçişleri 
Bakanlıkları bütçeleri vardır. Bu sebepten kıy
metli arkadaşlarımızdan çok kısa, veciz konuş
malarını rica edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SUPHİ BATUR 
(Sinop) — Efendim, tabiî veciz konuşmayız 
ama kısa konuşmaya gayret edeceğim. Pek 
muhterem senatörler, 

Huzurunuzda tetkik edilip bir karara bağ
lanacak olan Başbakanın sorumluluğu altında 
bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü büt
çesi münasebetiyle bu mühim eğitim konusu 
üzerinde C. H. P. Grupunun görüşlerini arz 
edeceğim : 

Sayın senatörler; 
19 ncu Yüzyılın sonlarına doğru terbiyecile

rin, eğitimcilerin insanın sadece kafa yapısı
nı kuvvetlendirme ve bu yönden cemiyete fay
dalı olabilmesine ehemmiyet verdiklerini ve gay
retlerini âzami derecede bu noktaya teksif et
tiklerini müşahede ediyoruz. 
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19 ncu Yüzyıldan 20 nei Yüzyıla aktarılın

ca bir üretim gücü olan insanın önemi , daha 
yaygın bir hale gelmiş ve bu gücün verimli, 
sıhhatli ve tecrübelerle dolu ve mücehhez ola
rak devamlı ve uzun bir müddet istihdam ko
nusu üzerinde durulmağa başlanmış bulunmak
tadır. 

Her sahada verimin artırılması ancak in
san gücünün fizikî yapısının da sağlamlığiyle 
kabil olur ve bu fizikî yapı en başta rol 
oynar. 

Bununla beraber insan sadece makina gibi 
işliyen maddi bir varlık da değildir. Onun psi
kolojik yanı daha da önemlidir. 

İnsan gücünü rantabl bir hale getirmenin 
bu fizik ve psikolojik yönlerini de nazarı dik
kate almakla mümkündür. Hangi istikamette 
olursa olsun, yaşanan bir cemiyet içinde insan
ları bu açılardan da ele alıp eğitmeye ve de
ğerlendirmeye ihtiyaç vardır. Bu da modern 
cemiyetlerde Devletin başta gelen ana vazife
lerinden biri yani âmme anlayışı içinde bir âm
me vazifesi haline gelmiş bulunmaktadır. Bu
nun tek çıkar ve en ucuz yolu da beden eği
timi ve spora ehemmiyet vermektir. 

İşte muhterem senatörler, memleketimizde 
henüz Devlet sorumluları tarafından bu mü
him eğitim konusunun vatan müdafaasına ha
zırlayıcı, disiplini sağlayıcı, turizm endüstrisi
ni yayıcı, geliştirici ve celbedici, iş yerlerinde 
randımanı artırıcı ve bu suretle kalkınma plân
larının hedef tuttuğu prodüktüviteyi kamçıla
yıcı, halk sağlığı üzerinde koruyucu ve müsbet 
tesirler icra edici ve dışta bir memleket için en 
kudretli ve en ucuz propagandacı bir vasıta 
ve yardımcı olduğu takdir edilmiş ve üzerinde 
ciddî bir surette durulmuş bir memleket me
selesi olmaktan yoksundur ve çok uzaktır. 

Beden eğitimi ve spor, bizim Devlet sorum
lularının tutumları ve hareketleri ve anla
yışları gibi basit bir oyun, basit bir meşgale 
değildir. Aslında ve hakikatte bir oyun ol
maktan, basit bir meşgale olmaktan daha da 
ileri ve daha da mühim bir şeydir. 

Zira bir milletin kuvveti yalnız fikre daya-
nışiyle, yalnız ilime dayanışiyle değil, bunun 
yanıbaşmda hür vatandaşın beden kudretine fi
zikî bir kudrete dayanışiyle ömrü boyunca bir
takım iyi itiyatlar elde etmesiyle ve üstün va-
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sıfta bir karaktere sahibolmasiyle müte
nasiptir. 

Sayın senatörler, 
Beden Terbiyesi Teşkilâtı aslında kendisine 

yardımcı olması gereken temel müesseselerden 
ve insan gücünün bir numaralı tükenmez bir 
deposu ve fidanlığı olan Millî Eğitim Bakanlı
ğından hiçbir müzaheret görmeden ağır bir so
rumluluğun altında cesaretti e çalışmakta ve bir 
neticeye ulaşmak için gücü yettiği kadar çaba 
sarfetmektedir. 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bravo!... 

C. H. P. GRUPU ADINA SUPHÎ BATUR 
(Devamla) — Daha dinlersen Sayın Enver Kök , 
çok bravo diyeceksin, 30 sene emek verdiğim 
sektördür. 

BAŞKAN — Sayın Batur karşılıklı konuş
ma yok. Hele samimî iki arkadaş arasında hiç. 

C.H.P. GRUPU ADINA SUPHİ BATUR 
(Devamla) — Millî Eğitim Bakanlığı, kalkman 
ve ilerliyen Türkiye'nin yarınlarını besliyecek 
bu temel fidanlığın eli altında bulunduğundan 
habersiz gibi görünmekte ve davranmaktadır. 

Halbuki bu Bakanlığın öğrencilerin boş za
manlarını değerlendirmesi ve okul içi beden eği
timi ve sporu geliştirmesi ve gereken her türlü 
tedbirleri alması başlıca ana vazifelerinden 
biridir. 

Tâbir caizse her seviyede okullar Beden eği
timi ve sporun birer anavatanı sayılırlar. 

Sporcu kütleleri buralardan memleketin dört 
bucağına yayılırlar, yıldızlar buralardan doğar
lar, şeref direklerine vatan bayrağını buralar
dan yetişen delikanlılar çektirirler, memleketle
rinin hariçte propagandalarını bu genç kuşak
lar yaparlar ve evlâtlarımız, kahve köşelerin
den ve büyük şehirlerimizi bulaşıcı bir âfet gibi 
saran langırt felâketinden ancak bu yolda kur
tulurlar. 

Üniversitelerdeki delikanlılarımız, aydın ya
rınlara bu nurlu yolun aşılayacağı iyi itiyat
larla ulaşırlar ve kavuşurlar. 

Kaldı ki, bu topraklar üzerinde cemiyetin 
kuruluşu ve düzeni bundan yirmibeş sene evvel
ki yapısına, asla benzememektedir. Köy, kasa
baya, kasaba artık endüstri merkezi haline gel
meye başlıyan şehirlere akmaktadır. 

Şehir hayatı Türk köylüsünün açık havada 
eliyle, koliyle toprakla savaştığı çalışmadan baş-
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ka türlü bir bedenî gayret istemekte ve bu gay
ret de sıhhati tehdidetmektedir. Sıkışık şart
lar içinde ve kesif kalabalıklar halinde yaşa
mak, iş yerlerinin henüz dünyadaki benzerlerine 
uymıyan sağlık imkânları bir yandan sıhhate, 
bir yandan da sıhhat yoliyle iş verimine ve do-
layısiyle memleketin refahına kasdetmektedir. 

. Beri taraftanda bu şartların getirdiği çe
şitli akımlar karşısında koruyucu hiçbir tedbir 
bulmamaktadır. Gerek fizik, gerekse moral ala
nında cemiyetimizi tehdit eden bu tehlike ile 
başarılı mücadeleyi yapabilecek, Devlet bün
yesi içinde tek ve gerçek ünite Beden Terbiyesi 
Teşkilâtıdır. Bu teşkilâtı bu vazifenin üstesin
den gelmek için samimî bir emek sarfetmek 
gayreti içinde görmek bizi teselli etmekte ve 
ümit vermektedir. Ancak, hemen ilâve etmek 
lâzımdır ki, bu teşkilâtın içersinde vazife almış 
bir avuç insanın koskoca bir Devlet sektörünün 
hiçbir kademesinde müzaharet ve anlayış gör
meden ve çevrelerden önleyici açık ve gizli mu
kavemetlerle karşılaşarak bu gayrette muvaf
fak olması kolay değildir. 

Sayın senatörler, 
Biz burada henüz memleketimizde bir poli

tika vasıtası olmıyan ve olmaması lâzımgelen bu 
teşkilâta .nasıl yardımcı olabileceğimizi Yüce Se
natonun pek muhterem üyelerine bir kere daha 
arz etmek istiyoruz. 

Halen meriyette ve premiliter bir düşünce 
ile hazırlanmış bulunan Beden Terbiyesi Kanu
nu, teknik elemanlar yetiştirmeyi hedef tutan 
bir maddesi ve prensiplerini ve felsefesini tesbit 
eden bir iki maddesi hariç, günün ihtiyaçlarına 
ve icaplarına cevap verecek niteliğini kaybetmiş
tir. 

Bu kanunu yeniden ele almak ve zaman za
man yapılmış hazırlıkları gözden geçirerek olum
lu bir sonuca varmayı ilk hedef saymak lâzımdır. 
Bu işin birinci merhalesi olmalıdır. 

İkinci merhale olarak mektep açmak, hastane 
yapmak kadar ve belki de onlardan üstün ehem
miyet taşıyan bir konu olan tesisler mevzuunda 
sarih bir prensip anlayışına varmalıyız. 

Bilindiği gibi spor tesisleri çeşitli maksatlarla 
inşa edilirler. 

Bunların temaşa unsurunu Hedef tutanı, her 
yaşta insanların toplu bulundukları çevreleri ilk 
plânda mütalâa edeni ve saireleri vardır. 

Biz nereden başlıyaeağız, neye önem verece
ğiz, bunun adını koymak zorundayız, mecburiye
tindeyiz. 

Üçüncü nokta, yol göstericisiz ve öğretieisiz 
teknik bir konuda hattâ kütüphanesiz yol alıp 
başarı göstermek mümkün değildir. 

Muhterem senatörler; 
Beden eğitimi ve spor öğreticilerinin sayısı 

bugünkü haliyle ihtiyaçların nisbetini arz etmek
ten çekineceğimiz kadar azdır. 

Yarın bu nisbet bizi korkutacak bir düşüklü
ğe tabiî olarak varacaktır. 

Mahalleden itibaren kulüpler, iş yerleri ilk
okullardan üniversitelere kadar her derecede öğ
retim müesseseleri için oyun liderinden hekime 
ve araştırmalar yapıcı uzmanlara kadar teknik 
adamlar yetiştirmeye ve bunun için daha da geç 
kalmadan hemen kolları sıvmaya mecburuz. 

Şu vesile ile bir kere daha arz edelim ki, millî 
bir maç kazanmak veya kaybetmek, müsabaka 
tertiplerinde ve spor dallarında kümeler teşkil 
etmek, senatörleri, milletvekillerini ve herkesi 
memnun eden veya etmiyen çalışmaları övmek 
veya yermek Bütçe komisyonlarında veya Mec
lislerin Umumi Heyet toplantılarında penaltıdan 
gole kadar türlü münakaşalara girişmek spor dâ
vamız bakımından Devlet göziyle, sorumlu göziy-
le hiçbir şey ifade etmemektedir. Ve biz oldum 
olası sporun ve beden eğitiminin hep bu yönle
riyle meşgul olagelmişizdir. Bunları bir tarafa 
itip spor dâvasını yukardan beri arz ettiğimiz te
melinde mütalâa edip yükseltici ve verimlendi-
rici çarelerini bu noktalardan itibaren almalıyız. 

Aziz arkadaşlarım, 
İdare mekanizmasında iki cereyanın daha 

1923 ten bu yana çarpışageldiğini görmekteyiz. 
Biri sporu, spor sahalarından yetişen amatör

lerin idare edecekleri ve geliştirebilecekleri nok-
tai nazarı ve diğeri spor alanında kariyerden gel
me kimselerin başarı sağlıyacakları fikridir. 

Kanaatimizce her iki fikir de hem doğru ve 
hem yanlıştır. Hakikat, odur ki, iki menşein ye
tiştirdiği adamlar, birbirini tamamladıkları müd
detçe spor teşkilâtını başarıya ulaştırabilirler. 

Ne bir semt kulübünün kaptanlığından baş
layıp, sporun teknik ve idare kademelerinde ye
tişmiş tecrübeli bir idareciden vazgeçmek müm
kündür ne de bütün hayatını üniversiter tahsil 
yapmış ve bu ilim konusuna vermiş, meslek ada-
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mim kenara itmenin yolu vardır. Bu anlayışı, 
prensibolarâk kabul edip bu müşterek çabayı te
min etmek zorundayız. 

Sayın senatörler; 
Hazırlanacak kanunda Devletin beden eğiti

mi ve spor işlerinde yükleneceği sorumlulukları, 
güdüm ve kontrol yetkilerinin sınırlarını, maa
rif, ordu ve iş yerleri gibi çeşitli üniteler arasın
da birliği sağlıyacak imkânları da belirtmek lâ
zımdır. 

Bu meyanda her çevreye ve her ihtiyaca ce
vap verecek öğretici ve eğitici elemanlar yetişti
recek hususları da vuzuhla göstermek gerekir. 

Tesis problemini prensipleriyle beraber işlet
mesini ve verimlendirmesini de, denetimini de 
sağlıyacak hükümler de vaz'edilmelidir. 

Memleket sathını yeni anlayışa göre bir teş
kilât şemasına bağlayıp kimlerin nelerden mesul 
olacağı belirtilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Bütün bunların dışında ve her şeyin başında 

Devletin bir numaralı sorumlularını bu konuya 
angaje etmenin çareleri bulunarak hükümleri 
vaz'edilmelidir. 

Yoksa ne bir seçim aref esinde büyük bir mey
danda bu konu için birtakım 'vaitlerden bekleni
len olumlu neticeler husule gelir, ne de bir Hü
kümet programına sıkıştırılmış bir iki satırla 
gençlik ve her yaştaki vatandaş, umduğuna bek
lediğine kavuşur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Esas konan ödeneklere geliyorum : Biliyor

sunuz 655 sayılı Kanunla, belediye ve hususi mu
hasebelerden tahsil edilen sırasiyle yüzde 4, yüzde 
2 leri Koalisyon Hükümeti kaldırdı. (Ne zaman 
sesleri) Suad Hayri Ürgüplü'nün zamanında, 
sporcu Suad Hayri Ürgüplü'nün zamanında, at
letizm yapmış, futbol oyrîamış Suad Hayri Ür
güplü'nün zamanında. Burada olsaydı daha ta
rizlerimi ilerletecektim. (Gürültüler) Müddet do
luyor. 

Şimdi o zaman seçime gidiyoruz diyen, ikti
darda bulunan partilerin hiçbirisi gelip bu konu 
üzerinde konuşmadılar. Hiç olmazsa kanunu tu
tarlardı. Marta ertelerlerdi. Bir «erteleme» keli
mesi var ya Maliye Vekilleri çıkardı, bu ertele
meyi. Klâsik bir kelime haline geldi. (Gülüşme
ler) ertelerlerdi. Neden, yapmadılar, seçime gi
diyoruz dediler ve bütün bölgelerde spor faali

yeti durdu. Şimdi Allah razı olsun Maliye bura
ya 10 milyon liracık koymuş. Bununla diyor ki, 
«34.260 ncı bölümün iller bölge müdürlüklerine 
yapılacak yardımlar, bölgelerin personel ücret 
ve aylıkları ile sosyal yardımlar kesimine dâhil 
giderleri, kırtasiye, yakacak, aydınlatma, su, te
mizlik ve kira giderleri, 34.260 ncı bölümden ya
pılacak yardımlarla karşılanır» diyor. Peki ar
kadaşlar spor faaliyetleri ne olacak? Yani bu böl
gelerde birtakım vazifeli adamlar olacak para 
alacak ama spor faaliyeti yapılmıyacak. Neye pa
ra vereceksiniz? Sayın Vekil Bey? Nereden pa
ra vereceksiniz? Yani iş yapmıyan bir adama pa
ra vereceksiniz. Ne yapacak bu adam, kışın soba
da ısınacak, yahut ipragazmda ısınacak. Yazın 
da soğuk su içip oturacak. Böyle şey olmaz. Bu
raya bu bölüme, «ve spor faaliyetlerinin» kelime
lerinin eklenmesi lâzımgelir. O da muhterem ar
kadaşlar, iktidarsınız bu size düşer, gençliğe ya
pacağınız iyiliktir. Takririnizi verin. Bu spor fa
aliyetlerinde Maliye muhakkak dayanacak, para 
vermez Maliye. Ne imama verir, ne müftüye ve
rir ve ne de gençliğe verir. Başka yerlere verir 
elbette. Binaenaleyh bunu da siz iktidar olarak 
getirin buraya biz de muhalefet olarak destekli-
yeceğiz. «Spor faaliyetleri» kelimesini buraya sı
kıştıralım ve bu 10 milyon lira hiç olmazsa, gay-
rifaal bir hizmete gitmesin. 

BAŞKAN — Sayın Batur, siz de önerge vere
bilirsiniz. 

C. H. P. GEUPU ADINA SUPHİ BATUR 
(Devamla) — Ben vermiyeceğim önerge; başka 
önergelerim var Reis Bey. Hepsini verirsem geç
mez. (Gürültüler) Şimdi diyor ki, Maliye, bu te
sisler kısmından, yani Spor - Totodan verelim di
yor. Zaten Spor - Toto tesisleri yapıyor. Bura
dan bir de spor faaliyetlerine para artırdığınız 
vakit bu iş gider. Bakın arkadaşlar, daha evvel 
de belirttim bizim Devlet sorumluları hakikaten 
bu sporu hiçbir kıymetsiz bir şey telâkki ediyor
lar. Halbuki öyle değil. Meselâ gerçi Almanya, 
Fransa, İngiltere'de derler ki, spor tesisleri için 
hazırladığı plânın adına altun plân tesisleri di
yor... 

İSKENDER OENAP EGE (Aydın) — Grup 
adına mı konuşuyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Grup 

adına mı konuşuyor, dedim. 
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BAŞKAN — Onu dalıa önce söyledi. 
SUPHİ BATUR (Devamla) — Altım plân 

tesisleri «altun plân» diye tavsif ederler. Bu un
van, hiçbir plâna verilmez. Yani Kalkınma plâ
nına da altun plânı denmez. Niçin? Bu memleke
tin istikbalini teminat altına alacak, gençliğin 
yetişmesi der, iş yerlerinde çalışan yaşlıların boş 
zamanlarını değerlendirme tesisi der. Binaen
aleyh buna «altun plânı» diyor, altun unvanını 
kullanıyor. Şimdi, Maliye gelecek diyecek ki, ben 
10 milyon liradan fazla para vermem yine ister 

S, — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 I 
>nlı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi İ/7; Cumhuri
yet Senatosu 1/619) (S. Sayısı: 717) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesine devam ediyoruz. Söz sırası Say m 
Arı'da, buyurun. 

AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, Sayın senatörler, Sayın Bakan ve mesai ı 
arkadaşları; Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde her yıl söz almaktayım. Değerli 
senatör arkadaşlarımız da her bütçe müzakere
sinde gerek şahısları, gerekse partileri adına dü
şünce. görüş, tenkid ve kanaatlerini dile getir
mekte, zabıtlara tescil ettirmektedirler. 

Esefle söylemek zorundayım ki, bu uyarıcı 
tenkit ve temenniler bugüne dek, bilâhara okun
mak, incelenmek, yararlanmak şöyle dursun, tu
tanak dergilerinin sayfalarında gizlenerek, ko
nuşulduğu sürece, bu çatı altında kuvveti belirli 
veya belirsiz bir yankı yapmaktan öteye gidemi- J 
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bunlar diyecek. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Bendeniz dertleri arz ettim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, C. H. P. adına 
siz pek muhterem arkadaşlarımıza en derin say
gılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sabah mesaisi bitmiştir. Saat 
14,30 da toplanılmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 13,00 

yerek. en basit anlamda dahi kaale alınmamakta
dır. Oysa ki, yapıcı fikirler öne sürülmüş, dert
lerin giderilmesi için uyarıcı temennilerde bulu
nulmuş, ve içten duygularla Türk gençliğinin ya
rınına ışık tutulmuştur. 

Bunları söylemekten maksadım teşkilâta taze 
bir rulr yepyeni bir zihniyet getirilerek, gözle
diğimiz başarının ve gençliğe olumlu hizmetin en 
kısa zamanda tahakkuk ettirilmesi içindir. Dev 
adımlarlarla yarışılan spor dünyasında yaya kal
maktan kurtulmanın sevinç ve gururuna erişmek 
içindir. 

Tahminim odur ki; Sayın Devlet Bakanı ve 
mesai arkadaşları bu yapıcı uyarmaları inceleme 
fırsatını gereekleştirebiliıierse, dile getirilen dü
şünce ve kanaatler kendilerine büyük çapta hiz
met yardımcısı olacak, bu konuda konuşma ya
panlarda, her yıl aynı şeyleri tekrardan kurtarıl
mış olacaktır. 

1938 yılında yürürlüğe giren 3530 sayılı Ka
nuna göre: Türk sporu Devlet ve Hükümetin de-
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkan vekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Hahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN —-• Oturumu açıyorum. 

3. _ - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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netim ve yönetimi altındadır. Bu görevi Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü yürütür. 

3530 sayılı Kanunun genç yaşında yürümek
ten yürütmekten yoksun kalmasına rağmen defa
larca hazırlandığını, hattâ komisyonlara geldiği
ni duya geldiğimiz ve Türk sporuna bugünün, hat
tâ yarının şartlarına göre veçhe verecek bir ka
nun tasarısı, hâlâ görünürlerde yoktur. Başba
kan Sayın Demirel yaptığı bir basın toplantısın
da bir Spor Bakanlığının kurulacağını söyliyerek; 
«Spor işlerimizin bir bakanlık idaresinde, Beden 
Eğitimi Genel Müdürlüğü, Tesisler Genel Müdür
lüğü ve Spor - Toto Gelirleri Genel Müdürlüğü 
namı altında üç Genel Müdürlük olarak teşkilât
landırılması, spor faaliyetlerinin yeniden düzen
lenmesi ve geliştirilmesi bakımından da faydalı 
olacağı kanaatindeyiz.» demişlerdir. 

Sayın Devlet Bakanı Kâmil Ocak, da İstanbul'
da Basın Sarayındaki ilk basın toplantısında: 
«Benim başkanlığımda bir kanun tasarısı hazırlı
yoruz. Bu konuda görüşleri olanların görüşlerini 
de alıyoruz. Teşkilâtın özelliği hakkında henüz 
karar verilmemiştir. Ya Spor Bakanlığı veya 
başka bir ad altında, genel müdürlüklerden ku
rulu bir bakanlık niteliğinde, veya bugünkü 
Umum Müdürlüğün tashih edilmiş, bugünkü şart
lara uydurulmuş, imkânları geniş ve bağımsız 
bir şekli olacaktır.» demişlerdir. 

Bilâhara Cumhuriyet Gazetesinde neşrolunan 
diğer demeçlerinde de; «Hazırlıklarımız bitmek 
üzeredir Bu Bakanlığın kuruluşuna ait Kanu
nun Marttan önce çıkacağını sanıyorum.» buyur
muşlardır. 

Vaitlcr zincirinin bir halkası olarak sözde kal
masını arzu etmediğimiz bu kanun tasarısının çe
lişik ifadeler ve görüş ayrılıkları tevhit edilerek 
Marttan önce çıkarılacağı sözü bir yana, 1966 yılı 
içinde çıkarılabilmesi elbette sevindirici bir ka
zanç olacaktır. Zira geçirdiğimiz günler, aylar, 
yıllar bu can kurtaran simidine bizi inandırma-
makta ve endişelerimizde bizleri mahcup bırak
mamaktadır. Bunun nedenlerini ilgililer araştı
rıp tesbit etmek ve Yüce Meclisleri aydınlatmakla 
görevlidirler. 

Gençliğin bedenen, ruhen ve ahlaken eğitil
mesi, inkılâpçı ve ulusal amaçlara göre geliştiril
mesi, amatör sporun yaygın ve kudretli hale get
irilmesi, amatörlük duygu ve ruhu içinde, sport
menliğin vakar ve efendiliğinin bütün yurt genç
liğine aşılanması, topluma kazandırılması, Beden 

Terbiyesi Genel Müdürlüğünün baş görevleridir. 
Yıllar yılı miktar itibariyle hemen hemen pek 

az değişen mahdut bütçe imkânları ve kadrosu 
ile, bu teşkilâtın Türk sporunu, Türk gençliğini 
istenen amaca,, beklenen verime ulaştıracak, güce 
sahibolduğunu söylemek pek zordur. 

Teşkilât; beden eğitimi ve sporun faydalarına, 
önemine değinen ve kütlelere hitabedilen kitap
lardan, dergilerden, yayın organlarından yoksun
dur. 

Konferans, radyo konuşmaları, filim çalışma 
ve gösterileri yetersizdir. 

Sportif çalışma ve gelişmeye yön verecek öğ
retici, çalıştırıcı, Antrenör, Monitör, Masör, spor 
okulları, enstitüleri, akademileri gibi, öğretim 
amacını gerçekleştirecek bir okulu veya okulları 
olmadığı ve bu işlerin profesyonel bir zümrenin 
eline terkedildiği bilinmekte ve görülmektedir. 

Spor fizyolojisini, spor hijyenini, spor fizyo 
- patalojisini, spor psikolojisini öğretecek spor 
sağlığı enstitüsü yoktur. 

Sporun kalkınması, gelişmesi için bir plân ve 
programı olmadığı gibi, hükümetlerin spor konu
sunda hâlâ belirli bir genel politikası da yok
tur. 

_ Spor, bir eğitim işi olduğuna göre Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü ile en sıkı bir şekilde 
işbirliği yapması gereken Millî Eğitim Bakanlı
ğı da spor işleri için bütçesine yeterli tahsi
satı koymaz, okullarda spor tesisleri, spor ders
leri ihdas etmez, kalifiye ve çok sayıda spor•-Öğ
retmeni yetiştirilmesine önem vermez, 

Sporu, âdeta bir eğitim işi saymamakta sebebi 
meçhul bir direnme ile, her şeyden önce klâsik 
anlamda bir eğitim müessesi olduğunu unutur 
davranışta, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
ile ilşki kurmaktan âdeta sarfınazar etmektedir. 
Kısaca, ne Millî Eğitim Bakanlığı ve ne de Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü, mütevazi bütçe 
imkânları içinde de olsa yıllardır kendine ayrılan 
kifayetsiz tahsisatı harcama dışında, Türk genç
liğinin sportif alanda bedenen ve ruhen gelişme
sinde beklenen seviyede bir amaca ve sonuca ulaş
tığını söylemek mümkün değildir. 

Bugün; bir yandan yürürlükte olan kanun, 
mevzuat, teşkilât ve kadro muvacehesinde, spor
tif kalkınmanın müstakbel plân ve program ha
zırlıklarının en kısa zamanda tahakkukunu sami
miyetle temenni ederken, diğer taraftan, görü-
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nür ye tatbikatta en ziyade dikkati çeken ağır 
aksak işliyen spor inşaat ve-tesislerinin tamam
lanmasına malî güe oranında hız verilmesi, usul
süzlük ve aksaklıkların giderilmesi, tesislerin bü
yük şehirler dışına adilâne bir ölçü içinde yayıl
masına önem verilmesi, inşaatların, Bayındırlık 
Bakanlığı bünyesinde kontrol ve santralize edil
mesi çarelerinin aranması, teşkilâtın ve federas
yonların idari ve malî yönlerinden denetlenmesi, 
dış temas ve seyahatlerde turistik zihniyetin ber
taraf edilerek, yabancı ülkelerde sefaret erkânı
mızın kafilelerimize gerekli ilgiyi göstermesi için, 
Dışişleri Bakanlığı ile daha sıkı bir işbirliği ku
rulması, merkez teşkilâtının illerde gerekli ve mü
essir bir kontrol müessesi kurması, Tesisler -Mü
dürlüğünün teknik eleman kadrolarının genişle
tilmesi, spor - toto yanında tnter - Toto ile boş 
zamanları değerlendirmek üzere yeni bir gelir 
kaynağı olarak evvelden beri düşünülen sayılar
la müşterek bahis (Spor - Loto) kanununun da 
biran evvel çıkarılmasına çalışmasını, halisane 
duygularla tekrar temenni etmek bilmem fayda 
sağiıyabilecek midir? 

Sözlerimi, açıklanmasında ve bilinmesinde fay
da umduğum birkaç soru ile bitirmek istiyorum. 

İstanbul'da 2 Aralık 1965 te Basın Sarayın
da yaptıkları ilk basın toplantısında Devlet 
Bakanı Sayın Kâmil Ocak : 

«Görev başına gelince 1961 den bu yana mil
yonlar sarfı ile yapılmış olan tesisleri bir enkaz 
halinde bulduk. îlk olarak bir komisyon ku
rarak bunların nedenlerini araştırmaya başla
dık.» buyurmuşlardı. 

Hükümetin güven oyu alarak göreve bilfiil 
başlamasından 2 Aralık 1965 tarihindeki basın 
toplantısına kadar geçen süre içinde, Sayın 
Ocak, yurt çapında yapılan tesisleri bizzat ge
zerek inceliyerek mi enkaz halinde bulmuştur? 
Yoksa bu, politik peşin bir hüküm müdür? 

Sayın Bakan, bugüne kadar geçen süre için
de yurt çapında incelmelerini tâmamlıyabilmiş-
ler midir? 

Bu tesisleri enkaz haline getirenler kimler
dir? Haklarında ne gibi işlemler yapılmış veya 
yapılmaktadır? Aynı toplantıda bugüne kadar 
yapılan tesislerde büyük çapta politik görüşle
rin rol oynadığı da ifade edildiğine göre : Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü icraat plânı 

Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâa ve tasvi
bi alınmaksızın mı tatbik edilegelmektedir? 
Yoksa tesis plânlarını Genel Müdürlüğün ma< 
lûriıatı dışında politik görüşleri rol oynıyan ki
şiler mi hazırlamakta ve tatbik etmektedir? 
Kimdir bunlar? Vazifelilerin ve sorumluların 
buna karşı davranışları ne olmuştur? 

Yurdumuzda amatör spor yapan, kendi mü-
tevazi imkânlariyle tesisler kurmaya çalışan 
illerin, yegâne gelir kaynağı belediyelerden alı
nan % 4 1er ile özel idarelerden alman % 2 1er 
idi. 

14.7.1965 tarihli 655 sayılı ve 16.7.1965 ta
rihli 691 sayılı kanunlarla belediye ve Özel ida
relerin beden terbiyesi bölge müdürlüklerine 
ayırmakta oldukları payların kaldırılması ve 
borçlarının terkin edilmesi sebebiyle bu bölge
ler personelinin aylık, ücret ve özlük haklarının 
karşılanması Jle, bir kısım mahallî tesislerin 
bölğelerce yapım ve onarımı mümkün olama
mıştır. 

Bu kanunların Yüce Senatoda geçen yıl ta
tile girerken görüşülmesi sırasında ilgili Dev
let Bakanı gazetelerden ö§rendinimize göre se
cini bölgesinde, Genel Müdür de Erdek'teki Be
den Terbiyesi Kampında idiler. 655 ve 691 sa
yılı kanunların bölge çalışmalarını aksattığı 
geniş çapta aşikâr olduğuna göre gerekli uyar
mayı zamanında yapmıyan Genel Müdür de, 
bundan birkaç gün evvel tertiplediği basın top
lantısında : 

«1961 yılından itibaren yurdun muhtelif 
bölgelerine yaptırılan spor tesislerini şiddetle 
tenkid ederek, yapılan 120 milyon liralık yatı
rımın natamam olduğunu, bâzı politik etkiler
le Spor - Toto hisselerinin fuzuli olarak harcan
dığını, ifade etmişlerdir. 

Sporun, politika dışı kalması arzusu içinde 
öğrenmek istiyorum : 

Spor - Toto hisselerini fuzuli olarak harcı-
vanlar kimlerdir? Bu harcamalarda ne gibi po
litik etkiler yapılmış, sorumluları tesbit edilmiş 
midir? Kendileri de baş vazifeli oldukları hal
de reaksiyonları olmuş mudur? 

Sözlerime son verirken Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü 1966 yılı bütçelerinin hayırlı ve 
başarılı olmasını temenni ederim.. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan üye var mı? Yok. Açık oylama muamelesi 
bitmiştir. 

Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, fazla ilgilenmediğim bir konuda bir 
iki noktaya temas edeceğim. Bu sportif hareket
lerin bir özel bölümü olan kış sporlarının ihmal 
edildiğini kendi seçim bölgemde esefle görmek
teyim. Kış sporları, yalnız sportif hareketler 
bakımından değil, aynı zamanda bizim jeo - po
litik durumumuz bakımından da önemi olan bir 
konudur. Bilhassa kış muharebelerine hazırlık, 
ancak bu sporun geliştirilmesiyle sağlanabilir. 
Belki lokal bir hale getireceğim ama bizim böl
gede şimdiye kadar bu sahada bâzı tesisler ku
rulmuş, bâzı çalışmalar olmuştur. Maalesef 
hepsi yarım, hepsi kifayetsizdir. Bir teleferik 
hazırlığı olacaktı Sarıkamış'ta yıllardan beri bu
nun için çalışılmış fakat maksada uygun bir 
neticeye henüz varılamamıştır. 

Kış sporlarının yapılacağı yerlerde sahaların 
hazırlanması da orada sığmakların yapılması 
da bu durumdadır. Ayrıca yine Kars'ta bir 
kapalı spor sahası konusu vardır. O da mahallî 
gazetelerin bile şikâyet edeceiH bir halde peri
şan bir durumdadır. Bu konuları kendi ehem-
mivetleri içinde ele almak fazla bir külfeti de 
icabettirmivecek durumdadır. Hükümet bunun 
hiç olmazsa bugünkü hali ile önem verirse kısa 
zamanda Kars'ta, Erzurum'da, Ağrı'da, Sarıka
mış'ta, bu spor kolu, kış sporları geliştirilir. 
Gerek dünva yarışmalarında alman neticeler, 
gerek yurdun iht ivadan, bu bölgelerde bu spo
run geliştirilmesini hakikaten zaruri ve faydalı 
kılmaktadır. 

Bu konuyu böylece özetledikten sonra bir 
hususa daha temas edeceğim. O da mahallî 
idarelerden alman hisselerin yerme kaim olan 
bir ödenek, bu yıl bütçesine global bir rakam 
olarak konmuş. Fakat Sayın Batur arkadaşı
mızın da temas ettiği gibi bu ödeneğin adı, 
formülü bizim maliye mensupları, muhasip
ler tarafından ancak tahsis maksadına sarf 
edileceği için bu ödeneklerden, Beden Terbi
yesi Bölge müdürlükleri ihtiyaçlarının dışın
da bir sarfiyat yapmak mümkün olmıyacaktı. 
Yani, bunlar spor hareketlerine sarfiyat yapı-
lamıyacaktır. Ayrıca bu ödeneğin, Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü teşkilâtının maaşla

rından fazla konmuş olması halinde dahi bu 
ödenek, spor hareketlerine ve sportif maksat
lara sarf edilemiyecektir. Çünkü yıl içinde ma
hallî idareler içinde ayrıca zammı icabettirecek 
kanunlar gelecektir. Yani orada bir marj olsa 
bile, bir fark olsa bile bu fark, yıl içinde ge
tirilecek kanunlarla personel masraflarına sarf 
edilecektir. Asıl bütün o tesislerin o personel 
dairelerinin maksadına" bu ödenek sarf edilemi
yecektir. Bunu bilhassa Hükümetin nazarı dik
katine arz etmek istiyorum. Yol yakınken bu 
ödeneği buna göre adlandırmak lâzımdır. Ya
ni oraya bu ödeneğin yalnız kadro masrafları
na değil, hizmete de sarf edileceğini ifade et
mek, tasrih etmek lâzımgeldiği inancındayım. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Buladoğlu. 
ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Bakan ve erkâ
nı, muhterem arkadaşlarım; Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün bütçe müzakeresi dola-
yısiyle şahsım adına birkaç noktaya temas et
mek suretiyle görüşmelerimi arz etmek üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Beden Terbiyesi, faaliyetleri 27 sene evvel 
çıkarılmış olan 3530 sayılı bir Kanunla ve kat
ma bütçe ile idare edilmekte olan bir teşekkül
dür. 

Bu kanunun birinci maddesi hükmüne gö
re, yurttaşın fizik ve moral kabiliyetleri ulusal 
amaçlara göre gelişmesini sağlıyan spor faa
liyetlerini sevk ve idare etmek vazife ve salâ
hiyetini bu teşekküle vermiştir. Bugünkü ihti
yaç ve anlayışımızla Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğünün görev ve gayesinin daha geniş 
mânada, ele alınması lâzımgelir. 

Bu itibarla, bu madde ve diğer bâzı mad
deler, bu kanunun bu ve diğer maddeleri ye
tersizdir. Geçmiş diğer bütçe müzakerelerinde 
de arz etmiş olduğumuz veçhile, bu kanun 
keza Anayasaya aykırıdır. Antidemokratik 
maddeleri havidir ve daima tenkid edilen bu 
kanunun süratle değiştirilmesini beklemekteyiz. 
Yeni kanunda bu teşkilâtın gaye ve vazifele
rini, bugünkü ihtiyaçlara uygun olarak tesbiti 
gerekir. 

Spor, hem eğitim, hem de beden sağlığı ba
kımından önemli bir vasıta olduğu, gençliğin 
ruh ve beden eğitiminde, spordan daha geniş 
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şekilde faydalanması gerektiğini vatandaşların 
her yaşta spor faaliyetlerinde bulunabilmeleri
ni daha fazla gayret gösterilmesi gayemizin 
başlıcalarıdır. 

Ancak, bugünkü demokratik anlayışa uygun 
olarak geniş mânada sosyal bir hizmet mahiye
tini alan ruh ve beden faaliyetlerinin bu ölçü
lerle ele alınması gerekmektedir. 

Bugünkü spor faaliyetleri anlayışı, (spor, 
sağlık ve ekonomik ve turizm) dörtgeni içinde 
bir sosyal faaliyet olarak; 

Gençliğin, 
İşçinin, 
Silâhlı kuvvetlerin, 
Vatandaşın, 
Hizmetine girmelidir. Bilhassa sosyal an

lamı daha çok genişliyen spor faalİ3retlerini ihti
yaçlara göre süratle sağlamak Hükümetin baş
lıca vazifeleri meyanmda bulunmaktadır. Nüfus 
kesafeti fazla olan bilhassa büyük şehirlerimizde 
gençlerimiz, üniversite gençliği, boş zamanları
nın ruh ve beden sağlığı yönünden kıymetlendir
me fırsat ve imkânlarından mahrumdur. 

Bu sebepten gençliğin kahvelerden, uygunsuz' 
kulüplerde, çeşitli cereyanlarının tahtı tesirinde, 
bos vakitlerini değerlendirmeye çalışmaktadır-
-la:\ Gençliği bu menfi istikametten geri alacak, 
müspet spor faaliyetlerine yöneltmek beden ter
biyesinin millî bir vazifesi olarak kabul edilme
lidir. 

Bu itibarla; gençliğin, vatandaşın spor fa
aliyetlerine ait ihtiyaçlarının sosyal hizmet gö
rüş ve anlayışına uygun olarak isabetli ve ve
rimli. bir plân tahtında yürütülmesi temenni ve 
tavsiye olunur. 

Bu gaye ve hedeflere ulaşmak için kısa za
manda az para ile spora ait vasıta ve tesislerin 
süratle ikmali Hükümet için kaçınılmaz bir gö
revdir. 

Evleviyetle büyük şehirlerde, spor yapabilme 
vasıtalarını sağlamak için küçük çaplarda kapalı 
açık tesisler, kapalı havuzlar, jimnastikhaneler 
tesis etmek lâzımgelir. 

Bu meseleleri, Batı memleketleri ihtiyaçları
na uygun şekilde çok seneler evvel halletmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Batıda halkın spor 
yapabilmek için kurduğu teşkilât spor havuzla
rıdır, spor evleridir. Bunlar özel sektör vasıtası 
ile kurulur. Bugün memleketimizde özel sektör 

vasıtasiyle bir spor evi kurdurmak mümkün ola
mayacaktır pek tabiî. Ama, Hükümet olarak, 
mütedavil sermayeyi' kabul etmek suretiyle, böy
le spor evleri kurmak mümkündür ve bunları 
para karşılığında işletmek de mümkündür. 

İkinci olarak; özel sektörü finanse etmek su
retiyle bu şekilde spor evleri de kurulması müm
kündür. Keza, büyük şehirlerin giriş ve çıkışla
rında, Hazine malı sahalarda açık spor tesisleri 
kurmak her halde pahalı olmasa gerektir. 

Muhteremar kadaşlarım, Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünün hali hazırdaki spor faali
yetlerine bir göz atacak olursak, bugünkü Tür
kiye'nin 32 milyon Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve 
spor faaliyetlerine uygun bir şekilde organize 
edildiğini kabul etmek mümkün değildir. Bugün 
ortada futbol sahasında bir spor kulüpleri var
dır. Bu spor kulüpleri gerek amatör, gerek pro
fesyonel kulüplerin, kadrolarını tesbit edecek 
olursak, spor yapan, spor faaliyetinde bulunan" 
elemanların adedi mahduttur. Bunlarla spor ya
pılıyor, diye övünmek mümkün değildir. Bu i t i
barla bugün kulüplerimiz, malî bakımdan müş
kül durumdadırlar. Kulüplerimize Bakanlığın 
yardımını dileriz. Bilhassa profesyonel kulüpler
de tatbik edilmekte olan Profesyonel Talimatna
mesinin bugünkü ihtiyaçlara uygun şekilde ele 
alınması gerekir. Spor kulüplerimizin yaptık
ları maçlardan % 35 beledij^e hissesi alınmakta
dır. Zaten malî durumları bozuk olan bu kulüp
lerimizin bu % 35 belediye hissesinin bir ka
nunla indirilmesi hususunu Bakanlıktan rica 
ederiz. 

Bu itibarla, beden ve ruh sağlığının gelişen 
mahiyeti karşısında, halihazır teşkilâtın koördi-
ne çalışmaması bakımından, Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünün, Toto Müdürlüğünün, Te
sisler Umum Müdürlüğünün yeni hazırlanacak 
Teşkilât Kanunu ile Hükümetin görüşüne uy
gun olarak bir Bakanlık haline getirilmesi, yu
karda ifade ettiğimiz gelişen spor faaliyetleri ve 
ihtiyaçları yönünden zaruridir. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim; husu
si bir kanunla kurulmuş olan Toto Umum Mü
dürlüğünün ayrı bir bütçe ile gelirleri ayrı bir 
bütçe ile tedvir edilmektedir. Bu gelirler karşı
lığında memleketin sathında birçok tesisler ya
pılmıştır. Bu tesislerin, iyi ve kötü taraflarını 
burada kısa zamanda Ar?, edecek değilim, Ama 
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daha iyi bir programla bu gelirler kıymetlendi-
rilebilirler. Bunun kıymetlendirilmemesi konusu 
nu bu gelirlerin Toto Umum Müdürlüğü bütçesi 
içinde kalmasından ileri geldiği, biraz daha elas
tikiyet veremediğinden ileri gelmekte olduğu an
layışı içindeyim. Bu bakımdan kanunda bir ta
dilât yapılmak suretiyle bunu yeni kurulacak 
bakanlık teşkilâtının bütçe gelirleri içine alınma
sını temenni ve tavsiye ederim. 

Sözlerimi bitirirken, bir sporcu olan, spora 
âşık olan Bakan arkadaşımın bu tadadettiğimiz 
konuları yerine getireceği inanç ve kanaatinde
yim, bütçenin mil ete hayırlı olmasını temenni 
ederim. Başarılar dilerim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, 
OSMAN ALÎHOCAGÎL (Erzurum) — Mâ

ruzâtım kısa olacaktır. Şunu öğrenmek istiyorum. 
Spor tesisleri olarak bütün Türkiye'de ihale yolu 
ile, yani ihale edilen spor tesislerinden yapılmı-
yanlar, yani mütaahhitlerin tamamlıyamadığı iş
lerin sayısı ne kadardır, ne kadar ihtilâf vardır. 
Bir de şunu öğrenmek istiyorum, Erzurum'da 
bir kayak evi yapıldı. Geniş bir tesis olacaktı 
zannediyorum. Fakat mütaahhit, fena bir insan 
çıktı, bunu üzülerek ifade ediyorum. Her halde 
iyi bir iş adamı olsa idi, bu hale sokmazdı kayak 
evi inşaatını. O da bu inşaatı bir başka arkada
şına temlik etti, veya devretti ikisi de berbat 
ettiler, yapılamadı. Devletin, Hazinenin parası 
çarçur oldu. Bunun hakkında da idare ne yap
mıştır şimdiye kadar! Ne gibi tedbirler almış
t ı r ! Hazinenin bu parasını kaçıran adamlar hak
kında ne gibi bir işleme, tevessül etmiştir. Bunu 
öğrenmek istiyorum. Ve mütaahhitleri isimle
riyle rica ediyorum. Bence Bakan Beyin Tür
kiye içinde ve dışında seyahat yapmaktan ise 
masaya oturduğu vakit bütün arkadaşlarını ça
ğırıp bu suiistimalleri ve rezaletleri varsa, ki 
vardır, bunların hesabını teker teker sorsaydı 
beni bir senatör olarak daha çok memnun eder
di. 

Erzurum kayak evi inşaatınıdaki bu söyledi
ğim mesele bir senelik değil, birkaç seneden beri 
devam eden bir iştir. Bunun hakkında malûmat 
rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bingöl, buyurun. 
ÎSA HÎSAN BÎNGÖL (Muş) — Muhte

rem Başkan, değerld senatörler-, Sayın Bakan. 

I îki senedir Meclislerde bakanlık makamında 
değişen üç Bakan nezdinde, genel müdürlükler 
makamlarında ve bürolarında halledemediğim 

I üzüntülü, karışık bir durumda, bir çare bulmak 
maksadiyle huzurunuzu işgal etmiş, bulunu
yorum. Yrdun sportif tesislerinin inşaası, ba
kımı, işletilmesi Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne görev olarak tevdi edilmiş bulunmaktadır. 
Biz de bu inanışla kendilerinden deva aradık. 
Usul noksanlığı bizim bu derdimize deva oî-

I malarına mâni olmaktadır. 

Hâdise şudur. Beden Terbiyesi Genel Mü-
j dürlüğü, sportif tesisleri inşa etmekte, bımla-
| rı yıllık programlara bağlamaktadır. 

Ancak bu tesislerin kurulacağı makamı, ma
hallî belediyelerin temin etmeleri şart koşul
maktadır. Belediyelerimizin ve mahallî idareile-

j rimizin, ödeme güçleri ve imkânları hepinizce 
malûmudur. 

Bunu temin edemiyen bddeler, çok verimli 
j Spor - Toto kaynaklarından istifade edememek-
; tediler. 

Muhterem. Senatörler. 
j Hem derdimi arz etmek hem de bir misal 
j vermek maksadiyle Muş il merkezindeki spor 
j tesisi konusuna kısaca temas edeceğim. 1962 

yılında yeni imar plânı tatbik edilecek diye 
vaktin valisi tarafımdan şehrin stadı tribünleri, 

j kulüp, binası ve kâfi vüsattaki sahası buldozer
lerle yıkılmış, burası millî eğitim sitesine 
tahsis olunmuş ve sahanın ortasında bir okul 
inşa ettirilmiş, karşılıklı olarak 150 bin lira 
gibi bir para da bloke edilmiştir. Değerli Baka-

I nımızm da muttali olduğu üzere yeni imar 
plânına göre belediyece gösterilen spor tesis
leri sahasının sadece istimlâk bedeli 500 bin lira 

I tutmaktadır. 350 bin lirayı bulamadığımız 
I için dört semedir Muş gençleri spor faaliyet-
I lerinin temasından mahrum bulunmaktadır. 

I Boş bulup girdikleri tarlardan da. sahipleri 
I tarafından kovulmaktadırlar. Beden Terbiyesi 
I Genel Müdürlüğü de sahayı temin ediniz, pro-
I jesini yapıp tesisi kuralım demektedir. Bele-
I diyeden, özel idareden, yardım imkânını bu-
I lamıyoruz. Şimdi soruyorum. Bu durum kar-
I şısmda daha kaç sene bekliyeceğiz ve gençleri 
I kahvelerden nasıl kurtaracağız. Lütfetsinler, 
I on milyonların harcandığı tesis bedelleri ya-
I nmda istimlâk bedellerine de bir formül bul-
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şunlar ve bu tip dertleri de bertaraf etsinler 
diye siz aziz senatörlerin işaretleriyle Hükü
metimizden ve spor severliğinden emin bulundu
ğumuz muhterem Vekilimizden müspet icraat
larını istirham ediyor, tehallükle bekliyoruz. 
Hürmetlerimle. 

- - -^ - -j- ^«-^ ^ 

BAŞKAN — Sayın Kök. 
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—• Sayın Başkan, saygı değer; senatörler, Muh-
teıem Bakan ve mesai arkadaşları; Beden Ter
biyesi mevzuunda yıllardan beri yaptığımız 
tenkid ve temennilerin, bir tekrarından ibaret 
olacak, bu kısa konuşmamda, bugünkü ikti
darın bu mevzuda mesuliyetini yüklenmiş 
olan Sayın Bakana, yıllardan beri tekrar et
tiğimiz, üniversitelere bilhassa amatörlere de
ğer ve ehemmiyet verilmesi babmdaki mesai
sinden besmelesinden dolayı teşekkürlerimle 
sözüme başlamak istiyorum arkadaşlarım. Tür-
kive'de snor, beden eğitimi, profesyonellikle 
hiçbir vakit tam maksat ve gayesine ulaşması 
mümkün olmıyan bir keyfiyettir arkadaşlar. 
Bejden evvel burada konuşan 30 yıllık Amatör 
Galatasaray Başkanı Suphi Batur arkadaşım; 
hâla 30 yıl evvelki heyecanını taşıyor, ama bu
günkü profesyonellerde bu heyecanı görmek 
mümkün müdür, arkadaşlarım? (Alkışlar) İs
te bu noktadan kümlerin amatör idarecileri 
ama sahalarda halkın heyecanı ile toplanan 
binlerce lirayı bir parça topa iyi tekme attığı 
için paylaşma çabasında olan profesyonel fut
bolcular. Effer bizim mesaimiz bunlar içinse ben 
bu mesaimizden dolayı kendimize acır ve üzü
lürüm arkadaşlarım. O bakımdan Türk sporu
nun terakki ve tealisi için amatör ruha hitap 
üniversitelere gözümüzü çevirmek ve paraları, 
meblâğları o istikamette sarf etmek Türk spo
runun âtisi için esas vazife prensip noktası 
burada olmalıdır arkadaşlar. Bu inanç için
deyim. Ve nitekim muhalefette olmamıza *rağ-
men Beden Terbivesi Genel Müdürlüğü Büt
çesinde Savm Hükümete bir yardımcı olmak 
gayesiyle 655 sayılı Kanunun bölgelerde açtı
ğı yarayı kamvabilmek için beden terbiyesi
nin. 10 milyon lira olarak koyduğu tahsisatın 
sarf im kani arını kısıtlıvan bir noktada ona ge
niş bir imkân vermek için yine, Savm Camlıca 
arkadaşımla. Batur arkadaşımla. Niyazi Ağır-
naslı arkadaşımla (E) formülünde küçük bir 

tadil yapmak maksadiyle bir takriri huzuru
nuza, Riyaset Divanına verip, tasvibinizi rica 
ediyorum, arkadaşlarım. Vaktin gecikmiş ol
ması dolayısiyle, eski konuştuklarımızın hafı
zalarda kalan hatırasını Sayın Bakan zabıtlar
da da okuyup yerine getirirse kendisine müte
şekkir kalırız. Hepinizi saygılarımla selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sırada bir kıy
metli arkadaşımız daha var. Sayın Özgüneş, 
Bakandan sonra son konuşma yapmak ister mi
siniz ? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Daha 
önce konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Daha önce buyurun Sayın oz
güneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, eğitimin ayrıl
maz bir parçası olarak telâkki ettiğimiz beden 
eğitimi üzerindeki fikirlerimizi bütçe çalışma
larının sonunda istiyeceğimiz eğitim üzerindeki 
bir genel görüşmede uzun uzadıya arz edece
ğiz. Ben huzurunuzu bugün sadece iki nokta
yı belirtmek için işgal etmiş bulunuyorum. 
Bunlardan birincisi, Türk Millî Eğitiminin de
ğişmez ana ilkesi, sağlam kafalı, sağlam ka-
rekterli ve sağlam bedenli fertler yetiştirmektir. 
Beden eğitimi bu gayretler içindedir ve bu 
gayretlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hede
fe yönelebilecek en iyi gayret her seviyedeki 
tahsil çağıyla işbirliği yapabilmektedir, ilkokul
lardan ta üniversiteye kadar eğitim kurumla-
riyle, beden eğitimi beraber çalışmalı ve fardî, 
demin belirttiğim gibi sağlam kafa, sağlam ka-
rekter ve sağlam beden olarak yetiştirme gayreti
nin içine girmelidir. Bu üç hedefe yönelmiyen, sa
dece bedenî geliştirmeyi hedef tutan bir beden 
eğitimi, aslında bir beden eğitimi değil, beden 
ittilâsı olur. 

İllerimize baktığımız zaman, bir tarafta; 
bir dersaneyi boşaltıp, sıraları dışarı çıkarıp, 
beden eğitimi yapmaya gayret eden liseler ve 
ortaokullar, öbür tarafta âdeta bomıboş duran 
büyük spor tesisleri görüyoruz. Birisi Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğüne, ötekisi, Millî Eğitim 
Bakanlığı. Her ikisi de aynı Devletin kurum
larıdır. Bunlar süratle işbirliğine girişmeleri, 
beden eğitiminin elinde bulunan büyük imkân
lardan okulların faydalandırılması bir zarurettir. 
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Belirteceğim ikinci nokta; arkadaşlarım, 
bugün Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü elin
de geniş imkânlar var, fakat bu imkânların 
tam kullanıldığını kimse iddia edemez. 

Biz bunların nasıl eksik kullanıldığını, ge
nel görüşmede izah edeceğim. Fakat şimdilik 
şu kadar belirteyim ki, beden eğitimi, gönüllü 
güçlerle işbirliği yapmadıkça, vazifesini tam 
yapmasına imkân yoktur. Halkevleri gibi Türk-
ocağı gibi, geniş ölçüde, halk kütlesini kucağı
na alan gönüllü güçleri organize teşekküllerin 
hedefleri ve çalışmaları içerisinde beden eğiti
mi de vardır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü bu halk teşekkülleriyle, gönüllü gücü fay
dalandırmak için iş birliği yapmalıdır. Bugü
ne kadar bu kurumlardan yapılan bâzı teklif
ler, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafın
dan bu kürsüden üzülerek söyliyeyim ki hasır-
altı edilmiştir. Halbuki, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün, bu kurumlarla bilhassa 
çalışmaları ve hedefleri içerisinde beden eğiti
mi bulunan halkevleriyle iş birliğinde büyük 
faydalar vardır. Bu hususu belirtir, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂMÎL OCAK (Gazian

tep Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın Başkanın hususi arzularına uyarak sözleri
mi fazla uzatmıyacağım. 

Muhterem Başkan, aziz senatörler, Beden 
Terbiyesi teşkilâtımızın, 1966 bütçesinin, Sena
toda müzakeresi sırasında, değerli arkadaşları
mın çok yerinde tenkid, temenni ve tavsiyeleri
ni dikkat ve alâka ile dinledim. Hemen şunu 
arz etmek isterim ki; dermeyan ettikleri müspet 
fikirleri, ehemmiyetle nazarı itibara alacak, ve 
mümkün olanları tatbik edeceğiz. Türkiye'de 
sporun inkişafı hususunda, Muhterem Senatör 
arkadaşlarımla daima teşriki mesai etmeye ve 
fikirlerinden istifadeye amade olduğumuzu bü
yük bir memnuniyetle ifade eder, kendilerine te
şekkür ederim. 

Muhterem senatörler, şurası bir hakikattir ki 
bugün Türkiyemizde spor geniş halk kütlelerini 
alâkadar etmekte ve günden güne gelişmekte
dir. Nitekim, 1940 yılında 10 spor branşı ve 10 
spor federasyonuna malik olan Beden Terbiyesi 
Teşkilâtı, bugün 25 çeşit spor branşına ve 18 fe
derasyona sahiptir. Binaenaleyh, günden gü

ne inkişaf göstermekte olan spor hayatımıza 
muvazi olarak, günün şart ve ehemmiyetine 
göre bir çalışma ve teşkilâtlanma temposunun 
içine girmek, artık kaçınılmaz bir hakikat ha
line gelmiştir. Bunun için, 19S8 yılında çıkarı
lan 3530 sayılı Kanun, bâzı iyi hükümleri ihti
va etmesine rağmen, gerçekten büyük bir geliş
me gösteren sportif faaliyetlerimizin istek ve ih
tiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. 1963 ve 
1964 yıllarında yapılan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Teşkilât Kanunu, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğü, 
adını taşıyan kanun tasarıları, yeniden büyük 
teşkilâtların kurulmasını ve yeni kadroların ih
dası ve netice olarak malî problemlerin ortaya 
çıkması sebebiyle gerçekleştirilememiştir. Üze
rinde çalışmakta olduğumuz yeni teşkilât ka
nunumuzun, demokratik bir anlayış içinde ve 
günün sportif icaplarına cevap verecek bir şe
kilde ve Hazinemize de büyük bir yük teşkil et-
miyecek bir zihniyette hazırlamaya gayret et
mekteyiz. 

Yeni Teşkilât Kanunumuzun muasır memle
ketlerde tatbik edilen, millî bünyemize en uy
gun bir vasıfta olmasını sağlamak için itina 
göstermekteyiz. Bu kanun tasarısının Meclisle
rimizce tasvip görmesini ve uzun ömürlü ol
masını arzu ettiğimizden, üzerinde fazla has
sasiyet göstermeyi ve spor mütehassıslarımızın 
fikirlerinden de istifadeyi lüzumlu telâkki et
mekteyiz. 

655 sayılı Kanunun meriyete girmesiyle, be
lediyeler % 4, ve özel idarelerden % 2 bölge 
paylar! kaldırılmış ve ortalama olarak bölge
lerimiz, 35 milyon lira kadar bir gelirden mah
rum kalmışlardır. Maliyemizin, 20 milyonluk 
talebimize karşılık, 10 milyon lira ile ve sadece 
personel ve yönetim masraflarını karşılamak 
için koyduğu bu miktar, bizim istek ve arzula
rımıza cevap vermekten maalesef uzak olacak
tır. 655 sayılı Kanunun tatbik mevkiine kon-
masiyle bölgelerce yapılmakta bulunan fakat 
gelirlerinin kesilmesiyle yarıdan kalan 3 milyon 
lira tutarındaki tesisler, Genel Müdürlük 1966 
yatırım plânına alınması zarureti hâsıl olmuşr 
tur. Spor - Toto kuponlarını basmakta olan, 
Beden Terbiyesi Matbaası, 7 500 lira sarfı ile 
tevsi. edilecektir. Spor teşkilâtımızın, ordumuz 
ve eğitim müesseselerimizle spor alanında sıkı 
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işbirliğinin çok faydalı olduğa kanaatine inan
mış bulunmaktayız. Bu sebeple gerek Silâhlı 
Kuvvetlerimiz spor teşkilâtı ve gerekse üniver
site ve yüksek okullarımızla karşılıklı işbirliği 
halinde çalışılmaktadır. Bu maksatla, 1966 yılı 
Bütçe ve faaliyet programlarımızda yüksek tah
sil gençliğinin spor faaliyetlerini sağlayıcı malî 
imkânlar temin edilmiştir. 

Bu faaliyet programlarını müştereken göz
den geçirmek üzere üniversite ve yüksek okul 
spor teşkilâtlarının salahiyetli mümessillerinin 
iştirakiyle 25 Şubat 1966 günü Ankara'da bir 
toplantı yapılacaktır. Her türlü spor faaliyet
lerinin yapılması ve memleket sathında spo
run geliştirilmesi, her şeyden evvel, yurdumuz
da modern anlayış içinde yapılacak ucuz, kulla
nışlı, lüksten uzak ve çok sayıda tesislerin mev
cudiyetine bağlıdır Spor - Toto gelirlerinin 
sağladığı 1960 yılından bu yana inşasına giri
şilmiş bulunan spor tesislerimizin, çoğu, inşaat 
öncesi noksanlıkları, teknik hatalar, kontrol ye
tersizliği, mütaahhit ihtilâfları ve nihayet dü
zensiz ve isabetsiz bir yatırım politikasının uy
gulanmasından dolayı verimli olmamıştır. Çe
şitli sebeplerle yarıda kalmış sportif tesislerin 
ikmali hususunda bir sorumlu heyet teşkil 
ettirilmiş ve dosyalar inceden inceye tetkik et
tirilerek, işlerin icaplarına tevessül edilmiştir. 
Bunlardan birçokları karara bağlanmış ve in
şaatlarının devamının sağlanması için lüzum
lu tedbir ve kararlar alınmıştır. 1966 yatırım | 
programımız, 41 milyon lira olup bunun 28 mil- i 
yon lirası geçen senelerden müdevver inşaat
ların tamamlanmasına, 13 milyon lirası ise, I 
1966 yılında programına alman yeni işlere ait
tir. 1966 yatırım programımızın, çok mühim 
bir kısmını bu yıl zarfında ikmal edecek ve 
gençliğin hizmetine arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, burada, konuşan 
hatip arkadaşlarım umumiyetle aynı mevzulara 
dokundular ve ben de bunlara toplu olarak ce
vap vermeye çalıştım. Bunlardan bâzıları, ce
vabım haricinde kalan meselelere de temas et
tiler. Şimdi, biraz vaktinizi israf ederek on
lara da cevap vermek istiyorum. Naci Arı ar
kadaşımız, «Amatör sporun yapılmasından 
memleketin fayda göreceğinden bahsettiler.» I 
Ben, amatör sporun içinden yetişmiş bir in
san olarak, tamamiyle kendileriyle hemfikirim s 

I ve bu memlekette amatör sporun inkişafı an
cak memleketin spor hayatiyetini temin ede
cek bir vasıta olacaktır. Onun için biz bü-

L tün gayretimizi amatör spora vereceğiz ve 
çocuklara lâzım olan şekilde hizmette buluna
cağız. Spor okullarının ihdası; bunu biraz 
sonra arz edeceğim; programımızda, arz ede
ceğim bir maddede vardır, oradan dinliye-
ceksiniz. Tesislerin süratlendirilmesi; demin 
arz ettim, bir memlekette sporu kalkındır
mak için yapılacak en mühim şeylerden birisi 
tesislere sahibolabilmektir. Spor tesislerine 
sahibolmadan sporu kalkındırmak bir hayal 
olur ve bunu beklemek de neticesiz bir şeyi 
beklemek gibi gülünç bir şey olur. Spor -
Loto kanununun biran evvel çıkarılmasından 
bahsettiler. Spor - Loto kanunu, hazırlanmıştır. 
Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, enkaz halinde bu
lunan tesislerin neler olduğunu, bunlara na
sıl muttali bulunduğumuzu ve bu hükme nasıl 
vardığımızı yine aynı arkadaşımız sordular. 
Aziz arkadaşlarım, çok ileri gitmeyin, rica 
ederim; Cebeci mmtakasına gidin ve oradaki 
stadyoma bakın ve bu sahada bir fikir sahibi 
olursunuz. Ben bu sözü sarf ederken, hiç kim
seyi itham maksadiyle bu sözü sarf etmedim 
ve şunu da derhal ifade edeyim ki, ne bir kim
seyi itham etmeye, ne de bir kimseyi methet
meye hiçbir niyetim yoktur. Hele sporun içi
ne siyaseti karıştırmak asla benim şiarım de
ğildir. (A.P. sıralarından, bravo sesleri) Bugün 
bizim spor tesislerimiz hakikaten acınacak bir 
durumdadır. Biz bunları aldığımız zaman ne 
vaziyettedir, diye tetkik ettik, dosyalarını 
yoklattık, mütaahhitlerini mümkün olduğu ka
dar çağırdık. Bir misal olarak arz edeyim, 
ufak bir misal, bunların hepsinin dosyası var, 
fakat ben vaktinizi almak istemiyorum, bun
dan sonra çalışacaksınız. Dün sabahlara ka
dar çalıştınız. Sizin de hüsnüniyetinizi suiis
timal etmek istemiyorum. Bir Veziroğlu Fir
ması var, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Trabzon, 
Kayseri ve Çorum illerinde yapılmak üzere altı 

tane kapalı spor salon ihalesi yapılmış ve bun
lar, 1962 den beri kısmen yapılmış, kısmen ya
pılmamış, malzemesi yığılmış bir halde, bir en
kaz halinde bu şehirlerde beklemektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, biz teşkilât kura
lım, tesis yapalım ve gençliğe hizmet edelim, 
bu memlekette sporu kalkmdıralım, diye çaba 
gösterirken bu tesislerin bu şekilde kalması 
hakikaten bizi üzmüştür ve bu «Enkaz halinde 
gördük, enkaz halinde bulduk» tâbrimiz bun
dan ileri gelmiştir, özür dilerim, aflarını istir
ham ederm, kimse bundan alınmasın. 

Muhterem arkadaşlar, demin okuduğumuz 
metinde de ifade etiğim gibi biz bu tesisleri 
dosya olarak tamamen ele almış bulunuyoruz. 
18 in üzerinde karar vermişizdir ve bunların 
ihalelerini feshedeceğiz veyahut da temdit 
yoluna gideceğiz. Fakat illâ ki 1966 senesinde 
bu tesisleri Türk gençliğinin, Türk sporcu
sunun, Türk halkının hizmetine arz edeceğiz. 

Sayın Mehmet Hazer, kış sporlarından bah
settiler, haklıdırlar. Bizim kış sporları yapıla
cak yerlerimiz vardır ve bunlara daha fazla 
ehemmiyet atfedilmesi lâzımgelir. Meselâ Sa^' 
rıkamış'ta teleksi çalışmaktadır. Avrupa Kon
seyinden temin ettiğimiz bir antrenör Sarı
kamış'a ve Kars'a gönderilmiştir. Kars'ta bir 
buz pateni sahası projesi yapılmış, keşif
leri hazırlanmaktadır. Erzurum'da bir kayak 
evi yapılmakta olup mütaahhit ihtilâfı dolayı-
siyle itmam edilememiştir, itmamına gayret 
sarf edilmektedir. 

Şevket Bey arkadaşımız kulüplere yardım 
imkânlarından bahsettiler. Biz hakikaten bil
hassa imkânları az olan, yokluk içinde çalı
şan amatör kulüplerimize yardımı can ve 
gönülden arzu ederiz. Fakat takdir Duyurul
ması lâzımgelir ki, çok dar bir bütçe içinde 
çalışmak mecburiyetinde kalıyoruz, faaliyeti
miz geniş olmalıdır ve bu sebeple kulüpleri
mize 1965 senesi zarfında yapılan yardım 
miktarı, ancak 1 milyon lira olmuştur. 

Saym Alihocagil arkadaşımız, muhtelif ta
rihlerde ihale edilip sürüncemede kalan te
sisleri sordular. Bunlar arasında en kötü bir 
vaziyette olanları 34 adeddir. Hmısboğazı ka
yak evi mütaahhidi, işi bırakmıştır. Tahkikat 
sonu dosya mahkemeye intikal etmiştir. Bu
rası yeniden ihaleye çıkarılacaktır. 

Güngör arkadaşımız, vilâyetlerde yapacağı
mız tesislerin arsalarının da Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmesini 
arzu buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar, gönül her şeyi yap
mayı arzu eder. Arsasını da biz alalım; üze
rinde tesis yapalım ve bunun Türk gençliğinin 
hizmetine, Türk sporcusunun hizmetine arz 
edelim. Fakat takdir buyurursunuz ki, her şey 
paraya dayanıyor. Ama biz madem ki, böyle 
bir paraları var; bana evvelce de ifade etmiş
lerdi, 150 bin lira kadar mevcut bir paraları var 
onun üzerine bir miktar daha ilâve etmek imkân
larını bulursak öyle tahmin ediyorum ki bu 
sporcu kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz. 
Kıymetli arkadaşımız Enver Bey, üniversi
telere ve amatör sporculara yardım yapılmasını 
söylediler. Aynı fikirdeyim. Fikrini hürmetle 
karşılarım, ve demin -de arz ettiğim gibi, bu 
memlekette sporu kalkındırmanın yegâne çare
si, amatöre inmektir, okullara girmektir, üni
versiteye girmektir. Biz buna başlamış bulunu
yoruz, üniversitelere girdik, orta dereceli okul
lar ve üniversitelerarasmda muhtelif spor te
masları yapma kararındayız. Nitekim, bunlar
dan birisi, bu hafta Gaziantep'te liselerarası gü
reş olarak yapılmaktadır. Bundan sonra bir ta
ne, yüksek okullar yine güreş müsabakası, Zon
guldak'ta vardır. Ve bu devam edecektir. De
min de arz ettiğim gibi, üniversite spor temsil
cileri Ankara'ya geldikleri zaman bu işi prog-
ramlaştıracağız. Onlara daha çok yardım ede
ceğiz ve üniversitelerle beraber Beden Terbiyesi, 
nivcrsite, ordu bu memlekette sporun kalkınma
sını temine gayret sarf edeceğiz. 

Muhterem Özgüneş, o da lise ve ortaokullar
dan bahsetti. Bunların hepsine cevap vermiş 
oldum. 

Şimdi, bizim de bir iki noktada kararımız 
var: Müsaade ederseniz beş dakikada onları -
arz edeyim : 

Yurdumuzda okul içi ve okul dışı gençliğin 
fizik ve ruhi gelişmelerinin sağlanması, kondüs-
yonlarının artırılması bütün spor faaliyetlerinin 
Batı anlamında ilmî usullerle ve disiplinli bir 
şekilde yürütmesi, bunlar bizim arzularımız-
dır. Milyonlarca liralık spor tesisleriyle ilgili 
yatırımların ekonomik ve rantabl ilkelere göre 
kurulması, korunması ve işletilmesi, spor faali
yetlerinin kendi malî imkânlariyle yönetmele
rinin sağlanması için aşağıdaki hususların en 
kısa bir süre içinde tahakkuk ettirilmesi. Bu 
şeyden bahseder; «Tüzel kişiliği haiz özel hu
kuk hükümlerine tabi Türkiye Spor Kurumu ve 
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Millî Spor Teşkilâtı Kanununun hazırlanmasiyle 
yürürlüğe konması, geniş ölçüde muhtacoldu-
ğumuz spor liderlerinin yetiştirilmesi için lüzum
lu ilim müesseselerinin spor okullarının açıl
ması» gibi buna başlamış bulunmaktayız. İstan
bul'da Anadolu Hisarın'da projeleri yapılmıştır, 
İstanbul'da Anadolu Hisarın'da, inşallah Nisan 
ayının başlarında temelini atacağız. 

Sporcuların, antrenörlerin ve hâkemlerin sağ
lık durumları ve kondüsyonlarını koruyucu ve 
geliştirici müesseselerin sağlık ve kondüsyon 
merkezlerinin tesis edilmesi, 

Millî ve Temsili takımlarımızın şehirlerdeki 
teknik, sağlık ve disiplin şartlarından yoksun, 
otel kamplarından kurtarılması için Anadolu 
Hisarı'ndaki eğitim sitesine modern bir kampın 
yapılması, 

Memleketimizi 10 spor bölgesine ayırarak, 
her spor bölgesinde eğitim, sağlık, ve kamp yer
lerini kapsıyan bir spor merkezi haline getiril
mesi, bütün spor faaliyetlerinde geleneksel Türk 
terbiyesi, sportmenlik ilkelerine dayanılarak, 
disiplinli bir çalışma sisteminin uygulanması, 

Memleketimizde standart spor malzemesi 
imali ile muhtelif spor branşlarında spor tekni
ğini ilgilendiren basın ve yayın işlerinin bir 
düzene sokulması. 

