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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 

1971 Bütçe kanun tasarısının görüşülmesine 
devam olunarak; 

Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlü
ğü Bütçesi kabul olundu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerin
deki görüşmelere geçildi. 

A. P. Grupu adına söz alan Malatya Millet
vekili İsmail Hakkı Şengülerin Atatürk döne
mini ve lâikliği itham etmesi gerekçesiyle tar
tışmalar çıktı. Başkan Mustafa Kemal Palaoğlu, 
İsmail Hakkı Şengüler'e, bu görüşlere ve sözle
re müsaade edemiyeceğini ve bunları düzeltmesi
ni söyledi. 

Başkanın bu müdahalesi ve istemi üzerine 
çıkan tartışmalar ve tarafsız olmadığı şeklinde
ki ithamlar karşısında Başkan Mustafa Kemal 
Palaoğlu; «Evet, tarafsız değilim, Atatürk ko
nusunda tarafsızlık olmaz, taraflıyım ve Ata
türk'ten yanayım» diyerek Başkanvekilliği gö
revinden istifa etti ve Başkanlık kürsüsünden 
ayrıldı. 

Oturum bu suretle saat 12,20 de sona erdi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Ankara 
Mustafa Kemal Palaoğlu Kemal Ataman 

Kâtip 
Manisa 

M. Orhan Daut 

İkinci oturum 
Saat 12,35 te açılan oturuma, saat 14,30 da 

toplanılmak üzere son verildi. 

Üçüncü oturum 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe

leri kabul olundu. 
19 . 2 . 1971 Cuma günü saat 9,00 da top

lanılmak üzere Birleşime saat 18,55 te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 
Kâtip 
Manisa 

M. Orhan Daut 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı. 

1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/441) (Bütçe Karma Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,00 
BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 ncü Birle
şimini açıyorum. 

Bütçe müzakerelerine devam ediyoruz. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/401; Cumhuriyet Senatosu 
1/1154) (Millet Meclisi S. Sayısı : 260; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1496) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe tasarısı üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. Sayın Hükümet ve Komisyon hazır. 

Bu bültçe üzerinde grupları ve şahısları adı
na söz almış bulunan Sayın üyelerin isimlerini 
arz ediyorum : 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Türkmenoğlu, Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Hilmi Türkmen, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Hulusi Çakır, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Lâtif Aküzüm. 

Şahısları adına söz alanları arz ediyorum : 
ıSayın öevat Sayın, Sayın Beyti Arda, Sayın 

İbrahim Cüceoğlu, Sayın Ekrem Kangal, Sayın 
Hasan Tosyalı, Sayın Baha Müderrisöğlu, Sayın 
Kenan Mümtaz Akıişık, Sayın Kemal Kaya, Sa
yın Zeki Adıyaman, Sayın Şemsettin Sönmez, 
Sayın Baha Müderrisöğlu, Sayın Turgut Ar-
taç. 

Gruplar için sözlerin yirmişer, şahıslar adına 
görüşecek sayın üyelerin sürelerinin de onar da
kika olduğunu hatırlatırım. 

Şimdi söz sırası Millî Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Türkmenoğlu'nundur. Bu
yurun Sayın Türkmenoğlu. Saat : 9,08 efendim. 

(1) 260 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir, 

M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) —• Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

1971 malî yılı Vakıflar Genel Müdürlüğümü-
2İün Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz ve izah 
etmek üzere Millî Güven Partisi Grupu adına 
söz alarak huzurlarınızda bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Vakıf, fertlerin menkul ve gayrimenkul bir 

kıymetini, haricî hiçbir tesir, mecburiyet ve mü
kellefiyet olmaksızın, sırf kendi rıza, rey ve mü-
başjeretleriyle şahsi mülkiyetinden çıkarıp, ha
yır ve hasenat kastiyle, yine kendileri tarafın
dan tâyin olunan şart ve hizmetlerin ifası için 
ebedi olarak tahsis eylemesi şeklinde tanımlan
maktadır. 

Çok önemli, millî ve geleneksel bir müessese 
olan yakıflanmız halen katma bütçeli, tüzel ki
şiliği haiz, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdür
lük tarafından yönetilmektedir. Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüz, Anayasamızla benimsenmiş olan 
insan hak ve hürriyetleri, insanlık haysiyeti, 
millî dayanışma ve sosyal adalet ilkelerine tama-
miyle uygun düşen önemli bir görev yüklenmiş
tir. İşte şu anda bütçesini müzakere ettiğimiz 
vakıflarımız, atalarımızın Islâmî inançlarından, 
dinin feyyaz kaynağından ilhamını alarak yaşa
dıkları vatan topraklarını dağ başlarından köy 
ve kasabalara, şehirlerden başkentlere kadar va
kıf eserlerle süslemişlerdir. Selâtin camileri, 
mescit, mabet, imarat, medrese, mektep ve kü
tüphanelerle, bedestenler; hanlar, hamamlar, 
köprü, türbe, saray ve kervansaraylarla, sebil
ler, çeşmeler, aşhane, hastane ve şifahanelerle, 
yoksul ve yetimleri barındırıp geçindirecek, va-
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tana, dünyaya âlim yetiştirecek içtimai ve ilmî 
müesseselerle donatmışlardır. Ayrıca, bıraktık
ları bu eserlerin onananı ve yaşatılmalarınm te
mini için de milyarlarca lira değerinde akaar, 
çiftlik, zeytinlik, mer'a, bağ ve bahçeler bırak
mışlardır. 

Her biri başlıbaşına birer kültür, sanat ve 
insanlık âbidesi olan vakıflar, bir bakıma da 
yurdumuzun birer tapu senedi mahiyetindeki 
tarihî bebeler olup, ecdat yadigârıdırlar, mâ
nevi değerleri maddi değerlerinin çok üstünde
dir. 

Aziz arkadaşlara», 
Bu müessesenin mazideki medeniyetimiz üze

rindeki önemli tesirlerini anlatmak için bâzı 
Garp müelliflerinin müşahedelerini nakletmek 
isterim. Bu Garplı müellifler 18 ilâ 19 ncu asır
larda, Osmanlı İmparatorluğundaki gayrimen
kul servetin büyük bir kısmının vakıflara aidol-
duğunu ve meselâ Cezayir'deki arazinin yarısı
nın, Tunus ̂ taki arazinin üçjte birinin vakıflara 
ait bulunduğunu; Mısır, Fas, Iran, Hindistan ve 
Türkistan gibi İslâm kültürünün asırlarca hâ
kim olduğu sahalarda vakıfların mühim bir 
yer tuttuğunu, bunlara ilâveten de Türkiye'nin 
hemen her köşesinde, her adım başında vakıf 
eserlerine tesadüf etmekle vakıf müessesesinin 
İslâm dünyasında muazzam rol oynadığını kay
dederler. Bilhassa Osmanlı İmparatorluğu za
manında en ileri mertebeye ulaşan hizmetleriy
le toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel ha
yatında geniş ölçüde katkıda bulunduğunu ifa-~ 
de ederler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şu tablonun müşahedesiyle de anlaşıldığı 

gibi, atalarımızın Devlet kurmakta olduğu ka
dar, beşerî ıstırapları gidermekte ve içtimai 
alanlardaki dengesizliklere çözüm bulmakta ne 
(kadar kuvvetli oldukları, bu vakıf müessesele
riyle tebellür etmektedir. 

Atalarımız, şahsın hayır ve yardım emelini 
ebedîleştiren ulvî bir inancın, islâmd bir dü
şünüşün, sosyal bir hizmet askının tesiriyle 
kurdukları vasıflarıyla yalnız Müslümanlara 
yardım etmekle ve örnek olmakla kalmayıp, 
dünyaya da önderlik etmişlerdir. 

Vakıfların bu şekilde kısaca tanımlamasını 
yaptıktan sonra, Millî Güven Partisi Grupu 
adına, Türk Milletinin tarihi boyunca vakıflar 

kuranların cümlesinden Allah'ın razı olmasını 
diliyor ve aziz hâtıralarını saygı ile anıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Her vakıf, hükmî şahsiyeti haiz müstakil 

bir varlıktır. Kendi idari uzuvları tarafından 
vakfiyesindeki şartlara göre idare olunur. Ne
zaret, murakabe vazifesi de kendisine tevdi 
edilmiş olan vakıf tarafından yerine getirilir. 
Ancak birtakım vakıfların vakfiyelerindeki 
meşrutun ileyhlteri de kalmadığı anlaşılınca, 
1827 de bunun resmî bir teşekkül tarafından 
idaresi düşünülerek Evkaf Nezareti kurulmuş, 
Cumihüriyet Hükümeti zamanında vakıf işleri 
Seriye ve Evkaf Vekâletine bağlanmış, Seriye 
Vekâletinin 1924 yılında ilgasiyle bu htemet 
Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne verilmiştir. 

Vakfiyelerinde yazılı mevkufat, hayrat ve 
hayır şartlan ile kısmen muhafaza edilen va
kıflar, 4 Ekim 1926 dan sonraM durumları 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile düzenlenmiş 
olan vakıflanmızdır. 

Vakıflar idaresi, memleketimizde bugün 
dahi büyük sosyal hizmetler ifa etmektedirler. 
Her biri birer şaheser olan âbide ve eski eser
lerle hayratın idaresi, bakımı, onarımı, muha
fazası ve restorasyonu ile vakfiyelerinde derpiş 
edilen sosyal yardımlar, fakir, orta ve yüksek 
öğrenim gençleri için yurdun çeşitli bölgele
rinde açtığı öğrenci yurtlan, bakıma muhtaç 
talebeler için kamplar, fakir ve kimsesizler için 
memleketin birçok yerlerinde tesis olunan ima
retler, istanbul Gureba Hastanesinin fakirler 
için parasız muayene, tedavi ve ameliyat hiz
metleri, âmâ ve muhtaçlara bağlanan aylıklar 
gibi başlıca sosyal hizmetleri bu mütevazı büt
çe ve kuruluşu ile yine Vakıflar Genel Müdür
lüğümüz yürütmektedir. 

Türkiye'mizin büyük bir sosyal hizmetini 
yürüten vakıflanmızrn kısaca 1971 malî yılı 
Bütçesine de bir göz atalım. 

79 396 136 lira ile Yüce Meclisimize sevk 
olunan bu genel müdürlüğün bütçesinin 
48 801 196 lirası kendi öz kaynaklanndan te
min edilmekte olup, döküm olarak da 
35 534 237 lirası kiralardan, 5 820 000 lirası 
hasılattan, 5 450 000 lirası faizlerden ve 
1 976 959 lirası da devreden nalkidlerden ki, 
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ceman 48 801 196 lira, mütebaki 30 594 940 li
rası da Hazine yardımından temin edilmekte
dir. Geçen sene, 1970 yılında bağlanan 
67 998 214 liralık bütçeye nazaran 11 397 922 
lira bir fazlalıkla önümüze gelen bu bütçeyi 
kifayetsiz görmekteyiz. Geçen yıla göre bir faz
lalık varmış gibi görünmesine rağmen, bu sene-
ki devalüasyon karan, artan maliyetler, yük
selen fiyatlar muvacehesinde Vakıflar bütçesin
de bir artışın değil aksine bir azalışın olduğu 
müşahede edilmektedir. Şimdi bu bütçeyle, M, 
bunun 38 377 775 lirası da cari harcamalar 
olunca, bu genel müdürlük geriye kalan cüzi 
bir ödenekle yatırım ve transfer harcamaları
nı gerekli ölçüde elbette yapamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi de bâzı temennilerimizi sıralamak is

terim : 
1. — Vakıflar idaresi kendisine bakımı, 

imarı ve restorasyonu tevdi edilen esM eserle
ri tamir ettirirken, o eserin haşmetini, tarihî 
kıymetini, bozmıyacak mimar, mühendis ve sa
nattan anlıyan personelini yetiştirmeli ve bu 
restorasyonları kendi elemanlarının nezaretin
de yaptırmalıdır. 

2. — Tamir ve restorasyon işleri, ecdat ya
digârı eserlerin harabolmasını mutlaka önliye-
cek bir programa bağlanmalı ve bu program
daki sürelere riayet edilerek bu eserler mahvol
maktan kurtarılmalıdır. 

3. — Türkiye'mizde şu anda korunmaya 
muhtaç 200 bin çocuğun himaye ve yetiştiril
mesi için daha tesirli tedbirler düşünülmeli
dir. 

4. — Vakıf zeytinliklerin en verimli şekilde 
değerlendirilerek millî ekonomiye daha yararlı 
olmaları sağlanmalıdır. Vakıf işletmelerinden 
elde edilen yağların satılması da daha tedbirli 
usullere bağlanmalıdır. 

5. — Vakıf gayrimenkuUerinin, anıtlarımı
zın tam ve yeterli bir envanterinin yapılması 
sağlanmalıdır. 

6. — Vakıf mülk ve akaarlannın daha ve
rimli şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Sözlerimi eodad yadigârı vakıflarımızın ebe

diyen yaşamaları dileği ile ve vakıflara hizmet 
edenlere şükranlarımı arz ederek bitiriyorum. 

Millî Güven Fantisi Grupu adına Yüce Mec
lise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Söz, Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Hilmi Tükmen'indir. Buyurunuz 
Sayın Türkmen, saat 9,21 efendim. 

D. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN 
(içel) — Sayın Başkan, teşekkür ederim. Ve
rilen muayyen vakti de dolduracağım kanaa
tinde değilim. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 malî yılı 

Bütçesi üzerinde Demokratik Parti Grupunun 
görüşlerini Yüce Meclise arz etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. Grupum ve şahsım 
adına hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, 
1924 yılında 429 sayılı Kanunla kurulan Ge

nel Müdürlüğün dayandığı esaslara bir göz ata
lım. 

1. Vakfın teşekkülünldeki temel fikir nedir? 
Kanuni bir mecburiyet mi, Devletin kendi 

imkânları ile yaptığı tesisler mi, dünyevi bir 
gösterişin hâtıraları mı? Hayır, bunların hiçbi-
si değil. Ya nedir? 

Vakıf, Türk'ün mazisinde mündemiç, İslâmi
yet ile gelişen içtimai dayanışmayı ve yardım
laşmayı insanların hamiyet hisleri ile temin eden 
bir müessesedir. İslâm inanışına göre; insanların 
ölümünden sonra hasenat defterinin kapandığı, 
ancak hasenat defteri kapanmıyan üç kişiden 
birinin de insanlığın, cemiyetin hayrına, muh
taç vatandaşların hayrına vakfedilmiş vakıf mü
esseselerinin büyük bir hayır ve sevap mevzuu 
olduğu beyan edilmiştir. İşte bu inançtır ki in
sanları ölümden sonra da hayır hizmetlerinin 
idamesine teşvik etmiiştir. 

1453 yılının İstanbul Fatihi Fatih Sultan 
Mehmet, Bizans hazinelerini askerine dağıtaca
ğı sırada der ki : Askerlerim, Peygamberimi
zin hakkında yüce sözü bulunan şu güzel istan
bul'un daima Müslüman Türk'ün elinde kalma
sını ister misiniz? Mücahitler hep birden «El
bette» derler. Fatih Sultan devamla «O halde 
bu ganimetlerin mühim bir kısmını Vakıf ola
rak hayır hizmetlerine sarf ediniz ki bu güzel 
şehir daima Müslüman Türk'ün elinde bulun
sun^ 

(Sayın milletvekilleri, 
Bu ruh ve inançtır ki, Anadolu&a vakıf mü

esseselerini abideleştirmiştir. Biz bu neslin ah-
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vadi olarak yeni vakıflar yapmış olmialk zevM 
şiayle dursun, mevcutlarını bile muhafaza ©de-
memlenin üzüntüsü içerisindeyiz. Vakıf sahibi 
merhum atalarımızın bıraktığı eserleri bakım
sızlık sebebi ile ya harabediyor, ya da çeşitli 
nedenlerle vakfiyenin şartındaki şartlara rağ
men gayesi 'dışında kullanıyor, veyahut verimli 
olmaktan çıkmıştır nedeni ile maalesef satıyo
ruz. 

[Bu mevzuda verilecek pek çok üzücü, vakfe
den dedelerimizin ruhlarını rahatsız edici acı 
misaller vardır. «Rahman'a secde edilsin» diye 
yapılan camilerin müze olarak kullanılmasından 
tutumuz da, satılarak yerlerine bar, pavyon ve 
gece kulübü yapılarak menhus emeller için kul
lanılmasına kadar, bütün bunlara yurdun her 
tarafınida raslamıak mümkün olabileceği gibi 
hususiyle ecdat yadigârı tarihî kıymeti haiz is
tanbul'da rasiamaik çok daha mümkündür. Mı
sır hidivi meşhur Sait Halim Paşanın son de
rece büyük, tarihî, mimarî kıymete sahip köşkü
nün beynelmilel kumarhane olarak kullanılma
sı.. Bundan daha büyük ve taze, acı bir hâdise, 
Haseki Külliyesi.. 

Hâdisd şöyle : 
Haseki Camiinin ilim, irfan ve kültür tahsil 

edilsin diye büyük masraflarla meydana getiril
miş vakıf külliyesi bir Fransız şirketine kiraya 
verildi. Şirket, Turizm Bakanlığı ile müştereken 
anlaşmak suretiyle dans, içlki, kumar yeri ve 
motel olarak kullanmak üzere restore ettirmek
tedir. Bu durumu gören cami oemiyet erkânı 
ve mahalle sakinleri derhal Bakanlığa müraca
at ederek, «Aman efendim, burası bir külliye 
vakfridır, bu nasıl olur?» Derler, ilgili Bakan
lık da kendilerine zannettikleri mânada, yani 
meyhane, danshane, kumarhane ve motel ola
rak kuUanılmıyacağına dair söz vermesine rağ
men, üzülerek ifade edelim ki bu eedad yadi
gârı tarihî irfan ocağı eser, binlerce fakir, pe
rişan ve kimsesize talebe yurdu olması icabeder-
ken, tamamen aksine meyhane, kumarhane, 
damshane ve motel olarak kullanılmak üzere 
restoresinin devam ettiğini esefle öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bütün bu icraatlar, vakfı tamamen 
gayesinden uzaklaştırmak suretiyle irtikâbeidi-
len biri ihanettir. 

ISayın milletvekilleri, 
İBugün turistlerin görelbileoeği her Türk'ün 

övünç ve haklı bir iftihar vesilesi olacak vakıf 

âbidelerine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ku
ruluşundan bu yana yenilerinin eklenmeyişinin 
sebeplerini bulmalı ve çarelerini aramalıyız. 
Bugünkü nesil dünkü neslin devamı olduğuna 
göre hayır damarlarını tıkayan muhtaç va
tandaşa uzanan merhametli ellerin yeni va
kıflar tesisine imkân verecek tedlbirler alın
malıdır. Vakfın şartlarına riayet esasını, 
güven sağlamak suretiyle, her köşede bakıma 
muhtaç vakıflar dururken bu Genel Müdür
lüğün öttir iktisadi Devlet Teşekkülü imiş 
veya ticarî bir müessese imiş gilbi bankacılık 
ve otelciliği birimci plâna alması vakfın ga
yesinden uzaklaştığının bariz ve sarih bir de
lilidir, 

Sayın milletvekilleri, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, piolitik gö

rüşün üstünde millî bir dâva olarak ele alın
malı, vakfa ait emlâk satışları ve istimlâk
leri mutlaka önlenmelidir. 