Muhterem arkadaşlar, bunun yanında fazla 
vaktinizi almamak için okumuyorum, hepsini; 
bunun yanında; bundan sonra yapacağımız spor 
tesislerinin prensiplerini tâyin eden bâzı düşün
celerimiz var, birkaç madde halindedir, onları 
da size arz edeyim : 

Yapılacak tesislerde göz önüne alınacak hu
suslar : 

1. Tesisin yapılacağı yerde nüfus kesafeti 
ve dağılımı, 

2. Okulların sayısı ve bu okullardaki öğren
ci sayısı, 

3. Klüplerde kayıtlı bulunan sporcuların 
ve kaydı olmıyan aktif sporcuların sayılariyle 
iştigal branşları, gerçek ihtiyaçlar, (beynelmilel 
temasların yapıldığı yerler) mahallî hususiyet
ler ve mahallin örf ve âdetleri, iklim şartları. 

İşte biz bundan sonra yeni yapacağımız 
sportif tesisleri, bu prensiplere uydurarak ve 
bu prensipleri nazarı itibara alarak inşa etmek 
kararındayız. Muhterem arkadaşlarım, beş bin 
nüfuslu bir şehre, iki bin nüfuslu bir kapalı 

spor salonu olmaz. Bu rantabl değildir, bu pa
rayı sokağa atmaktır. 

Hepinize teşekkür ederim. Başka sual sora
cak arkadaşlarım varsa cevaplandırmaya amade 
olduğumu arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum: 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yıh 
Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün cari harcamaları için (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 4 305 352 lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 9 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 10 220 443 lira ki, top
lam olarak 14 525 804 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Batur iki önerge vermiş 
bulunuyorsunuz. Bu önergelerinizde her ne ka
dar yedinci madde ile ilişkin olarak gösteriyor-
sanız da yedinci maddede gösterilen bölüm ve 
maddeler, birinci maddedeki (A / l ) , (A/2), 
(A/3) cetvellerinde geçmektedir. Bu sebeple 
yedinci maddede değil, birinci maddede işleme 
tabi tutacağız. İki önergenizi okuyorum ve ay
rıca hangi işleme tabi tutulacağını ifade edece
ğim. Önergeyi, Yüksek Heyetin dikkatlerine 
arz edeyim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1966 
malî yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesine; 

—• Basımevi giderleri bölümüne ödenek kay
dını teminen 16.000 nci, 

—- Spor tesisleri işletmeleri giderleri bölümü
ne ödenek kaydını teminen 15.000 nci, 

— Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu bölü
müne ödenek kaydını teminen 12.871 nci, 

Bölümlerinin ilâvesi suretiyle gelir nisbetinde 
sarfiyat karşılığı ödenek konmasına Maliye Ba
kanı yetkilidir. 
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Bu önergemizin nazara alınmak suretiyle 
7 nei maddeye bu üç bölüm numaralarının ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Antalya Ankara 
Akif Tekin Mansur Ulusoy 

Sinop Burdur 
Suphi Batur Faruk Kmaytürk 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Sayın Batur, önergenizde 
16 ncı, 15 nci, 1 nci fasılları gösteriyorsunuz. 
Ancak gerek 16 ncı bölüm, gerek 15 nci bölüm
de çeşitli maddeler vardır. Bütçe tekniğine gö
re, sadece bölümlerde değil maddelerde gösteri
lir. Maddeleri göstermediğiniz gibi, «gelir 
ve gider kaydına Maliye Bakanı yetkilidir» hük
mü bulunmasına rağmen gerek, Anayasanın 
94 ncü maddesinin son fıkrası, gerek, İçtüzü
ğün 89 ncu maddesi gereğince üyeler gider ço
ğaltıcı ve gelir azaltıcı, her hangi bir teklif ve 
talepte bulunamazlar. Sizin önergenizde sarih 
olarak; gider çoğaltıcı ve gelir azaltıcı her han
gi bir kayıt yoksa da madde yerlerini gösterme-
mişsinizdir. Bu sebeple tekniğe uygun değildir. 
Komisyon iştirak ediyor mu ? -

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — 
İştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani önergeye iştirak etmiyor
sunuz ? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Devamla) — İştirak et
miyoruz, lehinde değiliz. 

BAŞKAN — Hükümet? İştirak ediyor mu, 
etmiyor mu? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazian
tep Milletvekili) — Önergeye iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Suphi Batur'un vermiş olduğu 
önergeye iştirak ediyorsunuz Komisyon iştirak 
etmiyor. Hükümet iştirak ediyor. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NURİ BAYAR (Devamla) — Kısa mâ
ruzâtta bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — İçtüzüğün 88 nci maddesine gö
re, değiştirme önergeleri üzerinde görüşme açıla
maz. 

Bir bilgi imi vereceksiniz Abdurrahman Bey? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AB

DURRAHMAN ŞAHİN — Maliye olarak katıl

mıyoruz. (Önergenin mahiyeti anlaşılmadı ses
leri) 

BAŞKAN — Maliye olarak katılmıyorsunuz. 
Önergenin mahiyeti, 15.000 ve 16.000 nci bölüm
lere madde gösterilmeksizm bütün bu bölümlere 
ayrı ayrı maddeler gösterilmesine rağmen, sa
dece bölümler gösterilmiş, maddeler gösteril-
memesine rağmen Maliye Vekilinin yetkili kıl
dığı hususlarda gelir ve gider hususlarında bâzı 
kayıtların konması istenmektedir. Sarih olarak 
gelir azaltıcı ve gider çoğaltıcı hüküm olmaması
na rağmen, sarfiyatta bâzı hususları öngörmek
tedir. Maliye ve Karma Bütçe Komisyonu söz
cüsü katılmamaktadır. Bu işlerle ilgili; Dev
let Bakanı, önergeye katılmaktadır. Önergenin 
dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz edi
yorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Dikkate alınması kabul edilmiş 
ve komisyona gidecektir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ NURİ BAYAR (Sakarya Milletveki
li) —- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyona gi
decektir. Bu sebeple birinci madde kalmış bu
lunuyor. Birinci madde kaldığına göre; diğer 
maddeler, birinci maddeye bağlı bulunmakta
dır. Bu sebeple Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin maddelerinin görüşülmesi tehir 
edilecektir. Bütçe Karma Encümenine şey ya
pılacak. Diğer önergeyi de okutayım da bunun
la ilgilidir. Önergeyi okuyunuz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuru
luş ve gayesi ve hizmet maksadı tamamen ama
tör sporun gelişmesi ve ilerlemesi istikametine 
matuftur. Bu konuda profesyonel hizmetler ve 
faaliyetler için bir hüküm mevcut değildir . 

Profesyonel futbol takımlarının yaptıkları 
müsabakalardan elde edilen hâsılattan Belediye 
Vergisi, Beden Terbiyesi Bölge ve Stad hisseleri 
çıkarıldıktan sonra geriye kalan ve tamamen ken
dilerine aidolan paralardan kendi rıza ve muva-
fakatleriyle % 5 bir hisse kesilerek bir fonda top
lanmaktadır. Bu paralar profesyonel hizmetlerin 
yapılması ve sporcuların kulüpleriyle vâki ihti
lâflarından ücretlerinin ödenmesi ve buna müte
dair profesyonel ihtiyaçların yapılmasını temi-
nen sarf edilmektedir. 

Özel bir yönetmelik ve murakabe sistemi içe
risinde devam eden bu fonun bütçenin içerisine 
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alınarak sarfı bir müddetten beri devam etmek
te ve bu yüzden tatbikattan çeşitli zorluklar doğ
duğu anlaşılmaktadır. 

Devlet gelirleriyle hiçbir ilgisi olmıyan ve ta
mamen kulüplerin maç hasılatı olarak kabul edi
len ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Büt
çesinin 7 nci maddesinde profesyonel takımların 
yapacakları yarışmalardan elde edilecek olup 
1966 bütçesinin 61.270 ve 14.572 nci bölümlerin
de yer almış olan bu gelir ve giderin bütçeden 
tamamen çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

Sinop 
Suphi Batur 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Manisa 
Emin Açar 
Tabiî Üye 
Ş. Özkaya 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Sabit Kocabeyoğlu 
Mehmet Pırıltı 

R. Karakaş 
Mustfa Dinekli 
M. Alı Demir 

Celâl Ertuğ 
Okunamadı 

Sadık Artukmaç 
A. Çekemoğlu 

H. Kalpaklıoğlu 
A. Çetin 

Sıtkı^Ulay 
Yusuf Demirdağ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Enver Kök 

Afyon Karahisar 
Rasim Hancıoğlu 

Çankırı 
Hazım Dağlı 
Zonguldak 

T. Remzi Baltan 
İçel 

C. Tevfik Okyayuz 
(Okunamadı) 

Abdülkerim Saraçoğlu 
Nejat Sarlıcalı 
H. Oğuz Bekata 
Ekrem özden 
Orhan Akçal 
Zihni Betil 

Abdurrahman Kavak 
Safa Yalçuk 

Hehmet Ünaldı 
Cevat Açıkalm 

Okunamadı 
Necip Seyhan 
Okunamadı 
Galip Avşar 

BAŞKAN — Önergeyi dinlemiş bulunuyor
sunuz. Burada gelir ve gider olarak ikisinin de 
çıkarılması istenmektedir. Anayasa sarihtir, gi
der hususunda hiçbir hüküm olmamasına rağ
men bir gelir bölümünün değiştirilmesi hususun
daki hiçbir önergeyi, Başkanlık işleme tabi kıla
maz. Bu sebeple gelire aidolan yani, geliri, azal
tıcı bir hususu Başkanlık oya koymıyacağı için 
gider hususu da buna bağlı bulunmaktadır. Bu 
sebeple, Anayasanın 94, İçtüzüğün 89 ncu mad
desi gereğince Sayın Batur ve 60 a yakın arka

daşının işbu önergesinin işleme konmasına imkân 
yoktur. 

İşleme konmıyacağı için Karma Bütçe Ko
misyonu ile Maliye ve Hükümete sormaya lüzum 
görmüyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

655 sayılı Kanunla kaldırılan Belediye ve 
özel İdare payları sebebiyle bölge bütçelerinin 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinden 
karşılanması zorunluluğu doğmuştur. 

Bu sebeple Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin gelir cetveline (61.290 bölüm) kay
dedilecek gelirin, diğer taraftan «(A/3) serma
ye teşkili ve transfer harcamaları» na (Bölüm 
34,260) ödenek kaydedildiği görülmüştür. 

Ancak bütçenin (R) formülü ile bu gider 
ödeneği (34.260) m, bölge spor faaliyetlerine sar
fına cevaz verilmediği görüldüğünden bu (R) 
formülünün aşağıdaki şekilde bütçeye kaydedil
mesine dair işbu teklif önergemizin nazara alın
masını arz ve teklif ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sinop 

Enver Kök Suphi Batur 

BAŞKAN — Teklif edilen kısım okunuyor : 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
İle ilgi (R) formülünü, «Sosyal yardımlar» 

kesimine dâhil giderlerinden sonra, «Türk spo
runun idamesi ve geliştirilmesi giderleri» cümle
sinin ilâvesi suretiyle maddenin aşağıdaki şekil
de tashih ve tadilini rica ederiz. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
34.260 İller bölge müdürlüklerine yapılacak 

yardımlar : 
Bölgelerin personel ücret ve aylıkları ile sos

yal yardımlar kesimine dâhil giderleri ,Türk spo
runun idamesi ve geliştirilmesi giderleri, kırtasi
ye, yakacak, aydınlatma, su, temizlik ve kira gi
derleri, 34.260 nci maddeden yapılacak yardım
larla karşılanır. 

Ankara Kastamonu 
Niyazi Ağırnaslı Mehmet Çamlıca 

BAŞKAN — Sayın Kök önergenizde (R) cet
velinde işaretini istemektesiniz. 13 maddeden ve 
her maddesi çeşitli bölümlerden ibaret olan (R) 
cetvelinde il bölge başkanlıklarına yardımla hiç
bir ilişik, hiçbir madde, hiçbir işaret görülme
mektedir. 
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Diğer taraftan 34.260, 34.261 nci bölümde il 
bölge başkanlıklarına yardım bahis konusudur. 
Ve fakat buraya sadece yapılacak yardım teknik 
olarak konabilir, bu yardımın şekil ve sureti ise 
bir başka yerde gösterilmesi lâzımdır. Kanun tek
niğine ve bütçe tekniğine uygun bulunmamak
tadır önergeniz. Buna rağmen Bütçe Karma Ko
misyonu katılıyor musunuz! 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — 10 
milyonluk masrafa mütaallik «R» formülüne tak
rirdeki ifade eklenirse masrafın artacağı bilin
mektedir. Böyle yapıldığı takdirde endişe etmek
teyim ki, personel masrafları karşılanamadığı za
man bunun başka çarelerinin bulunması lâzım-
gelecektir. Bu hareket masraf artırıcı mahiyette
dir... 

BAŞKAN — Gider artırıcı mahiyette diyor
sunuz. İlgili Bakan katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep Milletvekili) — İştirak ediyorum. 

BAŞKAN — İlgili Bakan iştirak ediyor. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AB-

DURRAHMAN ŞAHİN — Usul yönünden işti
rak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Maliye, usul yönünden iştirak 
etmiyor. 

Gerçi komisyon işaret etmedi, biz, (R) cetve
linde, illere yardım şeklinde hiçbir kayıt bulama
dık biz 13 madde içerisinde tetkik ettik, hiçbir 
şey bulamadık. Mamafih 14 ncü madde olarak 
ilâvesi mümkün. Fakat Bütçe Karma Komisyonu 
sözcüsü bunun gider artırıcı mahiyette olacağını 
ifade etmektedir. Dolayısiyle kesin olarak Baş
kanlık gider artırıcı mıdır, değil midir hükmüne 
varamıyacağı için komisyon da zaten kesin bir 
şey ifade etmiyor. Gider artırıcı olabilir dediği 
bakımından dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza arz edeceğim. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Efen
dim, müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Hayır, 89 ncu madde sarih, gö
rüşme açılmaz Sayın Yurdakul. 

KÂZIM YURDAKUL (Devamla) — Efen
dim, masraf artırıcı mahiyetini görmediğim için 
ben bunu arz ettim. 

BAŞKAN — Zaten kesin olarak masraf ar
tırıcı bir mahiyette görse idik, biraz önceki Öner
gede olduğu gibi kendimiz oylamaya dahi koy

mazdık. Bir tereddüt Başkanlıkça görüldüğü 
içindir ki, önerge üzerinde görüşme açılmasını 
İçtüzük mâni kıldığından siz söylediniz, Bütçe 
Komisyonu söyledi, Bakan önergeye iştirakini 
ifade etti, takdir Yüksek Heyetinizindir. Dikka
te alınıp alınmamasını oylarınıza arz edeceğim : 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Reylerinizle 
halledersiniz. Kabul etmiyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmiştir. ü 

İki önerge komisyona verilmiştir. Bu önerge
ler geldikten sonra Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bütçesinin maddelerinin görüşülmesine 
devam edilecektir., 

E — ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

Şimdi Adalet Bakanlığı Bütçesinin müzake
resine geçiyoruz : C. H. P. Grupu adına Sayın 
Kâmil Coşkunoğlu, buyurunuz. 

Diğer söz alanları okuyorum : Cumhurbaş
kanlığı Kontenjan Grupu adına Sayın Âmil Ar-
tus, A. P. Grupu adına Sayın Ahmet Nusret Tu
na, şahısları adına : Sayın Mehmet Ali Demir, 
Sayın Yılmaz İnceoğlu, Sayın Ucuzal, Sayın Ye
şilyurt, Sayın Âdemoğlu, Sayın Özden, Sayın 
Bahadırlı, Sayın Alihocagil, Sayın Karaman. 

' Sayın Coşkunoğlu?. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen

dim, Hükümet yerini almamış. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Buyurun, Coş
kunoğlu gelir, Hükümet gelir. Umum Müdürler 
burada. 

C. II. P. GRUPU ADINA KÂMİL COŞ
KUNOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, değerli se
natör arkadaşlarım ve Sayın Bakanlık temsilci
leri, 

1966 yılı Bütçesi münasebetiyle C. H. P. Se
nato Grupumın Adalet Bakanlığına ait tenkid ve 
temennilerini arz edeceğim : 

Adalet Bakanlığı konusunda, üzerinde durul
ması gereken hususların birçoğu geçen yıllar büt
çe konuşmalarında veya fırsat düştükçe Yüce Se
natoda yapılan konuşmalarla belirtilmiş bulun
maktadır. 

Bu makamı işgal eden Sayın Bakanlar tara
fından birer ihtiyaç olarak kabul edilen bu ko
nulardan şimdiye kadar gerçekleşen kısımlar pek 
azdır. Yapılması gereken bu görevlerin bir kıs
mının bütçe yeterliğine bağlı bulunduğunu ka-
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bul etmekle beraber, diğer birçoğunun gerçekleş
mesi için Bakanlıkça biraz gayret ve dikkat sarf 
edilmesi yeteceği kanaatindeyiz. 

Örneğin; Anayasamızın biran evvel çıkarıl
masını öngördüğü Bakanlık Teşkilât Kanunu he
nüz çıkmamıştır. Anayasa ile, hâkimlerin bağım
sızlıkları sağlandığı, özlük ve denetim işleri ba
kanlıktan alınarak Yüksek Hâkimler Kuruluna 
verildiği için üzerinden kalkan bu önemli görev 
yerine Bakanlığın, kendisine yeni bir yön ver
mesi, demokratik rejimin Anayasa prensiplerine 
uygun olarak gelişmesini sağlıyacak kanuni ve 
nizami tedbirleri alması gerekir, bunun için her 
şeyden evvel teşkilât kanununun çıkarılması şart
tır. 

Bu kanunla Bakanlığın çalışması tanzim edil
miş olacaktır. Geç de olsa Bakanlık tarafından 
hazırlanmakta olan Teşkilât Kanununda bir tet
kik kurulunun kurulması düşünüldüğünü öğren
miş bulunuyoruz. Böyle bir kurul yüksek dereceli 
hâkimlerden ve Yargıtay Başkan ve üyelerinden 
kurulmak şartiyle merkez ve mülhakat teşkilâtı 
bakımından, Bakanlığın görevine giren mevzuatı 
hazırlaması ilmî ve hukukî eserler vücuda getir
mesi itibariyle büyük faydalar sağlıyabilir. Buna 
karşılık, bağımsız bulunan ve Bakanlık emrinde 
hukukçulardan kurulduğu takdirde, Bakanlığın 
politik tesiri ile zararlı sonuçlar verecek durum
lar hâsıl olabilir. Hazırlanacak tasarıda bu nok
taların göz önünde tutulması lüzumuna inanıyo
ruz. 

Bu kurul dünyaca tanınmış hukukçuların her 
alanda değer kazanmış eserlerini tercüme etmeli 
ve memleketimizin eski ve tarihî mevzuatını bir 
araya toplamalı bu suretle bir Türk Hukuku 
Külliyatı Tarihi meydana getirmelidir. 

Yargıtaym, Danıştaym ve Askerî Yargıtaym 
içtihat tesis eden ve emsal teşkil edecek olan ka
rarları ile, Anayasa Mahkemesinin kararlarını 
toplu ve esaslı olarak her ayda bir yayınlamak, 
ilmî mütalâalarla ilgililerin ve mahkemelerin fay
dalanmalarına arz etmelidir. Yapılacak bu neşri
yat, emsal hâdiselerde anlaşmazlıkların dâvaya 
düşmeden çözülmesine veya mahkemelerce dâva
ların daha süratli bitirilmesine yardım edecekle
ri ve esaslı bir ilmî kaynak olacağı için çok önem
lidir. 

Yine bu kurul, birçok değişiklik ve eklerle 
içinden çıkılmaz hale gelen mevzuatı inceliyerek, 

zımni veya açık olarak ilga edilmiş olanları tes-
bit ve neşretmelidir. Bugün bâzı kanunların aslı 
kaybolmuştur. Değişen veya eklenen hükümler 
parça, parça yürürlüktedir. Bunları iş sahibi va
tandaşlar değil, avukatlar ve hâkimler bile bazan 
tesbit etmekte güçlük çekmektedirler. Bu kurul, 
Adalet Bakanlığınca hazırlanması veya bu ba
kanlıktan geçmesi gereken bütün kanun tasarıla
rı ve nizamnameler üzerinde siyasi cereyanlara 
yer vermiyerek demokratik prensipler ve Anaya
sanın açık hükmü ve ruhuna uygun şekilde ince
leme yapmalıdır. 

Adalet Bakanlığı yeni durumu ve takibet-
mesi gereken yönü itibariyle, kanunların ha
zırlanmasında, Hükümet politikasının Anaya
sa ve demokratik nizam içinde tatbik ve taki
binde önemli yeri olan bir Bakanlıktır. Bu 
önemi ancak, ilmî esaslara, objektif hukuk 
ölçülerine göre hareket ettiği takdirde rejim 
ve memleket bakımından kıymet kazanır. Bu
nu da şüphesiz arz ettiğimiz nitelikte ilmî ehli
yet ve dirayette bir tetkik kurulu ile sağlıyabi
lir. Bu husustaki düşüncelerimize açıklık ver
mek maksadiyle bir iki misal vermeyi faydalı 
buluyoruz. Meselâ; 

Yüksek Meclise sevk edilmiş olan Af ve 
Seçim Kanunu, kanaatimize göre, memleket 
gerçeklerine ve objektif hukuk ölçülerine uy
gun olarak hazırlanmamıştır. Eğer bu tasarı
lar arz ettiğimiz gibi siyasi eğilimlerden uzak 
kalan tarafsız bir ilim heyetinin incelemesin
den geçseydi bu şekliyle Yüksek Meclislere sevk 
edilmezdi. 

Af, bir atıfettir, deriz. Yerinde ve ölçüsün
de kullanıldığı takdirde doğrudur. Fakat bu 
müessesenin iptizal denecek kadar suiistimal 
ve sık olarak kullanılması affı atıfet olmaktan 
çıkarır, zulme, haksızlığa, fenalığa ve suça 
taviz vermek olur. 

27 Mayıs 1960 tan beri 4 Af Kanunu çık
mıştır. Beş sene içinde bu kadar çok af, ce
miyet için fayda yerine zarar getirir. Birçok 
insanları suç işlemeye, kanunla, mahkeme ka
rarı ile haklarını alamıyanları bizzat ihkakı 
hakka sevk eder. Masum ve mağdurları daha 
acıklı durumlara düşürür. Cemiyette düşünü
lecek yalnız suç işliyenler değil, bunların mağ
durlarının haklı durumlarını düşünmek de Hü
kümetin başta gelen vazifelerindendir. Hakka-
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niyet bunu gerektirir. Bilhassa Anayasanın sa
rahatine ve ruhuna aykırı suçların, cemiyet 
bünyesinde husule getirdikleri sarsıntılar henüz 
geçmeden 27 Mayıs İhtilâline sebebolanların 
siyasi suçludur diye tekrar affın şümulüne alın
malarını doğru görmemekteyiz. 

Diğer taraftan yapılan tatbikat ve alman 
oy miktarlarının gösterdiği kesin sonuçlarla 
yanlışlığı sabit olan bir seçim sisteminin, yani 
çoğunluk usulünün tekrar bilhassa Senato se
çimlerinde uygulanması için hazırlanan ve Yük
sek Meclise sevk edilen tasarı Adalet Bakan-
lığmce memleket realiteleri düşünülerek değil, 
siyasi maksatlarla hazırlanmıştır. Bu tasarı
lar geldiği zaman üzerinde konuşacağız. An
cak, ilim heyetinin niteliğini belirtmek için mi
sal vermek maksadiyle burada kısaca değinme
yi faydalı bulduk. 

Muhterem arkadaşlar; 
Teşkilât bahsinde mahkemelerin ve Yargı-

tayın, icra dairelerinin durumu üzerinde de 
önemle durmak gerekir. Mahkemelerimizin bir
çoğunda iş çoktur. Bu sebeple hâkimlerimiz, 
dâvaları gereği gibi incelemek ve meslekî tet-
kikat yapmak, okumak imkânından yoksun
durlar. İş nisbetine göre hâkim sayısını den
geye koymak gerekir. Her fırsatta işlerin uza
dığından bahsederiz. Şunu arz edelim ki, işle
rin uzamasında hâkimlerimizin rolü çok azdır. 
Hâkimlerimiz her meslekte olan bâzı istisnala
rından sarfınazar edilirse feragatle çalışmak
tadırlar. Hâkim, dâvaları elinde tutmak ve iş
leri uzatmaktan bir şey kazanmaz, aksine işle
ri yığılır, yine bunların ağırlığını fikren ta
şımak durumunda kalır. Dâvaların uzaması, hâ
kime gelen işlerin miktarından ve mahiyetinden 
doğabilir. Tebligat güçlükleri taraf teşkili ve 
delillerin toplanması bazan uzun zaman ister. 

Usul kanunlarımızın formaliteye ilişkin 
hükümleri de dâvaların uzamasına sebebolabi-
lir. Ancak şunu arz etmek isteriz ki, usul ko
nusu, dâvaların uzamasında büyütüldüğü ka
dar önemli değildir. Aynı kanunu tatbik eden 
•muhtelif mahkemelerden bir kısmının işleri da
ha çabuk bitirmekte bulunmaları bunun deli
lidir. Usul kanunlarını fazla daraltmakta ve 
güçleştirmekte hakkın yerine getirilmesi bakı
mından fayda yerine zarar tevridedebilir. Bu 
itibarla bu konuya dikkat etmek gereklidir. 

• Tarafların da dâvayı uzattığı görülen hal-
I lerdendir. Bu takdirde hâkimlerimiz, kötü ni

yetle işleri uzatmak istiyen taraflara usulün 
müeyyidelerini tatbik etmelidirler. 

Bu mâruzâtımla, hiçbir suretle hâkimler dâ
vayı uzatmaz demek istemediğimi belirtmek is
terim. Dâvayı anlamakta güçlük çeken, iki ta-

I rafın iddia ve savunmasına göre daha evvel 
araştırılması ve incelenmesi gereken iddia ve
ya savunmayı sonraya bırakan,"' meselâ zama
naşımı savunması varken bunu tetkik edip ka
rara bağlamadan dâvanın senelerce bütün te
ferruatını araştırdıktan ve inceledikten sonra 
dâvayı zamanaşımından reddeden hâkim, lü
zumsuz yere dâvayı uzatmıştır. Böyle hallerde 
Yüksek Hâkimler Kuruluna ve Yargıtaya bü
yük görevler düşmektedir. Sayıları çok olmı-
yan bu gibi hâkimlerin dirayet ve liyakatleri 
hakkında not vermekte dikkatli hareket edil
diği takdirde, liyakatli hâkimlerin hakları mey
dana çıkmış, vazifesine nüfuz edemiyenleri mes
lek kendi kendine tasfiye etmiş olur. Bu vesile 
ile Yargıtayda hâkimlere verilen not meselesi
ne temas etmiş oluyoruz. Yargıtay, tetkik etti
ği işlerde hâkimin dâvayı idare tarzına bakma
ya iş çokluğu sebebiyle fırsat ve imkân bula
madığı ve not tâyininde elinde kesin bir ölçü 
de bulunmadığı cihetle tasdik edilen hükümler 
için «ıiyi», bozulan hükümleri için «orta» not 

j vermekte, zayıf veya pekiyi notu müstesna ve 
I sayılı hallerde kullanmaktadır. Halbuki üç - beş 

birleşimde karara bağlanacak: bir dâva seneler
ce uzar ve neticeten verilen karar tasdik edi
lebilir. Böyle hallerde hâkime verilecek not iyi 
değil zayıf olabilir. Bu konular, yeni Hâkimler 
ve Yargıtay teşkilât kanunlariyle halledildiği 
takdirde meslekte iyi hâkimler yükselme imkâ
nını bulur, birçok şikâyetler ortadan kalkmış 
olur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hâkimlik güç bir meslektir. Bunun tecrü-

t besini, her gün Yüksek; Senatoda geçen müza
kereler sebebiyle görmekteyiz. Bir konu hak
kında lehte ve aleyhte ileri sürülen fikirler ve 
verilen takrirler karşısında oylarımızı kullanır
ken, kararımızı verirken ne büyük tereddütler 
geçirdiğimiz hepinizin malûmudur. Hâkimin va
zifesi daima böyle iki taraflı iddia ve savunma 
hakkında karar vermek olduğuna göre görevi-

[ nin yorucumğunu ve önemini takdir buyurur-
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sunuz. Medeni milletlerin hiçbirisinde Türk hâ
kiminin gördüğü sayıda dâvaya bakıldığı gö
rülmemektedir. Bıı itibarla hâkimlerimizin ça
lışması, tarafsızlığı ve feragati ile öğünebiliriz. 

Hâkimler konusunda konuşurken, bunların 
staj]arı üzerinde de durmak gerekir, hâkimle
rin stajları bugünlkü şekli ile hiçbir fayda sağ
lamamaktadır. 

Bugünkü usule göre, ağır ceza mahkemesi 
bulunan her yerde hukuk mezunları stajlarını 
yapmak imkânına sahiptirler. Stajları, dağınık 
ve olumlu bir neticeye bağlı değildir. Bu usul 
yanlıştır, değiştirmelidir. Staj, muayyen mer
kezlerde meselâ; Ankara, İzmir, İstanbul gibi 
büyük merkezlerde ve bunun için tesbit edi
len mahkemelerde görevlendirilen şahıslar ve 
heyetler yanında yapılmalıdır. Staj yapana ve 
yaptırana görev ve sorumluluk verilmek sure
tiyle staja fayda verici bir istikamet çizmeTi-
dir, Bakanlığın bu hususta bir enstitü kurmak 
tasavvurunda olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu fikir ilk bakışta cazip gibi görünüyor, fa
kat ileride yine nazari kalmaık tehlikesine mâ-

- ruzdur. Hâkim stajiyeri; hâdiselerle, vakıalarla 
karşı karşıya olmalı, bunların arasında yaşama
lıdır. Farazi birtakım dâva ve hâdiselerle staj 
yapılmaz. Bir tabibin filimle veya yalnız ölü 
cesetler üzerindeki incelemesi ile stajını yap
ması nasıl mümikün görül müy orsa ve hastalar 
üzerinde staj yaptırılıyorsa, hâkim stajiyermin . 
suni olay ve vakıalar üzerinde staj yapması da 
aynı şekilde faydalı olmaz; mahkemelerde ha
kiki hâdise ve dâvalarla karşı karşıya bulun
ması gerekir kanısındayız. Bu hususta Bakan
lığın gereken tedbirleri alması, Hâkimler Ka
nununa hükümler koyması gereklidir. 

Bu suretle staj yapan hâkim adaylarını bir 
sınavdan geçirdikten sonra hâkim ve savcılık 
meslekine almalıdır. Hâkimlerin yükselmelerin
de, Yargıtaym not usulünün ıslaha muhıtaeol-
duğunu arz etmiştik. Bir taraftan da Yüksek 
Hâkimler Kurulunun denetimini etkili hale ge
tirmek lâzımdır. Bir gerçektir ki, ilk anda bu 
kurul kendisinden beklenen hizmeti yapamamış 
duruma düşmüştür. Aneaik, şunu önemle belirt
mek isteriz ki, bu hal, Kurulun kusurundan 
ileri gelmemiştir. Kurul, denetim ve teftiş için 
gerekli eleman ve imkâna sahip kılınmamıştır. 
Bir taraftan da yeni kurulmuş bir müessesedir, 

ilk zamanlarda elbette bâzı noksanları olacak
tır. Geçici olan bu noksanları büyütmemek, 
Kurula denetim görevini yapmak için imkân 
vermek gerektiğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Müesseselerimizi mütalâa ve tenıkid edenken 

hâdiselere hakiki değerini vermeli, hissi olnuak
tan uzak kalmalıyız. Yüksek Senato, iki sene
den beri Anayasa Mahkemesine-ve Yüksek Hâ
kimler Kuruluna üye seçmek görevini yapama
mıştır. Keza komisyonlarımızda bekleyen ve sa
yın üyelerimizden bir kısmına ait dokunulmaz
lıkların kaldırılması dosyası da bu şekilde bek
lemektedir. Nefis murakabesi yaparak olayları 
değerlendirmeliyiz. 

Bakanlığın, hâkimle ve ait Personel kainimi 
ve Hâkimler teşkilât kanunu ve Yargıtay teş
kilât kanunu tasarılarını biran evvel hazırlayıp 
Yüksek Meclislere sunmasını beklemekteyiz. 

Her sene üzerinde önemle durulduğu için ve 
bütün inceliklerine kadar tartışıldığı ve tesbit 
olunduğu cihetle ceza evlerinin durumuna, adlî 
otoriteyi zedeliyen meşhut suç tahsisatının ye
tersizliğine, mahkemelerin kırtasiye, makim, ve 
mefruşat ihtiyaçlarına, çocuk mahkemeleri teş
kiline, Patronaj kanunu tasarısının hazırlan
masına, mahkemelerde kitaplıklar kurulması 
zaruretine yalnız işaret etmekle yetineceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Teşkilât bahsinde Yargıtaya da değinmek 

zorunluğu vardır. Memlekette her sene artan 
^adalet işlerinin son mercii Yargı taydır, vatan
daş buradan hakkın ve adaletin tecellisini bek
lemektedir. Yargıtay hâkimleri, insan gücünün 
üstünde bir gayret sarf ederek görevlerini yap
maktadırlar. Yargıtaya gelen ve çıkan işlerin 
sayısına bakarak da bu güçlük anlaşılır. Bu hal, 
vatandaşlar üzerinde de işlerinin gereği gibi 
incelenmediği hissini vermekte ve adalete kar
şı haksız da olsa güvensizdik duymalarına se-
bebolımıaktadır. Bu güvensizlik şüphelerini gi
dermek Hükümetin ve Yüksek Meclislerin va
zifesidir. Bunun için gerekli tedbirlerin alın
ması lüzumuna inanıyoruz. 

Yargıtay, 25 sene kadar evvel, dört hukuk 
ve dört ceza dairesiyle bir ticaret ve bir icra 
ve iflâs dairelerinden ibaretken, bugün bâzı 
daireler çoğalmıştır. Yargıtayda halen dokuz 
hukuk ve yedi ceza dairesi vardır. Fakat, bu-
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na karşılık Ticaret Dairesi ile İcra ve îflâs Dai
resi genişlemiyerek aynen durmaktadırlar. Bu 
iki dairenin işleri arttığı gibi, Ticaret Dairesi
nin işleri mahiyeti itibariyle de ağırdır. Bu se
beple, Yargıtaya bir Ticaret Dairesi ilâve et
meye kesin zaruret vardır. Bu yeni daire, Ti
caret Dairesinin bir kısım işleriyle İcra ve İf
lâs Dairesinin bir kısım işlerini üzerine aldığı 
takdirde her iki dairenin durumu biraz düzel
tilmiş olur. Sayın Bakanın bu konuyu süratle 
ele almasını, işlerin selâmeti ve adaletin emni
yetle tecellisi bakımından önemle lica ediyoruz. 

Değerli senatörler; adaletin gereği gibi te
cellisine imlkân vermiyen ve bâzı önemli hak
sızlıklara yol açan bir teşkilât vardır. Bu teş
kilât, 4788 sayılı Kanunla kurulan Uyuşmaz
lık Mahkemesi Teşkilâtıdır. Bir hâdisenin, ad
lî veya idari kazadan hangisinin görevine dâ
hil olduğu hususunda çıkan anlaşmazlığı, bu 
mahkeme kesin olarak karara bağlar. Bu mah
kemenin üçü Yargıtay, üçü Damştaydan olmak 
üzere altı üyesi vardır. Kurula, bir sene Yar
gıtay, bir sene Danıştay birinci başkanları baş
kanlık yaparlar. Başjkanlarm durumuna göre 
aynı olayı bir heyet çoğunlukla adlî kazanın, 
diğer heyet idari kazanın görevine dâhil sayar, 
bu suretle idari dâva için gerekli zamanaşımı
nın gerçekleşmesi bakımından halklar zayi ol
duğu gibi, tarafların mahkeme masrafı ve avu
katlık ücreti ödemelerine yol açılmış olur. Bir
çok emsaline şahidolduğuımuz, Resmî Gazetede 
yayınlanan kararlardan öğrendiğimiz, adalet 
duygularını rencide eden bu hallerin kanunda 
değişiklik yapılmak suretiyle biran evvel dü
zeltilmesini adaletin ve hakkın gereği gilbi ye
rine gelmesi bakımından dilemekteyiz. 

Savcılarımız, mesleke hâkimler gibi staj 
yaptıktan sonra alınmaktadırlar. Bu meslek 
müntesipleri de adalet hizmetinde hâkimler ni-
teliğindedirler. Her ne kadar Anayasamız ken
dilerinin nalkil ve tâyinlerinde hâkimlere tatbik 
edilen teminat usulünün uygulanacağını açık
ça ifade etmemişse de, ceza dâvalarında savcı 
kovuşturma yapmadıkça hâkim dâvaya bafea-
mıyacağına ve mahkemede kamu haklarını ko
ruma bakımından savcının mevcudiyeti şart ol
duğuna göre bunların da ciddî bir sebebolma-
dan bir yerden diğer bir yere nakillerinin ya
pılmaması, nispî bir teminata mazbar olmaları 
Anayasanın rahıında mündemiçtir. Aksi halde, 

savcının kovuşturma görevini yaparken ve mah
kemedeki vazifesini yerine getirirken tesir al
tında kalması tasavvur olunabilir. Kamu işinİT* 
yürümesi bakımından nakil ve tâyinler şüphe
siz normal şekilde yapılacaktır. Fakat, arız edi
len nispî teminatın bulunmaması haklı nakil ve 
tâyinler hakkında da şüpheler uyandırmakta
dır. Meselâ, son zamanlarda kış aylarında bü
yük sayıda savcının yerlerinin değiştirilmesi 
haklı olarak ve seçimlilerden hemen sonra yapıl
mış olnıası itibariyle zihinlerde şüphe ve tered
dütler uyandırmıştır. Meslekin itibarı ve de
ğeri bakımından Bakanlığın bu şüphelere mey
dan vermiyecek kanuni tedbirleri alması lâ
zımdır. 

Savcılar kamu dâvasında mahkemenin te
şekkülü için kanunun aradığı vazgeçilmez bir 
unsurdur. Kaımu dâvalarında savcı olmadan 
mahkeme kurulamaz ve dâvalara balkılamaz. 
Üzüntü ile kaydetmek isteriz ki, Bakanlık bu 
kanun hükmünü ve Anayasa kuralını seneler
ce ihlâl etmiş ve balen ihlâl etmektedir. 469 
»ayılı Muhaikim teşkilâtı Kanunu ile Mahkeme 
başkâtiplerinin savcı ve sorgu hâkimine vekâ
let edebilecekleri bafkkmdalki Hüküm, Anayasa
nın koyduğu prensipler, hâkim ve savcıların 
niteliklerini tesbiıt eden Hâkimler Kanunu hü-
ıkümleri karşısında ilga edilmiş ve Anayasaya 
aykırı bulunmuş olduğu halde; bu özel kanuna 
istinaden Bakanlık; başkâtiplere, savcı ve sor
gu hâkimlerine vekâlet ettirmektedir. Bu du
rumun Anayasaya ve Hâkimler Kanununa ay
kırı olduğunu 1963 yılı bütçe konuşmalarında 
arz etmiştik. Bu mâruzâtımız, Cumhuriyet Se
natosu Tutanak Dergisinin 1963 tarihli üçün
cü cildinin 534 ncü sayfasında aynen yazılıdır. 

Bakanlık bu husustaki tatbikatına devam et
tiği için konunun sorgu hâkimlerine olan kıs
mı Anayasa Mahkemesinde dâva konusu yapıl
mış ve dâvaya uygun olarak ve sorgu hâkim
lerine başkâtiplerin vekâlet etmelerinin Anaya
saya aykırı bulunduğu gerekçesiyle Özel Ka
nun bu bakımdan iptal edilmiştir. Bu suretle 
başkâtiplerin sorgu hâkimlerine vekâlet etme
leri önlenmiştir. 

Ancak, dâva konusu olmadığı için Anayasa 
Mahkemesince verilen kararda yer alımıyan ve 
fakat sorgu hâkimleri g M savcılara da baş
kâtiplerin vekâlet edemiyeceği hususu tatbi-
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katta yine Anayasaya aylkırı olarak nazara 
alınmamakta ve başkâtipler savcılara vekâlet 
ettirilmektedirler. Svcılar, hâkim niteliğinde-
dirler. Niteldik bakımından, staj bakımından 
aralarında hiçbir fark yoktur. Bu itibarla baş
kâtiplerin bunlara vekâlet etmesi de Anayasa
ya aykırıdır. Bakanlığın bu noktaya tekrar 
dikkatini çekmeyi bir vazife telâkki ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dâvaların neticelenmesi kâfi değildir. Veri

len kararların süratle icra edilmesi lâzımdır. 
Aksi taikdirde mahkemenin verdiği karardan 
amelî bir fayda hâsıl olmaz. Halbuki icra dai
relerimizde de iş çoktur. Bu sebeple talepler 
karşılanamamaktadır. Büyük merkezlerdeki ic
ra memurlarının çoğu yeterli değildir. Burala
ra ve bilhassa her ile ve büyük ilçelere hukuk 
mezunu icra memurlarının tâyini birer zaruret
tir. İş miktarına göre memur sayılarımın ayar
lanması da lâzımıdır. 

Noterliğin muayyen bir meslek haline geti
rilmesi, kayırma yeri olmaktan çıkarılması lü
zumuna ve bunun için yeni bir Noter Kanunu 
hazırlanmasına kesinlikle inanıyoruz. 

Adaletin tecellisinde hâkimin kanuni ve fii
lî yardımcısı olan ve bu itibarla âmme hizmeti 
yaptığı kanunen kabul edilen avukatların mes
leklerine yaraşır şekilde avukatlık meslekinin 
daha esaslı prensiplere bağlanması, staja tabi 
tutulması, avukatların vazifelerinde daha dik
katli olmalarını sağlamak bakımından gelecek
lerinin teminata mazhar kılınmaları ve yardım
laşma sandıklarımın sağlam esasa bağlanması 
ve bütün barolara teşmili için, barolardan dü
şünceleri alındıktan sonra, Avukatlık Kanunu
nun baştan düzenlenmesi gerektiğine inanıyo
ruz. 

Adalet saraylarının ve bilhassa Ankara 
Adalet Sarayının bir arada mahkemeleri ve ic
ra dairelerini toplıyaoak şekilde inşası, artık 
kaçınılmaz bir zaruret halini almıştır. 

Sayın senatörler, 
Adalet Bakanlığı, Devletin bünyesini, gü

venliğini, mülkün temelini, milletin huzur için
de çalışmasını, hürriyet, mal, can ve ırz emni
yetini sağlamasını ve vatandaşın geleceğinden 
ve halinden endişe etmeden hakkından emin 
olarak yaşamasını demokratik rejimin teminatı 
olan kanuni tedbirleri parti mülâhazaları üstün

de, vatansever bir düşünce ve tutumla almak 
ve başarmak durumunda olan bir müessesedir. 
Anayasanın ve tatbikatının bekçisi mevkiin
dedir. Yüksek Meclislerden alacağı kanuni yet
ki ve bağımsız hâkimler ve savcılarla bu gö
revini yapacaktır. Bakanlığın bu niteliğe sa-
hibolmasını istemek asîl milletimizin hakkıdır. 
Biz de C. H. P. Grupu olarak bu dilekte oldu
ğumuzu ve bu prensiplere bağlı bulunduğumu
zu arz ederiz. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin Bakanlığa, hâ
kim ve savcılara ve bütün Adalet mensubu ile 
büyük milletimize hayırlı olmasını diler, hepi
nizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1966 bütçe kamın tasarısı üzerinde 93 sayın üye 
oy kullanmış, 74 kabul, 17 ret, 2 çekimser oy tes-
bi't edilmiştir. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu adına 
Sayın Artus, buyurunuz. 

CUMHURBAŞKANLIĞI KONTENJAN GRU
PU ADINA ÂMÎL ARTUS (Cumhurbşakanınca 
seçilen üye) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde Senato 
Kontenjan Grupunun görüşlerini arz etmek için 
Yüksek Huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Yargı yetkisi milî egemenliğin bir parçası
dır. Bu yetki, millet adıma bağımsız mahkeme
ler tarafından kullanılır. Eskiler yargı yetkisi
nin, millî hâkimiyetin bir unsuru olduğunu şu 
sözle ifade etmişlerdir : «Adalet mülkün teme
lidir» Eskiler, bu sözle iyi bir adalet cihazına 
sahibolam cemiyetlerin ilerliyeceklerini, güçlü 
ve sağlam bir cemiyet manzarası arz edecekle
rini, adalet cihazı bozuk olan cemiyetlerin de 
geri kalmaya, dağılmaya ve çökmeye mahkûm 
bulunduklarını anlatmak istemişlerdir. O halde 
Adalet Bakanlığımın esas görevi, hukuk ve ce
za adaletinin iyi bir şekilde yürütülmesini sağ
lamaktır. Bir memlekette hukuk ve ceza adale
tinin iyi bir şekilde yürüdüğünden bahsedebil
mek için dâvalarım süratle sonuçlanması', emin 
bir adaletin sağlanması, infaz sisteminim, ceza 
adaletimden beklenilen sonucu sağlamaya elve
rişli olacak şekilde düzenlenmesi lâzımdır. 

Emin ve seri bir adaletin sağlanması için : 
1. Kanunların düzeltilmesi, kusursuz bir 

hale getirilmesi, 
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2. Hâkimlerin iyi yetiştirilmesi, 
3. Mahkemeler teşkilâtının ihtiyaca göre 

geliştirilmesi, 
4. îcra işlerinin düzene konulması, 
5. İnfaz yerlerinin ıslahı ve infaz sisteminin 

bugünkü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
düzenlenmesi gereklidir. 

Adalet bütçesini incelerken; bu konular üze
rinde fikirlerimizi ifade etmek: istiyoruz. İlk 
olarak kanunların düzeltilmesini ele alacağız : 
Bu konuda Hâkimler Kanununun yeni Anaya
samızın esaslarına uygun bir şekilde düzenlen
mesi zaruretini ifade etmekle söze başlamak is
tiyorum. Anayasanın 134 ncü maddesinde çıka
rılması emredilen Hâkimler Kanunu, maalesef 
geçen teşriî devrede çıkarılamamıştır. Bu ka
nunun bu devrede çıkarılması bir zarurettir. 
Halen mevcudolan Hâkimler Kanunu yetersiz
dir. Hâkimler Kanunundan bahsederken temi
nat meselesi hakkında bir iki kelime söylemeyi 
faydalı buluyorum. Anayasanın hâkimlere sağ
ladığı teminat, onları icranın baskısından kur
tarmak, kararlarında hür ve bağımsız olmaları
nı sağlamak içindir. Bu teminatın gayesi, ha
yat şartları bakımından iyi ye'rle're düşen hâ
kimlerin de oralarda meseleleri boyunca yaşa
malarını sağlamak ve gelişmemiş yerlere düşen 
hâkimlerin de oralarda hayatları boyunca sıkıntı 
ve mahrumiyet içinde ömür sürmelerine göz 
yummak değildir. Böyle olmayınca yeni Hâkim
ler Kanununda coğrafi teminat elediğimiz, hâ
kimlerin kendi rızaları olmadan yerlerinin de-
ğiştirilememesi esasını belli bir süre ile sınırla
mak ve bu süre geçtikten sonra anahatları 
kanunda belirtilecek olan objektif esas
lar içinde Yüksek Hâkimler Kurulu ta
rafından hâkimin yerinin değiştirilebileceği
ni kabul etmek lâzımdır. Nakil işlemini ya
pacak olan kurul, Yüksek Hâkimler Kurulu 
gibi hâkimlerden teşekkül eden bir kurul olma
sına, eşitlik ve adalet prensiplerinin gereği böy
le bir değişikliği zorunlu kılmasına göre bu 
fikrin Anayasaya aykırı bir yönü yoktur. 

İkinci olarak, geçen devrede çıkarılamamış 
olan Yargıtay kanunu tasarısının kanunlaşması 
için çalışılması gereklidir. Kanaatimizce Yargı
tay Kanununda Yargıtaym daha verimli bir şe
kilde çalışabilmesini sağlıyacak hükümlerin ge
tirilmesi zorunluğu vardır. 

Adalet Bakanlığı bütçelerinin Yüce Meclis
lerde görüşülmesi sırasında hemen daima üze
rinde durulan bir konu vardır : Bakanlık Mer
kez Teşkilât Kanunu. Bilindiği gibi, Adalet Ba
kanlığının bir Merkez Teşkilât Kanunu yoktur. 
Geza Evleri Genel Müdürlüğü hakkındaki Ka
nun ile bâzı kadro kanunları istisna edilirse Ba
kanlık hâlâ Adliye ve Mezahip Nezareti Dahilî 
Nizamnamesi ile yönetilmektedir. Bu devrede 
Teşkilât kanunu meselessinin de halledilmesini 
temenni ediyoruz. 

Anayasanın 135 nci maddesinde aynen şöyle 
denilmiştir : (Küçüklerin yargılanması hakkın
da kanunla özel hükümler konulur) Çocuk mah
kemeleri kurulmasını öngören bu Anayasa hük
münün yerine getirilmesi lâzımdır. 

Bakanlıkta Avukatlık Kanunu üzerinde ça
lışmalar yapıldığını işitiyoruz. Avukatların sos
yal sigortalardan faydalanmalarını sağlıyacak 
hükümlerin yeni tasarısında yer. aldığını mem
nunlukla öğrendik. İstanbul, Ankara ve İzmir 
baroları temsilcilerinin geçenlerde İzmir'de yap
tıkları bir toplantıda; baroların ve kurulacak 
olan Barolar Birliğinin Anayasanın 122 nci 
maddesinde ifade edilen (Kamu kurumu niteli
ğinde meslek kuruluşları) halinde örgütlenme
sini istediklerini öğrenmiş bulunuyorum. 

Adalet Bakanlığının ise, avukatlığın bir ka
mu hizmeti niteliğinde olduğunu kabul etmekle 
beraber barolar üzerindeki kendi denetim hak
kını ortadan kaldıraea'ğı düşüncesiyle, barola
rın bu görüşüne katılmadığı söylenmektedir. Bu 
konunun Avukatlık Kanununun Yüce Meclis
lerde görüşülmesi sırasında bir sonuca bağlana
cağı tabiîdir. Bu sebeple şimdilik üzerinde daha 
fazla durmayı erken buluyorum. 

Noter Kanununun birçok tadiller görmüş ol
masına rağmen yeni baştan ele alınması zaruri
dir. Özellikle noterliğin bir meslek haline geti
rilmesi, noterlerin ve noterliklerin sınıflandırıl
ması ve mösle'ke yeni girenlerin küçük ve geliri 
az noterliklerden işe başlamaları, zaman geçip 
terfi ettikçe daha büyük ve geliri daha fazla 
noterliklere geçmeleri uygun olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kanunların ıslahı konusunda Mahkemeler 

Kuruluş Kanunu üzerinde de kısaca durmak is
tiyorum. Memleketimizde, mahkemelerin kuru
luşu. muhtelif kanunlara dayanmaktadır. Bütün 
mahkemelerimizin kuruluşunu kapsıyan bir 
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Genel Mahkemeler Kuruluş Kanununun bugü
ne kadar çıkanlamamasınm sebebi, istinaf mah
kemeleri hakkında kesin bil' karara varılama
mış olmasıdır. İstinaf mahkemelerinin lehinde 
ve aleyhindeki tartışmalar hâlâ bitmemiştir. Bu 
konudaki fikirlerimizi kısaca ifanle etmek isti
yoruz : 

Dünyada, istinaf mahkemelerine mâlik olmı-
yan birkaç mahdut memelketten biri de Türki
ye'dir. Bunun neticesi olarak Yargıtay, hem 
Temyiz Mahkemesinin hem de istinaf mahkeme
lerinin görevini yerine getiren bir yüksek mah
keme olarak çalışmaktadır. Yargı'taym bugün, 
18 dairesi ve 111 üyesi vardır. Nüfusu bizden 
daha fazla olan memleketlerde dahi bu kadar 
çok dairesi ve üyesi olan bir yargıtay yoktur. 
Buna rağmen Yargıtaj^da işlerin çabuk sonuç
lanamadığından vatandaşlar şikâyetçidir, özel
likle, bâzı hukuk dairelerinde, başkan ve üye
ler insan takatinin üstünde bir mesai sarf et
tikleri halde işler gecikmektedir. Bâzı daireler
de 5 binden faızia birikmiş iş vardır. Bu daire
ler, 1964 yılında Yargrtaya gelmiş olan dosya
ların tetkikine henüz başlamışlardrr. Demek 
oluyor ki, bil" dâva, Yargıtayda en az iki yıl kal
maktadır. Mahallî mahkemede de en az iki yıl 
kaldığına göre, uzlaşmazlıkların Türkiye'de so
nuçlanması 4 - 5 yıl gibi uzun bir süreye bağlı 
oluyor demektir. İki veya üç defa bozulan işel-
rin ise; 10 yıldan evvel bitmediği malûmdur. 
Sözlerime başlarken Adalet Bakanlığının göre
vin m süratli ve emniyetli bir adaletin gerçekleş
tirilmesi olduğunu arz etmfetim. Bu durumda 
Türkiye adalet işlerinin bu gayeden ne kadar 
uzak bir şekilde yürütüldüğünü anlamakta zor
luk çekmiyeeeğinizden eminim. Bu duruma çare 
olmak üzere; diğer tedbirlerin yanında, ilk 
mahkemelerle Yargıtay arasında bir süzgeç va
zifesi görecek olan, istinaf teşkilâtının kurul
ması gelir. Ancak, bu mahkemelerin her ilde en 
az bir hukuk ve bir ceza dairesinden ibaret bir 
istinaf mahkemesi olmak suretiyle tesisi zaru
reti vardır. Aksi halde istinafın, kurulması işle
rin hızlanmasını değil daha çok ağırlaşmasını 
nıucibolabilir. 

İstinafı kurmak için eleman bulmak mesele
si bir itiraz olarak ileri' sürülmüştür. İstinaf 
kurulduğu takdirde bâzı yargıtay daireleri ve 
Yüksek Savcılar Kurulunun bâzı bölümleri or

tadan kalkacaktır. Bu elemanlardan da fayda
lanmak suretiyle istenirse bu işin halledilmesi 
mümkündür. Kanaatimizce Türkiye'de adlî re
form istinafın kurulmasiyle gerçekleşebilir. Bu 
suretle, Yargıtay maddi mesele üzerinde dur
maya mecbur olraryacak ve asıl görevi olan hu
kuk yaratmak, içtihat yaratmak fonksiyonunu 
gereği gibi yapabilecektir. Geçen yıl Adalet büt
çesinde Adalet Partisi Senato Grupu adına ko
nuşan kıymetli arkadaşım N'ahit Altan'ın da is
tinaf mahkemelerinin kurulması zaruretini bu 
kürsüden savunduğunu hatırlatarak bu konu
nun A. P. iktidarı zamanında olumlu bir sonu
ca bağlanmasını istiyoruz. Hükümet programın
da öngörülmüş olan usul kanun lan da istinaf 
meselesi halledilmeden Yüce Meclislere sevk edi
lemez. 

Muhterem arkadaşlar, 
Düzeltilmesi gereken kanunlar arasında Türk 

Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerini de 
saymak icabeder. Bilindiği' gibi bu maddelerin 
Anayasaya ay k ın olmadıklarına, Anayasa Mah
kemesi karar vermiş bulunmaktadır. Ancak, 
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı henüz 
yayınlanmamıştır. Bu maddelerin Anayasaya 
aykırı olmadıklarına karar verilmiş olmasına 
rağmen, tatbikatta bâzı mühim tereddütler ve 
tartışmalar mevcuttur. Yargıtay Ceza Genel Ku
rulu, Nisan 1965 te verdiği önemli bir kararla 
bu maddelerdeki (Temel nizam) ve cebir unsu
ru üzerinde kısmen açıklık getirmiş olmasına 
rağmen, maddelerin aydınlığa kavuşturulmaları 
gereklidir. 

Tartışma ve tereddütler bu maddelerin bi
rinci bendlerî üzeıiiıde toplanmaktadır. İkinci 
ve üçüncü bendl'er, Cumhuriyet ve demokrasiyi 
koruyucu, diktatörlüğü önleyici ve Anayasa 
hak ve hürriyetlerinin ırkçılık düşünceleriyle 
kısmen veya tamamen ortadan kaldırılmasını 
yasaklayıcı ceza hükümleri koymaktadır. Bu 
bendler Anayasamızın 2 - 9 ve 12 nci maddele
rinde ifadesini bulan demokratik Cumhuriyetin 
değişmezliği ve herkesin ırk ayırımı gözetil
meksizin kanun önünde esidolduğu kaidesinin 
müeyyidelerini* teşkil etmektedir. 

Tereddütlere' yol açan birinci ben di erde şu 
fiiller suç sayılmıştır : 

1. Sosyal bir sınıf m, diğer sosyal sınıflar 
üzerinde tahakkümünü tesis etmek için dernek 
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Tatbikatta temel nizam kavramı üzerinde te
reddütler doğmuştur. 

Temel sosyal düzen nedir! Diye tereddiidc-
dilmiştir. Temel sosyal düzenin aile müessese
sinin cemiyetin temelini teşki letmesi, miras 
hakkının varlığı, çalışma ve sözleşme hürriyeti 
çalışma hakkı, dinlenme hakkı, âdil bir ücreti 
sağlama görevinin^ Devlete düşmesi hür sendi
kalar kurma ve bunlara serbestçe girip çıkma 
hakkı, toplu sözleşme yapma hakkı, Develtin 
sosyal güvenliği sağlama görevi gibi Anayasa
nın temel sosyal prensipleri olduğunda ittifak 
vardır. 

O halde aileyi veya miras hakkını ortadan 
kaldırmak hür sendik alan ortadan kaldırmak 
ve iş hayatını, diktatörce usullerle yürütmek 
için dernek kurmak ve propaganda mahiyetin-
de yayın yapmak bu maddelerin şümulüne gi
rer. 

Temel iktisadi' düzen de, özel mülkiyete ve 
özel mülkiyetin asıl olması prensibine dayanan 
iktisadi sistemdir, özel mülkiyeti ortadan kal
dırmak, bütün malların Develte aidol'masım- sa
vunmak için dernek kurmak veya propaganda 
yapmak bu maddelerin cezalandırdığı fiil'lerdi'r. 

kurmak veya propaganda yapmak. Burada sos
yal sınıf tâbiri tereddütlere yol açmıştır. Ger
çekten bugün İhtilâlden evvel Fransa'da oldu
ğu gibi asiller, rahipler, halk, avam gibi be
lirli hak ve imtiyazlara ve mükellefiyetlere sa
hip sınıflar yoktur, kastlar mevcut değildir. 
Fakat fabrika sisteminin doğmasının sonucu 
olarak sermaye biriktirmiş ve sermayeye sa-
hib olmuş bulunan halk tabakaları burjuva sı
nıfı veya kapitalist sınıf denen bir zümre teşkil 
ederken sermayeye sahibol'amıyan ve yalnız 
emeğiyle geçinen insanın işçi sınıfı dediğimiz 
zümreyi vücuda getirmiştir. Binaenaleyh, bu
radaki sosyal sınıf mefhumunu işçi ve işveren 
veya kapitalist zümre olarak anlamak lâzımdır. 
Ekonomik bakımdan güçlü olan zümreler, zaten 
diğer zümreler üzerinde hâkim durumda olduk
larından burada kasdedilen bugünkü cemiyette 
ekonomik bakımdan zayıf olan sınıfın, yani' işçi 
sınıfının diğer sınıflar üzerinde hâkimiyetini 
tesis etmek için dernek kurmak ve propaganda 
yapmak, yayın yapmaktır. Bu sebeple tereddüt
leri ortadan kaldırmak için birinci bendde ön
görülen üç suçu ayrı ayrı numaralar altında 
yazmak ilk suçu (Komünizmin de olduğu gibi 
sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 
tahakkümünü sağlamaya matuf cemiyetleri1 ku
ranlar) diye açıkça belirtmek lâzımdır. 

2. Birinci bendin öngördüğü ikinci suç, 
sosyal bir -sınıfı ortadan kaldırmak için dernek 
kurmak ve propaganda yapmaktır. Burada da 
kapitalist sınıfını ortadan kaldırmak için der
nek kurmak ve propaganda yapmak kaydedil
miştir. Bu suçu da ayn bir numara altında yaz
mak ve başına yine komünizmde olduğu gibi 
sözlerini ilâve etmek tereddütleri ortadan kal-
dırmıyacaktır. 

3. Birinci bendde öngörülen üçüncü suç, 
(Memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal te
mel nizamlardan her hangi birini devirmek ve
ya Devletin siyasi ve hukukî nizamlannı top-
yekûn yoketmek için dernek kurmak ve pro
paganda yapmak) suçudur. 

Burada (Memleket içinde müesses) tabiriyle 
kasdedilen Anayasanın kurduğu iktisadi, sosyal, 
temel düzendir. Bu temel düzeni devirmek veya 
Devletin siyasi ve hukukî nizamlarının tümünü 
ortadan kaldırmak için cemiyet kurmak veya 
propaganda yapmak suç sayılmıştır. 

Anayasamız, kişinin temel hak ve hürriyet
lerini, sosyal adalet ve hukuk develti ilkeleriyle 
bağdaşanııyacak surette sınırlıyan siyasi, ikti
sadi, sosyal! bütün engellerin Develice ortadan 
kaldırılmasını emretmiştir. Yine Anayasamız, 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır asgari 
bir yaşayış seviyesi sağlanmasını, iktisadi ve 
sosyal hayatın buna göre düzenlenmesini de 
emretmiştir. O halde bugün mevcudolan sosyal 
dengesizliği gidermek, vatandaşlara insanlık 
haysiyetine yaraşır bir hayat seviyeli sağlamak 
için çalışmak, yayın yapmak 141 ve 142 nci mad
deler kapsamı dışında kalır. Bunun gibi belli 
bir sektörün develtleştirilmesinî istemek meselâ 
bankacılığın veya dış ticaretin devletleştirilme
sini' savunmak da bu maddelerin kapsamı dı
şındadır. Çünkü Anayasanın iktisadi temel dü
zeninin devirmeye matuf değildir. 

îşte bu mülâhazaların ışığı altında biz şu
nu teklif ede'eeğiz : Bu maddelerin tadilinde ilk 
olarak Alman Ceza Kanununun 89 ncu madde
sinde olduğu gibi ayrı bir madde halinde (141 
ve 142 nci maddelerde söz konusu edilen temel' 
sosyal prensipler şunlardır, te'mcl iktisadi dü-
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zeni şunlardır) diye bu prensipleri saymak ve 
tatbikattaki tereddütleri ortadan kaldırmak lâ
zımdır, ikinci olarak Devletin siyasi ve hukukî 
temel nizamlarını topyekûn yoketmek sözleri 
yerine, Devletin temel siyasi ve hukukî nizam
ları tâbirlerini kullanmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hâkimlerin iyi yetiştirilmeleri konusunu da 

hâkimlerin mesleke girmeden' evvel yetişmeleri, 
mesleke girdikten sonra gelişmelerini sağlamak 
olmak üzere, iki bölümde mütalâa etmek istiyo
ruz. Hâkimlerin meselke girmeden evvel yetiş
melerini sağlamak için hukuk fakültelerinde 
gördükleri tahsilden sonra bir hâkimlik stajı 
görmeleri kanun icabıdır. Fakat tatbikatta bu 
stajdan adayların gereği gibi faydalanamadık-
ları bir gerçektir. Bunun için hâkim ve savcı
ların yetiştirilmesi için fakülte tahsilinden son
ra bir veya iki yıl öğretim yapan ve tatbikî 
derslerin okutulduğu ve adaylara mahkemeler
de duruşmaların bir disiplin altında takibetti-
rildiği meslek okulu fikri ileri sürülmüştür. Biz 
de bu fikri cazip görüyoruz. Bakanlığın bu hu
susta nasıl bir çalışma içinde olduğunun ve ne 
düşünüldüğünün burada açıklanmasında fayda 
vardır. 

Mesleke girmeden evvel eleman yetiştirme 
konusunda yurt dışında gençleri okutmak me
selesine de önem verilmelidir. Yurt dışında ha
len Adalet Bakanlığı hesabına okumakta olan 
öğrencilerin sayılarını artırma imkânları araş
tırılmalıdır. 

Hâkimlerin mesleke girdikten sonra gelişme
lerini sağlamak için onları meslek hayatları bo
yunca gerekli araçlarla cihazlandırmaları lâzım
dır. Bu araçların başında kanunlarımızın doğru 
uygulanmasına imkân verecek olan temel kitap
lar yer alır. Vaktiyle tercümesine başlanmış 
olan büyük Zürih şehrinin eksik kalan ciltleri 
süratle çevirtilip bastırılmal'ıdır. Bundan başka 
Yargıtay kararlarının sürekli ve resmî bir dergi 
halinde yayınlanması için evvelce yapılmış olan 
teşebbüslerin olumlu bir sonuca ulaştırılması 
hususunda Sayın Bakanın himmetini rica ede
riz. Zannediyorum ki, yüksek mahkeme kararla
rını yıllık resmî bir dergide yayınlamıyan tek 
Avrupa memleketi Türkiye'dir. 

Bir plân ve program içinde yeni ceza evleri 
inşaatı devam etmektedir. Cezaların infazından 

beklenilen gayelerin gerçekleşmesi için ceza ev
lerinin modern infaz hukukunun gereklerine 
uygun şekilde ikmali lâzımgelir. Âdi suçlarda 
sık sık af yoluna gidilmesinin memleketimizde 
çok zararlı sonuçlar doğurduğu malûmdur. Bu 
yola başvurulmasının bir sebebi de eski ceza ev
lerindeki hayat şartlarının çok fena oluşu ve 
bu ceza evlerinde mahkûmların insan haysiye
tine yaraşmıyan bir hayat sürmeye mecbur tu
tulmalarıdır. Bütçeye konmuş olan tahsisat, in
şaatına evvelce başlanmış olan ceza evleri için
dir. Yeni ceza evleri ihsası için tahsisat konma
mış olmasını üzüntü ile karşıladık. 

Hükümet programında, patronaj müessesesi
nin kurulmasına bir an evvel tevessül edileceği 
vâdedilmiştir. Birinci Beş Yıllık Plânda da pat
ronaj müessesesi yer almış bulunmaktadır. Bu 
devrede, Türkiye'de patronaj usulünün gerçek
leşmesi için gereken tasarı çıkarılmalı, malî im
kânlar sağlanmalıdır. Son günlerde Resmî Ga
zetede bir kısım sa;vcıların başka yerlere nakle
dildiklerine dair bir kararname çıkmıştır. Biz 
bu gibi değiştirmelerin ilkbahar veya sonbahar
da yapılmasını uygun buluruz. Kış ortasında 
bu değişiklikler yapıldığına göre ortada mühim 
sebepler bulunmalıdır. Bu tahvillerin ne gibi 
sebeplere dayandığını Sayın Bakan burada 
açıklarsa memnun oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, 

Geçen devrede Adalet Bakanlığı tarafından 
sevk edilen ve kanunlaşmış olan üç mühim ta
sarı hakkında memnuniyetimizi ifade etmek is
tiyoruz. Bu kanunlar, icra ve İflâs Kanununun 
169 ncu maddesini değiştiren veya yeni madde
ler ilâve eden kanun ile, Kat Mülkiyeti Kanu
nu ve Cezaların İnfazına ait Kanundur. Uzun 
çalışma ve incelemelerin mahsulü olan îcra ve 
îflâs Kanununu tadil eden Kanunun tatbikatta 
olumlu sonuçlar vereceği şüphesizdir. Kötü ni
yet sahibi borçlulardan yakınmakta olan ala
caklıların bu değişikliği olumlu karşıladıklarını 
İşitiyoruz. 

Kat Mülkiyeti Kanunu, daire ve kat mülki
yeti mevzuunu emin ve sağlam hukukî esaslara 
bağlamış ve uyuşmazlıkların çözüm yollarını 
göstermiştir. Henüz bir ay evvel yürürlüğe gir
miş olan bu kanunun da büyük ölçüde ihtiyaç
lara cevap vereceğine emin bulunuyoruz. 
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Cezaların infazı hakkındaki Kanun, bilhas- I 
sa kısa cezalı hükümlülerde getirdiği yenilik
ler ve kolaylıklarla infaz sistemimizde yeni bir 
zihniyetin yerleşmesine yardımcı olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sözlerimize son vermeden evvel Adalet Ba

kanlığının son günlerde sevk ettiği iki önemli • 
tasarı hakkında kısaca fikirlerimizi ifade etmek 
istiyoruz. Bu tasarılar Seçim kanunu tasarısı 
ile Af kanunu tasarısıdır. Her iki tasarı da Yüce 
Senatoya intikal ettiği zaman gerek komisyon
da, gerek Genel Kuralda fikirlerimizi etraflı bir 
şekilde ifade edeceğimiz tabiîdir. Fakat, Adalet I 
Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü şu sırada bu 
tasarılar hakındaki görüşlerimizin anahatlariy-
le Sayın Bakanca bilinmesinde fayda vardır. 

Seçim Kanununun tadili için seçim zamanın- I 
da ileri sürülen gerekçe şu idi : Mevcut seçim 
sistemi, birleşik oy ve millî bakiye usulleriyle 
bir partinin tek başına iktidara gelmesini ön-
liyecek niteliktedir. Mevcut kanun yürürlükte 
kaldığı takdirde memleketin daima koalisyon 
ile idaresi zarureti hâsıl olacaktır. Koalisyon 
hükümetleri ise kuvvetli hükümetler değildir. 
Bu sebeple Seçim Kanununun değişmesi lâzım
dır. Halbuki 10 Ekim seçimlerinin sonuçları bu 
gerekçenin vâridolmadığmı ve birleşik oy ve 
millî bakiye sistemi ile tek partinin iktidarı ala- I 
bileceğini göstermiştir. Cumhuriyet Senatosu se- I 
çimlerinin çoğunluk usulüne çevrilmesi Cumhu
riyet Senatosundan küçük partilerin tamamen I 
silinmesini anamuhalefet partissihin de Senatoda I 
çok güçsüz bir hale düşmesini ve iktidar partisi I 
için Cumhuriyet Senatosunun dikensiz gül bah- I 
çesi haline gelmesini yani muhalefetin yok de- I 
necek kadar zayıf bir hale düşmesi sonucunu I 
doğuracaktır. Bunun hem memleket, hem reji- I 
mm istikbali, hem de bizzat iktidar partisi için I 
büyük sakıncalar doğuracağı kanısındayız. Bu I 
sebeple Seçim Kanunu tasarısını sakıncalı bu
luyoruz. I 

Af Kanununa gelince, hakikî bir zaruret I 
mevcudolmadığı halde, yersiz bir merhamet, ta- I 
raftar kazanma gibi hukukî değerden mahrum 
düşüncelerle af yetkisinin kullanılması bir ce- I 
miyette adalete ve kanunlara olan güveni azal
tır. Nasıl olsa günün birinde bir af kanunu çı- I 
kaçağı ümidi cezanın «genel önleme» kabiliye- I 
tini zayıflatır. Af yetkisi, affedilenin menfaat- I 

leri göz önünde tutularak yapılmamalıdır. Ka
mu faydası mevcut ise af yoluna gidilmelidir. 
1960 tan bu yana âdi suçlular için üç af kanu
nu, siyasi suçlular için ise iki af kanunu çık
mıştır. Şimdi, A. P. seçim beyannamesinde affı 
vâdetti, diye yeni bir af kanunu çıkarılması 
icapsTzdır. Ortada hakiki bir zaruret yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütün kanunların uyması lâzımgelen bir 

prensip vardır : Adalet prensibi, bu yeni af ka
nunu adalet prensibine de uymıyan bir kanun
dur. 1963 te çıkan Af Kanununda âdi suçlula
rın 5 yıllık hapis cezaları affedilmiştir. Aradan 
iki yıl geçmeden yeni bir af kanunu ile hapis 
cezalarından yine 5 yılın affı cihetine gidil
mekte ve eski aftan istifade edenlerin de ayrı
ca cezalarından 2 şer yıl düşülmektedir. Bu su
retle eski suçluların 7 yıllık cezaları affedilmiş 
olmakta yeni suçluların ise 5 yıllık cezaları affa 
uğramaktadır. Bu bakımdan kanun adaletsiz
dir. Kanunun adalet prensibini ihlâl ettiği di
ğer noktalar şunlardır : 

1. 27 Mayıs İnkılâbının suçluları kamu 
haklarından dahi faydalanacak şekilde tüm af
fa uğrarken 20 - 21 Mayıs hükümlülerinin ceza
larında bir indirimle yetihilmiştir. 