633 sayılı Kanun gereğince «Mülhak Va
kıfları» diye adlandırılan camilerde görevli 
imam ve müezzinlerin intibakları yapılma
dığı gibi 657 sayılı Personel Kanununda da 
ısrarlı teklifimiz itibar görmemiştir. Aynı 
vilâyette yanyana iki camide 10 yıl hizmeti 
(bulunan Mazbut Vakıftaki görevli 1 100 lira 
alır, Müllhak Valdftaki görevli 330 lira alır. 
300 - 400 kişi arasında bulunan bu mağdur 
cami görevlilerine gereken dikkatin gösterilip 
mazhut cami görevlileri seviyesine çıkarılma
sını arz etmekteyiz. Bu hususta gerekli ted
birler acilen alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Her yıl cami derneklerine yapılan yardı

mın âdil dağıtılmadığı inancındayız. Bir 
kaza veya ilçede hangi camiin yardıma muh-
tacolduğunu o mahallin müftüsü iyi bilir. 
Mahallî dağıtımda, il ve ilçe müftüsüne ne-
zaketen dahi sorulmadığı gibi, merkezden 
yapılan dağıtımda Diyanet işleri Başkanlığı
nın görüşü dahi alınmamaktadır. 

Vakıfların, personel kifayetsizliği nede
niyle, eserlerin devamlı kontrolü yapılma
maktadır. Haklı talepler çoğu zaman masa 
(başında reddedilmektedir. Malbetlerin aydın
latma giderleri, Ankara merkezinde vakuflarca 
ödenmekte, taşra teşkilâtı ne vakıflardan, ne 
de Diyanetten para alamamakta, çoğu defa 
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elektriklerinin kesildiği dahi olmaktadır. Bu 
hususta birçok misaller zikretmek mümkün
dür. 

Sayım milletvekilleri, 
Yukarıdan beri yaptığımız temenni ve ten-

kidlerin haklı olup olmadığı hususunun dü
şünüleceğini, insanlığın hayrına vakfedilen 
eserlerin korunacağını, yeni yeni yurtlar, ima
rethaneler açılacağım, ilgililerin bunları va-
pacak güç ve inançta olduklarını belirtir, 1971 
malî yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi
nin milletimiz ve Vakıflar için hayırlı ve oa-
şanlı olmasını Allahtan niyaz eder, Grupum 
adına Yüce Meclise selâm ve saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Hulusi Çakır, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına söz sırası si
zindir efendim, buyurunuz. 

0. H. P. GBTJPU ADINA MUSTAFA HU
LUSİ ÇAKIR (izmir) — Sayın Başkan, ,a-
yın milletvekilleri; 

1971 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin 
ıgörüşlerini ifade etmek için huzurlarınızda
yım, 

Vakfın tarifini kısaca yapacak olursak; 
faydası bir din veya hayır işine aidblacak 
şekilde, bir ayn-ı Tanrının mülkü hükmünde 
olmak üzere alimr ve satılır mal olmaktan çı
karmaktır. 

Bu tarife nazaran vakfedilen bir mal, ar
tık satılamaz, bağışlanamaz, ölüme bağlı bir 
tasarrufla başkasına bırakılamaz, vasiyet edi
lemez ve kiraya verilemez, bizzat vakıf tara
fından tanzim edilen şartnamesine göre bir din 
veya hayır işinde kullanılır. 

Vakıflar, insanların birlbirlerine yardım 
etme arzularından doğmuştur. Bu sebeple kö
kü çok eski zamanlara kadar inmektedir. 
Ancak;, hukukî bir müessese haline gelişi, ts-
lâmiyetle birlikte olmuştur. İnsanların ha
yırseverlik ve yardım duygularına dayanan 
ve bu hislerin en iyi şekilde tatminini sağlı-
yan bizdeki vakıf müessesesi tetkik edildiğin
de görülmektedir ki, ifa ettiği dinî hizmet
lerin yanı sıra büiyük sosyal hizmetlerin ge
reklerini de yerine getirmiştir. Dinî hizmetle
rin görülmesi için kurulmuş vakıflarla, fert
lerin mukaddesata bağlılıklarının, fertler 

arasında fazilet hislerinin doğup kuvvet
lenmesini temine çalışırken, sosyal ve hayrî 
hizmetleriyle de cemiyete yararlı olmanın 
yolları aranmış ve bulunmuştur. Bu sebeple
dir ki, vakıf müessesesi, insanların düşüne
bileceği müesseselerin en hayırlısı olarak ta
nımlanmaktadır. 

Vakıf yapanlar, kurdukları tesislerle, ha
yatlarında olduğu gibi ölümlerinden sonra Ja 
hayır işlemeye devam etmek arzularını tatmi
ne ve bu davranışı ile sosyal adalete kişinin 
katkıda bulunmasını temine çalışmışlardır. 
Hayrî vakıflar siayesinde, çalışarak kazanmak 
bahtiyarlığına erişmemiş her türlü insana yar
dım eli uzatılmış, zenginle fakirin arasındaki 
tehlikeli uçurum kapatılmaya ve iki zümre 
arasındaki sevgi ve bağlılık temin edilmeye 
uğraşılmıştır. 

Amme hizmetlerini yerine getirmeye kud
reti yetaniyen Devlete, kişisel imkânlarla kat
kıda bulunulmuş, yollar, köprüler, hastane
ler yapılmak suretiyle Devletin yükü hafifle
tilmek istenmiştir. İslâm dini, ilim ve irfana 
son derece ehemmiyet verdiği cihetle, mek
tep ve medrese vakıf suretiyle kurulmuş ve 
devam ettirilmiştir. Talebe ve müderrislerin 
geçimlerini temin için akaarlar vakfedenlerin 
bu hayırseverliğinin sonucudur, ki, intisapla 
övündüğümüz büyük düşünürler sosyal ve 
teknik ilim adamları yetişmiştir. 

Bu ulvî maksatlarla vakfedilmiş olan eser
ler, bugün memleketimizin tarihî ve turistik 
değerlerini teşkil ettiği gibi, maddi bakım
dan da milyarı geçen kıymetleri üzerinde 
hassasiyetle durulması gereken bir konu ola
rak devam etmektedir. Bu konu ile görev
lendirilmiş olan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1924 yılında 429 sayılı Kanunla kurulmuş ve 
geliştirilerek bugünkü teşkilata kavuşturul
muştur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmetleri : 
1. Hayrî ve sosyal hizmetler, 
2. Abide ve eski eserlerin onarılması,, 
8. Yukarıdaki hizmetleri yerine (getire

bilmek için giriştiği ekonomik faaliyet ve te
şebbüslerdir. 

Saym milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi, 1970 yı

lına nisbetle yüzde 16,9 bir artışla 1971 de 
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79 496 136 lira üzerinden tesbit edilmiştir. Ar
tan meblâğın 6 243 685 lirası Genel Müdürlüğün 
kendi gelir kaynaklarından, 5 154 237 lirası ise 
Hazine yardımındaki fazlalıktan sağlanmıştır. 
Genel Müdürlüğün 1970 yılında 42 000 469 lira 
olan kendi gelirleri 1971 yılında 46 824 237 lira
ya çıkacaktır. 

Gelir tahmin artış nisbeti yüzde 14,9 dur. 
Hazine yardımı ise 1970 yılında 26 328 214 lira 
iken, 1971 yılında 32 671 899 liraya çıkarılmış 
bulunuyor. 

Genel Müdürlüğün harcamaları ise, 
Cari harcamaları 38 377 775 lira, 
Yatırım harcamaları 25 200 000 lira, 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

15 818 361 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Cari harcamalar, bir evvelki yıla kıyasla 

yüzde 22,65 nisbetinde artmıştır; buna muka
bil yatırım harcamaları ancak yüzde 6,82 nis
betinde artırılabilmiştir. Eğer Hazine yardımı 
1970 yılındaki gibi aksatılırsa, yatırım harca
maları programının tatbik edilemiyeceği endi-
şesindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün çok çeşitli 

hizmetleri var. Önemlilerini dile getirmek is
terim. 

Genel Müdürlük yurtlar işletmektedir. Orta 
ve yüksek öğrenimde 4 700 öğrencinin barındığı 
45 aded yurt mevcuttur. Yurt masrafları olarak" 
4 412 402 lira ödenek konmuştur. Bu meblâğ öğ
renci başına yılda 940 lira civarında bir har
camayı ifade eder. Bunun ne derece yeterli ola
bileceği kabili münakaşadır. 

Yine, Vakıflar Genel Müdürlüğü imaretler 
işletmektedir. 13 500 fakir vatandaş ve öğren
ciye yemek sağlıyan 35 aded imaret faaliyet
te bulunmaktadır. Bunların 4 ü İstanbul'da 31 
adedi de diğer vilâyetlerdedir. Bu imaretlerin 
masrafları için de 1971 bütçesine 2 milyon lira 
ödenek konulmuştur. Bu meblâğ, bu yerler
den yemek almak suretiyle faydalanan fakir 
vatandaş adedi ile kıyaslanınca, şahıs başına 
yılda 148 lira isabet etmektedir. Günlük 40 
kuruş kadar bir meblâğı gösteren bu ödenek 
ile bu hizmetin de ne derece yerine getirile
bileceği hepimizi düşündürmektedir. 

Devletimiz güçlenip kuvvetlendikçe ecdat 
yadigârı eserlerimizi imar etmek, ihya etmek 

i bir büyük görev haline gelmiştir. Plânlı 
kalkınma devresine girerken, yapılan hazır
lık, etütlerle 3 600 eserin mutlaka restorasyonu, 
imar ve ihyası zorunlu görülmüş, bunun için 
plân uygulamasında yıllık programlara yeter
li ödenek konarak bu eserlerin birer birer can
landırılması ele alınmıştır. Şimdi, 1971 yılı uy
gulama programında 126 aded cami, medrese, 
han, hamam ve kervansaray restorasyonuna 
yer verilmektedir. Yapılacak işler için bütçe
ye 15 820 000 lira ödenek konulmuştur. Orta
lama olarak bir esere 125 bin lira isabet etmek
tedir. Restorasyon işlerinin ne derece hassa
siyetle yürütülmesi gerektiğini, malzeme ve 
işçiliğin değeri göz önüne getirilirse, ayrılan 
ödeneğin, yıl içinde bu işlerin yürütülmesine 
yeterli olmıyacağı antibamı vermektedir. Bu ha
lin tabiî sonucu da, işlerin bir kısmının geri 
kalacağı ve programın tamamiyle uygulanmıya-
cağmm endişesini duymakta olduğumu be
lirtmek isteriz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bir büyük 
iştirakide inşa halindeki Taksim otelidir. 70 
milyon lira sermaye ile kurulmuş olan bu otel 
şirketine Vakıflar Genel Müdürlüğü 22 milyon 
lira ile iştirak etmiştir. 7 Kasım 1970 tarihin
de şirketin sermayesi 140 milyon liraya, yani 
iki misline çıkarılmıştır ve bugün, söylendiğine 
göre, otelin maliyeti 200 milyon lirayı bula
caktır. Şirket sermayesinin nasıl tezyidedildi-
ğini ve bu farkın nasıl karşılanacağını, otel 
maliyetinin şirket sermayesinin üstünde bir 
meblâğa çıkacağına göre, aradaki farkın na
sıl ödeneceğini öğrenmek isteriz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakfı Gure-
ba Hastanesine 575 yataklı yeni tesisler ekle
mek üzere bir büyük inşaata yıllarca evvel 
başladığını biliyoruz. Bu eserin bir an evvel 
bitirilmesini temenni ederiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Taşdelen Mem
ba suyunun tesislerini yenilemiş, sıhhi su dol
duracak modern cihazlar koymuş, yeni ve fay
dalı bir işletmeyi halkımızın hizmetine aç
mış bulunuyor. Takdir ve tebrikle karşıladığı
mızı belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçeye, dernek, birlik, kurum, kuruluş, san

dık gibi benzeri teşekküller yardımlarının ke-
| sin toplamı olarak 9 201 000 lira konulmuştur. 
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Bu tahsisatın yerinde kullanılmadığı kanaatin
deyiz. Geçen sene hangi derneklere verilmiş
tir, bunlar bizlere bildirilirse memnun kalı
na. 

Vakıf zeytinlikleri işletmesinin çalışmala
rı, sermaye durumları hakkında aydınlatıcı 
bilgiler verilirse memnun kalırız. 

Vakıf mallarının envanterini biran evvel, 
hiçbir şüpheye meydan verilmiyecek şekilde ta
mamlanmasını ve kira bedelleri üzerinde ciddi
yetle durulmasını, diyanî ve aile vakıflarını 
da kapsamak suretiyle devamlı teftiş ve kont
rolünün sağlanmasını ve bu görevin yerine ge
tirilmesi için gerekli teşkilâtın kurulmasına ih-
tiyaçolduğunu, ekonomik teşebbüslerin de hem 
de gayesine uygun düşecek sahalara yönetil
mesinin daha isabetli olacağını ifade etmek 
isteriz. 

Sayın milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir büyük 

iştiraki ile kurulmuş olan ve millî bir mües
sesemiz olarak öğündüğümüz Vakıflar Ban
kamız vardır. Bu bankanın sermayesinin yüz
de 55 ini (A) grupu adı altında ecdadımızın 
vakfettiği paralar, meydana getirmekte, Va
kıflar Genel Müdürlüğü mülhak vakıf olan 
(B) grupu da yüzde 20 sini, hakiki ve hükmî 
şahıslar da (C) grupu adı altında yüzde 25 ini 
teşkil etmektedir. 

Bu kıymetli müessesemizin, bugün maalesef 
hepimizi üzen ve umumi efkârımızda derin ya
ralar bırakan kritik durumunu ve sebeplerini 
huzurunuzda kısaca dile getirmeğe çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bankanın îdare Meclisi 6819 sayılı Türki

ye Vakıflar Bankası T.A.O. Kanununun 15 nci 
maddesine göre kurulur. Şöyle ki: Bankanın 
îdare Meclisinin üçü (A), biri (B), biri de (C) 
grupu hisse sahiplerini temsil etmek üzere 
beş azadan terekkübeder. (A) grupu azala
rından biri Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilâ
tından olmak üzere Başbakan tarafından, di
ğer ikisi ile (B) ve (0) grupu azalan umumi 
heyetçe seçilir. Hariçten seçilecek (A) grupu 
azalarının bankacılık sahasında tecrübe sahibi 
olması şarttır. Kanunun hükümleri böyle olma
sına rağmen, banka sermayesinin çoğunluğu 
(A) grupunda olduğu için, bütün îdare Meclisi 
üyeleri Başbakanın gösterdiği adaylardan se

çilir ve umumi heyette de her istenilen şey ka
bul ettirilir. îyi niyetli, hizmet aşkı için çırpı
nan başlar; iyi niyetli, dürüst, ciddî elamanları 
îdare Meclisine getirmiş ve banka hem geliş
miş, hem de milletimize büyük hizmetlerde ve 
katkıda bulunmuş, umumi efkârımızın sevgisini 
itimadını kazanmıştır. Bir de A.P. îktidarı za
manında, bilhassa son senelerde su yüzüne çıkan, 
bizleri olduğu gibi, umumi efkârımızı da üzen 
hazin ve kritik hali üzerinde durmak isterim. 

Saym Milletvekilleri, 
A.P. îktidarı zamanında Vakıflar Banka

sının îdare Meclisi üyelerine ülküdaşlar, hem
şehriler, partizanlar, yaranlar getirilmiştir. Bu 
elemanlar da kendi yakınlarına ve kendilerini bu 
nimetlere kavuşturan velinimetlerine ve par
tizanlara hizmet etmişlerdir. îdare Meclisi üye
lerinin birisi damadının kalkınması için 
kanunları ve nizamları çiğneyerek umumi 
heyete sormadan kredi vermiş, diğeri ortak 
olduğu iç içe girmiş şirketine 11 milyon
luk krediyi temin etmiş, diğer taraftan Başba
kanın yakın dostluğu ile övünen eski Demok
rat Parti milletvekili, A.P. İktidarının bir za
manlar klavuzluğu ile kendini tanıtan, meşhur 
büyük iş adamı olarak gösterilip bankaları, şir
ketleri dolandırarak Türkiye'den uzaklaşması
na yardım edilen Mıgırdıç Şellefyan'a, verilen 
13,5 milyonluk kredi ile Demirel kardeşlere açı
lan, Meclis zabıtlarına Soruşturma Komisyo
nu raporunun müzakeresinde geçen krediler ve 
daha birçok partizan ve yaranlara peşkeş çeki
len paraların yekûnu Bankanın sermayesinin 
üstüne çıktığı, kıymetli basınımızın açıklamala-
rıyle hepimizin malûmudur. 

BAŞKAN — Sayın Çakır, üç dakikanız kal
dı efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA MUSTAFA HULU
Sİ ÇAKIR (Devamla) — Bitiyor Sayın Başkan. 

Bugün MBankayı çok kritik duruma getiren 
bu keyfî tutuma sebep olanların çoğu halen işba
şındadır. Yalnız bir umum müdürün nakli kâfi 
değildir. Tahsili imkânsız hale gelen paraların 
miktarı nedir ve sorumlular hakkında ne gibi 
kanunî işlemler yapılmıştır, açıklanmasını isti
yoruz ve bunun açıklanmasında fayda mülâha
za ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bankanın Genel Müdürlüğü Bankalar Cad

desinde, Osmanlı Bankasının üst yanında Vakıf -
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lar Genel Müdürlüğüne ait bir binada kira ile 
oturmaktadır. Bir binaya ihtiyaç olduğundan, 
müsait şartlar altında inşa ettirilmek üzere, 
Çankırı Caddesiyle Rüzgarlı Sokağın kesiştiği 
noktadaki arsa satın alınmıştır. Burada inşaat 
yapılması beklenirken ve banka çok ağır şart
lar içerisinde iken Kavaklıdere yolunda eski 
Demokrat Parti büyüklerinden birine ait olan 
bir arsanın 6 milyon liraya peşin para ile 
alındığını ve bu arsanın üzerine Genel Müdür
lük binasının yapılacağını gazetelerden öğren
miş bulunuyoruz. 

Bu arsa kimden ahnmıştır, kaç metre kare
dir ve rayicine uygun mudur? Genel Müdürlük 
binası neden Bankalar Caddesinden uzaklaştırıl
mak istenmiştir? Rüzgârlı Sokak başındaki ar
sa neden tercih edilmemiştir? 

Sayın Milletvekilleri, 
Kısa açıklamamdan da anlaşıldığı gibi, Va

kıflar Bankası, A. P. İktidarı zamanında ilgi
sizlik, idaresizlik, hattâ kayırmalar yüzünden 
başı boş bırakılmış, ecdad paralariyle kurulmuş 
millî müessesemiz olan bu banka çok teklikeli 
ters bir gelişmeye itilmiştir. Bugün Bankanın, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün kıymetli gayri-
menkullerini satarak desteklemesiyle ayakta 
durduğu kanaatindeyiz. Gayemiz, ecdad yadigarı 
eserlerimizi ve müesseselerimizi keyfî tasarruf
lardan kurtarmak, bir sorumluluk duygusuyla 
çalışıp, gelecek nesillere daha çok ve daha gü
zel eserler bırakmasıdır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Yukarda arz ettiğimiz sebeplerden dolayı 

1971 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesine 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak kırmızı 
oy vereceğimizi belirtir, bu bütçenin Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne ve memleketimize, milleti
mize hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Mec
lise Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına say
gılar sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Aküzüm, buyurun. Saat 09,54. 

A. P. GRUPU ADINA LÂTİF AKÜZÜM 
(Kars) — Çok muhterem arkadaşlarım, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı üzerinde Adalet Partisi Gru
pu adına görüş ve düşüncelerimizi arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. | 
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Büyük Meclisi ve sayın miUetveldli arkadaşla
rımı saygı ile selâmlıyarak sözlerime başlıyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Kamu kuruluşları arasında önemli bir yeri 

olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bugün vakıflar 
hükümleri, vakfiyelerdeki şartlar ve vakıf hu
kukunun esaslarına göre sosyal, kültürel, eko
nomik hizmetlerin planlanması, koordinasyonu 
denetlenmesi ve bu hizmetlere ilişkin olarak her 
türlü idari faaliyetleri yürütmekle görevli bu
lunmaktadır. 