2. Tedbirler Kanununa aykırı davranışları 
ile rejime ve 27 Mayısa muhalefet edenler ser
best bırakılırken, 141 ve 142 nci maddelerin 
kapsamına giren siyasi suçhılar affın dışında 
bırakılmaktadır. 

3. Âdi suçlular arasında da birtakım ayı
rımlar yapılmakta bir kısmı aftan faydalanır
ken diğerleri affın dışında bırakılmaktadır. Bu 
noktadaki adaletsizlik bâzı ceza evlerinde mah
kûmların ayaklanmalarına, çarpışmalara ve bu 
yüzden kan dökülmesine sebebolmuştur. Bu ka
nun, kamu menfaatleri değil, affedilenlerin bir 
kısmını teşkil eden Yassıada hükümlülerinin 
menfaatleri göz önünde tutularak hazırlanmış
tır. Halbuki, Türkiye'nin bugünkü sosyal ve po
litik atmosferi, evvelce iki defa aftan istifade 
etmiş olan Yassıada hükümlülerine kamu hakla
rının iadesine, onların Devlet dairelerinde en 
yüksek memurluklara kadar atanmalarına halen 
müsait değildir. Hele yurt dışına kaçan mahdut 
birkaç hükümlünün affı, kamu vicdanında mem
nunluk değil, tam aksine büyük tepki uyandıra-
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cak niteliktedir. îşte bu bakımlardan ceza huku
ku prensiplerine aykırı gördüğümüz Af Kanu
nunu tasvibetmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu suretle Adalet Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki mâruzâtımı bitirmiş 
oluyorum. 

Sözlerime son verirken beni sabırla dinlediği
nizden dolayı hepinize teşekkür eder, adalet büt
çesinin memleket için hayırlı olmasını diler ve 
Senato Kontenjan Grupu adına hepinizi saygıyle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Tuna. 

ADALET PARTlSÎ GRUPU ADINA A. 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri. 

Haklarımız ve hürriyetlerimizin temimatı olan, 
adalet eamiasiyle ilgili 1966 bütçesi hakkında
ki Grupumuzun görüşlerini arza çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım. Beşeriyet tarihine 
dönüp baktığımız zaman, hak mefhumunun 
doğduğu andan itibaren insanoğlunun adalet 
peşinde çırpındığını müşahede etmekteyiz. Kuv
vetliye karşı zayıfı, zalime karşı mazlumu ko
ruma fazileti, Devlet mefhumuna hayatiyet 
vermiş, adaletle medeniyet başbaşa ilerlemiş
tir. Âdil ol attılar payidar, zalim olanlar münka
riz olmuş, bundan dolayı mülkün, temeli 
yani Devletin temeli, adalettir vecizesi, her za
man ve cemiyette tazeliğini muhafaza etmiş
tir. Adalet, kanunlarla, teşkilâtla sosyal se
viye ve hak duygusu ile yakın münasebeti 
olan, tahakkuk ettiği zaman sonsuz huzur ve
ren bir mefhumdur. Şunu üzüntü ile arz ede
lim ki, feragat ve faziletle insan takatinim üs
tünde mesai serf eden adalet mensupları
nın çokluğuna rağmen, milletimiz yine şikâ
yetçidir. Kolay adalet, ucuz adalet, çabuk 
adalet istemektedir. Bu şikâyetler ve istek
lerinde yerden göğe haklıdır. Sebebiyet veren
ler, yalnız adalet mensupları değildir. Bu 
şikâyetlerin kanundan doğamı, usulden doğanı, 
imkândan doğanı, personelden doğanı vardır. 
Bunları izaleye mecburuz. Ben burada sadece 
adlî problemlerimizin âdeta başlığına temas 
etmek suretiyle sözlerimi ikmal etmek istiyo
rum. Akla gelebilen tedbirler şunlardır : 

Her şeyden evvel kanunlarımız, bünyemize 
uygum değildir, ör f ve âdetlerimizin taran

ması, yaşıyan usullerin kanunlarımıza intikal 
ettirilmesi, tatbikattan ders alarak geliştiril
mesi suretiyle maşeri vicdanın kolaylıkla be-
ndmsiyebileeeği mevzuata kavuşmamız lâzımdır, 
şarttır. Bu iş fazla emek ister. Fakat Türk 
Milleti varlığından doğan kanunlara kavuşma
lıdır. 10 bine yakın kanun ve tüzüğümüz 
mevcuttur. Bunlardan bir kısmı yekdiğeriyle 
çelişmektedir. İlmî kodifikasyoma gidilerek, bir 
esas mihver etrafında mevzuatımızın toplan
ması faaliyetine biran evvel geçilmelidir. 

Kanunlarımızın dili, vuzuhtan âri ve kullanı
lan ıstılahlar çeşitli olduğundan, muhtevasını 
kavramakta zorluk çekilmektedir. Adalet Ba
kanlığına bağlı kanunları tetkik ve hazırlama 
kurulu vakit geçirilmeden kurulmalıdır. 

Usul kanunlarımızda, dâvaların intacını 
geciktiren lüzumsuz hükümler vardır. Yıllardan 
beri sözü edilen bu tadillerin biran evvel Par
lâmentoya getirilmesi lâzımdır. Ceza usulü 
hakkındaki hazırlığın ikmal olunduğunu mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Usule taallûk 
eden diğer hükümlerin de biran evvel ikmali 
zaruridir. 

Hazırlık tahkikatından sonra bir de ilk 
tahkikat yapılmakta, aşağı - yukarı birinci tah
kikat tekrar olunmaktadır, işleri uzatan bu 
sistemden yıllardan beri şikâyet edilmekte fa
kat ıslah yoluna henüz geçilmemiş bulunmakta
dır. Bunun biran evvel ikmalini rica ederiz. 

Hazırlık tahkikatımız, bu işlerde kifa
yetli, bilgi ve ihtisası olmıyan jandarma ve 

polisin elindedir, özel surette yetiştirilmiş 
adlî zabıtanın biram evvel teşkili ağır cezalı 
suçların tahkikatının mutlaka Cumhuriyet sav
cıları tarafından yapılması hususu temin olun
malıdır. 

Şahadet bünyesi gittikçe kıymetini kaybet
mektedir. ihtilâfların halline ilmî ışık tutan 
adlî tababet ve Adlî Tıp Müessesesinin inki
şafını biran evvel sağlamalıyız. Bu hususta 
kifayetine katiyetle emim olmadığım bir ta
sarı Senatomuza gelmiştir, noksanlarının şü
mullü bar şekilde ikmali cihetine hemen gidil
melidir. 

Memleketimizde senede vasati olarak 2 mil
yon dâva rüyet olunmakta, bunlardan 200 
bine yakını Yargıtaya intikal etmektedir. Her 
hâkimin kolaylıkla rüyet edebileceği dâ-
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va adedine muvazi bir teşkilâtın ayarlan
ması zaruridir. Ayını hal, icra daireleri ile ka
lemler için de varittir. Bir icra dairesinin elin
de 32 bin iş olduğunu üzüntü ile öğrendik. Bu 
daireden nasıl iş çıkar, nasıl iş sahipleri mem
nun edilebilir? Halen münhal 47 Cumhuriyet 
savcılığı, 63 hâkim ve sorgu hâkimliği, 23 icra 
memurluğunun münhal olduğunu duymakta
yız. Biran evvel bu müınhallerin doldurulma
sını rica etmekteyiz. 

Yargıtay aslolarak bir içtihad müessesesidir. 
Kanunların tatbikinde, biriliği teımin edecektir. 
Bu ise ancak, eline gelen mevzularda derinli
ğine ve genişliğine tetkikatla mümkün olur. 
Halbuki elinde, altından kalkılamıyacak ağır
lıkta iş vardır. Faziletli mensuplarımın gay
retleri müsellem olmakla beraber, daire adedi
nin çoğaltılması suretiyle içtihatta buluna
bilmelerine imkân verilmesi lâzımdır. 

Mahkemelerde daha geniş iş bölümüne gitme 
suretiyle ihtisasa imkân verilmelidir. Bâzı girift 
mevzular için ihtisas mahkemeleriyle çocuk mah
kemelerinin biran evvel kurulmasına zaruret var
dır. 

Geçen devre Parlâmentoya tevdi edilen ikmal 
edilememesi dolayısiyle kadük hale gelen çocuk 
mahkemeleriyle ilgili kanunun biran evvel çıkarıl
ması gayretini göstermeliyiz. 

Dâvaların sürat ve isabetle intacına, hiç şüphe
siz hâkim ve savcıların yetiştirilmesi ve ilmî ki
fayeti müessir olmaktadır. Staj enstitüleri ku
rulması suretiyle, koridorlarda heba edilen müd
detin kıymetlendirilmesi lâzımdır. Elbet bu staj 
enstitüleri tatbikatla yakından alâkadar olacak, 
nazariyattan kısmen uzak müesseseler olacaktır. 

Çabuk adaletin tecelli etmesinde, hâkim ve sav
cılar kadar, ona yardımcı olacak personelin de 
mühim rolü vardır. Bu yardımcı sınıfın gün geç
tikçe kalitesinin düşmekte olduğunu müşahede et
mekteyiz. Yıllardan beri zaruretine işaret olu
nan, adliye meslek okullarının biran evvel açıl
ması suretiyle yardımcı personelin yetiştirilmesi 
zaruridir. Yeni tadil edilen İcra ve İflâs Kanunu
nun tatbikatını kolaylaştırmak için icra memur
larım teçhiz etmek üzere açılan kursları memnu
niyetle karşılıyoruz. 

Devlet idaresinde murakabenin mühim rolü 
olduğu inkâr edilemez. Pek çok faziletli Türk Hâ
kimi kendisini vicdanı ile murakabe etmekte ise 
de, bâzı şikâyetlere sebebiyet veren adalet men

supları da vardır. Bağımsızlığı, sorumsuzluk 
şeklinde mütalâa edenler bulunabilir. Yüksek Hâ
kimler Kurulunun teşekkülünden sonra muraka
be mekanizması maalesef zayıflamıştır. Anayasa
mızın ruhuna uygun, yüksek hâkimlerden ku
rulu murakabe heyetinin hizmete girmesini te
min edecek kanun tadilinin biran evvel getirilme
si zaruridir. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi için 
birinci sınıfa dâhil bütün hâkimlerin Ankara'ya 
davet olunması da işleri sürüncemede bırakan 
sebeplerden biri olmaktadır. Çift zarf kullana
rak, hâkimlerin mahallinde oylarını istimaline 
imkân verecek bir tadilin getirilmesinde fayda ol
duğu kanaatindeyiz. 

.Suçüstü, posta ve adlî müzaharet ödenekleri
nin yeteri kadar verilmediğini üzüntü ile müşa
hede etmiş bulunuyoruz. 

Ehlivukuf ücretini al amıy anların şoförlerin 
mahkemelere başvurduğu duyulmaktadır. Bu hal 
adalet camiasını rencide ettiği gibi, hak sahiple
rinin de sızlanmasına sebebiyet vermektedir. Hiç 
olmazsa, eski borçların tasfiyesine imkân vere
cek tedbirlerin alınması lâzımdır. 

Yargıtay Teşkilât Kanunu, Hâkim ve Savcı
lar Kanunu, bir hayli ihtilâfa sebebiyet vermiş
tir. Adliye mensuplarının kendilerini işlerine hu
zur içinde vermelerini temin edecek ve coğrafi 
teminatı adalet ölçüleri içine sokacak tedbirlerin 
ele alınması bu işlerle ilgili kanunların biran ev
vel çıkarılması zaruridir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda, Ad
liye binaları, Hükümet konakları ile birlikte mü
talâa edilmiş ve 180 milyon lira öngörülmüş ol
duğu halde üç yıllık inşaat programında adalet 
binaları için, hiçbir tahsisat konulmamıştır. Mah
kemenin mehabetine yakışır adalet binalarının 
yapılması için bâzı hususi tedbirler alınması fay
dalı olur. 

Keza Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda 
Ceza ve Tevkif Evleri için 140 milyon liralık ya
tırım yapılması öngörülmüştür. Buna mukabil, 
geçen yıllarda yeteri miktarda tahsisat konma
mıştır. 1966 bütçesine 26 milyonluk tahsisatın 
konmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ye
ni çıkardığımız İnfaz Kanunu bu sahadaki gay
retlerin hızlandırılmasını zaruri kılmaktadır. 
Patronaj kanununun biran evvel çıkarılması za
ruridir. Fakat memleketimizde işsizlik vardır. Ce
za Evlerinin cazip iş bulması gibi bir hal ile işsiz 

— 289 — 



C. Senatosu B : 40 3 . 2 . 1966 0 : 2 

kalan vatandaşların ceza evine girmelerini teşvik 
edecek hükümlerden itinayla kaçınmaya mecbu
ruz. 

Adaletin üçüncü rüknü olan avukatların, ge
lecekleri teminat altına alınmalı, emeklilik ve 
sosyal hakları mutlaka temin edilmelidir. Baro
lar Birliğinin kurulmasını hazırlıyacak kanunun 
Parlâmentoda bulunmasını memnuniyetle karşı
lıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, âdeta bir dâva enf
lâsyonu karşısındayız. Her yıl adedinin arttığını 
görüyoruz, Her dâvanın huzursuzluk mihrakı 
olduğunu izaha lüzum görmüyorum. Adliye Ve
kâletimiz artan bu dâvaları mevcut kadro ile hal
letmenin âdeta kıvancı içindedir. Memleketi
mizde ihtilâfa sebebiyet veren mevzular nelerdir. 
Bunlar esaslı surette tahkik ve tesbit olunmalı ve 
ihtilâfa sebebiyet veren kaynaklar kurutulmalı
dır. Adalet siyasetimizde, dâvaları azaltma ga
yesi ele alınmalı, bu Bakanlığın muvaffakiyeti 
de her yıl azalan dâva adediyle ölçülmelidir. An
cak bu yol huzura giden yol olabilir. Yeni Teşki
lât Kanunumuzda, bu araştırmaları yapacak he
yetlere imkân verilmesini hassaten rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, haklarımızın ve hürri
yetlerimizin teminatı son merciimiz, adalet ciha-
zımızdır. Bu teminatın sağlam olması için, ne 
kadar çaba sarf etsek yine azdır. Arzuladığımız 
imkânı sağlıyamamanm üzüntüsü içindeyiz. 

Yegâne tesellimiz faziletli adalet mensupları
nın feragatkâr hizmet aşklarıdır. 1966 Adalet 
Bakanlığı bütçesinin aziz milletimize ve adalet 
mensuplarına hayırlı olmasını diler A. P. grupu 
adına cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Her ne kadar Sayın Demir sıra
da iseniz, söz sırasına göre. Söz sırası sorulmuş 
yazılırken Yalnız Sayın Özden lehte mi aleyhte 
mi? Lehte, aleyhte, üzerinde hangisi? Sıraya ko 
yacağım da, Sözünüz umumiyetle lehte mi? Da
ha önce sorulmuş da o bakımdan tesbit edeceğim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN—Üzerinde görüşüyorsunuz. Sayın 

Bahadırlı... Yok. Sayın Ali Hocagil... Yok. Sa
vın Karaman... Üzerinde. Sayın Haz er... Yok. 
Üzerinde, lehinde, üzerinde, üzerinde, aleyhinde, 
üzerinde, üzerinde konuşma istekleri tesbit edil
miştir. İçtüzüğün 56 ncı maddesindeki tâbir; 
lehinde, aleyhinde, üzerinde. Bu sebeple ilk le
hinde Sayın İnceoğlu, buyurun. 

Sonra aleyhinde söz vereceğim, Sayın Demir 
size bu sebeple ancak 3 ncü sırada üzerinde olarak 
söz vereceğim ve öyle gidecek. 

Buyurun Sayın İnceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
muhterem Bakan ve kıymetli Bakanlık erkânı. 

Şahsım adına tenkid ve temennilerimi tahdi-
dedilen 10 dakika gibi kısa bir zamana sığdırmak 
mecburiyetinde olduğumdan, geçen senelerde arz 
ettiğim tenkid ve temennilere tekrar temas et
meden ancak teyidetmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; mülkün temeli saydı
ğımız, adaletin iyi bir şekilde işlemesi için adli
yemizde büyük bir reform teşkil edecek olan ka
nun teklif ve tasarılarının bilhassa mahkemelere 
sürat kazandıracak olan usul kanunları tadilât
ları hazırlık tahkikatının kaldırılması, Patronaj 
Kanunu, Adlî Tıp Kanunu, Noterlik Kanunu, 
Avukatlık Kanunu, Trafik Mahkemeleri, Çocuk 
Mahkemeleri, hâkim stajyerlerinin iyi yetişmesi 
için staj enstitüsü kurulması, hâkimlerde temi
natın 4 senelik coğrafi bölgeye inhisar ettiril
mesi, seçim kanunlarının tek metin halinde top
lanması gibi kanun tasarılarının gelmesi sene
lerden beri ileriye sürülen ve özlenen tenkid ve 
temenniler arasında olduğundan, bugün bunla
rın önemle ele alınmış ve hazırlıklarının büyük 
kısmı ikmal edilmiş olduğunu öğrenmekle büyük 
bir sevinç ve haz duymaktayım. 

Bu hususta şahsan teşekkürlerimi arz etme
yi de zevkli bir. vazife bilmekteyim. Muhterem 
arkadaşlar, Yüksek Hâkimler Kurulu kuruldu, 
teftiş ve murakabe kalktı. Bağımsız mahkeme
ler aynı zamanda sorumsuz hale getirildi. 

Beş parmağın beşi de müsavi olmadığı gibi, 
insanların hatadan ve histen âri olamıyacağı he
pinizce malûmdur. 

Bağımsızlığın, sorumsuzluk olmadığının bilin
mesi lâzımdır. Meslek hayatımızda şahidoldu-
ğumuz üzücü hâdiselere sebebolan hâkimler çık
mıştır ve çıkacaktır. 

Haksız tutum ve davranışları gidermek, dâ
vaların sürüncemede kalmasını önlemek için 
mutlaka teftiş ve murakabe sistemi ikame etmek 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir de İşçi Partililerin münakaşa mevzuu 

yaptıkları, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddesine kısaca dokunmak istiyorum: Bu mad-
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deler, memleketimizi komünizm gibi demokrasi
ye aykırı cereyanlardan korur. 

Komünizm Anayasamıza göre kanun dışı sa
yılmamış olsa idi, o zaman fikir hürriyeti tah-
didedildiğinden bahsedilebilirdi. 

Benim kanaatime göre, 141 ve 142 nci mad
delerdeki suç unsurları bakımından daha vazıh 
bir hale getirmek suretiyle ileride fikir hürriye
tini tamamen ortadan kaldıracak olan rejimi 
öven ve teşvik eden menfi cereyanların gireceği 
ışık deliklerinin kapatılması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 61 nci maddesine göre, üç 
avukat veya dâvavekili bulunmıyan yerlerde 
herkes istediği kimseyi tevkil edebilir. 

Bugün birçok mahkeıaae çevrelerinde dâvave
kili ve avukat bulmaya imkân yoktur. Bir taraf
tan yüksek tahsili olmıyanlardan dâvavekili ol
ma hakkı kaldırılmış, öbür taraftan bir dâva
vekili niteliğini sahibolnııyan ve sicilli dahi tet
kik ve tahkike tabi tutulmıyan ve tahsil derece
sine bile bakılmıyan bir kimsenin, vatandaşın 
vekili sıfatiyle hareket etmesine müsaade et
mek hukukta tenakuza düşmek demektir. 

Bu maddenin yeniden tedvin edilirken Ba
kanlık üzerinde hassasiyetle durması ve vatan
daşın mahkeme huzurunda temsil edecek şahıs
ların vasıfları mutlaka tâyin ve tesbit edilmesi 
lâzım ve zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, zabıt kâtiplerinin mah
kemedeki önemi hepinizce malûmdur. Fakat biz
de zabıt kâtipleri şimdiye kadar çıraklıktan ye
tişmedir. Yetiştikten sonra icabında daha paralı 
bir yer bulursa kalkar gider. 

Onun için Adliye Meslek Okulu açılarak za
bıt, kâtibi, mübaşir ve icra memurlarını mutla
ka okuldan yetiştirmek lâzımgeldiğine kaaniim. 

Merkez teşkilâtında ve Temyiz Mahkemesin
de işe göre adam ayrılarak rantabl çalışmayı 
sağlamak ve fazla iş için daire ihdası suretiyle tem
yiz evraklarının tez elden çıkmasını sağlamak 
lâzımdır. 

Çalışan kimselere kadın olsun erkek olsun 
arada bir fark gözetmeden aynı haktan istifade i 
etmesini ve çalışamıyanlarm da hemen tasfiye ; 
edilmesini temenni etmekteyim. j 

Hâkim ve savcıların terfilerinin yalnız tem- i 
yiz mahkemesinden geçen iş adedine göre değil, i 
gelen işler ile çıkardığı iş ve teftiş durumu na
zara alınarak yapılmalıdır. i 

Kurnazlık edip mümtazen terfiini sağlıyan 
bâzı kimseler maalesef elinden iş çıkarmamakta 
halkı sırım sırım sızlandırmaktadır. 

îcra memurlarının muamelelerinin de sık sık 
res'en teftiş edilmesi lâzımgeldiğine kaaniim. 

Mahkemede yaş tashihi, nüfus kaydı tashihi, 
'basit veraset dâvaları için gün tâyin etmeye lü
zum yoktur. Dilekçeyi verdiği gün nüfusundan 
kaydı çıkarılır, şahitlerini hazır etmiş ise öğ
leden sonra hemen mahkemesine bakılır ve ka
rara da çıkarılabilir. Meslek hayatımızda biz 
bunları çok yaptık. Fakat şimdi hiç görmemek
ten üzüntü içindeyim. Onun için burada arz 
ediyorum. 

Kazalarda kaymakamların birer jeep arabası 
olduğu halde, Adliyenin bir vesaiti olmadığın
dan ve cürmümeşhut tahsisatı da bulunmadığın
dan hâkim ve savcılarımız çok müşkül durum
lara düşmektedirler. 

Her savcılık emrine bir jeep verilemediğine gö
re, kaymakamlık veteriner ve ziraat memurları
nın jeep arabalarından haftanın muayyen gün
lerinde istifade etmenin bir çaresi ve formülü 
bulunmasını teklif ediyorum. Bunu ben şahsan 
mümkün görüyorum. Çünkü bu arabalar onla
ra her gün için lâzım olmuyor. Fakir millet ol
duğumuza göre onlardan istifade etmemiz lâ
zım. 

Bir hâkim veya savcı keşfe gittiği zaman, 
15 lira tazminat alır. Yanında bilirkişi diye gö
türdüğü bir Devlet memuruna 50 - 100 lira ve
ya daha fazla veya bazan da daha az, istediği 
ücreti takdir edebilir. Bu hâdise benim çok ga
ribime gider. ^ 

Burada hâkim kendi vazifesini yapıyor. 
Devlet memurunun vazifesi değildir, denilir. 
Fakat Devlet memuru asli vazifesini bırakarak 
hâkimin karariyle bilirkişi olarak gitmiştir. 
Orada da asli vazifesinin yerine bilirkişilik va
zifesini yapıyor. Ancak, burada bir harcırah 
gibi ücret alması lâzım. Bunun da hâkime ve
rilen kadar olması icabeder. Hâkimlerimizi ten
zih ederim. Fakat bu iş suiistimallere de yol 
açar. Sonra, bunlar bizim bir sosyal davamız
dır. Bunların üzerine de eğilip mutlaka hal
letmemiz lâzım gelir. 

Sözlerime burada son verirken bütçenin 
memleket ve millet için hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler, sayın Adliye 
Bakanı; bir memlekette fakirin zenginle, kuv
vetlinin zayıfla; bir ve müsavi tutulduğu ve 
halkının hakkını alabileceği yegâne müessese 
adlî müessesedir. Burada çalışma hâkimlerin 
tarafsız ve hâdiseler üzerinde kalmasını bilen, 
işlettikleri cihazın mülkün temeli olduğunu 
idrak eden mümtaz şahsiyetler olması icabet-
mektedir. işte bu hususlar göz önüne alınarak 
bu meslek mensuplarının bağımsızlığı temin 
olunmuştur. 

Son kabul edilen Anayasa bu hususa daha 
da önem vererek hâkimleri teftiş eden ve Ad
liye Bakanlığına bağlı bulunan Teftiş Heyeti
ni de kaldırmış ve hâkimlerin tâyin, nakil ve 
tecziyeleriyle uğraşan Yüksek Hâkimler Ku
rulunu teşekkül ettirmiştir, işte 1961 Anaya
sasının kabulünden sonra teftiş görmiyen bu 
meslek mensuplarından bâzıları bağımsızlıkları
nı, sorumsuzluk mânasına getirerek hâkimlik 
vekarma yakışmıyacak hareketleri yapmakta 
ve bunun neticesi olarak da halkın Adalete 
karşı güveninin sarsılmasına sebebiyet vermek
tedirler. 

Yine bir kısım hâkimlerin bu bağımsızlığı 
ve teftiş görmekten uzak kalmayı suiistimal 
ederek dâvaları uzattıkları, adaleti geç tecelli 
ettirdikleri birer memleket gerçeğidir. 

Aynı sebebe bağlı olarak cezaların geç in
fazının halk efkârında yapacağı psikolojik te
sirleri de kaybolmaktadır. 

Çok iyi niyet ve düşüncelerde teşekkül et
tirildiğinde şüphemiz bulunmıyan Yüksek Hâ
kimler Kurulu maalesef iyi işlememektedir. Bu 
hususu Adana'da cereyan eden iki misalle açık
lığa kavuşturmak istiyorum. Misalin biri, bir 
vatandaşı, öbürü bir partiyi alâkadar etmekte
dir. Vatandıaşm şikâyet ettiği hâkim için ay
nı vilâyetin bir ağır ceza üyesi vazifelendiril
miş, partinin şikâyet ettiği hâkim için ise Yük
sek Hâkimler Kurulundan meseleyi tahkik 
için bir üye gönderilmiştir. Demekki istenil
diği zaman o vilâyetin bir adlî mensubuna salâ
hiyet veriliyor. Fakat önem verildiği başka 
bir husus da başka bir müessesenin tazyik ve 
tesiri ile Yüksek Hâkimler Kurulunun içerisin
deki bir azaya bu vazife veriliyor. Olmaz böy
le şey. Adaletin tecelli ettiği bir müeessesede ; 

böyle iki tarzda hareket olmaz. Şunu ifade et
mek yerinde olur ki, Bakanlığı nakletme tehdit 
tesirinden kurtaralım ve daha demokratik bir 
düzene kavuşturalım diye kabul edilen 45 sa
yılı Kanunla teşekkül eden Yüksek Hâkimler 
Kurulu, bizim gibi bağımsızlığı ve her türlü 
teftişten uzak kalmayı sorumsuzlukla karıştı
ran memleketler için âdeta bir kısım hâkimle
rin fena çalışmalarına veya hiç olmazsa tembel
liğine izin veren bir müessese olmuştur. 

öbür taraftan, Yüksek Hâkimler Kuruluna 
seçilecek hâkimlerin seçimini de bu meslekin 
vekar ve ciddiyetiyle kabili telif görmemekte
yiz. 

Hâkimler kendi aralarından bu kurula üye 
seçerlerken yarın kendilerinin işine yarayacak 
tâyinlerde kendi istifadelerini mucibolacak sı
nıf arkadaşlarını getirmek için gayret sarf et
mektedirler. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Âdemoğlu, 
bu müesseselerde ve burada bütçe dolayısiyle 
memleketin gerçekten Anayasa müessesesi olan 
büyük müesseselerde pek şey yapacak, tesirli 
olacak cümleleri kullanmamanızı bilhassa rica 
edeceğim. 

MEHMET NURt ÂDEMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, bu söylediklerim tamamiyle 
birer memleket gerçeğidir. Bu söylediklerim
den hâkimler dahi şikâyet etmektedirler. Ve 
yine bu söylediklerime Yüksek Hâkimler Ku
ruluna âza seçilirken, Yüksek Hâkimler Kuru
luna seçilmek istiyen hâkimlerin, sırf locaları 
doldurması da ispat etmektedir. 

Yiııe bağımsızlık ve teftişten uzak kalma 
atmosferinde çalışan ve beğendiği bir şehirde 
vazife alan bir hâkim buradan ayrılmamak için 
büyük bir önemli dâvaların üzerine eğilmemek-
te ancak Yargıtay'da tasdik görecek ve mümtaz 
terfime yardımcı olacak küçük ve halli kolay 
'dâvaları neticelendirmekte; önemli, kuvvetli 
taraflar arasındaki dâvaları ehemmiyetsiz esba
bı muciıbelerle talik ederek senelerce uzamasına 
sebebiyet vermektedirler. Böyle dâvaların 5, 10 
hattâ 20 sene uzamasına sebebiyet verdikleri 
birer hakikattir. 

Sayın senatörler; 
Bizlerden daha çok bu meslekin içinde bulu

nan avukat arkadaşlarımız ve Sayın Adliye Ba-
'• kanı hepiniz pekâlâ bilmektesiniz ki, hâkimlerin 
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büyük bir kısmı vazifelerine geç gelmektedir
ler. Hemen pek çok hâkimin mesai saati başlan
gıcı olan 9 da vazifesi başında bulunduğu görül
memiştir. Günde 8 saat çalışmaya mecbur olan 
bir kanun tatbik çisinin yedi saat çalışmasını 
bağımsızlıkla bağdaşdırmak mümkün değildir. 
Bu yüzden vatandaş iş ve gücünden uzak ve çalış
ma saatini kaybederek saatlerce mahkeme kapıla
rında beklemekte, bu da ona üzüntü ve ızdırap 
vermektedir. Bu durum ise; memleketin iktisadi 
sahada pek çok çalışma gücü kaybetmesine se
bebiyet vermektedir. 

Türkiye'de Adlî tabiplere olan ihtiyaç faz
ladır. Bugün yurdumuzida vazife gören adlî 
tabip sayısı onu geçmemektedir. 

Sa'bahtan akşama kadar Adliye binasında 
Hâkimle beraber bekliyen; bu şubenin ihtisa
sını yapmış hekim arkadaşlarımızın her hangi' 
bir adlî tıp vakasmdaki mesuliyeti, herkesten 
fazladır. Bu durum karşısında bu tıp mensupla
rına tatmin edici bir imkân temin olunamazsa 
15 - 20 sene sonra bu bilim kolunda bir tek mü
tehassıs elemanın bulunmıyacağmı şimdiden 
alâkalılara duyurmak benim için bir vazife
dir. Bu şubenin ihtisasını yapmıyanlar tarafın
dan bu vazifenin görüleceğini zannetmek de ken
dimizi aldatmaktan ileri gidemez. 

Hiç olmazsa büyük şehirlerimizdeki Savcılık
lar emrine birer nakil vasıtası temin etmenin 
ve böylece tahsisatsızlık yüzünden keşfe gidile-
meme veya şoförlere borçlu kalma gibi adaletin 
otoritesini sarsacak durumlardan uzak kalınma
sının zaruretine inanıyoruz. 

Ceza evine giren insanların, kötü ve sert mu
amele ile uslanacaklarını zannetmek büyük bir 
hatâdır. İşte en çok okşanmak ve uslandırıl
mak istenen mevkuf ve cezalıların başlarına 
verdiğimiz ceza evleri müdürleri maalesef ek
seriya. insan psikolojisinden anlamıyan ve çok 
sert hareketleriyle mevkufların nefret ve isya
nını kazanacak kimselerden oldukları müşahe
delerimiz arasındadır. Bu itibarla ceza evlerine 
daha kaliteli, daha görgülü ve insan psikoloji
sinden anlıyan kimselerin tâyin edilmesine Önem 
verilmesi tavsiyeye şayandır. 

Sözlerime son verirken yukarıdanberi yaptı
ğımız tenkidlerin hiç olmazsa parasız yapılabile
cek kısımlarının telafisinin Sayın Adliye Baka
nının kıymetli mesaileriyle düzeltilebileceği hak

kındaki kanaatimizi ifade eder, bütçenin vatan 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Tan
rıdan niyaz eder, Bakanlığa tatbikatta muvaf
fakiyetler dilerim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Demir, 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını, muhterem Ba
kan. Benim değineceğim konular, bir yönü ile 
Adliye Bakanlığını ilgilendirmekte, diğer yönle
riyle; Gümrük ve Tekel Bakanlığını ve İçişleri 
Bakanlığını ilgilendirmektedir. Yalnız, önce şu
na değinmek isterim: Bu memlekette Af Kanu
nundan, Seçim Kanunundan daha evvel, cemiye
tin bünyesini kemiren ve Türk Gençliğinin, tica
reti yapılan ve yapılmakta bulunan bâzı olayla
rın, bâzı hâdiselerin önüne geçilmesine kaani 
bulunmaktayım. Zira arkadaşlarım, bugün bası
na intikal eden ve hakikaten Atatürk'ün Cum
huriyete emanet ettiği gençliğin ticareti yapı
lan bâzı oyun salonlarının ve memleket gençli
ğini felâket uçurumuna götüren bu yerlerin ka
nunlarımızdaki mevcudolan boşluklardan isti
fade eden bâzı gözü açıkların Türk Gençliğini ne
reye götürdüğünü Seçim Kanunundan, Af Kanu
nundan daha evvel ilgililerin görüp bunun üze
rine eğilmesini isterdim arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, burada benden ev
vel konuşan arkadaşlar 70 tane savcının naklini, 
şu kadar idare âmirlerinin naklini ifade etti
ler. Ben 70 değil, 150 savcı nakledilse dahi emi
nim ki, bu naklini istiyen savcıların çoğu kendi 
istekleriyle ve kendi arzulariyledir. Bu arzu
larını yerine getirmek için bu kararnamenin 
nihayet bu Hükümete bu Bakana nusibolduğuna 
ve bunda bir sebebin olduğuna kaani değilim. 
Bunlar mühim meseleler değil, bunlar geçmiş ik
tidar devrelerinde yapılmış, şimdi de yapılmış 
geçmişi mubah, şimdikini mubah görmemek gibi 
fikirlerin üzerinde durmak esasen bu nakillerin. 
tâyinlerin değişmiş prensiplere bağlanmasından 
olduğunu burada müdafaa edenlerden birisiyim, 
arkadaşlarım. Onu bir kenara itiyoruz. Şimdi, 
çok muhterem arkadaşlarım, ilgilendirmesi ba
bında ceza kanunlarımızdaki bâzı açıklardan 
faydalanan gözü açıklar demiştim ki, Türk genç
liğini istismar etmekledirler. Bu bir gerçektir ar
kadaşlar. Çoğunuz bir velisiniz ve veli olan sizler, 
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bir öğrenci babası olan çoğu senatör sayın arka
daşlarımı, çocuklarının hangi uçuruma doğru 
gittiğini bilmesini isterim. 

İşte arkadaşlarım, bizim üzerinde eğilmemiz 
lâzımgelen problemler var. İki Parlâmentoda iki 
fazla sandalya daha kapacağız ve yıllar yılı bu 
memleketi kemiren ve suiistimal yapanları gir
dikleri yerlerden çıkarmak bize düşen vazife de
ğil. Bunlar da bize düşen vazife, fakat bundan 
evvel cemiyetin bünyesini kemiren ve kemiril
mekte olan unsurlar üzerinde eğilmemiz bize dü
şen en büyük vazife olduğuna kaaniim. 

Sayın Âdemoğlu burada bir konuşma yaptı 
teşekkür ederim, kendilerine. İşte gönül arzu 
eder ki, arkadaşlarım; bir kimse ister muhalefet
te bulunsun, ister iktidarda bulunsun, nerede bu
lunursa bulunsun, memleketin gerçeklerini bura
da dile getirmesi lâzımdır. Ben iktidar partisi 
mensubuyum diye iktidar partisinde vazife gö
renleri tenkid etmemek zannedersem bir prensip, 
bir kanun değildir arkadaşlarım. Âdemoğlu 'nu 
ve Karma Bütçe Komisyonunda o ve onun gibi 
arkadaşlarımı gerek burada çıkarak vatan sat
hında görmüş olduğu gerçekleri dile getirip ken
di mensubu bulunduğu Hükümetin Bakanını bu
rada tenkid etmesi, işte vatanperverlik budur, 
arkadaşlarım. Benim kanaatim bu. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Hürriyet ga
zetesinde ve Milliyet gazetesinde bir röportaj 
yapıldı. Hürriyet gazetesinde de zaman zaman 
bâzı vatandaşlar, bu gençliği felâkete doğru sü-
rükliyen ve bunu şu, bu sebeplerle hattâ arka
daşlarım, Kıbrıs meselesinden daha da önemli
dir diye bâzı vatandaşların bu hususta yazı 
yazdıklarını da müşahade ettik. Okumuşsu
nuzdur. Şimdi müsaadenizle bir şeye temas 
edeceğim arkadaşlarım: Bir vatandaş; «mem
leketi içinden kemirenleri, Hükümet görmüyor 
mu?» Hürriyet Gazetesinde, «Kumar makinaları 
ve bâzı karanlık işler» bir yönü ile ilgilendir
diği için, onun için ifade edeceğim. Bu Kıbrıs 
kadar önemli bir konudur. Kendilerine dire
nenler olacaktır. Kanun getirdik, bâzı arka
daşlar izah ettiler. Bu kanunu çıkaramazsınız 
diyor; çünkü menfaatlerin hâkim olduğu ah
valde kanunları çıkarmak çok zordur arkadaş
larım. Kendilerine direnenler olacaktır, müş
külâta uğrıyacaklardır, çünkü mücadelesine 
hazırlandıkları bu iş, Amerika'da olduğu gibi 
bir şebekenin ve nüfuzlu şahsiyetlerin inhisa-

rmdadır. Millet gazete ilânlariyle lüzumlu 
ilâçları ararken bu kumar makinaları nasıl it
hal edilmektedir ve ithaline kimler göz yum
maktadır. Ahmet, Mehmet ismiyle Meclis ko
ridor ve lokantalarında, mebusların kollarında 
kompliman yapıp gezen ve gece maskesini çı
kararak, hususi araba ve adamlariyle kahve, 
gazino, kulüp, bar, kumar salonları dolaşarak 
soygun paralarını torba ile dolduran bu nü
fuzlu şahsiyetler kimlerdir? 

Muhterem arkadaşlarım, daha bir çok şey
ler yazmaktadır. Şimdi muhterem arkadaşla
rım, bunu bir tarafa bırakıyorum. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — İsimle
rini söyle. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Muh
terem Ağırnaslı, bunu serbest kürsüye bir va
tandaş yazıyor, isimlerini de açıklıyacağım, 
orada ismi mahfuzdur. Burada bana gönderi
len mektuplarda emekli bir albayın, bundan 
ayrı olarak Ceyhan'dan Sabri öztürk isminde 
bir vatandaşın, Ali Rıza Terzioğlu isminde 
emekli bir albayın, daha bir çok vatandaşların 
gönderdiği mektuplar var, kardeşime veririm 
okusun. 

Şimdi, Muhterem arkadaşlarım, bakınız 
Hürriyet Gazetesi ve bilhassa bu hususta İs
tanbul'daki Türkiye Talebe Gençler Birliği bir 
anket yaptı. Yaptığı anketler neticesinde; bu 
salonlara devam edenlerin % 76 sı 18 yaşından 
küçük olanlardır. Bakınız ne yazıyor: «Bunlar 
buraya nasıl çekiliyor, neler yapılmaktadır ve 
gençlik nereye gidiyor ? Bilhassa bu oyun sa
lonları ve bu kumar makinalarmm memlekete 
nasıl geldiğini bilmem; bu hususa Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bütçelerinde değineceğim, İç
işleri Bakanlığı bütçesinde değineceğim, onu bir 
kenara bırakıyorum arkadaşlarım. Fakat bu 
oyun makinalarmın bilhassa okulların bulundu
ğu mmtakalarda bir ahtapot gibi okul semt
lerini sarması, öğrencilerin buralara devamının 
sağlanması ve bugünkü okullarda ahlâksızlığın, 
hırsızlığın ve dolayı siyle devamsızlığın baş 
âmilleri, bu memleketin bünyesini için için ke
miren muayyen kimselerin milyoner olmasını 
temin eden bu insanlara hükümetler nasıl göz 
yummaktadır? İşte mesele bu Af Kanunundan 
evvel bu arkadaşlarım. Seçim Kanunundan ev
vel bu, gençlik nereye gittiğini bilmek lâzım. 
Şimdi bakın arkadaşlar ne diyor, bu «Langırt» 
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bütün vatandaşların bütün halkın dilinde, 
«Langırt» bir memur bize getirmiştir bugün 
Türkiye'de de 67 vilâyette kaç tane kumar ma-
kinası çalışmaktadır. 16 - 17 - 18 tarihli Milliyet 
Gazetesinde yapılan röportajı bütün arkadaş
larımızın okumasını isterim. Devlet kesesinden 
Avrupa'ya giden bir memurun, Fransa'dan plâ
nını getirdiği «Lângırt» ile bugün binlerce 
Türk çocuğunun geleceği ile oynanıyor. «Bu
gün yağmur yağıyor, boş ver okulu» Lângırt... 
«Bugün hava ne güzel bir paket bafra var» 
Lângırt, «Ah şu son oyunu bir kazan saydım, 
hastalık bitmiyecekti» Lângırt, «Hani her ak
şam gelip 

BAŞKAN — Sayın Demir, Adalet Bakan
lığı bütçesini biraz geçmiyor mu? 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Yok, 
yok geçmiyor beyefendi şimdi bağlıyacağım. 
Bağlıyacağım Sayın Başkanım müsaade buyu
run da, Adalet Bakanlığının vazifesi var; 
«O şişman amca var, muhterem arkadaşlarım 
dikkatlerinizi çekerim, bakın hani her akşam 
gelen o şişman amca var ya.... 

BAŞKAN — Sayın Demir bir dakikanız 
kaldı. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — O 
şişman amca yar ya, «oğlum al sana para, al 
çekinme istediğin kadar oyna» dedi ve sonra 
çıkarken de «sinamaya gidelim mi diye çocuğa 
hitabetti arkadaşlarım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım,.... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, Sayın De
mir. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Devamla) — Ne 
ıbir dakikam kaldı, kardeşim. (Gürültüler) 

Şimdi çok muhterem arkadaşlarım, Ceza Ka
nunlarımızda eğer hükümler noksan ise en ağır 
'hükümleri getirmeli, bu memlekette Türk Genç
liğinin sırtından geçinmek istiyenlere paydos de
mek, lâzım arkadaşlarım. Çok muhterem arka
daşlarım, bu oyun salonları bu memleketin genç
liğini bir felâkete götürmektedir. Bir veba mik
robu gibi etrafı sarmaktadır. Zannederim 667 
sayılı Ceza Kanunundaki hükümlerin açık ta
rafından faydalanan kimseler; bir hâkimin ver
diğini temyiz tastık eder, fakat bir hâkimin ver
diğini temyiz tastik etmez yahutta bu kumar 
makinası değildir. Danıştaya gider arbadaşla-
rım bir daire bunu kumar makinası diye tastik 

tider, diğeri bunu tasdik etmez tehiri icra ka
rarı verir ve vatan sathını böyle bir ahtapot gi
bi sararsa, Hükümet, önce Af Kanunu düşüne
ceğine, Seçim Kanununda tadilât yapacağına bu 
memleketin gençliğini felâkete kadar götüren 
bu problemlerin üzerine eğilmesini kendilerin
den beklerdim arkadaşlarım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Seçim Kanunu 
geldiği zaman söyliyeceğiz, söyliyeceklerimiz 
var. Birleşik oy pusulası, bu memlekette siyasi 
ahlâkı yerleştirmiştir. Buna emin olunuz muh
terem arkadaşlarım. Birleşik oy puslaları bulun
madığı zaman; her hangi bir tepeyi bir düşman
dan birini alır, birini alır gibi sabaha kadar mü
cadele edenler nasıl ki, tepe alıp verirler; saba
ha kadar oy puslasmın birini dağıtıp, birini alan 
insanların ortaya çıkmasına yardım etmiş, ve 
böylece siyasi ahlâksız olan insanlar, siyaisi ah-

I lâksızlığa sevk eden kimseleri ortadan kaldır-
I maya vesile olmuştur arkadaşlarım. 
i 
i BAŞKAN — Sayın Demir müddetiniz dol-
j muştur. 
I MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Peki 
; Sayın Başkanım, ne yapalım Efendim hepinize 
İ teşekkür eder, Hükümete başarılar diler. Temen

nim odur ki, (Alkışlar) 
Muhterem arkadaşlarım, bugün bu hırsızlık me
selesi aldı yürüdü evet bu İçişleri Bakanlığı 
bünyesinde ya, birçok mahallelerde arkadaşlar, 
ev sahipleri sabaha kadar nöbet beklemektedir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Tamam. Sayın Demir ilgisi 
! yok. 
| MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Ne il-
S gisi yok, af çıkarılıyor, bugün hırsızlık yapıyor, 
i yarın çıkarılıyor, bugün yapıyor, buna alışırsa 

arkadaşlarım, nasıl olsa iki ay içeride yataca-
| ğmı diyor. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Te

şekkür ederim hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; bendenizin temas ede
ceğim husus gayet kısa olacaktır, birkaç da
kika huzurunuzu işgal edeceğim. 

Yalnız benden önce konuşan sayın arka
daşımız, şu konulara temas etmek vatanperver
liktir, işte filân şekilde böyle konuşmak vatan-
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perverliktir, değildir, şeklindeki konuşmasını 
şahsan tasvibetmedim. Çünkü, belki olabilir ki, 
bir büyük grup içinde konular arkadaşlar ara
larında bölüşmüş olabilirler de, insan her hangi 
bir noktaya basit bir tarafa dokunur, başkası 
başka bir cephesine dokunabilir. Bu itibarla 
şu veya bu cepheye dokunmak veya dokun
mamak bir kahramanlık , bir vatanperverlik ko
nusu olamaz. Nitekim ben de şimdi gayet basit. 
Bugün Adalet Bakanlığının şu anda konu
şulması lâzımgelen pekçok mühim meselesi 
olduğu için, ortada konular var ama başka arka
daşlarım buna dokundukları içim veya başka 
bir zaman sırası geleceği için dokunmuyorum. 
Şimdi benim maruzatım şudur; Adalet Bakan
lığının son yapılan tâyinleri arasında basın
dan isimlerini tanıdığım iki şahsın tâyini üze
rinde kısaca mâruzâtta bulunmak istiyorum. 
Bunlardan birisi beş ay önce istanbul Savcı 
Yardımcısiyken, beş ay önce inegöl'e tâyini 
çıkmış Mehmet Feyyaz isminde bir arkadaşı
mız, zaman zaman basında yazıları çıkar. Bu 
arkadaş, halen Bakanlık dosyalarında mevcut 
bir rapora göre, dört ay hava değişimi almış, 
bundan önce bir böbrek ameliyatı olmuş, ilâç 
paraları Bakanlık tarafından verilmiş, raporu 
var. Ve yirmi gün evvel müddeti bitti. Yani 
hava değişimi bitti ve görevine başladı, inegöl'de. 
Fakat son tâyinde bu arkadaşımız, Mardin'in 
Midyat ilçesine tâyin edilmiştir. Bakanlık, bu 
arkadaşın böbreklerinden rahatsız olduğumu 
bildiği halde, ikinci bir muayeneye ihtiyacı ol
duğunu bile bile ve nitekim önümüzdeki bir 
ay içinde tekrar öbür böbreğinden de bir mua
yeneye tabi tutulacak ve belki de ameliyat 
olacaktır. Böyle bir arkadaşın durumu bu 
iken, onu kendi sağlık durumu ile daha çok 
yakinen ilgili bulunması icabeden bölgelerde 
tutmak varken alıp, Midyat'a göndermek Ada
let Bakanlığının adalet hisleri ile ve duygu-
lariyle ben şahsan kabili telif göremiyorum. 

ikincisi; Ankara Savcı Yardımcısı iken, yi
ne beş ay evvel Erdek'e tâyin edilmiş olan Vâ
sıf Ersoy isminde bir arkadaşımızdır. Bunun 
da zaman zaman basında yazıları çıkıyor ve 
ben şahsan ikisini de basın voliyle tanıyorum. 
Bu arkadaşımızın da kaymvaldesi ve kız kar
deşi rahatsız ve bunun hakkında Bakanlığa mü-
taaddit müracaatlar olmuş. Ama bu da beş ay 
evvel Erdek'e tâyin edilmiş olduğu halde şimdi 

yine Güney bölgelerinde, Nusaybin ilçesine tâ
yini çıkmış bulunmaktadır. Şimdi hâdiseleri 
bu şekilde ortaya koyunca birkaç hükme var
mak lâzımgeliyor. Bu hükümler şunlardır : 

1. Bu arkadaşların basında yazıları çıktı
ğından ötürü beş ay içerisinde hele bir tanesi
nin raporu var, sağlık durumu belli olduğu 
halde ikinci bir tâyin yapılması lüzumlu görülü
yor; 

2. Eğer bunların basında yaptıkları ya
yınlar bir suç ise onların cezalandırılması tâ
yin kanaliyle olamaz. Benim kanaatime göre 
tâyin yoliyle memurların cezalandırılması âdil 
bir yol değildir. Eğer yazdıkları yazı tasvip 
görmiyen suç mahiyetini taşıyorsa o yolda 
kovuşturma açılır ve o yolda kendileri cezalan
dırılır. Ama, kanuni bir muvacehe karşısında, 
muvacehe içerisinde suç unsuru olmıyan bir 
yazıdan ötürü kanaatlerle tâyin yapmak bu 
da ayrıca üzerinde durulması lâzımgelen bir 
noktadır. 

3. Beş ay içinde ikinci defa yapılan tâ
yinlerle bu arkadaşımızın ikisi de Güney böl
gesinde Mardin ilinin ilçelerine filân vermek
tedir. Yani bu bölgeler ceza alan insanların 
cezalandırılması için bir tâyin yeri midir? Bu 
bakımdan da bir müşkülât çıkıyor. Ben Sayın 
Bakan tarafından her ne kadar gayet mevzii 
ise de şu ortaya koyduğum konu, bu iki arka
daşın hakkında, beş ay içinde hele birisinin 
böbreklerinden ameliyatlı olup daha yirmi 
gün evvel vazifeye başlamış durumu karşısında 
izahat vermesini ve Yüce Senatoyu aydınlatma
sını arzu ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Muhterem Bakan, ve ba
kanlık erkânı; Adalet Bakanlığının 1966 yılı 
Bütçesi üzerinde şahsi temennilerimi arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Adalet Bakanlığı malûmunuz olduşu üzere 

mütavazi bütçeleri ile senelerden beri vazifesini 
ifa etmekte memleketin selâmeti uğruna gerekli 
bütün kanunları hazırlamış olmasına rağmen 
kendi kuruluşuna dair kanunu getirip, gerekli 
teşkilâtını kuramamıştır. Bu sebeple bünyesi
nin gerektirdiği tam kuruluşu sağlayamamıştır. 
Bu hususta gerekli temennileri benden evvel 
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konuşan arkadaşlarım teferruatı ile dile getir
mişler ve her yıl bütçe görüşmelerinde de tekrar 
edilegelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bugün memleketimizde başka diyarlarda eşi

ne raslanmıyan bir adlî tıp müessesemiz vardır. 
Yeniden Teşkilât Kanununun değiştirilmesi için 
hazırlanan kanun tasarısı; Meclislerden geçmek 
üzeredir. Bu teşkilâtın kadrosu ne kadar artı
rılırsa artırılsın. Gayeye selâmetle varılması 
için kanaatimizce bu teşkilâtın genişletilmesin
den ziyade memleketimizin her tarafında olmasa 
bile vilâyet merkezlerinde mutlak surette birer 
adlî tabibin bulundurulması şarttır. Bunun 
için de halen mevcudu 8 i bulan adlî tabiplerden 
başka her gün bu sahada ihtisasa tabiplerimizin 
itibar göstermediği bir realite halinde gözümüze 
çarpmaktadır. Elbette bunun mühim sebepleri 
vardır. Sebeplerin başında, her şeyden evvel 
bugün mevcut mevzuat karşısında en az ücret 
alan duruma düşmüş olan adlî tabiplerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz olduğu 
üzere bugün hukuk dâvalarımızın c;o 20 si ve 
ceza dâvalarımızın % 80 ninin adlî tıp reisliğine 
gönderilmekte olduğu malûmdur. Kanaatimiz 
odur ki, bu işlerin gerek âdil bir neticeye bağ
lanması ve gerekse süratle neticeye ulaşması için 
kaidelerin başında yapılan işlemin ihtisasa sa
hip adlî tabiplerce yapılmasının ehemmiyeti bü
yüktür. Böyle bir çalışmaya muvaffak olundu
ğu takdirde adlî Tıp Reisliğinin islerinin yarı 
yarıya azalacağı muhakkaktır. Evvelâ bu se
bepler muvacehesinde halen emsallerine rağinen 
maddi imkânsızlık içinde bulunan buna rağmen 
ne Full - time ve ne de başka kanunlarda istifa
de edemedikleri halde gece gündüz vazifeli sa
yılıp çalıştırılan adlî tabiplerin maddi imkânla
rının artırılması yolunda muhterem vekâletin 
tedbir almasını ve böylece bu tababetin cazip 
hale getirilmesini ehemmiyetle temenni ederiz. 

Devletin diğer teşkilâtında fazla çalışma kar
şılığı ücret ödenmesi mümkün kılınmakta olma
sına rağmen Adliye Vekâletine mensup teşkilât
larda memur ve kâtiplerin daha da çok fazla 
mesai sarf etmeleri karşısında hiçbir ödeme ya
pılamaz olduğu gibi yine tekrarında fayda gör
düğüm bir hususu da arz edeceğim: 

Kaza savcıları senenin her günü 24 saat nö
betçi durumundadır, normal mesai saatlerinin 
dışında da işin icabı vazife görmeleri nazara 

alınarak bu vazifede çalışanlar için ayrı bir 
tazminat hakkı tanınmasını Adalet Bakanlığı
nın adaletinden bekleriz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ver
meden evvel bir hususa temas etmek isterim. 
Büyük Atamızın imzaları ile meriyete giren ve 
kırk yıldır Cumhuriyeti koruyan maalesef son 
yıllarda ve her fırsatta faşist İtalyan Kanunu 
olarak sıfatlandırılan Ceza Kanunumuzun 
141 - 142 nei maddeleri, Anayasamıza aykırıdır 
iddiası ile iptali istenmiş ve Anayasa Mahke
mesince bu maddelerin Anayasaya aykırı olma
dığı hakkında karar verilmiştir. Meriyette olan 
bu maddelere rağmen şunu esefle arz etmek is
terim ki, fikriyatı, fiiliyatları ile dünyaca ma
lûm olan ve ismini bu aziz kürsüden ifade ecle-
miyeceğim bir şahıs ki, bu şahıs bir gece yansı 
kanunları hiçe sayarak memleketten kaçmış, git
tiği Moskova'da toprakları öpüp beni Stalin 
yarattı, benim Allahım odur diye yıllarca onun 
prensip ve rejiminin bendesi olan ve neticede 
Polonya tâbiyetini kabul ile aslına rucu ettiğini 
açıklıyan ve halen komünistlerce meşhurlar 
mezarlığında bulunan bu kimsenin fikir özgür-
gürlüğü esbabı mucibesi ile hayatı ve eserleri 
bugün memleket sathında bâzı matbaaların ve ya
zarların birbiriyle yarış edercesine faaliyete ge
çip bunları memleket sathına yayarken Cumhuri
yetin ve Atatürk kanunlarının bekçisi olan sa
yın savcılar bu sahada ne işlemler yapmışlardır. 
Bu hususta Sayın Bakandan izahat beklediğimi 
arz eder, konuşmama burada son verirken 
1966 yılı bütçesinin, Adalet Bakanlığına ve Türk 
Milletine hayırlı olmasını diler Yüce Senatoyu 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, de
ğerli Bakan ve bakanlık erkânı; Adalet Bakan
lığı 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde 
şahsi görüş ve temennilerimi arz etmek üzere 
Yüce Senatonun huzuruna gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakanlığın, ben 
de bundan evvel bir mensubu olarak huzurla
rınızda yine bakanlık zamanında ve halen bazan 
çekmekte bulunduğumuz acıları sinesinde taşı
yan bir arkadaşınız olarak ifade edeceğim ve 
bu dertlerimizin bakanlıkça deva bulacağını 
ümüdetraekteyim. 
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Muhterem arkadaşlarım, geçen sene yine ay
nı kürsüden Adalet Bakanlığını, talihsiz bakan
lık bahtsız bakanlık dertli bakanlık ve çileli ba
kanlık demiştim. Bugün bunları yine ifade 
ediyorum. Sebebi ise geçen sereden bu zamana 
kadar halen Adalet Bakanlığı Teşkilât Kanu
nu getirememiş ve 1327 sayılı bir Nizamname 
ile idare edilmektedir. Yine bu Bakanlık bu
gün gönlünü istediği mânada ve bugün Türki
ye'nin gerçeklerine uyan Hâkimler Kanununu 
getirememiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben şuna inanı
yorum : «Adalet mülkün temelidir.» Mülkün 
temeli ise, hâkimlerdir. O halde muhterem ar
kadaşlarım, millet olarak, partiler olarak, 
bu mevzuda ittihadederek iki hususta fedakâr
lık yapmaya mecbur olduğumuza kaani bulun
maktayım. Bunlardan birisi, bu Bakanlığa bağ
lı bulunan ve adaleti zor şartlar içerisinde ferdî 
vicdanlarının maskesi olarak tecelli ettirmiş 
olan hâkimlere ve savcılara maddeten ve manen 
istedikleri ve gönül dolusu fedakârlığı yapmak, 
onlardan da vazife aşkı ile memleket ve mil
let muhabbetiyle bu hizmetin ibadet gibi mu
kaddes sayarak zamanında ve vaktinde çalışa
rak yapmalarını istemiş olmaktır. 

İkincisi ise muhterem arkadaşlarım, bunların 
icrayı adalet etmiş bulundukları binaların hâ
kimin mahabetine ve makamına yakışır bir 
hale getirebilmektir. İşte bu sebeple muhte
rem arkadaşlarım, bendeniz şimdi, hâkimlerin 
icrayı adalet etmiş oldukları binaların kaza
lardaki bulunan hazin durumuna değinmeden 
yalnız benim de bundan evvel ve bazen ça
tısı altına gitmiş bulunduğum Ankara Adliye
sinden ve bu çatı altında bulunan, vazife gö
ren, hâkim ve avukat arkadaşların çekmiş bu
lundukları sıkıntıyı bizzat sinesinde çeken bir 
arkadaşınız olarak dile getirmek istiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, gönlün istediği bir şey 
var. Bütün memleketlerde, harici gezenler mut
laka görmüşlerdir. Bilhassa Hükümet merkezi 
ve makarrı olan şehirlerin adliye binası en 
muazzam bir binadır. Adaletin bir mehabeti 
vardır, bir haşmeti vardır. İşte vatandaş her 
şeyden evvel o binaya girerken bunu duyması 
lâzımdır. Ankara Adliyesinin tesadüfen için
deki bulunan elektrikler söndüğü anda vatan
daşlar birbirini göremez, hâkim mahkûm ede
ceği maznunu, sanığı göremez; sanık, hâkimi 

göremez. Yapılışı itibariyle kışladan farksız
dır. Bundan evvel söylediğim gibi ben, şimdi 
bir hususa değinmek zaruret hissediyorum. Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında öngörüldüğüne göre, 
180 milyon lira kadar Hükümet konakları ve 
adliye binaları için yatırım olduğu halde, An
kara merkezi, Hükümeti bulunan bir adliye bi
nasının yapılamaması acısı ve ıstırabı ile dolu
yuz. Ama bununla beraber sebebini bilmiyo
rum. Bugün halen Adliye Bakanlığında ceza 
evleri yapılmaktadır. Ben şu hususu anlıyamı-
yorum. Ceza görmüş vatandaşlara bina yaptır
mak daha mı iktisadi? Yoksa ceza görmiyen ve 
memleketin evlâdı bulunan insanların mahke
meye giderken daha sıhhi ve iyi yerde icrayı 
adalet eden hâkimin rahat bir makamının bu
lunması mı daha başka, bunun takdirini tama
men Hükümete bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yine ben burada 
bundan evvel C. H. P. sözcüsü olarak konuş
muş bulunan bir arkadaşımın da işaret etmiş 
bulunduğu veçhile, Uyuşmazlık Mahkemesinin 
kararlarına değineceğim ve tesbit edeceğim, 
bunun bizzat zabıtlara geçmesini gönlüm arzu 
ediyor. Şu sebeple ki, arkadaşlarım, müvek
killerim bu hâdise sebebiyle, çekmiş oldukları 
ıstırabın onların vekili olarak çeken bir kişi
yim. Uyuşmazlık Mahkemesi malûm olduğu veç
hile, bir reis, altı azadan kurulu. O kadar 
sakil bir fikir, o kadar anlayışsız bir durum, 
bunu izah etmeye ben kelime bulamıyorum. 

Haksızlıkları, adaletsizlikleri, ben bizzat ta-
kibetmiş olduğum bir dâvada bir hâdise sebe
biyle vefat etmiş bir insanın, yetim kalan 
yavruları için açılmış bulunan 65 bin liralık 
bir dâvada, bir gün evvel verilmiş bulunan bir 
karardan Uyuşmazlık Mahkemesi, kararını ver
miş bulunması sebebiyle kaybetmiş ve onun çi
lesini ve onun acısını sinesinde ömrü boyuca 
çeken bir arkadaşınızım. Bu nasıl bir hukuk 
anlayışı, bu nasıl bir görüş? Bir hâdise olu
yor, iki kişi ölüyor muhterem arkadaşlarım. 
Birisinin dâvası iki ay evvel bitiyor. O zaman 
Uyuşmazlık Mahkemesinin Reisi, Temyiz Mah
kemesi Reisi oluyor ve bunu netice itibariyle di
yorlar ki, bu fiilin oluşu itibariyle adlî kaza 
dâhildir, diyorlar. Bunlarda müruruzaman, 
Borçlar Kanununun 61 nci maddesine göre, bir 
yıllık, iki ay sonra gitmiş bulunan ve bir sene
de reis değiştiren Uyuşmazlık Mahkemesinin 
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Reisi, Devlet Şûrası Reisi oluyor. Ne kadar 
acı, evvelki verilen kararın tersine, bu fiil 
idaridir, bu sebeple de bu mahkemeyi görmeye 
Devlet Şûrası, idari mahkemeleri vazifelidir, 
deniyor. İdari mahkemelerdeki dâva açış tari
hi ise, hukukçu arkadaşlarımız bilir, doksan 
günlük müddete tabi, dâva altı ay sonra açı
lıyor ve böylece; iki-ay evvel gitmiş bulunan 
aynı hâdise ile, 50 küsur bin liralık dâva ka
zanılıyor, diğeri, müruruzamandan dolayı red
dediliyor. İşte ben şimdi bu hukuk anlayışını 
anlamıyorum. Yani bir Uyuşmazlık Mahkeme
sinin Reisi olduğu zaman bir hâdise başka şe
kilde tavsif ediliyor, diğeri olduğunda başka 
şekilde tavsif ediliyor. Bunun sorumlulukları
nı muhterem arkadaşlarım bu kararı veren 
reislerde bulmak lâzımdır. Bu hakkı kim ala
cak, nasıl alınacak? Bu hak ancak, öbür dün
yada Allah nezdinde dua edilecek, alınacak 
bir hak haline geliyor. Muhterem arkadaşlarım, 
ben bütçe görüşmelerinde de bu hususu muh
terem Bakandan rica ettim. Bakan o zaman 
bana demişti ki ; bu mevzu üzerinde biz eğili
yoruz, demişti. İnşallah şu müddet içerisinde 
eğilmişlerdir ve bu kürsüden bu işte bir adlî 
hatanın olmaması yolundaki bize tatminkâr 
cevap verilecektir. Ben de bu cevaplardan 
mutmain olacağım; bundan sonra adaletsizlik 
olmaması için muhterem arkadaşlarıım. 

Muhterem arkadaşlarım, gönlün istediği, 
dâvaların biran evvel süratli ve emniyetli ola
rak görûlebilmesidir. Bunun için de hâkimde 
aranan bâzı şeylerin delil toplama bakımından 
da usul kanunlarındaki mevcut bulunan, aksak
lıkların... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Teşek

kür ederim, nasip böyle imiş Reis Beyefendi. 
Bitirmeye çalışacağım. Muhterem arkadaşlarım, 
deminden beri burada dert yandılar. Hakika
ten dertliyiz. Şu bakımdan : Müzahereti adli
ye ile dâva; vatandaş fakirdir, dâva açılma
mıştır, yine tazminat dâvası açmıştır. Sene
lerce keşfi yapılamaz, 300 lira gönderilemez, 
ben istirham ediyorum, Sayın Bakanımız bu 
mevzuun üzerine eğilsin ve vatandaşları yollar
dan kurtarsın. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün, hakikaten 
şuntı ifade etmek lâzım ki, Temyiz Mahke
mesi 4 ncüHuıkuk J>airesinde ve bilhassa Tica

ret Dairesinde dosyalar yığılmış; iki, üç sene 
sonra sıra gelmektedir. Ticari dâvaların mem
leketimizin bünyesinde bir iktisadi nizamda 
ne kadar tesir edeceğini Adalet Bakanlığının 
da takdir edeceğine ben kaaniim. Bunun bir 
tek yolu var; ikinci bir ticaret dairesinin ku
rulmasında zaruret Vardır. Yalnız ben bilhassa 
Adalet Bakanlığından şunu istirham ediyorum; 
mevcut bulunan ve çoğalan ihtilâfları hallet
mek için teşkilâtın genişletilmesi değil gönlün 
arzu ettiği bir şey var, bu memleketin sathın
da bunu görmek istiyorum; ihtilâfların esas
larını, ihtilâfların sebeplerini araştırarak bun
ları çoğaltmamanın yoluna gidilmesini gönül
den arzu eder, bunu temenni eder. Şu anda 
gönlüm dolusu meslektaşlarıma her türlü mes
lektaşlık, onlara olan yakınlıktan sıyrılarak 
onların vatan sathında fedakârane vazife yap
tıklarına inanan bir arkadaşınız olarak hâkim
lerimizi, savcılarımızı, adalet mensuplarını •gö
nülden tebrik ve tebşir eder, kendilerinin mem
lekete kararlariyle hayırlı olmasını diler, he
pinizi hürmet ve tazimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır arka-, 
daşlar, okutuyorum. Şüphesiz yeterlik önerge
si Sayın Bakan ile son söz sırasında bulunan 
üyeye şâmil değildir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Yeterlik aley
hinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ha-
zer söz istiyorsunuz: Şimdi yeterlik önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu anlaşılmış ve Ikâfi derecede müzake

re edilmiştir. Müzakerenin kifayetine karar ve
rilmesini arz ve talebederim. '. 

Samsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Yeterlik kabul edildiği takdir
de Sayın Bakan konuşacak, mütaakıben sırada 
bulunan Sayın Ekrem Özden'e son sözü verece
ğim. Yeterlik aleyhinde buyurun Sayın Haz er. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem arka
daşlar, vaktin dar olduğunu biliyorum. Fakat, 
Adalet Bakanlığı gibi geniş bir sahaya hita
beden bir bütçede, arkadaşlar hiç olmazsa 10 
dakika ile tahdidedilen haklarını kullanması lâ
zımdır. Ayrıca zannediyorum, söz almış olan 
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arkadaşlar da bitmek üzere, birkaç kişi kal
mıştır. Binaenaleyh, Sayın Başkanlıktan ve 
Yüksek Heyetinizce tensip buyurulursa bu söz 
almış olan 2 - 3 arkadaş da kısa, 10 dakikayı 
geçmiyen bir müddet içinde noktai nazarları
nı söylemelerinde hem fayda vardır ve hem de 
şimdiye kadar hepimizin şikâyet ettiği sadece 
grup sözcüleri konuşuyor, üyelere imkân ve
rilmiyor şikâyetlerini de bertaraf etmek müm
kün olacaktır. Bu sebeple yeterlik önergesinin 
tasvibedilmeımesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yalnız, Sayın Hazer, gruplar
dan gayri sayın yedi üye konuşmuş, ona dik
kat etmişiz. Bu prensiptir. Sayın altı üye ko
nuşmadan önergeyi zaten oylamayız. Konu
şacak daha dört sayın üye vardır. 

Yeterlik önergesi okundu. Sayın Hazer 
aleyhinde konuştu. Yeterliği oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Saym Başkan, muhterem 
üyeler, Adalet Bakanlığına taallûk eden önem
li konuları, grupları ve şahısları adma konu
şan değerli arkadaşlarım, burada dile getirdi
ler. Ve Bakanlığımın hakikaten üzerine eğil
mesi icabeden pek çok mevzularını salâhiyetle 
işlemiş olmaları itibariyle benim mesaime bü
yük ölçüde ışık tuttular ve yardımcı oldular. 
Bütün arkadaşlarıma bu itibarla teşekkürleri
mi arz etmekle sözlerime başlamak isterim. 

Adaletin memlekette önemi, ne kadar izah 
edilse ve üzerinde ne kadar titrenilse, şüphesiz 
ki, isabetli olacak konulardan birisini teşkil et
mektedir. Adalet konusu üzerinde en çok vatan
daşın ve onun ıstıraplarını dile getiren Par
lâmento üyelerinin en çok şikâyet konuları, 
mahkemelerde ve sair adalet müesseselerinde 
işlerin gönlün ve işin icabettirdiği süratte çık
mamış olması üzerinde tekasüf etmektedir. 

.Şüphesiz adalette sürat, adalette emniyet 
kadar büyük bir unsurdur, faktördür. Geç ta
hakkuk etmiş olan bir adaletin tesiri ve kıyme
ti zamanında ve erken, çabuk tahakkuk etmiş 
olan bir adaletin tesiriyle mukayese edilemiy^-
cek kadar büyük önem ve fark taşımaktadır. 

Bu itibarla adalet, çarkının çok süratli işle
mesi ve bu şikâyetlerin artık maziye karışması 
mevzuu üzerinde Bakanlığımda en büyük hassa

siyet gösterilmektedir. Ve Bakanlığıma aidolan 
konuyu bu görüş zaviyesinden daima ele" alır 
bir istikamette mesaimizi tanzim etmekteyiz. 
Bu konuda bir fikir verebilmek için meseleyi 
nasıl mütalâa ettiğimizi kısaca arz etmek isti
yorum. Şimdi bizde işlerin gecikmesinin başlı
ca âmilleri arasında zikri mümkün olan şunlar 
vardıri Bir defa bize içtimai bünyemize bağlı 
olan sebepler: Fazla dâva gelmektedir. Bir 
fikir vermek için iki rakam arz edeceğim: Se
nede mahkemelere intikal eden dâvanın vasatisi 
iki milyondur ve Yargıtaya intikal eden dosya
ların yine vasati ifadesi 200 bindir. Bu rakam 
başka memleketler ile mukayese edildiği zaman 
hakikaten büyük ölçüde fark gösteren bir ra
kamdır. Binaenaleyh, işlerin gönlün istediği, 
halkın istediği süratle çıkamamış olması bir de
fa iş hacminin çok yüksek oluşundan neşet 
ediyor. İkincisi; mevcut kanunlarımızda bilhas
sa Usul kanunlarımızda adaletin daha emniyet
li tecellisi maksadiyle konulmuş olan usuller, 
vaz'edilmiş olan esâslar işlerimizin bizzarure 
uzamasını intaeediyor. Yani hâkimin elinde ol-
mıyan iş çokluğu ve Usul kanunlarına hâkimi 
bağlayıcı, hâkimi riayete mecbur edici hüküm
lerinin bulunuşu, yani pratik bünyemize uygun 
hükümlerin mevcut olmayışı sebepleri, işin hem 
gecikmesini hem de çok gelmesine mâni olucu 
tedbirlerin mevcııdolmamasmı göstermektedir. 