Vakıf müessesesi bütün islâm âleminde asır
larca yaşamış ve hayatın günlük hadiseleriyle il
gilenmiş, ekonomik ve sosyal yaşayış üzerinde 
tesirler icra etmiş millî bir varlıktır. 

Gerçekten üç bin küsur seneden beri devam 
edegelen ve asırlarca bir kısım âmme hizmetlerini 
gören ve daha mühim olarak topluma ahlâk, fa
zilet, karşılıklı sevgi ve dayanışma hislerini tel
kin eden bu tarihî kuruluş bilhassa Osmanlı 
imparatorluğu zamanında en yüksek seviyeye 
ulaşan hizmetleriyle toplumun sosyal, kültürel 
ve ekonomik hayatına en geniş ölçüde katkıda 
bulunmuştur. Türk sosyal hayatında islâmiyet-
ten önce de vakfın tatbikatı olduğu bilinmekte
dir, fakat vakıf müessesesi en büyük tekâmüle, 
sosyal hayatta yardımlaşma ve dayanışmaya çok 
önem veren islâm Dininin zuhurundan sonra 
mazhar olmuştur. Bu suretle İslâm hukukunun 
en çok işlenmiş ve geliştirilmiş bölümlerden bi
risi vakıftır. 

Vakıf, fertlerin menkul ve gayrimenkul bir 
kıymeti, rızasiyle şahsi mülkiyetinden çıkarıp, 
hayır ve hasenat kasdı ile gene kendileri tara
fından tâyin olunan hayır şart ve hizmetlerin 
ifası için ebedî olarak terk ve tahsis eylemesi 
şeklinde tarif edilmektedir. 

İşte bu maksatla vakıf yolu ile camiler, med
reseler, kütüphaneler, hastaneler, kervansaray
la", çeşmeler, yollar, köprüler, spor tesisleri, 
kale ve istihkâmlar gibi hayrat meydana geti
rilmiş ve bunların önemli bir kısmı zamanla mi
marî ve tarihî yüksek değerler iktisabederek bi
rer anıt haline gelmişlerdir. 

Tarihimiz boyunca büyük bir sosyal müesse
se olarak önemli hizmetler ifa eden vakıfların, 
son yıllarda Hükümetimizin yardımlariyle statik 
durumdan çıkarılarak yeni bir gelişme devresine 
girdiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 
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Gerçekten, Temmuz 1967 tarihinde yürürlüğe 
giren 903 sayılı Kanunla Hükümet programında 
mevcut bir taahhüt yerine getirilerek, vatan
daşlar yeni vakıf kurma imkânına kavuşturul
muştur. Ayrıca, alınan idari tedbirlerle mazbut 
vakıfları idare ve mülhak vakıfları murakabe 
ile görevli bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
de günün ekonomik ve sosyal prensiplerine uy
gun olarak bir çalışma devrine sokulmuş, yeni 
ve çok hızlı bir gelişmeye girmiş bulunan Türk 
toplum hayatında gerekli yerini almaya ve onu 
ifaya yönelmiştir. 

Gerek idare gerekse denetleme yoluyla da 
olsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anayasamız
da yer almış olan insanlık haysiyeti, millî da
yanışıma ve sosyal adalet ilkelerinin ışığı altında 
Türkiye'de daha fazla gelişme ve millete daha 
fazla hizmet etme gayreti içindedir. 

Bu konularda en tecrübeli ve köklü bir mü
essese hüviyeti ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
kanun hükümleri ve vakıf hukukunun esasla
rına uygun şekilde sosyal ve kültürel hizmet
leri geliştirirken, tarihî ve mimari kıymeti haiz 
Türk medeniyet tarihinin en büyük sanat âbide
lerini onarmak, bakım ve muhafazalarını sağla
mak gibi millî ve kutsi bir vazifeyi yerine geti
rirken, diğer taraftan da çeşitli hizmetlerin ifa
sını mümkün kılacak malî kaynaklarını güçlen
direrek, bu maksatlarla akaar ve emlâki en iyi 
şekilde işleten, öz gelir kaynaklarını artırıcı ted
birler alan bir idare olarak kendisini âmme hiz
metine arz etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün hedeflerine 

uygun çabalarını, sosyal ve kültürel hizmetler, 
ekonomik hizmetler olmak üzere iki grupta mü
talâa etmek mümkündür. 

Toplumun yaşama düzeyini geliştirmek için 
yapıcı ve yaratıcı gücünü artırmaya çalışırken, 
bu yöndeki çabaların olumlu yönde gelişimini 
Bağlamaya dayalı eylemleri aksatacak veya dur
duracak sosyal düzensizlikler ve bozuklukların 
giderilmesi amaciyle yapılan çalışmaların tümü
nü sosyal ve kültürel hizmetler diye adlandırı
yoruz. İkinci Beş Yıllık Plân döneminde millî 
gelirden, kişilere normal paylarını alma olanak
larını elde etmelerini, karşılaştıkları sosyal güç
lükleri yenme güçlerini kazandırmak, yaşlı ve 
fakir yurtdaşlara sosyal yardım, gençlik sorun

larına eğilme, Türk kültür ve sanatını koruma, 
yayma, tanıtma gibi hizmetler; Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün kuruluş amaçlarına uygun ola
rak ve vakfiye şartlarının gerektirdiği ilkeler 
açısından yürüttüğü hizmetleri, sosyal ve kül
türel hizmetler olarak tanımlıyoruz. 

öğrenci yurtları; 
Bugün yurdumuzun çeşitli il ve ilçelerinde 

3 yüksek öğrenim yurduyla, 40 ortaöğrenim 
yurdu olmak üzere 43 yurtta, 4 700 öğrenci ba
rındırılmaktadır. 1971 malî yılı içimde daha 5 
yurdun hizmete girmesi plâna alınmıştır. Bu 
konuda 1971 bütçe harcamaları, 1961 yılı Büt
çesine göre yüzde yüz artışla 4 412 402 liraya 
çıkarılmış bulunmaktadır. Bütçe Kanununun 
7 nci maddesi, bu konudaki hizmetlerin gelişti
rilmesini izliyecek hükümlerle donatılmış ve yıl 
içinde gerektiğinde bu bölüme ödenek kaydetme 
olanakları sağlanmıştır. 1970 yılı gider bütçe
sinde bu konuda alman ek ödenekle 7312 382 
lira harcanmıştır. Bu yıl da bu hizmetlerin ge
lişme temposunun aynı oranda artırılmasını te
menni etmekteyiz. 

Dinlenme kampları; 
İlkokul çocuklarından bakımsız kalmış, fa

kir ve zayıf olanlarının fizik ve moral varlık
larını geliştirmek için gerekli bütün olanakları 
sağlamak üzere dinlenme kampları kurulmuş
tur. Şimdiye kadar yılda bir dönem yapılmakta 
olan bu kampların, 1971 yılı programlarına 
göre iki dönemli olduğunu memnuniyetle müşa
hede etmekteyiz. 

Yüksek tahsile devam edemiyecek kadar fa
kir ve muhtaç öğrencilerin tahsillerini tamam
lamalarına yardım amaciyle burslar tahsis edil
miştir. 1969 yılımda 25 öğrenciye yüksek tahsil 
bursu verilmekte iken, 1971 yılında bunun sa
yısı 72 ye çıkarılmıştır. 

Yurttaşların en yüksek bir düzeyde yarar
lanmalarım sağlamakta olan mevcut kitaplık
lara, 1971 yılında Ankara'da açılması öngörü
len diğer bir kitaplığın eklenmesi çalışmalarına 
başlanılmasını memnuniyetle müşahede etmek
teyiz. 

Abide ve eski eserlerimizden, tarihî ve mi
marî değeri yüksek olanlarının halka ve turist
lere Türkçe ve yabancı dille tanıtılması için, 
vakıf ve eski eserler konusunda seçkin bilim 
adamlarının yazılariyle, vakıflar hakkında ya-
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zı ve etütler toplıyan dergilerin hizmete girmiş 
olmalarını cidden övünülecek bir başarı olarak 
kabul etmekteyiz. Böylece, Vakıflar Dergisinin 
9 ncusu da 1971 yılında yayınlanabilecektir. 

1969 yılından bu yana, âbide ve eski eserleri
mizin harap durumlariyle, onanldıktan sonraki 
durumlannın karşılaştınlmasmı sağlamak üze
re, atalarımızdan bizlere kalan sanat eserleri
mizin teşhiri ve tanıtılmasına devam olunmak
tadır. 

Türk inşaat ve Sanat Eserleri Müzesi ola
rak açılması öngörülen istanbul'daki Amcazade 
Hüseyin Paşa Medresesinin restore edilerek hiz
mete girmesi, sevindirici ve (övünülecek bir 
olaydır. 

Gureba Hastanesi; 
Merkezî örgüte bağlı olarak sosyal hizmet

lerin çok önemli bir yönünü kapsıyan bu şifa 
kurumunda, yılda 61 bin poliklinik, 450 bin 
klinik tedavisi, 1 900 ameliyat yapılmaktadır. 
Hizmet kapasitesini artırmak için 575 yataklı, 
34 milyon lira proje değerli modern yeni bir 
binanın inşaatı ikinci Beş Yıllık Plâna alın
mış ve bu yoldaki çalışmaların devam etmekte 
olduğunu memnuniyetle tesbit etmiş bulunu
yoruz. 

Fakir, kimsesiz çocuklara belli zamanlarda 
sıcak yemek vermek üzere, çeşitli vakfiye şart
larında öngörülen bir sosyal yardım hizmetini 
yürütmek üzere aşevleri kurulmuştur. Aşevleri 
için 1971 yılı bütçesine 1 milyon liralık bir öde
nek konulmuştur. Bütçe Kanununun 7 nci mad
desi hükmüne dayanılarak, gerektiğinde bu öde
nek artırılacaktır. 1970 yılında sayısı 35 i bulan 
aşevlerinde 13 500 fakir öğrenciye sıcak yemek 
verilmiştir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu kabîl hiz
metleri iki kısımda toplamak mümkündür. 

Birinci grupta; eski eserlerin ve âbidelerin 
onarılması ve restorasyonu ile, ata yadigârı bu 
eserlerin korunması, ayakta tutulmasını sağ
lamak, dolaylı olarak iç ve dış turizmi teşvik 
ederek ekonomik yönünden yararlanmaktır. 
Beş Yıllık Plân döneminde 70 milyon harcana
rak 804 eserin onarılmasını sağlamak, İkinci 
Beş Yıllık Plân döneminde eski eserlerin ona
rılması ve restorasyonları öngörülmüştür. Aynı 
program içinde, 1969 yılında toplam olarak 242 
cami, medrese, han, hamam ve kervansarayları 
saymak icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ekonomik hizmetler arasında ikinci grup

taki hizmetler, ekonomiye dönük hizmetlerdir. 
Bu hizmetlerin finansal yönleri de ağır bas
maktadır. Yani akaar inşaatı hizmetlerini bu 
arada saymak mümkündür. Vakıflar Kanununa 
göre, gelir getirmiyen ve elde tutulmalarında 
fayda umulmıyan taşınmaz malları satarak akaar 
toplamak, satış bedeli fonu adı altında toplanan 
paralarla, iş hanları, oteller, çarşılar gibi yeni 
akaarlarla yurt imarına, turizmine hizmetle bir
likte, vakfın devamlılığı da bu suretle sağlan
mış olacaktır. Birinci Beş Yıllık Plândaki 30 
milyon liralık programına karşılık, ikinci Beş 
Yıllık Plâna dâhil programlarda, akaar yatırım 
hedeflerinin 107 milyon liraya çıkarılacağı öğ
renilmiştir. 

Vakıf zeytinliklerinden, zeytinyağı fabrika
larından elde edilen yağların, perakende satış 
mağazalariyle halka ulaştırılmasını, Vakfın 
Taşdelen suyunun modern cihazlarla tedıiz edi
lerek işletmeye açılmış bulunmasını memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Vakıf galeri ve müzelerindeki gelişmeyi, bil
hassa yazma eserler müzesi çalışmalarını şük
ranla karşılıyoruz, 

Türkiye Vakıflar Bankası; 
6219 sayılı Kanımla kurulmuş olan Vakıf

lar Bankası Anonim Ortaklığının 50 milyon li
ralık sermayesinin yüzde 75 i Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün kontrolü altındadır. İdarece 
taahhüdolunan sermaye tamamen ödenmiştir. 
Banka, 1971 yılında Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne 3 milyon lira temettü vermiştir. Banka
nın 1970 yılında şube adedi 138 i bulmuştur. 
1971 yılında ise, yeniden birkaç şube daha açı
lacağını memnuniyetle öğrenmiş bulunmakta
yız. Banka, çok kısa zaman içerisinde mevdua
tını milyara, plasmanını milyarın üstüne çıkar
mıştır. Ticari ve sanayi alanında olumlu hiz
metler vermekte, takdirle karşılanmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün her yıl geli
şen hizmetleriyle Hükümetin kalkınma progra
mı içerisinde nıüsbet hizmetler verdiğini, aynı 
hizmetlerin 1971 yılında da devamını temenni 
ve niyaz etmekteyiz. 

Sayın Bakanın, vakıfların disiplinini ilerle
tici ve verimli çalışmaları itibariyle yalan il
gisine teşekkür etmek isterim. Bu arada, Sa-
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ym Vakıflar Genel Müdürüne ve personeline, 
Sayın Vakıflar Bankası yöneticilerine ve per
soneline şükran borçlarımı sunar, bütçenin mem
leketimiz ve milletimiz için uğurlu olmasını di
lerim. 

Teşekkür ederim, sağolun. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılacak gö
rüşmeler bitmiştir. 

Şimdi, şahısları adına söz alan sayın üyele
re söz vereceğim. 

Sayın Cevat Sayın, buyurunuz efendim. 
Söz süreniz 10 dakikadır, saat şu anda 10,11 dir. 

OEVAT SAYIN (Edirne) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1971 malî 
yılı Bütçesi üzerinde şahsım adına konuşmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
hayrî ve sosyal hizmetler, ekonomik teşebbüs 
faaliyetlerinin yanında, eski eser ve âbidelerin 
onarımı ile de meşgul olmaktadır. 

Eski eser ve âbideler bakımından Edirne, 
Türkiye'nin en zengin şehri sayılabilir. Başta 
Mimar Sinan'ın büyük eseri Selimiye Camii ol
mak üzere sayısız camiler, han, hamam, bedes
ten, mescit, kervansaray ve köprüler şehri süs
ler. 90 yıl İmparatorluğun başkentliğini yap
mış olan Edirne, bu eserlerle Batı sınırımızda 
ebediyen Türk olmanın tapusunu taşır. Yine 
Türkiye'nin en büyük, en işlek hudut kapısına 
sahibolan Edirne'den geçen yüzbinlerce turist, 
bu eserleri hayranlıkla seyreder. İşte bu Edir
ne'de, bu eski eser ve â,bidelerin onarımında 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu çalışma
lar yaptığını görmekteyiz. Nitekim; yıllar sü
ren çalışmalardan sonra, Selimiye Camimin bir 
minaresi onarılmış, Sokullu Hamamı onarılmış, 
işletmeye açılmış, bedesten onarılmış, restore 
edilmiş ve işletmeye açılmıştır. Halen Avru
pa'da zamanında «Delilerin vücutlarına şeytan 
girdi» diye öldürdükleri çağda, bizde akıl 
hastalarının musiki ile tedavi edildikleri ikinci 
Beyazıt Külliyetinin onarımı devam etmekte
dir, bu sene bitirilmesini ve avlusunun da ta
mir edilmesini diliyorum. 

Yine, 10 yıldan fazla süren bir emekle resto
rasyonu tamamlanmış olan Rüstempasa Kervan
sarayı, halen açılacak durumda olduğu halde, 

bir işletmeci firma ile anlaşma sağlanamadığı 
anlaşılmıştır. Bir işletmeci firma ile mukavele 
yapılmasını ve Rüstempasa Kervansarayının 
otel olarak işletmeye açılmasını diliyorum. Se
limiye'nin kapalı çarşısı olan Araş da onarılmış 
ve restore edilmiş olduğu halde, yıllardan beri 
boş durmaktadır. Halkın ifadesine sunulması
nın yollarının Vakıflar Genel Müdürlüğü tara
fından araştırılmasında faydalar olacaktır. 
Şehrin en mutena yerinde arsası hazır, proje
leri senelerden beri yapılmış bekliyen, fakat 
birkaç küçük istimlâk işlemi tamamlanamamış 
olan iş hanına da bu sene başlanılmasını ve Va
kıflar Genel Müdürlüğünün bu yolla da Edir- >• 
ne'ye bir hizmette bulunmasını talebediyorum. 

1953 yılında Edirne'de vukubulan deprem
de, bâzı camilerimizin kubbeleri çatlamış, bu 
arada büyük hasarlardan birisi de Üç Şerefeli 
Camiinde olmuştur. Dünyanın ilk üç şerefeli 
minaresine sahibolan ve ismini buradan alan 
üç Şerefeli Camiin kubbelerinden bir kısmı 
1953 senesinden beri uskunduraya alınmış bu
lunmaktadır. İbadete açıktır. Biran evvel bu 
camiin onarımına geçilmesi ve ibadete açık olan 
bu camiin uskunduradan kurtarılmasını tale
bediyorum. 

Bu arada belirteyim ki, eski eserlerimizin 
ve âbidelerimizin onarılması için 600 milyon lira 
talebedilmektedir. Para ayarlamasından sonra, 
bunun 1 milyar lira civarında olduğu tahmin 
lunabilir. Fakat, Vakıflar £enel bütçesinde 
Hazineden her sene yapılan yardım çok azdır. 
Bu sene konulan miktar, geçen seneye nazaran 
daha azalmış olup, 16 milyon liraya indirilmiş
tir. Gönül arzu eder ki, önümüzdeki yıllarda 
Vakıflar genel bütçesine Hazineden yapılan 
yardımlar daha da artırılsın, eski eser ve âbi
delerimiz biran evvel harabiyetten kurtarılsın. 

Sözlerime son verirken, 1971 nralî bütçe
sini, Vakıflar mensuplarına kutlar. Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Beyti Arda, buyurun 
efendim. 

Saat 10,16 efendim. 
BEYTİ ARDA (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1971 yılı 

bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 
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Türk sosyal hayatında îslâmdan önce de, o 
devrin hukukî, çerçevesi dâhilinde vakıf tatbi
katı olduğu bilinmektedir, fakat esas gelişme, 
îslâm dininin sosyal hayatta yardımlaşmaya ve 
dayanışmaya çok önem vermesiyle en ileri mer
tebeye ulaşmıştır. Yurdumuzda yüzyıllar önce 
kurulmuş olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
Türk mimarisi yönünden görevi çok ağır so
rumluluğu kapsamaktadır. Şöyle ki : Memleke
timizdeki, her çağda yapılmış birbirlerinden 
güzel ve müstesna eserler ihtimam gösterecek, 
yapımını ve ayakta tutulmasını sağlıyacak en 
büyük teşkilâttır. Bu teşkilât, yeni yapılacak 
dinsel anıt ve camiler ile eski anıt ve ibadet yer
leri olan eski camileri birbirleri ile mukayese 
ederek, mimarî yönden kaynaştırmak mecburi
yetindedirler. Örneğin; eski eserlerin bakım ve 
onarımı için çok titiz çalışmalar yapılması ica
betmektedir. Çünkü, bütün dünyaya dinî mi
marinin Türkler tarafından yayılması hasebiy
le, bu konu üzerinde hassasiyetle durulması 
icabetmektedir. Dünyanın her tarafında, mo
dern mimari ölçülerinin bizim tarafımızdan or
taya konulduğunu ispat edemezsek, bizleri di
ğer milletlerin taklitçiliği ile itham ederler. Bu 
duruma düşmemek için Türkiye'deki bütün ta
rihi eserlerin envanterlerinin hazırlanarak rö-
lövelelerinin yapılması ve tarihi nameleriyle bir
likte fotoğraflarının hazırlanmış bir şekilde 
dosyalanması şarttır. Aksi halde, yakın bir ge
lecekte eski eserler tamamen kaybolacak ve ta
rihî niteliği yok olacaktır. 