Bütün bunların dışında, teşkilâtımız iş. hac
miyle ve kanunlarımızın riayete mecbur kıldığı 
usulleri yenmeye yeter derecede teşkilâtımız 
mevcut değildir, işler biraz da bundan uzamak
tadır. Yine başka bir anasebep de hâkimlerimi
zin mesleke alınmadan önce yetiştirilme tarz
larında bâzı kifayetsiz ve üzerinde eğilinmesi 
icabeden noktaların mevcudolduğudur. Mesele
yi bu şekilde mütalâa ettikten sonra tedbirleri 
üzerinde şu noktalarda durmaktayız : 

Evvelâ iş adedini, çok olan iş adedini azalt-
mıya matuf olan tedbirlerimizin uzun vadeli ola
cağı bir vakıadır. Çünkü içtimaî bünyemizden 
neşet eden bu meseleleri yalnız Adalet Bakan
lığı bünyesi içinde alacağımız tedbirlerle halle
deceğimize inanmıyoruz. Buna paralel olarak; 
diğer Bakanlıklar ve yardımcı müesseselerin mem
lekette ihtilâfı çoğaltacak bir psikolojik vasatın 
artmasına mâni olacak tedbirler üzerinde; eğitim 
yolu ile, tenkid yolu ile ve sair tedbirlerle yani 
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yan tedbirlerle meseleyi dâvaların medeni mem
leketlerde mahkemelere intikal ettiği Ölçüler 
içerisinde intikalini sağlıyacak yani, bir mâ
nada işin normale iroamı sağlıyaeak şekilde 
hazırlık yapılması gerekmektedir ki, bu uzun 
vadelidir ve arz ettiğim gibi yalnız Adalet 
Bakanlığını ilgilendirmemektedir. O halde iş 
•adedinin azaltılması, yani ihtilâfların azalması, 
vatandaşın mümkün olduğu kadar ihtilafsız 
yaşama zeminine ve psikolojisine ve zihniyeti
ne götürülmesi mevzuundaki mücadelemizin 
semere vermesini bir taraftan beklerken, bir 
taraftan da mevcudolan işi yenmenin ve ted
birlerini getirmek mecburiyetinde olduğumuza 
inanıyorum. Mevcudolan işi yenebilmek için, 
bir defa hâkimlerimizi işi yenecek şekilde ye
tiştirmek lâzımgeldiği kanaati vardır. Bu nok
taya konuşan arkadaşlarım değinmişlerdir. Ya
ni, bugün tatbik edilmiş olan ve hâkimlerin 
yetiştirilmesine ait staj usulünün kifayetsizli
ğine arkadaş'lamm değinmişleridir. Bu noktada 
tamamiyle kendileriyle mutabakat halindeyim. 
Bunun içindir ki, hazırlamış olduğumuz tasarı
da hâkim yetişecek olan, hâkim ve savcı yeti
şecek olan hukuk mezunlarıma! stajlarını başka 
bir verimli istikamete tevcih ediyoruz. O da 
şudur: Şimdiki halde; hâkim ve savcılar, hu
kuk mezunları müracaat ettikleri zaman iki se
ne süre ile yurdun muhtelif yerlerinde mahke
melerde staj yaparlar ve bu stajı ekseriya ken
di istedikleri yerde yapabilirler. Zaten hâkim
lerimizin işi başlarından aşkın olduğu için staji
yerlerin yetişmesi için her hamgi bir yardımla
rı ekseri ahvalde olmaz. Stajiyer, bu müddet. 
içinde gelir gider ve kendi nasibi kadar, ken
di kabiliyeti kadar ne iktisabederse onunla ik
tifa ederek ve ondan sonra tâyin edilir. Bu şe
kilde yetişmiş olan bir stajiyerin de vazife alır 
almaz birçok noktalarda tereddütler içinde ka
lacağı, müşküllerle karşılaşacağı ve binnetice 
dâvaların süratle intacında kendisinden bekle
nilen verimi sağlıyamıyacağı aşikârdır. Bu ba
kımdan geçirdiğimiz tecrübelerin ışığı altında 
staj iyerlere stajı muhtelif mahkemelere tevzi 
etmek suretiyle yaptırana yenine stajiyerlerin 
hepsini bir yerde toplamak suretiyle iki sene 
süreli bir staj enstitüsü, bir staj akademisi ha
linde meslekin bütün inceliklerini ve bütün 
pratik, nazari ve amelî bilgilerini kendilerine 
vererek yetiştirmenin hazırlığı içindeyiz. Bu 

hazırlığımız arkadaşlarımdan bâzılarının ifade 
ettiği gibi nazari kalmıya mahkûm, tatbikatta 
sadece nazariyata istinadeden ve bu itibarla, 
neticesi semeresiz olacak bir hazırlık değildir. 
Burada iki sene süre ile stajiyer olanlar yani, 
hâkim ve savcılık için staja talibolanlar iki se
ne süre ile; nazari bilgilerini artıracakları gi
bi, amelî olarak da, hâkimliğin ve savcılığın bü
tün icaplarını, o cübbeyi ^iyip, o kürsüye otu
runca, o vazifeye tâyin edilince başına gelecek 
bütün ihtimalleri burada nazara almak sure
tiyle kendileri yetiştirileceklerdir, yani tatbikî 
olarak da, tecrübî olarak da kendileri profesör
lerin, tatbikatçıların ve adliye mıeslekirikı pra
tik bilgilerini ve ilmî esaslarını tamamiyle haz
metmiş olan arkadaşlar tarafından yetiştirile
ceklerdir. Binaenaleyh, biz yetiştirmede bu iki 
senelik süre içerisinde hâfeimleni'mizi ve savcı
larımızı tâyin ettiğimiz aaıman, bir vazifeye ken
dilerini gönderdiğimiz zaman, her müşkülü hal
le muktedir bir tecrübenin içinde yetişmiş ola
rak göndermek imkânını hazırlamaktayız ve 
istikameti budur. Ümidediyoruz ki, bu usulün 
tatbiki sonunda, vazife alan arkadaşlari'mız te
reddütsüz meselelerin üzerine eğilmekte ve işi 
sürüncemeye bırakmadan süratle halletmekte 
muvaffakiyete gideceklerdir. Bunun dışında ha
len meslekte olan, halen vazife başında bulu
nan arkadaşlarımızın temyiz içtihatlarını gü
nü gününe takibedebilmeleri, boş yere bozu ver
memeleri esbabı üzerinde durulmaktadır. Kifa
yetsiz olan neşriyatı daha kifayetli hale getir
mek suretiyle yurdun muhtelif yerlerinde vazi
fe yapan hâkim ve savcılarımızın değişen içti
hatlardan her an en kısa süre içinde haberdar 
etmek suretiyle onları daha verimli çalışır hale 
getirmek ve bu suretle içtihat tereddüdü için
de, meselenin uzaması ihtimallerimi bertaraf 
etmek için hazırlıklar yapılmaktadır. Çalışma
larımız bu istikamettedir. 

Bunun dışında işlerin uzamasını intacetmek-
te olan usuli merasimden bahsetmiştim. Usuli 
merasimi basite irca etmek konusunda gerek 
ceza usulünde, gerekse hukuk usulünde deği
şiklikler hazırlamaktayız. Ceza usulündeki ha
zırlığımız daha ileri safhadadır. Bir - iki ay 
içinde Yüksek Meclislere bu tasarıyı takdim 
edecek durumdayız. 

Düşünceımizin esası şudur: Şayet Meclisler
den iltifat görür de bu hazırlığımız çıkar, ka^ 
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nuniyet iktisab ederse; sorgu hâkimliklerini kal-
dırm'a'k suretiyle tahkikatı daha ika dereceli ba
sit bir haile gelinmek istiyoruz. Sorgu hâkimle
rinin yaptığı tahkikatın bir teminat, üst dere
celi bir tahkikatın içerisinde bir teminat olarak 
mütalâa edildiği bir vakıadır. Bunu kaldırmak 
suretiyle hâsıl olacak teminat noksanlığını da 
savcıların, ağır ceza reisleri bizzat tahkik etme
leri mecburiyetiyle telafi etmek istiyoruz. Ve 
ceza dâvalarım mahkemeye sevk edilmeden ev
vel tamamiyle olgunlaşmış, selâhiyetli ve tec
rübeli savcıların tahkikatı suretiyle tama
miyle olgunlaşmış, ciddî ve mücbir sebepler 
zuhur etmedikçe bir celsede hükme bağlanması 
mümkün hale getirmek suretiyle olgun bir şe
kilde hâkimlerin huzuruna sevk etmek istiyo
ruz. Bunun dışmda hukuk usulünde tadilâtı 
yine aynı görüş ölçüsü içerisinde basite irca 
etmek suretiyle halletmeye çalışıyoruz. Ve 
Yargıtay'a gelen işlerin rakam itibariyle ifade 
ettiği büyük mâna karşısında Yargıtaya gele- j 
cek işleri de mümkün mertebe azaltmanın, bâzı 
kanuni tedbirlerini alıyoruz. Yani hâkimlerin 
mahallinde re'sen, kesin olarak hükmedeceği 
dâvaların adedini, miktarını artırmakla bera
ber; sulh mahkemelerinde'görülecek dâvaların 
da yine müddeabih yönden miktarını yine bir 
ayarlamaya tabi tutmak suretiyle bugünün I 
icaplarına ve memleketin bünyesine ve işleri \ 
gecikmesine mâni olacak bir mahiyette yine \ 
bir ayarlamaya tabi tutuyoruz. ; 

Arkadaşlarımın temennileri ve tavsiyeleri ve j 
bizden istedikleri mevzular üzerine toplu ola- il 
r'ak eğilmekte fayda görüyorum. Çünkü, ko- ij 
nuşmalarm birçoklarında bir irtibat, bir bera- j 
berlik ve benzerlik mevcuttur. Bu itibarla, ;j 
muhterem arkadaşlarımın isimlerini zikretme- 1 
den toplu olarak mâruzâtta bulunursam bunu 1 
anlayışla karşılamalarını bilhassa rica ederim, il 
Hâkimler ve Savcılar kanunun tasarısı hakika- jl 
ten süratle çıkarılması lâzımgelen bir mevzu- jl 
dur. Bunun üzerinde, mahiyetinin bize telkin t 
ettiği önemle ele almış durumdayız ve son saf- ] 
hasma gelmiştir. j 

Yani derhal Yüksek Meclislere sevk edebi- i\ 
İeceğimiz bir olgunluğa ve seviyeye gelmiştir, i 
Yalnız bu tasarının içerisinde hâkimlerin Per- ] 
soırel Kanununa parafe! olarak intibakı meşe- û 
leşi de yer aldığı için sadece bu noktadan Ma- ;| 

liye ile ve Personel Dairesi ile olan irtibatı
mızı, münasebetimizi halletmeye çalışıyoruz. 
Bunun dışında diğer prensip hükümleri tama
men olgunlaşmış ve kabili sevk hale gelmiş du
rumdadır. Bu tasarıda demin arz ettiğim staj 
enstitüsü veya akademisi yer almaktadır. Ay
rıca hâkim ve savcılar için bir yardımlaşma; 
subaylarda olduğu gibi bir yardımlaşma kuru
mu kuruyoruz. 

Hâkimlerin ve savcıların istiklâl içerisinde 
ve huzur içinde çalışmalarının bâzı maddi en
dişelerin dışında kalmalarını sağlamak suretiy
le gerçekleştirmek, daha iyi bir istikamete gö
türülmek lâzımgeldiğine inandığımız için böyle 
bir kuruluş da derpiş etmiş durumdayız. Yine 
bu tasarının içinde arkadaşlarımın da burada 
değindikleri bir konuyu halletmek istiyorum. 
O da adlî teminat, yani coğrafi teminat konu
sudur. Bugünkü tatbikat şöyledir; 60 liradan, 60 
lira ve daha yukarı asli maaşlı, kadro maaşlı 
olan hâkimler, rızası lolmadıkça yeri değiştiri-
lemiyeeek bir teminata bağlanmıştır. Fakat 
bundan daha az maaşlı olan .hâkimler için bu 
teminat yoktur. Yani basit bir ifade ile bugün 
hâkimlerin bir kısmı teminatlı bir kısmı te
minatsızdır. Eğer hâkimler için teminat lazım
sa hepsi için bu teminatın verilmesi, değilse 
hepsi için kaldırılması gerekir. Şimdi 50 lira 
asli maaşlı bir kadroda bir hâkim, 3 üst derece 
alabildiğine göre; 60, 70, 80 alıyor. Demek ki 
80 lira asli maaşlı bir hâkim dahi bugün te
minatsızdır. Tatbikat bakımından kadro esas 
alınmıştır. 60 lira kadrodan itibaren teminat 
başladığı için. O halde 50 lira kadrolu hâkim 
teminatsızdır. 50 lira kadroda da üst derece
leri alabildiğine göre 80 lira asli maaşlı bir 
hâkim teminatsızdır ve aşağısı da teminatsız
dır. Görülüyor ki, meslekte, teminatlı, teminat
sız diye hâkimleri iki smıfa tefrik etmeye, iki
ye tefrik etmeye mecburuz. Ve bu mahzurlu 
bir tatbikattır, adalet bünyesi içerisinde ada
letsiz bir tatbikattır. Bir kısım hâkimlerin 
teminatlı, bir kısım hâkimlerin teminatsız olu
şu; teminatlıların hiç kaldırılamayışı ve diğer
lerinin de her zaman yerlerinin değişmesi gibi 
mahzurları davet etmektedir ve burada temi
natın tatbikattaki mahzurları üzerimde de ar
kadaşlarım gayet net olarak mütalâalarını arz 
etmiş durumdadırlar. Aslında hâkimin teminatı 
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vicdanmdadır, kanunundadır. Yerinin değişip, 
değişmemesinde değildir. Bu itibarla biz, bü
tün hâkimleri dört senelik bir teminat esasına 
bağlamayı düşünmekteyiz ve bu tasarıda bunu 
hazırlamışızdır. Huzurunuza- getireceğiz; tas
vibinize iktiran olursa bütün hâkimler temi
nata bağlanacaktır. 

Şu şartla ki, bu teminat dört sene için mu
teberidir, dört sene sonra gerektiğinde hâkim 
yerinden kaldırılabilecektir. Hâkimi, yerinde 
kaldıracak olan otorite, siyasi otorite değildir, 
yani Bakan değil, Bakanlık değildir. Yüksek 
Hâkimler Kurulu, bu tasarrufu kullanacaktır. 
Yüksek Hâkimler Kurulunun teşekkül ve teret
tüp tarzı da. Yüksek Heyetinizin malûmudur. 
Binaenaleyh, dört sene dolduktan sonra hâkim
lerin yer değiştirmeleri her hangi bir siyasi 
tesirin altında olmadan yapılacağı cihetle de 
bunda teminatın dört seneye indirilmesinde 
hâkimlerin üzerine tesir edecek her hangi bir 
mahzuru mütalâa etmeye mahal olmadığı kanı
sındayız. 

Merkez Teşkilât Kanunu üzerine arkadaşla
rım eğildiler. Çok haklıdırlar. Bizim istırabımız-
dır bu. Merkez Teşkilât Kanununu, sevk etmiş 
durumdayız, arkadaşlar. Hazırlamışız, sevk et
mişizdir. Merkez Teşkilât Kanuniyle bünyemiz
de bir tetkik kurulu kuruyoruz. Yüksek dereceli 
hâkimlerden kurulacak olan bu tetkik kurulu, 
kanunların yapılışında hazırlanışında ve Adliye
ye taallûk eden meselelerin ele almışında ve mü
talâaya bağlanışında bize ışık tutacaktır. Ve ad
liyeye taallûk eden mevzular böylece bir temi
natlı görüşün ve usulün içinde ele alınmış ola
caktır. Ayrıca bu tasarı üe teşkilâtımızı kendi
mize maleder bir duruma geçiyoruz. Çünkü; bu
gün Adliye Bakanlığında çalışan arkadaşlarımı
zın çoğu Bakanlığın malı değildir. Ceza İşleri 
Umum Müdürlüğünde, Hukuk İşleri Umum Mü
dürlüğünde ve hattâ kısmen Ceza Tevkif Evleri 
Umum Müdürlüğünde çalışan kimseler, hâkim
lik ve savcılık kadrosundadır, yetki ile istimal 
edilmektedir. Yani doğrudan doğruya Bakanlı
ğa bağlı kimseler değildir. Bunu artık Bakanlı
ğa bağlanmak suretiyle ve hizmetin icabına göre 
yetiştirici bir usul takibetmek suretiyle, alışında 
ve terfiinde ve istihdamında böyle bir usule tabi 
tutmak suretiyle meseleyi daha verimli ve ciddî 
bir istikamete sevk etmek istiyoruz. , 

Anayasamızın derpiş ettiği Çocuk mahkeme
leri kanun tasarısı üzerinde arkadaşlarım durdu
lar. Bu tasarıyı Yüksek Meclise bir ay kadar ön
ce sunmuş bulunmaktayız. 

Yakında muhterem huzurunuza gelecektir. 
Meseleyi enine boyuna tetkik edeceksiniz. 

. Adlî tabipler meslek için hakikaten üzerinde 
eğilinmesi ieabeden bir konu olarak görülmekte
dir. Arkadaşlarım bunu tetkik etmişler, gayet 
veciz olarak dile getirdiler. Bugün kadrolarımız 
boştur arkadaşlarım. Kadrolarımızın boş oluşu, 
adlî tabipliğe tabiplerimizin itibar etmeyişinden 
neşedetmektedir. ttibar etmeyişleri de diğer ta*-
biplerin istihdam mahallî olan, diğer bakanlık* 
lardaki imkânlarını bizim temin edemeyişimiz
den neşedetmektedir. Onlara paralel bir imkânın 
temin edilmesi için hazırlanmış olan kanun ta
sarısı, Senatonun komisyonunda müzakere edik 
mistir, kabul edilmiştir, yakında, gündeme alın
mak suretiyle müzakere edilecektir. Bunu kabul 
buyurduğunuz takdirde adlî tıp meselemizin bir 
kısmı, halledilmiş olacaktır. Adlî tabipler mese
lesini daha şümullü bir şekilde halletmenin de 
ayrıca hazırlığını yapmaktayız. 

Avukatlık Kanunu hazırdır. Bakanlıkça ha
zırlanmış olan tasarı, avukatları, kendi meslek
leri içinde disipline eden bir meslek haline; avu
katlığı bir meslek haline getirmektedir. Türkiye 
Barolar Birliği kurulacaktır, bu kanunun hü
kümleri itibariyle avukatlarla Bakanlık arasın
daki münasebeti asgariye indiren bir mahiyet ik-
tisabetmektedir. Kendi kendilerini murakabe ve 
kendi kendilerini idare etme esası ve prensibi 
üzerine hazırlanmıştır. 

Ayrıca avukatları sosyal sigortaya bağlıyan 
hükümlerde mevcuttur, bu tasarıda. Tasarının, 
bir hafta on gün içinde sevk edileceğini ümidede-
rim. Çünkü; alâkalı bakanlıkların mütalâaları 
gelmek üzeredir. Tasarıyı hazırlamış göndermi
şizdir. Yalnız Çalışma Bakanlığından yeni bir 
mütalâa için süre istenmiştir. Buna intizar edi
yoruz. Gelir, gelmez bu hazır tasarımızı sevk 
edeceğiz. 

Noterlik Kanunu hazırlığı yapılmaktadır ve 
noterliği bir meslek haline getirmeyi düşünmek
teyiz, bu. tasarı ile. Çünkü; bugün noterlik mües
sesemiz hakikaten üzerine eğilinmesi ieabeden ve 
bize endişe veren birçok noktalarda endişe telkin 
eden bir istikamet almıştır. Bu itibarla bu mes-
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leki, daha emniyetli, çalışabilir ve bir meslek hü
viyeti içinde daima kalmasını mümkün kılacak 
bir istikamette hazırlıklarımızı yapıyoruz. 

45 sayılı Kanunun yani Yüksek Hâkimler 
Kurulunun kuruluşuna aidolan kanunun tadili 
üzerinde çalışmalarımız nihai safhaya gelmiştir. 
Bu çalışmalar arasında Yüksek Hâkimler Kuru
luna bağlı bir denetim organı ihdas ediyoruz. 
Bugün için Yüksek Hâkimler Kurulunun bir de
netim organı yoktur ve hâkimler hakkında yapıl
mış olan şikâyetler, Yüksek Hâkimler Kurulun
dan bir üye mümkün olursa gönderilmek sure-
tijde veya en yakın mahkemelerde vazife gören 
hâkimlerden, hakkında tahkikat yapılacak hâki
min derecesinin üstünde bir hâkime vazife veril
mek suretiyle yapılmaktadır,. Tabiatiyle böyle 
havale suretiyle yapılan tahkikatın verimi, sü
rati azdır, şikâyet mevzuu olmaktadır. Aslında 
tahkik ayrı bir sanat ayrı bir tecrübe istiyen bir 
hususiyet arz etmektedir. Bu itibarla Yüksek Hâ
kimler Kurulunun emrinde bir denetim organı 
ihdas etmeyi, bu kanunun tadili münasebetiyle 
düşünmüş bulunmaktayız ve getiriyoruz. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçme usu
lü, }râni birinci sınıfa yükselmiş olan hâkimlerin, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçmesi usulü, 
tatbikatta mahzurları görülmüş bir usuldür. 
Adedleri, 760 a yaklaşmış olan birinci sınıf 
hâkimler, yurdun muhtelif yerlerinde vazife 
görürken seçim zamanı hepsi buraya gelmek
tedir. Bu suretle masraf ihtiyar edilmektedir. 
Bu suretle, vazi/fe mahallinden ayrılan hâkimle
rin işi aksamaktadır. Sadece bir rey için, 
bir oy kullanılması için böyle bir külfeti ihti
yar etmeye lüzum ve mahal olmadığı kanısı 
ile oyların mahallinde istimalini mümkün kı
lacak bir usul getiriyoruz. 

Ayrıca Basın Kanunu üzerinde bir tadil ge
tirmekteyiz. Bu da cevap ve düzeltme hakkı ile 
toplama mevzuu üzerinde Anayasamızın 42 - 24 -
27 nci maddelerine uyar mahiyette hazırlıklar 
yapılmıştır. Onları da sevk etmek üzereyiz. 

Patronaj Kanunundan bahsetti arkadaşlarım. 
Patronaj Kanununu Meclise sevk etmiş durum
dayız arkadaşlarım. Burada muhterem arka
daşlarımın çoğu adliye binaları üzerinde has
sasiyetle durdular. Şimdi adliye binalarını iki 
türlü mütalâa etmek mümkündür. Birisi ilçe
lerimizde Hükümet konaklariyle beraber mem-

zııcen mütalâa edilmiş olan adliye binaları, yani 
ayni binanın içinde Hükümet konağı, kaymaka-

i mı ve diğer daireleri ve hem de adliye dairele
rini ihtiva eden binalar. Bir de vilâyetlerde 
ve büyük merkezlerde olan müstakil adliye bi
naları, plânımız, Beş Yıllık Plânımız, Hükümet 
binaları için sarf edilecek bir masrafı göstermiş
tir. Ve şimdiye kadar tatbikatta memzucen mü
talâa edilen binalara sarf edilmiştir. Bakan
lığımızdan müstakil bir tahsisat talebi bu esbabı 
mucibeyle tecviz edilmemiştir. Karşılık verilme
miştir. Bu itibarla biz, müstakil adalet saray
larını yapılma imkânından mahrum bir duru
ma girmiş bulunmaktayız. 

İkincisi: Beş Yıllık Plân için, bunun ayrılması 
mevzuunda teşebbüslerimiz vardır ve ayrıla
caktır bunlar. O halde, şimdi bugünü kurtarıcı 
tedbir ne olmalıdır mevzuuna geliyorum: Bu
günü kurtarıcı tedbir üzerinde Bakanlık olarak 
çalışıyoruz. Yani kendimize yeni bir, özel bir 
varidat menbaı bulmak suretiyle bu ihtiyacı 
karşılamak. Bunun üzerinde çalışmalarımız var
dır. Çalışmalarımızda Maliye üzerinde bâzı ih
tilaflı noktalarımız var, onlar tahsisi varidat 
olarak meseleyi mütalâa etmektedirler. Biz em
sal göstermekteyiz. Meseleyi kendi aramızda 
hal ihtiyacı vardır. Çünkü uzun müddet bu bi-
nasızlığı beklemeye tahammülü yoktur. Bu tak
dirde huzurunuza geleceğiz, en iyi şekli de siz 
bulacaksınız. Bugün Ankara'nın hakikaten bü
yük ölçüde bir adalet sarayına ihtiyacı vardır. 
Büyük bir sıkıntı vardır. Hâkimlerimiz sıkıntı 
içindedir. Adliyede işi olan halkımız sıkıntı için
dedir, icra dairelerimiz hakikaten perişan du
rumdadır. Bu bakımdan meseleyi daha fazla 
uzatmaya tahammülü olmıyan bir mesele mahi
yetinde mütalâa etmek suretiyle ele almak is
tiyoruz. Bir çıkar yol mutlaka bulacağız arka
daşlarım. 

i 

Yurdun muhtelif yerlerindeki adalet binala
rımızın ihtiyacını ve perişan durumunu burada 
dile getirmeye lüzum görmüyorum. Çünkü he
piniz bunu iyi olarak biliyorsunuz. 

Bâzı arkadaşlarım, Bakanlığım tarafından 
çıkarılmış olan kararname üzerinde durdular 
ve iki şahsın niçin yerinin değiştirildiğini bir 
arkadaşım sordu. Bir arkadaşım da umumiyet
le kararnamede hangi esasların göz önünde tu
tulduğunu ifade etti. 
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Arkadaşlar, Adalet Bakanlığında işin icabı 

olarak senede 4 - 5 bazan 6 kararnamenin çık
ması teamüldendir. Hayat durmaz, icaplar dur
maz ve kararnameler çıkar. Benim çıkardığım, 
yani Bakanlığımın son çıkardığı ve bugün bu
rada Sual konusu olan kararnameden önce çı
karılmış olan kararname ile bu kararnamenin 
arasındaki müddet farkını ifade etmek icabe-
derse, altı ayı tecavüz etmiştir. Yani karar
name şimdiye kadar normal olan süreler içer
sinde çıkmamıştır, gecikmiş bir kararnamedir. 
Sebebi, seçim devresi içersimde tarafsız bir Ada
let Bakanının vazife başında oluşu bir ka-
rararname çıkarmada imsakini icabettîrm iştir. 
Ama adalet çarkının dönüşü, arz ettiğim gibi, 
senede 5 - 6 kararnameyi çıkarmayı icabettir-
mesi itibariyle bu kararname, 6 aylık bir ge-
e'kme ile çıkmıştır. Bu itibarla, bu sırada bir 
kararname çıkmış olması bir ihtiyacın mah
sûlüdür. Her hanf?i bir maksadın imali değil
dir. Kararnamede esaslar; talep, hastalık uzun 
süre kalış, müfettiş raporları ve nihayet hiz
metin icabı gibi sebeplere dayanmaktadır ve 
bu sebepler daima istimal edilen kararnameler
de nazara alman ve mâruf tâbiri ile müteamel 
olan esaslara dayanmaktadır. 

îki savcının niçin kaldırıldığı konusu, bu
rada sebepleri üzerinde izahat vermeyi mah
zurlu telâkki ederim. Çünkü kişilere taallûk 
eden konuları bu kürsüden ifade etmeyi 
bir Bakan olarak mahzurlu gördüğümü arz 
ederim. Fakat her halde bir ciddî sebebe da
yanmaktadır. Bunu soran arkadaşım emre
derse kendisine özel olarak arz ve izaha hazı
rım. 

Arkadaşlarım, ceza ve tevkif evleri üzerinde 
durdular; ceza ve tevkif evlerimizin bugünkü 
durumu üzerinde kısa bir mâruzâtta bulunmak 
icabederse, meseleyi şu şekilde özetlemek müm
kündür : 

1964 yılında 21 bin mahkûmun 10 bini, 
yani, aşağı - yukarı yarısını çalıştıracak bir du
ruma ceza evlerimiz gelmiştir, arkadaşlarım. Bu 
senenin nisbeti de, artık bu yarıyı rahatlıkla 
ifade edebileceğimiz bir seviyeye gelmiştir. Baş
ka bir deyimle, mevzuu iyi ifade edebilmek 
için, başka bir deyimle şöyle bir rakam arz 
etmek isterim : 

1950 yılında iş yurdu ve iş esası üzerinde 
mevcut ceza evimizin adedi 29 dur. Bugün, 

bu aded 96 ya çıkmıştır ve mütemadiyen bu 
istikamette Adalet Bakanlığı verimli bir faaliye
tin içindedir. Yine bir fikir vermek için bir 
rakam arz etmek isterim; 1964 yılında iş gören 
hükümlere ödenen meblâğın miktarı, 3 milyon 
824 bin küsur liradır. Bu yıl içinde ayrıca 
verilmiş olan primin yekûnu 270 bin liradır. Bu 
yıl içerisinde mahkûmların aldıklarından ta-
surufları ve bankaya koymuş oldukları meblâ
ğın miktarı da 341 bin liradır. Görülüyor ki, 
mahkûmları, mahkûmiyetin icaplarına uygun 
bir şekilde yetiştirmek, çalıştırmak ve hapisa-
neden çıktıkları zaman bir ise sahibolacak bir 
şekle sokmak, neye mütevakkıfsa bunlar üze
rinde maddi ve mânevi imkânlarımızın ölçüsü 
ile mütenasibolarak gayret sarf edilmektedir. 
Ayrıca sevk edilmiş olan Patronaj Kanunu ile 
tahliye edildikten sonraki, durumu da kontrol 
ve yardım elini uzatma şeklinde, iş bulmasına 
yardımcı olmak şeklinde bir takibe tabi tutul
maktadır. 

Uyuşmazlık mahkemelerinin durumu üzerin
de arkadaşlarım tevakkuf ettiler. Bunun üzeri
me yapılmış olan hazırlık, tasarı Meclise sevk 
edilmişken geri alınmıştır, bâzı düzeltmeler ya
pılmıştır, yakında sevk edilecektir. 

Oyun makinaları üzerinde durdu bir arka
daşım. Bu doğrudan doğruya benim Bakanlı
ğımı ilgilendiren bir konu değildir. Bakanlığımı 
ilgilendiren ciheti mahkemelerin kumar saydığı 
mevzular üzerindeki içtihadı bütün mahkemele
re duyurmak, tatbikatın buna göre ayarlaması
nı sağlamaktan ibarettir. Temyiz Mahkemesi, 
para almak suretiyle işliyen makinalardaki oyu
nu kumar saymış ve bu Temyiz Mahkemesinin 
kararı mahkemelere süratle duyurulmaktadır. 
Ve daha evvel alınmış olan hükümler üzerinde 
de bir tetkik yapılmaktadır. Yani bizim zavi
yemizden, Bakanlığım zaviyesinden mevzua ve
rilecek önem ve hassasiyet verilmiştir. 

Cürmü meşhut tahsisatının kifayetsizliğini 
muhterem arkadaşlarım biliyorlar. Bu, bizim 
için bir üzüntü konusudur. Bu tahsisatın kifa
yetsizliği dolayısiyle birçok borçlanmalar ol
muştur.- Gene bu tahsisatın kifayetsizliği dolayı
siyle de müzaheret bürolarının işlemesi aksa
maktadır. 

Bütçe konuşmalarında muhterem komisyona 
meseleyi arz ve izah ettik. Arkadaşlarımız yar
dımcı fikirler serd ettiler. Fakat bütçenin den-
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sesini bozmamak gibi -bir endişe ile bu sene bu 
taleplerimiz revaç görmedi, vuyii kabul görmedi. 
Fakat önümüzdeki sene, bu şikâyetleri önliye-
cek bir şekilde bütçe hazırlığını yaparak mese

l ey i halletmeye çalışacağız. 
Arkadaşlarım, Af ve Seçim kanunları üze

rinde tevakkuf ettiler, hassasiyet gösterdiler. 
Her iki kanunu biz sevk etmiş durumdayız. 
Bu kanunlar komisyonlarda görüşülmektedir. 
Af Kanunu, yarın Adalet Komisyonunda tekrar 
görüşülecektir. Seçim kanunu için bir Karına 
Komisyon kurulmasına Meclis karar vermiştir 
binaenaleyh komisyonlara intikal etmiş ve bin-
ııetice huzurunuza gelecek bir konu üzerinde iki 
kanun tasarısı, üzerinde, muhtevaları üzerinde 
burada uzun uzun arzı malûmat etaıek suretiyle 
vaktinizi almaktan' içtinabediyorum. Çünkü 
bunlar huzurunuza geldiği zaman enine boyuna 
tartışılacaktır. Biz mütalâalarımızı, düşünceleri
mizi arz edeceğiz, sizler, bu kanunlara en iyi 
şekli şüphesiz vereceksiniz. Fakat şu kadarı
nı ifade edeyim ki, bu kanunların hazırlanış 
ve sevk edilişinde, arkadaşlarımın, burada dile 
getirdikleri şüpheyi mucip her hangi bir durum 
yoktur. Hükümetten sevk edilen kanunların en 
iyi şeklini Meclisler bulacaktır ve tadilleriyle 
tasarrufları ile onu memleketin bünyesine, şart
larına en uygun şekle koyacaktır. Bu itibarla 
üzerinde bol bol tartışacağınız bir konuya uzun 
vakit sarf etmek suretiyle kıymetli dakikaları
nızı, almaktan içtinabediyorum. Meseleyi, zama
nı gelince beraberce mütalâa ederiz. O zaman 
Hükümetin düşüncelerini arz ederim, sualleri
nizi, cevaplandırmaya çalışırım. Sizleri tatmin 
etmeye çalışırım. Müzakeresinde emrinizdeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet bütçesi dolayı-
siyle burada mütalâa serd eden kıymetli arka
daşlarıma ve bütün heyetinize teşekkürlerimi 
arz etmeyi bir vazife telâkki ederim. Adaletin 
süratli, emniyetli ve tarafsız işlemesi bizim için 
en büyük arzudur ve bunu temin için bütün dik
katimizi sarf edeceğimize itimat buyurmanızı 
rica eder, hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sual sormak istiyen? Yok. 
Sayın Bakan sual sormak istiyen olmadığına gö
re buyurun. 

Sayın Özden, müddet geçmiştir saat 19 ol
muştur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Uzun sür-
miyecek efendim. 

BAŞKAN.— Pekiyi buyurun. 
EKREM ÖZDEN (îstanbul) — Sayın; Baş

kan, muhterem üyeler, 
Muhterem bir doktor arkadaşımın hâkimler 

hakmda burada söylediklerini teessürle karşı
lamamak mümkün değildir. Hemen söyleyim 
ki, bu gün hâkimlerimiz feragatle, memleket 
aşkı ile çalışmaktadırlar. Bâzı usulsüz hareket 
edenler olabilir. Bunları düşünerek bütün- bir 
camiayı töhmet altında bırakmak: doğru sayıla
maz. Bu gibi ithamlardan daima tevakki et
meliyiz. 

Muhterem üyeler; 
Adliye bütçesinin Yüksek Senatomuzda mü

zakeresi. şimdi bitmek üzeredir. Şu, sırada, bâzı 
Anayasa meselelerini toplu olarak yüksek huzu
runuza getirmek ve Adalet Bakanlığından bâzı 
temennilerde bulunmak istediğim için söz al
mış bulunuyorum. 

Bâzı konuları, düşüncelerinize arz ederken 
bunların şahsi fikirlerim olduğunu da ifade et
mek isterim. 

Kıymetli arkadaşlarım; Yeni Anayasanın 
getirdiği müesseselerden biri. de Yüksek Hâkim
ler Kuruludur. Kanun ve vicdan dairesinde 
kimseden ve hiçbir siyasi teşekkülden irkilme
den Türk Milleti adına hak ve adaleti tevzie 
memur Türk Hâkiminin istiklâl ve hürriyetini 
sağlamak emeliyle Anayasanın 143 ncü mad
desi tedvin edilmiştir. Hâkimlerin terfi, t ây inve 
cezalandırılmaları hususlarının kendilerinden 
teşekkül etmiş yüksek bir kurula tevdi edil
mesindeki isabet aşikârdır. 8 asil, 5 yedek üye
den müteşekkil, Yüksek Hâkimler Kurulunu 
benim şahsi kanatime göre siyasi organlara seç
tirme usulünden vazgeçmek lâzımdır. Bu usulün 
hangi hukukî sebeplerle Anayasaya alındığını 
anlamak da pek kolay olamamaktadır. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun 
yüksek mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bun
larda üye olma şartlarını kazanmış kimseler 
arasında gizli oyla üye taım sayısının salt; çoğun
luğunu bularak 3 üye seçilmesi kanun: icabıdır. 
Münhal bulunan üyeliğe 2 senedenberi 93 oyun 
bir araya getirilememesi neticesinde Senatomuz
da bu seçimi yapmak mümkün olamamıştır. 

Demekki biz, birçok kıymetli ve kudretli 
namzetler arasından 2 senedenberi bir tefrik 

1 yapamıyaeak duruma düşmüş; bulunuyoruz. Bu-
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nmı sebebi aşikârdır. Şu veya bu namzetiıı şu 
veya bu partiye mensubelduğu. gizlice fısıltı ile 
kulaiklariimıza gelmektedir. Bu söylenti, oylara 
müessir oluyor açıkçası budur ne neticede oylar 
dağılarak bu hal doğuyor. Bu siyasi damgalar 
belki de haksız: olarak bir ayırıma tabi tutu
lan bu muhterem adayların seçim neticesini böy
le siyasi kurumlara ve hüviyetlere bağlamanın 
doğru olmıyacağı kanaatindeyim. 

Hele uzun yıllar, bu seçimin siyasi çevrelerde 
bir çalkantı halinde devamı adalet camiasının 
teessürünü mueibolmaıktadır. Söz buraya gel
miş iken önemli bir noktayı da işaret etmek is
terim. 

Bu itibarla Senato ve Millet Meclisindeki 
Yüksek Hâkimler Kurulunun 3 er üye seçimi
ni öngören Anayasamızın 143 ncü. maddesinde
ki bu fıkranın kaldırılmasını ve bu üyelerin, 
diğerleri gibi Yargıtay Gkmel Kurulunca veya 
birinci sınıfa, ayrılmış hâkimler topluluğu tara
fından seçimine terk etmenin en doğru bir usul 
olacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna dair buradaki 

izahatımın ışığı altında aynen Anayasa Mahke
mesinin kuruluşuna ait yasanın 145 nci madde
sine de değinmek isterim; bunu da mahzurlu 
görüyorum. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun bir kısım üye
lerinin- Senato ve Millet Meclisinden seçilmesi 
usulü de doğru değildir. Anayasanın 127 nci 
maddesinin son fıkrasında, «Kamu iktisadi te
şebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
denetlenmesi, kamınla düzenlenir» denilmekte
dir. Halbuki buna-müsteniden yapılan 468 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi; bu denetlemeyi 2 
kısma ayrılmış (tıpkı bütçede olduğu gibi) bir 
kısmı Senatoda 2 iıci kısmı Millet Meclisinde 
olmak üzere her iki Mecliste ayrı ayrı tetkike 
tabi tutulmuştur. 

Kamu iktisadi Karma Komisyonunca hazır
lanan rapor üyelere tevzi edildikten sonra mü
zakere ve karara bağlanması, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birleşik oturumunda yapılmalıdır. 
Evvelâ Senatoda sonra aynı şeyin tekrar Mil
let Meclisinde müzakere edilmesi bu murakabeyi 
hem uzatmakta ve hem de fuzuli bir zaman za-
yiine sebebiyet vermektedir. 

Bu itibarla, Adalet Bakanlığı bu husustaki 
tecrübeleri de göz önünde tutarak 468 sayılı 

Kanunun tadili için bir tasarı ile Meclise gel
mesi doğru olur kanaatindeyim. Bu hususdaki 
Hükümetin noktai nazarını anlamak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçenin müzakeresi meselesine gelince bu

nun hakkında da bir iki sözüm vardır; 
Bütçenin Karına Bütçe Komisyonunda mü

zakeresi kısa zamanda ikmâl edilerek evvelâ 
Senatoya ve sonra da Millet Meclisine sevk edil
diği malûmunuzdur. Anayasanın 94 ncü madde-
desi sarihtir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
2 organı vardır, biri, Cumhuriyet Senatosu di
ğeri Millet Meclisi, tasarıyı müzakere ve karara 
bağlama yolu, bunların evvelâ Millet Meclisin
de konuşulup Senatoya gönderilmesi şeklinde 
olduğu halde, bütçenin bunun tersine olarak 
evvelâ Senatoya sonra Millet Meclisine gitmesi 
zamanın israfına ve bunun üstünde de lüzum
suz bir çalışmaya sebebiyet vermektedir. 

Halbuki, Devletin ve Hükümetin en mühim 
bir meselesi olan plâna dayanan bir senelik büt
çenin tetkik ve karara bağlanması Türkiye Bü
yük Milelt Meclisi birleşik toplantısında ya
pılması bu mahzuru ortadan kaldıracaktır. 

Dün gece saat 4,30 a kadar çalışma ve bun
dan sonraki günlerde bu şekilde çalışmamız işa
ret ettiğim noktaları teyidetmektedir. Zaman 
kısalığı zamanın uzun saatlere yürümesi mese
lesi bizi epeyce yormakta ve meselelerin üzerine 
kuvvetlice eğilmekten menetmektedir. 10 gün 
içinde muazzam bir bütçeyi çıkarmak Senato 
için kolay olmamaktadır. Halbuki Millet Mec
lisindeki mesai ile birleştirerek bir ay içinde 
bir Şubat'tan bir Mart'a kadar müştereken büt
çenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzake
resi nihai kararlara varılması elbetteki faydalı 
olacaktır. 

Bu itibarla Anayasamızda tadil zarureti var
dır. Bu teknik meselelerdir. Anayasanın diğer 
hakları ve teminatı elbetteki mahfuzdur. Ona 
hiç kimsenin bir diyeceği yoktur. 

Temyiz Mahkemesinde sürat hakkında biraz 
durmak istiyorum. Sayın Bakan bunun üzerin
de de durmuştur. 

Geçen sene 5 nci ayda murafaasına girilmiş 
olan bir dâvanın henüz kararı verilememiş oklu
ğu bildirilmektedir. 

Murafaa dosyaları çok geç zamanlara talik 
edilmektedir. Bilhassa Temyiz' Ticaret Dairesi-
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nin ve Temyiz 4 neü Hukuk Dairesindeki ve 
üstünde olan Hukuk Umumi heyetindeki işler 
çokluğundan dolayı senelerdenberi sürüneemode 
kalmaktadır. Bunlara bir tedbir bulmak lâzım
dır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda yeni icaplara, 
memleket ihtiyaçlarına göre bâzı tadiller icabet-
mektedir, ki Sayın Bakan bunun üzerinde du
rulduğu müjdesini bize vermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Avukatlık kanunu, 
halen Millet Meclisine gelmemiştir, ihtilâflar 
vardır. Avukatlar camiası memleketin içinde 
aileleriyle birlikte büyük bir yekûn tutmakta
dır. Bunları Adalet Bakanlığının sultasından 
kurtarmak zamanı gelmiştir. Barolar, Adliye 
Vekâletinin emrinde olamaz. Barolar müstakil 
olmalıdır. Bu yönden meseleyi mütalâa ederek 
ve avukatların sosyal yardımları da düşünüle
rek kanunu tedvir etmek elbetteki bizim için 
zaruri olacaktır. 

Saym Başkan teşekkür ederim bana zama
nında süz verdiniz, Sayın Adalet Bakanının da 
izahatına teşekkür ederini. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin memleketimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek 
hepinizi saygı ve sevgilerle selâmlarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

(A/ l ) Cari harcamalar 

11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

100 000 

12.000 Personel giderleri 8 902 573 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 56 655 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 92 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 251 572 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 21 413 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 19 205 002 

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

35.000 Sosyal transferler 30 732 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 193 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı bütçesi bitmiştir. Millete 
hayırlı olsun saat 20,30 da toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/7; Cumhuri
yet Senatosu 1/619) (S. Sayısı : 717) , 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçesinin maddelerine geçlimş önerge
ler dikkate alınarak komisyona gönderilmiştir. 
Komisyondan iki önerge gelmiş ve bir önerge de 
yeniden verilmiş bulunmaktadır. Maddeleri sıra
sı ile okuyacağız; sırası geldiği zaman önerge
ler işleme tabi tutulacaktır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün cari harcamaları için (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 4 305 352 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 9 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 10 220 443 lira ki, toplam olarak 
14 525 804 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — A / l , A/2 ve A/3 işaretli cetvelleri 
okutuyorum. (A/ l , A/2, A/3 sayılı cetvellerin 
bölümleri ayrı ayrı okunarak kabul edildi) 

1 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(1 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 14 525 804 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

(B) işaretli cetveli okutuyo-BAŞKAN 
ram. 

(61, 62 63 ve 72 bin nci bölümler okunarak 
oylandı ve kabul edildi.) 

BAŞKAN — Maddeyi (B) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1966 yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1966 bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün kuruluşu hakkındaki, 30 . 5 . 1941 tarih
li ve 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1966 bütçe yılında kullanılamaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup da 
Muhaselbei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğraş ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve 
ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (/A2 ve (A/3) 
işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden (Geçen yıl
lar borçları) maddesine, Maliye Bakanlığınca ak
tarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... Ka<bul edil
miştir. 

MADDE 7. — Basımevi gelirleri, profesyonel 
takımların yapacakları yarışmalardan elde edi
lecek gelirlerden federasyon payı, futbolda müş
terek bahis hâsılatımdan elde edilecek gelir, 
spor tesisleri işletmelerinden ve spor faaliyetle
rinden elde edilecek gelirler, bir taraftan bağlı 
(B) işaretli cetvelin 61.000. 62.000 ve 63.000 nci 
bölümlerine gelir, diğer taraftan bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin 12.911, 12,912, 14.571, 
14.572, 14.573 ve 15.921) nci (A/2) 
işaretli cetvelin ilgili, (A/3) işaretli cetvelin 
32.100 ve 34.720 nci maddelerine ödenek kaydı
na, Maliye Bakanı yetidlidî" 

Ayrıca özel talimatnamesi gereğince bölgeler 
paylarından ve bölge spor faaliyetlerinden elde 
edilecek gelirlerin hağlı (B) işaretli cetvele ge
lir ve (A/3) işaretli cetvelin 34.260-nci maddesi
ne ödenek kaydına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan kı
sım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dai
resinde gelir ve Ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Dikkate alınması kabul edilip, 
Komisyona giden önerge üzerinde komisyonun 
hazırladığı raporu okutuyorum. 

Yüksek iSena'to Başkanlığına 
Beden Terfbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 Büt

çe Kanunun 7 nci maddesinin tadili hakkındaki 
takrir incelenmiş, ve bu maddeye aşağıdaki ter
tiplerin ilâvesi Komisyonumuzca uygun görül
müştür. Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
İsmet Sezgin 

(İlâve edilecek tertipler, 12.871, 15.923, 
15.926,16.116) 

BAŞKAN — Bu şekliyle önergeyi kabul et
miş olan komisyon raporunu oylarınıza sunu
yorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddede değişiklik yapılmak üzere ay
rıca yeniden bir önerge vardır, okutuyorum. 
ilâve yapılmak istenmektedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün ku

ruluş ve gayesi ve hizmet maksadı tamamen 
amatör sporun gelişmesi ve ilerlemesi istikâme
tine matuftur. Bu konuda pofesyonel hizmet
ler ve faaliyetler için bir hüküm mevcut değil
dir. 

Profesyonel futbol takımlarının yaptıkları 
müsabakalardan elde edilen hasılattan belediye 
vergisi, Beden Terbiyesi Bölge ve stad hisseleri 
çıkarıldıktan sonra geriye kalan ve tamamen 
kendilerine aidolan paralardan kendi rıza ve 
muvafakatleriyle % 5 bir hisse kesilerek; bir 
fonda toplanmaktadır. Bu paralar profesyonel 
hizmetlerin yapılması ve sporcuların kulüple
riyle vâki ihtilâflarından ücretlerinin ödenmesi 
ve buna mütedair profesyonel ihtiyaçların ya
pılması teminen sarf edilmektedir. 

Özel bir yönetmelik ve murakabe sistemi içe
risinde devam eden bu fonun bütçenin içerisine 
alınarak sarfı bir müddetten beri devam etmekte 
ve bu yüzden tatbikattan çeşitli zorluklar doğ
duğu ani aşılmaktadır. 

Devlet gelirleriyle hiçbir ilgisi olmıyan ve 
tamamen kulüpler maç hasılatı olarak kabul' 
edilen ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesinin 7 nci maddesinde profesyonel takım
ların yapacakları yarışmalardan elde edilecek 
olup 1966 bütçesinin 61.270 ve 14.572 nci bölüm
lerde yer almış olan bu gelir ve giderin bütçe
den tamamen çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu 
Mehmet Gamlıca 

Sinop 
Suphi Batur 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Manisa 
Emin Acar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Enver Kök 
Afyon K. 

Rasim Hancıoğlu 

Çankırı 
Hazım Dağlı 
Zonguldak. 

T. Remzi Baltan' 
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Tabiî Üye 
Ş. Özkaya 
Trabzon 

R. Zaloğlu 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 
Sabit Kocabeyoğlu 

Mehmet Pırıltı 
R. Karakaş 

Mustafa Dinekli 
M. Ali Demir 

Celâl Ertuğ 
(Okunamadı) 

Sadık Artukmaç 
A. Çekemoğlu 

H. Kalpaklıoğlu 
A. Çetin 

Sıtkı Ulay 
Yusuf Demirdağ 

içel 
C. Tevfik Okyayuz 

(Okunamadı 

Abdülkerim Saraçoğlu 
Nejat Sarlıcah 

II. Oğuz Bekata 
Ekrem Özden 
Orhan Akçal 
Zihni Betil 

Abdurrahman Kavak 
Safa Yalcuk 

Mehmet Ünaldı 
Cevat Açıkalm 
(Okunamadı) 

Necip Seyhan 
(Okunamadı) 
Galip Avşar 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYON BAŞKAN-

VEKILÎ I. CENAP EGE (Aydın) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Biraz önee dışarıda komisyon 
lîatılaeağını "ifade ediyordu. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYON BAŞKAN-
VEKİE1 I. CENAP EGE (Aydın) — Mev
cut önergeye katıldık. 

BAŞKAN — Demekki önergenin dışında. Bi
raz Önce dışarıda böyle bir önerge hazırlandığı 
ve komisyonun iltihak edeceği ifade ediliyordu. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYON BAŞKAN-
VEKİLİ I. CENAP EGE (Aydın) — Ben 
şahsan sözcü değilim fakat şahsan ben katılmı
yorum. 

BAŞKAN — Nerede sözcü efendim. Komis
yon başkan veya sözcünün bulunması lâzım. 
(Grup toplantısında sesleri) 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) •=- Efen
dim müsaade ederseniz geri alalım, arkadaşımız 
geldiği zaman tezekkür edelim. 

BAŞKAN — Peki komisyon istemektedir. 
Komisyon istediği takdirde komisyona veril
mektedir. 

Diğer maddelere ıgeç elim: 
MADDE -8. — Gider bölümlerinden yapıla

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

BAŞKAN — Değiştirge önergesi vardır, ko
misyona gitti, komisyon bir rapor hazırlamıştır, 
rapor okunacaktır: 

Yüksek Senato Başkanlığına 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 büt

çesinin (R) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki takrir incelenerek- aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi Komisyonumuzca da uy
gun görülmüştür. 

Saygılarımızla. 
Bütçe Karma Komisyon Başkanı Sözcü 

Aydın Sakarya 
İsmet Sezgin Nuri Bay ar 

«Bölgelerin personel ücret ve aylıkları ile 
sosyal yardımlar kesimine dâhil giderleri, spor 
faaliyetleri giderleri, kırtasiye, yakacak, aydın
latma, su, temizlik ve kira giderleri 10 milyon 
lira dâhilinde kalınmak üzere bu tertipten kar
şılanır.» 

BAŞKAN — Simidi bu önerge ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü Busesinin (R) cet
velinin 38 nci sayfasının yatırımlar kısanının 
son iki satırında değişiklik olacaktır. Yani şu 
şekilde: . -

«Bölgelerin, personel ücret ve aylıiklariyle, 
sosyal yardımlar kesimine dâhil giderler, spor 
faaliyetleri giderleri; kırtasiye, yakacak, ay
dınlatma, su, temizlik ve kira giderleri 10 mil
yon Türk lirası dâhilinde kalmak üaere bu ter
tiplerden karşılanır.» Şeklinde olacaktır. Komis
yon?.. Katılıyor. Hükümet?.. Işıtira/k ©diyor. Ma
liye?.. iştirak ediyor. İlgili Baklan?.. İştirak edi-
yor. 

Maddeyi (R) cetvelinde değişen hu kısmı 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. Yü
rürlük maddeleri vardır. Ancak yedinci madde 
için mâruzâtınız olacak mı sizin? Biraz önce 
komisyona gönderilen, şimdi gelen önerge hak
kında?.. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanını, 
zatıâliniz de daha önce ifade ettiniz. Bu durum 
Anayasanın 94 ncü maddesinin son fıkrasına 
aykırıdır. Gelir azaltıcı mahiyettedir. Bu yüz
den bu takröre iştiraik etmeye Anayasaya göre 
imkân yoktur dedinâz. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı ifade etmi
yor. Komisyon Sözcüsü şey yapmışlardı... 
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanını, 
Sözcümüz de benimle aynı kanaattedir. Zatıâli-
niz de aynı kanaatte olduğunuz kanısındayım. 

BAŞKAN — Evet, önergenin dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiy enler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

7 noi maddeyi komisyonun biraz önce ge
tirdiği ve Yüksek Heyetinizce kabul edilen de
ğişikliği ile okuyup oyunuza arz edeceğim: 

MADDE 7. — Basımevi gelirleri, profesyo
nel takımların yapacakları yarışmalardan elde 
edilecek gelirlerden federasyon payı, futbolda 
müşterek bahis hasılatından elde edilecek gelir, 
spor tesisleri işletmelerinden ve spor faaliyet
lerinden elde edilecek gelirler, bir taraftan bağ
lı (B) işaretli cetvelin 61.000, 62.000 ve 63.000 
ncü bölümlerine gelir, diğer taraftan bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin 12.871, 12.911, 12.912, 
14.571, 14.572, 14.573, 15.921, 15.923, 15.926 ve 
16.616 ncı, (A/2) işaretli cetvelin ilgili, (A/3) 
işaretli cetvelin 32.100 ve 34.720 nci maddele
rine ödenek kaydına, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ayrıca özel talimatnamesi gereğince bölge
ler paylarından ve bölge spor faaliyetlerinden 
elde edilecek gelirin bağlı (B) işaretli cetvele 
gelir ve (A/3) işaretli cetvelin 34.260 ncı mad
desine ödenek kaydına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan 
kısım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi değiştirilen şekliyle 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmliyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi 
açık oylarınıza arz edilecektir. 
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F) Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi : 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
C. H. P. Grupu adına Sayın Cemal Yıldırım, 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Suphi Kara
man, A. P. Grupu adına Sayın Emin Durul. 

Şahısları adına Sayın Mustafa Yılmaz In-
ceoğlu lehinde, Sayın Tekin Arıburun üzerinde, 
Sayın Muzaffer Alankuş üzerinde, Sayın Enver 
Bahadırlı, siz lehinde, aleyhinde, üzerinde i . 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde, Sayın Ayrım üzerin

de, Sayın Alâedddn Çetin üzerinde, Sayın Öz-
tünkçine lehinde, Sayın Dağlı lehinde. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
C. H. P. GRUPU ADINA CEMAL YILDI

RIM (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; Millî Savunma Ba/kanlığıımız Büt
çesinin görüşülmesi dolayısiyle C. H. P. Senato 
Grupu adına hepinizi, Sayın Bakanı, Silâhlı 
Kuvvetlerin kıymetli temsilcilerini saygı ile se
lâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Millî Savunma Bakanlığı 1966 senesi bütçesi 

üzerindeki görüşlerimiz; huzurunuzdaki bütçe ta
sarısında, Silâhlı Kuvvetlerimiz için ayrılmış 
olan ödenek, 3 milyar 377 milyon Türk lirasıdır. 
Yüksek Askerî Şûranın, bu bütçe üzerindeki 
esaslı ve ciddî çalışmalariyle bir kısım tasarruf
lardan sonra, yani mümkün olan tasarruflardan 
sonra Millî Savunma Bakanlığınca, Hükümete 
yapılan bütçe teklifi ise, 3 milyar 873 milyon Tl. 
sı idi. 

Arkadaşlar, huzurunuzdaki bütçe ile ciddî 
ihtiyaçlara dayanan hakikî savunma bütçesi ara
sında 495 milyon liralık bir açık görmekteyiz. 
Bu açığın 221 milyon lirası, üç aylık personel 
maaşlarında idi. Fakat sonradan Komisyonda 
değişiklik yapılarak 60 milyon lirası giyecek, 
97 milyon lirası yiyecek, 59 milyonu savaş gereç
leri masraflarından kısılarak bütçe bu şekilde 
değiştirilmiştir. Yine bu açığın 495 milyon lira
lık açığın, 212 milyon lirası sefer stokları, 50 mil
yon lirası da Deniz Kuvvetlerine muhrip satm-
almması için gerekli olan tahsisattır. Hükümet, 
bütçe gelirleri müspet inkişaf gösterdiği takdir
de, yani şarta bağlı bir taahhüt, bütçe gelirleri 
müspet inkişaf göstermezse bu para verilmiye-
cek. 495 milyon liralık bir ek ödenekle bu ihti
yaçları karşılamayı taahhüdetmektedir, 
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Arkadaşlar, hiç değilse, Silâhlı Kuvvetler Büt
çemizde ciddi ve açıkça görüşlerimizi ve hakikat
leri ortaya koymalıyız. Şöyle demeliydik; Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesinin ihtiyacı ve büt
çesi; 3 milyar 900 milyon liradır, bunun 3 mil
yar 400 milyon lirasını bütçeye koyduk. 400 mil
yon lirasını da savunma istikrazlariyle temin ede
ceğiz. Gevşek hazırlanmıştır, bütçe. Bir bütçede, 
yiyecek, giyecek gibi fasılların, karşılıksız ve ek
sik bırakılması, garip bir bütçe tatbikatıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Askerî Personel Kanu
nu tatbikatı neticesinde aylıklardaki artış, mah
rumiyet bölgesi* kıta tazminatı ödenekleriyle sa
vunma bütçesinde 200 milyon liranın çok üstün
de, yeni bir ihtiyaç meydana gelmekte ve bu he
sapların dışında mütalâa edilmektedir. 

Şimdi, Sayın Bakanımızdan rica ederek so
ruyorum; 

Elimizdeki bu bütçe Silâhlı Kuvvetlerimizin 
her türlü vazifelerine imkân verecek her çeşit 
ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede bir bütçe mi
dir?. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 1965 se
nesi uygulaması, yani içinde bulunduğumuz tâ 
geçen Marttan bugüne kadar olan bütçenin uy- i 
gulaması: 

•Muhterem arkadaşlar, tatbik etmekte olduğu- j 
muz 1965 yılı Bütçesinin uygulanmasında, bil
hassa yatırım ödeneklerinin sarfında görülen i 
atalet cidden üzücüdür. 1965 yılı içinde Silâhlı 
Kuvvetlerimize yatırım için 374 milyon lira öde
nek ayrılmıştır. 30 Eylül tarihine kadar, yani ye
di aylık müddet içinde bu ödeneğin 106 milyon 
lirası sarf edilmiştir. Yani yatırımlar % 28,5 ta- S 

Memleketi Nüfusu 

Türkiye 31 milyon 
İngiltere 54 » 
Batı - Almanya 55 » 
İtalya 51 » 
Yunanistan 8,5 » 
B. Arap Cumhuriyeti 26 » 
Yugoslavya 19 » 
İsrail 2,5 » 
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hakkuk etmiştir. Ekim ayından bu yana sarfi
yatı % 60 ı bulacağını biz tahmin edemiyoruz. 
Arkadaşlar, sarf edilemiyen bu ödenekler için 
de gemi yapma ve gemi onarma, ödenekleri ter
sanelerin ihtiyaçları, lojman inşaatı, cephane 
stokları gibi Silâhlı Kuvvetlerin savaş gücüne 
tesir eden unsurlar mevcuttur. Hükümet deği
şikliği dolayısiyle, 1965 bütçesinin geç çıkması, 
bu hayati ihtiyaçlarının teminine engel olmama
lıydı. Bilhassa Kıbrıs buhranı muvacehesinde 
seri ve çok ciddî çalışmalarla her bir ordunun 
hareket gücüne, vurucu gücüne tesir eden un
surlar mutlaka yerine getirilmeliydi. 

Müşküller nereden gelmektedir? Formalite 
güçlükleri varsa neden bertaraf edilmemiştir. 

Büyük dâvaların, tarihî günlerin üzerinde bu
lunduğumuz bir devrede Silâhlı Kuvvetlerimizin, 
alacağı vazifeye sekte vuracak, bu gibi ihtimal
lerin veya formalite gevşekliklerinin mevcudiye
tine biz tahammül edemeyiz. Eski askerler ola
rak da edemeyiz. 

Silâhlı Kuvvetler mevcutlarımız; 
Bu konu üzerinde, gecen sene bütçesinde de 

uzun izahlarda bulunmuştuk. Bu defa da bu 
mevzu üzerine eğilmeyi ciddî bir memleket vazi
fesi sayıyoruz. Muhterem arkadaşlar, ordu mev
cudumuz, seyyar jandarma ve jandarma kuvvet
lerimizle birlikte 550 bine yakındır. Bu miktar, 
Bu miktar, NATO devletleri içinde İngiltere, Al
manya, İtalya orduları mevcutlarının çok üstün
dedir. Bir mukayeseye esas olmak ve bu mukaye
seden dersler çıkarmak düşüncesiyle bâzı rakam
lar arz ediyorum. 

Savunma 
giderleri 

Ordu mevcudu (Milyar Tl.) 

550 bine yakın 
425 bin 
430 bin 
480 bin 
162 bin 
130 bin 
260 bin 
250 bin 

3,377 
56 
51 
17 
2,1 
3,2 
4,2 
1,9 
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Arkadaşlar bu tabloyu tahlil edersek ve bun
dan dersler çıkarırsak: 

1. Millî gelirleri bize nazaran on, onbeş de
fa fazla olan NATO devletleri, müttefiklerimiz, 
mukadderat birliği yaptığımız devletler bizden 
daha az kuvveti silâh altında tutmaktadırlar. 
Bu durum Türkiye'ye karşı acık bir haksızlık
tır. Hattâ Türk ekonomisini bir .tahriptir. Artık 
NATO ya olan askerî vecibelerimiz mutlaka sü
ratli bir revizyona tabi tutulmalıdır. 

2. Alman ordusunda, bir askerî şahsa isabet 
(•âen ödenek, bizim ordumuzda 17 askerî şahsa 
sarf edilmektedir. Bu nisbet İngiltere'ye göre 
19 o da zengindir kalkınmasını yapmıştır. 
B Arap Cumhuriyetine göre 4, Yunanistan'a 
göre 2 dir. Yani bir Yunan askerî şahsının mas
rafı ile biz iki askerî şahsı besliyoruz. Arkadaş
lar bizim için bu anormal nisbet malî ve ekono
mik giic dışında yüksek mevcut idame etmemiz
den i!eri gelmektedir. 

;î. Daha evvel İsrail ordu mevcudunu ve 
t.-ıh î.'? ettiği giderleri İsrail Silâhlı Kuvvetlerinin 
mevcudu ve savunma giderleri tetkike ve ders 
almaya değer mahiyettedir. İsrail Hükümeti 
250 bin kişilik bir kuvveti, 2 milyar Tl. civarın
da bir masrafla idame edebilmektedir. Yani Mı
sır ordusundan iki defa çok bir kuvveti, Mısır 
Savunma bütçesinin yarısı kadar bir bütçe ile 
idare edebilmektedir. Filvaki, İsrail Silâhlı.Kuv
vetlerinin yarısının yani aşağı - yukarı 100 -120 
bin kişisinin, az masraflı milis, yani çete kuru
luşu içinde olması, büyük ölçüde tasarruf sağla
maktadır: Huduttaki köyler, gençler, kadınlar, 
hepisi asker, silâhları odalarında asılı, cephane
leri yanında, bölük kumandanları, takım kuman
danları, manga kumandanları var. Haydi deyin
ce köy, bölüğü çıkarıyor, 3 köy taburu çıkarı
yor. ve iki saat sonra hudutlarda savunma sağ
lanıyor. Kendilerine uygun bir tertip yapmış
lar ve gayet de ucuza çıkarmışlar, Mısır Ordu
sunun iki misli büyük kuvveti, onun tahsis etti
ği jıaraııın yarısı ile idame ediyorlar. Arkadaş
lar İsviçre'de buna benzer bir sistemin içinde
dir. Geçen sene de arz ettiğimiz gibi bugünün 
iki dünya bloku arasında pek kısa sürecek, atom 
harbi muvacehesinde direnmeye azimli memle
ketler için, çete harbi stratejisi önem kazanmak
tadır. Buna göre bizim de tertiplerimizi geniş öl
çüde almamız gerekir. 

Dördüncü ders, bize gelince, Millî Savunma 
bütçelerimiz uzun senelerden beri, 15 seneden 
beri, bu Hükümet mesul değil, İsmet Paşa da 
mesul değil, daha aşağısı da mesul değil. Bir 
idame bütçesi hüviyetinden daha ileri gideme-
mektedir. Bizim bütçelerimiz ancak idame büt
çesi, maaş veriyoruz, yemek veriyoruz, benzin 
filân, o kadar... Bunun neticesi olarak da se
fer stoklarının ve silâhlı kuvvetler yatırımları
nın ikmali mümkün olamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Milleti ve T. B. 
M. M. si. Kahraman Ordusundan ve yurt sa
vunmasından hiçbir fedakârlığı asla esirgemez. 
Zaman olmuştur Kutuluş Savaşında bütçesinin 
hepsini, zaman olmuştur, İkinci Dünya Savaşı 
sıralarında bütçesinin % 40 ilâ 50 sini Millî Sa
vunmasına vermiştir ve harb ateşini de Türki
ye Cumhuriyeti hudutlarının dışında tutmuştur. 
İeabetmiştir vermiştir % 50 sini, belki % 100 
:inü de verecekti o zaman. Fakat bugün, mem
leketin. bugün değil İkinci Cihan Harbinden bu
güne kadar geçen senelerde, memleketin malî 
ve iktisadi gücü ortadadır. Bütün dış yardım
lara ve malî gayretlere rağmen silâhlı kuvvetle
rimizi idame bütçesi hüviyetinden daha ileriye 
götürememekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, ihtiyaçları tamam ol-
mıyan büyük mevcutlu ordular ihtiyaçları ta
mam olan daha küçük mevcutlu ordulardan dai
ma zayıftırlar. Harb tarihi bunun nice nice 
misalleriyle doludur. Ben bir milyon insanı, si
lâh altında tutuyorum, ben kuvvetliyim dene
mez. 200 bin kişilik çelik gibi bir kuvvet, altüst 
olur, perişan olur. -Bu işler aletle ölçülmez. Bu 
meselenin, bizim için çözüm yolu, mevcutlarda 
tedricî bir azaltma ile, siyasi duruma uygun ola
rak, elde edilecek tasarrufların, Silâhlı Kuvvet
lerin hareket gücü; «Buradaki tümen, emri 
aldığı zaman yarın kalkar, 300 Kın. gider ötede 
muharebeyi verir, ordu budur. Ateş gücü.» Ve 
sefer ihtiyaçlarına karşı, buradan tasarruf edece
ğimiz paraları, bunlara tahsis ederek, hareket gü
cünü, vurucu gücü, ancak böyle temin edeceğiz. 
İşte daha fazlasını veremiyoruz, veremedik, se
nelerdir veremiyoruz. Ferid Melen de geçen se
ne, 240 milyonu sokamadı bütçeye, ek ödenek fa
lan, filân dedi, sonra burada Hükümet değişti 
250 milyon lira verdik, birtakım ihtiyaçları, bil 
hassa Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacını böyle kar
şıladık. Manzara budur. Buna ilâveten; mevcut-
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lara ilâveten, mevcut içinde de bâzı oynamalar, 
bâzı işler lâzım. Ordunun vurucu gücü, hareket 
kabiliyeti, eğitim çalışmaları dışında kalan bun
ların 3 nün dışında kalan bütün masraf fasılla
rının benzin sarfları, şunlar, bunlar falan, birta
kım bizim İçin daha lüks olan isler, sıkı bir ince
lemeye tabi tutularak, tasarruf yoluna gidilmesi
ni, bu meyanda büyük karargâhlardaki yurt içi 
teşkili erindeki, askerî müesseselerdeki personel 
o i sterilinin, personel çokluğunun, her üç kuvvette 
yalnız Kara Ordusunda değil hepsinde var her 
üçünde de var. Kıtalar lehine tasfiyesini bir de
fa daha önemle rica ediyoruz. 

Askerlik müddetinin indirilmesi : 
Arkadaşlar, her sene askerlik çağma giren 

gençlerimizin, kadro zarureti ile ancak bir kıs
mı silâh altına alınabilmektedir. Senelerin mey
dana getirdiği ve ilerde getireceği bu yığınları 
önliyebilmek için, askerlik müddetinin kısaltıl
masını faydalı görmekteyiz. Son senelerde, aynı 
durum içinde olan ve NATO ya da dâhil olan 
bâzı memleketler ve bilhassa Fransa askerlik 
müddetini 1,5 seneye indirmiştir. Bu konuda 
Yüksek Meclise sunulmuş kanun teklifimiz var
dır. İltifat gösterilmesini çok rica ederiz. 

Millî stratejiye geçiş çalışmaları : 
Arkadaşlar, bu kürsülerden daima ifade edil

diği gibi biz, ettik, o grup etti, bu grup etti, ar
tık kendi silâhımız kendi cephanemizle ieabetti-
ği zaman döğüşebilelim, tezini bu küsülerde ve 
o Mecliste söyliyen çok oldu. Millî ihtiyaçları
mıza cevap verecek, kendi silâh ve imkânları
mızla hazırlanmış ve kendi gücümüzle idame 
imkânı olan, arkası gelecek, cephanesi ile silâ
hı ile her şeyi ile, benim memleketimin içinden 
gelecek, Amerika'dan gelmiyecek, bir kuvvetin 
meveudolmasmı görmek istiyoruz. Çok yakın za
manlarda, çok acı neticelerini gördük, kıvran
dık. Bu arkadaşlarımız büsbütün kıvrandılar, 
ıstırap çektiler. Biz millî bir kuvvetin, meveud
olmasmı görmek istiyoruz. Silâhını ben yaparım, 
cephanesini ben ikmâl ederim, her şey benimdir, 
hadi dediğim zaman gider ve vazifesini yapar. 
Genelkurmayımızın, millî strateji üzerindeki ça
lışmalarını şükranla karşılarız. Başlamıştır çalış
malar, komisyondaki görüşmelerden öğreniyo
ruz. Bu çalışmaların süratle tahakkukunu rica 
ederiz. Orduda işler, öteden beri çabuk gider, di
ğer-Devlet dairelerine benzemez. Yani Silâhlı 

! Kuvvetlere, yakışan bir dinamizm ile bitmesini 
ı çabuk bekleriz, isteriz, rica ederiz. Bu meyanda -

ki bu millî kuvvetle ilgilidir - Millî Güvenlik Ku
rulumuzun, Millî Savunma Bakanımız Sayın To-
paloğlu'nun ve Sanayi Bakanının, Makina ve 

| Kimya Endüstrisi Kurumu çalışmaları üzerinde 
ciddî bir kontrol kurmalarım rica ederiz. Geçen 
sene bu mevzuu gruplar hep birden dile getirdi 
orada biraz kıpırdama oldu. Takibedilmezse, 
kontrol edilmezse gevşer ve bu işler tahakkuk et
mez. Çünkü Millî Savunma Bakanının emrinde 
değildir o teşekkül. Vaktiyle öyle idi daha iyi ne
tice almıyordu. Şimdi de almak lâzım, Millî Gü
venlik Kurulu hâkim olabilir, hem sivil sektör 
hizmetlerini yapar, ama mutlaka ordunun da ih
tiyaçlarım daha evvel yapar, yapmalıdır. 

NATO tesislerinin sivil hizmetlerde kullanıl
ması : 

Senelerdir askerî maksatlarla yapılmış olan, 
NATO tesislerinden bir kısmının, ihtiyacımıza 
göre, sivil maksatlar için kullanılması, memleke
timizin ekonomisi ve kalkınması bakımından çok 
faydalı olacaktır. Askerî değeri azalmış veya 
azalmamış hava meydanlarının, Devlet Hava-
yollarmca, onlar orada varken ben yeniden mas
raf yapıp hava meydanı yapmam, yapmamalı
yım, muhabere şebekesinin ki, bütün Türkiye'
yi kaplamıştır, PTT Umum Müdürlüğünün, akar 
yakıt depo ve boru hatlarının, Petrol Ofisi ta
rafından kullanılmaları, bu tesislerin bakım ve 
muhafazaları için, Savunma Bütçesinden yapıl
makta olan masrafları azaltacak ve hattâ karşılı-
yacaktır. Biliyorsunuz, Akdeniz kıyılarında, iki 
noktadan Orta - Anadolu'ya ve Doğuya doğru 
iki akar yakıt boru hattı gidiyor. Ne yazıkki bu
gün kullanılmıyor. Ama muhafazası, idamesi bir 
masrafa bağlıdır ve bunu bizim Millî Savunma 
Bakanlığımız karşılamaktadır. Akar yakıt bo
ruları ile Orta - Doğu Anadolu'ya sevk edilecek 
akar yakıt, bu bölgelerde fiyat ucuzluğunu da 
sağlıyacaktır. Bunun faydasını da göreceğiz. 
Bu hususun NATO nezdinde yapılacak ciddî 
ve katî teşebbüslerle; rica ederiz filânla değil, 
biz bunları kullanacağız artık, müspet bir so
nuca bağlanmasını Sayın Hükümetten bilhassa 
rica ederiz. 

Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz : 
Deniz Kuvvetlerimizde, yardımcı gemi ve çı

karma vasıtalarının, çoğaltılmasında gösteri-
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len gayretlere teşekkürler ederiz. Ancak De
niz Kuvvetlerimizin dört modern muhriple sü
ratle takviyesini zaruri bulmaktayız. 50 milyon 
liralık muhrip parası, bütçeye konmamıştır 
Topaloğlu. Bilmiyorum Maliye Vekiline mi so
racağız? Hattâ bu ihtiyacın temini çok geç kal
mıştır. Bir gürültü kopsaydı Deniz Kuvvetleri
mizde belki biraz üzücü hâdiseler olurdu ama 
yine moral yükseltme ile netice mutlaka alır
dık. Modern bir tersane olan Gölcük'de ilk 
Türk muhribinin en kısa zamanda inşaasma 
başlanmasını iştiyakla biz bekliyoruz, Türk 
Milleti de bekliyor. Çıkarma vasıtalarının da
ha da çoğaltılmasını dilerken, mütemadiyen de
nize indiriyoruz, Allaha şükür. Her türlü bir 
deniz harekâtında şimdi, bizim yüzümüzü ağar
tacak bir seviyeye gelmiş durumdayız. Daha 
da çoğalacak, fakat bu vasıtaların, daima se
fer düşünmiyeceğiz daima ekonomik düşünce
lerden onunla beraber gidecek ve gitmelidir. 
Vasıtaların, durum müsaidolduğu zamanlarda 
sivil ulaştırma ihtiyaçlraında kullanılması im
kânları şimdiden incelenmelidir. Boğazlarda 
İzmir Körfezinde efendim iskenderun'da veya 
kıyılar arasında bunlar da etüdedilmelidir. Bir 
çıkarma harekâtı yok ve askerî harekât yok, 
bu yüzlerce vasıta memleketin ulaştırma sa
hasında kullanılmalıdır ve bunun plânı ha
zırlanmalıdır. Harekât ve ekonomi, böyle be
raber giderse, o zaman biz ordumuza on mil
yar da veririz, 15 milyar da verebüiriz. Do
nanma Cemiyeti çalışmaları ve propagandası 
yeni gayretleri gerektirmektedir. Bu önemli te
şekkül âdeta unutulmuş gibidir. Bu konuda 
üzerimize düşen vazifeleri Büyük Millet Meclisi 
olarak biz de yapmalıyız. Fakat Cemiyet ku
rulmuştur. Bir saman alevi gibi harekete geç
miştir, 18,5 milyon lira toplanmıştır, ne gaze
telerde ismi var, ne radyolarda ismi var. Sön
dü gitti. Böyle şey olmaz. Sayın Vekilin ve 
Deniz Kuvvetlerimizin genç komutanın biraz 
onları sıkıştırması gerekiyor. Filvaki ayrı bir 
teşekküldür ama, nihayet Millî Savunmanın 
emrinde sayılırlar, siz kurdunuz, siz teşvik et
tiniz, sizin emirlerinize uymak zorundadırlar. 
Orda iş görecek adamları iş başına getirme
li, kuruluşları öyle kullanmalı. 

Hava Kuvvetlerimiz, iftihar edeceğimiz bir 
seviyededir. Hepimize güven vermektedir. 
Bununla beraber artık kendi uçaklarımızı, ken

dimiz yapma gayretleri içine girmeliyiz. Bu işe 
ne kadar erken başlanırsa o kadar mesafe al
mış oluruz. Kayseri Uçak Fabrikasının yapı
lış maksadını, Eskişehir Jet Fabrikasının kapa
sitesini bilmekteyiz. Kayseri'de ilk hamlede top
çu keşif uçaklarımızın ve ziraatte kullanılan, 
ilaçlama uçaklarının imali ile hemen işe başla
malıyız. Bu uçaklar, bilhassa ziraatte kul
lanılan bu uçaklar, memlekette hakikaten aran
maktadır, kullanılıyor ve memleketin zirai ar
tışlarına fayda oluyor. Hiç olmazsa onları ya
palım. Bol miktarda kullanalım da zirai kalkın
mamız sağlansın. Niye kullanmayız, 25 sene ev
vel bu fabrika yapıldı, Kayseri'de ve uçak 
yapmak üzere yapıldı. Sonra jet devri geldi. 
ama bir pervaneli uçak olarak, gerek topçu 
uçaklarımız, gerekse bu ilaçlama uçaklarımızı, 
kullanırız ve orada yaparız, yapmalıyız. Ame
rika veriyor diye, yalnız tamir. Yakın zaman
larda, paraşüt tedarikinde, sıkıntı çektidiğimizi 
biliyoruz. Türk Hava Kurumunun, Hava Kuv
vetlerimizin teşviki ile paraşüt imali için, ge
rekli tesisleri kurmasının teminini Hükümet
ten rica ederiz. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin yurt kalkınmasın
daki çalışmaları : 

Bu mesai, bir seneden beri şayanı şükran 
bir dereceye yükselmiştir. Silâhlı Kuvvetle
rimiz, garnizonlarında bir yılda, son yılda, 1965 
te 1,5 milyon civarında ağaç dikmiştir. Ve bun
ları muhafaza etmektedir. Trenle, otobüs 
yolculuğu ile gidip gelirken, güzel yeşillik
ler içinde güzel garnizonları görüyoruz. Allah 
razı olsun senede 1,5 milyon ağaç ve bunlar mu
hafaza da ediliyor, ziyan da edilmiyor. Bun
dan dolayı biz, Silâhlı Kuvvetlerimize şükran
larımızı arz ederiz. Garnizonlar civarındaki 
bu ağaçlama ve teraslama işi bitmiştir. Şimdi, 
sıra garnizonlardan uzaklardaki mesafelerde ve 
sahalarda kıta korulukları ve kıta ormanları
nın tesisindedir. 26 ncı Alay, 5 Km. ileride 
100 bin ağaç diker, 26 ncı Alay koruluğu olur, 
ebediyen o gider. Tümen daha büyüğünü ya
par, Ziraat Vekâletiyle Orman Umum Müdür
lüğü ile koordine bir çalışma neticesinde müm
kündür ve memlekete en büyük hediye ola
caktır ve bizim Silâhlı Kuvvetlerimiz, bunu 
yapmıya muktedirdir. Seve seve yaparlar, her 
şeyi yapmışlardır. 
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Silâhlı Kuvvetlerimiz, 650 köyü kardeş köy 
olarak himayesine almıştır. Kardeş köy çalış
malarına teşekkür ederiz. Ancak, bu köylerin 
daha çok okullariyle meşgul olunmalıdır. Okul
lar meyanmda köylerin yollarının, basit su iş
lerinin de köyün sağlık meseleleriyle birlikte 
ele alınması çok hayırlı olacaktır. O kardeş 
köyün tepeden tırnağa her şeyine sahip çık
malı; çünkü rica etmiştik, bir kardeş köyün 
yolu vardı da «Efendim, ordudan emir gelirse 
biz bunu yaparız, ordudan emir gelmeden ya
pamayız» diye bâzı şeyler olmuştu İstanbul ci
varında. Böyle kardeş köy olmaz. Onun yolu, 
molu her şeysi o kıtanın malıdır. Bunu umu
mi bir emirle ve yapacağı işleri tâyinle orduya 
bildirmeli, kıtalara bildirmeli. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, okuma yazma bil-
miyenler, askere gelmeleriyle beraber 4 aylık 
bir okuma yazma eğitimine tabi tutulmaktadır
lar. Biz, eskiden bunu kıtalarda yapardık. Her 
bölük, okuma yazma bilmiyenleri ayırır, bilenler
den onlara hoca verir, ondan sonra da müsaba
kalar yapardık, hangi grup daha çabuk öğ-
renmişse onun hocalarına izin vadederdik, ça
buk öğrenenlere en erken izin verirdik filân. 
Şimdi, bu sistem değişmiş, Amerikalıları 16 ta
ne okul yapmışlar, 650 tane dersane yapmış
lar, yeni birtakım masraflar başımıza atmış
lar, 4 ay burada okuma - yazma devam 
ediyor, 4 aydan sonra da erler gidi
yorlar kıtalarına, veya eğitim merkezlerine. 
Orada okuma yazma yok, 4 ayda öğrendiğini; 
zaten 4 ayda ne öğrenilir bilhassa bilmiyenler 
için 20 ayda unutuyor ve eski hâsıla alınmı
yor. Başladığımız akrabalardan, veya köyden 
möyden gelen partili martili erler, birşey söy
lediğimiz zaman, askerliğinin sonuna gelmiş 
veya terhis olmuş, okuyup yazamıyor. Eskiden 
bizim millî sistemimizde daha iyi netice almıyor
du. Bu maksatla, yani bu okuma - yazma mak
sadı ile, 16 okuma - yazma okulu, 650 dersane 
mevcuttur halen. Bu okullar, savunma bütçe
sine bir masraf yüklemektedir. Parasını Ameri
kalılar veriyorlarmış, ben o parayı bşaka yere 
kullanırım, bu masrafa rağmen demin de arz 
ettiğim gibi, 4 ayda okuma yazmayı öğrenen
lerin çoğu, kıtalarda unutuyorlar. Kıtalar 
devam edemiyor, besliyemiyor. Şimdi, Sayın 
Savunma Bakanımızdan bir şey rica ediyorum : 
Silâhlı Kuvvetlerimizde terhis sırasında okuma -

yazma nisbeti yüzde kaça yükselmektedir? Sa
yın Müsteşar Paşa Hazretleri bilirler, biz Mu
hafız Alayında çalışırken % 90 a kadar netice 
ile terhis ederdik. Ama birinci gelen bölüğün 
kumandanına, İsmail Hakkı Bey, bizim kuman
danımız, tabanca verir, o zamanın mebusları 
elbise yaptırır bir teşvik ve gayretle % 90 la 
gönderirdik. Ve o zaman da 1931 - 1932 - 1933 
filân c/o 10 okuma yazma bilen bizim kıtaları
mıza gelmezdi. Bugün her halde % 40 geliyor 
kıtalara, memlekette okuma yazma seviyesi 
yükselmiştir, 35 sene içerisinde. Binaenaleyh, 
bugün daha üstün bir okuma yazma neticesi 
istemek, milletin hakkıdır. Eğer biz bu işi sıkı 
tutsaydık, 25 sene içinde her sene 200 bin ki
şiye okuma yazma öğretseydik, zannediyorum 
ki, bu memlekette okuma yazma nisbeti çok 
üstün olurdu. Her şey unutulur, ama okuma 
yazma unutulmaz. Bu çok ciddî mevzudur, 
memleketin kalkınmasında ve mevcudiyetinde. 
Bilmiyorum şimdi ne safhadadır? 

Bugün, Silâhlı Kuvvetlerimizde 45 askerî 
hastane mevcuttur. Kıta revirleri hariç, kı
talarda ve taburda, alayda revir vardır ayrı
ca Doktoru, yatağı vardır; 10 yatak 20 yatak 
filân. Ordumuzda şayanı şükran bakım ve gı
da seviyesinin yükselmesi dolayısiyle askerî 
hastanelerde boş yatak bulunabilmektedir. 1000 
yataklı bir hastanede bir arkadaşımdır Serta-
bibi 300 yatak meşgul, 700 ü boş, iki tane has
tane ve yurdun içine serpilmiş, her tarafına, 
Şarkına Garbına, orasına burasına. Bu hastane
lerde sivil vatanaşlar için ayrılan yatak nis
beti zannediyorum % 1 filân. Bursa hastane-
isnde bir var. Bu nisbetin artırılması, yurt 
sağlığı bakımından çok yerinde olacaktır, çok 
hayırlı bir hareket olacaktır. Bunu bilhassa 
rica ediyoruz. Ancak el ele vererek, bu yükü 
kaldıracağız. 

Askerlik vazifesinden kaçanlar, bilhassa bü
yük şehirlerimizde geniş ölçüde, binlerce kişi 
çarelerini bulup askerlik vazifesini yapma
maktadırlar. Uyduruyorlar işlerini, bu kaçak
ların, askerlik şubeleri nüfus daireleri, bilhassa 
o nüfus daireleri, Emniyet Teşkilâtının koor-
dine ve ciddî çalışmalariyle, (bunun için ekip
ler yapmak lâzım arkadaşlarım, böyle olmaz. 
Askerlik şubesi, nüfusa yazar, nüfus polise ya
zar, filân işte onlar da ortada dolaşırlar, 11 ta
ne kaçak. Özel ekipler), bu üç teşkilâtın koor-
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dine ve ciddî ealışmalariyle vatan hizmetine 
şevkleri gerekir. Birtakım' komplocuların ve hattâ 
meşhur politikacıların, askerliği tecil ettirdikleri, 
gitmedikleri, atlattıklarını da biliyoruz. Bu hu
susun sağlanmasını bilhassa rica ederiz. Moral bo
zukluğu yapıyor. Yani gidip de vatan hizmetini 
yapanlara moral bozukluğu yapıyor. Polisi kan
dırıyor, nüfus memurunu kandırıyor, askerliğe 
gitmiyor. Sayın Orgeneralim, Birinci Ordu Ku
mandanı olarak bana anlattı, bir meşhur futbolcu, 
polis gidiyormuş efendim evinde bulamadım, o 
meşhur futbolcu, Dolmabahçe Sdadmda maça gi
riyor. Öyle mi Sayın Orgeneralim? Bu kadar lâu
balilik olamaz. 

Askerî hastanelerce verilen sakat ve tecil ra
porları; orada da bir şeyler dönüyor, ciddî ola
rak kontrola tabi tutulması çok yerinde olacaktır. 

Eski Muharipler, Malûl Gaziler, Yedek Su
baylar ; Millî Savunma Bakanlarımızın, Sayın To-
paloğlu dâhil ve daha evvelkiler, Genelkurmay 
Başkanımızın, Eski Muharipler ve Malûl Gaziler 
Cemiyetleriyle olan, mânevi bağlarına ve yılbaşı 
ve bayram mesajlarına teşekkürler ederiz. Ancak 
bu kâfi değildir, Ordunun yedek gücünü teşkil 
eden bu kütle ile, daha yakın bir alâka, maddi 
alâkayı, bir vazife bir vefakârlık olarak görmek
teyiz. 150 ye yakın Senatör ve Milletvekilinin 
imzalariyle, Meclis Başkanlığına sunduğumuz 
Eski Muharipler ve onların dul ve yetimleri ara
sındaki haksızlığı kaldıracak, adaleti s'ağlıyacak 
olan kanun teklifinin, desteklenmesini Hükümet
ten ve dinamik Savunma Bakanımızdan bilhassa 
rica ederiz. Çok büyük bir adeletsizlik içindedir 
bu durum. Büyük Harbi yapmış, İstiklâl Harbini 
yapmış, vücudu delik deşik insanlar, bize bu gü
nü hazırlamış insanlar, onların çocukları, sefildir
ler, biz bunları düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Sonra' nerden, kimden fedakârlık isteyeceğiz? Ge
rekiyorsa bu emeklilik için kesilen, % 5 midir ne
dir onu yüzde altıya - yediye çıkaralım. Bizim 
gibi vergi vermiyen emekçiler, % 2, % 3 versin, 
Hükümette biraz gayret etsin, bunu mutlaka en 
son seviyeye çıkaralım ve bizim teklif ettiğimiz 
kanun da odur. Sayın Bakanımızdan bilhassa rica 
ediyoruz ve Başbakandan da rica ediyoruz. Bunu 
takip buyurunuz Her zaman bir bütün olan, 
Türk Ordusunun ihtiyat kuvvetini teşkil eden 
çeşitli Eski Muharipler, yani Şoförler Cemiyeti 
gibi altı - yedi tane şoförler cemiyeti var. Be
nim ordum, benim eski muhariplerim, bunlar 

da aklına gelen cemiyet kuruyor. Harp Görmüş 
Eski Muharipler, Assubaylar Cemiyeti şu cemi
yeti bu cemiyeti, Malûller Derneği, 8 tane cemi
yet tesbit ettik. Ordunun ihtiyat kuvvetini teş
kil eden, çeşitli Eski Muharipler ve Malûl Cemi
yetlerinin, tek bir kuruluş içinde toplanmaları, 
Türk Ordusunun ananelerine bir sadakat ifade 
edecektir. Bu konuda Sayın Bakan ve Genelkur
may Başkanımızın toplayıcı alâkalarını rica 
ediyoruz. 

Yedek subaylar için de ordunun dayandığı en 
taze kuvvettir. Bir seferberlikte ordu saflarını 
dolduracak taze kandır. Çanakkale'de de, İstiklâl 
Harbin de de vazifesini yapmıştır, bu yedek su
baylar; gene de yapacaktır. Bunlar için muvaz
zaf subay ve Eski Muhariplere tanınan birtakım 
haklar temin edilmelidir. Bunlar ordunun par
çalarıdır, daima orduyla irtibatta bulunmalıdır
lar Bunun için, bunlar Ordu Evine girebilmeli, 
Ordu Pazarlarından faydalanmalı ve diğer her 
türlü askerî faaliyetlerde ortak edilmelidir. Ter
his oldu, kesti alâkasını gitti, alâkadar olmazsak 
20 sene sonra başka türlü gelir o. 

Silâhlı Kuvvetlerde Maliye sınıf mm ihdası: 
Geniş bir kuruluşa sahibolan Silâhlı Kuvvetleri
mizin, çok çeşitli malî hizmetlerininin yürütüle
bilmesi, dış yardımların kullanılması, bütçenin 
ve ödeneklerin ilmî bir şekilde kullanılması hu
susları, bu hizmeti bir ihtisas haline getirmiştir. 
Levazım sınıfı dışında bir askerî Maliye sınıfının 
kurulması çok yerinde olacaktır. Bunun tahak
kukunu rica ederiz. 

Sayın arkadaşlar, mâruzâtımız burada bit
mektedir. Sözlerime son verirken, Yeni Bütçe
nin, Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını di
ler, ENOSİS hayalindeki gafillere, günü gelince 
kahredici darbeyi vuracak olan Ebedî Başku
mandan Atatürk'ün kahraman Ordusunu güven 
ve sevgiyle selâmlarız. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bugün
kü programda Millî Savunma Bakanlığı, daha iki 
grup ve sekiz sayın üye söz almış, İçişleri Bakan
lığı bütçesi de bugün görüşülmek mecburiyetin
dedir. Bu bakımdan, kıymetli arkadaşlarımdan, 
konuşmalarını programın yerine getirilmesine 
yardımcı bir şekilde ayarlamalarını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Karamn. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 

KARAMAN (Tabiî Üye) — Cumhuriyet Sana-
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tosunun Sayın Başkanı ve sayın üyeleri, Sa
yın Hükümet Erkânı; Millî Savunma Bakan
lığı bütçesi üzerinde Millî Birlik Grupu adına 
görüşlerimizi arz ederken Silâhlı Kuvvetleri
mizin bugünkü problemlerinin yanı sıra ve 
özellikle savunma stratejimiz üzerinde bâzı ko
nulara değineceğiz. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz millî varlığımızın baş
lıca dayanağı olarak bağımsızlığımızın, özgür
lüğün ve devirlerimizin temsilcisi olan millî 
müeseselerimizin biri ve başta gelenidir. Türk 
tarihinin son 150 senelik akışı içerisinde uy
garlık ve devrimler yönünde yapılan Batılılaş
ma ve millî'lişme hareketlerinde Silâhlı Kuvvet
lerimizin daima önderlik etmiş olması onu 
başka milletlerin ordularından ayıran başlıca 
niteliklerden birisidir. Türk inkılâp tarihi, 
Türk yenileşme tarihi, hacmini ordu bünye
sinden fışkıran fikir ve cereyanlardan almış
tır. Plevne'de, Çanakkale'de ve Sakarya'da, yurt 
savunmasının örnek menkıbelerini cihan ta
rihine armağan eden Türk ordusu, askerlik 
sanatı ile temayüz ederken, ilim ve fence geri 
kalmışlığın yok olma tehlikesi ile haşhaşa bı
raktığı toplumuna, uygarlık ve özgürlük yönün
de, çıkış yollarını bulmakta daima önderlik 
yapmıştır.. Türk milletinin en eski tarih çağla
rından beri değişmeden gelen «Devlet olma» 
niteliği onu ruhça ve fizikçe asker karakterin
de yaratmıştır, tarih içindeki oluşumuna akı
cılık vermiş ve onunla dünya tarihine renk ka
zandırmıştır. Tanrı, Türkü özenerek ve beğene
rek yaratmıştır. Türk milletinin «Devlet olma» 
niteliği onu tarih boyunca ordu - millet toplu
luğu halinde bulundurmuştur. Türk Ordusu
nun savaş alanlarındaki cengâverliği ve askerî 
meziyetlerinin de toplum bünyesinde ilerleme 
yolundaki önderliğinin de kaynağı, Türk top
lumunun bir ordu - millet oluşundadır. Yarı
nın da, kalkınmanın da temeli ve felsefesi bu 
olacaktır. Bu temel ve felsefenin ihmal edil
diği noktalarda hasis menfaat çıkarlarının 
milletçe kalkınmamızı boğazladıklarını gör
müşüzdür. 

Teknik gelişme ve ihtisaslaşma, bugün sa
vaşlara topyekûn bir karakter vermiştir. Sa
vunma problemlerinin gereği olan bütün faa
liyetlerin de milletçe topyekûn gayretlerle 
karşılanabilmesi gerekmektedir. Buna rağmen 
Silâhlı Kuvvetler ve onun rüknü aslisi olan 

askerler, yine şüphesiz savunma meselelerinin 
başlıca görevlilerini teşkil etmektedirler. Bugü
nün ve yarının savunma ihtiyaçları, evvelce ol
duğu gibi, herkesten çok yine askerlerden va
zife ve feragat bekliyeeektir. Askerlik mesleki 
ve onun yetiştirici özellikleri bu vazife ve fe
ragatin en emin garantisidir. Askerî ruh, as
kerlik sanatı ve askerliğin yarattığı fazilet tipi, 
mânevi sermayemizin en önemli unsurudur. Bu 
Bu mânevi sermaye ile fertler, cemiyet namına 
kanaatkar olmaya çalışırlar. 

Sayın arkadaşlarım, ordu ve millet ilişikleri 
üzerinde genel mahiyette belirttiğimiz yukar-
daki beyanlardan sonra şimdi Silâhlı Kuvvet
lerimizin bütçe içerisindeki taşıdığı özelliğe de
ğinmek istiyorum. 

17 milyar 662 milyon tutarındaki 1966 büt
çesinde Silâhlı Kuvvetlerimiz olarak M. S. B. 
na yapılan tahsis, 3 milyar 377 milyon 921 bin 
liradır. Yıl içerisinde ayrıca 495,6 milyonluk 
bir ödeneğin isteneceği de Hükümet teklifinde 
öngörülmüştür. Böylelikle 3 milyar 873,5 mil
yon tutarındaki Millî Savunma masrafları ge
nel bütçe giderleri anasında % 21,3 lük bir ora
nı kaplamaktadır. 1952 yılında NATO'ya gi
rildikten sonra, millî bütçeden verilen ödenek
lerin, genel olarak % 90 ı ile Millî Savunma
nın cari harcamaları karşıianımaktıadır. Çeşitli 
adlar altında dış kaynaklardan sağlanan ve 
yaklaşık olarak mıillî bütçelerden verilen mik
tara denk yardımlarla da silâh, araç, gereç ve 
eııfrastrüktür harcamalar karşılanmaktadır. 
Böylelikle Millî Savunma ihtiyaçlarıımız için 
gerçekte yapılan bütün harcamalar genel büt
çenin 1/3 ünden daima fazla bulunmaktadır. 
Gittikçe gelişen teknik karşısında ordumuzun 
modern bir hale getirilmesi, şüphe yok, büyük 
malî külfetleri gerektirmektedir. Devletimizin 
ve milletçe bekamızın tek emniyeti olan Silâh
lı Kuvvetlerimiz için her türlü maddi ve mâ
nevi fedakârlıkları göze almak hükümetler için 
kaçınılmaz zarurettir. Millî politikanın bir icra 
aracı olan Silâhlı Kuvvetlerimizin kendisine dü
şecek görevleri yapabilecek şekilde hazırlanma-' 
sı için silâh, araç, gereç olarak, her sınıf ikmal 
maddeleri ihtiyaçları olarak belirli stok sevi
yelerini haiz olması zorunluğu vardır. Bunun 
için bütçe raporunda; 37 milyar liralık bir öde
neğe ihtiyaç bulunduğu ifade edilmektedir. 
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Bu özet inceleme göstermektedir k i ; millî 
bütçelerden ve dış yardımlardan Millî Savun
ma giderleri için ayrılan ödenek, genel bütçe
nin 1/3 ünden fazla olduğu halde lüzumlu ih
tiyacı sağlamaktan henüz çok uzaktır. Geniş 
hudutlarda milletçe emniyetimizi sağlıyacak sa
vunmamızın bu yüksek ihtiyaçlarını huzuru
nuzda açıklamakla, millet olarak ne derecede 
ekonomik bir kalkınma zorunluğu içerisinde 
olduğumuzu belirtmek istiyorum. Böylelikle, 
ekonomik bünye, kalkınma hedefleri, savunma 
icapları ve stratejisi, ittifaklar ve dış politika 
ilişkilerinin de nasıl olması icabettiği lüzum 
ve düşüncesi ortaya çıkıyor. 

Sayın arkadaşlarım, geçen yıl bütçesinde 
grupumuz adına yapılan konuşmada, dünya 
şartlarının bugünkü durumu karşısında, İkin
ci Cihan Savaşı ve 20 yıldır devam eden soğuk 
harb devresinde görülenlerin ışığı altında sa
vaş konseptinde bâzı yeni fikirlere doğru eğil
memizin lüzumuna kısaca değinmiştik. Daha 
çok, bilinen ve bizi yakından ilgilendiren olay
lar bugün, bu konuda biraz daha açıklık ve ge
nişliğe kavuşmamızı icabettiriyor. Kıbrıs olay
ları gözümüzü açmış, ufkumuzu genişletmiştir. 
Yıllarca önce ortaya konulduğu vakit yetkilile-
rimizce dogmatik fikirler olarak reddedilen dü
şünceler, bugün uygulama kabiliyeti kazanmış
tır. Her şey ve gelecek günlerin teminatı, rea
litenin üzerine eğilmeye, karar vermekte ve uy
gulamakta geç kalmamaya bağlıdır. Her şey
den önce, fikirleri ortaya koymak ve tartışma
yı kabul etmek lâzımdır. Askerî meseleler bir 
ölçüye kadar gizlilik içerisindedirler. Bu gizli
liğin çeşitli kademelere ve çevrelere kadar gö
mülen dereceleri de elbette bulunacaktır. Fa
kat belirli bir ölçünün dışında kalan her sa
vunma meselesi ve fikrini de, klâsik düşünce 
ile, gizli kabul etmek yerinde değildir. Bizde 
veya başka memleketlerde bu gizlilik sınırının 
çok geniş tutulup tartışmanın yapılamadığı za
manlarda, savunma meselesinin çok zararlı du
rumlarda bırakıldığı çok görülmüştür. Demok
ratik rejimlerde, siyasi tercihler, kamu oyunun 
temayüllerinden alınır. Çeşitli siyasi tercihler 
için, şüphesiz kamu oyu temayüllerinin de is
tifade edebilecekleri çeşitli seviyeleri vardır. 

Kıbrıs meselesinin bizim için haiz olduğu 
çeşitli önemli tarafları yanında, bir diğer husus 

da, bu dâvada siyasi veya hukukî bir yenilge 
halinde, ortaya çıkacak diğer problemlerdir. 
Bu problemlerin bizi Doğu - Akdeniz'de, Orta -
Doğu'da ve bizzat vatanımızda karşılaştıracağı 
durumları şimdiden tahayyül etmemiz lâzımdır. 
Sayın senatörler, hiç şüphe etmeyiniz, bu gibi 
durumların çaresini, Ottawa'dan Karaçi'ye ka
dar uzanan ittifak bağları ile çözmek asla müm
kün olamıyacaktır. Bu çareyi her zaman oldu
ğu gibi, yine kendi öz varlığınızda, millî ka
rar ve mücadelemizde bulacağız. Bunun için 
ittifaklarımızın yanısıra, fakat onlardan çok 
daha büyük önem derecesi içerisinde politika
mız], stratejimizi, savunmamızı, teşkilâtımızı, 
teçhizat ve eğitimimizi, harb sanayiimizi, millî 
tutanak ve millî ihtiyaçlarımıza göre yöneltmek 
mecburiyetindeyiz. 

Millî Savunma problemlerinin, Devlet haya
tının ekonomik, sınai, tarım ve eğitim gibi di
ğer konularından önemli bir mahiyet farkı 
vardır. Diğer bütün konularda yapılan bir ha
ta toplumun gelişmesini geciktirir. Fakat son
radan hatanın görülüp düzeltilmesi mümkün
dür. Ama, Millî Savunma problemlerinde hata
lar ekseriya savaş meydanlarında ortaya çıkar, 
fakat iş işten geçmiştir. Bu itibarla, Millî Savun
ma meselelerinde daima doğrunun içinde olmak 
lâzımdır. Millî Savunma meselelerinde doğru 
olan ise millî ihtiyaçlar, millî hedefler ve millî 
düşünce tarzıdır. İttifakların millî ihtiyaçlar 
ve millî hedefler dikkate alınarak yapılacağı 
bir gerçektir. Fakat bizim ittifaklarımız millî 
ihtiyaçlar, millî hedefler ve millî düşünce tar
zımız bakımından her meselemizi karşılamadı
ğı da ortaya çıkmıştır. 

Arkadaşlar, geleceğin savaşının iki türlü 
karakteri vardır. Savaş, ya Üçüncü Cihan Sa
vaşı olarak; nükleer bir karakterdedir veya 20 
yıldır dünyanın çeşitli bölgelerinde' görüldüğü 
gibi bölgesel savaşlar halindedir. NATO savun
ması teşkilâtı, eğitimi ve hazırlıkları ile nük
leer karakterde bir savaş konseptine göre ayar
lanmıştır. Taraftarlarına sağladığı emniyet, ha
rekete getirilmesi, çalışması, müessiriyeti bu öl
çü içerisinde olacaktır. Nükleer karakterde 
Üçüncü Cihan Savaşı, belki uygarlığın sonu ola
caktır. Bu sebeple başlatılması güç olacaktır ve 
bir kazanın sonucu ile veya bir delinin kararı 
ile olabilecektir. Oysa gerek Doğu'nun ideolo-
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jik zorlanması, gerekse Batı'mn özel teşebbüs 
milyarderlerinin elindeki harb sanayiinin kapi
talist tazyikleri dünyanın her tarafında savaş 
t;ahrikçiliği yapmaktadır. Bu tahrikler 20 yıl
dan beri Kore'den Vietnam'a, Kongo'ya kadar 
bölgesel savaşları meydana getirmiş, küçük mil
letleri birbirine ve çok defa da bir milleti iki
ye bölerek birbirine düşürmüştür. 20 yıklan 
beri görülmektedir ki, bölgesel savaşlar, klâ
sik silâhlarla ve klâsik savaş metotları ile ya
pılmaktadır. 

Bu arada önemli bir gerçek ortaya çıkmış
tır, zayıf taraf için yok olmamanın ve başarının 
şartı, gerillâ savaş usullerinin geniş ölçüde uy
gulanması ile mümkün olmaktadır. 

Bölgesel savaş ihtilmali ve onun içindeki bu 
gerçek, bizleri yeni bir savaş konseptini kabul 
ve buna göre teşkilâtlanmak gibi millî bir ihti
yaçla karşı karşıya getirmektedir. 

Diğer taraftan, nükleer savaşın karakteri, 
Türkiye'yi önemli bir durumla da karşı karşıya 
getirmektedir. Nükleer karakterde başlıyaeak 
olan 3 neü Dünya Savaşının başlıca niteliği, bil
hassa baskın olacaktır, ilk anda harcanacak nük
leer başlıklı stoklarla savaşın sonu hemen alın
mazsa, savaş uzıyacak ve klâsik silâh ve metod-
larla yürütülecektir. İlk anda sonuç almakla, bir 
taraf kendisini mutlak bir tahripten ve uzaya
cak savaşın zorluklarından kurtaracaktır. Bu se
beple nükleer savaşın birinci niteliği, baskın 
olacaktır. Mübalâğa etmeden denilebilir ki ilk 
yarım saatte savaşın yarısı kazanılacaktır. Bir 
sabah radyolarımızı açtığımız vakit savaşın baş
ladığını duyacak ve yarısından fazlasının bir ta
raf tarafından kazanıldığını öğreneceğiz. Nük
leer, baskının ilk hedefi de karşı tarafın aynı 
silâhları bulunduran en yakın ve tehlikeli mev
zileri olacaktır. Türkiye'nin durumunu bu ba
kımdan etüdetmek lâzımdır. Türkiye'nin bir ci
han savaşma hiç karışmamasının önemi büyük
tür. Fakat, eğer bir savaşa giriş kaçınılmaz ise 
o takdirde en geç girmesi, en doğru bir hareket 
olacaktır. Türkiye'nin savaşa bir yıl sonra, bir 
ay sonra, bir gün sonra hattâ bir saat sonra gir
mesi tercih edilmelidir. İkili anlaşmaların ihdas 
ettiği durum ve topraklarımızdaki yabancı üs-
lerden yapılabilecek emrivakiler göz önünde tu
tularak savaşın bu karakteri karşısında Türki
ye'nin durumu nedir? Bunu bütün sivil ve as

ker sorumluların düşünmesi, tâyin etmesi ve çı
kış yollarını bulması lâzımdır. 

Kıbrıs olaylarının takibettiği seyir, vaktiyle 
politikalarımızın bütün kuvvetlerimizi NATO 
emrine vermekle giriştikleri yarışın hazin sonuç
larını ortaya koymuş bulunmaktadır. NATO An
laşmasına dâhil bizden başka hiçbir millet, bü
tün silâhlı kuvvetlerini NATO kumandanlıkları 
emrine vermenin bir başarı olduğu kehanetine 
ermemiştir, tç ve dış emniyetimiz, komşularımız
la olan ilişkilerimiz yönünden bu durumun sa
katlığını, Kıbrıs buhranı ve açıklanan Johnson 
mektubu ile görmüş bulunuyoruz. Türk Devleti
nin, jeopolitik durumu ve sorumluluğu bir kı
sım birliklerimizi, vakit kaybetmeden NATO em
rinden alıp, millileştirilmesi gereğini şiddetle or
taya koymaktadır. Kıbrıs'tan sonra ortaya çık
ması muhtemel diğer problemlere şimdiden hazır 
olmanın Doğu Akdenizde, Orta Doğuda jeopoli
tik müesseriyetimizin devamının başlıca şartı, 
bir kısım kuvvetlerimizin millî kuvvet haline ge
tirilmesine bağlıdır. Deniz taşıt araçlarımızın 
artırıldığı şu son günlerde, Güney bölgemizde 
özel bir görev kuvvetinin teşkil ve hazır bulun
durulmasının Kıbrıs'taki siyasi gelişmeler üze
rinde yapacağı olumlu etkiler sayılamıyacak ka
dar çoktur. 

NATO Andlaşması, askerî komuta teşkilâtın
da hareket ve eğitim ve lojistik meselelerde ta
rihte emsali görülmiyen bir sistem getirmiştir. 
Millî karargâhlardan sonra yukarıya doğru çe
şitli komuta kademeleri ve karargâhları kendi
lerine bağlı bütün millî kuvvetlerin hareket, eği
tim lojistik, istihbarat ve personel durumlarını 
en ince ayrıntılarına kadar bilmek, direktif ver
mek ve her değişikliği izlemek yetkilerindedir-
ler. Bu karargâhların başlıca yetkilileri bulunan 
Amerikalılar için NATO ya dâhil millî ordular 
hakkında bilinmiyen hiçbir bilgi yoktur. Diğer 
taraftan, bölgesel karargâhlarda da komşu dev
letlerin askerî personeli, birbirleri hakkında her 
şeyi bilirler, izmir ve Napoli karargâhlarında 
müşterek karargâhlar personeli sebebi ile de or
dumuz hakkındaki her bilgi, Yunanlılar, italyan
lar ve İngilizler tarafından da bilinir. Kıbrıs me
selesinde olduğu gibi, birbiri ile ihtilâfı bulunan 
komşu memleketler için bu durumun meydana 
getirdiği fecaatin büyüklüğü ortadadır. Bir arka
daşımızın söylediği gibi, İzmir Karargâhında 
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bulunan bir Yunanlı subayın, ordumuz hakkın
daki bilgisi her an bizden fazla olabilir. 

Bu yönde ordu saflarmdaki hizmetlerimiz 
sırasında edindiğimiz enteresan hâtıralarımız 
vardır. Daha geçen sene bir Yunanlı emekli kor
generalin, ordumuz hakkında yazdığı ve Cum
huriyet Gazetesinde iktibas edilen yazıyı hatır
latmak isterim. Bu durumu önlemenin yolu bir 
kısım kuvvetlerin, NATO emrinde bulundurul
mamasıdır. Yunanistan'ın, işin başından beri 
yaptığı da budur. Silâhlı Kuvvetlerinin yarısı, 
hem de tarihî ihtilâf halinde bulunduğu Kuzey 
komşuları hudutları bölgesindeki birlikleri, 
NATO emrinde değildir. Çok kuvvetin NATO 
emrine verilmesi ile alınacak askerî yardımın 
fazla olacağı ham hayali, yıllarca önce iflâs et
miştir. A. B. D., yaptığı yardımı, bölgedeki kuv
vet dengesini dikkate alarak yapmakta ve özel
likle hitabettiği kimsenin Ahmet veya Yargo ol
duğunu da dikkatten uzak bulundurmamakta
dır. 

Sayın senatörler, Silâhlı Kuvvetlerimizin mü-
esseriyetini artırmak için bâzı reorganizasyon 
tedbirleri alınmasının lüzumuna kaaniiz. Bu re
organizasyon tdebirleri, yakarlarda izahına çalış
tığımız yeni bir savaş konseptinin kabulü halin
de başlıyacak teşkilât çalışmalarından, harb sa
nayiine, hizmet süresine kadar çeşitli konuları 
kapsıyabilecektir. Bu vesile ile NATO'ya giril
dikten sonra ihmal edilen ve çökertilen harb sa
nayiimizin, bugünkü durumundan duyacağımız 
üzüntü büyük olmalıdır. Bir zamanlar yalnız 
Türk ordusunun değil, fakat Orta - Doğu devlet
lerinden bâzılarının dahi, bir kısım silâh ve cep
hanelerini ikmâl eden Kırıkkale fabrikaları, bu
gün mahdut Alman siparişlerini bile zamanında 
karşılıyamıyacak durumdadır. Millî Savunma
nın, bir Hükümet politikası olarak, ordunun yar
dım kanalından sağlanmıyan silâh ve cephane 
ihtiyaçlarını bu fabrikalardan temini yolunda 
yapacağı gayretler, bu fabrikalara hayatiyet ka
zandıracaktır. Bir savaş halinde, harbin ilk ayla
rında ihtiyaçlarımızı kendi kaynaklarımızdan 
sağlıyabileeeğimiz, hattâ Başkan Johnson'un 
mektubunda belirttiği hal ve şartlarla, NATO it
tifakı dışında bir savaş zorunluğunda kaldığı
mızda buranın yegâne ikmal ve hattâ beka kay
nağı olacağını dikkatten uzak tutmamak gerektir. 
Bu arada kapasite itibariyle hem Deniz Kuvvet
lerimiz ve hem de Ticaret Filomuz için, yapım ve 

onarım bakımından büyük avantaj sağlıyacak 
olan Deniz Kuvvetleri tersanelerinin artık, kapa
sitelerinin, ayrılacak fonlarla harekete geçirile
rek, millî ekonomideki yerlerinin değerlendiril
mesine zaruret olduğuna inanıyoruz. 1965 yılın
da gerçekleştirilen çıkarma araçları inşasının Gü
neyde savaş gücümüze kattığı kapasite, iyi bir 
örnek olmuştur. 

Silâhlı Kuvvetlerin müesseriyetini artıracak 
reorganizasyon çalışmaları arasında, veteriner 
sınıfının Silâhlı Kuvvetler bünyesindeki duru
munu ve rolünü tâyin etmekte de artık geç ka-
lmmaması lâzımdır. 

Diğer taraftan, yine bu mey anda, askerlik 
mükellefiyeti hizmet süresinin kısaltılmasının 
etüdedilmesi, veya bir kısım mükellefleri çeşitli 
istihsal alanlarına yine mükellefiyet esasına gö
re yöneltmeyi göz önünde bulundurmak gerek
mektedir. Artan nüfus sebebi ile, bu iki yolun 
düşünülmesi zamanı artık gelmiştir. Aksi halde 
önümüzdeki yıllarda iki problemle karşı karşıya 
geleceğiz. 20 yaşına gelen bütün mükellefler si
lâh altına alınarak ordu mevcudu, artan nüfus
la orantılı olarak, gittikçe çoğalacak veya aynı 
sayıda ordu mevcudunu muhafaza edebilmek için 
sırada olanlar alınacak ve genç doğumlular ge
lecek yıllara ertelenecektir, kısa bir zaman sonra 
biran gelecektir ki, sırada diye ancak 25 yaşın
dakiler, 30 yaşındakiler silâh altına alınacaktır. 
Bu iki şekil de çıkar yol değildir. Bu gayritabiî 
şeklin önlenmesi için de iki yol vardır. Birincisi, 
askerlik süresini, gerekli eğitim için lüzumlu 
olan asgari hadde indirmek, diğeri de, çeşitli is
tihsal alanları için mükellefiyet ihdas etmektir. 
Dış yardımların büyük ölçüde azalması veya büs
bütün kesilmesi halinde Millî Savunma giderleri
nin tamamiyle millî bütçeden desteklenmesi za
rureti doğacaktır. Plânlı kalkınma devresinde bu 
halin kalkınmamıza yapacağı olumsuz etki orta
dadır. Böyle bir hali karşılamanın yolu, silâhlı 
kuvvetlerin hareket kabiliyeti ve ateş gücünde 
eksiltme yapmadan personel ve bilhassa celp 
mevcutlarında bir azalma yapılmasının şimdiden 
plânlanmasıdır. Böylelikle cari masraflar önemli 
derecede azalmış olacak ve millî bütçede yeni bir 
artışa gidilmeden mevcut ödenekle Millî Savun
manın bütün masrafları karşılanabilecektir. 

Sayın arkadaşlarım, Millet Meclisine, lise me
zunlarının yedek astsubay yapılmasını öngören 
bir kanun teklifi verilmiştir. Eğer, lise mezunu 
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kalmış birkaç yakınımızı korumak ve bunlara 
askerlik mükellefiyetlerini maaşla yaptırmayı 
düşünmüyorsak bu teklif, ordu bünyesi için son 
derecede zararlı olacaktır. Ben dâhil hepimizin 
bu durumda olan yakınları vardır. Fakat Silâhlı 
Kuvvetlerin bünyesinde alınacak böyle bir ter
tip, Silâhlı Kuvvetlerin müesseriyetini kısıtlayıcı 
olacak ve millî yararlara aykırı düşecektir. Ciddî 
hiçbir orduda yedek astsubaylık müessesesi yok
tur. Er olarak gelip, hizmetin sonuna doğru ast
subay olup terhis olmak mümkündür. Dünyanın 
her ordusunda, astsubaylık, uzun hizmet süresin
de belirli bir ihtisas elde edilmesini öngören bir 
müessesedir. 

Silâhlı Kuvvetlerin müessiriyctini artırıcı re-
organizasyoıı tedbirlerinde son olarak şu hususa 
da değinmek yerinde olacaktır. Mevcut kaynak
larla hizmetin belirli bir seviyede yürütülebilmesi 
için değişik üniteler tarafından ifa edilen hiz
metlerin birleştirilmesi yoliyle, genel idare mas-' 
raflarında taasrruf yapılarak prodüktiviteyi ar
tırmak lâzımdır. Silâhlı Kuvvetler teşkilâtının 
bu verimi sağlıyacak şekilde organize edilmesi 
zaruretine inanıyoruz. 

Son olarak Ordu Yardımlaşma Kurumunun 
çalışmalarına da kısaca değinmek istiyoruz. 
Sermayesi, üyelerinden kesilen aidatla işletme 
gelirlerinden teşekkül eden Kurumun bugünkü 
varlığı, 400 milyon lirayı bulmuştur. Bunun 
203 milyonu gelir gayeli yardımlara ayrılmış
tır. Yatırım sahaları seçilirken Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının hedef ve ilkelerine 
uyulmuş, memleket kalkınmasına hizmet ga
yesi önplâna alınmıştır. Özellikle petrol ve 
Petro - Kimya Endüstrisine yapılan yatırım
lar ve yatırım taahhütleri ki, (1965 yılı sonu 
itibariyle bu miktar 88 milyon liradır.) takdire 
şayandır. Ayrıca otomotiv, çimento, zirai 
mücadele ilâçları ve oto lâstiği endüstrilerine 
küçümsenmiyeeek yatırımlar yapılmıştır. Bu
na mukabil ordu pazarları kalite, çeşit ve fi
yat bakımından da gerileme halindedir. Ev
velce çeşitli garnizonlarda açılması plânlanmış 
ordu pazarı şubeleri son yılda açılmamıştır. 
Ordu pazarlarının idaresi, buralardan alış -
veriş edenleri soğutucu bir yöndedir. Birkaç 
yıl önce sağladıkları ucuzluk, bugün artık ha
yal olmuştur. 

Sayın senatörler, sözlerime son verirken 
yurt savunmasının gereği olarak, Millî Sa
vunma Bütçesinden ayrılan .büyük ödeneğin, 
Silâhlı Kuvvetler bünyesinde, her zaman den
diği gibi gayrimüsmir bir harcama olmadığı
na da dikkatleri çekmek isterim. Sözlerimizin 
başında Silâhlı Kuvvetlerden bahsederken bir 
«ordu - millet» terimini kullanmıştık. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri, başka hiçbir orduda emsali 
görünmiyeeek ölçüde yurt kalkınmasına kat
kıda bulunmaktadırlar. Bunları şöylece özetle
mek mümkündür : 

— Her yıl yaklaşık olarak 40 000 genç. sil(dı 
altında ordu okuma - yazma Tb. larında oku
ma - yazma öğrenmektedir. 

— Yine ortalama olarak her yıl 32 000 şo
för, 5 000 makinist, 2 900 telsizci, 2 000 tel
siz tamircisi, 1 800 inşaat uzmanı, 3 800 dak
tilo yetiştirilerek sivil sektörün devamlı ihti
yacı bulunan kalifiye işgücüne katkıda bulu
nulmaktadır. 

— Silâhlı Kuvvetlere bağlı 45 hastane, pre
vantoryum, sanatoryum askerî personel dı
şında sivil halkın da hizmetine arz edilmiştir. 

— Teraslama ve ağaçlama faaliyetlerine ka
tılan Silâhlı Kuvvetler birlikleri, ortalama ola
rak yılda bir milyon ağaç dikmektedirler. 

—• 1964 yılından beri, 650 köy, bölgesinde
ki birlikler tarafından «Kardeş köy», olarak se
çilmiş ve kalkınma gayretlerine yardım edil
miştir. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
Türk Vatanının, İstiklâl ve Cumhuriyetinin iç, 
ve dış her türlü tecavüze karşı koruyucusu ve 
kollayıcısı, devrimlerin ve demokrasinin bek
çisi Sanlı Silâhlı Kuvvetlerimize olan derin 
güvenimizi belirtir, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Durul, buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET EMİN DURUL (Denizli) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun sayın üyeleri; muhterem Millî 
Savunma Bakanlığı erkânı, sözlerime başlama
dan evvel, hepinizi en derin saygı ile selâmlarım. 

A. P. Grupu adına Millî Savunma Bakan
lığı 1966 malî yılı Bütçe tasarısı hakkındaki 
görüş ve temennilerimizi Yüce Senatoya arz 
etmeye çalışacağım. Mâruzâtım üç anaibölüm 
içinde olacaktır. 

m 
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1. BÖLÜM 
Sayın senatörler; bu bölümde, Millî Savun

ma politikamıza ve dolayısiyle Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin tanzim ve tesbitindeki 
faktörlerin en önemli olanlarından bâzılarına 
kısaca temas edeceğim. 

1. Millî Savunma Bakanlığı hizmetlerinin 
Devlet hizmetleri içindeki yeri, yüksek melûm-
ları olduğu üzere, Silâhlı Kuvvetlerimizin ifa 
ettiği millî savunma görevleri, diğer Devlet 
hizmetleri içerisinde özel bir yer işgal etmek
tedir. Çünkü; savunma görevleri, bir milletin 
bizatihi jeopolitik durumuna, siyasi ve askerî 
anlaşma ve anlaşmaları ile kendi millî gayele
rinin tahakkukunu icabettiren lüzum ve şart
lara göre düzenlenir. Bu bakımdan yurt sa
vunması görevleri; sadece, kendi irade ve is
teğimizle değil, büyük ölçüde dış faktörler 
gereğince icabettiren hizmetlerdir. Bu sebep
ledir ki, diğer Devlet hizmetlerinden ayrı ola
rak mütalâa edilmek zorundadırv 

2 Sayın senatörler, yine hepinizin bildiği 
veçhile, Türkiye bugün Batı demokrasisi sa
fında NATO ve CENTO, gibi anlaşmalara dâ
hil olmak suretiyle milletlerarası bir takım as
kerî vecibeler yüklenmiş bulunmaktadır. Böy
le olunca, millî politikamızın kuvvet kaynağı 
ve icabında yegane icra vasıtası olacak olan 
kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin bu vecibeleri 
büyük bir başarı ile yerine getirebilmesi için 
anlaşmalarla önceden tesbit edilen kuvvet 
standartlarına yükseltilmesi zaruri bulunmak
tadır. İşte bu zarurettir ki, bizi millî savunmamız
la ilgili, bâzı çok mühim problemlerle karşı 
karşıya getirilmiş bulunmaktadır. Şöyle k i : 

a) Gerekirse dünyanın en modern orduları 
ile aynı safta savaşacak olan Silâhlı Kuvvetle
rimizin da, aynı modern harp silâh ve araçları 
ile donatılması icabedeceğinden, bu hal bizi 
ağır malî külfetler altında bırakmaktadır. 

Biz ise, kalkınma çabası içinde olan bir 
millet olarak kendi millî kaynaklarımızla ve 
harp endüstrimizle Silâhlı Kuvvetlerimizi yük
seltmek istediğimiz bu standartlara ulaştırmak 
imkânlarından maalesef bugün için büyük öl
çüde mahrum bulunmaktayız. Onun için Tür
kiye'nin en büyük millî problemlerinden birisi 
ve belki de birincisi, «Millî güvenliğimiz ile 
ekonomik kalkınmamız arasındaki dengeyi en 
kısa zamanda kurabilmek» problemidir. Bu 

maksatla, yüksek seviyede, bir uzmanlar ku
rulunun acele teşkili ve çalışmalara başlaması 
zamanı gelmiş ve hattâ geçmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Silâhlı Kuvvetlerde, mali
yet hesaplarının tutulması ve Silâhlı Kuvvet
lerin, kuvvet hedefleri ile kuvvet orantılarının 
tesbiti için de Millî Güvenlik Kurulu ile Ge
nelkurmay Başkanlığı arasında acele bir çalış
manın yapılması icabetmektedir. Geçen sene 
ve daha evvelki senelerde içinde bulunduğu
muz şartlara göre yep yeni bir millî savunma 
konsiptimizin tesbiti lüzumu üzerinde durmuş
tuk. Bu seneki Karma Bütçe Komisyonunda 
yapılan konuşmalarda Sayın Genelkurmay 
2. nci Başkanının, bu yoldaki çalışmalara baş
landığına dair olan beyanlarını memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu çalışmaların süratle netice
lendirilmesini temenni ederiz. 

Sayın senatörler; birinci bölümü ana hat
ları ile böylece arz ettikten sonra, ikinci bölü
me geçiyorum: 

2. BÖLÜM 
Şimdi, 1966 malî yılı Millî Savunma Ba

kanlığı bütçesinin kısaca tahliline gireceğim. 
1966 malî yılı, Devlet bütçesinin, 1965 malî 
yılı Devlet bütçesine nazaran artış nisbeti, 
3 milyar liraya yakın bir farkla % 15,9 dur. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin artışı 
nisbeti ise; 

1965 Bütçesi 1966 Bütçesi 

3 255 232 303 3 377 921 009 

1966 Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi artışı 
ise, 122 700 Tl. ile, % 3,7 dir. 

1966 malî yılı, M. S. Bakanlığı bütçesinin 
karekterine gelince; Strüktür itibariyle, 1964 
malî yılından beri, uygulanmaya başlanan büt
çelerin bünyeleri klâsik bütçe tertibinden daha 
üstün özelliklere sahip bulunmaktadır. Şöyle 
ki, evvelce cari ve yatırım harcamaları olarak 
iki anagrupa ayrılmış olan klâsik bütçe terti
bi yerine bu defa cari harcamalar, (A/ l cetveli) 
yatırım harcamaları (A/2 cetveli) ve sermaye 
terakümü ve transfer harcamaları olarak (A/3 
cetveli), üç ana grup tesbit edilmiştir. Ay
rıca, klâsik bütçede miktarı çok fazla olan bö
lüm sayısı azaltılmış buna karşılık madde 
sayısı çoğaltılmıştır. Böylece bütçenin tetkik 
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ve tahlili kolaylaştırılmış bölümler arasın
daki kanuni aktarma zorunluğu asgari had
de indirilmiştir. Şurasını memnuniyetle kay
detmek lâzımdır ki, aziz arkadaşlarım, M.S.B. 
program, bütçe, yapı itibariyle diğer bakanlık
lardan biraz daha her sene ileri gitmektedir ve 
gelecek senelerde de daha ileri gitmesini temen
ni ediyoruz. 

Bu suretle M.S.B. bütçe tesbit plânı ekono
mik hayatın gelişmesine uygun ve elastikiyeti 
en fazla olacak şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca 
M.S.B. bütçesi, «Bütçe masraf plânlarmdaki» 
ayrıntıları da aynen kapsamak suretiyle, hizmet 
maliyetlerinin hesaplanması için en uygun bir 
şekilde hazırlanmıştır. 

Sayın senatörler, M.S.B. bütçesinin toplu 
olarak bölümler itibariyle dağılışı şöyledir : 

T.L. 

Cari harcamalar 2 931 009 007 
Yatırım harcamaları 368 400 002 
Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 7 849 000 

3 377 921 009 

Bu miktar, yukarda birinci bölümde arz et
tiğim sebepler dolayısiyle her ne kadar tam bir 
gelişme bütçesi için kâfi değilse de, yerinde ve 
uygun olarak kullanıldığı takdirde, Silâhlı 
Kuvvetlerimize büyük ölçüde hareket serbestisi 
s&ğlıyabilecektir. 

Ancak, şu hususu belirtmek yerinde olacak
tır ki, her sene biraz daıha program bütçe ol
ma yolunda gelişme kaydeden M.S.B. bütçesi
nin yerinde ve uygun olarak kullanılmasını sağ-
lıyabilmek maksadiyle 2 nci derecede ita âmir
lerine kadar uzanan bir malî teşkilâtın kurul
ması ve yeter derecede, malî personelin yetişti
rilmesi zaruridir. Geçen yıllardaki konuşma
larımızda da arz ettiğimiz veçhile, 4 milyara 
yaklaşan M.S.B. bütçesinin modern şekilde 
tanzim ve sarfı için mutlaka bir malî sınıfın 
ihdası, Silâhlı Kuvvetler maliyet, muhasebe 
sisteminin kurulmasına zaruret vardır. 

Aziz arkadaşlarım, 1966 malî yılı M.S.B. 
bütçesinin 1965 yılma nazaran artış sebeple
rinden başlıcası, personel masrafları, Kıbrıs 
probleminin gerektirdiği hazırlık ve külfet

lerin karşılanması için ayrılan ilâve finans
man ihtiyacıdır. Bundan başka, yine Kıbrıs 
durumu ile ilgili olarak Silâhlı Kuvvetle
rimize âni hareket ve intikaller bakımından 
gerekli serbestiyi vermek için bu sene de büt
çeye 30 milyon lira konulmuştur. 

Yalnız bir noktayı hassaten belirtmemde lü
zum ve zaruret vardır ki, o da, 1965 malî yı
lı içinde M.S. Bakanlığına verilen bu mak
satla 25 milyon liranın sefer stokları için pek 
az ve fakat, daha ziyade ikinci plânda kalan 
hizmetlere sarf edildiği görülmektedir. 

Sayın Millî Savunma Bakanı ve sorumlu ka
demelerdeki kumandanlarımızdan bu seneki 
ödeneğin kullanılmasında, hassasiyet gösteril
mesini temenni ederiz. 

i l i ncü bölüm 
Bu bölümde Millî Savunma Bakanlığı büt

çesinde büyük tasarruf sağlıyacak olan bâzı 
tedbirler ile Silâhlı Kuvvetlerimize, günün 
şartlarına uygun yeni bir dinamizm kazandır
mak bakımından suretle çıkarılması icab-
eden kanunlar, bâzı dilek temennilerimiz yer 
alacaktır. 

1. Muhterem arkadaşlarım. Parlâmento üye
leri olarak hepimizin yürekten temennisi kah
raman Silâhlı Kuvvetlerimize, istek ihtiyaçla
rının tamamını rahatlıkla karşılıyabilecek 
miktarda bir bütçe temin etmektir. Ve yine 
yürekten inanıyoruz ki, Büyük Türk Milleti
nin tek ferdi dahi bu düşüncenin dışında de
ğildir. 

Ancak bugünkü realite, üzülerek ifade ede
lim ki, bizlere bu imkânı tam verememektedir. 
Buna rağmen, Aziz Türk Milleti, dün olduğu 
gibi bugün de Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçla
rını karşılamak için mahdut imkânlarına rağ
men hiçbir fedakârlıktan çekinmemiştir ve çe-
kinmiyecektir. Bu durum bize Millî Savun
ma bütçesinin tek kuruşuna kadar hesaplı, öl
çülü ve yerinde sarf edilmesini icabettiren bir 
zaruret halini almaktadır. 

Her kademedeki bütün harcamalarda evvelâ 
tasarruf imkânları düşünülmelidir. 

2. Ordunun biran evvel modern bir iaşe 
(Rasyon) kanununa kavuşturulması gerekmek
tedir. Mevcut îaşe Kanunu çok eskimiş ve ih
tiyaçları karşılamaktan uzaktır. Geçmiş yıl
larda da bütçe konuşmaları münasebetiyle bu 
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konuda söylediğini iz gibi günün şartlarına 
uygun İaşe Kanunu getirildiği takdirde, Si
lâhlı Kuvvetlerimiz bütçesinde 100 milyona 
yakın bir tasarruf sağlanacaktır. 

3. Kara, Hava, Deniz kuvvetlerimizde kâ
fi derecede teknik bilgiye sahip kaliteli 
ve uzman olarak yetişmiş bakım ve onarım 
personeli azdır. Bu sebepten birçok son derece 
pahalı ve kıymetli harb silâh ve araçlarımız 
vaktinden evvel savaş güç ve kabiliyetlerini 
kaybetmektedir. 

Kaliteli uzman personel temin ettiğimiz ve 
bunları orduda muhafaza ettiğimiz takdirde 
harb silâh ve araçlarımız hakkiyle korunacak 
ve dolayısiyle milyonlarca lira tasarruf sağ
lanmış olacaktır ve savaş gücümüz artacaktır, j 

4. Halen mühim bir kısmı yasama organla- î 
rina verilmiş olan Silâhlı Kuvvetlere aidolan | 
kanunların biran evvel çıkarılması için gayret 1 
gösterilmesi lâzımdır. Hassaten Anayasanın 
emrettiği kanunlar, artık daha fazla bekletilme
den çıkarılmalıdır. 

5. Askerlik şubelerimizin çoğu bakımsız ve 
hemen hemen harap bir haldedir. 450 ye yakın 
askerlik şubesi binasına ihtiyacımız vardır. 
Her yıl, 100 bina yapmak suretiyle bu ihtiyacı- | 
mızı 4 senede tamamlamak mümkündür. 

Askerlik şubelerinin kayıt ve işlemleri yü
zünden pek çok vatandaşlar dert yanmaktadır. 

Her Türk vatandaşının değil sağlığında, ölü
münden uzun yıllar sonra bile hak ve hukuku
nun muhafazası bakımından askerlik şubeleri
nin süratle ıslah edilmesi bir zarurettir. Hattâ, 
millî bir borçtur. Eski yazılı kütükleri mahvol
maktan kurtarılmalı ve yeni yazıya çevir
melidir. 

6. Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkur- j 
may Başkanlığı basımevi erinin ıslah edilmesi ve j 
yenileştirilmesi lâzımdır. 

7. Gelecek yıllarda karşılaşacağımız en mü
him problemlerimizden biri de, artan nüfusa 
göre artan celb eratının, askere sevk ve eğitimi 
konusudur. Bu durum için, şimdiden süratle 
tedbirler alınmalı, gerekli kanuni hazırlıklar 
yapılmalıdır. Bu suretle de gelecek Millî Sa
vunma bütçelerimizde büyük tasarruflar sağ
lamak imkânı hâsıl olacaktır. Ayrıca, askerî 
eğitim sistemi ve askerlik -süresi üzerinde de 

hassasiyetle durulmalı, ieabederse gereken 
tedbirler alınmalıdır. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri, bu arada Kah
raman Silâhlı Kuvvetlerimizin, kalkınma faali
yetlerimiz içerisindeki hizmetlerine kısaca te
mas etmek isterim; sadece birkaç rakam vere
ceğim : 

Aziz arkadaşlarım, her sene Kahraman Silâh
lı Kuvvetlerimiz, Türk Ordusuna 50 binden 
fazla okur - yazar er hediye etmektedir. Ayrı
ca her sene, 30 - 40 bin arasında şoför yetiştir
mektedir. Bugün dışarıda gördüğünüz şoför
lerin 9/10 nu orduda bu mesleki, bu sanatı öğ
renmiştir. Diğer teknik sahadaki elemanlar, 
3 bin, 5 bin 2 bin olmak suretiyle, bilhassa kri-

-tik yerlerdeki personel tamamen ordudan yetiş
miş bulunmaktadır. Benden evvel konuşan de
ğerli Hocam. Cemal Yıldırım, Sayın Suphi Ka
raman, diğer hizmetlere temas ettikleri için, 
kıymetli vakitlerinizi almamak maksadiyle on
lar üzerinde pek durmıyacağım. Yalnız şurası
nı işaret etmek isteriz ki hakikaten bundan son
ra da Değerli Ordumuzun, kalkınma hizmetlerin
de mutlak surette daha çok gayretler gösterme
si ve yeni sahalar seçmesi gerekmektedir. Bu 
arada A.rge Teşkilâtının daha iyi çalışmasını 
ve bugünkü hizmetlerini de şükranla anmak is
te? İm. 

Sayın senatörler, sözlerime burada nihayet 
verirken, 1966 malî yılı Millî Savunma bütçesi
nin, Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize ve Bü
yük Türk Milletine hayırlı ve başarılı olmasını 
grupum ve şahsım adına candan temenni eder-
bm hepinize tekrar en derin hürmetlerimi, say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İııccoğlu. Buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisnr) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Muhterem Bakan ve Millî Savunma Bakanlığı
nın değerli temsilcileri, hepinizi hürmetle selâm
larını. 

Muhterem arkadaşlar : 
Hür yaşamamızın teminatı olan Silâhlı Kuv

vetlerimize Türk Hükümetleri şimdiye kadar 
şan. ve şerefine uygun olarak kendi imkânlarının 
elverdiği nisbette fedakârlık yapmaktan kaçma
mıştır. Ye her zaman da kaçmıyaeaktır. 

NATO müttefiklerimiz için ayakta tuttuğu
muz Ordumuza, millî gelirden ayırdığımız mik
tar c/c 5 si aştığı anlaşıldığına gövo, müttefikle-

— 326 — 



0.'Senatosu B : 40 3 . 2 . 1968 O : 3 

rinıizden daha fazla yardım talebetnıck müuı-
kün olnp olmadığının Muhterem Bakandan öğ
renmek isterim. 

Kahraman Ordumuzun aynı zamanda Millet
çe kalkınma hizmetlerine katılması köy yolla
rına yardım, taraslama, orman genişletmesi, 
okuma - yazma ve moral eğitimi gibi faaliyet
lerini de şükranla anmak isterim. 

Ancak, Ordumuzda sureti mahsusada yetiş
tirilen din subaylarının yolluklarından kaonı-
mıyarak gezici olarak bir program dâhilinde 
moral eğitimi yaptırılma sim hassaten temenni 
etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakandan şu 
hususların da cevaplandırılmasını istirham ede
ceğim : 

1. Orduda bugün veteriner istihdamını ica-
bettiren hayvan kalmamış olduğuna; Tarım 
Bakanlığının ise bu elemanlara çok ihtiyacı ol
duğundan bu zatların maaş ve özlük hakları 
saklı kalmak üzere Tarım Bakanlığına devri 
mümkün olup olmadığını, harb sanayi gücümü
zün artırılması lâzım geldiği izahtan varestedir. 
Bu hususta ne gibi yeni tedbirler düşünülmek
te olduğunun, mahzur yoksa Sayın Bakan ta
rafından izah edilmesini istirham edeceğim, 

Evvelce liselerde her sene bir ay kampa çıkı
larak askerlik talimi yapılırdı. Bu surene 
okul sıralarında askerlik ruh ve sevgisinin aşı
lanması çok faydalı olduğunu zannediyorum. 

Gençlik «Yurtta sulh, cihanda sulh» diye 
uyutulmamalıdır. 

«Iîa*ırol cenge, istersen sulhu sel âlı» düstu
runa titizlikle riayet edilmesini temenni etmek
teyiz. 

Askerî Personel Kanunu biran önce çıkarı
larak bu arada terfi ve kıdem bakımından za
manla husule gelmiş birtakım aksaklıkların de 
bu meyfinda düzeltilmesini temenni etmekte
yim. 

Jandarma Teşkilâtı er kadrosu bakımında" 
çok zayıf olduğundan buraya en azından bir 
misli daha asker ayrılmasında çok fayda mülâ
haza etmekteyim. 

Okumayı teşvik bakımından tahsile göre 
askerlik müddetinden bir indirme yapılmasında 
bir fayda veya zarar olup olmadığının bu hu
susta Bakanlıkça ne düşünüldüğünün de Sayrn 
Bakanca izah edilmesini arz ve rica eder, • Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinin memleket ve 

Milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oylarını küllanmıyan sayın üye 
var mı?.. Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Sayın Millî Savunma erkânı, sayın ar
kadaşlarım, 

Eski bir asker sıfatiyle ben, bir konsepti ve 
bâzı prensipler yönünden kısaca birkaç hususa 
temas etmek ve dikkatlerinizi çekmek için huzu
runuza çıkmış bulunmaktayım. 

Millî savunma dediğimiz zaman, anlayışımız 
nedir? Daha doğrusu ne olmalıdır? 

Millî Savunma dediğimiz zaman; bütün Türk 
Milletini (Karadan - havadan - denizden ve her 
türlü silâhlarla vukübulacak bir taarruz karşı
sında tam bir başarı ile koruyabilecek veya ko
ruması icabeden bir sistemler gücü anlaşılmalı
dır.) 

Bu Millî Savunma gücü veya sistemi, esaslı 
olarak da şu parçaları ihtiva eder; Silâhlı Kuv
vetler gücü, sivil savunma gücü, teknik, ilim, 
kültür gücü, ekonomik güç, millî karakter ve ah
lâk gücü, memleket içi itimat, huzur, ahenkli ça
lışma gücü, millî dış siyaset gücü) ilâh... gibi. Bu 
suretle esaslı millî faktörler ve sistemler gücü
nün topyekûn muhasala gücü demektir. 

Bu husustaki sorumluluk da, bu millî savun
ma gücüne erişmek sorumluluğu ki, bu sorumlu
luğu taşıyan Türk Milletinin tâ kendisidir. Ve 
dolayısiyle de, Türk Milletinin mümessili olarak 
yetkilerini emanet etmiş olduğu bu âlî teşekkül 
yani Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Bu anlamda ve sorumlulukta dikkati çeken 
mühim bir husus var : 

Millî Savunma sorumlusu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olduğu gibi, aynı zamanda bu hu
sustaki ana murakıp da yine aynı makamdır. 

Şimdiki duruma göre, bu icra sorumluluğu 
ve murakabe birtakım parçalara bölünmüştür. 
(Türkiye Büyük Millet Meclisindeki komisyon
lar, Millî Savunma Vekâleti, Erkânı Harbiyeyi 
Umumiye, Kuvvetler Komutanlıkları, birlikler, 
subaylar, astsubaylar, erlere kadar gider. 

Şimdi bir sual sormek icabecler : 
Millî Savunma sistemimiz, (gücümüz), haki

katen, Türk Milletini ne taraftan ve ne gibi si
lâhlarla gelirse gelsin tam mânasiyle savunacak 
kudret ve kifayetinde midir? 
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Bu hususta, çok hulâsa bir kanaata varmak 
için, önce, Silâhlı Kuvvetlerin bünyesine ve teş
kilâtına bir göz atmak kâfi gelir. 