Bugünlerde Vakıf Genel Müdürlüğü, eski 
tarihi koruma variasyonlarma gitmemekte ve 
ancak kendilerine müracaat edilen eserlerin ya
pılmasını programına almakta, ancak ondan 
sonra röleve ve restorasyonuna yönelmektedir. 
Eserin eski haline gelebilmesi için de, o günün 
inşaat tekniğinin ve kullanılmış olan malzeme
nin tam tâyin edilmesi şarttır. Böyle bir çalış
maya gidilmezse, eserlerin kendine has özellik
lerini kaybetme yoluna ve tarih niteliğini kay
betme durumuna düşer. 

Sayın milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesi 

altında yeni yapılan cami inşaatlarına gelince; 
bugünkü mimari ve ruhsal yapıyı tam olarak 
aksettirir şekilde yapılmaktadır. Dinsel yapı 
inşaatlarında her hangi bir fikir ileri sürme-

[ den- önce, din ve dinsellik kavramları üzerinde 
önemle durmamız gerekmektedir. 

Bugünün insanlığı, özellikle gençliğinin bü
yük bir manevî bunalım geçirdiği malûmdur. 
Midas'tan beri büyük dinlerden süzüle süzüle 
geçen insanoğlu, 19 ncu Yüzyılın kapısını zor
larken, nihayet işin sırrına vardığını zannetmiş, 
tabiî bilimlerin maddi - manevî bakımlardan 
kendisine her örtülü kalanı eksiksiz açıklıya-
bileceğine inanmıştır. 

20 nci Yüzyılda dinî inançların daha açık
lıkla vuzuha varması hasebiyle, İslâm ibadet 
yeri olan camilerin de en ilerici düzünce ve 
fikirlerin aksettiği yer olacak şekilde hazır
lanmaya geçilmesi icabetmektedir. 

Hal böyle iken, bütün dünyada toplumun 
büyük bir çoğunluğu için manevî barınak teş
kil eden ibadet mahallerinde kişiyi yönetici, bu
günden yarma götürücü ve onu gericilikten 
kurtarıcı bir karaktere ve fonksiyona sahibol-
maları gerekecektir. 

Bu düşünceler içerisinde, Türkiye'mizde 
yapılacak yeni camilerin oluşturulması ve tat
bikatlarında bu çerçeve dâhilinde mütalâa edil
mesi icabetmektedir. Halbuki, bugünkü Türki
ye'mizde köylüler tarafından yapılan yeni cami 
inşaatları tamamen eski düşünce ve en ilkel in
şaat malzemeleri kullanılmak suretiyle tamam
lanmakta olup, 5 ilâ 10 sene sonra yeniden cami 
yapma yoluna gitmektedirler. Bu şekilde yapı
lan masrafları Türkiye'mizin kaldıracak ve 
heba edecek durumda olmadığına inanıyorum. 
Onun için, Vakıflar Genel Müdürlüğü, köylerde 
yapılacak yeni camiler için özel ve ucuz, kul
lanışlı, bugünkü mimariye uygun cami projele
rini hazırlıyarak hizmete sunmalıdır, fakat bu 
projelerin inşaat tatbikatını köylülere bırakıl
mamalıdır. inşaatın bütün teknik mesuliyetini 
ve maddi olarak, hiç olmazsa maliyet bedeli
nin yarısını Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerine 
almalıdır. Aksi halde köylü, elindeki imkân-
lariyle bu projeleri tahakkuk ettiremez. Bu ko
nuda Sayın Bakanın ve Vakıflar teşkilâtının 
önemli ve sorumlu çalışmalar yapacağına ina
nıyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün Türkiye'de Vakıflar Genel Müdür

lüğü bünyesi içinde, fakir köylü çocukları için 
I talebe yurtları hemen hemen her vilâyette açıl-
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mış ve başarıyla idare edilmektedir. Bu husus
ta, o yurtlarda okuyan talebe velileri adına 
Vakıflar teşkilâtına teşekkürü borç bilirim. 
Ancak bizim temennimiz, bu yurtların şimdi
lik, hiç olmazsa büyük ilçe merkezlerinde açıl
ması ve ivedilikle hizmete sunulmasıdır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı gelir ge
tiren bâzı ticaret, işhanları, çiftlikler gibi kay
naklar mevcuttur. Bu kaynaklardan tam ola
rak istifade edilememektedir. Eğer, bu kay
naklar tam olarak gelir getirir hale konulur ve 
sonra da bu gelirlerle geri kalmış şehirlere iş 
hanı ve fabrika yapılırsa, o semtlere hizmet sağ
lanmış olur. Büitün temennimiz; dünyanın en 
eski eserleri bulunan Türkiye'mizde, bütün çağ
lan tam olarak aksettirebilecek çalışmaların 
yapılması ve Türk milletine vakıf hizmetlerinin 
en faydalı olacak şekilde intikal ettirilmesinin 
sağlanmasıdır. 

Burada sözlerimi bitirirken, 1971 yılı Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin memleketi
mize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
(ö. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yeterlik önerge
si gelmiştir. 

Sayın Bakan, görüşecek misiniz efendim? 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Erzincan) Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. HLÜSİ ÇAKIR (İzmir) — Bakandan son

ra söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adına mı istiyorsunuz 
efendim? 

M. HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — Evet. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Cum

huriyet Halk Partisi sözcüsü 30 dakikalık süre
sini doldurdu efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, bunu bi-
lâhara görüşelim efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
tenkid ve temennide bulunan değerli sözcü ar
kadaşlarımız; Adalet Partisi Grup sözcüsü Sa
yın Aküzüm ve Sayın Oevat Sayın arkadaşımız 
istisna edilirse, bu tenkidlerin tamamen Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün, kendi açılarından nok-
son gördükleri, eksik gördükleri veyahut ta

hakkuk ettirilememiş buldukları noktalara tek
sif ettiler. 

Aslında, objektif bir tenkid, bir müessesenin 
tarihi gelişimi içerisinde nasıl bir seyir ve isti
kamet takibettiğini, hangi aşamalardan geçti
ğini ve bu aşamalar içerisinde takibettiği te
kâmül seyrinin bugün varmış olduğu noktadaki 
hükmünün ne olabileceği ve bu hükmün bugün
kü siyasi iktidara raci bir kısmı varsa, hatasiy-
le ve sevabiyle nelerden ibaret bulunacağının 
tesbiti çok daha f aydalı olur idi. 

Adalet Partisi Grup sözcüsü arkadaşım bu 
hizmetlerin mühim bir kısmına temas ettiği için 
ben tekrarında fayda görmüyorum. Aslında, 
yapılmış bulunan tenkidlere cevap arz eder
ken, bunlar içerisinde mütalâalarımızı gayet 
tabiî arz edeceğiz. Yalnız, hemen su noktayı, 
birçok sayın sözcü üzerinde durmuş olduğu için 
karşılamak istiyorum. Tarihi eserlerin durumu 
ve restorasyon konusu... 

Bilhassa, Milü Güven Partisi sözcüsü, ata
larımızdan bize intikal eden bu tarihi eserlerin, 
devrimizde büyük bir ihmale uğradığını, resto
rasyonlarına itina gösterilmediğini, bir kısmı-
nnı, bar kumarhane, hâsılı kendi maksat ve ga
yesinin dışında kullanıldığını ifade ettiler. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Bakan, ben söylemedim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Afedersiniz efendim, siz 
söylemediniz; Demokratik Parti sözcüsü arka
daşımız ifade ettiler. Tashih ederim efendim, 
özür dilerim. 

Şimdi, gerçekten vakıf müessesesi, havrî ve 
sosyal yönü çok kuvvetli olan ve kuruluş mak
sadı itibariyle hakikaten üzerinde itina ile du
rulması lâzımgelen bir müessesedir. 

Sayın sözcü, meseleyi Fatih'ten alarak, gü
nümüze kadar getirmedi, Fatih'ten alıp orada 
bıraktı. Ama, ben o kadar insafsız davranmıya-
yım. Fatih'ten alıp, ondan evvelki asırlara ait 
ihmaller de fazladır ama, 1823 senesine kadar 
getirmek sağlam mümkündür; icarı tehirli va
kıfların ihdasına kadar. 

Yurdumuzda bulunan ve bugün Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü tarafından tesbdti yapılmış olan 
3 900 harabeye yüz tutmuş tarihi eserin mesu
liyetimi bugümkü siyasi iktidara yüklemek in
safsızlığı, doğrusu grup sözcüsü tarafından bu-
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rada gasterilmemeli idi. Hattâ daha ileri gidi
yorum; Cumjhuriyet devrinin bu ihmalde rolü 
yoktur. Bilhassa, 20 yıl önce bu eserlerin tamiri 
ve restorasyonu büyük bir sorumluluk içeri
sinde ele alınmıştır ve Devletin gücü ve inıkân-
ları ölçüsünde bunlara büyük ehemmiyet atfe-
dilmiştir. 

Nur-u Osmaniye Camiinin altındaki dükkân
ları biz satmadık, Cumhuriyet satmadı, impa
ratorluk devrinde satılmış, bunlara bu teşhisle
ri koymak lâzım evvelâ. Yani, Cumhuriyeti de 
bu noktadan itham edebilmek için fırsat ara
mak, doğrusu grup sözcülüğü ağırlığiyle kabili 
telif olmıyan bir husustur. 

ISonra, tenkidleri yapanken biraz daha iti
nalı olmak lâzım. Hiıdiv İsmail Paşa yalusıyla Va
kıfların ne ilgisi var. Hıdiv ismail Paşa yalı
sı, bilmem kumarhane olmuş.. Olur, serbest... 
Ama vakıflarla ne ilgisi var? Vakıflar bunu 
satmış da kumarhane mi olmuş? 

«Vakıflar, kendisine intikal etmiş bulunan 
gayrimenkulleri satıyor, tasfiye ediyor ve bun
ların yerlerinde barlar inşa ediliyor.» 

Muhterem milletvekilleri; fevkalâde gayri-
ciddî bir iddia karşısındayız. Hiç şüphe yok ki, 
gelişen şartlar, değişen devir, bu müessesenin 
gelişmesi için idareciye muayyen tedbirleri al
mak sorumluluğunu yükler. Bugün Türkiye'mi
zin birçok yerlerinde toplu arazilerimiz var. Bir 
Sosyal konudur, köylülerimize kiraya vermişiz; 
gayet cüzi fiyatlarla kiraya vermişiz. Aıslmda 
daha yüksek fiyatla da kiraya vermek imkânı 
yoktur. Topraksız köylüyü toprak sahibi yapa
lım diye her birimiz didinip duruyoruz. Vakfın 
artık burada ne iktisadi ne de sosyal bir fa7/da-
sı kalmıştır. Ne yapıyoruz? Bunu tasfiye ediyo
ruz. 

Vakıf mevzuatını teitkik ettiğiniz zaman gö
receksiniz ki, bu tasfiye edilen gayrimenkuller, 
bir cari harcama içerisinde elden çıkarılmaz; 
yine mümkün mertebe aynı istikamette, vakfa 
gelir temin edecek başka yatırım sahalarına in
tikal ettirilir. Biz de öyle yapıyoruz. Vakıfların 
mâlik bulunduğu eserleri daha güçlendirmek, 
daha büyük eserler halinde, daha göze görünür 
eserler halinde ve vakfı temsil kudretini daha 
fazla ihraz etmiş eserler halinde memleketimizde 
temlsil ediyoruz ve bundan vakıflara gelirler te
min ediyoruz. 

19 . 2 . 1971 O : 1 

ıEe, bir taraftan bu statik halimizi muhafaza 
edelim, diğer taraftan vakıfları geliştirelim.. 
Nasıl geliştirilir? Vakıf, kendi kendisini geliş
tirecek bir müessesedir. Bunun tedbirlerini ida
reciler, günün sosyal ve iktisadi şartlarına göre 
almazlarsa asıl o zaman idarecileri «Bu tedbir
leri niçin almadınız?» diye mesul tutmak lâzım
dır. 

(Sayın milletvekilleri, 
iSaym Türkmenoğlu'nun Vakıflar Bütçesin

de cari harcamaların % 6,8 nisfbetinde artmak
ta bulunduğu şeklindeki tenkidi yerindedir. Ga
yet tabiî bu cari artacak. Çünkü yurt yapıyo
ruz, hastane yapıyoruz, imaret açıyoruz, bunla
rı her sene genişletiyoruz. Bunlar cari masraf
lardır ama, vakfın hayrî hizmetleri yönündeki 
cari masraflardır. Bizde «cari» denildiği zaman 
umumiyetle memur maaşları ve saire hatıra ge
lir, veyahut ta sosyal ve iktisadi verimi olmı
yan masraflar akla gelir. Halbuki bizim bura
daki cari artışımız, sırf bu hizmetler maksadiy-
le kullanılan meblâğlardır. Yurtları geliştirmek 
için büyük gayret içerisindeyiz. 1965 yılında 29 
yurt devralmıştık, bugün bu yurt sayısı 43 tür. 
1971 yılında açacağımız beş yeni yurtla birlik
te bu aded 47 ye yükselecektir. Ayrıca, mevcut 
yurtlarımıza, yani yeni açılma durumunda ol
mıyan, açılmış bulunan yurtlarımız da yeni ka
pasiteler ilâve etmek suretiyle geliştiriyoruz. 

Zeytin işletmeleri hakkında da değerli arka
daşımızın ve diğer değerli sözcülerin tenlkidleri 
oldu. Vakıflar Teşkilât Kanununda yapmış bu
lunduğumuz değişikliklerle vakıflara daha bü
yük bir hareket ve dinamizm vermenin tedbir
lerini getirdiğimizi zannediyorum. Bu değişik
lik 1970 yılının sonlarına doğru yapılmış ve 
gerçekleştirilmiş bir değişikliktir. Bu değişik
liğe teb'an çıkarmak mecburiyetinde bulundu
ğumuz yönetmelik ve nizamnameler ancak ik
mali edilmiştir., 

Aslında zeytinlik yine bir işletme, Ayvalık 
işletmesi şeklinde devam etmekte ve fakat bun
ların daha iktisadi, dalha verimli şekle sokulma
sı ve Vakıflar İdaresince yeni işletmeler kurul
ması yolundaki teşebbüslerimiz de, bundan son
raki yıllarda daha süratli şekilde bu kanun ta
dilâtının vermiş olduğu imkânlar içerisinde de
vam/ edecektir. 
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l>gnaioikratik Parti sayın sözcüsü, bu satılan 
emvalin yerine yenilerinin yapılmadığından şi
kâyet etmektedirler. Bâzı rakamlar vermek is
tiyorum : 1960 ve 1995 yılları zarfında 4 tane 
işham yapılmış, biz bugüne kadar 22 işihanı yap
tık ve Birinci Beş Yıllık Plân devresinde bunun 
için 30 milyon lira sarf edilmiştir. Biz 107 mil
yon lira sarfımı plânladık. 

Vakıf gelirleriyle bankacılık yapılmıyor. As
lında vakıflar kendi gelirlerini bir bankada bi
riktirmek mecburiyetindedir. Bu banka kendi 
bankası olursa, bir taraftan parasının nemasını 
alır, diğer taraftan bankanın gelirlerinden de 
istif aide etmek suretiyle hizmetini artırır. Bu, 
normal iktisat 'kuralarına göre işler; bunları 
bugünün politikasında başka kurallara göre iş
letmek imkânı yoktur, iktisaidilik esastır. Biz de 
bu esaslar içerisinde bu işletmeyi tercih etmişiz, 
yapıyoruz. 

Haseki Medresesinin, Edirne Rüstempaşa 
Kervansarayı ile birlikte Fransa Klüp Mediter-
renean Şirketiyle anlaşmak suretiyle turisttik 
tesis halline getirilmesi öngörıUmüştür. Yalnız 
buradaki inşaatımızı biz henüz bitirmiş durum
da değiliz. Edirne Rüsftıempaşa Kervansarayını 
da bu sebepten dolayı bu işletmeye verememek
teyiz, elimizde bekliyor. 1971 yılı içerisinde bu 
Kervansarayı biz müstaıkilen işletmeyi, bu iş
letme mümkün olmadığı takdirde, düşünüyoruz 
ve yapacağız. Yalnız, burada işaret etımıelk iste
diğim, bir nokta var; Haseki Medresesinin ona
rımını ele almışız. Hakikaten iyi ve güzel şe
kilde onarryoruz. Arkadaşımız bu medresenin, 
Türkiye'nin turistik gayeleri için kullanılması
nı tenkiidettiler; tabiî kendi zaviyelerinden ten-
kidettiler, ama ben isterdim ki, şu medresenin 
bizim restorasyona başlamadan önceki durumu
nu da dile getirsinler. 

Simidi ben sorayım; acaba ondan evvel bu 
medresenin durumu ile alâkadar olmuşlar ve 
bugün içleri yanarak buradan ifade ettikleri | 
tenkidlerini o zaman da ifade etmişler midir? ] 
Ben ifade edeyim; bu medrese maalesef - üzün- ı 
tü ile ifade edeyim - bir fuhuş yuvası halinde 
idi. O zaman ne civardan, ne Meclisten ne de 
her hangi bir yerden bir ses aldık. Feci bir ha
li varidi, görmenizi arzu ederdim. Çingene ya
tağı haline gelmişti. Biz bunların hepsini tasfi
ye ettik. Bugün biblo halinde, onardık, getiri- ! 

I yoruz ve bugün, «siz bunları ecnebilere veriyor
sunuz, bunları birer fuhuş yuvası yapacaksınız» 
diye hazin tenlkidle karşılaşıyoruz. Fevkalâde 
üzüntülüyüm. Bizim niyetimiz bu değil, bizim 
niyetimiz hizmettir. 

C H. P. sayın sözcüsü arkadaşımız yurt hiz
metleri için ayrılmış bulunan 4 milyon lira ci
varındaki parayı az bulmuştur. Filhakika doğ
rudur. Geçen yıl da bu meblâğ bu ölçüde konul
muştur, fakat yıl içerisinde getirdiğimiz ek öde
nekle buna bir 4 milyon daha ilâve etmek sure
tiyle bu hizmeti ifa etmişizdir. Bu yıl aynı 
yola başvurulacaktır. Bütçe dengesi itibariyle 
4 milyon üzerinde mutabakata varılmıştır, bir 
ölçüde bu temin edilecektir. Bu para Hazi
neden temin edilen bir para değildir, vakıfla
rın öz kaynaklarına ait paradır. 

Eski eser başına 125 bin lira düştüğü ifade 
edildi. Eski eserler konusunda izahat verir
ken bu noktaya dokunmadım. Eski eser mese
lesi gerçekten hassas bir konudur, meseleye çok 
itina ile yaklaşmak lâzımdır. Mesele sadece tek 
yönlü, sadece malî yönü bulunan bir mesele de
ğildir; malî yönü ile birlikte daha ziyade tek
nik yönü, ihtisas yönü bulunan bir meseledir. 
Filhakika teşkilâtımız büyük gayret sarf et
mektedir. Bugün bize verilen meblâğdan daha 
fazla bir parayı temin edebilirsek, onu da sarf 
edebiliriz, ama çok aşırı bir para verdiğiniz 
takdirde onu da sarf edemeyiz. Teknik imkâ
nımız mevcut değildir. Bunu bir program dâhi
linde yürütüyoruz. Bu programı zorlamak im
kânımız vardır, ama çok fazla, çok aşırı dere
cede zorlamak imkânımız da mevcut değildir. 

Yaptığımız restorasyonlar, gerek Anıtlar 
Kurulu tarafından, gerekse restoratörler tara
fından çok beğenilmektedir. Bugün restoras
yonda ulaşılmış olan merhalede değişik kanaat
ler, değişik fikirler vardır. Kimisi aynen ih
yayı restorasyon kabul eder, kimisi üzerine 
bir taş dahi koymadan mevcudu tutmayı resto
rasyon kabul eder, kimisi harâbivete meydan-
vermiyecek, fakat tarihin, asırların üzerinde 
bırakmış olduğu harâbiyeti daha fazla ileriye 
götürmemek şeklinde, onu birtakım tedbirlerle 
ihya etmeyi restorasyon olarak mütalâa eder. 

Biz, her eserin hususiyetine ve kullanış 
fonksiyonlarına, memleketimizin ihtiyacına gö
re bunu değerlendiriyoruz. Bâzı eserleri olduğu 
gibi tutuyoruz, bâzılarını - meselâ orada ibadet 
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maksadı varsa - aynen ihya ediyoruz, bir ker-
vansaraysa onu eski şekliyle dhya ediyoruz. Bu 
noktada rölöve çalışmalarımız hakkında da bil
gi arz etmek isterim. 

Rölöve Büromuz vardır, kurulmuştur, üç se
nedir faaliyettedir. Sadece restorasyonunu ya
pacağımız işlemlerin değil, Türkiye'deki bütün 
eserlerin rölövelerinıi çıkarma çalışmaları içeri
sindedir ve bu çalışmalar bir hayli ilerlemiştir. 
Bu faaliyetimiz bittikten sonra Vakıflar İdaresi 
bugün Türkiye'deki tarihî eserlerden birisi - Al
lah korusun - bir harâbiyete uğradığı taktirde, 
onu aynen ve yeniden eski halinde yapmak gü
cüne sahibolacaktır. 

Vakıf envanteri konusu üzerinde fevkalâde 
hassasiyetle duruyoruz. Ve bu meseleyi ilk defa 
bizim iktidarımız ele almıştır. Yanılmıyorsam 
1967 yılında envanter konusunu ele aldık. Bu, 
ciddî bir çalışma istiyen bir konu idi, bir taraf
tan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile, öbür 
taraftan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile müşte
rek bir çalışma içerisinde bu işi gerçekleştirdik. 
IBugün envanter çalışmalarımızın bu safhası bit
miştir. 

Kıymetlendirme çalışmalarımız devam et
mektedir. Çünkü kıymetlendirmede imar du
rumlarının ataması zaruridir, gerçek bir kıy
metlendirmeye varmak için bu zaruridir. Her 
yerde bu imar durumunu hem«n almak imkânı
nın bulunmadığını takdir edersiniz. 

Yapmış olduğumuz envanter çalışmaları so
nunda 19 680 mazbut akar, 2 860 hayrat, top
lam olarak 22 540, kıymet olarak, eski kıymeti 
itibariyle 1 000 891 691 lira; mülhakta da 
111 700 000 000... Cem'an yekûn 4 825 adeddir. 

Envanterden sonraki durum şudur : 

Mazbutta, eski 22 500 küsura mukabil 36 200 
küsur; mülhakta 4 825 e mukabil 6 607 dir. Kıy
mette, 2 milyona yaklaşan eski kıymete muka
bil ; 3,5 milyara yaklaşan yeni kıymet vardır ve 
bu geçici değerlendirmenin sonuçlarıdır. Kesin 
değerlendirmelerimiz ikmal edildikten sonra, 
kesin rakamları vermek mümkün olacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsü, Va
kıflar Bankasına tenkidlerinin önemli bir kısmı
nı ayırmış bulunuyor. Kendilerini dikkatle din
ledim. Değerli arkadaşımız, bu tenkidlerini, da
ha ziyade gazetelerden edinmiş olduğu bilgilere 
istinadettiriyor. Bendeniz isterdim ki, bizden 
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yazılı bir soruyla bu^ün tenkidini yapmış ol
dukları konuları sorsunlar ve biz de kendilerine 
samimiyetle, açıklıkla cevaplarımızı verelim ve 
gazetelerin değerlendirmede ve kaynak seçme
deki hatalarından dolayı düştükleri yanlışlığa, 
değerli arkadaşımız da düşmesin. 

Bir kere, milyarı aşan, yahut milyar civarın
da bulunan plasmanından ve milyarı aşan mev
duatından; bütün vatandaşlarımız, şartlan haiz 
olan bütün vatandaşlarımız istifade ederler. 
Banka, bir tercih müessesesi değildir ve olamaz. 
Her banka için aynı şeyi söylüyorum. 

Binaenaleyh, bu kredi müesseselerine bakar
ken ve yaklaşırken, bu kredi müesseselerinin, 
bilhassa Vakıflar Bankası gibi, halkımızın - ha
kikaten iftiharla ifade edebileceğim - büyük iti
mat gösterdiği bir müesseseye yaklaşırken, ba
karken; bunun incitilmemesi veyahut gerçeğin 
dışında, olanın dışında başka şekilde gösteril
memesi, bankanın bir millî müessese olması iti
bariyle menfaati icabıdır. Bankanın menfaati 
için, tabiî başka bir menfaat gözetmiyoruz. 

İdare meclislerinin tarzı terekkübünde taki-
bedilen yollar, usuller değerli arkadaşlarımızda 
malûmdur ve malûm olmak gerekir. Çünkü uzun 
zaman Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda bu
lunmuştur ve bu konularda bilgi ve tecrübesi 
vardır; bunların da hangi yolla, usulle seçildik
leri de bellidir; hiçbirisine «vasıfsız arkadaşla
rımızdır» diyemeyiz. Bu konudaki tenkidini, sa
dece insaflı bulmadığımı ifade ediyorum. 

Arkadaşımızın asıl üzerinde durduğu konu
lara geliyorum : 

Birinci konu; Şellefyan'a verildiği iddia olu
nan 13 milyon lira karşılıksız kredi muamelesi-
dir. 

Bu kredi muamelesi 1962 yılından beri cere
yan eden b'ir kredi muamelesidir ve limiti 4 mil
yon liraya yalandır, 3 900 000 lira civarındadır. 
Kredinin tamamı teminat altındadır, hepsinin 
tam karşılığı vardır ve bu karşılıklardan tahsil 
kabiliyeti de tamdır. Binaenaleyh, gazetelerde 
ve sairelerde 13 milyar gibi böyle birtakım ha
yali rakamlar değildir. Konu budur. 

Tabiî diğer özel bankalarımız ile resmî ban
kalarımızın da bu firmaya vermiş oldukları kre
diler mevcuttur. 

Demirel kardeşlere verildiği iddia edilen kre
di, bir önerge vasıtasiyle Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinde ariz ve amik görüşülmüş; komisyon 
tarafından incelenmiş; usulsüz olmadığı ve yviz-
de yüz teminata bağlı bulunduğu ve ifade edilen 
raJkamin naİkit kredisi değil; 1/3 nisbetinde na
kit kredisi, 2/3 nisbetinde her bankaca yapılan 
(bono kırdırma muamelesinden ibaret bulundu
ğu, o komisyonda da t^sbit edilmiştir. 

Vakıflar Bankası tdare Meclisinden bir ar
kadaşımızın, yakınlarına ve kendi firmasına 11 
milyon lira civarında bir kredi temin edildiği 
iddiasiyle bu husus sorulmuştur. Böyle bir mu
amele mevcut değildir. Vakıflar Bankasının bir 
şubesinde, bizim ıttılaımıza gelen bir kredi, şube 
yetkilerinin dışında kredi değil de, bir muame
le yapıldığı - kredi olsa bunun idare meclisin
den geçmesi lâzımdır, bu bir kredi muamelesi 
değildir - istihbar edilmiş ve derhal hâdisenin 
üzerine gidilmiştir. Bu krediyi verenler işlerin
den alınmış, kredinin karşılıkları, meselâ 1971 
yılının Haziran - Temmuz aylarında tasfiye ve 
tahsil edilecek ölçüde teminata bağlanmış ve so
nuçlandırılmıştır. 

Bu konuda bankanın, zararını tevlidedecek 
ve yine bu konuda da bankanın müstakbel zara
rına malolacak her hangi bir şey yoktur. Soruş
turma da devam etmektedir. Bu muameleyi ya
panlar, tam soruşturma sonucu alındıktan son
ra, derecesine göre mahkemeye de verilecekler
dir. Konunun üzerine derhal gidilmiştir, onu 
arz etmek istiyorum ve tam teminata bağlanmış
tır ve arz ettiğim tarihlerde de, tam tahsil kabi
liyetini temin edecek teminata bağlanmıştır. 

Her bankanın yıllık bilançoları tetkik edil
diği zaman, tahsile verilmiş olan alacakfarmın 
oldukça yüksek miktarlara baliğ olduğu görü
lür. Bu bilançolar - bildiğiniz gibi - tahsil sü
resi, Umumi Heyet toplantısında yahut bilan
ço yılı, bilanço dönemi içerisinde ve bu dönemin 
sonunda hemen temin edilemezse, bu derhal ka
nuna ve malî mevzuata göre, «Tahsildeki ala
caklar» kısmına alınır ve bilançoda öyle görü
lür. Yani, bu «tahsildeki alacak» demek, batmış 
para mânasında görülmez. Öyle olmuş olsa idi, 
her bankanın gayet yüksek meblâğlara varan 
tahsildeki alacak miktarı çıkar. Kaldı ki, bi
zim bankamızda bu miktar gayet düşüktür, yüz
de 20 nin de altındadır; böyle görünen miktar 
yüzde 20 nin altındadır. Tahsil kabiliyeti olup 
olmıyacağını bilemiyoruz; takip sonunda gayet 

tabiî bu çıkacaktır; çok cüzidir, çünkü, hepsi
nin sağlam gayrimenkul veyahut ticari teminat
ları vardır. 

Vakıflar Bankası halen 142 şubeye çıkmış 
bulunmaktadır. Bugün Türkiye'de 142 şubesiy-
le faaliyettedir ve mevduat hacmi 1 milyarın 
üzerine yükselmiştir. Birtakım talihsiz ve hak
sız neşriyatlara muhatabolmasına rağmen, mev
duatı 1 milyarın üzerine yükselmiş ve emniyetli 
bir inkişaf içerisindedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şimdi Umum Müdürlük binası olarak bugün 
işgal ettiğimiz bina, Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne aittir ve hepinizin de bildiği gibi, artık Va
kıflar Bankası Genel Müdürlüğünün bu bina
da vazife görmesine imkân yoktur; fevkalâde 
küçük, sıkışık bir binadır. Arkadaşımızın bah
settiği, Ulus'ta Vakıflar Bankası tarafından 
alınmış bulunan arsa, merkez şubesi ve işhanı 
yapılmak için alınmıştır; bir Umum Müdürlük 
binası yapılabilecek vasıfta bir arsa değildir. 
0 zamanın şartları içerisinde bu bina yeri alın
mıştır ve İş Bankası Genel Müdürlüğünün kar-
şısmdadır. Ankara'nın gelişme seyri, bu mües
seselerin daha ziyade Kavaklıdere istikametin
de gittiğini göstermektedir. Nitekim arkadaşı
mızın bahsettiği, iş Bankası Genel Müdürlüğü
nün karşısında bulunan bizim binamız yapılsa 
bile; İş Bankası Genel Müdürlüğü burada 
bizim bulunduğumuz bölgede, Genel Müdürlük 
binası için yer satmalmıştır. öğretmenler Ban
kası keza yer satınalmış, hattâ zannediyorum, 
inşaatına da başlamıştır. Yani birçok banka
lar, umum müdürlük binalarını, artık sığa-
madıklarmdan ve yetişmemesinden dolayı Ulus 
bölgesinden çekmeye başlamışlardır. Şekerbank 
buradan çekmiştir, öğretmenler Bankası - arz 
ettiğim gibi - bu bölgede binasının yerini almış
tır, iş Bankası, Umum Müdürlük için bu bölge
de bina yerini almıştır. 

Şimdi, alman arsa 3 168 m2 dir, metrekaresi 
1 619 liradan alınmıştır. Mubayaa tarihinde o 
civarda belediyeye ait arsaların metrekaresinin 
5 bin liradan satışa çıkarıldığı gerçek ve sabit
tir. Bizim buna ödemek mecburiyetinde oldu
ğumuz paranın miktarı ise 5 128 000 liradır, 
6 milyon lira değildir. Arsa, bizim dışımızda 
ekspertiz ettirilmiştir ve dikkatle ekspertiz et
tirilmiştir ve iddia ediyoruz ki, en ucuza alı-

— 555 — 



M. Meclisi B : 53 19 . 2 . 1971 O : 1 

ler, bu kurulmuş olan vakıfların itina ile işle
mesi bakımından - M, öyle olacaktır, daha sü
ratlenecektir - Vakıflar Genel Müdürlüğüne bu 
vakıfları teftiş ve murakabe yetkisi verilmiştir. 
Bunun için 20 bin lirayı geçmemek üzere de, 
yüzde 5 Vakıflar Genel Müdürlüğüne teftiş, 
murakabe masrafları olarak para ödenecektir. 
Genel Müdürlük bunun için, arkadaşlarımızın 
temas etmiş bulundukları, teftiş teşkilâtını ay
rıca kuracak ve bu vakıfların itina ile teftişi
ne dikkat edecektir. 

Sayın mületvekilleri, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi dolayı-

siyle izhar buyurulan tenkid ve temennilere te
şekkürlerimi arz eder, Yüce Heyetinize saygı
larımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim, sualler vardır. 

Buyurun Sayın Arar. 
İSMAİL ARAR (istanbul) — Sayın Baş

kan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yurdun 
dört köşesinde ecdad yadigârı, tarihî kıymeti 
haiz mimari eserleri onardığını ve onları yeni
den hayata kazandırdığını ilgiyle ve şükranla 
izliyorum. Böyle bir ilgiye gerçekten lâyık ve 
muhtaç Türk sivil mimarisinin hayatta kalan 
belki de son örneklerinden birisi istanbul'da 
Kandilli'deki Amcazade Hüseyin Paşa Yahşi
dir. 

Şimdi Sayın Bakandan öğrenmek istediğim 
şu iki husustur : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Amcazade Hü
seyin Paşa Yahşinin onarılması için programı
na böyle bir çalışmayı almış mıdır? 

İkincisi: öğrendiğime göre, bu yalı halen 
bâzı özel kişilerin tasarrufundadır ve vakıf hu
kuku bakımından «meşruta» dediğimiz özel 
bir durum arz etmektedir. Bu belki özel bir 
kanunu iktiza ettirmektedir, Hükümetin veya 
Devlet Bakanlığının bu yalıyı harabiıyetten 
kurtarmak için, gerekirse böyle bir kanun ta
sarısı getirmek için bir hazırlığı var mıdır? 

Sayın Bakandan bu iki sorunun cevabını 
rica edeceğim. 

nan arsa, Türkiye Vakıflar Bankasının arsası-
dır. 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Kimden alın
mıştır Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Celâl Bayar'dan... Evet 
burada satılıyor, gayet tabiî. Başka yer yok. 
Bundan daha pahalı yerlere biz girdik. Baktık, 
pahalı bulduk, almadık. Türkiye Vakıflar 
Bankası iki senedir bu bölgede bina yapmak için 
arsa arıyordu. Çünkü oraya nakletmek kararın
dayız; akını öyledir, ticari merkez oraya gide
cektir. Bizden başka, bizden evvel oraya git
mek teşebbüsünde bulunan bankaların umum 
müdürlükleri - arz ettiğim gibi - İş Barkası da
hi vardır. Biz de her halükârda bugünkü ye
rimizden çıkacağız, çünkü sığmamıza imkân 
yoktur ve Ankara'da bizim girebileceğimiz baş
ka bir bina da mevcut değil, gidebileceğimiz 
başka bir semt de mevcut değildir. Bunun he
sabını her zaman açıkça verebiliriz. Muamele, 
gayet itina ile yapılmış bir muameledir. 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Sayın Ba
kandan bu hususta bir soru sorabilir miyim 
efendim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, soruların 
zamanı gelecektir. 

Devam buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Sayın milletvekilleri; 

Ben Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmet
lerinin detaylarına inmedim. 1971 yılı Bütçesi
ni hazırlıyan değerli raportörler bu detayları 
raporlarında gayet güzel vermişlerdir. Ben, 
değişik de olsa, bunları tekrar ederek kıymet
li vakitlerinizi almak istemiyorum. Yalnız son 
olarak bir noktaya daha işaret ederek sözleri
mi bağlıyacağım. 

Müessesenin değerini takdir etmiş bulunan 
İktidarımız, yeni vakıfların kurulmasını teşvik 
gayesiyle de 903 sayılı Kanunun geliştirilerek 
çıkarılmasına yardımcı olmuş ve bu kanunu çı
kışından sonra - ki, kısa bir zamandır, yani ni
zamnamesinin Danıştay'dan tasdiki dahi çok 
yenidir, kısa bir zaman olmasına rağmen - 96 
yeni vakıf kurulmuştur. Bu 96 vakfın hemen 
hemen yarıdan fazlası eğitim gayesini güden, 
bizi çok sevindirici bir gelişme ile kurulmuş
tur. ümddediyoruz ki, bundan sonraki gelişme-

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruyu dinledi
niz. Buyurun. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Gerçekten de, Sayın 
Arar'ın ifade ettikleri Amcazade Hüseyin Pa-
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şa Yalısı Türk ahşap mimarisinin hakikaten öl
mez şahaserlerinden mutlaka el atılması lâzım-
gelen değerlerinden birisidir. Bunu kabul et
memeye imkân yoktur. Bunun iğin bendeni
zin bâzı teşebbüsleri oldu, fakat bu teşebbüs
lerim başarılı olmadı. 

Evvelâ, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı mül
hak bir vakfa aittir ve büyük bir arazi üzerin
de bulunmaktadır. Bunun ifraz edilerek, Yalı 
kısmının ayrılması gerekir. Çünkü diğer kısmı 
ile irtilbaıtlandırdığımız takdirde, çok yüksek 
meblâğa baliğ oluyor. Tabiî mülhak vakıf ol
masından dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
buna restorasyon bölümünden bir para sarf et
mek imkânına malik değil. Ancak o mülhak 
vakfa ait bir gelir mevcut ise - M, böyle bdr 
yüksek gelir olduğunu da zannetmiyorum, - o 
geliri bu akaarın onarılması için sarf etmek ve 
kullanmak mümkündür. 

Bir tarihte Turizm Bakanlığı ile müşterek 
bir çalışma yapalım dedik, fakat maalesef mev
zuat karşısında faydalı olamadık; yani bütçe
mizden bir para ayırıp sarf etmek imkânını 
bulamadık. 10 gün evvelki istanbul seyahatim
de mesele ile tekrar ilgilendim. Şimdi ismini 
açıklamak lüzumunu duymuyorum, zannederim 
bir bankamız bu eserin restorasyonu için gerekli 
para yardımını yapmak teşebbüsünde bulunu
yormuş. Bana müracaat ettiler. Ben mütevelli
si bulunduğum zannettiğim Sayın Muhittin 
Güven'in görülmesini, benim de kendisiyle on
dan sonra görüşeceğimi ve bu işin neticelendi-
rilmesi için Bakanlığıma düşen her hangi bir 
şey, bana düşen her hangi bir şey varsa yapa
cağımı, çünkü bu eseri iyi tanıdığımı ve haki
katen kurtarılmasını istediğimi ifade ettim. 