1923 yani Cumhuriyet tesisinden beri Silâh
lı Kuvvetlerin bünyesi, (yani kara - hava - deniz 
kuvvetleri, silâhlan, teçhizatı, teşkilâtı, cins ve 
miktarları ve bu kuvvetler arasındaki nisbetler 
tetkik edilirse, şu hususlar dikkati çeker : 

a) Silâhlı kuvvetler, Millî Savunma konsep-
siyonunu tam mânasiyle kavrıyacak ve kapsaya
cak şekilde değil, yalnız vurucu kuvvet olarak 
tertip ve teşkil edilmiştir. 

b) Kara - hava - denizden gelecek tehlike
leri karşılıyacak, önliyecek kifayetli bir nisbet 
dengesi kurulmamıştır. 

c) Bilhassa havadan, denizden gelecek teh
likeleri karşılıyacak cins ve sayıda silâh, teçhi
zat ve tertibat büyük mikyasta eksik ve kifayet
sizdir. 

d) Nükleer millî savunma mevcut değildir. 
e) Millî Savunmamız için en önemli birçok 

silâh vasıta ve teçhizat yönünden yalnız dost 
devletlerin yardım ve himayeleriyle iktifa edil
miştir. Daha fazlasını söylemeye lüzum kalmaz, 
43 seneden beri Millî Savunma anlayışı ve bu 
hususta alınmış olan tertibatın kifayet derecesi 
hakkiyle ve millî olarak kontrol edilebilseydi şim
diye kadar Millî Savunma kudretimiz, hiç olmaz
sa esaslı surette gelişir ve her halde % 50 nin üs
tüne çıkmış bulunurdu. 

Sayın senatörler; 
Vaziyet ciddidir. Etrafımızda gerek nükleer, 

gerekse konvansyonel silâhlarla mücehhez çok 
kuvvetli düşmanlar vardır. NATOda oluşumuz 
bize ne bir nükleer harbde ne de kuvvetli ve şid
detli bir konvansyonel taarruzda gerekli bir millî 
savunma temin edemez. Esasen bu husustaki 
millî hazırlığımız da çok gayrikâfidir. Bunun 
için vakit geçirmeden ve çok esaslı ve teferru
atlı bir tetkik ve araştırmaya tabi tutarak mese
leyi halletmek mecburiyeti vardır. 

Bu husustaki teklifim; Türk ve yabancı âlim 
ve araştırma mütehassıslarından eski ve muvaz
zaf askerlerden, kanun adamları, ekonomistler, 
sanayiciler, mühendisler, idareciler, eğitimciler 
ilâh... gibi Millî Savunma ile ilgili güçlere men
sup seçme bir karma heyetin ki, buna Millî Sa
vunma Araştırma ve Kıymetlendirme Yüksek 
Kurulu diyebiliriz. Bunun kurulması ve bugün

kü şartlar altında millî savunma kudret ve kifa
yetimizin ne ve nasıl olması icabettiğinin her 
veçhesiyle inceleyip gerekli teklifleri getirmesi, 
vazifesinin verilmesini arz ve teklif ederim. 

Ancak, bu suretledir ki, büyük Türk Milleti
ni Türk vatanında rahat ve huzur ve emniyet 
içinde çalışması ve bekası keyfiyeti temin edilmiş 
olur. 

Şimdi, Silâhlı Kuvvetlerimize ait bellibaşlı 
birtakım keyfiyetlere ve hususlara işaret ede
lim : Muharip kuvvetlerimiz ve NATO emrinde 
olduğu, millî bir kuvvetin icabettiği hakkında 
arkadaşlarımız daha evvel söylediler. Aynı mü
talâa ve kanaatteyim. Eğitim ve talim terbiye 
sistemine ait birkaç husus var; Millî Savunma 
Teşkilâtımızda idari yönden üç büyük grup var
dır : , 

1. Sevk ve idareciler (Kumandanlar), 
2. İşletici ve tatbikçiler (Erden, en yüksek 

rütbeli subaya kadar sivil, asker herkes). 
3. Denetleyiciler (Mütehassıslar) 
Bu gruplara ait personelin, her birinin mes

lekî kudret ve kifayetleri hiç şüphesiz ayrı 
ayrı katagorilerde kıymetlendirmek veya kul
lanmak veya yetiştirmek icabetmektedir. 

Hakiki kumandanlar sıradan yetişmez. 
Kumandanlık vasıflarının mühim bir kısmı 

doğuştan ve ilâhi bir vergidir. Evvelâ bu ana-
tabiî vasıfları haiz olanlar çok iyi bir seçme
ye tabi tutularak seçilir, sonradan gereken şe
kilde ve ihtiyaçta, meslekî, maddi, mânevi va
sıflar veren veya tekemmül ve terakki ettiren 
bir talim, terbiyeye tabi tutulur. Bir de fiilen 
harb sahalarında tecrübelerden geçirilip ye
tiştirildikten sonra hakiki kumandan yetiştiril
miş olur. 

Modern bir harbin ihtiyaç gösterdiği başa
rılı bir kumandam mübalâğa etmeden tavsif 
edebilmek için şu vasıflarla mücehhez olması 
icabettiğini düşünmekteyim, o kanaatteyim. 

Askerî ilimler, kara, hava, deniz stratejile
rinden gayri, mahallî ve devletler hukuku, si
yasi tarih, sosyoloji, ekoloji, ekonomi, radyo
loji; biyoloji, nükleer bilgiler, makina, radar, 
meteoroloji ilâh... ilimlerden mühim surette 
anlıyacak ve hattâ yanma verilecek bu yöndeki 
mütehassıslar ve müşaviri eriyle her hangi bir 
hususta başarıyla münakaşaya müzakere edebi
lecek kıratta bilgiye sahibolması icabeder. Kısa-
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cası, bugünün kumandanı hem asker, hem âlim, 
hem arif, hem hekim, hem hâkim, hem de yük
sek mühendis olmak mecburiyetindedir ve an
cak böyle çok yüksek vasıflı bir zat, bir harb 
halinde milletin ve Devletin mukadderatında 
söz sahibi olabilir ve onu sevk ve idare eder. 

İşleticilere gelince; bu da çok mühimdir. 
Bunlar, Millî Savunma elemanlarının en 

büyük kütlesini teşkil ederler. Bunlar, bütün 
Millî Savunma sistemi içinde bir vazifesi olan 
bütün personeli ihtiva eder. 

Daha doğrusu bu personelin bir kısmı da 
Türk Milletinin ta kendisidir, bütün fertleri
dir. Onun için Millî Savunma diyoruz. Sulh 
devresinde hazırlık, harb esnasında harb ihti
yaçları yönünden neler yapacağını bilmesi 
icabeden en büyük ve önemli kütle de işte bu 
kütledir. O halde, milletin fertlerinden baş-
lıyarak derece, derece silâh ve vasıtaları kul
lanan ihtisas kademelerine kadar, bu muazzam 
kütlenin istenen kifayetli standarda erişebilme
si, hem bilmek, hem yapabilmek, hem öğret
mek, hem de denetlemek bakımlarından kifa
yete erişmesi için ne kadar muazzam bir talim 
ve terbiye sistemine ihtiyaç gösterir, bir dü
şünelim ; 

Acaba, şimdi Millî Savunmamızda, bu çap
ta ve bu konsepsiyonda çalışan ve işliyen ki
fayetli bir sistem mevcut mudur? 

İşte, Türk Milleti adına, araştıracağımız, 
Millî Savunmadan sorumlu olan bizlerin, bu 
müesseseye mensubolan zevatın, sorumlu zeva
tın vazifesi budur. 

Sayın arkadaşlarım, beni dinlediğiniz için, 
tekrar tekrar sayın misafirlemize de aramızda 
bulunmalarından dolayı şeref duyduğumuz 
üniformalı arkadaşlarımıza selâmlar ve saygılar 
sunar, 1966 Millî Savunma Bütçesinin Millî 
Savunma için, memleketimiz için, hayırlı, uğur
lu olmasını, saygılarımla cümlenize dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alankuş. 
MUZAFFER ALANKUŞ (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan sayın senatörler; 
Muhterem Silâhlı Kuvvetler temsilcileri. 

Millî Savunma bütçesi üzerindeki görüşü
mü ve ilerisi için de düşüncelerimi ve temen
nilerimi arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin, bugünkü gücü ile 
modern ordular seviyesine ve NATO standart
larına yükseltilmesi için, 

37 milyar liraya ihtiyaçolduğunu, 
Dış yardımların azaldığını, 
Buna sebebolarak da memlekette temini 

mümkün olan mühimmatın yardımdan çıkarıl
dığı, 

Millî Savunma hizmetlerinde, bir ere düşen 
harcamanın çok az ve hattâ, Yunan ordusun
da bir ere tahsis edilen paranın yarısı kadar, 
Sovyet Rusya'dakinin 1/7 si, NATO standar-
dmdaki, NATO kuvvetlerine mensup orduların 
harcamalarının 1/10 u kadar olduğunu bili
yoruz ve bunu Bütçe Komisyonu raporunda da 
açıkça anlıyoruz. 

Bu açıklama ile: 
önümüzde Millî Savunma bütçesinin bir kal

kınma bütçesi değil, asgari maliyet hesapları
na göre hazırlanmış bir idame bütçesi olduğu 
sonucuna varıyoruz. 

Bugün: önce millî menfaatlerimizin, sonra 
da NATO'ya karşı vecibelerimizin yerine geti
rilebilmesi için Silâhlı Kuvvetlerimizin harb 
gücünün sayı itibarı değil, her bakımdan ve ye
terli olması lâzımgelmektedir. 

Ancak böyle bir güce ulaşmakla, dünya 
devletleri arasında lâyık olduğumuz itibarı bu
lur, millî menfaatlerimizi gereği gibi kurabi
liriz. 

Değerli bir kumanda heyetinin sevk ve ida
resinde bulunan Silâhlı Kuvvetlerimiz her tür
lü mânevi kuvvetleri, varlığında toplıyan, dün
yaca takdir edilmiş bir insan gücüne sahiptir. 

Bu gücümüz, nüfusumuzun artmasiyle oran
tılı olarak yıldan yıla da kuvvetlenmektedir. 
Hattâ askerliğe gelenlerin hepsi silâh altına da 
alınamamaktadır. 

Bu insan gücümüzü, her yönüyle maddeten 
değerlendirmek, keyfiyeten kuvvetlendirmek, 
kendi millî kaynak ve imkânlarımızla teslih 
etmek, 

Dış yardıma muhtaç durumdan kurtarmak 
lâzımdır. 

Yakın tarihimizde, daha zayıf zamanlarımız
da bu başarının iftihar edilecek örnekleri var
dır. İstiklâl Harbi bunun en yakın misalidir. 
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İkinci Dünya Harbinde; muharip devletler 
arasında tamamiyle tecridedilmiş bir durumda 
hiçbir yerden hiçbir yardım almadan yurdumu
zu her türlü tehlikelere karşı koruyan silâhlı bi
taraflığımızı sağlıyan milyonluk ordularımızın, 
millî kaynaklarla seferber edildiği, dört harb 
yılı, bize hiçbir tarafın saldırmaya cesaret ede
mediği, ancak dostluğumuzu kazanmaya çalış
tıkları, hattâ Stalin'in isteklerinin bu kuvvete 
dayanılarak reddedildiği, yüksek malûmlarıdır 

NATO'ya girildikten, maalesef bütün Si
lâhlı Kuvvetler müşterek savunma için NATO 
emrine verildikten, Amerikan yardımı başladık
tan sonra: 

Esefle ifade ederim ki, millî kaynak ve im
kânlardan faydalanarak harb sanayinizi zama
nın inkişafına göre geliştirmek ihmal edilmi" 
bütün ümitler dış yardımlara bağlanmıştır. 

Bu yanlış görüşün tesiriyledir ki, Kırıkka-
lede'ki harb sanayii fabrikaları Millî Savun
madan alınarak kuruluş amacına aykırı olara1' 
Makina Kimya Endüstrisi adiyle Sanayi Bakau-
bğına bağlaıımışttr. 

Eğer NATO Alman siparişi olmasaydı bu
gün memlekette bir harb sanayii durumda bu* 
tesisimiz maalesef kal mı ya çaktı. 
Kıbrıs'a müdahale hakkımız nasıl önlendi»'4 

Amerikan yardımından alman silâhların kulla
nılmasına müsaade edilmediği yüksek malûmla
rıdır. 

Bu acı hakikatler: Millî gücümüzü, mili" 
kaynak ve imkânlarımız1 a değerlendirilmemi^ 
olmasının ve bunlara güvenmemiş olmamızın 
NATO'ya bağlanırken, ayın zamanda millî men
faatlerimize uygun bir millî savunma politi
kası takibedilmemiş olmasının üzücü bir neti
cesidir. 

Bu durumun ıslah ve telâfi için : Silâhi-
Kuvvetlerimizi her yönden yurdumuzun millî 
menfaatlerimizin korunma ve savunmasına ye
terli bir hale getirmek zamanı gelmiştir. 

Bu maksatla : 
NATO'ya tahsis edilen kuvvetler dışında 

ve bu kuvvetlerde bir reorganizasyona gidilmek 
suretiyle, tasarruf edilecek kuvvetle, bir millî 
teşkilât kurulmalıdır. 

Ege Denizinde Yunanlılar karşısında yeter
siz olan donanmamızın, millî imkân, Donanma 
Cemiyetimizin ele yardımından faydalanıla

rak artırılması üstünlüğün sağlanması lâzım
dır. 

Bu arada harb sanayiinin geliştirilmesi için 
de; Kırıkkale fabrikalarımın yine bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olarak Millî Savunmaya bağ
lanması ; 

Deniz tersanelerinin, uçak fabrikalarının, ih
tiyaca göre geliştirilmesi gücümüzün yettiği 
derecede harb gemileri, uçak yapma imkânla
rının sağlanması. Her türlü lojistik desteği sağ-
bvacak tesislerin de millî kaynaklardan da 
faydalanarak Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacını 
sağbyacak bir duruma getirilmesi, 

Bunlara yardımcı olarak özel sektöre ait 
saınavinin teşvik edilerek geliştirilmesi; 

Sefer stoklarının da mevcut plânlara göre 
eksiklerinin senelere bölünerek tamamlanması lâ-
zımgelmekteclir. 

Bu amaçları sağlamak için : Anayasanın 
1.11 nci maddesi uyarınca tesbit edilmiş olan 
millî savunma politikasının. Bugünkü siyasi du
ruma, Yeni Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre 
meniden gözden geçirilmesi; Yeni bir millî savun
ma politikasının tesbitini lüzumlu görmekte-
vim. 

Böyle bir politikaya dayanan Beş Yıllık 
bir Millî Savunma Kalkınma Plânı hazırlan

malı ; 
Bu plânda, yıllık hedefler tesbit edilmeli; 
Her yıl için normal bütçeden ayrı bir Millî 

Savunma kalkıınma ödeneği ayrılarak bu he
deflere ulaşılması sağlanmalıdır. Bu mâruzâ
tımın dışında olarak Donanına Cemi vet inin, 
;lk heyecanı azalmış görünen bugünkü duru
mu,. faaliyetleri hakkında bize bilgi verilme
lini Meclise gelmiş olan M. S. B. lığı Kuruluş 
görevlerine ait Kanunun, bu yıl içerisinde 
çıkarılmasını, Harita Genel Müdürlüğü elinde 
bulunan ve bugün için fonksiyonunu kaybetmiş 
olan uçakların, yeni uçaklarla değiştirilmesi için 
bir teşebbüs olup olmadığının açıklanmasını, 
Doğu ve Güney hudutlarımızda cereyan et
mekte olan hâdiseleri göz önüne alarak bu böl
gede kuvvetli bulunmak lüzumunu hatırlatır. 
Sayın Cemal Yıldırım arkadaşımın, yatırımlar 
;^in tahsis edilen ödeneğin, Eylül sonuna ka-
-lar % 65 nin sarf edilmemiş olmasından dolayı 
duyduğu endişeye karşılık yaptığım incele
meye göre, malî sene sonuna göre bu tahsisa-



C. Senatosu B : 40 3 . 2 . 1966 O : 3 

tın % 95 nin taahhüde bağlandığını ve tama
mının sarf edilmesine çalışıldığım duymuş 
olmakla inşirah duydum, ve onun üzüntülerini 
parlaşırken bundan feragat etmiş bulunuyo
rum. Bütçe üzerindeki düşünce ve temenniler 
hakkında sayın M. S. Bakanlığının bize ay
dınlatıcı bilgiler vermesini rica ederken bu 
bütçe yılında 60 milyon liralık bir para ile muh
rip alınması plânının, programının ikinci saf
haya bırakılmış olmasından da bir üzüntü 
duyduğumu ifade etmek isterim. Kaybedile
cek zaman donanmamızın aleyhine olacaktır. 
Tahsiatm imkânı olsaydı, önceden verilse te
şebbüse başlanmış olurdu. Sayın Millî Savun
ma Bakanımızın bize bu hususta aydınlatıcı 
bilgiler vermesini rica eder. Millî Savunma 
Bütçesinin Ordumuza, Milletimize hayırlı olma
sını temenni eder, Yüce Heyetinizi, Sanlı Ordu
muzun mensuplarını, hürmetle selâmlarım, ar
kadaşlarım. (Alkısar.) 

BAŞKAN — Sayın Bahadırlı... Vaz mı geç
tiniz? 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Vaz 
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ayrım. 
Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Ba

kan, kıymetli senatörler, saygı değer Bakanlık 
erkânı; yurdun ve rejimin bekçisi, şerefli Türk 
Ordusunu ve onun üreticisi bulunan Türk Mil
letini karşı karşıya getirmek istiyenlerin daima 
hüsranla karşılanmasını temenni ederek sözleri
me başlıyacağım. 

Muhterem senatörler, kurtarış ordusunun gel
mesini beklemeden kurmuş olduğu milis kuvvet
ler sayesinde birçok toprakların anavatana iltiha
kını sağlıyan bir bölgenin çocuğu olarak bâzı 
temennilerde bulunacağım. Kars ilinin, Sovyet 
Rusya ve Iran Hükümeti ile beşyüz Km. yi aş
kın bir hududu bulunmaktadır. Bu hududun 
bekçiliğini yapan askerî karakkollarımız, diğer 
taraftan hudutta iskân edilmiş köylülerimiz bu
lunmaktadır. Bu köylülerimizle hudut karakol
ları arasında zaman zaman meydana gelen na
hoş hâdiseler hudut halkı üzerinde iyi tesirler ya
ratmamaktadır. Bunların başlıca sebebi, köylü
lerimizin hudut hattını ihlâl etmesi, diğer taraf
tan, hudut karakollarmdaki kumandanların tu-
tumlariyle ilgilidir. Bizim hudutlarımız tel ör
gülerle veya her hangi bir surette belirtilmediği 
için, köylülerimiz karakol kumandanlarının ver-

' dikleri emirle tâyin edilen hudut hatlarını tam 
i 

i olarak tesbit edilmediğinden, bu hattı geçmekte-
j dirler. Diğer bir hususta hudutlardaki birçok köy

ler ve arazileri, meselâ Araş nehri kenarında 
Araş'm tam kıyısına kadar tapu ile köylülerin 
tasarrufuna terk edilmiş bulunmaktadır. Bir hu
kuk devleti olduğumuza göre; zaman, zaman köy
lülerimizin bu arazilerden istifade etmesinin ve
sikaya tabi tutulması bu hukuk devleti durumu
nu zedelemektedir. Bu bakımdan istirhamım şu
dur ki, bu hudut boyunca tapulu arazilerin bir 
program dâhilinde istimlâkine başlanarak ve hu
dudu belirtilerek bu nahoş hâdiselerin önüne ge
çilmesi sağlansın. 

ikinci bir temennim de, acaba hudut birlik
lerimize gönderilecek kumandanlar; karakol ku
mandanları - ki, ben bunları bir bölük kuman
danı seviyesinde düşünüyorum - bir kursa tabi 
tutulsalar; çünkü bunların münasebetleri hudut
ta tamamiyle halk kütleleri iledir. Onlarla karşı 
karşıyadır. Bu bakımdan, bir eğitime tabi tutul
ması veyahut da bu hususta Bakanlıkça birşey 
düşünülmekte midir? Bu hususların açıklanması
nı Sayın Bakandan temenni eder., Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz ve milletimiz 
için hayırlı olmasını arzular, Sayın Bakanlık 
erkânını sevgi ve hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Çetin?. Yok. Sayın Öz-
türkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan 
ve Şerefli Türk askerleri, bendeniz, daha ziyade 
kanuni mevzular üzerinde konuşmak istiyorum. 

Birincisi, 5802 sayılı Astsubay Kanununun 
9 ncu maddesi ve Ordu îç Hizmet Kanunu ve 
Talimatında, «Subay ve astsubaylar aynı özlük 
haklardan istifade eder.» diye bir hüküm olma
sına rağmen bu hükmün tatbik edilmemesinin 
sebebi nedir? 

ikincisi, dış memlekete tahsile giden ve ücreti 
Millî Savunma Bakanlığından ödenen bir teknik 
eleman, meselâ mühendis kabul edelim. Diğer 
bir bakanlıkta meselâ; Sağlık Bakanlığında veya
hut da Bayındırlık Bakanlığında bir mühendis, 
bu da aynı Bakanlıktan tahsil masrafları öden
diği halde, ileride emekli olmak istedikleri za
manda ordu mensubunun geçen altı senelik hiz
metine, bir iki katı, yani, on iki senelik hizmeti 
ilâve edilmek suretiyle, ancak bu hizmet yapıl-
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diktan sonra emeklilik hakkı tanınmaktadır. Hal
buki, aynı bir bakanlıkta, ki Bakanlar Kurulu 
birdir, diğer bir devlet sektöründe ise bu hak 
tanınmamaktadır. Ayrı ayrı bakanlıklarda bu 
statünün tatbik edilmesinin acaba Anayasamı
zın eşitlik prensiplerine aykırı düşmemekte mi
dir? Her zaman yine bu kürsüde tekrar tekrar 
Yüce Heyete arz ederiz: Askerî Beden Talimat
namesi değişecektir, Gülhane Hastanesi bunun 
üzerinde hassasiyetle eğilmektedir, denir. Sene
ler gelir ve geçer maalesef bu hususta alınmış bir 
tedbiri görmemekteyiz. Bir kalça çıkığı olan şa
hıs, askerî mükellefiyetten muaf tutulmasına rağ
men pekâlâ o kişi harb gücü olan bir mmtakada 
çalışamazsa da ordugâhda çalışabilir. Bu gibi hu
susların, artık ele alınmasının zaruri olduğu ka
nısındayım. Çünkü; harb, teknik harptir, fikir 
harbidir. Beden harbi artık tarihe karışmıştır. 
Diğer bir mevzu, ordumuzun iaşe yönündendir. 
Bendeniz bu mevzuda bilhassa ordumuzun kon
serve üzerinde hassasiyetle durmasını, bilhassa 
ucuz gıda bölgelerinde bu konserveciliğe önem 
verilmek suretiyle ordu iaşesinin hakkı ile olaca
ğını ve bundan da bütçede ileri derecede bir ta
sarruf olacağı kanısındayım. 

Diğer bir mevzu, sağlık hizmetlerinde, 45 tane 
hastanenin bulunduğu ileri sürülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, askerî hastane ta
limatnamesinde subayın rütbesi ne olursa olsun, 
hastane kapısından içeri girdiği andan itibaren 
bu rütbe dışarıda kalır. Fiilî durum bu olduğu
na göre, acaba bu askerî hastanelerin tamamı 
Sağlık Bakanlığına devredilmek suretiyle daha 
olumlu, daha verimli bir sonuç alınmayacak mı
dır 1 Çünkü, bir hastanede, 800 yataklı bir 
hastanede, 300 kişi yatsa da, 800 kişi yatsa da 
bunun her türlü masrafları, personel giderleri 
aynen devam etmektedir. Bu bir geliri zayidir. 
Bu durum karşısında bunun da Sağlık Bakan
lığına devri gerekmektedir. Sayın Bakanımız 
bir Adalet Partisi Bakanı olduğuna göre Adalet 
Partisinin tüzüğünde bütün sağlık tesisleri bir 
kalemde birleştirileceğine göre acaba, bu hu
susta bir düşüncesi var mıdır f Veya Hükümet 
programında da bütün sağlık tesisleri birleştiri
leceğine göre, bu gibi tedbirleri düşünmekte mi
dir f (A. P. sıralarından «Yok öyle şey» yok, 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu iş olmıyabilir 
ben bir hekimim. Bize gelen her hasta, inancı 

ne olursa olsun, elbisesi ne olursa olsun, vatan
daşımızdır, hepsine aynı hizmet etmek, o yatak
ları boş bulundurmaktansa, bütün vatandaşların 
sağlık hizmetlerine arz etmek, benim hekim ola
rak tabiî ki vazifemdir. Bunu takdir etmek ve
ya etmemek Sayın Bakanlıklar arasında olan bir 
hâdise olacaktır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, şahsi fikridir. Müda
hale etmeyin. Devam edin efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu 
benim şahsi düşünecmdir. Grupumun düşün
cesi değildir. Grup sözcüsü arkadaşımız bura
da grup düşüncelerini arz ettiler. 

Şimdiki, harbler; mütemadiyen arkadaşları
mız nükleer harb üzerinde durdular. Bendeniz 
bunu biraz daha ileri götürmek isterim. Nükleer 
harb artık ikinci plânda kalan bir harb tekniği
dir. Şimdiki harb feza harbidir. (Allah Allah 
sesi) Allah Allah değil. (Gülüşmeler) Feza 
harbidir. Bu feza harbi karşısında ikinci plân
da kalan nükleer harbe karşı, acaba bizim Türk 
Silâhlı Kuvvetlerimizin tutumu ne olacaktır! 

Sözlerimi burada keserken, 1966 yılı Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinin Milletimiz - için 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAKAN — Sayın Dağlı, başka söz istiyen 
yok. Bakandan öncemi, sonra mı konuşmak is
tersiniz"?.. Son söz üyenin olduğu için isterseniz 
Bakandan sonra konuşabilirsiniz. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Bakandan son
ra. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, bir sualim olacak. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sual sordur-

mıyacaksanız, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bakandan sonra hay hay. Sual 
sorabilirsiniz. Bakanın konuşmasından sonra, 
kim demiş soramıyacaksmız diye.. Öyle şey yok. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Yüksek Heyetinizi Türk Silâhlı Kuvvetleri 
adına saygı ile selâmlarım. 

Millî Savunma hizmetleri hakkında konuşan 
sayın senatörlerin tenkid ve dileklerini cevap
landırmadan önce, Silâhlı Kuvvetlerimizin hiz
met ve faaliyetleri ile finansman kaynakları 
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hakkında kısa bir açıklamada bulunmakta fayda 
görmekteyim. 

Sayın senatörler; 
Dünyanın içinde bulunduğu siyasi durum, 

Yüksek Heyetinizce bilinmektedir. Barısı tesis 
ve koruma çabalarına yıllardan beri devam edil
mesine rağmen, maalesef henüz, olumlu bir 
sonuç alınamamıştır. Bloklar arasındaki mü
cadele ve gerginlik gelecek yıllar içinde iyim
ser nitelikte değildir. 

Silâhsızlanma konusundaki çalışmaların devam 
etmesine rağmen, silâhlanma yarışından vazge
çildiğine dair belirtiler de görülmemektedir. Do
ğu ve Batı blokları arasında meydana gelen 
nükleer denge, suni bir sükunet ve bekleme dev
resi açmıştır. Güney - Doğu ve Güney Asya'da 
cereyan eden olaylar, NATO memleketlerini de 
yakından etkilemektedir. Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunun son kararı, Kıbrıs konusun
daki hassasiyet ve dikkatimizi daha da artırmış
tır. 

Jeopolitik durumu itibariyle Doğu ile Batı
nın birleşiminde yer alan Türkiye hem kendi 
toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürmek, and-
laşmalarla sahip bulunduğu haklarını muhafaza 
etmek hem de, ittifak topluluğu içindeki varlı
ğını korumak zorunluluğundadır. Yurtlarını 
savunmak için, milletlerin daima hazırlıklı bu
lunması şarttır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin çağdaş orduların 
sahibolduğu en modern harb silâh, araç ve ge
reçleri ile teçhiz edilebilmesi için gereken mas
raf ve fedakârlıklara katlanılması kaçınılmaz 
bir zorunluluk olmaktadır. Türk Silâhlı Kuv
vetleri, aziz yurdunu savunmak için daima ha
zırlıklı bulunmakta ve aziz yurdu koruyacak 
gü ededir. 

Sayın senatörler; 
Savunma hizmetleri, duran statik hizmetler 

değildir. Harb doktrin ve prensipleri değişip 
geliştikçe buna paralel olarak silâh, araç ve ge
reçler de gelişmekte ve sık sık yenileriyle de
ğiştirilmektedir. Modern harbin gerektirdiği 
silâh, araç ve malzemeler çok pahalı hizmetler
dir. Bu sebeple de devletler savunma bütçeleri
ni her yıl büyük oranlarda artırmakta ve millî 
kaynakların önemli kısmını bu sahaya tahsis 
etmektedir. 

Millî kaynaklarımız, bugünkü imkânları ile 
modern bir harbin gerektirdiği bütün teçhizat 
ve ikmâl maddelerini karşılıyacak nitelikte de
ğildir. Eldeki son faktörlere göre Silâhlı Kuv
vetlerin NATO standartlarına ulaşabilmesi için, 
41 milyar liraya yaklaşan bir finansman kayna
ğına ihtiyacı olduğu tesbit edilmiştir. Yüksek 
Heyetinizce de malûm olduğu üzere, memleketi
mizin genel iktisadi ve malî durumu böyle bir 
harcamaya imkân verecek nitelikte değildir. 

Sayın senatörler; 
Bu vesile ile dış yardımlar hakkında sizlere 

biraz daha geniş bilgi vermeyi uygun görmekte
yim; Silâhlı Kuvvetlerimizin görev ve vecibele
rini yerine getirebilmesi için gerekli finansman; 
biri millî bütçeden, 

Diğeri dış askerî yardımlardan sağlan
maktadır. 

İç tedarikin genişliği; millî ekonomi imkân
ları ile sınırlıdır. Yurt içinde tedariki mümkün 
olan ve Amerikan askerî yardım programından 
çıkarılarak millî imkânlarımızla sağlanması ge
reken malzemenin tutarı, 1965 yılında 403 mil
yon lirayı bulmuştur. 1966 yılında bu miktarın 
daha da artacağı tahmin olunmaktadır. Millî 
endüstrimizi geliştirmek için teşvik edici bir 
unsur olan bu malzeme tutarları, Silâhlı Kuv
vetler bütçesinin ortalama olarak % 13 üne te
kabül etmektedir. 

Dış kaynaklar genel olarak : 

Amerikan ve Kanada askerî yardımları ile, 
NATO âcil yardımlarıdır. 

1.2 Temmuz 1947 tarihinde imzalanan Anlaş
ma esaslarına göre, Amerika Birleşik Devletleri, 
Türkiye'ye askerî yardım yapmaktadır. Ameri
kan askerî yardımlarının yıllık ortalaması 1,5 
milyar lira civarındadır. Bu yardım, her yıl 
değişen bir seviyede Silâhlı Kuvvetlerimize ve
rilmektedir. 

Kanada askerî yardımı • 

Kıbrıs olaylarına kadar yardım devam etmiş, 
fakat bundan sonra durdurulmuştur. Bugün 
sınırlı ve çeşitli yedek parça yardımı olarak de
vam etmektedir. Paris'te yapılan NATO toplan
tısında yapılan yeni temaslarımız neticesinde, 
bu yardımların yeniden başlıyacağmı ümidet-
mekteyiz. 
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NATO âcil yardımı : 
NATO Bakanlar Konseyinin karar altına al

dığı ve malî imkânları daha yetersiz olan üye 
devletlere diğer NATO devletlerinin bir yardı
mıdır. Bu tarzda yardımı burada şükranla arz 
etmek isterim. Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniliğe 
ve modernizasyona olan ihtiyacının Amerikan 
askerî yardımından sağlanamıyan bir kısmı, 
NATO âcil yardım programı gereğince Federal 
Almanya'dan ve Amerika'dan sağlanmaktadır. 
1964 ve 1965 yıllarında 12 şer buçuk milyon do
larlık Alman askerî yardımı sağlanmıştır. Ayrı
ca, Amerika'dan da 18 milyon dolarlık bir yar
dım yapılacaktır. NATO âcil yardımı çerçeve
sinde İtalya'dan da yardım va'di alınmıştır. 

Muhterem senatörler; 
Millî güvenlik ve iktisadi kalkınma, toplum 

refahı için temel iki unsurdur. Her ikisi de 
millî bekamızın teminatı ve şartıdır. Birinin 
diğerine tercihi her ikisinin de kaybedilmesine 
sebebolabilir. Bu bakımdan, memleketin genel 
ekonomik durumu içinde kalkınma ile millî gü
venlik arasında isabetli bir dengenin kurulması 
şarttır. Memleketimizin iktisadi ve malî ka
pasitesi. Silâhlı Kuvvetlerimizce bilinmekte ve 
takdir edilmektedir. Ancak, Silâhlı Kuvvetle
rimizin gerek millî ve gerekse milletlerarası ve
cibelerini yerine getirmeye hazır ve güçlü bir 
durumda olması da ayrı bir zarurettir. 

Sayın senatörler: 
Silâhlı Kuvvetlerimiz, Millî Güvenlik Kuru

lunun kararı ile kendi gücünü kaybetmeden 
tesbit edilen şartlar içerisinde ekonomik kalkın
mamızı destekliyen faaliyetlerde bulunmaktadır. 
Bu sebeple, millî savunma harcamalarımızı 
tamamen tüketici olarak kabul etmek mümkün 
değildir ve bu fikre katılmamaktayız. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin iktisadi kalkınmamı
zı etkiliyen hizmetlerinden bâzılarını kısaca 
özetlemek isterim. 

Eğitim hizmetleri : 
Silâhlı Kuvvetlerimiz insan gücü bakımından 

yeterli kaynaklara sahiptir. Orta ve lise öğre
nimi görmüş er miktarındaki artış, Silâhlı Kuv
vetlerimizin daha bilgili bir er kadrosuna sahi-
bolmasma yardım etmiş ve teknik gücünü artır
mıştır. Okuma - yazma bilmiyen erler için; 
Silâhlı Kuvvetlerimizde 656 dershaneli 16 oku
ma - yazma okulu mevcuttur. Yılda ortalama 
40 - 50 bin er, okuma - yazma öğrenmektedir. 

Bu okullarda 7 yılda 277 binden fazla ere oku
ma - yazma öğretilmiştir. Okuma - yazma okul
larının inşa ve donatılması için AID yardımın
dan 96 milyon, millî bütçeden 4 milyon lira ol
mak üzere toplam, olarak 100 milyon lira sarf 
edilmiştir. 

Ayrıca, çeşitli teknik branşlarda yetiştirilen 
personel, sivil sektörün devamlı ihtiyacı bulu
nan kalifiye iş gücüne de katkı yapmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizde ortalama olarak bir 
yılda; 

— 32 000 Şoför, 
— 5 600 Makinist, 
— 2 900 Telsizci, 
— 2 000 Telsiz tamircisi, 
— 1 800 İnşaat uzmanı, 
— 3 800 Daktilo yazan er yetiştirilmekte

dir. 
Bunun yanında ağaçlandırma faaliyetlerimiz

den de bahsetmek isterim. 
Askerî garnizonların civarını ağaçlandırma 

ve teraslama faaliyetleri hemen hemen bitmiştir. 
Ortalama olarak bir tümen garnizonunda bir 
yılda 90 000 den fazla ağaç dikilmektedir. Şim
diye kadar Silâhlı Kuvvetlerimizde 8 milyon 
aded civarında ağaç dikilmiştir. 

Sağlık hizmetleri : 
45 askerî hastane, prevantoryum ve sanator^ 

yum Silâhlı Kuvvetler personeline olduğu ka
dar sivil halka da hizmet etmektedir. Mütehas
sısı bulunmıyan Devlet hastaneleri, askerî has
tanelerden karşılıklı olarak yararlandıkları gibi 
bulaşıcı hayvan hastalıkları çıktığında da o böl
gedeki askerî veterinerlerden istifade edilmek
tedir. Bunun yanında haritacılık çalışmaları
mızda da sivil sektöre yardımlar yapılmakta ye 
ormanlarımızın hududunun tesbiti için 1/20 00.0 
ölçekli hava fotoğraflarının alınmasına devam 
edilmektedir. Tarıma elverişli büyük arazinin 
1/5 000 ölçekli kadastral haritalarının yapımın
da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü çalışmala
rına yardım edilmektedir. 

7356 ve 203 sayılı kanunlar çerçevesinde as^ 
kerî fabrikalar ve işyerlerinin döner sermayeden 
yaptıkları iş tutarı, 1964 yılında 17,4 milyon li
radır. Bu miktarın yaklaşık olarak 6,5 milyon 
liralık kısmı sivil sektöre yapılan işlere aittir. 
Döner sermaye faaliyetlerinin geliştirilmesi için 
kapasiteleri elverişli olan fabrikalarımızda 
çalışmalar yapılmaktadır. 
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Kardeş köy projeleri : 
Silâhlı Kuvvetlerimiz toplum kalkınmasına 

fiilen katılmak üzere 1964 yılından itibaren kar
deş köy projesini uygulamaya başlamış ve top
lum olarak, 650 köy tecrübe mahiyetinde kar
deş köy seçilmiştir. Halk eğitimine yardım et
mek maksadı ile bugüne kadar köylere 45 bin 
kitap gönderilmiştir. Her gün 240 aded de çe
şitli gazete gönderilmektedir. 

Bunlardan başka; 
— Silâhlı Kuvvetlerde kullanma yeri kalmı-

yan bâzı malzeme Millî Eğitim Teşkilâtına dev
redilmektedir. 

— îstek üzerine endüstriyel mamullerinin 
kalite kontrolları ve çeşitli endüstri sorunları 
üzerinde araştırma ve geliştirme yapılmaktadır. 

Lojmanlar : 
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının sos

yal durumlarını mümkün olduğu kadar iyi bir 
seviyeye getirmek maksadı ile kabul edilen 
186 sayılı Kanun gereğince; 

1961 yılından 1965 yılma kadar 5 yılda top
lam olarak 214,5 milyon liralık ödenek alınmış
tır. Özellikle mahrumiyet bölgeleriyle konut 
sıkıntısı çekilen şehir, kasaba ve sınır bölgele
rinde lojman inşaatına devam edilmiştir. Halen 
lojman miktarı mevcut subay ve astsubaylarımı
zın ancak % 14 üne tekabül etmektedir. 

NATO enfrastrüktür hizmetleri : 
NATO ittifakı içinde 1953 yılından beri mem

leketimizde yapılmakta olan NATO - ENF. te
sisleri tamamiyle savunma masrafları ile yapı
lan sabit tesislerdir. NATO - ENF. tesislerinin 
işletmeye açılıp kullanılabilmesi için ev sahibi 
memleket olarak bâzı vecibeleri yerine getirmek 
zorundayız. Bunlar arazi kamulaştırması, su, 
yol, elektrik gibi bölgesel kolaylık işleri ile yer
leşme tesisleridir. Bu hizmetlerle NATO'ya ka
tılma payı için her yıl bütçemize yeteri kadar 
ödenek konulması gerekmektedir. Aksi tak
dirde, NATO projelerine paralel olarak arz et
tiğim hizmetlerin birlikte yürütülmesi mümkün 
olamıyacaktır. 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri : 
Arge Başkanlığındaki çalışmalarda, Silâh

lı Kuvvetlerimizin hizmetlerini daha az mas
raflarla karşılamaya veya aynı ödenekle daha 
çok hizmet gerçekleştirilme çareleri araştırıl
maktadır. 

Kanun çalışmalarımız : 
Sayın senatörler; 
Bakanlığımızca hazırlanan kanun tasarıları 

hakkında şu kısa açıklamayı yapmak isterim. 
Genelkurmay Teşkilât Kanunu hazırlanarak, 

Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Askerî 
Personel kanun tasarısı halen Cumhuriyet Se-
natosundadır. 

Bu kanunun Mart ayından evvel kanunlaş
ması, sayın senatörlerin gayretlerine bağlıdır. 
Ve Sivil Personel Kanunu çıktığı için bu kanu
nun Mart ayından evvel çıkarılmasını bilhassa 
sayın senatörlerden rica etmekteyim. 

Geçen yasama döneminde Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulmuş ve fakat seçim sebe
biyle müzakereleri tamamlanamadığı için hü
kümsüz kalmış bâzı kanun tasarıları bu dönem
de Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunmak
tadır. 

Bunlar; 
Harb Akademileri, 
Harb okulları ve 
Türk Silâhlı Kuvvetleri iaşe kanun tasarı

larıdır. Ayrıca 1111, 1076, 6245 sayılı kanun
larda değişikliklerle 1111 sayılı Askerlik Kanu
nu günün şartlarına uygun hale getirilmesi için 
hazırlanan kanun tasarıları da halen Millet Mec
lisinin ilgili komisyonlarında tetkik ve müzake
re edilmektedir. 

Sayın senatörler; 
Şimdi de sizlere 1966 malî yılı bütçe teklifi

miz ve bununla ilgili bâzı açıklamalarda bulu
nacağım. 

1966 malî yılı bütçe teklifimiz 3 milyar 
378 milyon liradır. 1966 malî yılı Bütçesi 
1965 bütçesine nazaran 371 milyon liralık zahiri 
bir artış göstermektedir. 

Zira, 1965 malî yılında ikinci safhada verilen 
248 milyon liralık ödenek, 1965 yılında plân
lanmış ve Hükümet ve yasama organlarınca da 
tasvibedilmiş hizmetlerimizin karşılığıdır. Bu 
sebepten 1966 malî yılında meydana gelen ger
çek artış 123 milyon liradan ibarettir. 

1966 malî yılı bütçe teklifimizde; 
— Cari harcamalar için 2 milyar 931 milyon 

lira, 
— Yatırım harcamaları, 368 milyon lira, 
— Transfer harcamaları 78 milyon liradır. 
Silâhlı Kuvvetlerin cari harcamaları, 2 mil-
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yar 931 milyon liradır. Bu harcamaların baş
lıca hizmetler itibariyle dağılışı şu suretledir. 

— 1 milyar 547 milyon lirası personel gider
leri, 

— 1 milyar 319 milyon lirası yönetim gider
leri, 

— 15 milyon lirası hizmet giderleri, 
— 8 milyon lirası kurum giderleri, 
— 42 milyon lirası çeşitli giderlerdir. 
—• Yatırım harcamaları 368 milyon liradır. 
— Yatırımların; 312 milyon lirası yapı, te

sis ve büyük onarım giderlerine, 
— 56 milyon lirası da makina teçhizat ve 

taşıt alımlarına, ayrılmıştır. 
— Transfer harcamaları 78 milyon liradır. 
— Bunun 46 milyon lirası kamulaştırma ve 

satınalmalara, 
— 29 milyon lirası malî transferlere, 
— 780 bin lirası sosyal transferlere, 
— 3 milyon liraya yakın kısmı borç ödeme

lerine ayrılmıştır. 

Sayın senatörler; 
Bütçe teklifimizi hizmetler itibariyle tahlil 

edersek şöyle bir durumla karşılaşırız. Bütçe
mizin 2,5 milyar lirası, idame masraflarına git
mektedir. Bunlar personelin özlük hakları ile 
yiyecek ve giyecek masraflarıdır. Bu hizmetle
rin ertelenmesi, ya da bunlardan sarfınazar edil
mesi düşünülemez. Yatırım ve taransfer har
camaları da 447 milyon liradır. Bunlar da Si
lâhlı Kuvvetlerin birlik ve teşkillerinin görev 
yapacakları bina ve savunma tesisleriyle erlerin 
barmdırılmasına ait iskân masraflarıdır. Bun
lardan da vazgeçilemez. 

Böylece, diğer çeşitli savunma hizmetlerimi
zin ifası için 503 milyon lira civarında bir öde
nek kalmaktadır. Bu miktarın 393 milyon li
rası savaş gereçleriyle ilgili hizmetlere ayrıla
cağına göre geriye kalan 110 milyon lira ile 
bunlar dışındaki bütün savunma hizmetlerinin 
yapılması gerekmektedir. Bu sebeple, savunma 
görevleri ile birlekte diğer Devlet teşkilâtının 
ifa ettikleri birçok hizmetleri de gerçekleştiren 
Silâhlı Kuvvetlerimizin bütçesindeki gelişme 
oranı, diğer bakanlıklardan geri kalmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Takdir buyurursunuz ki, Silâhlı Kuvvetleri

mizin bir yıllık ihtiyacı huzurunuza sunulmuş 
olan bütçe rakamlarından ibaret değildir. 
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Yurt savunmamızın gerektirdiği fiansman 
kaynaklarından noksan kalan kısımlar için malî 
yıl içinde tekrar huzurunuza gelmek için tered
düt etmiyeceğimizi arz etmek isterim. 

Buraya kadarki maruzatımla savunma hiz
metlerimizin anahatları ile Yüksek Heyetinize 
açıklamış bulunuyorum. Bu arada sayın arka
daşlarımızın bâzı sorularını cevaplandırdığımı 
da ümidediyorum. 

Şimdi müsaadenizle bu arz ettiğini husus
lar dışında kalmış. arkadaşlarımın tenkidlerine 
cıevap vermek istiyorum. 

Sayın C. H. P. Sözcüsü Cemal Yıldırım ko
nuşmalarında, bu bütçede Askerî Personel Ka
nunu aylıklarındaki artışın bulunup bulunma
dığını ifade ettiler. Askerî Personel Kanunu
nun ve diğer personel kanunlarının ihtiyacı 
olan ödenekler, Maliye Bütçesinde toptan alın
mış bulunmaktadır. Binaenaleyh; bizim bütçe
mizde bu kısım yoıktur. Fakat Maliye Bütçesin
de bir fonda bu kısım alınmış bulunulmaktadır. 

Yine Sayın Cemal Yıldırım, Millî Müdafaa 
Bütçesindeki yatırım hıarcaımalarındalki nisbetin 
% 28 olduğunu ifade ettiler. Fakat bizim, 31 
Aralık itibariyle yaptığımız tetkiklere göre 
Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinin geçen sene 
olan 374 milyon lirailıik yatırımının % 95 mu
kaveleye bağlanmış «bulunmaktadır. ödenmiş 
olan kışımı % 50 nin üstündedir, geri kalan kıs
mı mukaveleye bağlanmıştır. Malî yıl sonuna 
kadar ikmal edilecektir. 

Sayın Cemal Yıldırım konuşmalarında, «Or
du mevcudu» üzerinde durdular ve birçok mem
leketlerle mukayese ederek ordu mevcudunun 
550 bin civarında olduğunu, nüfusumuz nisfoe-
tine göre, bunun fazlalığından bahsettiler. Bdr 
memleketin ordu mevcudu, coğrafi şartlarına 
ve hudut durumuna göre ayarlanır. Türkiye 
coğrafi şartları itibariyle asgari ordu mevcudu 
ile idare edilmektedir. Çünikü hudutları itiba
riyle çevril bulunduğu ıbdrçdk memleketlerin 
karşısında asgari mevcut bulundurm'aktadır. 
Yine bir memleketin ordu mevcudunun hesa
bında, coğrafi durumu olduğu gibi, aynı za
manda seferberlik imkânları da düşünülebilir, 
Fransa'da, İtalya'da binkaç gün gibi kısa za
man içinde seferberlik imkânları olduğu hal
de, Türkiye'nin yol, münakale imkânları ile se
ferberlik imkânları da hemencecik tahakkuk 
edebilecek bir durumda değildir. Bu bakımdan, 
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Genelkurmayca yapılan hesaplara göre, bugün
kü mevcut, asgari mevcuttur. Bundan daha 
azaltılması mümkün görülmemeiktedir. Yine Sa
yın Cemal Yıldırım, ordunun mevcudu ve bir 
millî ordu teslisi için bir askerî konseptin olup 
olmadığını sordular. Genelkurmayca Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Politik Direktif Projesi 
hazırlanmış ve kumanda konseyinden geçtikten 
sonra Hükümıete sunulmuş ve bu husustaki ça
lışmalar Genelkurmayca yapılmaktadır. Buna 
göre, plânlar hazırlanacak ve plânlar gereğin
ce, ordu mevcudu ve ordunun gücü ve gerekli 
plânlar, bu hazırlanan politik direktife göre, 
Genelkurmayca yapılmakladır. Çalışmalara baş
lanmıştır. 

Sayın Cemtal Yıldırım konuşmalarında, a,o 
kerMlk müddetinin azaltılması lüzumunu ve 
kur'ıa erlerinin, kur'a ile sırası gelen asker mev
cudunun hepisinin alınmasının da mümkün ol
madığını ifade ettiler. Halbuki halen Türkiye'
de 1970 yılına kadar kur''a erleri, Millî Savun
ma Bakanlığının ihtiyacı olarak hesabettiği er 
mevcudunu geçmemesktedir. Bu bakımdan, ar
tan kur'a miktarını alma esbabı mucibesdne da
yanarak hizmet müddetinin azaltılması gibi 
bir husus düşünülmemektedir. Yine Sayın Ce
mal Yıldırım, harb sanayiiımizîin teşvik edilmesi 
ve bir millî ordunun ihtiyacı olan silâhların 
memleketimizde yapılması temennisinde bulun
dular. Kendileri askerdir ve silâhlardakd terak
kileri sanıyorum ki, yakından takibetmektedir-
ler. Bugünün modern bir ordusunun ihtiyacı 
olan silâhları yapacak bir sanayi gücüne sahi-
bolmadığımızı takdir ©derler. Ancak, ordumu
zun bâzı ihtiyaçlarını yapmak için, mevcut as
kerî fabrikalarımıza siparişler vermek suretiy
le bu fabrikaların gücünü artırıcı tedbirler 
alınmakta ve bilhassa Deniz Kuvvetlerimizin 
Gölcük tezgâhlarında son yıllarda yapılan ça
lışmalarla, bu tezgâhın faal bir halde tutulma
sı ve bâzı harb gemileninii daha yapacak hale 
getirilmesi, Deniz Kuvvetlerimizce plânlanmış 
bulunımaktıadır. Er mevcudu itibariyle Türk as
kerinin en ucuz beslendiğini ifade ettiler. Bu 
rakam doğrudur. Hakikaten bize nazaran Yu
goslavya üç misli, Yunanistan iki misli, Birle
şik Arap Cumhuriyeti dört misli, Hindistan er 
başına yahut orduda subay ve er mevcuduna 
göre bütçesinden sarf ettiği masraf, üç misli
dir. Ancak, biraz evvel arz ettiğim g&bi Tür

kiye'nin coğrafi durumu itibariyle bugünkü 
millî imkânlariyle de olsa, bu kadar bir ordu 
mevcudunu bulundurmak zaruretinde olduğu
nu Genelkurmayımız plânlamış ve bundan da
ha aşağı bir mevcutla vazifenin yapılamıyaca-
ğı kanaatine varmış bulunmaktadır. 

Sayın Cemal Yıldırım konuşım>alarmda, 
NATO tesislerinden sivil sektörün de istifade et
mesinin faydalı olacağını mütalâa ettiler. Bu 
vapılmaktadır. Bilhassa muhabere şebekesi tesis
lerinden yardımlar yapılmakta, bâzı radar mev
zilerinden, bunlara ait elektrik santrallarından 
istifade edilmekte, akar yakıt tesislerinin sivil 
hizmetlerde kullanılması için çalışmalar yapıl
makta ve bu NATO tesislerinde yollarından va
tandaşların da istifadesi sağlanmakta ve NATO 
tesislerinin yapılmasında bilhassa teknik elaman
ları çalıştırmak suretiyle de yine NATO tesisle
rinden sivil sektörün istifadesi imkân dâhilinde 
bulunmaktadır. Aynı zamanda bâzı NATO ha
va üstlerinden de hava meydanlarından da si-
vil sektörce istifade edilmektedir ve Balıkesir, 
Diyarbakır hava alanları bir NATO üssü oldu
ğu halde, buralardan sivil sektörün de istifade
si sağlanmaktadır. 

Sayın Cemal Yıldırım eski muhariplerin du-
rumiyle. Millî Savunma Bakanlığının meşgul ol
masını istediler. Hakikaten Millî Savunma Ba
kanı olarak, ömrünü Silâhlı Kuvvetlerin ağır 
hizmet şartları içinde geçiren Eski Muharip ve 
Emeklilerin maaşlarının bugünkü seviyeye çıka
rılmasını biz de can ve gönülden arzu etmekte
yiz. Bakanlığımızda bu çalışmalar ilerlemiş du
rumdadır ve umarız ki, bu yıl içinde bu kanunu 
huzurunuza getirmek imkânını buluruz. 

Sayın Suphi Karaman konuşmalarında or
dunun reorganizasyonu için harb sanayii, tersa
neler, veteriner sınıfı, askerlik mükellefiyet müd
deti gibi bâzı tedbirlerin alınmasından bahsetti
ler. Harb sanayii hakkındaki görüşlerimi biraz 
evvel söyledim. Yine tersaneler mevzuunda da 
malûmat arz ettim. Veteriner sınıfının orduda 
sadece bugün bunların bir kısmı, eratın yiyecek 
muayenelerinde kullanılmaktadır. Ve hakikaten 
•150 civarında bulunan veterinere, orduda bulu
nan veterinere ihtiyacımız yoktur. Bunlardan 
gençlerinin eczacılık okullarında okutularak or
du ihtiyacı için istifade edilmesi, maaşları daha 
yüksek olanların da Ziraat Vekâletine devri hu
susu Bakanlığımızca da düşünülmektedir. 
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Sayın Suphi Karaman, millî ihtiyaçlarımız 
için NATO emrine askerlerimizin hepsi verildiği 
için kullanma imkânının bulunmadığına ifade et
tiler. Bu kanaatlerine iştirak etmiyorum. Silâh
lı Kuvvetlerimizin hepsi NATO emrindedir ama 
millî zaruret ve ihtiyaç halinde bu kuvvetleri 
kullanmamıza, bu silâhlı kuvvetlerimizin NATO 
emrinde bulunması mâni değildir. 

Yine Kıbrıs sebebiyle özel görev birliklerinin 
teşkili hususundaki temennileri daima Genelkur-
mayımızca göz önünde tutulmakta Genelkurma
yımız, bu gibi özel'hususlar için gerekli tedbir
leri almış bulunmaktadır. Bundan da müsterih 
olmalarını rica ederim. 

Çok muhterem senatörler, şu kısa izahatımla 
arkadaşlarımın birçok suallerini cevaplandırdı
ğımı sanıyorum. Bunun dışında kalan tenkid ve 
temennileri, çalışmalarımız için cevaplandırma
mış olanlar, bize ışık tutacaktır. Millî Savun
ma Bakanlığı camiası ve Türk Silâhlı Kuvvetle
ri Büyük Senatonun itimadına lâyık ve onun 
vereceği her vazifeyi yapacak güçdedir. Onlar 
adına hepinizi tekrar hürmetlerimle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eendeci. 
EEFET EENDECİ (Samsun) — Sualim ce

vaplandırılmıştır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZEE (Kars) — Görünüşü lo

kal fakat tesir itibariyle kalkınma ile ilgili bir 
sorum vardır... Bizim Harita Genel Müdürlüğü
müz çok iyi çalışıyor, biliyoruz. Fakat Doğu -
Anadolu'da, bilhassa Şark bölgesinde yapılan 
yatırımlar için, Devlet Su İşlerinin yapacağı iş
ler için harita sıkıntısı çekmektedirler. Elde 
mevcut harita 1/40 000 lik, eski, Euslardan kal
ma haritalardır. Hiç olmazsa 1/25 binlik hari
talara ihtiyaç vardır. Harita Genel Müdürlüğü 
bu sektöre, kalkınmamızla ilgili tesislerin kurul
ması için yakından alâka gösterebilirler mi? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Harita Umum Müdür
lüğümüz sivil sektörün bu gibi arzusunu sıraya 
koymakta ve gerek Orman Umum Müdürlüğü, 
gerekse Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün 
bu gibi arzularını yerine getirme çabası içinde
dir. Su İşlerinin de ayrıca böyle bir müracaati 
olursa bunu da nazarı itibara alacağımızı ifade 
etmek isterim. 

MEHMET HAZEE (Kars) — Yani bu sene 
başarabilecek misiniz ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Bilmiyorum, bunun 
için görüşüp buyurduğunuz hususu nazarı iti
bara alacağım. 

MEHMET HAZEE (Kars) — Bir başka su
al.. Biraz daha nazik, biraz daha umumi. 

Son günlerde gazetelerde bir havadis dikka
timi çekti. Benim bildiğime göre Millî Güven
lik Kurulunun gündem ve müzakereleri gizlidir. 
Fakat son günlerde bâzı gazetelerde son toplan
tıya ait bâzı haberler intişar etmiştir. Bu husus
ta da ne bir tavzih, ne bir tekzip çıkmıştır. Nasıl 
ifşa edildiğini öğrenmek istiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Millî Güvenlik kuru
lunun son konuşmasını ihtiva eden bir gazete 
malûmatını ben görmedim. Sadece bir gazetede 
gündemden bahsettiğini, sadece şu şu mevzular 
konuşuldu diye yâni bir gündemin yazıldığını 
gördüm. Fakat konuşulan hususlar hakkında 
teferruatlı bir malûmat görmedim. Millî Güven
lik Kurulu gündemi; not olarak hazırlanır, ama 
yazılan gündemde neler konuşulduğuna dair ga
zetelerde ben bir tafsilâtlı malûmat görmedim. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — İki 

sualim vardır, Sayın Bakan bilebildikleri kadarı 
ile Yunan Silâhlı Kuvvetleri Kara Ordusunun 
ne kadarı NATO emrindedir, bunu bilhassa rica 
ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Biraz evvel zatıâliniz 
konuşurken alâkalı arkadaşlarımla konuştum. 
Şimal Ordusunun, NATO emrinde olmadığını 
ifade ettiniz. Benim mütehassıs arkadaşlarım, 
bu ordunun da NATO emrinde olduğunu ifade 
ettiler bana. Yani hepsinin, bütün birliklerinin 
ve zatıâlinizin Yunanista'nm Şimalinde bulunan 
bir Kolordunun NATO emrinde olmadığını ifa
de etmiştiniz. Bu kolordunun da NATO emrinde 
olduğunu mütahassıs arkadaşlarım bana ifade 
ettiler. 

SUPHİ KAEAMAN (Tabiî üye) — İkinci 
sorum, askerî haritaların nirengilerinin gizlili
ğini biliyorsunuz. Bu gizliliğin korunup korun
madığının açıklanmasını istiyorum. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Elbette ki, nirengi
ler gizlidir. Bunun için daha evel zatıâliniz Büt
çe Komisyonunda da böyle bir sual tevcih et
miştiniz. Sonradan yetkililerle görüştüm, Harita 
Genel Müdürü Tümgeneral arkadaşımla görüş
tüm. Bu gizliliğe riayet edildiğini bana ifade 
ettiler. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan, Sayın Millî Savunma Ba
kanlığının erkânı, sayın arkadaşlarım, Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesini, konuşulmasında ar
kadaşlarım birçok husulara temas ettiler, Sayın 
Bakan da bunlara cevap verdi. Ben Silâhlı 
Kuvvetler arasında kısa bir müddet içinde va
zife gördüm. Bâzı müşahedelerim oldu, bunları 
açıklama fırsatını Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi verdiği için burada düşüncelerimi kısaca 
anlatacağım : 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Ba
kanlığı, hakikaten Türk Milletinin özlemini 
taşıyan millî ordudur, bu ordu bugün modern 
Avrupai mânada yani özlediğimiz, Avrupalı 
şeklini değil, tekniğini bilgisini çalışma tarzım 
Millî Savunma Bakanlığımız almıştır, bunu böy
le yapmaktadırlar ve tatbik etmektedirler. Va
zife aşkı, mesuliyet hissi arkadaşlarımızda hâ
kimdir. 

3 . 2 . 1966 O : 3 

çığıra gidildiği için de ordumuzu tebrik etmek 
icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetleri
mizin Kara Kuvvetlerinin ve diğer kuvvetlerin 
sosyal hayatımızda yaptığı, gelişmeleri bütün 
arkadaşlarımız ve Sayın Vekil söyledi. Mem
leketimize bu gelişmeler, verdiğimiz bütçenin 
çok fazla üstünde ve bizim yapamıyacağımız 
şekilde memlekete büyük sosyal yardımlar yap
maktadır. Bunun bir kısmını size anlatabili
rim : Meselâ köy çocuklarını yalnız ağaç dik
mekle değil, diktikleri ağacın nasıl dikildiğini, 
nasıl budandığını, nasıl yetiştiğini göstermekle 
ve eğitmekle de meşgul olmaktadırlar. Bina
enaleyh senelerden beri, 40 seneden beri ya
pamadığımız maarif işlerinin ordumuz tarafın
dan yapıldığını şayanı şükranla görmekteyiz. 

.Silâhlı Kuvvetlerimizin tersaneleri, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin fabrikaları, hakikaten İktisa
di Devlet Teşekküllerimizin, fabrikalarının ça
lışma tarzının kat kat üstündedir. Bunu ge
çen sene Senato Heyeti olarak denize indirdi
ğimiz çıkarma gemilerindeki müşahedemizle 
görmüşüzdür, sabit olmuştur. Bir ay içinde 
yapılması imkânsız olan çıkarma gemilerini 
kumandanlarının verdiği emre itaat eden ve 
onun yerine getirilmesini arzu eden işçi, mü
hendis, usta, ustabaşı arkadaşlarım geceli 
gündüzlü, uyumadan çalışarak zamanında de
nize indirdiklerini şayanı şükranla görmüşüz
dür arkadaşlarım. Elverir ki, biz başka yerle
re verdiğimiz büyük sermayeleri, büyük para
ları buralara verip, hem memleketin iktisadi 
hayatını ve hem de ordunun gücünü kuvvetlen
direbiliriz. Maalesef eğer bu sahalarda bir ge
rileme varsa veyahut da bu sahalarda istedi
ğimiz netice almamıyorsa bu tamamen Parlâ
mentoların bir kabahatidir arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, havacılığımız da 
o nisbette güzeldir. Bir hava tatbikatında bu
lundum : Amerikan uçaklarının indirdiği para
şütçülerle bizim Türk Ordusunun indirdiği pa
raşütçüler arasındaki fark, bizim lehimizde 
idi. Onlar dağınık indirdiler, bizimkiler üs-
tüste değil, fakat yanyana indirdiler. Bu da 
şayanı iftihardır. Demekki ordumuz, her şeyi 
yapmaya kaadirdir. Hastanelerimizi gördüm 
arkadaşlarım, hastanelerimiz de şayanı ifti
hardır. Hakikaten herkesin üzerinde; hem si-

Saym Arıburun'un işaret buyurduğu Yük
sek Kumanda heyetinin hakikaten çok kıymetli 
olması fikrine tamamiyle iştirak ediyorum. Yal
nız şunu Sayın Arıburun'a söylemekle huzura 
kavuşuyorum; Silâhlı Kuvvetlerimiz bugün o 
yola girmiştir arkadaşlarım. Silâhlı Kuvvetleri
mizin genç elemanları siyasi, iktisadi, malî, tek
nik sahalarda mütemadiyen brifingler yaparak 
kültürlerini artırmaktadır. Hakikaten bunlar 
yarın ellerine teslim ettiğimiz vazifeyi hakkı 
ile başaracak arkadaşlardır. Yine şunu da ifti
harla söyliyebilirim ki, Şûrada Kumanda He
yetine yükselecek arkadaşlarımızın tesbitinde 
ahlâk, fazilet, bitaraflık bütün kumandanlarda 
hâkim olmuş ve bir terazide tartar gibi hepsi 
tartılarak yerine getirilmiştir. Binaenaleyh bu 
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vil, hem de askerî halk üzerinde lâzımgelen 
ihtimam* gösterilmektedir. 

Harita Genel Müdürlüğü, arkadaşlarını, Ha
rita Genel Müdürlüğü mensupları sessiz kah
ramanlardır. Onların yaptığı iş görülmez. Fa
kat onlar ince ince, göz nuru dökerek, mem
leketin lâzım olan bütün haritalarını yapmakla, 
kadastromuza yardım etmektedirler. 

AEGE Teşkilâtına gelince arkadaşlarım, 
ARGE Teşkilâtının, memleketimize ve ordumu
za yapacağı büyük inkişaflar şayanı şükran
dır. Bana ibir numune söylediler, yapmış ol
dukları sentetik ayakkabının iki sene dayandı
ğını ifade ettiler. Yeni yeni daha birçok nu
muneler, birçok kimyevi aletler yapmak du
rumundadırlar. 

NATO tesisleri, o da, görülmeye değer, 
memleketimize hakikaten faydalıdır, görmedi
ğimiz için bilmiyoruz, ben arkadaşlarıma dai
ma rica ediyorum, asker arkadaşlarım bizim 
bilmediğimiz hususları hizi davet etmek sure
tiyle bunları göstersinler, bizim de iftiharla 
göğsümüz kabarsm, ümidimiz artsın, neşemiz 
gelsin, kuvvetimiz artsın, bunu bilhassa ken
dilerinden rica ediyorum. 

Bir ambar gördüm arkadaşlarım, ufak bir 
ambardı, 138 bin çeşit eşya mevcuttu. Her han
gi bir eşyayı istediğiniz anda, elinize teslim edi
yorlar arkadaşlarım. Bunun burada daha büyü
ğü varmış onu ben görmeye fırsat bulamadım. 
Demek ki, memleketimizde yenilikler, inkişaflar 
tamamiyle mevcuttur. 

Hulâsa edecek olursak arkadaşlar; verdiği
miz para ordumuza azdır. Ne yazık ki, memle
ketin iktisadi bünyesi, budur. Ordumuz bu az 
imkânlar ile Türk Milletinin şerefine lâyık, 
Türk Milletine lâyık, her türlü düşünüşlerden 
âri, Türk Milletinin istiklâlini, Türk Milletinin 
hürriyetini, Türk Milletinin demokrasisini devam 
ettirmek azminde demokrasiye inanmış, samimî 
inanmış ve onun korunmasına göz bebeği gibi iti
na ediyor. Binaenaleyh, onlara verdiğimiz bu 
para azdır. Zamanı gelince bunu çoğaltmak bizim 
boynumuzun borcudur. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Devamla) — Bir şey daha 

söyliyeceğim, efendim. Yalnız Sayın Bakandan 
bilhassa şunu rica ediyorum; Anayasa mucibin
ce Genelkurmayla Bakanlık arasındaki Teşkilât 

Kanununun muhakkak gelmesi lâzımdır. Vazife, 
mesuliyetler tedahül etmektedir. Binaenaleyh, 
Bakanlıkla Kurmay başkanlığı arasındaki bu te
dahül, Silâhlı Kuvvetlerimizin aleyhine olmakta
dır. Binaenaleyh, vazife ve mesuliyetleri bildiren 
bu teşkilât kanunları muhakkak gelmeli ve Mec
lisler bu teşkilât kanunlarının üzerine derhal 
eğilmeli ve memleketimize faydalı neticeler vere
ceğinden emin olduğum için derhal çıkarmalıdır. 
Hepinizi candan, hürmetlerimle selâmlar, bu pa
ranın, bu bütçenin Türk ordusuna, Türk Milleti
ne hayırlı olmasını, Cenabı Haktan temenni ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İki önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebe

tiyle, Büyük Türk Milletinin ve vatanımızın var
lığının şerefli gücü ve teminatı olan kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Cumhuriyet Senato
sunun sarsılmaz güven duygularının ulaştırılma
sını arz ve teklif ederiz. 

" C. H. P. Cumhuriyet Senatosu 
Grup Başkanvekilleri 

Van Ankara 
Ferid Melen Hıfzı Oğuz Bekata 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bakanlığı 1966 malî yılı Büt

çesi üzerindeki müzakerelerinin tamamlandığı şu 
anda kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize Cumhuri
yet Senatosunun sarsılmaz güven ve derin sevgi 
duygularının iletilmesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grup Başkanı Cumhurbaşkanlığı Kon-

Samsun tenjan Grupu adına 
Dr. Fethi Tevetoğlu Muzaffer Alankuş 

Millî Birlik Grupu Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Şüphe yok ki, bütün gruplar, 
bütün Cumhuriyet Senatosu üyeleri bu temenni
lere yürekten iştirak etmektedirler. Ve reylerini
zi almadan Başkanlık gereğini büyük bir sevinç 
ve şerefle yerine getirecektir. (Alkışlar) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 Büt
çe kanunu tasarısına 97 sayın üye oy kullanmış, 
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73 kabul, 23 ret, 1 çekinser oy tesbit edilmiştir. 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin madde
lerini okutuyorum : 

(A/ l ) Cari harcamalar 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 547 095 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 318 594 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 15 652 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 875 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 41 781 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 312 413 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 55 808 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 45 854 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 29 098 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 780 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 759 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugünkü programda İçişleri Bakanlığı Büt
çesi de bulunmaktadır. Ancak saat 10 dan beri 
Yüksek Heyetiniz geçen günden kalan üç ayrı 
bütçeyi de görüşmüş bulunmaktadır. Bu sebeple 
işler de bir hayli hafiflediğinden birleşimi bugün 

(4 Şubat 1965) Cuma saat 10 da toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 00,10 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhatt'n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Yılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

Üye sayısı :' 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 74 
Reddedenler : 17 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 27 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HVTAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. TevTik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
ömer 'Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğiu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

[Reddedenler] 

Nizamettin Özgül. 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

' SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğ^u 

SİVAS 
Hulusi Söyl^mezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 
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KÜTAHYA 

M. Zeki Tulunay 

Nüvit Yetkin 

MARDİN 
AbdiT kerim Saraçoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Hasan Kangal 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Ekrem özden 
M. Cemal, Yıldırım 

[Oya katılmty anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

A N K A M 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDİN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLIÎ 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNH 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatuınoğlu 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(İ-) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali AHuntaş 
Zihni Betil ^ 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurut" uoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
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[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Kırşehir 1 
Maraş 1 
Tekirdağ İ 

Toplam 4 

» » « 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı B ütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 73 
Reddedenler : 23 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 83 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Haül Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 

AMASYA 
Maciit Zeren 

ANTALYA 
M. Akif Telkin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BİTLİ3 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altam 
Ziya Termen 

ÇANKIRÇ 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburum 
Rifat öztürkçine 

, İZMİR 
ömerj Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
izzet Gener, 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıldar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Denrr 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Enver Kök 
Âdil Ünlü 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

[Reddedenler] 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

KARS 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 
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KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa DinekH 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki TVunay 
Nüvit Yetkin 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÎIRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batur 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 

[ÇekinserJ 

TABİÎ ÜYE 
Selâhattin özgür 

[Oya katılmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 

,Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman AJişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu (î.) 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZÎNCAK 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

Ekrem özden 
M. Cemal Yıldıran 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumru1!! 

RÎZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Toplam 4 

\>o<t 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
40. BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1966 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 
716) [Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasa 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 /7) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ay% : 71/198-5808 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINÎA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1965 tarihinde ka 
lan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunn tasarısı» file gerekçesi v 
veller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. a 
BAŞBAKANLIK 

BEDEN TEBBlYESÎ GENEL MÜDÜBLÜĞÜ 

1965 1966 
Bütçesi Teklifi Fazlası 

1 -
2 -

3 -

- Cari harcamalar toplamı 
— Sermaye teşkili ve transfer (harcamaları 

toplamı 
- Yatırım harcamaları toplamı 

4 544 036 

147 612 
9 

4 242 982 

10 220 443 
9 

337 266 

118 491 

Gknel toplam 4 691 657 14 463 434 10 455 757 

Beden T. G. Mâ. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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GEREKÇE 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 maili yılı Bütçesi ( A / l ) işaretli cetveldeki cari harcamalar içi 
için 9 lira sermaye teşkili ve transfer harcamalan hizmetleri için de 10 220 443 lira olmak üzere cem'an 
lerek teklif olunmuştur. 

1966 Bütçe teklifi bâzı zaruri değişikler dolayısiyle 1965 malî yılı Bütçesine nazaran 9 771777 lira fa 
Hizmetlerin mahiyetine ve zaruri sebeplere is tinaden ödeneği arttınlan tertiplerle tenzile tabi tutulan 

rasına göre aşağıda kısaca arz ve geçen senenin 7 aylık tatbikatına nazaran ihtiyaca kâfi geleceği tahmin olu 
nı olarak teklif edilmiştir. 

BöMim Madde 

12.000 110 Aylıklar : 4047 sayılı Beden 'Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilât Kamum 'ille kabul ed 
ne alınanlar çıktıktan sonra geraiye kalan fiilî kadroların karşılıkları ile bu kadrolarda 45 
1, 2 ve '3 üst derece 'aylığı alanların ve 1906 yılında terfi edecek 7 meirourun % 35 zamlarıy 
şıllığı olan 7 205 liranın ilâvesi iile 787 9-1İ2 liıra teklif edlilm&ştir. 