Mevzuat getirilmesi yolunda bir çalışmamız 
mevcut değildir. Belki bu imkânsızlıklar artık 
bizi o noktaya getirirse onu düşüneceğiz, fakat 
şîı anda böyle bir düşüncemiz mevcut değildir. 

İSMAİL ARAR (İstanbul) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandmlımıştır. 

Sayın Hüseyin Abbas, buyurun. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Ba
kan Rüstem Paşa Hanı ile ilgili sualime temas 
ettiği için vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Ekşi. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
sualimi yazılı olarak takdim ettim. 

BAŞKAN — Yazık mı cevap istiyorsunuz, 
burada mı cevaplandırılmasını istiyorsunuz? 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Siz okutursanız 
Sayın Bakan bilgi sahibi olur. 

BAŞKAN — Burada okutulmasını istiyorsu
nuz. Okutturuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Defteri Hakanî'de kayıtlı ferman kayıtların

dan sahte kayıtlar verildiği hakkında yaygın 
söylentiler vardır. Bu şekilde verilmiş ferman 
suretleri var mıdır? Varsa, mesulleri hakkında 
her hangi bir muameleye tevessül edilmiş mi
dir? 

YukardaM sorumun Sayın Bakan tarafın
dan cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ordu 

Memduh Ekşi 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Devamla) — Böyle bir şey yoktur. Bi
ze emsal verirlerse, bir şikâyet almadım, der
hal takibederiz.. 

BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Yılmaz, buyurun efendim. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Vakıflara 

ait bâzı gayrimenkullerin satışa çıkarılması o 
çevre halkı tarafından yadırganmaktadır. An
cak, bu satışın ciddî gerekçeleri olabilir. Ama, 
halka bu satışı haklı göstermek için, aynı böl
gede, aynı çevrede bâzı sosyal tesislerin yapıl
masının faydalı olacağı kanısında olduğumu 
belirterek soruma geçmek istiyorum. 

Bu konuda Sayın Bakan bir prensip kararı 
ialmayı düşünürler mi? 

Daha somut örnek vermek isterim. Meselâ 
Nazilli'de bâzı gayrimenkuUer Vakıflar tara
fından satışa çıkarılmıştır. Nazilli halkı bu sa
tıştan elde edilecek meblâğ ile Nazilli içinde 
bir öğrenci yurdu ve buna benzer sosyal tesis
ler yapılmasını isterse, o zaman bu satış bir 
haklılık kazanır. Bu prensibe Sayın Bakan il
tifat buyururlar mı? 

ikincisi: Bundan 2 - 3 sene evvel, demin 
değindiğim konuda'bir yazılı soru önergesi ver
miştim, bu önergeme cevap aldığımı hatırlamı
yorum. Acaba Sayın Bakan cevaplandırdı da 
benim elme mi geçmedi, yoksa unutuldu mu 
Bunu öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Devamla) — Sayın Başkan, sıaıtıışlarm 
bâzı bölgelerde yadırgandığı da olabilir. Biz 
satışlarımızda şuna dikkat ediyoruz: Sattığı
mız yerin iktisadi değeri ve vakıf yönünden 
vakfa temin edeceği bir menfaat bulunmamalı. 
Bugün bulunmamalı, yarın bulunması ihtimali 
olmamalı. Yani yarın değerlenme ihtimali ve 
istidadı olan bir gayrimenkulu de biz satmı
yoruz. Üstelik, yeni tatbikini düşündüğümüz 
bir şey var; gelişen, büyüyen kasabalarımızda 
ve şehirlerimizde, o şehir ve kasaba sınai kal
kınma ve sair bakımından bir istikbal vadedi-
yorsa, ilerde vakfı temsil etmek üzere orada 
satmak değil, gayrimenkul satınalmıak. 

Arız ettiğim gibi, köyde, kentte dağınık 
arazi var. Bunu köylüye oüzi fiyatla kiraya ve
riyoruz. Ne köylü memnun, ne biz memnunuz. 
Biz para alamayız memnun değiliz, köylü de 
kirada durduğundan dolayı memnun değil. Ne 
onu, ne Vakıfları sıkmıyacak bir takdiri bedel 
ölçüsü içerisinde bunun köylümüze intikalini 
faydalı bulduk ve bâzı bölgelerde, arz ettiğim 
gibi Eskişehir Çifteler Bölgesinde olduğu gibi, 
büyük bir tatbikat yaptık. Sayın Yılmaz'ın 
bölgesinde bunu zeytinlik satışları suretiyle ya
pıyoruz; iktisadi ünite teşkil etmiyen, iktisadi 
değeri olmayan beş on zeytin.. Çünkü bu zey
tin mülkiyeti bambaşka bir şey. Yani, sizin ta
pulu arazinizde benim malım, zeytinim olabi
lir, bana ait zeytinlik alabilir, işte o dağınık 
beş on zeytini satmak suretiyle bunları tasfiye 
ediyoruz. Aydın bölgesinde 1969 yılında bir 
hayli tatbikat yaptık, 1970 yılında biraz daha 
imsak ile hareket ettik. 

Şimdi, Sayın Yılmaz bilirler, bütçede tahsi
si varidat sistemi olmadığı için, bir bölgeden 
yaptığımız satışı aynı bölgeye yatırım olarak 
götüremiyoruz. Eğer öyle yapar isek ne olur? 
Eğer öyle yaparsak, Türkiye'nin birkaç tane 
vilayeti bütün bu yatırımların hepsini siler, 
süpürür, alır ve biz, ne Edirne'ye işhanı yapa
biliriz, ne Amasya'ya işhanı, ne Sivas'a işhanı 
yapabiliriz.. Mümkün değildir. Ama, Nazilli ko
nusundaki talepleri hakikaten yerindedir. Na
zilli büyük, kent olma istidadında olan bir ka
sabamızdır. Şu anda, Nazilli'ye programda bir 
şey var mı, yok mu bilemiyorum ama, Aydın'a 

bir işhanı yapma hususunda çalışmalarımız 
var. Nazilli bir istisnai yer işjgal edebilir mi; 
onu inceleteceğim. 

Sayın Yılmaz'ın ikinci konu hakkındaki so
rusunu anlıyamadım. Eğer bu cevap ne ise, 
verilmemişse ben onu tacil edeyim. BelM kaba
hat bizdedir, belki gelmemiştir, bir şey olmuş
tur. 

Hangi konuda idi efendim? Onu ben anlıya
madım, özür dilerim,. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Nazilli'de 
satılan gayrimenkuller konusunda idi ve yıllar 
çabuk geçiyor, 2 veya 3 sene önce idi. Şu anda 
kayıtları yok, fakat cevabını aldığımı hatırla
mıyorum. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Bir sorunun 3 sene ge
cikmemesi lâzım. Millet Meclisi Başkanlığı bizi 
devamlı ikaz eder. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — BeM de 
cevap verilmiştir. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Yorulmaz, •buyurun. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

iSayın Başkan, son zamanlarda Türk siyaset lü-
ıgatına «yakınlara verilen kredi yolsuzluğu» 
diye bir tâbir girmiştir. Sayın Bakan bu konu
da cevap verirlerken, kendilerinin mensup bu
lunduğu, başında bulundukları teşkilâtın ban
kası tarafından da krediler verildiğini ve bu 
kredilerden dolayı da birtakım memurların iş
ten alındıklarını belirttiler. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Kredi değil efendim. 
Kredi dolayısiyle değil, yolsuzluk dolayıısiyle. 

CENG4ZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Yolsuzluk dolayısiyle, tamam. 

Ayrıca, bu kredilerin de tahsili yönünden 
teminata bağlandığını belirttiler, «endişemiz 
yoktur» dediler. Meselâ, «1971 in filân ayında 
bunlar ödenecektir» diye tarih verdiler; hatı
rımda kaldığına göre aynen böyle söylediler. 

Şimdi bendenizin merak ettiğim husus şu; 
evvelâ, şu krediler veya yolsuzluk konusunda, 
verilmiş olan kredinin teminata bağlanış şekli, 
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o memurların isten alınmalarından evvel mi 
temin edilmiştir, yoksa sonra mı temin edilmiş
tir? ilk kesimde bunu istirham ediyorum. 

Şayet, evvelden temin edilmişse, yani o me
murlar zamanında bu temin edilmişse, memur
lar neden işten alınmışlardır? Çünkü ortada 
bir yolsuzluk olmuyor? Ama, bunun aksi, me
murlar işiten alındıktan sonra veya bu işe el 
konulduktan sonra, memurların ihmali nedeni 
ile bu krediler temin edilemeyecek şekilde ve
rilmiş ise, o zaman bu muamelenin adına «kre
di yolsuzluğu» derler mi, demezler mi? Bunun 
tesbiıtini ve tescilini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Tabiî biz burada bir hu
kukî münakaşa yapmıyoruz. Yalnız bahsetmek 
istediğim bir kredi meselesi değildir, bir yol
suzluk meselesidir, tefrik ediniz. Kredi olduğu 
takdirde, şube limitini aşması hailinde İdare 
Meclisinden geçer. O zaman sorumluluk İdare 
Meclisine gelir. Bu muamele yolsuzluk muame-
lesidir diyorum, kredi muamelesi değildir ve 
yolsuzluğu yapan memurlar hakkında takibat 
yapılmıştır ve o yolsuzluğun miktarı ölçüsünde 
de, hattâ ondan daha fazla da teminat temin 
edilmiştir. 

CENG4ZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sonradan mı temin edilmiştir? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Gayet tabiî sonradan 
efendim. Daha evvelden teminat temin edilmiş 
olsa, bunun adına kredi denir. Sonradan temin 
edilmiştir. 

Bu bankalar ve krediler konusundaki hassa
siyeti anlıyorum. Her bankadan her devirde 
birtakım krediler alınır verilir. Her bankanın 
alacak hesaplarında bunlar görülür, zamanın
da tahsil edilir. Tahsil edilmiyenleri bulunur 
konkordatoya gider. Bunlar görülmüş şeyler
dir ve halen ticari hayatta bunlar mevcuttur. 

Çok daha derinlemesine bilgi isterseniz, on
ları da takdim ederiz, ama zannetmiyorum ki, 
bu derinleme bilgiden ne siz faydalananınız ne 
biz... 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Hasan Tosyalı, zatıâüniz şahsınız adı
na söz istiyorsunuz. Gerçi şahsı adına söz isti-
yenlerin 5 nci sırasında isminiz kayıtlı ise de, 
yeterlik önergesi gelmiş bulunduğu için size 
söz verme imkânına sahip değilim efendim. 

Son söz grup adına istenmiş olduğu için sa
yın Çakır, buyurunuz efendim. 

HİLMİ TÜRKMEN (İçel) — Ama söz sıra
sı bendenizde, grup adına söz istedim. 

BAŞKAN — Zatıâlinize de aynı gerekçe ile 
söz veremiyorum efendim. 

Buyurun Sayın Çakır.. 
HİLMİ TÜRKMEN (içel) — Sayın Başkan, 

grup adına istiyorum, şahsım adına değil. 
BAŞKAN — Daha önce istenmiş olduğu 

için Saym Çakır'a söz vermek mecburiyetinde
yim efendim. 

HİLMİ TÜRKMEN (içel) — Saym Baş
kan, biz de grup adına istedik. 

BAŞKAN — Saym Çakır da grup adına söz 
istediler efendim. 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Ben 
sıramdan vazgeçtim, arkadaşıma veriyorum. 

BAŞKAN — Evet verebilirsiniz. Buyurun Sa
yın Türkmen. 

D. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN 
(İçel) — Sayın Başkan ve muhterem milletve
killeri ; 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, söz süreniz 10 
dakikadır efendim. Saat 11,17; buyurunuz. 

D. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, 
Demokratik Parti Grupu adına Vakıflar 

Umum Müdürlüğünün 1971 malî yılı Bütçesi mü
nasebeti ile burada bir konuşma yapmıştım. Bu 
konuşmamda, Vakıflar Umum Müdürlüğü ile 
alâkalı birçok iddialar vardı. Sayın Bakan bu 
iddialarımın bir kısmına temas ettiler, bir kıs
mına her nedense temas etmediler. Temas ettik
leri kısımlar çok enteresandı. Benim iddiaları
mın insafsız ve hazin birer iddia olduğunu söy
lerken, aynı iddiaları ne garipti ki, Sayın Ba
kanda burada kabul etmek mecburiyetinde kalı
yordu. Bilmiyorum ki, bu ifadeleriyle tezada 
düştüğünün farkında mıydı? 

Bendenizin ecdat yadigârı tarihî kıymeti 
haiz vakıf, müesseselerinin gayesinde kullanıl
madığını, bunlardan bir kısmının tamamen gaye-
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sinin dışında bir ticari müessese, hattâ bir kıs
mının danshane, meyhane ve kumarhane ola
rak kullanıldığını ileri sürmüştüm ve bu mev
zuda da İstanbul Haseki Külliyesini bir misâl 
olarak ortaya atmıştım. Sayın Bakan Haseki 
Külliyesi ile birlikte Edirne Rüstempaşa Ker
vansarayına da temas ettiler. Rüstempaşa Ker
vansarayının bitirildiğini, 1971 yılı içersinde iş
letmeye açılacağını söylediler. Yalnız işletmeye 
açılırken hangi mânada işletileceğimi, ne şekilde 
işletileceğini burada ifade etmediler. 

Malûmuâlileriniz külliye; ilim, irfan ve kül
tür tahsil edilen müesseseler demektir. Bunlar 
ecdadın bu mevzua tahsis etmiş olduğu vakıf
lardır. Gayesi; tahsili ilim, tahsili irfandır. Bu
gün bu müesseselerde tahsil yapmak imkânı 
yoksa da, aynı müesseseler, üniversitelerimizde, 
üniversite olmıyan vilâyetlerde de orta kısım 
tahsilde bulunan talebelerimiz için son derece 
müsait, elverişli yurtlar olarak kullanılabilirdi. 
Neden acaba, ecdadın bize güzide yadigârı olan 
bu müesseseleri, böyle yetişen genç neslin, tah
sile devam eden fakir, yoksul, son derece zaruri 
ihtiyaçlar içersinde çırpman bu zavallıların yeri 
olarak tahsis etmiyorlar da tamamen bunun dı
şında modern mânada bir meyhane, modern mâ
nada bir kumarhane şekline sokuyorlar? İşte 
benim iddiam budur. 

Sayın Bakan buna temas ederken çok entere
san bir şey söylediler; «Efendim, Haseki Kül
liyesini keşke daha önceden araştırmış ve onun 
daha önceki halini bilmiş, dile getirmiş ol
saydınız...» dediler. Ben daha önce milletve
kili değildim arkadaşlar. Bu kürsüde konuşma 
salâhiyetini de haiz değildim. Haseki Külliye
si ele alındıktan sonra mevzuu bu kürsüye ge-
fcirddm. Sayın Bakan; Haseki Külliyesinin da
ha önceki durumunun tamamen izbe, tamamen 
bir kısım berduşların, bir kısım serseri takımı
nın yeri - yurdu olduğunu ve âdeta bir fuhuş 
bataklığı halinde çalıştığını söylediler. (A. P. 
sıralarından «Fuhuş mu?» sesi) Aynen.. Zabıt
larda vardır tetkik edebilirsiniz beyefendi. 
Sonra Sayın Bakanın namı hesabına söz söyle
mek salâhiyetini haiz değilsiniz, onun için lüt
fen dinleyin. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz efen
dim. 

D. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN 
(Devamla) — Fuhuşhane olarak devam ettiğini 

söylediler. Doğrudur.. Benim buna bir itira
zım yoktur, öyledir belki, fakat bugün ne 
olarak devam etmesi inaksaldı ile imar edilmek
tedir? Benim arzu ettiğim şey bu. Belki o 
zaman fakir, cebinde parası olmıyan kimsele
rin fuhuşhanesi olarak çalışıyordu, ama bugün 
de cebinde doları, cebinde parası olan modern 
beylerin modern fuhuşhanesi ve meyhanesi ola
rak mı çahşacajk? İşte ben bunu ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın Bakan gayesinin dışında kullanılan bir 
kısım Vakıf müesseselerini burada söylediği
miz zaman, buna cevabolarak; «Efendim, 
yalnız biz bunu kullanmıyoruz;» bir ikincisi de, 
satıldığını ve satıldıktan sonra da üzerinde 
başka şeylerin yapıldığını söylediğimiz zaman, 
«Bütün bunların vebali bize ait değildir. Bü
tün bunlar yalnız bizim iktidarımızı iltizam 
etmez» dediler. Ben o kanaatte değilim. 50 -
;60 sene evelinden beri hata varsa, kötülük var
sa, devam edip gelmekte ise, iktidara gelen sa
lahiyetli Hükümet ve Hükümet üyeleri bunu 
hata olarak, kötü olarak kabul ediyorsa tasfi
ye etmesi icabetler. Belki eskiden vardır, ama 
tasfiye etmiş midir veya etme yoluna tevessül 
etmiş midir? 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, 2 dakikanız 
kaldı efendim. 

D. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN 
(Devamla) — Peki efendim, toparlıyorum. 

Bir de mazbut vakıf camilerinde imamlık ve 
müezzinlik vazifesi yapan kimseler 057 sayılı 
Kanundan istifade ederek, yani Personel Kanu
nundan istifade ederek maaşlarını almakta, fa
kat bunun yanında halen mülhak vakıflara 
aidolan bir kısım camilerde vazifeli imam ve 
müezzinler 300 küsur lira maaşla çalıştırılmakta
dır. Vakıflar İdadesine bağlı olduğuna göre, 
bu mağduriyetin, -ki, bu bir mağduriyettir, 
giderilmesi lâzımdır- bu mağduriyetin gideril
mesi yolunda bugüne kadar ne gibi adım atmış
lardır, Sayın Bakandan bunu da ayrıca öğren
mek istiyorum. 

İkinci defa huzurlarınızı işgal ettiğim için 
hepinize teşekkürlerimi sunar, saygı ile huzur
larınızdan ayrılırım. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Komisyon adına söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Komisyon söz istiyor, buyurun 
efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara.) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu husus Bütçe Komisyonunda da müzakere 
edilmiş olduğu için, zabıtlara geçmesi bakımın
dan Komisyon adına söz almış bulunuyorum. 

Edirnede'ki Rüstempaşa Vakfı otel olarak 
açılacaktır. Müzakeresi yapılmıştır. Arkadaşı
mız otel olarak açılmasını eğer anlattığı mânada 
alıyorsa, bu talkdir kendilerine aittir. Sırf za
bıtlara geçmesi bakımından huzurunuzu işgal 
ettim. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çakır, size söz hakiki 
doğmuş bulunuyor, görüşmek istiyor musunuz 
efendim? 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. Saat 11,28 efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA HU

LÜSÎ ÇAKIR (İzmir) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan, fazla işgal etmiyeoeğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Grup adına ve şahıslar adına yapılan konuş

malardan sonra Sayın Bakan cevaplar verdi. 
Bu cevaplarına teşekikür ederim. Yalnız bâzı 
hususlarda tatmin olmadığımızı ifade etmek is
teriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sizler de Sayın Bakanın konuşmasını dinledi

niz. Bu konuşmasında, bilhassa Vakıflar Ban
kasından verilen krediler mevzuunda ileri sür
düğümüz hususlara verdiği cevap bizim görüş
lerimizin ve bizim konuşmalarımızın yerinde ol
duğunu tamamen teyidetmiştir. Yalnız Bakan 
biraz daha küçümsiyerek, rakamları biraz da
ha düşürerek ele almıştır. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Ne ise onu verdik, resmî 
rakamları verdik. Düşürme diye bir şey olur 
mu? 

O. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA HU
LUSİ ÇAKIR (Devamla) — Bakan, birinci ola
rak, İdare Meclisi teşekkülünde, «Eski bir 
parti olmaları dolayısdyle İdare Meclisinin na
sıl teşekkül ettiğini bilmeleri lâzımdır.» sözünü 

sarfetti. Biz de idare Meclisinin nasıl teşekkül 
ettiğini, kanunun maddelerini sıöyliyerek, ka
nunun açık hükmünü açıMıyarak ifade ettik, 
ama bunu işletme tarzımı da ele aldık ve «İyi 
ellerde, iyi elemanlar getirildiği zaman parti
zanlıktan, yabanlıktan, hemşehrilerin getirilme 
gayretinden uzaküaşüidığı zaman Banka verimli 
çahşmıştır ve memlekete faydalı hizmetler yap
mıştır» diye arz ettik, ama bugünkü durumunu 
da, bugünkü idare Meclisinin teşekkülünü de 
ele aldığımız zaman, idare Meclisine kimlerin 
getirildiğini şöyle sıraladığımız zaman; parti
zanlığın da, hemşehriliğin de, ülküdaşlığm da 
bu İdare Meclisi teşekkül ederken kullanıldı
ğını ve bunların da, yine konuşmaımızda arz et
tiğimiz gibi, belirttiğimiz ğilbi, kendilerine, ya
nanlarına ve kendilerini bu işe getirmiş olan 
velinimetlerine hizmet ettikleri görülmüştür. 
(A. P. sıralarından «Allah Allah» sesleri) «Al
lah Allah»ı yok efendim. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA HU
LUSİ ÇAKIR (Devamla) — Buyurun, ben 
size söyliyeyim, damadına kredi verildiğini id
dia ettim idare Meclisi üyesinin, Sayın Bakan 
açıildıyaJb'ildiler mi? Evet, damadıma kredi verir
ken idare Meclisinden geçmiştir muamele, 11 
milyon beyefendi.. Ve 11 milyonluk yine bir 
kredinin idare Meclisi üyesinin ortak olduğu 
bir şirkete verildiğini hepimiz biliyoruz, Bakan 
da bunu kabul etti. (A. P. sıralarından, «yok 
öyle, karşılığı varsa olur» sesleri) 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Etmiyorum, yoktur.. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA HU
LUSİ ÇAKIR (Devamla) — Karşılığı sonra
dan temin ddümiştir, Bakanım da ifadesi budur 
beyefendi. 

Demirel'in kardeşlerine teminatlı kredi ve
rildiğinden bahsettiler. Niçin verilmiştir acalba? 
Nic/in milyonluk krediler başka sahalarda kul
lanılmıyor da idare Meclisi üyelerinin yakın
larına ve ortak olduğu şirketlere, Başbakanın 
kardeşlerine Veriliyor? Niçin başka yerde arsa 
bulunmadı da Demokrat Partinin ileri gelenin
den, Celâl Bayar'dan arsa alınıyor? Bunların 
hepsinin zihinlerde istifham yarattığı bellidir 
arkadaşlarım. 
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Bir araştırma mevzuu yapacağız, A. P. ikti
darı zamanında Vakıflar Bankasınnı, Vakıflar 
'Genel Müdürlüğünün kıymeltli arsalarını satmak 
suretiyle, desteklemesiyle ayakta durduğunu 
tekrar ifade ediyorum. 

(Muhterem arkadaşlarım; 
Her müesseseyi olduğu gibi, bu müesseseyi 

de A. P. maalesef partizanlığı ile, kayırmaları 
ile ve yaranlarına peşkeş çekmesiyle müşkül 
duruma sokmuştur, kritik duruma sokmuştur. 
Bizi, Bakanın vermiş olduğu izahat tatmin et
memiştir. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. 

(Sayın Başkanlığa 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe görüşme

lerinin kifayetini arz ve teklif ederim. 
tSelçuk Gümüşpala 

Manisa 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Müderrisoğlu, buyurunuz efendim. 

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

Aşağıdaki söyliyeceğim hususlar söylenme
diğinden ve söylenmesine de lüzum olduğun
dan müzakerelerin kifayetinin aleyhindeyim. 

Şöyle ki: Bütün memleketimizdeki vakıf 
tarihi eserlerin sayısı 20 binin üzerindedir. Bu 
eserlerin çoğu, Malazgirt Zaferinden sonra 
Anadolu'yu bir Türk Vatanı haline getiren ve 
bu yeni vatanlarını mimarî şaheserleri ile süs-
üyen Selçuki devrine aittir. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu; bir da
kikanızı rica edeyim. 

Her ne kadar yeterlik önergesi aleyhinde 
görüşürken, bunun gerekçelerini- belirtmek bir 
teamül haline gelmiş ise de, zatıâliniz bu ge
rekçeleri, lütfediniz kısa kısa ifade ediniz. Aksi 
takdirde konuşmanızı yapmış oluyorsunuz, bu
na müsaade edemiyeceğimi de bilmenizi rica 
ederim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — Bu 
külliyetli, pek çok, mimarî tarihimizin paha 
(biçilmez yadigârları olan eserlerin tümünü şüp
hesiz kısa zamanda, 5 - 10 yıl gibi bir zamanda 
«onarmak mümkün olmadığı söylenmediği için 
kifayeti müzakerenin aleyhindeyim. 

Yine SelÇuki ve Beyler devrinden başlıya-
rak ilkten nihayete, eskiden yeniye doğru gi
dilmek suretiyle.. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu; bir daki
kanızı rica ediyorum. Aynı şeye devam buyu
ruyorsunuz efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — 
Cümleyi bitirmeden, cümleyi söylüyorum, bu 
ısöylenJmediğl için onu da arkasından ekliyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum da efendim, gerek
çelerinizi birkaç kelimelik cümlelerle ifade bu
yurunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; Sayın Başkan kendi is
tediği şekilde beni konuşturmaya zorlamak için 
bu şekilde sık sık sözümü kesmektedir. Takdir 
edersiniız M, bir insan meramını ifade etmek 
için bir başkasının söylediği şekilde değil, ken
di düşündüğü şekilde ifadeler kullanır. Onun 
için kendisinden, benim sık sık sözümü kes
memesini ve nasıl konuşacağımı bir defa daha 
bildiğimi kendisinin de bilmesini hassaten is
tirham ederim. 

BAŞKAN — içtüzüğe aykırı davranırsanız 
sözünüzü keserim efendim. Buyurunuz. 

İBAHA MÜDERRİISOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; 

'Konya, muhtelif iç ve dış turistlerin geldiği, 
1970 te 600 bin turistin ziyaret ettiği, bilhassa 
tarihi eserlerini ziyaret ettiği bir yerdir. Bun
dan bahsedilmediği için kifayeti müzakerenin 
aleyhindeyim. 

Yine Konya'da bulunan turistik yerler ve 
sosyal, ekonomik hayatımıza tesir öden tarihî 
eserler; meselâ Akşehir'deki iplikçi Camii söy
lenmediği için kifayeti müzakerenin aleyhinde
yim. 

Nihayet Akşöhirlde Ferruh Paşa Camii,, AJ-
tmkalem Camii, Uluoami, Ermenek^te Sipas Ca
mii, Akmescit Camii, Meydan Camii, Musa Ca
mii, ve Karamanoğlu Türbesi, Ilgın'da Şıh Bed
rettin Türbesi, Pîr Hüseyin Camii, Karaman'da 
Arapoğlu Camii, Dikbaısan Camii, Hacıbeyler 
Camii, Ağa Camii, Çelebi Camii, Karabaşı Velii 
Külliyesi, Hoca Mahmut Külliyesi gibi tarihî, 
turistik eserlerin bir kısmının onarılması, ona
rılmış olması, bir kısmının da natomam onarıl
ması söylenmediği için kifayeti müzakerenin 
aleyhindeyim. 
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'BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Mü-
derrisoğlu artık efendim. 

(BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başklan, bağlıyorum, iki cümlemin söy
lenmesine müsaade edin. 

(BAŞKAN — Lütfediniz efendim, bağlayınız. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — 

Türk vatanının birer tapusu ve Türk medeni
yetlerinin çeşitli örneklerini asırlardır yaşatan 
bu ecdat yadigârlarının, yine asırlar süresin
ce yaşatılması ve varlığının korunması Cum-
Ihuriyelt Hükümetlerine düşen vazifeler olduğu 
göz önünde bulundurularak, Vakıflar İdaremi
zin daha artan bir hızla bu âbidelerin bütün 
haşmet Ve canlılığı ile Dünya Milletlerinin gfizü 
önüne çıkarılması söz konusu olmadığından 
dolayı kifayetin aleylbindeyim. 

ISöyliyeceklerimi burada bitirir, hepinizi hür
met ve sayğiyle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkişlar). 

BAŞKAN — Sayın üyeler; yeterlik önerge
sini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum efendim. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/i) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 38 081 812 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (25 200 000) lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 15 918 361 lira ki, 
toplam olarak 79 200 173 lira ödenek verilmiştir. 

IBAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 21 232 260 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge 
gelmiştir, okutuyorum. 

•Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Vakıflar Genel Müdür

lüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde 
yaptığım incelemede; Vakıflar Genel Müdürlü

ğünde mevcut memurların meslekî bilgilerini 
artırmak maksadiyle geçen yıl olduğu gibi, bu 
yıl da açılacak 6 aylık kursun her türlü genel 
giderleri için bütçenin 14.510 ncu «Kurs gider
leri» maddesine 25 000 lira ödenek konulmuş
tur. Ancak 6 aylık kursta ders verecek öğret
menlerin tahakkuk edecek istihkaklarını karşı-
lıyacak ödeneği konulmadığı gibi, Bütçede bu 
ödeneği sağlıyacak bir tertip de açılmadığı gö
rülmüştür. Hizmetin ifası ve kursta vazife sü
recek öğretmenlerin istihkaklarının ödenmesini 
teminen Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin 12.000 nci «Personel giderleri» bölü
münün 12.380 nci Sosyal Sigortalar Kurumu 
kesenek ve prim karşılıkları maddesine konu
lan ödenekten 1 lira alınarak aynı cetvelde ek 
çalışma karşılıkları, kesiminde yeniden açılan 
ders görevi ücreti 12.440 nci maddeye 1 I ra 
ödemek konulmasını arz ve teklif ederim. 

IKars Milletvekili 
iKemal Kaya 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Erzincan) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Bu okunan önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi okunan bölümü bu değişiklikle birlik
te oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 1 060 805 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 12 636 845 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 836 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Dölüm Lira 

16.000 (Çeşitli giderler 1 315 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edümişitir. 

(A/2) Yatınım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 180 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 24 620 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 ıMakina, teçhizat ve taşıt alımları 
ve onarımları 400 000 

ı(A/3) iSenmaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmıalar 1 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edümişitir. 

34.000 Malî transferler 1 005 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edümişitir. 

.35J000 Sosyal transferler 13 723 360 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edümişitir. 

36.000 Borç ödemeleri 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edümişitir. 

1 nci maddeyi eki olan oetvelleriyle birlik
te oylarınıza ara ediyorum. Kabul edenler... Et-
m'iyenl'er... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

MaJde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
'üzere 70 200 173 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 
IB — CETVELt 

Bölüm Lira 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 46 824 237 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 32 375 036 

(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

2 nci maddeyi bölümleriyle birlikte oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1971 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarih ve tahsiline 1971 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmişitir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Ka
nunu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve döner 
sermaye için tesibit edilmiş olan kadrolar 1971 
malî yılında da kullanılır. 

BAŞKAN — 4 noü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — (Geçen yıllar borçları) mad
delerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine gftre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1971 yilı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (aylıklarla igili tertiper hariç), (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(geçen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten" ödenir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satınalmıa-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN —. 6 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edümiş'tir. 

Madde 7. — (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü 
madde dışındaki diğer tertiplerde yıl içinde hu
sule gelecek gelir fazlalarım lüzumunda (A/l) 
işaretli cetvelin 14,121, 14.122, 14.520, 14.562 nci 
maddelerine ödenek kaydetmeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 
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BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz 
©diyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 1971 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere, Başbakanlığın onayı ile (500 000) 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Madde 10. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından do
ğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde, (ödenekleri 1 lira olarak 
teslbit edilmiş tertipler dâhil) (B) işareti cet
velin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını 
karşılık göstermek suretiyle (A/ l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Madde 11. — (B) işaretli cetvelin 72.400 
noü maddesinde husule gelecek gelir fazlasın
dan 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi ge
reğince açılan özel fona yatırılmak üzere (A/3) 
işaretli cetvelin 34.670 nci maddesine ödenek-
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1971 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çesi açık oyunuza sunulacaktır. Kupalar sı
ralar arasında dolaştırılacak, bilâhara kürsü 
önünde bekletilecektir. Sayın üyelerin oyları
nı kullanmalarını rica ederim. 

1971 yılı Bütçesinin, Vakıflar Genel Müdür
lüğüne, kıymetli mensuplarına ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni ederim. 

2. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) 

A) ADALET BAKANLIĞI : 
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesine ge

çiyoruz. 
Sayın Komisyon ve Hükümet?... Hazır. 
Bütçe tasarısı üzerinde gruplar ve şa

hısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini 
arz ediyorum efendim. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Mehmet Nebil Oktay, Demokratik Par
ti Grupu adına Sayın Cevat önder, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Abdullah Naci Budak, Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Kemal Kaya. 

Şahısları adına söz alanlar: Sayın 
Orhan Okay, Sayın Turhan özgüner, Sa
yın Mevlût Ocakçıoğlu, Sayın Ekrem Kan
gal, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Enver Ak-
ova, Sayın Vehbi Meşhur, Sayın Ahmet Bul-
danîı, Sayın Turgut Artaç. . 

Söz, Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Nebil Oktay'ındır. 

Buyurunuz Sayın Oktay. Saat 11,52. 
M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET NE

BİL OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan sayın 
milletvekilleri: 

Millî Güven Partisi Grupu adına yapmakta 
olduğum konuşmaya, adalete olan inancın öne
mini belirterek başlıyorum. 

Modern topluma huzuru ve güveni sağlı-
yan bir toplumun insanına rahatlık içerisinde 
çalışma imkânı veren en önemli unsur, adale
te olan inanç duygusudur. Demokratik düzenin 
sağlam temeller üzerinde kurulması ve işlemesi, 
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hukuka bağlı Devlet fikrinin zihinlerde yer et
mesi, adalete olan inancın sağlanmasına bağlı
dır. Bu inanç sağlanmamışsa, bu inanç sağlana
mıyorsa, en şiddetli müeyyideler, her şeyi et
raflıca düşünerek, her ihtimali gözeterek getiril
miş bulunan hükümler ve bu hükümleri kapsı-
yan kanunlar bir ihtiyacın, bir boşluğun zaru
ri icabı olsalar bile, o cemiyete gerekli huzuru 
ve düzeni getiremezler. 

iSayın milletvekilleri; hâkimlerin özlük iş
leri Yüksek Hâkimler Kuruluna devredildikten 
sonra, «Adalet Bakanlığının görevi kanun hazır
lamak ve bâzı idari görevler ifa etmekten öte
ye gitmez.» fikrinin yanında değiliz. 

Adalet Bakanının yargılama safhasında mü
dahale yetkisi olmamakla beraber, hazırlık tah
kikatında küçümsenmiyecek yetkileri vardır. 
Demokratik rejime, millî bütünlüğümüze yöne
len birçok hâdiseler vukulbulmaktadır. Cemiyet 
nizamını kökünden sarsacak Anayasaya aykırı 
birçok davranışlar, birbirini takalbetmektedir. 
Bu gibi davranışlarda her şeyi Cumhuriyet Sav
cıları veya Cumhuriyet Başsavcılarından bek
lemek doğru bir hareket değildir. Gerektiğinde 
Adalet Bakanı yetkisini kullanabilmeli, Cumhu
riyet savcılarını ve Anayasaya aykırı davranış
larda Cumhuriyet Başsavcısını tahrik edebilme
lidir. Bu mevzuda gereken hassasiyetin gösteril
mediği inancı içerisindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; adalete olan inancın 
yerleşmesinde icra organına düşen büyük so
rumluluk yanında şüphesiz ki, yargı origanma 
da büyük görevler düşmektedir. Anayasamızın 
7 nci maddesine göre yargı yetkisi, Türk Milleti 
adına bağımsız mahkemeler tarafından görülür. 

Anayasamızın 132 nci maddesi, «Hâkimlerin 
görevlerinde bağımsız olduklarını, hükümleri; 
kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre 
vereceklerini belirtir.» 

iDeğerli arkadaşlarım, hâkimin bağımsızlığı, 
hâkimin sorumsuzluğu demek değildir. Mevzu
atımızda yeterli hükümlerin bulunamaması; bu 
bağımsızlığı, bâzı hallerde sorumsuzluğa doğru 
(gitmektedir. Elbette ki, görevlerini büyük bir 
vazife şuuru içinde yapan yargı görevlileri ek
seriyettedir; ama bunun yanında, bu büyük ek
seriyetin yanında Anayasanın kendilerine tah
mil ettiği kutsal görevin gerektirdiği cesareti 
gösteremiyenler, bu görevin büyüklüğünü ve 
tarafsızlığını idrak edemiyenler de vardır ve 

bu gibiler çok az da olsalar, cemiyet hayatın
da tedavisi güç yaralar açarlar. Ciddî şikâyet
lere yol açan bu konu üzerinde, hassasiyetle 
durmak lâzımdır. Yüksek Hâkimler Kurulunun 
yeterli denetim imkânından mahrum bulunması, 
bu konudaki en büyük eksikliktir. Adı geçen 
kurula süratli denetim imkânının verilmesini 
temin için, geçen yıl hazırlayıp Yüce Meclise 
takdim etmiş bulunduğumuz kanun teklifinin, 
biran önce meclislerden geçerek kanunlaşmasını 
bu sahadaki bir büyük boşluğun giderilmesi ba
kımından temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, adaletin inandırıcı ol
ması kadar, süratli olması ve fakir halk kütle
lerinin, haklarını rahatlıkla aranabilecekleri 
ucuzluk içerisinde icra edilebilmesi de, üzerin
de önemle durulması gereken bir meseledir. 

Adaletin süratli işlememesi, vatandaşı en çok 
ıstıraba sevk eden ve büyük şikâyetlere yol açan 
bir konudur. Acilen halledilmesi tedbir alınma
sı gereken bir konudur. 

Adaletin yavaş işlemesinin, mahkemelerin 
hükme çok geç varabilmelerinin nedenleri çe
şitlidir. Şüphesiz ki, bu nedenlerin başında, lü
zumsuz formalitelerle dolu Ceza ve Hukuk Usu
lü hükümleri gelir. Geçen yılda, bütün grupla
rın tenkitlerine konu olan bu hususun, Meclise 
sevk edildiği belirtilen Hukuk ve Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunu tasarılariyle halledil
diğini görmekten memnuniyet duyacağımızı ifa
de etmek isteriz. 

Adaletin süratle intacedilememesi nedenle
rimden bir diğeri de, mahkemelerin teşekkül 
tarzı ve çoğu yerdeki hâkim eksiklikleridir. 
Şu âna kadar, üç beş büyük şehir istisnasiyle, 
Türkiye'nin hiçbir yerinde ihtisasa göre mah
keme kurmak imkânı tam olarak sağlanamamış
tır. 