2T10 Hizmetliler ücreti : Tasarruftan karşılanması düşüncesiyle 1965 yılı Bütçesine 42 210 lir 
rı ödenieğinin 1966 yılı Bütçesine 82 kadronun 'biir yıllık tutarı bulunan 681 210 İ r a tek 

230 öe'çlicü hizmetleri, ücreti : Kadroiliarda bir arttırma yapılmamakla beraber 19 65 yılı B'ü 
ğı anlaşıldığından 1966 yılı ödeneği 1 350 üiira faziasüyle 271 3150 lira olarak teklif edilmliış 

281 Matbaa işçi ücretleri : 'Mevcut 8 matbaa personeline 1905 yılının ilk 6 ayında yapılan 
Makiye ödeneğin yıl ısonuna kadar kâfli g*elmi!yeceği 'tahmin eli'llnıektedir. 1966 malî yılından 
tirile nek faaliyete geiçiriilmesi katîleşmiş bulunduğundan, bu makina için de en >az 3 eilte 
•bir senelik ücretleri, 90 iş gününe ait fazla mesalileri ve toplu sözleşme gereğince kendiler 
lığı 42 000 lira tutmakta olduğundan, 1965 yılma nazaran 1966 Bütçesi 42 000 lira fazlasüy 
tir. 

282 Diğer isçi ücretlileri : Geçen yıl Bütçesinde 10 öğreticinin ücretle'rii karşılığı olan 12 
ile •genel kadro kanunu hazırlığı sırasında dikkate alınacağından ve ayrıca, kurumısal sın 
bıeMiyle 196İ6 yılı Bütçe teklifinden çıkarılması uygun görülmüş ve 123 500 lira noksanı i 
nulmuştur. 

Beden T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) \ 



Bölüm Madde 

380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılığı • Bütçemize bu yıl dâhil edilmiyen 10 ad 
tahsisat tutarı 114 000 lira ile birer aylık ikramiye tutarları olan 9 500 lira ki ; cenı'an 123 500 l 
prim tutarı karşılığı olan 14 820 lira noksanı ile 1966 yılı Bütçesi 45 180 lira olarak teklif e 

813 Geçici görev yolluğu : Geçen yıl bütçesine konulan ödenekten yapılan 6 aylık gidere nazaran 
dar kifayet etmiyeceği anlaşıldığından, 1965 ödeneğine nazaran 5 000 lira fazla siyle 17 000 lir 

814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : Yabancı memleketlerden getirilecek 
karşılamak amaciyle yeni açılan bu maddeye 30 000 lira ödenek konclması teklif edilmiştir. 

853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Beynelmilel Olimpiyat Komitesi, Balkan oyunla n Akdeniz oyu 
rupa Konseyi spor komiteleri ile mahallinde yapılacak görüşmeler ve gerekli incelemelerde bulun 
ceklerin kanuni yolluklarını karş damak amaciyle yeni açılan bu bölüme tahminen 50 000 lira öd 

871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğa : Yeni Personel Kanununun öngördüğü hizmet içi eğitim faa 
spor federasyonları kurullar, ajanlık, antrenörlük ve rnonitörlük hizmetlerinde görevlendirilece 
nen ve ayrıca spor tesislerinin özellik taşıyan inşaat sistemlerinde teknik elemanlarımızın m 
ciyle bu bölümün açılmasına zaruret hâsıl olmuş ve şimdilik 1 lira ödenek konulması teklif edi 

12.000 872 Yurt dışı kongre ve konferans yollukları : Yabancı memleketlerde açılacak kongre ve konfe 
yolluklarını karşılamak amaciyle yeniden ihdas olunan bu bölüme 30 000 lira ödenek konulması 

13.000 110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Genel müdürlük ünitelerinin iş hacmi Spor - Toto geliri ile sp 
olan yatırımlar d olayı siyle fazlalaşmıştır. Buna paralel olrak yönetim giderleri de artış kaydetm 
dürlük şubelerinin bir yıllık kırtasiye ihtiyacını karşılamak amaciyle, 6 aylık sarfiyata, göre 
düşüncesiyle geçen seneye naza an 10 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif olunmuştur. 

120 Basılı kâğıt defter alımları ve giderleri : 18 federasyon ve diğer ünitelerin bir yıllık basılı 
rak konulan 8 000 lira 6 aylık sarfiyata nazaran kâfi gelmiyeceğinden 7 000 lira fazlasiyle 1 
nulmuştur. 

130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Yer darlığı sebebiyle ayrı ayrı binalarda oturan fed 
tilo makinaları ile döşeme ihtiyaçları artmış bulunmaktadır. Bu fasıldaki 7 500 lira ödenekten 
6 ayında 6 175 lira sarf edilmiş olduğundan, ödeneğin kâfi gelmiyceeği düşüncesiyle geçen yıl 
15 000 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

•Beden T. G. Md. Büjfeçesi ( S. Sayısı : 717) 



Bolüm Madde 

140 Yayın alımları ve giderleri : Geçen yıl bütçesine konulmuş bulunan 20 000 lira Neşriyat 
mevzuat muvacehesinde tedvirle mükellef olduğu vazifeleri bihakkın yerine getirmesinde 
satmalma ve abone giderlerinin karşılanması ve teşkilât birimlerinin çalışmalarına müta 
bülten gibi yayınların yapılması zaruri bulunduğundan 20 000 lira fazlasiyle 1966 Büt 
lif edilmiştir 

190 Diğer alımlar ve giderleri : Genel Müdürlüğün kalorifer, su ve elektrik tesisatı tamir 
ğer bâzı zaruri masraflarının karşılanması için bu bölüme konulan 500 lira, 6 aylık sar 
1965 yılma nazaran 1 500 lira fazlasiyle 2 000 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

230 Aydınlatma giderleri : 1965 yılı Bütçesine konulan 12 000 liralık ödenekten 6 ay zarfın 
danı 3 ayrı binada oturan Genel Müdürlüğümüzün aydınlatma ihtiyacını karşılamak ama 
18 000 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

410 Posta telgraf giderleri : 7258 sayılı Kanun gereğince yapılmış ve yapılmakta olan s 
yük çapta genişlemekte olduğundan iç ve dış muhaberelerimiz de günden güne artmakt 
ödeneğinin kâfi gekniyeceği anlaşıldığından 1966 yılı Bütçesine 10 000 lira fazlasiyle 30 
miştir. 

420 Telefon giderleri : Genel Müdürlüğümüzden ayrı binalarda oturan teşkilâtımıza yen 
konuşma masrafları ve telefon ücretlerinin karşılanması amaciyle ve dik 6 aylık sarfiy 
telefonlar da nazarı itibara alınarak 1966 yılı Bütçesi 40 000 lira fazlasiyle 60 000 lira 

610 Kira bedeli : Geçen yıl bütçesine konulan 290 000 liralık ödenekten Güreş Federasyonu 
tir. Kürek Federasyonunun istanbul 'da kiraladığı bir daire için de 1966 yılında 10 00 
yılı Bütjesine 10 000 lira fazlasiyle 30 000 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

14.000 572 Profesyonel takımlar giderleri : 1966 senesi zafmda profesyonel takımların yerli ve y 
ları resmî ve hususi maçlardan elde edilecek hâsılattan federasyon hissesi olarak alınac 
nellik hizmetlerinde mesai saatleri içinde ve dışında vazifelendirileceklerin emeklerinin 
zaruri masraflarının karşılanması için, Futbol Profesyonellik Talimatnamesi gereğince sar 
edilecek gelir miktarının tesbiti mümkün olmadığından, bütçe kanunu gereğince bir tara 
mek üzere geçen seneye nazaran 470 000 lira noksanı ile tahminî olarak 100 000 lira tek 

15,000 925 Giyim-kuşam alım ve giderleri : Sarıkamış ve Elmaldağı Telesıki, Uludağ ve Erciyes Te 
lecek personelin giyim, kuşam alım ve gtiderlerini karşılamak üzere bu tertibe 2 500 lir 
teklif edilmiştir. 

Beden T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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Bölüım Madde 

16.000 119 Diğer alım ve giderler : 6 aylık sarfiyata göre kâfi gelmiyeceği anlaşılan bu bölüme 15 000 
(konulması teklif olunmuştur. 

34.000 250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat : 17 . 
ren 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesinin (C) fıkrasına göre, Millî Prodütktüvite Merkezine 
d n açılan bu bölüme 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

260 îller bölge müdürlüklerine yapılacak yardımlar : 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 
leri gereğince bölge bütçelerinin malî kaynağını teşkil eden özel idare ve belediye hisselerinin 
giren 655 sayılı Kanunla kaldırılması sebebiyle bölgelerin personel ücretlerini ikarşılamak üze 

35.000 210 %1 ek Ikarşılıklar : 5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetliler ücretlerinin % 1 lerin 
olup, geçen seneye nazaran 491 lina fazlasiyle 14 691 lira olarak teklif olunmuştur. 

220 Emekli ikramiyesi : 1965 yılı Bütçesine konulan 31 000 lira ödenek emekliye ayrılan Genel 
miyesini ancak karşılayabikniştir. 1966 yılı içinde yaş haddinden ve kendi arzulariyle emekliye 
run ikramiyeleri karşılığı olarak 1965 yılma nazaran 29 000 lira fazlasiyle 60 000 lira teklif ol 

230 Sandık yönetim giderleri : Yapılan hesaba göre geçen yıla nazaran 3 660 lira noksaniyle 5 7 
240 Diğer ödemeler : Emekli Sandığı ile yapılan yazışmalar sonunda ve 1965 yılı içinde borçlan 

lığı olarak Emekli Sandığına ödenmesi gereken 40 000 liranın karşılanması içim 30 000 lira fazl 
36.000 300 Geçen yıllar borçları : Genel yönetimle ilgili alımlar ve ulaştırma giderleri başlığı altındaki b 

ve ayrıca aktarma yapılmasına da imtkân bulunmıyan borçlarla 1966 yılında zuhur etmesi mu 
nazaran 54 000 lira fazlasiyle tahminî olarak 60 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

400 îlâma bağlı borçlar : Ankara Defterdarlığı Yeni Vergi Dairesine olan 1960, 1961 ve 1962 yıl 
izinin karşılanabilmesi için 15 000 liranın ikâfi geleceği düşüncesiyle geçen seneye nazaran 42 
olarak teklif edilmiştir. 

Efeden T. G. Md. Bütçesi ( S . Sayısı : 717 ) 
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Bölüm Madde GELtR BÜTÇESİ 

1966 yılı Bütçesine bağlı (B) işaretli gelir cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere g 
yılı Bütçesine nazaran 9 771 777 liralık bir fazlalık arz ettiği görülür. Gelirin mahiyeti 
sebepleriyle aşağıda kısaca arz edilmiştir. 

61.000 110 Basımevi gelirleri : 1966 yılında ikinci bir matbaa maikinası getirileceğinden iş kapasites 
lalaşaeağı ümidedilerek 600 000 lira fazlasiyle 2 400 000 lira konulmuştur. 

270 Profesyonel talkımların yapacakları yarışmalarda elde edilecek gelirden federasyon payı 
de ve dışında yapacakları resmî ve hususi yarışmalardan elde edilecek hâsılattan % 5 f 
1965 yılı 8 aylık durumuna göre 550 000 lirayı bulmıyacağı anlaşıldığından, 450 000 lira 
edilmiştir. 

61.000 290 Spor tesislerimizide profesyonel talkını ve gençlik kulüplerinin yapacakları yarışmalardan 
saha payları : Spor tesislerinde profesyonel takım ve gençlik kulüplerinin yapacakları 
bölge ve saha payları olarak % 10 nisbtinde alman gelir olup, elde edilecek hâsılat nisbe 
yeniden açılan bu bölüme (1) lira ödenek konulmuştur. 

72.000 100 Hazine yardımı : 3530 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin (B) ve (C) bencileri gereğin 
teşkil öden özel idare ve belediye hisselerinin 21 . 7 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren 655 
Genel Müdürlüğümüz gelirleriyle karşılanamıyacağı anlaşılan 10 000 000 liranın Hazinede 
tedir. 
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Rapor 

BÜTÇE VE PALAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Bütçesi, hazırlık muhtırası esaslarına göre ve Genel Müdürl 
incelendi. 

Ancalk, malî konulara geçmeden, evvel Genel Müdürlüğün kuruluş ve görevleri hakkında ve umumi vaziyet 
dalı gördüm. 

Beden Terbiyesi faaliyetleri, 27 sene evvel çıkarılmış 3530 numaralı, 28 maddelik bir kanunla ve katma bütç 
Kanunun 1 nci maddesi bu idarenin vazife ve gayesi (Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkılâp 

yan, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare) şeklinde genıiş anlamda tarif ve tesbit etmiştir. 
Beden Terbiyesi faaliyetleri okul içinde ve okul dışında olmalk üzere iki kısımdan ibaret olup okul içindeki f 

yürütülmekte ise de, Millî Eğitim Bakanlığı şimdiye kadar, Türk Gençliğinin sıhhatli ve kuvvetli, moralman yü 
lık için mükemmel yetişmesi hususunda bir başarı gösterememiştir. Diğer Bakanlıkların ise bu problemde âde 

Okul dışı sektöre gelince; bu mevzu ile Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük (Beden Terbiyesi Genel Mü 
şinen söyliyelim ki, böyle bir Genel Müdürlüğün Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma ve diğer Bakanlıkların 
vaffak olması mümkün değildir. Bırakınız desteği, koordone bir çalışma bile mevcut değildir. Millî Eğitim Ba 
larda hemen hemen beden eğitiminin mevcudol mayısı şeklinde tecelli etmektedir. Böylece Genel Müdürlük, büy 
•edilmiş olmaktadır. Okul sıralarında spor aşfcı ve eğitimi aşılanmamış insanlar üzerinde okul dışında netice al 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü faaliyetlerine gelince, bugüne kadar Hazineden sadece 1,5 milyonluk bir 
personel kadrosuna ve kifayetsiz mevzuatına ragrr.cn Spor - Totodan temin ettiği gelirlerle bir kaç yıldan beri g 
maya çalışmaktadır, iş hacminin genişliği ve süratli bir tempo, (Umum Müdürlüğün çalışma takatini aşmış) k 
ğinden Ibâzı aksamalar meydana getirmiş, bir kısım tesisler zamanında bitirilememiş, bitirilenlerden bâzıları d 
mıştır. 

1940 yılında 10 spor branşına ve 10 spor federasyonuna malik bulunan Beden Terbiyesi Teşkilâtı bugün 25 
rasyona sahiptir ki, bunların çoğu fahriyen idare edilmekte, verilen ücretler ise kifayetsiz kalmaktadır. 

Dış memleketlerde sporun her branşında öğretici ve monitörler yetiştiren müesseseler mevcut iken, Türkiy 
ve kısmen de birkaç günlük kurslarla yetiştirilen elemanlarla yapılabilmektedir. Ecnebi öğretmenlere şiddetle ihti 

Genel Müdürlüğün yatırım tahsisatını temin etmesi bakımından Spor - Toto Müessesesinden de bahsetemek 

Bblen T. Gk Md. Büfesi (S. Sayısı : 717 ) 
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1959 senesinde 7258 sayılı Kanunla kurulmuş oları Spor - Toto (Futbol Müsabakalarında Müşterek Ba 
Terbiyesine 184 770 954 lira gelir sağlanmıştır. 

Spor - Totodan elde edilen gelir bilhassa 1965 yılında gittikçe artan bir yükseliş göstermektedir. Yüks 
son haftalarda 1 282 981 liraya çıkmıştır. 

Beden Terbiyesi Totonun kurulmasından 15 .12 . 1965 tarihine kadar % 40 Genel Müdürlük hissesi 
1961 - 1965 yıllarında inşaatlar için 171 000 000 liralık bir iş plânlıyarak bunu 123 873 836 lirası yatırım 
masları, teknik personel ücret ve yollukları ile istimlâklere sarf edilmiştir. 

1966 yatırım programı ise 41 milyon lira ile bağlanmış olup, bunun 28 795 000 lirası geçen s (melerden 
12 475 000 lirası 1966 yılında programa alman işlere aittir. 1966 programımda 1 200 000 liralık bir dövize 

Genel Müdürlük Spor tesisi inşaatlarına Hazineden her hangi bir ödenek alınmadığı için bütçede her 
Türk sporuna hizmet edecek yeni tesislerin inşa ve perderpey hizmete girişi elbette memnuniyet verici 
Şimdi de, geçen yıl bütçe tatbikatı, yeni bütçe teklifi ile ilgili tetkiklerimi sunmak isterim. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından 1966 yılı için istenilen ödenek miktarı genel olarak 14 46 

Türk lirası Genel Bütçeden yardımdır. Aradaki 3 350 003 Türk Lirası fark ise (B) cetvelinde gösterildi 
açıklanan, teşkilâtın kendi kaynaklarından temin ettiği gelirlerdir. 

Bu duruma göre: Genel Müdürlük Bütçesi geç en yıla nazaran 9 771 777 lira fazladır. 

Beden T. G. Md. Bütçesi ( S, Sayısı : 717 ) 
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1965 - 1966 ytiUtn bütçesindeki ödeneğin mukayesesi 

ödeneğin çeşidi 

1965 yılı 
B. ödeneği 

Lira 

2 677 032 
442 500 
583 504 
25 000 
816 OOO 

4 544 036 

3 
3 
3 

9 

1 
1 

84 610 
63 000 

147 612 

1966 yılı 
teklifi 
Lira 

2 716 478 
554 500 
113 504 
27 500 
831 000 

4 242 982 

3 
3 
3 

9 

1 
10 005 001 

140 441 
75 000 

10 220 443 

Fazlası 
Lira 

207 766 
112 000 

2 500 
15 000 

337 266 

10 005 000 
59 491 
54 000 

10 118 491 

(A/l) Cari harcamalar : 
Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

Cari harcatmalar toplamı 

(A/2) Yatırım harcamaları : 
Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Maıkina, teçhizat ve taşıt alımları ve onanmlaırı 

Yatıran harcamaları toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transferler harcaımaları: 
Kamulaştırma ve satınalmalar 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

Sermaye teşkili ve transfer hıaffcamaları 
Toplamı 

1965 malî yılına nazaran 1966 bütçe tasarısındaki bölümlerde görülen fazlalık ve noksanlığın sebeplerini kısac 
1. Personel giderlerindeki artış 4047 sayılı Kanunla! kabul edilen kadrolardan (L) cetveline alınanlar çıktık 

Beden T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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lardan aylık ve ücret alan memurlardan) 4598, 7244 ve 242 sayılı kanunliaa* gereğince 1, 2, 3 üst derece aylı 
aşlarının karşılığından ileri geldiği görülmüştür. 

2. Yönetim giderlerindeki 112 000 liralık artış mevcut federasyonların bir kısmının İstanbul'da, bir kı 
oluşu sebebiyle PTT kira ve diğer zaruri masrafların artmasından ileri gelmiştir. 

3. Hikmet giderlerinde 1965 Bütçesine nazaran 470 bin liralık bir noksanlık görülmektedir. 
Türfk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri (bölümünün 14.572 profesyonel takımlar giderleri terti 

fesyonel takımların bölgeleri içinde veya dışında yapacakları resmî ve hususi yarışmalardan elde edilecek 
dığından 470 000 Türk lirasının tenzil edilmiş olduğu görülmüştür. 

Bütçe Kanununun 7 nci maddesi gereğince bir taraftan gelir, diğer taraftan Merkez Danışma Kurulu t 
yonellik ve gider talimatnameleriyle şart kılman hizmetlere sarf edilmek üzere masraf yapılabileceği belirt 
ödenek konulduğu anlaşılmıştır. 

14.573 Madde : 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderlerdir. Spor tesisler dışın 
ve malzemelerini +emin ve her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun gelişmesine yarar 
dan elde edilecek gelirden Genel Müdürlük hissesine isabet eden '% 40 lardan Merkez İstişare Kurulunca 
bütçeye iratı diğer taraftan ödenek kaydı suretiyle 1 lira konulan bu maddeye 1965 kayıtlarının tetkikin 
ğince Maliye Bakanlığının müsaadesi ile 353 500 lira ödenek ayrıldığı görülmüştür. 

Kurum giderleri : 

Bu bölümde görülen 2 500 liralık fazlalık 1964 yılında hizmete giren Elmadağ ve SarıkamışTele^ki, te 
giyim, kuşam alım giderlerini karşılamak amaciyle konulan ödenekten ileri gelmiştir. 

Çeşitli giderler : 

Bu bölüm çoğu toto kuponlarını basan basım evinin ^bölümlerini teşkil etmektedir. Buraya konulan öde 
ruri ihtiyaçları karşılanamadığından 1966 yılı için 15 000 lira fazlasiyle 40 000 lira ödenek konulduğu görü 

Sermaye teşkili ve transferler : 

Sermaye teşkili ve transfer' harcamaları cetvelindeki malî transferler kısanında görülen 10 000 000 lira 
tarihli 691 sayılı kanunlarla belediye ve özel idarelerin 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 neu m 
Beâen Terbiyesi (bölgelerine ayırmafkta oldukları payların kaldırılması ve borçlarının terkin edilmesi sebeb 
bölgeler personelinin aylık ücret ve özlük hakları ve yönetim giderlerini karşılamak amaciyle Hazineden 
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1965 yılı Bütçesinin bütün bölüm ve maddelerindeki 10 aylık sarfiyatın tetkiki neticesinde âzami tasarruf 
Geçen yıl bütçesinin bütün kısımlarındaki ödeneğin âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle yıl sonuna ka 

tedir. 
Fiilî kadrolara bir ilâve yapılmamış olduğundan münhal mevcut değildir. 
Bunun yanında : 
1. 1965 yılında 3 000 000 liralık bir ödenek istenmiş isede, ıbu da 655 ve 691 sayılı kanunlarla belediye ve 

kalkmasiyle bölgelerm gelir kaynakları da kesilmiş ve 'bölgelerin aylık ücret ve özlüjk haklarını karşılamak üz 
hâsıl olmuştur. 

2. Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine göre her hizmet karşınığı ödenek bütçede yer almak 
3. İnşaat tahsisatının bir plân ve proje dâhilinde sarfına çalışılmaktadır. 
4. ödeneklerin fiilî kadroya kifayet etmekte olup, üst derece tatbikatı mevcuttur. Açık maa şı alan yoktur. 
5. Yönetim ve hizmet giderlerine konulan ödeneklerden hizmeti aksatmadan tasarruf imkânları mevcut de 
6. (L) cetvelinden kadro libere edilmesine lüzum gösterilmemişti r. 

7. (D) cetvelinde bu sene hiçbir artış olmamıştır, ücretlilerdeki artış, kanuni çerçeve dâhilinde yapılmaktad 
8. Cari sene içinde futbol, atletizm, bisiklet, voleybol, kürek, Iboks, dağcılık ve kış sporları, branşlarında m 

manlar getirilmiştir. Diğer yabancı uzman talepleri kadro mevcudolmadığından karşılanamamıştır. 
9. 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle gönderilen kimse 

kazanan bir elemanın halen A. B. D. de master yapmakta olduğu öğrenilmiştir. 

Teklif ve temenniler 

1. Halen faaliyette bulunan teleski tesisleri Genel Müdürlükçe işletilmektedir. İki aded telesiej tesisinin d 
şekilde Genel Müdürlükçe işletilmesi plânlanmıştır. 1966 yılı içinde D Demiryollarından satın alınmış bulunan Se 
işletilmesine karar verilmiş bulunmaktadır. Ankara yüzme havuzu ve benzeri tesislerin de ileride teşkilât taraf 
görüldüğü anlaşılmıştır. Spor - Toto Kupon Matbaasının da işletilmesine yüksek bir verimlilikle devam edilmek 

Bu itibarla denilebilir ki, teşkilât spor tesisleri ve basımevi gibi istihsal ünitelerinin işletmeciliğine başlam 
gelişme göstermek durumundadır. 

Ancak, sayılan kuruluşlar personel, mevzuat v. s. bakımlardan teşikilâtlaııdırılırken, bu kuruluşların hepsin 
yer alması zarureti vardır. Bu konuda Selim Sırrı Tareaıı Salonu özellik arz etmektedir. Salonun satmalma ve 
Bütçe tasarısı Maliye Bakanlığına verildikten sonra ikmal edildiğinden salon faaliyete açıldığı halde, bu salon 
nek, bütçede yer almamış (bulunmaktadır. Bu durum muvacehesinde; 
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a) Selim Sırrı Tarcan Salonu, teles'M ve telesiej işletmeleri ve ileride faaliyete geçecek spor tesislerin 
ların masraflarının karşılanmasını teminen, bütçedeki 15.000 nci bölüm geliştirilmeli ve adı «Spor tesisleri 
bu îbölümün maddelerine 1 er lira konulmalıdır. 

b) Bu tesislerden elde edilecek gelirler, münhasıran 15.000 ve 16.000 ııcı bölümlere ödenek kaydedilmel 
lemek suretiyle faaliyetleri sağlanmalıdır. Zira bu çeşit tesislerin gelirlerini, spor faaliyetleri ve yatırım g 
sisleri idame ve faaliyetlerine münhasır kılınması, Bütçe Kanununun 7 nci maddesinin değiştirilmesiyle m 
kuponu adedinde iştirakçi miktarı ile oranlı olarak peşinen foilinmiyen değişikliklerin olması hammadde ve 
bu sebeple bu malzemeler için konulan ödeneğin yetmemesi ihtimali belirmiş bulunduğu öğrenilmiştir. Bun 
elde edilecek gelirden ilâve yapılması imkânının verilmesi gerekli görülmektedir. 

e) Genel kadro kanununun çıkmaması ihtimaline binaen Selim Sırrı Tarcan Salonunda istihdam ed 
kadrolar ilâve edilmelidir. 

Kadro unvanı 

Salon Âmiri 
Elektrik Teknisyeni 
Kaloriferci 
Bakıcı 
Beikçi 

Aded 

1 
1 
1 
3 
1 

Kadro 
Aylığı 

950 
800 
500 
400 
400 

Aylık 
Tutarı 

950 
800 
500 

1 200 
400 

Yekûn 
% 35 Zam 

Yıllfc 
Tutarı 

11 400 
9 600 
6 000 

14 400 
4 800 

46 200 
16 170 

Umumi Yekûn 62 370 

d) 3530 Sayılı Beden Terbiyesi Kanununun kuruluş gayesi ve hizmet maksadı tamamen amatör sporun ge 
olup, bu konuda profesyonel hizmetlerin yapılmasını gerektiren bir hüküm mevcut bulunmamaktadır. Profesyon 
olduğu müsabakalardan elde edilen hasılatın % 5 olaraik ayrılması suretiyle bir fonda toplanması ve kendi h 
riyle bütçe ile ilgili bir keyfiyet olmadığı anlaşılmıştır. 1,966 bütçesinde yer alan 14.572 nci bölümün bütçeden 
ifcanaat ve düşüncesindeyim. 
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Bu ınaiksatla ve maddenin daha rasyonel bir şelkilde tettvin edilmesini temlinen 196.6 Malî yılı Ibüıtiçe teanumuoı 
düzenlenmelidir. 

«Madde — 7 Gelirlerin, (bağlı (B) işareti cetvelin IhaiDgi (bölümlerine gelir diğer taraftan /bağlı (A/l), (A/2), 
lerinin hangi bölümlerine ödenek kaydedileceği aşağıda ıgöeterilmiştir» 

a) Basımevinden Burtsa'dalki Par'k Otel ve Spor tesisleri işletmelerinden elde edilecek gelirler (B) işaretli c 
lerine gelir, (A/l) işaretli cetvelin 15.000 ve 16.000 (A/2) işaretli cetvelin 23.000 nci bölümlerine, 

Ib) Futbolda Müşterek Bahis Hasılatımdan, Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, (B) işaretli cetvelin 
gelir, (A/l) işaretli cetvelin 12.871, 12.911, 12.912, 14.571 ve 14.573 ncü (A/2) işaıretli cetvelin 21.000, 22.000 ve 23 
ve 34.720 nci maddelerine, 

c) Ayrıca özel talimatnamesi gereğince bölgeler paylarımdan ve bölge spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir 
ve (A/3) işaretli cetvelin 34.260 nci maddesine ödenek kaydına Madiye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan kısım ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde gelir ve ö 
2. Bütçe ile ilgili olması sebebiyle işletmecilik faaliyetlerinin merkezden ve bir elden yürütülmesini temin 

de teşkilâtlanması zarureti vardır. 
3. Bunun yanında, düzenlenmekte bulunan spor tesislerinin kullanma^ bakım ve onarımlarına dair yönetmeli 

lıdır. 
4. Bölgelere yardım olarak 34.260 nci bölüme konulmuş bulunan 10 000 000 Tl. sına gelince; 
Mahallî idareler ve belediye bütçelerinin bugüne kadar bütün imkânsızlıklıatrına rağmen yapmış olduğu pek bü 

karşılıksız olarak 655 sayılı Kanunla kaldırılmış olması ve bu hizmetlerin görülebilmesi için 67 bölgeyi ihtiva 
leri olarak Hazineden yapılacak olan 10 000 000 lira yardımın personel giderlerine dahi kifayet etmiyeceği izah 

5. Genel Müdürlüğün sıkışık ve dağınık yerleşmeden dolayı bütün merkez ünitelerini içine alacak yeni bi 
tında, bina aranmasına devam edilmekte olduğu, bulunduğu takdirde yeni binanıı» kira »giderlerine karşılık olar 
neğinin en az 550 000 Tl. sına yükseltilmesi gerekli görülmektedir. 

A 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/7 
Karar No. : 7 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1965 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilen «Bede 
Bütçe kanunu tasarısı»1 Devlet Bakam, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı temsilcile 
şüldü : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cevelde 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde görüldüğü üzere 9 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları i 
gibi 10 220 443 lira olmak üzere toplam olarak 14 463 434 lira ödenek teklif olunmaktadır. Bu ödenek geç 
fazladır. 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra mü 
larla birlikte geniş bilgiler vermiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; 1 nci maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 12.210 ncu hizmetliler ücreti m 
Sırrı Tarcan Kapalı salonunun işletilebilmesi için (D) cetveline ilâvesi öngörülen yedi hizmetli kadrosunun 
eklenerek (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller 14 525 804 lira olarak, 2 nci madde (A/ l ) işaretli cetv 
(B) işaretli cetvelin 72.400 ncü geçen yıldan devreden nakit mevcudu maddesine aynı miktar eklenerek d 
5 nci maddeleri aynen, 6 nci madde eski yıllar borçlarının ödenmesini kolaylaştırmak ma'ksadiyle yeniden d 
maddede bulunan (Bursa'daki Park Otel, teleski ve telesîyej) ibaresi mevcut spor tesisleri işletmelerinden 
(Spor tesisleri) olarak değiştirilmiş ve diğer maddeleri aynen, cetveller yapılan değişikliklerle kabul edil 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 
Ankara 

Muhalifim 
/. Seçkin 

Başkanvekili 
Aydın 

/. C. Ege 
Aydın 

S. Bosna 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bay ar 
Balıkesir 

Söz hakkım saklıdır 
F. Islimyeli 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 
Bolu 

E. î. Cop 

Ad 
M. A 

B 
C. 
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Bursa 

A. Türkel 
îmzada bulunamadı 

Edirne 
/ . Ertem 

izmir 
Söz hakkım saklıdır 

M. Uyar 
Niğde 

H. Özalp 

Cumhurbaşkanınca S. 
R. Üner 

Erzincan 
II. Atabeyli 

Kayseri 
JET. Dikeçligil 

Ordu 
8. Koksal 
Trabzon 

Ü. 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. R. Uzuner 

Çanakkale 
Ş. inan 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

K. Bosuter 

Kayseri 
F. Koksal 

Rize 
E. Y. Akçal 

Van 
Söz hakkım mahfuzdur 

F. Melen 

Çorum 
Söz hakkım saklı 

A. Çetin 
istanbul 

Muhalifim 
S. Aren 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

İV. Kodamanoğlu 

Beden T. O. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 

Deniz 
C. Aky 

İmzada bulu 
istanb 

Söz hakkım 
0. Erka 
Kütahy 
31. Er 

Trabzo 
A. 1. Birin 

Yozga 
/. Yeşily 
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HÜKÜMETLİN TCEKUtFl 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı (Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Tenbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 242 982 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları içdn de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 10 220 443 lira t i , toplam olacak 14 463 434 lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde .gösterildiği üzere 14 463 434 lira olarak talimin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1966 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı (hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde .gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
talhsiline 1966 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 
tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine -ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
öldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hak
kındaki 30 . 5 . 1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yapılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 
bütçe yılında kullanılamaz. 

KARMA BÜTÇE KOMİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlü 

MADDE 1. — Beden Terbiyes 
ları için (A/ l ) işaretli cetvelde 'g 
rım harcamaları için (A/2) işaret 
sermaye teşkili ve transfer -harca 
igiösterildiği üzere 10 220 443 lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyes 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nc 

Beden T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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• Hükümetin teklifi 

MADDE 6. — (Geçen yıllar fborçlan) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : _ ., 

'a) 1965 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
olduklan hizmet tertiplerinden ıbu maddeye, 

b) 1928 - 1964 bütçe yıllanna aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü (maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık-
lıan yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) ve 
(iA/3) cetvellerine dâhil 'ödeneklerden (Geçen yıllar borçlan) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca afotanlaeak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Basımevi gelirleri, profesyonel takımların yapacakları 
yanşmalaffdan elde 'edilecek gelirden Federasyon payı, futfcolda müşte
rek bahis hâsılatından elde edilecek gelir, Bursa'daki Parkotel, Teleski 
ve 'Telesiyej işletmelerinden ve spor faaliyetlerinden elde edilecek 'ge
lirler, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000, 62.000 ve 63.000 nci 
bölümlerine 'gelir, diğer taraftan bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin (12.911, 
12.912, 14.671, 14.572 ve 14.573) ncü, (A/2) işaretli cetvelin ilgili, 
(A/3) işaretli cetvelin! (32.100 ve 34.720) nci maadelerine ödenek kaydı
na, Maliye Bakam yetkilidir. 

Aynca özel talimatnamesi gereğince bölgeler paylarından ve 'bölge 
spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirin bağlı (B) işaretli cetvele ge
lir ve (A/3) işaretli cetvelin 34.260 nci maddesine ödenek kaydına Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan kısım, ertesi yıla devir ve 
birinci fıkra esasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara aıit for
mül, ıbağlı (R) işaretli cetvelde »gösterilmiştir. 

Karma Bütçe Komisyo 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllan 
miye Kanununun 93 ncü maddesine 
karşılıkltan yıllan bütçelerinde bulu 
ilgili hizmet tertiplerinden veya (Ay 
( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetv 
yıllar ıborçlan) maddesine, Maliye B 
ödenir. 

MADDE 7. — Basımevi gelirleri, 
l an yanşmalardattı elde edilecek •gelir 
müşterek bahis hasılatından elde edil 
lerinden ve spor faaliyetlerinden elde 
bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000, 62.00 
diğer tıaıraftan bağlı (A / l ) işaretli cetv 
14.573 ve 15.921) nci, (A/2) işaretli 
cetvelin 32.100 ve 34.720 'nci maddeleri 
yetkilidir. 

Ayrıca özel talimatnamesi gereğin 
spor faaliyetlerinden elde edilecek geli 
ve (A/3) işaretli cetvelin 34J260 nci m 
Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcan 
birinci fıkra esasları dairesinde gelir 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci ma 

fileden T; G.Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 9 . — Bu kanun 1 Mart 1906 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye B'aikanı yürütür. 

Karma Bütçe Kom 

MADDE 9. — Tasarının S ncu 

MADDE 10. — Tasarının 10 n 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunana Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Telcin 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztilrk 

Sanayi Bııkanı 
31. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürsad 

Devlet Bakam 
C. Bilgehan 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Bakam 
H. Dinçer 

îdşleri Bakanı 
F. Sükun 

Maliye Ba'kanı 
/ . Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakam 

B. Bağam 
Çalışma Brtkanı 

A. İV. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Balkanı 

/ . D&rincr 
tmar ve îskân Bakam 

H. Menteşoğlu 
Köy îşîeri Bakanı 

8. O, Avc% 

Beden T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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Bölüm Madde 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

( A / l ) CABİ HARCAMALAR 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 2 677 032 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

2 71 

12.110 
AYLIKLAR 
Aylıklar 

Ücretler 

780 707 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12 230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yar 

İŞÇİ ÜCRETLERİ 
12 281 Matbaa işçi ücretleri 
12.282 Diğer işçi ücretleri 

(İşçi ücretleri toplamı : 

Sosyal yardımlar 

Kesim toplamı 

meıları ücreti 

1 433 300 
• ~' 

639 000 
270 000 
117 000 

108 000 
299 300 

325 800) 

Kesim toplamı. 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

171 263 

8 500 
1 000 
f3 500 
6 000 

92 263 

60 000 

787 912 

1 395 360 

681 210 
271 350 
117 000 

150 000 
175 800 

156 443 

8 
1 
3 
6 

500 
000 
500 
000 

92 263 

45 180 

B'eden T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

.12 520 Kasa tazminatı 
12 590 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek 

fahrî hizmetler tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12 813 G-eçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARİ 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.829 Danışma Kurulu üyeleri geçici görev yol

luğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 72 000) 

1965 ödeneği 
Madde Böltüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

191 759 

4 560 

187 199 

3 000 

97 000 

4 000 
12 000 

13 000 

7 500 

500 

191 759 

4 560 

187 199 

1 

3 000 

182 001 

4 000 
17 

30 

13 

7 

000 

000 

000 

500 

500 

Beden T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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Bölüm Madde 

13 000 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

0 

12.911 
12.912 

13.110 
13120 
13130 
13 140 
13.150 
13.160 
13.190 

Ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yollukları 
Yurt dışı kongre ve konferans yollukları 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 110 001) 
özel hizmet yollukları Kesim toplamı 

İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları 
İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları 
Yönetim giderleri 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

30 000 

—-— 

50 000 

30 000 

1 
30 000 

30 000 

2 

1 
1 

80 000 

10 000 
8 000 
7 500 
20 000 
25 000 
9 000 
500 

442 500 

2 

1 
1 

126 000 

20 000 
15 000 
15 000 
40 000 
25 000 
9 000 
2 000 

55 

B)edlen T. G-. Md.Bültçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 
Ula}tırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 
HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

25 000 
. 7 000 

5 000 
12 000 
1 000 

2 500 
41 00D 

i 20 000 
20 000 
1 000 

4 000 

290 000 

Hükümetçe ist 
Madde ' Bölüm 
Lira L 

31 000 

4 000 

300 000 
583 504 

7 000 
5 000 
18 000 
1 000 

2 500 
91 000 

30 000 
60 000 
1 000 

12 000 12 000 

Beden T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

19 
1965 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölıüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdi
ği giderler 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.430 Para taşıttna giderleri 1 500 1 500 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 570 002 100 002 

TÜRK SPORUNUN İDAMESİ VE GE
LİŞTİRİLMESİ GİDERLERİ 

15.000 

14.571 İdame ve geliştirme giderleri 
14.572 Profesyonel takımlar giderleri 
14.573 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gere

ğince yapılacak giderler 

KURUM GİDERLERİ 

1 
570 000 

25 000 

1 
100 000 

1 

27 

B'edısn T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Böllüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

5 000 

16.810 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 
Bina onarımı 5 000 5 000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

2 677 032 
442 500 
583 504 
25 000 
816 000 

4 544 036 

2 71 
55 
11 
2 
83 

4 242 
1 

Beden T. Ğ. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 717 ) 
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(A/2)YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

21.811 Etüt ve proje giderleri 
21.812 Teknik personel ücretleri 
21.813 Teknik personel geçici görev yolluklan 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 
Lira 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.813 Teknik personel geçici görev yolluklan 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI 

Bedien T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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19 
1965 ödeneği • Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira l i ra Lira Lira 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 3 3 
= = = = = = = = = 3 : ^^-: : 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları İ l 

23.812 Taşıt alımları 1 1 
23.813 Teknik personel ücretleri İ l 

21.000 ETÜT* VE PROJE GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 3 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölüm toplamı 3 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölüm toplamı 3 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 9 

Beden T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi l i r a Lira Lira 

/ - Sermaye te§kili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 1 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 1 

/ / - Transferler 
/34.000. MALÎ TRANSFERLER 

Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler 
Kesim toplamı 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek -
aidat 

34.260 İller bölge müdürlüklerine yapılacak yar
dımlar 
ULUSLARAEASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası spor kurumlarına katılma 
payı 1 1 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 84 610 

10 005 000 

5 000 

10 000 000 

1 
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BSlilnı Madde ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

Emekli Sandığına ödemeler 

% 1 ek 'karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Kesim toplamı 64 610 

14 200 
31 000 
9 410 

10 000 

120 441 

14 691 
60 000 
5 750 

40 000 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli dul ve yetim aylıkları 10 000 10 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Me
mur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yar
dımlaşma Sandığına (Memur ve hizmet
lilerin öğle yemeğinde kullanılmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

10 000 

6 000 
57 000 

63 000 

10 000 

60 000 
15 000 

75 
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Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALI TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 147 612 

Ma 
'L: 

1965 
dde 
ira 

ödeneği 
Bölüm topl. 

Lira 

84 

amı 

1 
1 

610 
63 000 

10 

10 
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B - CETVELİ 

Bölüm Hadde Gelirin çeşidi 

61.000 

62.000 

63.000 

B/2 - Vergi dışı normal gelirler 

KURUMLAR HASILATI VE PAYLARI 

61.110 Basımevi gelirleri 
PAYLAR 

61.270 Profesyonel takımların yapacakları yarış
malarda elde edilecek gelirden federas
yon payı 

61.280 Futbol müsabakalarında müşterek bahis 
hasılatından elde edilecek gelir 

61.290 Spor tesislerimizde profesyonel ve genç
lik kulüplerinin yapacakları yarışma
lardan elde edilecek gelirden % 10 bölge 
ve saha payları 
BEDEN TERBİYESİ MALLARI GE
LİRLERİ 

HASILATLAR 
62.145 Diğer hasılatlar 
62.147 Spor tesisleri işletme gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir 
63.400 Bağışlar 

1965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 800 000 

550 000 

1 

2 350 001 

290 000 

Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

2 500 

2 400 000 

100 000 

1 

290 

40 000 
250 000 

1 
10 000 

10 001 

40 000 
250 000 

1 
10 000 

10 
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1965 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

72.000 

61.000 

62.000 

63.000 
72.000 

72.100 
72.400 

B/3 - özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden naMt mevcudu 
KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 

BEDEN TERBİYESİ 
LİRLERİ 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

GIONUL TOPLAM 

Bölümü toplamı 
MALLARI GE-
Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 

1 591 655 
450 000 

2 041 655 

2 350 001 

290 000 
10 001 

2 041 655 

4 691 657 

11 213 431 
450 000 

11 66 

2 50 

29 
1 

11 66 

14 46 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

16 . 7 
30 . 5 
29 . 4 

1938 
1941 
1959 

3530 
4047 
7258 

C - CETVELİ 

Ö z e t i 

Beden Terbiyesi Kanunu 
Beden Terbiyesi Kanununa ek Kanun 
Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Kanunu 

D. 

1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

Memuriyetin nev'i 

Spor Müşaıviri 
Filim Operotörü 
Organizasyon ve Metot Müdürü 
Zatişleri Tahakkuk Şefi 
Matbaa Şefi 
Mulhaselbe Tetkik Şefi 
Federasyon Büro Sekreteri 
Metot ve Analiz Şefi 
Federasyon Büro Sekreteri 
Tetkik Memuru 

15 îstat&tik Teknieıyenü 

Aded 

1 
1 

rü 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 

Ücret 1 

•1 250 
1 250 
a ıoo 

950 
950 
950 
950 
800 
800 
800 
700 
700 

D. 

5 
0 
6 
7 
8 
9 

10 
0 

| 6 
1 i 

1 
8 

i ıo 

D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
» 

Tahakkuk Memuru 
Memur 

» 
» 
» 

Santral Memuru 
Daktilo 

» 
» 
» 

Aded 

3 
7 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 

Ücret 

700 
600 
600 
500 
450 
400 
350 
700 
600 
500 
450 
350 

D. 

6 
10 
11» 
9 

10 
11 

Mem 

Antrenör 
Bekçi ve 
Teleısfei v 
Hademe 

» 
» 
Selim 

iSalon Âm 
Elektrik 
Kalorifer 
Bakıcı 
Bekçi 
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R - CETVELİ 

1966 yılı Genel Bütçe "Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki -harca
ma formülleri bu 'bütçe için de uygulanır. 

14.570 Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri; 
Bölüm 14.571 : İdame ve geliştirme giderleri, 
I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her tür'lü sportif oyunlarla 

yarışmaların ve •bunların hazırlık çalışmalarının yerli ve milletlerarası 
kampların, kursların (seminerler dâhil) gerektirdiği : 

1. 13.000 nci (Yönetim giderleri) bölümü tertiplerine ilişkin giderler, 
2. Dinlendirici, moral ve fizik kabiliyetleri geliştirici ve eğitici her 

türlü eğlence, gezi ve boş zamanları değerlendirme giderleri, 
3. Yemekli ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri, 
4. 'Gelenekler uyarınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğince 

yabancı takımlara verilecek paralarla yapılacak karşılama, uğurlama, 
ziyafet, ağırlama, hediye alım ve giderleri, 

5. Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluk duyu
lan tercüman, mihmandar, spiker ve yardımcılarının yolluk, ücret be
del ve istihkakları ile benzeri ödemeler, 

6. Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve 
işletilmelerinde kullanılacak personelin yolluk, ücret, bedel ve istihkak
ları giderleri, 

7. Beden eğitim ve öğretimine yararlı spor 
tim, işletme ve personel giderleri. 

tesislerinin' kira, yöne-

I I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak Uıer türlü sportif oyunlar 
ile yarışmalar ve bunların hazırlık çalışmalarına ve kapmlarma katıla
cak idarecilerin, hakem, antrenör, masör, doktor gibi idareciler ile buut
ların yardımcılarının, sporcuların, hizmetli ve işçilerin : 

1. Tedavi ve hastalıklardan korunmaı ile ilgili ödemeler, 

2. işlerinden ayrılmaları dolayıs 
mak amaciyle verilecek tazminatlar, 

3. Beden Terbiyesi Tüzüğü hük 
ye, mükâfat ve ödüller, 

4. Uluslararası yarışmalarda başa 
ğince verilecek primler, 

5. Uluslararası müsabakalar dola 
lacak seyahatlerde idareci ve sporcular 
kıyafetleri ve spor kazaları sigorta üc 

I I I - Yetiştirici, eğitici, öğreticile 
ve istihkaklar ile benzeri ödemeler, 

IV - Hakemlere, müşahit ve kom 
cek tazminatlar, 

V - Ulusal 'bayram ve törenlerin 
VI - Beden eğitim ve spor faaliy 

yaıym, tanıtma ve propaganda giderle 
VII - Yabancı idarecilerin, spor 

kafilelerinin anlaşmaları uyarınca 1 nc 
VIII - Sportif maksatlarla federas 

leme görevlerini yapacakların yurt iç 
gündelikleri, 

IX - Yarışmalar ve sportif oyun 
sim, hare ve benzeri ödemeler, 

X - Binicilik yarışmaları ve oyu 
şırro, kamp, yarışma ve oyunlara tahsis 
yiyecek ve barındırma giderleri ile bu 
rının yol ve oturma giderleri, 

XI - Türkiye Millî Olimpiyat K 
cek aidat, 

Bbdfen T. G. Md. Bütçesi ( S. Sayısı : 717 ) 
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X I I - Başarılı ve yoksul kulüplere yapılacak malzeme ve para yar
dımları, 

X I I I - Millî ve resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hüküm
leri gereğince kulüp ve böl'gelere ödenecek saha ve salon hissesi giderleri, 

14.571 "nci maddeden ödenir. 

Bölüm 14.572 : Profesyonel takımlar giderleri : 
1. Genel Müdürlük Merkez Danışma Kurulu tarafından hazırlan

mış bulunan profesyonellik talimatnamesi ve gider talimatiyle şart kılı
nan hizmetlerin gerektirdiği giderlerle bu hizmetlerde çalıştırılacaklara 
verilecek gündelik ve ücretler, (Bu ücretlerin -tesbitinde 7244 sayılı Ka
nunun yalnız 5 nci maddesinin ilk fıkrasında gösterilen derece ve tutar
lar uygulanır.) 

2. Maliye Ba/kanlığmm uygun görüşüne dayanılarak Millî Takımı 
çalıştırmak için tesbit edilecek 4 yerli, 1 yabancı sözleşmeli antrenörün 
yollukları ve ücretleri profesyonel takımların spor faaliyetleri dolayı-
siyle ifası gerekli giderler, 14.572 nci maddeden ödenir. Bu giderler 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununun 7 nci 
maddesi gereğince temin edilecek gelirle karşılanır. 

Bölüm 14.573 
lacak giderler. 

7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapı-

14.573 ncü madde hakkında, 1 
yardımlar hariç, diğer hükümler 

YAT 

Bölüm 21.000 - 22.000 - 23.000 
rım giderleri ile makina, teçhiza 
leri : • 

21.000, 22.000, 23.000 ve 32,00 
biyesi Genel Müdürlüğü Bütçe 
ödenek kaydolunacak meblâğlar 
getirilecek spor, saha ve tesisleri 
çe Kanununa bağlı (R) işaretli 
Ayrıca İstanbul Belediyesince ya 
32.100 ncü maddeye eklenecek ö 

SERMAYE TEŞKİLİ VE 

34.260 iller bölge müdürlükl 

Bölgelerin personel ücret ve 
dâhil giderleri, kırtasiye, yakaca 
derleri 34.260 nci maddeden ya 

T - CETVELİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine göre kullanılm 

Adedi Cinsi Markası Satın alındığı tarih Bedeli Kullan 

iSepetli mıotasiklet Jajva 13 . 5 . 1963 14 000 Genel Müdürlük evrak 
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E- -CETVELİ 

1965 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 12.230 ncu geçici hizmetliler bölümü ile 12.250 nci yabancı uzman 
personelin ücretleri bölümüne konulan ödenekten Bakanlar Kurulunun 18 . 6 . 1965 tarih ve 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Kadro unvanı 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti Güreş Mütehassısı 
Güreş Müşaviri 
Antrenör 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı- Ecnebi Uzman 
lan ücreti * >y 

Toplam 

Aded 

1 
1 
1 
5 
5 
5 
2 
1 
3 
1 

25 

2 
6 

8 
* 

6/4819 sayılı K 

(Kadro 
aylığı 
Lira 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
300 

öd 

6 000 
4 500 
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1966 YILI 
Vakıflar G. Md. Bütçesi 





Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /18 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30* 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/197 - 5804 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29.11.1965 tarihinde kar 
«Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kaıunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetv 
olarak sunulmuştur. 

Goreğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman 
Başba 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yıh Bütçe Kanunu 

GEREKÇESİ 

Genel açıklama 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 yılı bütçe kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte sunulmuştu 
1962, 1964 yıllarının tahsilat seyri ve inşaları bu yıl tamamlanacak akaarlardan 1966 yılında elle edileceği 

bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş bulunan iş/ıu bütçenin gelir ve gider toplamı 47 533 301 Iba olup 50 
nazaran 2 651 061 lira bir noksanlık arz etmektedir. 

GELÎR BÜTÇESİ 

47 533 301 lira olarak teklif edilen 1966 yılı bütçesinin 30 033 301 lira Vakıflar Genel Müdürlüğünün ke 
Hazine yardımlarından karşılanacaktır. Hazine yardımı; 7044 sayılı Kanunla devralman eski. eser'er onarımı 
giderleri, âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devra1 man ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski eserl 
çalışacak teknik personelin ücretleri ile geçici görev yollukları, âbide ve eski eserlerle ilgili kalınlaştırma 
tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım tertiplerine konulan ödeneğin karşılığı u teşkil etm 

îşbu bütçe tasarısı 1965 yılı bütçesi ile karşı1 aştırıldıkta görüleceği üzere gelir kısmı 639 160 lira fazla 
sebepleri ve her maddeye konulan gelirin tahmininde dayanılan esaslar sırasiyle aşağıda açıklanmıştır. 

Bölüm Madde 

62.000 62.121 îcarei vahide : 1965 yılı bütçe tahmini 16 314 700, 1966 yılı için tahmin olunan 16 513 860 
Bu gelir vakıf akaarlarm kiralarından toplanmaktadır. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat sey 
yükseği 1964 yılma aidolup 15 776 814 liradır. 1964 yılında kiraların serbest bırakılması 
olacağı gibi her yıl inşa edilen akaarlarm getireceği kira miktarında da artış o'acağı ilgil 
mattan anlaşılmış bulunduğundan geçen yıla nazaran 199 160 lira fazlasiyle 16 513 860 
yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Hesabıkatîler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1962 
1963 
1964 . 

9 000 000 
11 500 000 
14 310 220 

8 911 865 
11 682 669 
15 776 814 
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Bölüm Madde 

62.000 62.122 Icarei müeccele : 1964 yılı bütçe tahmini 20 000, 1966 yılı için tahmin olunan 20 000 
13.12.1935 gün ve 2762 sayılı Va'aflar Kanunu mucibince tasfiyeye tabi tutulan icareteynli ga 
yıllık icarelerinin 20 misli bir tâviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmesi lâ 
yılın kâfi gelmiyeçeğini gösterdiğinden 4755 sayılı Kanunla 10 yıl daha uzatılmış olup bu 1 
ererek ikinci bir temdit yoluna gidilmemiş bulunduğundan, bütün icareteynli gay'imenkuller 27 
gereğince kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş ve vakfın hakkı ivaza inkılâbc 
ivaz karşılığında birinci derece birinci sırada ipotek sayılmıştır. Bu duruma gö^e artık icare 
eski yıllara ait bakayadan 20 000 lira kadar tahsilat yapılabileceği anlaşıldığı cihetle 20 000 
yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Hesabıkatîlcr 
Senesi Bütee tahminleri mucibince tahsilat 

3902 75 000 76 C92 
1963 65 730 52 298 
1964 65 730 50 754 

62.000 62.123 Mukataa : 1965 yılı Bütçe talimini 5 000, 1966 yılı iieim talimlin olunan 5 000 
icareteynli gayrimenkuller gibi mukataalı toprdklarda tasfiyeye tâbi olup bu ıkabîl gayrOmen 
açıklanan esaslar dairesinde kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş olduğundan 
idarelerden alman bilgiye nazaran devam etmekte olan bakaya tahsilatından 5 000 lira kad 
dığı cihetle buna göre teklif olunmuş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Hesabıkatîlcr 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1962 7 600 7 873 
1963 7 600 10 059 
1964 5 340 5 402 

Vakıflar Ü. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Bölüm Madde 

62.000 62.124 Vaikıf -menba suları kira bedeli : 1965 yılı Bütçe tahmini 150 000, 1966 yılı için tahmin olu 
istanbul'daki vakıf Taşdelen ve Karaikukik menba suları 1 . 3 . 1962 tarilhinden itibaren b 
'beş yıl müddetle kiraya verilmiş ve 'mezkûr kira bedelinde bir değişiklik olmadığından ay 

62.000 62.141 Mahlûl mü&scelesi : 1965 yılı Bütçe tahmini 1 030 000, 1966 yılı için tahmin olunan 1 400 
Mahlûl müacceleai sabit ve muayyen bir gelir olmayıp 'mutasarrıflarının brâvelet ölümü do 
miş veya Vakıflar idareleriyle öğrenilmiş olan icareteynli gayrlmenkullerde elde tutlmalarm 
rından hâsıl olmaktadır. Elde mevcut mahlûl dosyalarımdan yılı içinde çeşitli muameleleri ik 
ğmda mezkûr satışlardan bu yıl 400 000 lira fazlaslyle 1 400 000 lira tahsilat yapılabileceği 
seyri aşağıda güstenllrriiştir. 

Hesabıkatîler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1962 2 000 000 1 985 842 
1963 1 500 000 2 140 496 
1964 1 000 000 1 528 875 

€2.000 62.142 Zeytinlikler hasılatı : 1965 yılı Bütçe tahmini 336 000, 1966 yılı için tahmin olunan 336 00 
Bu gelir, işletme bölgeleri haricinde bulunan Antalya, izmirı Hatay, Manisa ve Muğla vilâ 
ilgili vakıflar idarelerinden alman malûmata nazaran 1966 yı'mda ancak 336 000 lira bir 
aynen teklir edilmiş ve 4 aylık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi 

1961 
1962 
1963 
1964 

Bütçe tahminleri 

436 000 
436 000 
500 000 
436 630 

Hesabıkatîler 
mucibince tahsilat 

451 582 
417 395 
603 010 
494 682 
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62.000 62.143 Arazi ve incirlikler hasılatı : 1965 yılı Bütçe tahmini 600 000, 1966 yılı için tahmin olunan 60 
Bu gelir, serbest kira rejimine ta'bi bulunan bağ, bostan ve tarla gibi gayrimenkul!erle Aydı 
dıklıklardan elde edilmektedir, tlgili Vaikıflar İdaresinden alman bilgiye nazaran 600 000 liray 
şılmakla bu miktar teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri 

1962 
1963 
1964 

650 000 
650 000 
564 330 

Hesabıkatîlcr 
mucibince tahsilat 

551 987 
343 783 
415 854 

62.000 62.144 Zeytinlikler işletmeleri hasılatı, kira ev kârı : 1965 yılı Bütçe talimlini 3 000 000, 1966 yılı 
Bu gelir, £913 sayılı Karun uyarınca Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan zeytinlikler işletm 
kampanya Şubat sonuna kadar devam ettiği cihetle, bir yılın tahsilatı ertesi yıl bütçerllne i 
olarak 1965 yılı ge^ri, 1966 yılı Bütçesine irad kaydedilecektir. Sözü geçen iletmelerde isti 
elde bulunan stoklann 1966 yılı içinde satılmasıiyle, Genel Müdürlüğün her iki işletmedeki b 
olacağı mahallerinden alınan malûmattan anlaşılmış olup diğer taraftan yeni fabrikanın faali 
artacağı göz önüne alınarak 3 000 000 lira kadar bir gelir sağlanacağı anlaşıldığından 'bu mi 
lat seyri aşağıda gösterilmişfciır. 

Hesabıkatîlcr 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilâl 

1961 
1982 
1983 
1964 

1 700 000 
2 200 000 
2 300 000 
2 300 000 

1 713 743 
1 731 886 
725 337 

1 357 922 
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62.000 62.145 Diğer hasılatlar : 1965 yılı Bütçe tahmini 1 800 000, 1966 yılı içdn tahmin olunan 1 800 
Bu gelir, mülhak vakıfların Vakıflar idarelerince tahsil olunan icare ve muvakataaları ile em 
lerince idare olunanların her türlü gelirlerinden almmslkta olan % 10 tidare ve tahsil geli 
kanuni ve nizami sebeplerle mazbut vakıflar arasına alman -mülhak vakıfların biıdkmiş 
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi mucibince zamanaşımına uğrıyan paralardan, 
lehine hükmolunan alacaik faizlerinden, mahkeme giderleri istirdadından terekkübetmekted 
tahmin edilmesıi mümkün değilse de aşağıdaki 4 yıllık tahsilat seyrine ve vakıflar idarele 
lira kadar tahsilat yapılabileceği tahmin olunmakla aynen teklif edilmiştir. 

Senesi 

1961 
1962 
1963 
1964 

Bütçe tahminleri 

950 000 
1 350 000 
1 650 000 
1 650 000 

Hesabıkatîler 
mucibince tahsilat 

1 642 655 
1 525 768 
2 824 878 
2 911 418 

62.000 62.321 T. Vakıflar Bankası temettüleri : 1965 yılı bütçe tahmini 1 500 000, 1966 yılı için tahmin 
6219 sayılı Kanun gereğince 1914 yılında kurulmuş olan T. Vakıflar Bankasının 50 000 0 
Genel Müdürlüğüne ait bulunmaktadır. Bankanın genel kurul toplantıları ertesi yılın Mar 
mettüler ertesi yıl bütçesine irat kaydedilmektedir. Bu cümleden olarak 1966 yılı bütçesine 
mettüünün 1 500 000 liraya ba^ğ olacağı tahmin edilmekle aynen teklif edilmiş ve 4 yıllık 

(1961 y 
(1962 
(1963 
(1964 

Senesi 

1962 
1963 
1964 
1965 

Bütçe tahminleri 

1 450 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 

Hesabıkatîler 
mucibince tahsilat 

1 479 572 
1 341 939 
1 204 232 
1 407 749 
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62.000 62.322 Akaar ve toprak satış bedeli faizi : 1965 yılı bütçe tahmini 519 250, 1966 yılı için tahmin olu 
Getirdikleri gelir ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmiyen akaar 
Kanununun 12 nci maddesi uyarınca satılarak elde edilen satış bedelleri, yeni akaarlar inşasına 
Bankasında % 3 faizle tenmiye edilmektedir. İnşaata tassis edilen paralar top an değil istihk 
bankadan çekilmekte ve üzerine yeni satış bedelleri gelmektedir. Yatırım progranmm tam mâ 
maksadiyle geniş mikyasta giridlen gayrimenkul satışlarından geçen yıla nazaran daha fazla 
satış bedellerinden bir kısmı bu yıl da vadeli hesaba aktarılmış olup % 6 nisbetinde faiz getir 
559 250 lira tahmin edilmiş ve 3 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Hcsabıkatîlcr 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1962 250 000 271 929 
1963 250 000 217 897 
1964 450 000 1 273 710 

62.000 62.323 Taviz bedeli faizi : 1965 yılı biUçe tahmini 50 000, 1966 yılı için tahmin olunan 10 000 
Icareteynli gayrimenkullerle mukataalı topraklardan 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddele 
delleri bir gelir kaynağı olarak bankada tenmiye edildiği gibi yeni inşaata sarf veya sermaye o 
rılmaktadır. Son senelerde 62.112 nci maddede izah olunan sebeplerden dolayı tahsilat azaldığ 
sermaye olarak bankaya yatırıl nakta bulunduğu cihetle 1966 yılında ancak 10 000 lira faiz e 
buna göre 10 000 lira teklif edümiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Hcsabıkatîlcr 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1962 100 000 87 729 
1963 87 000 15 300 
1964 87 000 8 125 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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72.000 72.100 Hazine yardımı : 1965 yılı büt'je tahmini 20 750 000, 1966 yılı için tahmin olun m 17 500 
1966 yılı bütçesine konulan 17 500 000 lira Hazine yardımı, 7044 sayılı Kanunla devralma 
reti, etüt ve proje giderleri, âbi leler ile 7044 sayılı Kanunla devralman ve kudre t iz mülhak 
rımı ile bu cnarım işlerinde çalı.acak teknik personelin ücretleri ve geçici gö-ev yolluk 
mulaştırma ve satmalmalarla do 'neklcr ve köyler taralından inşa veya tamir et irilecek h 
nulan ödeneklere mukabil veril sektedir. 1965 yılma nazaran tasarruf mülâıazasiyle 
17 500 000 lira olarak konulmuştur. 

72.000 72.400 Geçen yıldan devreden nakit : 1965 yılı bütçe tahmini 4 139 412, 1966 yılı için tahmin olu 
6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 ncü maddeleriyle krnulmuş olan tahdidin Aıayasa Ma 
gerek serbest kiralardan ve gerekse yeni inşa olunan binaların hizmete girmesi ile gelirim 
akaar kiralarında bir artış vulcıbulacağı ve bunun tabiî bir neticesi olarak 1965 yılma na 
laşılmakla bu yıl 4 139 191 lira nakit devredebileceği tahmin olunmakla teklif olunmuştu 

GÎDER BÜTÇESI GEREKÇESI 

Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri : 
12.110 Genel idare aylıkları : 6760 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkında 

kanunlarla 2 aded sivil savunma uzmanı olmak üzere verilen cem'an 536 aded ka umi kadr 
(L) cetveline alınmakla bu su etle merkez ve vilâyetler fiilî kadrosu 503 aded Ten ibaret 
yıl içinde yapılacak tasarruflar da nazara alınarak (% 35 zamla, 4598 ve 242 sa alı kanun 
1966 yılında terfi edeceklerin m^aş ve tazminatı dâhil) 5 747 7C0 lira olarak tes'ut ve tekl 

12.111 Muhtaç ve körlerin aylıkları : Öteden beri yardıma muhtaç oldukları anlaşılan körlere ay 
muhtaçlara verilen 22,50 lira ay ığm, günün hayat şartları karşısında pek az gö-âümesi üz 
lığı C0 liraya ve muhtaçların ay'ığı ise 45 liraya yükseltilmiştir. 
1966 yılı bütçesiyle de 600 körün aylığı 60 liradan, 555 muhtacın aylığı 45 liradan ödenm 
lira aynen teklif edilmiştir. 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 



— 11 — 

Bölüm Madde 

12.112 Tevliyet ve evlâdiyet aylıkları : 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinden evvel 
yet altına alınmış bulunan vaki i arın alâkalılarına o tarihte cari olan hükümlere ve vakfiyeleri 
lıkların karşılığını teşkil etmek e geçen yılın sarfiyat durumu nazaran alınarak 2") 000 lira ayn 

12.113 Kaldırılmış tekke ve zaviye mcısupları aylıkları : Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından son 
haiz bulunanlara o tarihte Diya ıct İşleri Başkanlığının (müstehikkini ilmiye) ter,'Jb in den ve atı 
nan bu aylıklar 1930 yılma ka la r Diyanet işlerinden ve 1931 den itibaren de Genel Müdürlü 
nan tekke ve zaviye mensupları adedi 41 iken 1965 yılma kadar 37 si ölmekle 4 ü kalmış ve 196 
dan 100 liraya yükseltilmiştir. Buna göre 4 aded tekke ve zaviye mensubunun aylığı 100 zer 
tarı bulunan 4 800 lira teklif edilmiştir. 

12.114 Fer'i hizmetler aylığı : 2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zap'edilmiş olan v 
ve mazbut camilerde benzeri bu'unmıyan cüzhanlık, devirhanlık ve aşırhanlık g i n fer'i hizmet 
ta oldukları miktar üzerinden verilmekte olan para, geçen yıllarda yapılan tediyeye nazaran 
anlaşılmakla 10 000 lira noksan'yîe teklif edilmiştir. 

12.115 İntifa hakkı suretiyle maktu ola -ak tahsis edilen aylıklar : 2762 sayılı Kanunun yürürlüğe gi 
vakıfların ilgililerine, mevcut v kl'iye şartı ve intifa hakkı nizamnamesine göre tahsis edilmiş 
yılında kiraların serbest bırakıl masından kiralarda husule gelen artıştan vakıf ilgililerince ke 
aylıklarına zam yapılması talebe lilmekle 1965 yılı bütçesiyle, 1964 yılı sonuna ka 1ar zaptedilmi 
edilmiş olan intifa hakkı aylık'arma % 30 nisbetinde yapılan zam da nazara alınarak bu ve g 
lira ihtiyacın kâfi geleceği cihe':1e aynen teklif edilmiştir. 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti : 1965 yılı bütçesiyle kabul olunan merkez ve vüâyetler (D) c 
olup mezkûr kadronun yıllık ücret ve % 35 zamları karşılığı dâhil 4 021 650 lira tutmakla ge 

12.212 Mülhak vrikıflara ait cami ve m cscit hademeleri ücret farkı : Gelirleri müsaid 3krııyan «mülhak 
demelcrmden ücretleri 270 liradan az olanlara Genel Müdürlük bütçesinden ödenecek olan üc 
yılkı tediye nevrine göre 1 000 000 lira ihtiiyaca kâfi geleceği anlaşılmakla geç en yılın aynı t 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 1965 yılı Bütçesiyle verilen yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu 
44 aded tesbit ve tasfiye memura ve .iiflçi, 6 adedi de-kurs öğretmeni ol-mrfı ürct.'e 50 adedden 
Bu yıl da, memurların meslekî li'lgilerirm artırılması husrsunda büyük faydalar sağlıyan ıkuı 
(bu hususta ders verecek 6 öğretmenin ücretleri ile, istihdamı icabeden 44 kadronun ücretleri 
bütçesine konulan 265 073 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 
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12.280 îşçı ücretleri (Tarım) : İşletme bölgeleri haricinde bulunan Antalya, Hatay, îzmir ve 
ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinim bakım, imar, ve ihyası işlerinde lüzum ettikçe isti 
haftalık namlariyle ödenecek ücret ve yevmiyeleriyle ayrıca götürü çalıştırılacak çift sürm 
üzere 200 000 lira ihtiyacı karşı lıyacağı anlaşılmakla geçen yılın aynı teklif edil'mijşti:*. 

12.290 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı hizmetlileri ücreti : 7044 sayılı Kan 
da çalıştırılanların »kadrosu 4 adedden ibaret olup bunların yıllık ücret ve % 35 zamları t 
geqen yılın aynı teklif edilmişti:*. 

12.310 Çoculk zammı : Merkez ve illerde çocuk zammına müstehak 600 çocuk adedine göre hesa 
lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 1964 yılı fiilî tediyesine ve 1965 yılı sarfiyat seyrine göre 7 000-lira 
çen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 1964 fiilî tediyesine ve 1965 yılı sarfiyat seyrine göre 16 000 lira (ihtiy 
lira eksiğiyle teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi giderleri : 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi 
tedavi giderlerinin tesviyesi hakkında bu kere 12 Ocak 1963 tarihinde yürürlüğe giren T 
iresi tabiplerinin vereceği reçete bedelleriyle sair -tedavi ile ilgili giderlerin ödenmesi kab 
sine ve 1965 yılı sarfiyat seyrine göre 58 000 lira ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmakla geçe 

12.350 Yakacak zammı : 4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, 1 500 ve daha yukarı 
lara yakacak zammı verilmektedir. Bu itibarla, 4 vilâyetin rakımı 1 500 ve daha yukarı 
murlara Ekim - Mart ayı sonuna kadar 6 aylık yalkaeak zammı tutarında geçen yıla naz 
nen teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü madd 
maaş ve ücretlerinin % 6 sı ilk defa hizmete alınanların maaş ve ücretlerinin % 25 i te 
ilk aya ait artış farkları, memur ve hizmetlilerin çalıştığı daire tarafından da bu sayılanlar 
tiyle bahsi geçen sandığa yatırılmaktadır. 
Buna göre yukarda bahsi geçen ve idaremizce ödenmesi gereken karşılıklar için geçen yı 
tiplerine konulan ödeneklerin % 6,5 ğu üzerinden 639 645 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.510 Ek görev tazminatı : Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayı 
Başhekimliği için ayda 400 lira ek görev tazminatı ve aynı zamnada buna 4178 sayılı Ka 
(bulunan 9 ncu fıkrası gereğince 400 liradan Gelir Vergisi çıktıktan sonra kalan miktarının 
mesi kabul edilmiş olmakla buna göre aynen teklif edilmiştir. 
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12.520 Kasa tazminatı : Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanu 
ve vilâyetler teşkilatındaki veznedar ve veznedar muavinlerine aylıkları tutarının % 5 inden 
aylık kasa tazminatına karşılık olarak 1965 yılı Bütçesine konulan 18 000 liranın ihtiyaca ki 
teklif edilmiştir. 

12.590 229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve asistanlar tazminatı : 24 . 5 . 1963 tarihinde yürürlü 
Guraba Hastanesi Başasistan ve asistanlarına ayda 200 Itıra tazminat verilmesi kabul edilmiş o 
nuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve halen fiilî kadroda bulunan 25 aded asistanın yıll 
geçen yılın aynı olan 60 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikremiyesi : 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince yabancı dil imtihanlar 
ikramiyeyi karşılamak üzere ve lüzum görüldüğünde ödenek konulmasını temin bakımından 1 

12.710 Temsil ödeneği : 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunca Vakı 
175 lira temsil ödeneği verilmesi kabul edilmiş ve meztkûr 175 lira temsil ödeneği ayrıca 7236 
makla bunun senelik tutarı olan 4 200 lira aynen teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 1964 yılı fiilî tediyesine ve 1965 yılının sarfiyat seyrine göre 18,5 
şılmakla geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 1964 yılında memurların yönetim geçici görev yolluklarına fiilen öden 
seyrine göre 200 000 liranın ihtiyacı ancak karşılıyabileceği anlaşılmış, geçen yılın aynı tekl 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : Onarılması gereken eski eserlerin d 
edilmeleri gerektiğine dair ilmî ve teknik bakımından fikir alma ve rapor vermek üzere dış m 
mütehassıslarından geçici olarak memleketimize eelbedilecek yabancıların yol ve sair giderlerin 
nen teklif olunmuştur. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ne» maddesi gereğin 
likleri işletme bölgeleri haricinde bulunan zeytinlik ve narenciye bahçelerinde çalışan memurla 
mek* üzere verilmesi gereken tazminat olup geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 6760 sayılı Teşlkilât Kanunu ile kabul olunan biri başkan v 
muavini bulunan Teftiş Kurulu kadrosunun mesai programına göre 1965 yılı Bütçesine ikonu 
anlaşıldığından aynen teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : Memurların meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle merkezde açılan kursa ta 
ları için konulan bu ödenek kâfi gelmemekle bu tertibe aktarma yoliyle ödenek eklenmiş bul 
cihetle geqeıı yıla nazaran 1 500 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
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12.841 Tedavi yolluğu : 1964 yılındı, tedavi yolluğu olarak fiilen ödenen miktaf ile 1965 yılını 
ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığı ıdan geçen yıla nazaran 1 500 lira noksaniyle 2 500 lira 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu • Yabancı memleketlere gönderilmesine zaruret gömülen mem 
sını temin bakımından 1 lira teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yollumu : 4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkrası g 
tırmak ve ayrıca teknik yardmrndan faydalanmak suretiyle yurt dışına gönderilecek mem 
olarak aynen teklif olunmuştur. 

13.000 Yönet'm giderleri : 
13.100 Kırtasiye alımları ve giderleri : Merkez dâhil 22 vilâyet mmtaka müdürlüğü ile bunlara b 

tasiye ihtiyaçlarına karşılık ola 'ak 1965 yılı bütçesine konulan 40 000 lira ödenek ihtiyaca 
siyle 43 000 lira teklif olunmuş'ur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 1965 yılında tatbikine başlanılan ye li muhaseb 
terlerin değişmesi ve yerine yenlerinin tabı ieabetmekle 1965 yılma konulan ö lenek ihtiy 
matbuanın temin edilmemiş olduğundan geçen yıla nnzarpn 20 000 lira fazlasiyle 80 000 lir 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Genel Müdürlüğün 22. mmtaka mülilrlüğü ile 
nın döşeme ve demirbaşı için 1915 yılı bütçesine konulan 20 000 lira ödenek ih'.iyaeı karş 
fazlasiyle 23 000 lira teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Genel Müdürlük merkezi ile vilâyetler teşkilâtının yöneti 
saire gibi yayınların satmalına ve abone bedelleriyle her yıl yayınlanmakta bıfıman Vak 
yazı ücretlerine karşılık olmak üzere konulan ödenekten yılı içinde yapılan sar'iyat seyri 
ceği anlaşılmakla geçen yıla nazaran 5 000 lira noksaniyle 50 000 lira teklif edil niştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Sarfiyat seyrine göre geçen yılın ödeneği yeteceğinden 3 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve gidenleri : G-enel Müdürlük merkez ve vilâyetlerdeki az ücretli 

retler, vakıf han ve apartmanlar müstahdemlerine her yıl yaptırılagelmekte olan elbise, iş 
tırılan palto bedeline karşılık olarak konulan ödenmek ihtiyacı karşılıyamamakta ise de tas 
gidilemiyerek aynen teklif edil niştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : Ma İde unvanının muhafazası bakımından geçen yıl olduğu gib 
13.210 Su giderleri : Genel Müdürlük merkez ve illerin her çeşit su giderleri karşılığım teşkil edi 

ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlatılmakla 4 000 lira fazlasiyle 12 000 lira konulmuştur. 

Vakıfîar O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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13.220 Temizlik giderleri : Merkez ve taşra teşkilâtının temizlik giderlerinin 1964 yomdaki fiilî te 
fiyat seyrine nazaran 16 C00 li anın kâfi geleceği anlaşılmakla 2 000 lira nokıaniyle teklif 

13.230 Aydınlatma giderleri : Merkez ve iller kuruluşumuza ait binaların aydınlatılma ;ı için sarf ol 
lığı olarak geçen yılın sarfiyat seyrine göre 13 030 lira ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmakla bu 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 1965 yılı Bütçesine konulan 9 CC0 lira ödenek sarfiyat seyrine göre 
lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmişth'. -

13.410 Posta telgraf giderleri : Merkez ve iller teşkilâtının posta ve telgraf ihtiyaçları için konula 
şılmakla 82 450 lira aynen teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : Merkez ve iller teşkilâtının telefon giderleri için geçen yıl konulan 110 
•anlaşılmakla aynen ıkonu'mr.ştu". 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarım gedirler^ : Lüzumu halinde ödenek konulmasını tem 
bu yıl da 1 lira konulmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : Yatırım programına giren mahallerin fazla 
hatlerin tevsdî gerekmiş ve geçen yıl bütçesine konulan ödenek ihtiyacı karşıladığı müşahede 
(konulmuştur. 

13.610 Kira bedeli : Ekim 1963 ten itibaren kiralar serbest bırakılmış olup, mevcut teşkilâtımızın otu 
da ve gerekse yeni kurulan Ur fa Vakıflar Müdürlüğü için yeni kiralanan hizmet binası kira 
nan malûmattan anlaşıldığı cihetle 9 500 Lira fazlasiyle 50 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 5 nci ımaddesi 

dan doğacak zararlarını (kapatmak maksadiyle 1 000 000 lira oluncaya kadar bir sigorta fonu 
geçmiş yıllar bütçelerinden tamamiyle ayrılarak fona yatırılmış bulunduğundan, yalnız Ankar 
talya'daki turistik otelin yıllık sigorta giderlerine, ayrıca mülhak iken mazbut vakıflar meya 
kullerden sigortalı bulunanların ödenecek sigorta giderleriyle bilûmum vaikıf atkaarların korunm 
ve giderlerini karşılamak üzere konulan ödeneğin kâfi geldiği anlaşılmakla 15 000 lira aynen te 

14.121 Vakıf akaarlarmm çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : Vakıf han ve apartmanları 
sarfiyatı bedelleriyle kaloriferli olanların kömür bedelleri ve sair giderlerine karşılık olmak ü 
da inşaları ikmal edilerek hizmete giren Adana'da, Tarsus'ta ve Bitlis'te çarşı, Niğde'de İş h 
nunla devralman Mısır çarşısının bahse konu giderleriyle yatırım programının uygulanmasın 
geniş ölçüde yapılagelen gayrimenkul tesbit giderleriyle satılmalarından doğan ve mühim bir 
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ikâfi gelmediği cihetle gerek bu ihtiyaçlara .gerekse 1965 yılında inşaları ikmal olunarak 
giderlerine ıkargılık olmak üzere buna göre 1 300 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.122 imaretler giderleri : Halen 3 ü İstanbul'da ve 18 i de diğer vilâyetlerde olmak üzere fa 
cudolup bu imaretlerde, çoğu ilkokuldaki fakir öğrencilerden olmak şartiyle 9 450 çocuğ 
Buna göre beher öğrencinin yıllık öğle yemeği 77,50X9 450 = 732 375 lira tutmakta olu 
retin sair giderlerine karşılık bulunmaktadır. 
Buna göre imaret giderleri için geçen yılın 840 000 lira ödeneği ihtiyacı karşıladığı anla 

14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri : Mazbutaya alınan vakıfların, vakfiye 
yerine getirilmesi Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin gerektirdiği giderlerle, Ankara'd 
du bulunmasına binaen yurdun,uzda barmdırılamıyan muhtaç fakülte öğrencilerine yapı 
seyri ve tasarruf nazara alınarak 90 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : İstanbul'd 
resesinde ve Konya Vilâyetinin Beyşehir kazasmdaki (Eşrefoğlu) eamiine diğer bâzı depo 
olan ve bir kışımı sanat değerini haiz bulunan teberrükât eşyasının esaslı bir tet kikten ge 
kıymetli eşya için tahsis edilen depolara nakli ile Dolmabahçe camilerinin, Hünkâr mah 
kıymetli eşyaların devamlı teşhiri masrafiyle bütçe imkânsızlığı dolayısiyle bugüne kadar 
rimenkullarinin tesbit ve tescili için geçen yıl bütçesine konulan 125 000 lira ancak iht 
konulmuştur. 

14.130 Mahkeme hare ve giderleri : Bu tertibe konulan ödenek yılı içinde ihtiyacı karşılam 
48 nci maddesi gereğince ek ödenek alınması mümkün ve bu yıl bütçesinde yapılan tasarr 
nulmuştur. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 3325 sayılı Kanunun 3 nc 
vanının muhafaza bakımından 1 lira aynen konulmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ııctı maddesinin gerektirdiği gider 
çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere geçen y 
23 000 lira konulmuştur. 

14.410 Aaidat : 6760 sayılı Teşkilât Kanunumuzun 11 nci maddesi gereğince tahsildar tarafınd 
deki teşkilâtın ilgili memurlarının eliyle tahsil olunan gelirlerin mahiyetine göro Genel 
kadar verilecek aidata karşılık olmak üzere konulan bu ödenek ihtiyaca kâfi gelmemek 
sebe Kanununun 48 nci maddesi uyarınca ek ödenek temini cihetine gidilebileceği cihetle 
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14.430 Para taşıma giderleri : Para taşıma giderlerine harcanmak için geçen yıl k:onan ödenek ihti 
edilmiştir. 

14.441 Bina ve arazi vergileri : Bina ve arazi vergilerini karşılamak üzere her yıl konulan ödenek i 
nel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesine göre ihtiyaç ek ödenekle temin edilebileceğinden 
konulmuştur. 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : Belediye vergi rcsiml.eriyle, topu hare ve giderlerine karşılık 
ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından 450 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.470 Düşünülmiyen giderler : Muhasebei Umumiye Kanununun 38 nci maddesine istinaden harc 
konulmuştur. 

14.510 Kurs giderleri : Memurların meslekî bilgilerini artırmak için 1965 yılında olduğu gibi 19 
sı düşünülen kursun giderlerine karşılık olmak üzere 28 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : Muhtelif fakültelerde Genel Müdürlük hesabına okutulan 20 öğrenciye ayda 
edilmiştir. Mezkûr bursların yıllık tutarı ile okutulan öğrenciler için verilcek sömestr harcı 
üzere gecen yıl olduğu gibi bu yıl da 62 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönder 
murların yollukları ile başka her çeşit giderlerini karşılıyacak ödeneğin temini ve madde unvan 
aynen teklif edilmiştir. 

14.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri : İstanbul ve Ankaradakiler yüksek ta 
lerdeki orta tahsil talebe yurdu olmak üzere 1965 yılında açılan 2 yurtla birlikte adedi 29 a ba 
2 736 öğrencinin iaşe ve ibate giderleriyle yurdun ilk tesis giderleri için geçen yılda konulan öd 
makla 2 300 000 lira aynen konulmuştur. 

14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme giderleri : İlkokullarda okutulan öğrencilerden sıhhatsi 
iyi gıda alarak sağlıklarına kavuşmalarını temin maksadiyle her yıl İstanbul'da açılan iki dev 
giderlerini karşılamak üzere geçen yıl konan ödeneğin ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmakla 40 0 

14.811 Büro giderleri (Tarım işleri) : İşletme bölgeleri haricinde bulunan Antalya, Hatay, izmir ve M 
ait zeytinlik .ve narenciye bahçeleriyle ilgili büro giderleri, geçen yılın sarfiyatına göre 5 000 lir 
anlaşılmakla bu miktar teklif olunmuştur. 

14.813 Taşıt işletme ve onarma giderle-i (Tarım işleri) : İşletme bölgeleri haricinde bulunan Anta 
leri dahilindeki vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinde kullanılan taşıtların işletme ve on 
tına göre 4 000 lira ödenek ihtiyaca kifayet edeceğinden bu miktar teklif olunmuştur. 

VaikıfMr G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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14.815 Giyim, kuşam alım ve giderleri (Tarım işleri) : Antalya, Hatay, îzmir ve Muğla vilâyetle 
bahçelerinde kullanılan hayvanların kuşam ve çeşitli giderleriyle bu yerlerde çalışan işçil 
olmak üzere konulan 5 000 lira ödenek ihtiyaca kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir 

14.816 Malzeme alım ve giderleri (Tarım işleri) : İşletme haricinde kalan vakfa ait zeytinlik 
rımla ilgili her türlü ikmal madde ve vasıtaların satmalmmaları, üretimleri ve yapılmala 
rine karşılık olan bu ödenekten geçen yılın sarfiyatı nazara alınarak 40 000 lira ihtiyacı k 
nen teklif olunmuştur. 

14.8.19 Diğer alım ve giderler (Tarım işleri) : Vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinin ta 
onarma, giyim - kuşam alım, malzeme alım ve giderleri dışında kalan tarımla ilgili diğer 
mak üzere 15 000 lira ödenek ihtiyaeı karşılıyacağı anlaşılmakla bu miktar teklif olunmuşt 

Kurum giderleri (Vakıf Guraba Hastanesi) 

Büro giderleri : İstanbul'da vakıf Guraba Hastanesinin büro giderlerine karşılık olmak 
ödenek ihtiyacı karşılamamakta ise de bütçe mülâhazasiyle bu yıl da aynen teklif edilmişti 
Taşıt işletme ve onarma giderleri : İstanbul'da vakıf Guraba Hastanesinde mevcut moto 
ve yedek parçalarının alım vesair çeşitli giderlerini karşılamak üzere geçen yılın ödeneği 
teklif olunmuştur. 

Giyim, kuşam alım ve giderleri : Vakıf Guraba Hastanesinde mevcut at arabası miadını 
bulunduğundan bunun onarılması ve arabada çalışacak olan hizmetlilerin giyim giderleriy 
giderlerinin, ge.çen yılın sarfiyat seyrine göre 5 000 lira ihtiyacı karşılıyacağı cihetle 5 00 

Malzeme alın ve giderleri : İstanbul Vakıf Guruba Hastanesine 1965 yılında ilâve olunan 
tanenin hizmetle ilgili malzeme a l;m ve giderleri karşılığı olarak geçen yıl bütçesine konu 
cede değilse de bütçe mülâhazi s:yle 400 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

15.517 Yiyecek alım ve giderleri : Vakıf Guruba Hasnanesinc ilâveten inaş olunup 19 65 yılınd 
pavyonun yiyecek alım ve giderleri de nazara alınarak beher yatağın bir günlüğü 550 ku 
tak hariç hastanede mevcut 29 3 yatağın bir yıllık iaşe bedeli 588 200 lira tutması bakımı 
ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

15.000 

15.511 

15.513 

15.515 

15.516 
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15.519 Diğer alım ve giderleri : Bu maddedeki ödenek Vâkıf Guruba Hastanesinin 15.000 nei bölü 
lerinden karşılanamıyan; 

A) Defin, 

B) Eğitim, öğretim, araştırma ve kurs, 

C) Hastane bahçesinin tanzimi ile ilgili alım ve giderlerine sarf edilmek için geçen yıl büt 
karşılıyacağı cihetle aynen teklif olunmuştur. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 

16.810 Bina onarımı : Vakıf akaarlarm pek çoğu harap bir durumda bulunmaları hasebiyle bunların 
zünden büyük onarımların yapılmasına sebebiyet verildiği bunun önüne geçilmesini temin bak 
çen yıla nazaran 25 000 lira noksaniyle 475 000 lira tesbit olunmuştur. 

16.811 Hayrat onarımı : Yurdumuzd a çeşitli hayratın devamlı küçük onarımları için pek çok mür 
nek noksanlığından dolayı yaptırılamıyan işlerin toplamı 538 000 lirayı bulacağı tahmin edilm 
görülmekte ise de bütçe mülâhazasiyle geçen yıl konulan 100 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
21.611 Etüt ve proje giderleri : 1966 yılma ait düzenlenereK Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığının 

ramda yazılı restorasyonlarla ilgili etüt ve projelerin gerektirdiği giderlere karşılık olmak üz 
alınarak 150 000 lira aynen te klif edilmiştir. 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK NO ARIM GİDERLERİ : 

22.621 Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralman ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski ese 
Teşkilâtının tasvibine sunulan 1966 yılı plânında yer alan âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devr 
lara ait âbidevi eski eserler onarımı için 1866 yılında Hazinece ödenecek bulunan 13 350 000 li 
dam olunan teknik personelin ücretleri ile geçici görev yollukları toplamı bulunan cem'an 2 47 
tefrik edildikten sonra bakiye kalan 10 350 000 lira kabul olunmakla bu miktar teklif olun 
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22.622 Teknik personel ücretleri : İdaremizee restorasyonları yaptırılmakta olan ve sayıları 3 000-4 
eski eserlerin korunması ve bunlara yapılan yatırımların titizlikle harcanması işi, bu işler m 
nun temini ile mümkün olacağından bu hususu gerçekleştirmek amaciyle hazırlanan ve 
tasvibinden geçirilen yevmiyeli teknik personel kadrosunun bir yıllık ödenek ihtiyacı geç 
edilmiş olmakla aynen teklif olunmuştur. 

22.623 Teknik personel geçici görev yollukları : 1966 yılında yeni bir pozisyonla çalıştırılacak o 
mütenazır olarak geçen yıl konulan ödeneğin ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmakla 525 000 li 

22.721 Bina ve hayrat onarımı giderleri . Yurdumuzun her yerinde ve ekserisi şehirlerimizin 
yadigârı vakıf akaarlarınm yıllardan beri, akaar kiralarının cüziyetine binaen fazla gelir 
mirleri yapılamıyarak ancak her yıl bütçesinde ayrılan cüzi ödenekle ayakta kalabilmelerin 
rımları yapılmış ise de bu da harabiyetten kurtarılmalarını onliyemediği gibi fazla ma 
Bütçe mülâhazasiyle 1966 yılında yapılacak olan ve Devlet Plânlama Başkanlığının tasvib 
bina onarımları için 1 900 000 lira ve aynı maddeye hayrat onarımları için de elde 500 e y 
iş için de 500 000 lira olmak üzere cem'an 2 400 000 lira teklif olunmuştur. 

22.722 Teknik personel ücreti : Bir evvelki 22.721 nci tertibe konulmuş bulunan bina ve hayra 
nan ve yıl içinde alınacak olan teknik personelin yılık ücretini karşılamak üzere geçen yı 
yacağı anlaşılmakla aynen konulmuştur. 

22.723 Teknik personel geçici görev yollukları : Bina ve hayratın büyük bakım ve onarımlarında 
elemanların yollukları için 100 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

23.000 Makina - teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : 
23.622 Taşıt alımları • 22.721 nci bina ve hayrat onarımları tertibine konulan 2 400 000 liranın 

mevcut akaar ve hayrat binaların bir kısım onarımları, mevcut onarım ekipleri vasıtasiy 
Bu itibarla bahsi geçen onarım mahallerinin çok ve dağınık olmasından işçi ve malzeme 
hem fazla masraflı olduğu ve hem de zaman kaybına yo] açtığı müşahede edilmiş olduğunda 
(İki) aded pikapm alınması zorunlu görülmekle 100 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve Satmalmalar : 
32.160 Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştırma ve satmalmalar : Âbide ve eski eserlerin etr 

bulunan eşhasa ait gayrimenkullerin istimlâk ve satmalma bedellerini karşılamak üzere bü 
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lama Başkanılığnın tasvibine sunulan 1966 yılı yatırım programında yer alan İstanbul'da Süley 
Paşa camilerinin altındaki dükkânların peyderpey istimlâki için teşebbüse geçilmiş bulunduğu 
timlâkleri karşılamak üzere 150 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

34.000 Malî transferler : (Bağımsız bütçeli idarelere yardım) 
34.250 580 saiyılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek arîidaıt için 5 0 
34.810 5634 sayılı Kanunun 8 nci mad i esi uyarınca Hazineye ödenecek karşılıklar : Diyaınet İşleri 

hakkında 3665 sayılı Kanuna ek 5634 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde; bu kanunun yürür 
vakıflar arasına alınacak vakıflara ait eaimi ve mescitlerin hademelerine verilecek ücreti 50 l 
Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında tesbit edilecek miktar üzerinden tahakkuk ettir 
dürlüğünce Hazineye yatırılacağı hükme bağlanmıştır. 
Bu hüküm gereğince 1965 yılı bütçesine 120 aded hayrat hademesinin almakta olduğu 270 lira 
konulmuş olan 359 640 liraya. 1965 yılı içinde mazbutaya alınmış bulunan vakıflara ait cami ve 
rat hademesinin 270 liradan «bir yıllık ücret karşılığını teşkil öden 35 640 liranın ilâvesiyle 395 

34.811 5634 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince Hazineye Ödenecek karşılıklar : Geçen yıllarda 
fbutaya alınmış ve alınacak olan mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerin, 5634 sayılı Kanunun 
latma, ısıtma ve öteberi giderleri karşılığının Hıaizineye ödenmesi için 219 000 lira tesbit ve tekli 

35.000 (Sosyal transferler : 
35.210 % 1 ek karşılıklar : 5434 sayılı T. € . Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (F) fık 

nacak vaizife malûllüğü aylıkları ile 66 nci maddenin (Ç) fıkrasına .göre bağlanacak dul ve yet 
bütçelerinin aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 1 i nisbetinde verilecek ek karşılık 
nulmalsını hükme bağlamış olmakla maaş ve ücret tertiplerine konulanı 9 840 690 liramın % 1 i 
teklif olunmuştur. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi gereğince (3 
ğince ödemeler dâhil) fiilî hizmet müddetleri 25 - 30 seneyi doldurmamış olanlardan emeklilikl 
65 yaşını dolduranlardan emekliye sevk edileceklere ödenecek ikramiyeleri karşılatmak üzere 
siğiyle 145 000 lira teshit ve teklif olunmuştur. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi .gere 
giderleri miktarınım 'aynı kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası gereğince, ödenen karşılıklar 
saplanarak bildirilmiş olan 45 003 lira, bu yıl için de aynen teklif olunmuştur. 

V a M a r G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Bölüm Madde 

35.240 Diğer ödemeler : 5434 sayık T. C Emekli Sandığı Kanununun geçici 19 ncu maddesine 
bandığa ödenecek % 15 nisbetinde tesbit olunan borçla faizi, aynı kanunun geçici 20 nci m 
ilerde vukubulacak aynı mahiyetteki ödemelerle ayrıca 6122 sayılı Kanunla ttatdil edilen 5434 
göre re'sen emekliye ayrılacakların 55 ten eksik her yaş yılı için emekli keseneğine esas olan v 
nisbetinde Emekli Sandığına ödenmesi gereken paralar da bu tertipten ödenmesi icabetmekle 
de Emekli Sandığına ödenmesini temin bakımından 10 000 lina aynen teklif olunmuştur. 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylığı : Emekli, dul ve yetim aylıklarına 7236 sayılı Karamla yapıl 
ları tutarı 912 604,42 lira, 279 sayılı Kanunla kabul olunan % 35 zam için de 319 411,50 lir 
kız çocuklarına verilecek evlenme ikramiyeleri ile emeklilerden vefat edenlerin ailele 
ölüm tazminatına ve 1966 yılında vukubulacak kanuni tahsisleri karşılığı ile 5434 sayılı T. 
geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 669 sayılı Kanunla emekli, dul ve yetimlerin aylıklar 
mıyacağı cihetle, bunun da bütçeye tahmil edeceği zam karşılığı nazarı itibara alınrak bun 
ilâvesiyle cm'an 1 730 000 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci madesi gereğince mülhak vakıflar hayratına yapılacak yard 
mıyan bâzı mülhak vakıfların hayratından olan cami ve mescitlerin hademe ücretleriyle h 
lerinin Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi hükmü gereğince ödenmesi icabettiği cihe 
20 000 lira aynen konulmuştur. 

35.687 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yardım : Gelirleri müsaidolmıyan mülhak vakıflara 
yapılacak yardım karşılığı olarak 10 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

35.710 Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Biriktirme Sandığına yardım (Memur ve müstahdemler 
nel Müdürlük Merkezinde (Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü dâhil) bulunan memur ve hi 
olmak üzere geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 22 500 lira aynen konulmuştur. 

35.720 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım : Dernekler ve 
ettirilecek hayratın tamir ve inşalarına yardım karşılığı olarak 1965 yılında Hazinece yapıl 
yıl da aynen teklif edilmiştir. 

36.000 
36.300 Geçen yıllar borçları : Geçen yıllarda tahakkuk eden borçların tasfiyesini temin için 50 
36.400 İlâma 'bağlı horçlar (Bu ödeneği - ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakam yetkilidir.): 

yıl içinde zuhuru muhtemel ilâma bağlı borçların tasfiyesini temin bakımından 23 000 lira 

Vakıflar O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Bölüm MadcJe 

36.600 Geri verilecek paralar: Fazla veya mükerrer olarak tahsil olunan ve dolayısiyle cari yıl bü 
ertesi yıl anlaşılan bu kabîl alacakların sahiplerine ret ve iadesi için işbu bölüme konulan ö 
hasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince ek ödenek alınmak suretiyle ihtiya 
5 000 lira aynen konulmuştur. 

36.800 Faiz, acyo giderleri : Maaş ve ücret ile sair mukannen masrafları karşılıyacak kasa mevcud 
çe Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak Genel Müdürlükçe açılacak kısa süreli avanstan 
karşılamak üzere geçen yıl konulan 2 000 lira ödenek ihtiyacı karşılamakla aynen teklif edilm 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : TIS) 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 Bütçe kanun tasarısını tetkik ettim. 
Gelir ve gider toplamı 47 533 301 lira olup 1965 yılı Bütçesine nazaran 2 651 061 lira bir noksanlık 

50 184 362 lira olan 1965 yılı gelir Bütçesinin 29 434 362 lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarında 
dan temin edilmekte iken 1966 yılı Bütçesinin 30 033 301 lirası Genel Müdürlük kaynaklarından, 17 50 
karşılanmaktadır. 

Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından el do edilen 30 033 301 liralık gelirin müfredatı özet olarak 

Gelirin cinsi Lira 

Kiralardan 16 688 860 
Hasılatlardan 7 136 000 
Temettü ve faizlerden 2 069 250 
Geçen yıldan devreden nakit 4 139 191 

ki, toplamı 30 033 301 lira olup 1965 yılma nazaran 598 839 lira fazladır. 
1965 yılı Bütçesine göre Hazinece yapılan yardımda ise 3 250 000 lira noksanlık vardır. Bu noksanlık 

zesinden doğmuştur. 
1966 Bütçesinin 47 533 301 liralık gelirine tekabül eden gider bütçesindeki harcamalar ise şöyledir. 

Harcamaların cinsi Lira 

Cari harcamalar 23 746 114 
Yatırını harcamaları 16 600 000 
Sermaye teşkili transfer harcamaları 7 187 187 

Toplam 47 533 301 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Bu suretle gelir ve gider rakamlarına böylece işaret eyledikten sonra 1965 yılı Bütçe tatbikatını da nazar a 

daki görüş, kanaat ve temennilerimi arz ediyorum. 

Hizmetlerin mâhiyeti ve ifa tarzı 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün iktisadi faaliyetleri zümresinden olan 3913 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan 

likler İşletmeleri mevcuttur. Ayrıca Genel Müdürlüğün mevcut mevzuatiyle tahakkukuna imkân görmediği bir kıs 
ettirebilmek amaciyle ve 6219 sayılı Kanunla 1954 yılımda Vakıflar Bankası hizmete girmiştir. 

A) İşletmeler : 
Ayvalık ve Aydın havalesinde bulunan geniş çaptaki zeytin mahsulü, kurulmuş bulunan iki işletme vasıtas 

metlendirilerek elde edilen senelik vasati 1 000 ton civarında ve en iyi evsaftaki zeytin yağı her sene istihlâke 
cut zeytinliklerini en fennî usullerle imar ve timar ettirildiği ve her iki işletmeyi 1963 yılında hizmete giren 
ettiği memniyetle müşahade edilmiştir. 

Antalya'da Vakıflar idaresine ait Muratpaşa arazisindeki 15 000 kadar zeytin ve 10 000 civarındaki narenc 
muhafazasını sağlamak, elde edilecek tecrübe müspet bulunduğunda yeni bir işletme kurulması maksadiyle 196 
Zeytinlikler İşletmesi Müdürlüğüne bağlanmış bulunmaktadır. Bu suretle Ayvalık İşletmesinin m.evcut tecrübe 
retiyle müspet çalışmalara başlandığı anlaşılmıştır. 

Dokuz aylık tecürbe neticeleri memnuniyet verici olmuş zeytin ve narenciye mahsulünden daha iyi netic 
yapıldığı müşahede edilmiştir. 

Bu şekildeki tecrübeler yukarda da belirtildiği veçhile müspet bulunduğundan Antalya'da kurulması tasarla 
tahakkuku ele alınacak ayrıca salamuracılık ve mevcut narenciyenin değerlendirilmesi için sınai tesisler kur 
leceği öğrenilmiştir. 

İşletme faaliyetleri sonunda 1964 yılında kira ve zeytin yağı satış bedeli olarak 1 945 649 lira safi gelir tem 
da ithal edilmiştir. 

B) Vakıflar Bankası : 
6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığının 50 000 000 liralık sermayes 

Genel Müdürlüğünce taahhüdedeilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın karşılığı olan 27 500 000 liranın tamamen 

Bankadan 1964 yılı temettü olarak 2 213 656 lira alınmış ve 1965 yılı Bütçesine irat kaydedilmiştir. 

Vakıflar G. M. Bütçesi (IS. Sayısı : 718) 
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Hizmetlerin inkişaf seyri 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bugünkü bütçe imkânlarına göre sosyal hizmet olarak: 
A) Orta ve yüksek öğrenim talebe yurtları, 
B) îlkokullardaki fakir ve bakımsız öğrenci 1er için kamplar. 
C) Fakir ve kimsesizler için açılmış olan im aretler, 
D) istanbul'da Vakıf Guralba Hastanesi, 
E) Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım, 
F) Körler ve fakirlere yardım, gibd hizmetler ifa edilmektedir. 
A) Halen 29 ilimizde 2736 öğrenci barındıran vakıf talebe yurtları vardır. Bunlardan 8 tanesi yükse 

rosu, vardır. Bu 3 yüksek talebe yurdunun; 
Bir tanesi Ankara'da ;kız talebe yurdu, 
Bir tanesi istanbul'da kız talebe yurduı 
Bir tanesi de istanbul'da erkek talebe yurdudur. 
B) 1 ilkokul!ardaki fakir ve bakımsız öğrenciler için ikaonplar, 
200 - 800 arasında zayıf bünyeli bakıma muh taç ilkokul çağındaki çocuklara her türlü ihtiya olarını sa 

kampların 1966 yılında da açılacağı ve bütçeye yeteri 'kadar ödenek konulduğu memnuniyetle öğrenilmişt 
C) İmaretler : 
Halen 8 ü İstanbul'da 18 i diğer vilâyetlerde olmak üzere 21 aded vaikıf imaret faaliyette bulunmakta 

sesize yomeik verilmektedir. 1966 yılında, bütçe imkânı nisbetinde imaretlerin çoğaltılmasına çalışılacaktır 
D) Guraba Hastanesi : 
Bezmiâleın Valide Sultan vakfından olan istanbul vaikıf Guraba Hastanesi 300 yataklı iken bu yıl hi 

yatağa çıkarılmıştır. Bu hastanede fa'kir vatandaşların meccanen tedavileri yapılmaktadır. Bu ma'ksatla h 
1 290 200 lira olarak tesbit •edilmiştir. Ayrıca Guraba Hastanesi Yardım Derneği tarafından Vakıflar İdar 
lanmış 575 yataklı büyük hastanenin hemşireler paviyonu ikmal edilmiştir. Hastanenin geri kalan inşaatın 
imkânı çafbası içinde olduğu öğrenilmiştir. 

E) Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım : 
1965 yılında 3437 camiin onarımı veya yeniden yaptırılması için dernekler veya köy ihtiyar heyetlerin 

1966 yılı Bütçesine de aynı maksatla 4 250 000 l ira ödenek konulmuştur. 
F) Körler ve fakirlere yardım : 
600 kör ve 555 fakir için 1964 yılındaı körlerin aylığı 37,50 lira, fakirlerin ise 22,50 lira iken günün hay 

lar pek az 'görülmekle 1965 yılı bütçesiyle körlerin aylığı 60, muhtaçların aylığı ise 45 liraya yükseltilmiştir. 
731 700 lira ödenek konulmuştur. 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Yatırımlar 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına, 1963 yılından (başl 
eser onarım, restorasyon ve yeni akaar yatırım programı takdim etmiş bulunmaktadır. Buna göre; 

A) Âbide ve eski eser onarım ve restorasyonu: 
Bu kısımdaki onarımlar 1965 ibütçesinde, âbideler onarımı ve 7044 sayılı Kanunla devralınanı ve kudretsiz 

eserler onarımı olarak geçmiş ve cem'an 16 500 000 lira layrılmış bulunmaktadır. 
1965 programı 182 eserin onarımını ihtiva etmekte olup mezkûr yıl içinde 182 aded eserin ihalesi yapılmı 

bulunmaktadır. Bu suretle 1965 yılı âbide ve eski eser onarım programının tahakkuk ettiği görülmüştür. 
Beş yıllık yaitırım pragarmı 4 ncü senesi olan 1966 yılına ait hazırlıklar da tamamlanmış bulunmaktadır. 196 

13 350 000 lira olup bununla programdaki 103 eserin onarımı için bütün (hazırlıkların tamamlandığı görülmüşt 
B) Ayrıca yıllarca kira varidatının azlığı yüzünden gerektiği gibi taimir edilmiyen miktarı 6 000 in üstü 

rimenkullerin 1964 te başlıyan esaslı onarım faaliyetinin 1965 yılında da devam ettirilmekle bu maiksat için 1 
ödenek konulduğu görülmüştür. 

C) Yeni akaar inşaatı : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü kendisine irat getirmiyen veya elde tutulmasında fayda melhuz olmıyan gayrim 
12 nci maddesi gereğince satmak suretiyle bütçe dışı bir fon tesis etmiştir. Bu fonla yeniden yurdun muhte 
ye irat getirecek yeni gayrimenkuller satmalmak ve yaktırmaktadır. 

Bütçe dışı satışların tahakkukuna matuf akaar alım ve inşası da Beş Yıllık Kalkınma Plânında gösterilmişt 
şası bâzı talhliye, istimlâk, mübadele ve satış güçlükleri sebebiyle' tamamen tahakkuk edememektedir. 

Genel Müdürlüğün bu sahadaki faaliyetleri î daire için devamlı bir gelir kaynağı teşkil ettiği gibi aynı zama 
rinin imarına yardımcı olması ve vatandaş ihtiyaçlarını imkân nisbetinde karşılaması bakımından faydalı görülm 

Vakıflar Genel Müdürlüğü yatırımları tamamen programa uygun yürütülmektedir. 
Tamamlıaınmıyaeak ve hizmete açılmıyacak tesisler için ödenek talebi 1965 yılı bütçesine konmamıştır. Bütç 

edilen eski eser ve âbide onarım ve restorasyonları tamamen yatırım mahiyetindedir. Bu sebeple bunlardan t 
bir medrese, bir han, bir çeşme veya \bir külliye imar ve ihyası olmayıp, turizm cephesinden memlekete (gelir 
lâa edilmesi lâzımdır. Bu cepheden iki türlü üaydalsı olduğundan program dâhilinde ve muntazam şekilde ilerik 
vardır. 

1905 yılı bütçe tatbikatı 

1. — 1965 cari yıl bütçesinde Başbakanlık karariyle % 10 nisbetindeki tasarruf emrine riayet olunmuştur. 
2. — Yatırım ve cjari yıl bütçesindeki tahsisattan yapılan tediyeler 1050 sayılı Muhaısebei Umumiye Kanunu 

V a i M a r G. M. Bütçesi (!S. Sayısı : 718) 
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3. — Kadrolarda ıhizmeti aksatacak münballer yoktur. 
4. — 1050 sayılı Mühasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince bu tarihe kadar 2 770 000 l 

Yeni bütçe teMifleri ile alâkalı tet&flİer 

1. — Mufeaisebei Umumiyenıin âmir hükümlerine ve yıllık programlara göre konan hizmet karşılığı ödene 
2. — inşaat, onarım ve restorasyonı ödeneği muntazam bir plân ve projeye ^göre ayalrlanmış olup âbide ve e 

rıca Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuru'lunun murakabesinden geçtikten sonra tatbik edilm 
tış fonundan yaptırılan yeni akaar yatırımları da Vakıflar Genel Müdürlüğü idare Meclisinin rantaibildte h 
bik edilmektedir. 

3. — Bütçeye konan maaş ve ücret ödeneği fiilî kadroya kifayet etmektedir. 4598 sayılı Kanun gereğince 
bikatı mevcudolup mevzuıaıtına uygun olarak tatbik edilmekte ve ihalen açık maaşı talan memur bulunmamakta 

(L) cetvelinde bulunan teknik elemanlara ait ma/aş kadrolarında çalıştırılacak teknik eleman bulunamadı 
yeli teknik personel talimatnamesindeki esaslar dâhilinde çalıştırılan teknik elemanlarla temin edildiğinden ve 
nin taşrada açaeağı teşkilâtta istihdam edilmek üzere şimdilik (L) cetvelinde 33 kadro muhafaza edilmek 
ettiğinde kullanılacağı müşahede edilmiştir. 

1965 yılı bütçesinde yer alan geçici hizmetlilerin 3656 sayılı Kanunun 9 IDCU maddesine uygun olduğu, d 
bulunmadığı görülmüştür. Bu kadrolarda çalışanlar yurdun muhtelif yerlerinde (bilhassa Ankara, izmir, ista 
gayrimenkullerin tesbitinde çalıştırılanlatr ile kış aylarında kaloriferli gayrimenkullerde teshin işine yardım 
mektedir. Bunlar lüzumlu elemanlar olduğundan 1966 yılı bütçesinde de bu kadroların muhafazası zaruri gör 

Ecnebi mütehassıs olarak 1 sene mukaveleli Fransız uyruklu Profesör Alber Gabriyel istihdam edilmekt 
ca tanınmış ve memleketimiizdeki âbideler ve eski eserler ha'kkmda kitaplar neşretmiş çok kıymetli bir ilim 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptırdığı ve yaptıracağı âbide ve eski eser restorasyonları 'hakkında m 
kendisinden faydalanılmaktadır. Geliş ve gidiş yolluklariyle yevmiyelerine karşılık olarak bütçeye konulan 

1965 yılında 5 .yıllık yatırım programının zirati kısmında ola(n projenin talhakkuku için ecnebi memleketle 
için ecnebi memleketlere gönderilecek elemanların yolluk ve zaruri masrafları için 30 000 lira konmuştur. 

Vakfa ıaıit geniş zirai sahaların daiha rantabl bir surette değerlendirilmesi için bütçeye konulan 'bu ödenek 
Mefruşat ve demirbaş ödeneklerinde israfa kaçılmadığı gibi bilhassa eksiklikler 'görülmüştür. Yeni sene i 

Yayın nmsr afları ve aboneler : 
Bütçedeki miktarı 50 000 liradır. Bununla tazı lüzumlu kitap ve dergi ve gazete alınmakta ve ayrıca 

mecmua neşredilmektedir. Vakfı ve eski eserleri tanıtma bakımından çok faydalı ve lüzumlu olan bu dergin 
ve yedinci sayısının çıkması için de konulan 50 000 lira ödenek mâkul ve yerindedir. 

Vakıflar G. M. Bütçesi ('S. Sayısı : 718) 
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Temenniler 

1. — Vakıflar idaresinin yapmakla mükellef bulunduğu hizmetlerin başında, vakfiyelerde yazılı hayrî ve so 
şekilde ifası gelmekte ve bunların mahiyeti ise yukarıda (Hizmetlerin inkişâf seyri) kısmında i/nh edilmiş bu 

Bu hizmetlerin tam mânasiyle ifası, mevcut gelir kaynaklarının artırılmasiyle mümkün olmaktadır. 

2. — Vakıflar idaresinin elinde bulunan 3 500 civarında, Hanlar, hamamlar, camiler, köprüler, çeşmeler v 
haiz eski esas ve âbidelerin tamir ve restoreleri irin tahminen 600 000 JOOO liranın sarfı gerekmektedir. Vak 
tore işinin tamamlanması mümkün görülememektedir. Bu işin ikmali Hazinece her yıl yardım yapı.tasiyle kabil o 

1965 yılı Bütçesinde 16 500 000 lira iken 1966 yılı Bütçesine, Devlet Plânlama Dairesinin vizesiyle bu mik 
13 350 000 liraya indirildiği görülmüştür. 5 yıllık plâna göre Hazinece yapılacak yardımın her yıl asgari 20 
prensip olarak kabul edildiğinden bu yılki indirimin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.. Ayrıca Hazinece her yıl V 
makta olan yardımdan yıl içinde % 10 tasarruf sebebiyle bütçeye konulan ödeneğin de tara olarak, ödenmediği 

Yapılan bu kısıntı ve indirmeler onarım ve restorasyon hizmetlerinin tahakkukuna engel teşkil edeceğinden 
raya çıkarılmasında ve her yıl bütçesine konan yatırımından Hazinece % 10 kısıntı yapılmadan tam olarak öd 
teyim. 

3. —- 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 6 ncı maddesinde, (Mülhak Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
ayrı birer hükmi şahsiyet sayılır.. Bunlar kendi taahhütleriyle ilzam olunur. Ve borçlarını kendi mallarından ö 

Bâzı mülhak cami hayrat hademelerinin ücretleri, Vakfın geliri müsait bulunmamasından, Diyanet İşlerin 
cami ve mescit hademelerinin aldığı ücret seviyesinde ödenebilmesi için Hazinece Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
lında bu yardımın yapılmadığı görülmüştür. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesinin 12 212 nci (Mülhak Vakıflara ait cami ve mescit hademeleri 
270 lira üzerinden hesaplanarak 1 000 000 lira (denek konmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev 
nunla cami ve mescit hademelerinin asgari aylık ücretlerinin 300 105 405 liradan verilmesi kabul edilmiş buı 
mülhak Vakıflar hayrat hademelerine de aynı nisbette ücret ödenmesi için 500 000 liranın ilâvesi gerekmekt 
okluğu gibi yardım" olarak verilmesi uygun görülmüştür. Hazinece bu karşılığın verilmemesi halinde Vakıflar 
bütçesinden ödenmesi, yukarıda birinci maddede bahsedilen esar. hayrî ve sasyal hizmetlerini aksatacağı gibi İt 
haiz olmakla kendi gelirleriyle ilzam olunmalarından bu yönden de imkân görülememektedir. 

Vaikıfl'ar G. M. Bütçesi (& dayısı .- 718) 
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4. — 35 720 nci dernekler ve köyler tarafmdan inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım tertibindek 
lebi karşılamaktan uzaktır. Hazinece yapılan bu yardım miktarının artırlımasını yerinde ve zaruri görmek 

Bu suretle Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe tasarısı üzerindeki görüş, kanaat ve temennile 
dirlerine saygı ile arz ederim. 

Vakıflar O. M. 'Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Karma Bütçe Komisyonu rapora 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/18 
Karar No. : 6 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1965 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilen «Vakıflar G 
kanunu tasarısı» Devlet Bakanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle ince 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı bütçe tasarısında, cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterild 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 16 600 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamala 
gösterildiği gibi 7 187 187 lira olmak üzere toplanı olarak 47 533 301 lira ödenek teklif olunmaktadır. Bu ödene 
daha azdır. 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adma inceleme yapan raportörümüzün rapora okunduktan sonra müzaker 
larla birlikte geniş bilgiler vermiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; 1 nci maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvel aynen kaimi edilmiş. (A/2) işaretli 
sayılı Kanunla devrolunan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevî eski eserler onarımı) maddesine, memleketi 
ecdat yadigârı ve kıymetlerine paha biçilmiyen eserlerin tamirini sağlamak Vakıflar Genel Müdürlüğünün müt 
namadığından teklif olunan 3 150 000 liranın ilâvesiyle (A/2) işaretli cetvel 19 750 000 lira olarak kabul edilmiş 
(B) işaretli cetvelin 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine aynı miktar eklenmek suretiyle (B) işaretli cetvel 
bit ve kabul edilmiştir. > 

Bu suretle yapılan ilâve ile (A/2) işaretli cetvelin yekûnu 19 750 000 lira olarak ve 1 nci madde cetvelleri 
maddeye ekli (B) işareli cetvel yekûnu da 50 683 301 lira olarak, tasarının 3, 4, 5 nci maddeleri aynen, 6 nci ma 
mesini kolaylaştırmak maksadiyle yeniden düzenlenmiş, 7 nci madde aynen, 8 nci madde tatbikatta karşılaşılan gü 
rılmış, 9 ncu madde, 8 nci madde; 10 ncu madde. 9 ncu madde; 11 nci madde 10 ncu madde; 12 nci madde de 11 
leri, aynen olmak üzere kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü ' Kâtip Adıyama 
Aydın Aydın Sakarya Sivas M. A. Ata 

1. Sezgin 1. C. Ege N. Bayar G. Sakarya 

V a M & r G. M. Bütçesi (,S. Sayısı : 718) 
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Ankara 
Söz hakkım saklı 

/. Seçkin 

Bursa 
/. Oktem 

Gümüşane 
S. Ö. San 

İzmir 
Söz hakkım vardır 

M. Uyar 

Taibiî Üye 
S. Küçük 

Ankara 
H. T. Toker 

Bursa 
A. Türkel 

İmzada bulunamadı 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

* 

Aydın 
$ . Bosna 

Cumhurbaşkanınea S. Ü. 
Söz hakikim mahfuz 

İL tiner 

İstanbul 
Muhalifim 
S. Aren 

Kayseri 
F, Koksal 

Trabzon 
E. Dikmen 

t 

Balıkesir 
Söz hakkım saklıdır 

F. Islimyeli 

Çorum 
Söz hakkım saklı 

A. Çetin 

İstanbul 
Söz hakkım vardır 

0. Erkanlı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuz 

A. R. Uzuner 

Yozgat 
Yeşilyurt 

H. 

D 
F 

İs 
0. G 

E. Y 

Söz hakk 
F. 

VafeLffiar G-. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 23 746 114 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 16 600 000 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 7 187 187 lira ki, toplam olarak 47 533 301 lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 47 533 301 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1966 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsili
ne 1966 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı, (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
27.6.1956 tarihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 yılında kul
lanılamaz. 

KARMA BÜTÇE KOMİSY 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 196 

MADDE 1. — Vakıflar Genel M 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üz 
camaları için (A/2) işaretli cetvelde 
sermaye teşkili ve transfer harcamala 
gösterildiği üzere 7 187 187 lira ki, 
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel M 
işaretli cetvelde 'gösterildiği üzere 5 
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 ne i m 

Vakıflar <3-. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 



Hükümetin teklifi 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

a) 1965 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oklukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1964 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları büt^eleıinde bulunan borçlar, 1966 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç), ( A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. —- Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı: 

tenis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dahil maddelerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve Eatmalmalar) 'bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Yatırım harcamalarının proje dökümleri (U) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir.. Proje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plânlama 
Tşkilâ tının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 1966 -bütçe yılı içinde kapatılmak üzere Başbakanlığın 
onayı ile 500 000 liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 1.1. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bıkanı yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
8. Demirci C. Bilgehan 

Vakıflar G-. M. Bi 
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Karma Bütçe Ko 

MADDE 6. — Geçen bütçe y 
ye Kanununun 93 ncü maddesine 
şılıkları yılları bütçelerinde bulu 
hizmet tertiplerinden veya (Aylı 
(A/2) vo (A/3) işaretli cetveller 
borçları) maddesine, Maliye Bak 

MADDE 7. — Tasalının 7 nc 

MADDE 8. — Tasarının 9 ncu 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 n 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 n 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 12 n 

kabul edilmiştir. 

:si (S. Sayısı : 718) 



Hükümetin teklifi 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişcn 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
î. S. Çağlayangil 

Miuî Eğit in Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Baıkanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Köy işler 
S. O. 

Devlet Batamı 
K. Ocak 

Adalet Bakam 
/ / . Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Malıiyo Bakanı 
1. Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Scmuncğlu 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Balkanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/ . Deriner 

imar ve İskân Bakanı 
II. Menteşoğlu 

•i Bakanı 
Avcı 

Vakıflar G. M 
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çesi (S. Sayısı : 7.18) 
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( A / l ) OAEİ HARCAMALAK 

Bölüm Lladde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

12.110 
12.111 
12.112 
12.113 

12.114 
12.115 

12.211 
12.212 

12.230 
12.280 
12.290 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Muhtaç ve körlerin aylıkları 
Tevliyet ve evlâdiyet aylıkları 
Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları 
aylıkları 
Fer'i hizmetler aylığı 
İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tah
sis edilen aylıklar 
Ücretler Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 

Genel idare hizmetlileri ücreti 
Mülhak vakıflara ait cami ve mescit ha
demeleri ücret farkı 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 021 650) 
Geçici hizmetliler ücreti 
İşçi ücretleri 
7044 sayılı Kanunla devralınan eski eser-
ler onarımı hizmetlileri ücreti 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

6 840 480 

5 747 760 
731 700 

25 000 
6 000 

30 000 

300 000 
5 558 003 

4 021 650 

1 000 000 

265 073 
200 000 

71 280 

13 705 060 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 
Lira 

20 000 

6 829 260 

5 747 760 
731 700 
25 000 
4 800 

1 

300 000 
5 558 033 

4 021 650 

1 000 000 

265 073 
200 000 

71 280 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.520 Kasa tazminatı 
12.590 229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve 

asistanlar tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 12.710 
Yolluklar Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

Sosyal Yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkl 
Tazminatlar 

Kesim 

arı 

toplamı 

Kesim toplamı 

797 635 

72 000 
7 000 

20 000 
58 000 

990 
. 639 645 

83 500 

• ) - 500 
000 

60 000 

4 200 
421 261 

18 500 
200 000 

30 000 
14 760 

793 635 

72 000 
7 000 

16 000 
58 000 

990 
639 645 
83 500 

5 500 
18 030 

W ooo 

1 

4 200 
421 261 

. 

18 500 
200 000 

30 000 
14 760 

VaMkur G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 



Bölüm Madde Ödeneğin ecgidi 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yolluklar toplamı : 391 260) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 30 001) 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Gonel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider-

derleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

Vakıfl 
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19G5 ödeneği Hükümetçe i 
M'idde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

120 000 

4 000 

4 000 

120 000 

5 500 

2 500 

23' c-eı 

40 000 

60 030 
20 000 
55 030 
30 003 
60 000 

1 

283 

43 

80 
23 
50 

0D1 

000 

000 
000 
000 

30 000 
60 000 

1 

30 000 30 000 

580 452 

i- G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

14.000 

13.410 Posta telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 
HİZMET GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Böl'üm toplamı 
Lira Lira 

50 003 

8 000 
18 000 
15 000 
9 000 

192 453 

82 450 
110 000 
32 501 

1 

32 500 

40 500 

1 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

51 003 

12 030 
16 0C0 
13 000 
10 000 
193 450 

82 450 
110 000 
32 501 

32 500 

50 000 
7 577 103 7 57 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 

Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

VAKFI YAŞATMA VE YÖNETİM Gİ
DERLERİ 

14.121 Vakıf akaarlarm çeşitli giderleriyle tesbit 
ve satış giderleri 

14122 İmaretler giderleri 
14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım 

giderleri 
14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli 

eşyanın inceleme ve ayırma giderleri 
(Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri top
lamı : 2 355 000) 

14.130 Mahkeme hare ve giderleri 

Güvenlik Giderleri Kesim oplaraı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

1965 ödeneği 
Madde BöXi'rn toplamı 
Lira Lira 

2 953 690 

15 000 

300 000 
840 000 

90 000 

125 000 

583 600 

2 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Lira 

2 953 603 

15 000 

1 300 000 
840 000 

90 000 

125 000 

583 600 
23 001 

23 000 

Vakıflar G. M. 03-ütçesi (S. Sayısı : 718) 
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19 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

Kesim toplamı 

14.410 Aidat 
14.430 Para taşıma giderleri 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

(Vergi, resim ve harçlar toplamı : 
1 950 000) 

14 470 Düşünülmiyen giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÖĞRENCİ GİDERLERİ 
14.560 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri 

yurt giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme 
giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 103 500 

150 000 
3 000 

1 500 000 
450 000 

500 

2 430 001 

28 000 
62 000 

1 

2 300 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

2 103 500 

150 000 
3 000 

1 500 000 
450 000 

500 

2 430 001 

28 000 
62 000 

1 

2 300 000 

40 000 40 000 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. 'Sayısı : 718) 
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Bölüm Madde 

İ5.000 

14.811 
14.813 
14.815 
14.816 
•14.819 

Ödeneğin cesidi 

15.511 
15.513 
15.515 
15.516 
15.517 
15.519 

16.000 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve -giderleri 
Diğer alım ve giderler 

KURUM GİDERLERİ 

Yataklı tedavi kurumlan giderleri 

Kesim toplamı 

VAKIF GURABA HASTANESİ GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
D'ğer alım ve giderler 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

19G5 ödeneği 
Madde Böl 
Lira 

90 003 

10 000 
5 000 
5 000 
50 000 
20 000 

1 295 200 

280 000 
7 000 
10 000 
400 COO 
588 200 
10 000 

!üm toplamı 
Lira 

1 295 200 

600 000 

Hükümetçe 
Madde Böl 
Lira 

60 000 

5 000 
4 000 
5.000 
40 000 
15 000 

1 290 200 

280 000 
7 030 
5 000 

400 000 
588 200 
10 000 

Vakıflar G. M. Bütçesi '(S. Sayısı : 718) 
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Bölüm Madde 

16.811 
16.812 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
.16 000 

Ödeneğin eesidi 

19 
1965 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

Balam ve küçük onarını giderleri 

Kesim toplamı 

BİNA VE HAYRAT ONARIMI 
Bina onarımı 
Hayrat onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KÜRÜM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

G03 030 

500 000 
100 000 

13 705 060 
580 452 

7 577 103 
1 295 200 

600 000 

23 757 815 

575 000 

475 000 
100 000 

13 689 
611 

7 579 
1 290 

575 

23 746 

Vakıflar G. M, Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 

Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRLERİ 
21.611 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

150 000 

150 000 

19 599 999 

150 000 

HİZMETLER VE TURİM SEKTÖRLERİ 

Kesim toplamı 

22.621 Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralı
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait 
âbidevi eski eserler onarımı 

22 622 Teknik personel ücretleri 
22.623 Teknik personel geçici görev yollukları 

Konut sektörü Kesim toplamı 

22.721 Bina ve hayrat onarımı giderleri 
22.722 Teknik personel ücretleri 
22.723 Teknik personel geçici görev yolluklan 

16 500 000 

13 500 000 
2 475 000 

525 000 

3 099 999 
= = = = = 3 

2 500 000 
500 000 
99 999 

13 350 000 

10 350 000 
2 475 000 
525 000 

3 000 000 

2 400 000 
500 000 
100 000 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayı&ı : 718) 
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Bölüm Madde 

23.000 

Ödeneğin çeşidi 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI 

KONUT SEKTÖRÜ 
23.622 Taşıt alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölüm toplamı 

23.000 MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

150 000 

19 599 999 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

100 000 

1 

15 

16 35 

10 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 19 750 000 16 60 

Vakülar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 71 S) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32 000 

34.000 

I - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA ve SATINALMALAR 

32.160 Âbide ve es'ki eserlerle ilgili kamulaştır
ma ve satmalmalar 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine öde
necek aidat 

Hazineye yapılacak ödemeler 

Kesim toplamı 

34.811 5634 sayılı Kanunun 8 nei maddesi ge
reğince Hazineye ödenece!k karşılık 

34.812 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gere
ğince Hazineye ödenecek 'karşılık 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

150 C00 

578 640 

359 640 

219 000 

150 000 

578 640 

5 867 907 

150 000 

5 000 

614 280 

395 280 

219 000 

V a ü a f c G. M. (Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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IJ'jlüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EmeMi Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 
ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 

35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci mad
desi gereğince mülhak vakıf hayratına 
yapılacak yardım 

35.687 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına 
yardım 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş sandık 
ve benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 

35.710 Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Birik
tirme Sandığına yardım (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeği giderleri için) 

35.720 Dernekler ve 'köyler tarafından inşa veya 
tamir ettirilecek hayrata yardım 

1985 ödeneği 
Madde Bö.-Lm toplamı 
Lira Lira 

323 407 

1 

98 407 
175 003 
45 000 
10 000 

237 000 

30 000 

20 000 

10 000 

4 272 500 

22 500 

4 250 000 

Hükümetçe isten 
Madde bolüm t 
Lira Lir 

293 407 

1 

98 407 
145 000 
45 000 
10 000 

737 G00 

30 000 

20 C00 

10 000 

4 272 500 

22 500 

4 250 000 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Bölüm Madde 

36.000 

Ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 
Kesim toplamı 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 ilâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç 

nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 
36.800 Faiz, acyo giderleri 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

50 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

80 000 

50 000 

23 000 
5 000 
2 000 

150 000 
578 640 

5 867 907 
80 000 

6 676 547 

23 000 
5 000 
2 000 

6 

7 

Vakıflar G. M. Bütçesi (S. (Sayısı : 718) 



Bölüm Madde. Gelirin çeşidi 

62.000 

B/2Vergi dışı geUrler 

VAKIF MALLARI GELİRLERİ 

Taşınmaz malar idare gelirleri 

Kesim toplamı 

KİRALAR 

62.121 İcarei vahide 
62.122 İcarei müeccele 
62.123 Mukataa. 
62.124 Vakıf menba suları 'kira bedeli 

Taşınır mallar gelirleri ve hasılatları 

Kesim toplamı 

62.141 Mahlûl muaccelesi 
62.142 Zeytinlikler hasılatı 
62.143 Arazi ve incirlikler hasılatı 
62.144 Zeytinlikler işletmeleri hasılatı, kira ve 

kârı 
62.145 Diğer hasılatlar 

B - CETVELİ 

1965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe tahrnkı 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

25 294 950 25 8 

16 489 700 
1 

16 314 700 
20 000 
5 000 

150 000 

6 736 000 

1 000 000 
336 000 
600 000 

3 000 000 
1 800 000 

16 688 860 

16 513 860 
20 000 
5 000 

150 000 

7 136 000 

1 400 000 
336 000 
600 000 

3 000 000 
1 800 000 

Vialkıfliar G. M. Bütçesi (IS, Sayısı : 718) 
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Bölüm 

72.000 

62.000 

72.000 

Madde 

62.321 
62.322 
62.323 

72.100 
72.400 

Geüir&n çeşidi 

Temettü ve faizler Kesim toplamı 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
Akaar ve toprak satış bedeli faizi 
Taviz bedeli faizi 

ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 
VAKIF MALLARI GELİRLERİ 

Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1965 yılı tehminleri 
Madde Bölüm toplamı 
l i r a Lira 

2 069 250 

1 500 000 
519 250 

50 000 

20 750 000 
4 139 412 

24 889 412 

25 294 950 
24 889 412 

50 184 362 

Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm 
Lira 

2 069 250 

1 500 000 
559 250 

10 000 

17 500 000 
4 139 191 

21 

25 
21 

47 

Vakıflar G. M. (Bütçesi (B. Sayısı : 718) 



Vergilerin, resimlerin ve baş ta 
gelirlerin dayana'kları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
» 

Nizamname 

Kanun 
» 

8 
20 
27 
19 

28 
21 

3 
4 
5 
5 

6 
7 

1934 
1936 
1955 
1934 

1952 
1953 

2387 
2950 
6570 

5982 
6183 

13 . 1 . 1954 6219 

5 . 6 . 1935 2762 
1 . 7 . 1953 6092 

5 . 6 . 1935 2762 

27 . 12 . 1937 3294 

— 51 — 
C - CETVELİ 

ö z e t i 

tcarei vahide 

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne sur etle kiraya v 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkınd 
Gayrimenkul kiralan hakkında Kanun. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğini ve mahsullerinin ne 

îcarei müeccele mukataa 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra ek lenmesi hak 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanun. 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A°. O. lığı Kanununun 6 ncı ve 

Akaar ve toprak satış bedeli faizi 

Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıklarm 

Taviz bedeli faizi 

Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

Mahlûl muaccelesi 

Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne suretle s 

Vıaikiflüar G. M. Bütçesi (IS'. -Sayısı : 718) 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 

Nizamname 

Kanun 

8 . 
20 . 
19 . 

23 

. 3 . 

. 4 . 
• 5 • 

. 8 . 

. 1934 

. 1936 

. 1934 

. 1940 

2387 
2950 

3913 

» 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

8 . 

5 . 
20 , 
17 
26 , 

. 3 . 

. 6 . 

. 4 . 

. 7 

. 5 . 

1934 

. 1935 

. 1936 

. 1936 

. 1927 

2387 

2762 
2950 

1050 

— fa — 

Ö z e t i 

Zeytinlikler hasılatı, arazi ve incirlikler hasılatı 

Vakf akaar ve arazinin ve mahsullerin ne suretle kiraya 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilme si hakkınd 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ye mahsullerinin 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 

Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin işletilmesi h 
deleri. 

Vakıf memba suları hasılatı 

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya 

Çeşitli varidat ve hasılat 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakk 
Vakıflar nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi (Köhne 
borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı münhal tevliyetle 
nan vakıfların mahallî sarfı kalmıyan müterakim paraları 

Vakıflar G-. M. ıBütçjesi (İS. Sayısı : 7H8) 



D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

2 
3 
5 
6 
9 
9 
5 
5 
6 
7 
9 

Teknisyen 
» 

Onarma Ustası 
» » 

Usta 
Sanatkâr işçi 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 
» 

7 Dâva Takip Memuru 
9 Memur 

10 
11 

9 
9 

10 
11 
12 
12 

» 
» 

Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Gecebekçici 

İLLER 

Y. Mimar veya Mimar 

Âded Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 

1 100 
950 
700 
600 
400 
400 
700 
700 
600 
500 
400 

500 
400 

350 
300 

400 
400 
350 
300 
250 
250 

1 750 

D. 

2 
'3 
4 
4 
5 
3 
5 
6 
7 
9 

11 
13 

6 
7 
9 

11 
7 
9 

10 
11 
12 
13 

5 
6 
7 

10 
2 
4 

D -

- 5 3 — 
CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Teknisyen 
» 
» 

Usta 
» 

Sürveyan 
» 

Sanatkâr işçi 
» » 
» » 
» » 
» 2> 

Şoför 
» 
» 

Bahçıvan 
Aşçı 

» 
» 
» Yamağı 
» » 
» » 

Daktilo 
» 
» 

. » 
Talebe Yurtları Müdürü 

» » Müdür Muavini 

Aded 

3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
5 
3 
4 
5 
2 
3 
1 
3 

15 
24 

3 
22 

3 
18 
1 
2 
2 
7 
1 
1 

Üorett 

1 100 
950 
800 
800 
700 
950 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
600 
500 
400 
300 
500 
400 
350 
300 
250 
200 
700 
600 
500 
350 

1 100 
800 

"VlaMaır G. M. küt les i (iS. Sayıcı : 71'8) 

D. Me 

4 

5 
7 
8 
9 

11 
5 
7 

8 
4 

6 
7 
9 

11 
12 

13 
11 

14 
7 
8 
9 

10 
10 

Talebe 

» 
» 
» 
> 

Yurt D 
Teknisy 
Kalorfe 

» 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
Takip 

Aidatlı 
Dâva T 

» 
» 
» 

Hadem 
apartm 

11 » 



D. Memuriyetin nev'i AÜed Ücret 

11 Hademe 3 300 
12 » 50 250 
13 > 101 200 
10 » 1 350 
11 Talebe Yurdu Hademeleri 26 300 
12 > » » 4 250 
13 » » » 23 200 
12 Koruyucu (Eski eserler için) 9 250 

8 Bekçi (Vakıf çarşısı, iş hanı ve 

9 
10 
11 
11 
13 

12 
13 
13 
13 

apartmanlar için) 
» 
» 
» 

Bekçi 
> 

» 
» 
» 

» 
• » 

» 

Başkoruyucu (Seyyar) 
Koruyucu 
işçi 

(Seyyar) 

Tarım işçisi 

3 
2 
5 
1 
9 

14 

3 
13 
39 
1 

450 
400 
350 
300 
300 
200 

250 
200 
200 
200 

Guraba Hastanesi Hizmetlileri 

3 Başteknisyen 1 950 
4 Teknisyen 1 800 
5 » 1 700 
6 » 1 600 
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o. 
6 
7 
9 

11 
12 

7 
9 
5 
7 

7 
11 
13 

Memuriyetim nev'i 

Usta 
» 

Eczacı kalfası 
» » 

Diyetçi 

Sanatkâr îşgi 
» » 
» » 

Aded Ücret 

6 Şoför 
11 Bah civan 

5 Aşçıbaşı 
8 Aşçı 

12 » Yamağı 
13 » » 

8 Laborant 
9 » 

10 Hemşire Yardımcısı 
11 Hastabakıcı 
12 > 
13 » 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
6 
6 
2 
20 
13 
13 

600 
300 
700 
450 
250 
200 
450 
400 
350 
300 
250 
200 

D. M 

600 
500 
400 
300-
250 
500 
400 
600 
500 

500 
300 
200 

7 
10 

8 
10 
11 
11 
12 
13 

9 
10 
11 

îmanı 
Dakti 

Memu 

Başha 
Hadem 

» 
Kapıc 

» 
» 

11 Geceb 
7044 
eski 
Y. M 

1 Tekni 
3 »• 

5 Sürve 
Kaldı 
mensu 
istan 
» 

Vakıflar G, M. Bütçesi (İS, .Bayisi : 718) 
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Rülöm Madde 

E - CETVELt 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

L - OETVELt 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ 

Âbide ve Yapı İşleri Dairesi 

Âbide Şubesi 

4 Başmimar (Şube Müdürlüğü 
vazifesini yapar, ihtisas -mev
kii) 

4 Restorasyon Mütehassısı Yük
sek Mimar (İhtisas mevkii) 

4 Rölüve Mütehassısı Y. Mi
mar (İhtisas mevkii) 

5 Y. Mimar (İhtisas, mevkii) 
6 Y. Mimar (İhtisas mevkii) 

Yapı İsleri Şubesi 
4 Başmühendis veya Başmimar 

(Şube Müdürlüğü vazifesini 
yapar (İhtisas mevkii) 

1 250 

1 250 

1 250 
1 100 

950 

1 1 250 

D. Memuriyetin nev'i 

4 Tesisat Mütehassısı Y. Mü
hendis (İhtisas mevkii) 

4 Betonarme Mütehassısı Y. 
Mühendis (İhtisas mevkii) 

5 Y. Mimar veya Mühendis 
(İhtisas mevkii) 

6 Mühendis veya Mimar (İh
sas mevkii) 

8 Başressam 
9 Ressam 

Aded Aylık 

1 250 

1 250 

1 100 

950 
700 
600 

Hayırişler ve Mülhak Vakıflar Müdürlüğü 

Hay irişleri Bürosu 

10 Memur 
11 » 

Mülhak Vakıflar Bürosu 
L2 Memur 1 

500 
450 

4Ö0 

D. 

9 
9 

10 
11 

Me 

Eczacı 
Hemşire 

Arş 

Raportö 

6 

10 
12 

Y. Mim 
(İhtisas 
Y. Mim 
(İhtisas 
Y. Mim 
(İhtisas 
Fen Me 
Ambar 

Vıakıflkr G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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B, •- CETVELİ 

1966 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetveldeki har 
cama formülleri bu bütçe İçin de uygulanır. 

Mülhak vaikıflara ait cami ve mescit hademeleri ücret farkı : 

Mülliîıalk va'kiif ıgelirlerinden <nıuJha«saıs layiıik üteretleri 270 liradan az 
olan (hayrat hadiemeleri üieret f aıMam 0/2J2H2 nkâ tmıadded^nı ödenir. 

Kasa tazminatı : 

€760 sayılı Teşkilât Kanununun 10 nen maddesi gereğince veznedar ve 
veznedar yardımcılarına 7244 sayılı Kamınla tesbit edilen aylık tutarla
rının yafrısı •üzerinden hesaplanmak suretiyle % 5 - 20 oranında, 12.520 nci 
maddeden ödenir. 

Yayın alımları ve giderleri : 

Eski eser ve vakıflarla ilgili resim, fotoğraf ve (malzeme bedelleri, bun
ların muhafazası, vakıf haritası, vücuda getirme ve satnuadma giderleri 
13.140 ncı maddeden ödenir. 

Kesim : Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri : 

Vakıf akaarlann çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
Vakıf akaarlann her türlü yönetimi ile ilgili büro giderleri, bunların 
mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme, tescil ve tesbit işleriyle 
ilgili giderler ve bilirkişi ücretleri, bu1 işler için hariçten çalıştırılacak 
(kimselerin gündelikleri, komisyonların huzur ücretleri, 14.121 nei mad
deden ödenir. 

Vakıf hayratın ve hayrattaki, 
giderleri : 

Hayratın, hayrattaki kıymetli eşy 
tescili ile ilgili giderler ve hariçte 
ücreti ve teberrükât depolarında ça 
maddeden ödenir. 

İmaretler giderleri : 

Komisyonlar huzur ücreti, ilân be 
lacak imaretlerin onarım ve ilk t 
ödenir. 

Çeşitli hayır şartlan ve ısösyal 

Zaptedilmiş vakıfların vakfiyelerin 
dürlükçe ifası uygun görülenlerin 
yeni cami imamlarının sükna bed 
bedeli, ilân ve komisyonlar huzur 
Kurumu yüksek öğrenci yurtların 
giderlerine yapılacak yardımlar 1 

Üniversite ve okullar muhtaç 

Yüksek tahsil taleibe yurtlarının, 
Kurumunoaı idaresi halinde mezk 
riyle çeşitli giderler karşılığı, adı 
ödenir. 

1raikfÜ!âr G. M. Bütçesi (IS, Sayısı : 718) 
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237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar : 

Bölüm İM>adde 

23.000 23.622 Taşıt alımları 
Alded Taşıtın oinlsi Nerede 'kullanılacağı] 

. '2 Pick - Up 4X2 Balkım ve onarııu fhİKmetlerinde 

Geliverilecek paralar : 
Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar «ırasında alman vakıfların ilgililc-
1 erine bağlanacak intifa haklarmm birikmişleri, Sular Kanunu uyarın 
od belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için ayrılan ve ayrıla
cak olan hisseler 36.600 ncü maddeden ödenir. 

Vıakıfflar G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 718) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanununun 4 ncü madesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) ce 
maddesinden yönetilen hizmetlilere ait kadro. 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Tes'bit Memuru 
» 
» 
» 
» 
» 

»' 
»' 
»' 
»' 
»' 

Mahlûlâ't Tasfiye 
» 

Takip, 
» 
» 
» 
» 

İşçi 
» 
» 

» 
Tesbit ve 

»! » 
»' » 
»' » 
»' » 

Kurs Öğretmeni 

Görevin adı 

Memuru 
» 

Tasfiye Memuru 
» » 
» :» 
» » 
» » 

Aded 

1 
2 
2 
o 

4 
2 
2 
3 
1 
9 

2 
4 
1 
2 
4 
9 
6 

Ücret 
Lira 

1 100 
700 
600 
500 
450 
400 
500 
400 
600 
500 
450 
400 
350 
400 
350 
300 
450 

Hizmet süresi 

d ) 

Ay 

11 
.1.1 
11 
11 
İl" 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

6 
6 
6 
6 

Tutan 
Lina 

16 
20 
17 
22 
26 
11 
14 
17 

8 
14 
13 
23 

5 
6 

11 
21 
10 

o o 

79 
82 
27 
73 
88 
85 
82 
0.1 
85 
36 
76 
19 
48 
34 
87 
80 

50 Toplara 265 07 

(i) Ek görev olarak 2/3 nisbetinde verilecektir. 
• ı m*m • • 

Vakıflar G-. M. (Bütçesi (ıS. Sayısı : 718) 