Türkiye'nin birçok yerlerinde bir Asliye 
Mahkemesi, iş Mahkemesi sıfatiyle, icra Mah
kemesi sıfatiyle, hattâ Tapulama Mahkemesi sı
fatiyle görev yapmak mecburiyetinde kalmak
tadır. Bu durum; mahkemenin bırakınız ek gö
revlerini, asli görevlerini dahi lâyıkı ile yapa
maması, büyük iş hacmi altında bunalıp kal
masına sebebiyet vermektedir. 

işleri ağırlaştıran, vatandaşı bezdiren bu 
durumdan, müstakil iş Mahkemeleri, icra Tet
kik Hâkimlikleri, Tapulama Mahkemeleri ve iş-
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lerin yoğun olduğu merkezlerde İkinci Ağır 
Ceza Mahkemeleri açmak imkânları aramak su
retiyle kurtulmak lâzımdır. Bu temennimiz kar
şısında; haklı olarak, mahkeme açmak kolay
dır ama, bu mahkemelere lüzumlu hâkimi bul
mak zordur, hattâ mümkün değildir denebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün mesele burada
dır. Bırakınız kurulacak müstakil mahkemelere 
hâkim bulmak, yaşama şartları iyi olan vilâyet
lerin dışındaki yerlerin mevcut mahkemelerine 
dahi, teminatlı ve tecrübeli hâkim göndermek
te büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bunun 
en önemli sebebi, adalet mensupları arasında 
imtiyazlı bir zümre yaratmaktan başka hiçbir 
faydası olmıyan coğrafi teminattır. 

Hâkim, her türlü siyasi baskının ötesinde 
olmalıdır. Bunun aksini tasavvur dahi etmek 
mümkün değildir. Bu itibarla; hâkimi çeşitli 
tesirlerin dışına çıkaran siyasi ve malî teminata 
evet diyoruz. Ancak; bir hâkimi ölünceye kadar 
en iyi yerde bırakan, diğerine ise; hayatı bo
yunca bu yeri ancak hayal etme imkânı veren, 
mahkemelere hâkim bulmak imkânını selbeden, 
asli görevlerin yardımcı hâkimlerle ifasına se
bebiyet veren, geri kalmış bölgelerimize, vilâ
yetlerimize tecrübeli hâkim göndermek imkânı
nı büyük ölçüde yok eden coğrafi teminata ha
yır diyor; İstanbul, Ankara, İzmir ve emsali vi
lâyetleri bâzı yüksek dereceli hâkimlerin adeta 
daimî ikametgâhı haline getiren bu eşitsizliğe, 
mahkeme bağımsızlığına halel gelmeksizin Ana
yasanın 142 ve 143 ncü maddelerinin ruhuna uy
gun olarak âdil bir çare bulunması gerektiğine 
inanıyoruz. 

Adaletin süratli icrasını önliyen; Ceza ve 
Hukuk usullerinde mevcut aksaklıklar, mahke
melerin teşekkül tarzı, hâkim eksikliği gibi arz 
ettiğimiz sebepler yanında, sonuçlanan işlerin 
Temyiz Mahkemesinde ve özellikle iş hacmi faz
la olan bâzı dairelerde çoğu zaman yıllarca bek
lemesi de, adaletin ağır işleyişinde ayrı bir se
bep teşkil etmektedir. Hükme bağlanan ihtilâf
ları muhtevi dosyaların Temyiz Mahkemesinde 
uzun zaman beklemesi ciddi şikâyet konusudur 
ve adalet icrasının ağır gidişini daha da ağır
laştırmaktadır. 

Temyiz Mahkemesi bünyesinde yeni daireler 
ihdas etmek suretiyle, iş hacmi ağır olan daire
lerin yükünü dağıtmakta zaruret olduğu kana
atindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Temyiz Mahkemesinin 
adaletin çabuk icrasını güçleştiren bu tarafına 
değinmişken, çoğu zaman ciddî ve haklı şikâ
yetlere konu olan; işlerin kabarıklığından ola
cak, son zamanlarda artış gösteren gerekçesiz 
kararlara da, bir çare bulunmasının çok gerek
li olduğunu ifade etmek isterim. Taraflardan 
birinin hayatını, hürriyetini ve çoğu zaman ya
şama sebebini ilgilendiren bir hükmün, iki, üç 
kelimelik mucip sebep gösterilmek suretiyle 
onanması veya bozulması bu onama ve bozul
ma haklı da olsa, tarafların vicdanındır tatmin 
edici ve âdil olucu olmak hüviyetini ihraz ede
memektedir. Hukuk usulünde kararların gerek
çeli olacağına dair hükümler vardır, ancak ye
terli değildir. Daha kesin, yeterli ve âmir hü
kümler getirmek suretiyle bu boşluğu doldur
mak lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, Adaletin pahalı icrası, 
maddi imkânlardan yoksun vatandaşı birçok 
hallerde hakkını aramak imkânından mahrum 
etmekte, onu adalet kapısından uzaklaştırmak
tadır. 

Mevzuatımızda adlî müzaharet müessesesi 
mevcudolmakla beraber; bu müesseseden isti
fade muayyen bâzı şartlara, lüzumsuz formali
telere, kısa sürede alınması çoğu zaman güç 
mahkeme kararına bağlandığından, yoksul va
tandaşın istifade imkânlarını asgariye indir
mektedir. Çok lüzumlu ve sosyal adaletin gere
ği olan bu müesseseden istifadeyi, suiistimal 
edilmiyecek bir hale, basit ve kolay bir hale ge
tirmenin, âcil bir ihtiyaç olduğuna inanmakta
yım. 

Sayın milletvekilleri, 

Adalet Bakanlığı bütçesi dolayısiyle, geçen 
yıl tenkidlerimize konu olan ve lüzumuna işaret 
olunan çocuk mahkemeleri kurulmasına dair 
tasarının, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Kanu
nu tasarılarının Meclislere sevk edildiğini Büt
çe Karma Komisyonu raporundan öğrenmiş bu
lunuyoruz. Büyük çaba gösterilmek suretiyle 
hazırlanmış olduğu söylenen ve büyük bir ihti
yaca cevap vereceği muhakkak olan bu tasarı
ların Meclise sevk edilmesinden memnuniyet 
duyduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, gelişme halinde olan 
memleketimizin çeşitli ihtiyaçlarına, değişen ve 
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çoğalan ihtiyaçlarına cevap vermekten birçok 
yönlerden uzak kalan Medeni Kanunumuz üze
rinde ilerlediği söylenilen çalışmaların da, ça
buklaştırılarak biran evvel sonuçlandırılmasını 
ve Meclise sevk edilmesini temenni etmekteyiz. 

Tapulama Kanununda geçen yıllarda yapılan 
bâzı değişiklikler, dâvaların çabuk intacında 
önemli bâzı faydalar sağlanmışsa da; tapulama 
tesbitive komisyon kararlarına, tapulama dâ
valarına, hak sahibi olmıyan kişilerin suini
yetle vâki müdahalelerini önleyici hüküm ve 
müeyyidelerin getirilmemiş bulunması, bu dâ
vaları yıllarca sürüncemede bırakmakta; hak 
sahibini, biran önce hakkına kavuşmak im
kânından. yoksun, kılmaktadır. 

Hak sahibi olmıyan şahısların çeşitli mak
satlara matuf müdahalelerini önliyecek ted
bir ve müeyyideler getirmek suretiyle, Tapu
lama Kanununda bu ve buna benzer değişik
likler yapılmasının faydaları büyük olacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'mizde; he
nüz kadastrosu yapılmamış, küçümsenmiyecek 
mikyasta arazi mevcuttur. 15-20 yıldan beri 
dâva konusu olmalarına rağmen, kadastro ih
tilâfı halledilmemiş binlerce dosya mevcut
tur. Kadastro faaliyetinin bu derece uzun yıl
lar sürmesine ve ihtilâfların uzayıp gitmesi
ne Tapulama Kanununun yukarda arz ettiği
miz eksikliği yanında yeteri sayıda müstakil 
tapulama mahkemelerinin bulunmayışının veya 
bulunsa bile, bu mahkemelere muayyen bir 
tecrübe ve ihtisasa ihtiyaç gösteren hâkimin 
tâyin edilemiyerek, yetki ile idare ©dilmek 
nin büyük payı vardır. 

Ayrıca, tapulama faaliyetine ayrılan öde
neğin ihtiyacın çok altında olmasının veya 
lüzumu anında gönderilememesinin de faaliyetin 
aksamasında büyük hissesi vardır. Bu yüzden 
birçok tapulama mahkemeleri kısa bir süre 
çalıştıktan sonra, yılın büyük bir kısmında 
faaliyetlerini tatil etmek mecburiyetinde kal
maktadırlar. Mahkemelerin görev ifasını güç
leştiren bu vakıa karşısında, Adalet Bakanlı
ğının dikkatini, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl 
da çekmek iseterim. Buna benzer şikâyetler 
diğer mahkemelerimiz için de varittir. Bilhas
sa her yıl suçsütü ödeneği olarak bütçeye 
konulan miktar ihtiyacın çok altında kaldı

ğından, savcı ve yargıçlarımız en önemli an
larda vasıta bulamamak, görevi ifada, olaya 
el koymada gecikmek gibi bir durumla karşı 
karşıya N gelmektedirler. Adalet mekanizmasını 
rencide eden ve vasıta sahibi vatandaşı ad
liyeye karşı alacaklı duruma sokan, yargı 
organlarının ağırlığı ile telifi imkânsız bu kö
tü tatbikata son vermek, bütçeye gereği kadar 
ödenek koymak çareleri mutlaka bulunmalı
dır'. 

Sayın milletvekilleri; 
Memleketimizin birçok il ve ilçelerinde yar

gı görevi, kira ile tutulmuş, normal çalışma 
imkânlarından mahrum, vatandaşa güven ve 
saygı vermekten uzak köhne binalarda ifa edil
mektedir. Bu durumu maddi imkânsızlık ile 
izah etmek mümkün değildir. Zira, bu binala
ra ödenmekte olan fahiş kira bedellerinin üç 
beş yıllık toplamı ile ihtiyaca cevap verebi
lecek bir binanın yapılması imkân dahilinde
dir. 

Adliye binalarının demirbaş ve mefruşat 
durumu da Türkiye'de hüküm süren israfta
ki adaletsizliğin, adalet daireleri aleyhine iş-
liyen belirli bir örneğidir, ifa edilen göre
vin ciddiyetiyle bağdaşması münıkün olmıyan 
bu eksikliğin ciddî bir programla ve en kısa 
sürade halledilmesi halisane temennimizdir. 

Cezaların infazı sırasındaki ve infazından 
sonraki korunmayı düzenliyen ve cemiyetimiz 
için cidden çok büyük önem arz eden Patro
naj kanunu tasarısının meclislere sevkedile-
rek biran önce kanunlaşması da samimi düek-
rimiz arasındadır. 

647 sayılı Kanunun getirmiş olduğu yeni 
infaz sistemi, açık ve yarı açık ceza evlerinin 
azlığı sebebiyle tam olarak tatbik edilememek
te, müşahede ve sınıflandırma merkezleri ta
rafından açık ve yarı açık ceza evlerine tefrik 
edilenler uzun bir süre beklemek mecburiye
tinde bırakılarak, kanuni haklarından mahrum 
kalmaktadırlar. Büyük faydalar sağlıyan yeni 
infaz sisteminin tatbiki bakımından açık ve 
yan açık ceza evleri adedinin artırılmasında 
gösterilecek gayret büyük bir hizmetin ifası 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de halen iki 
aded çocuk ceza ve ıslah evi ile, üç aded çocuk 
ceza evinin bulunuşu dikkat çekicidir. Ço-
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cuk oeza evlerinin azlığı sebebiyle suculu ço
cukların ummi ceza evlerinin bir koğuşunda 
barındırılması, diğer suçlularla irtibatın ta
mamen kesilememesi yüzünden, çeşitli mah
zurlar doğurmaktadır. Bu mahzurların gide
rilmesi için çocuk ceza evlerinin çoğaltılması 
âcil bir sosyal ihtiyaç olarak kendisini hisset
tirmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi 

münasebetiyle, Personel Kanununun görüşül
mesi sırasında da üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz bir konuya işaret etmeden geçme
nin mümkün olmadığı kanısındayım. Bu konu, 
adliyemiz yardımcı personelinin, özellikle za
bıt kâtipleri, icra memurları, ceza evi persone
li ve diğer personelin, içinde bulundukları çok 
açık haksızlıkla ilgilidir. Bu personelin insan 
takatini aşan, mesai üstü gayretleri olmadan, 
en tecrübeli hâkimlerin elinde bile adalet ci
hazını normal ölçüler içerisinde, vatandaşın 
işini kolaylaştırıcı ölçüler içerisinde işletmek 
mümkün olamaz. 

Bu personelin başka memur gibi saatlere 
göre ayarlanmış bir mesaisi yoktur. Gecesi 
yoktur, gündüzü yoktur, lüzumunda pazarı 
tatili, bayramı yoktur. 

Personel Kanununun müzakeresi sırasın
da, adliyemizin bu yardımcı personelinin hiç 
değilse, emniyet mensupları için öngörülen 
statüden faydalalandırılmasmı istemiş; talebi
mizin is'af edilmemesi karşısında, iş güçlüğü ve 
riski zammı ile ilgili maddeye bir fıkra ilâ
vesi suretiyle bu maddeden mutlaka istifade 
etmeleri ve bu suretle mağduriyetlerinin Ön
lenmesi için gereken çabayı sarf ettik üzüle
rek ifade edeyim ki o zamanki gayretlerimiz 
bir semere vermedi. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, üç dakikanız var. 
Hatırlatırım.. 

NEBİL OKTAY (Devamla) — ikinci on da
kikamız var Sayın Başkan. 

Ortada, aksi iddia edilemiyecek bir haksız
lık vardır. Bu haksızlığın en kısa süre içeri
sinde telâfisi, cidden mağdur durumda olan 
adliyemizin en büyük yardımcılarının bu ce
fakâr memurlarımızın hak ettileri ücret sevi
yesine çıkarılmaları yürekten temennimizdir. 

— 569 

19 . 2 . 1971 0 : 1 

Sayın milletvekilleri; geçen yıl kurulan ve 
bu yıl da faaliyetini devam ettirmekte olan 
partilerarası komisyon, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun terekküp tarziyle ilgili bir durumu 
ele almış; bu kurula mensup bâzı üyelerin 
Parlâmento tarafından seçilmekte olmasının 
sakıncalı olduğu hususunda ittifak ederek 
Anayasanın 143 ncü maddesinin değiştirilme
sine karar vermiştir. 

Çeşitli söylentilere yol açan, güven sarsıcı 
haller ihdas eden ve kısa bir süre için de olsa 
hâkimlerimizi politikanın içine sokan bu hale, 
madde değişikliğine en kısa sürede gidilmesi 
suretiyle, son verilmesinin temennilerimiz ara
sında olduğunu belirtirken, hâkimlerimizin bü
yük ekseriyetinin haklı şikâyetlerine konu 
olan, yine bu madde ile ilgili bir hususu da 
Adalet Bakanlığının ve Parlâmentonun dikka
tine arz etmek isterim. 

Anayasanın 143 ncü maddesi, Yüksek Hâ
kimler Kuruluna seçilecek üyelerin birinci sı
nıf hâkim olmasını şart koştuğu gibi, bunları 
seçecek hâkimlerin de birinci sınıf hâkim ol
malarını öngörmüştür. Yüksek Hâkimler Ku
rulu gibi bir müesseseye birinci sınıf hâkimle
rin seçilmesi elbette ki, o müessesenin görmek
te olduğu çok önemli görevlerin sonucudur ve 
bunda büyük isabet vardır. 

Ancak, Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerini 
seçecek hâkimlerin de birinci sınıf olmaları 
şartını haklı bir sebebe istinat ettirmek hiçbir 
suretle mümkün değildir. Böyle bir durum bi
rinci sınıf hâkimler ve onların dışında kalan 
hâkimler gibi iki ayrı zümre yaratmaktadır. Ka
naatimizce, seçme hakkını daha alt sınıflardan 
başlamak suretiyle genişletmek, hâkimler ara
sında imtiyazlı bir zümre yaratan, tabiatta 
çeşitli şikâyetlere yol açan bu seçim şekline 
daha âdil bir yön verecektir. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Şu dakikadan itibaren ikinci tur hakkınızı 
kullanacak mısınız efendim? 

NEBİL OKTAY (Devamla) — Kullanıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

NEBİL OKTAY (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, adalete olan inanç duygusu, mahke
melerin yavaş işlemesinin nedenleri, mevcut 
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mevzuatımızdaki eksiklikler, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun teşekkül tarzı, seçim tarzı ve diğer 
bâzı noksanlar hakkındaki görüşlerimizi bu 
şekilde ifade ettikten sonra; muhterem Parlâ
mentonun huzurunda bir noktaya daha işaret 
etmek isterim: 

Değerli arkadaşlarım, bu da, tatbikatta bir 
çok masum kişilerin haksız yere, lâyik olma
dıkları halde müstahak olmadıkları cezalarla 
karşı karşıya bırakan bir tatbikattır. Bu tat
bikat, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunumuzda-
ki tercümanlık meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle geri kal
mış bölgelerde, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 
bölgemizde kâfi eğitim imkânlarına mazhar ol
mamanın neticesi olarak tercümanlık müesse
sesine, hemen hemen her dosyada, müracaat 
edilmektedir. Mahkemeler bunu nasıl yapmakta
dır?. 

Mahkemeler orada hazır bulunan mübaşiri 
yeminli tercüman olarak çağırmakta ve din
lemekte ve bu durum cidden çok büyük haksız
lıklara sebebiyet vermektedir. 

Çoğu zaman tercüman, sanığın veya şahi
din kullanmakta olduğu dile kâfi derecede va
kıf olmadığı için yanlış tercümeler yapmakta; 
veya bizatihi kendisi Türkçenin inceliklerine 
vakfı olmadığı için yanlış tercümeler yapa
bilmektedir. Tatbikatını bizzat müşahede et
miş bir arkadaşınız olarak, bunun zararla
rını birçok defalar müşahede etmiş bir arka
daşınız olarak, bu durumun ıslah edilmesinde 
mutlaka zaruret olduğuna inanmaktayım. 

Mahkemelerin emri altına, Türkçeye vakıf 
veya sanığın veya şahidin dilini konuşmaya 
vakıf ehliyetli ve kadrolu tercümanların tâ
yininde mutlaka zaruret vardır. Aksi halde, 
bir tek kelime yüzünden, icabında hâdisey
le hiçbir ilgisi olmıyân şahsın mahkûmiyeti ci
hetine gidilebilmekte ve bu, büyük adli hata
lara sebebiyet vermektedir. 

Bu durumu da muhterem Parlâmentonun 
ıttılaına arz etmekte ve Adalet Bakanlığı tara
fından bir çare bulunmasını dilemekte zaruret 
gördüm. 

Görüşlerimi vaktin müsaadesi nisbetinde 
arz etmiş blımuyorum. Yüce Parlâmentoya say
gılarımı sunarım. (M. G. P. sıralarından alkış
lar.) 
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BAŞKAN — Söz, Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Cevat Önder'indir. 

Buyurunuz Sayın Önder. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 malî yılı Büt

çe kanunu tasarısı üzerindeki açık oylama işlemi 
devam etmektedir. Sonradan teşrif eden sayın 
üyelerin oylarını kullanmalarını rica ederim. 

Buyurunuz Sayın Önder. Saat 12,28 efen
dim. 

D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
(Erzurum) — Değerli Başkan, sayın arkadaş
lar; 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grupu adına 
huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Anayasamız Devletimizin niteliklerini belir
tirken; Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına 
dayanan millî, demokratik, lâyik ve sosyal bir 
hukuk Devleti olduğunu bildirmektedir. Yıllar
ca uğraştığımız halde, bir türlü Başbakana öğ-
retemediğimiz bir gerçeği tekrar dile getirmek 
lüzumunu hissetmekteyiz. 

«Hukuk Devleti» demek, «Kanun Devleti» 
demek değildir. Var olan düzeni koruyan, hattâ 
onu, korumakta bile acze düşen, sadece yaptığı 
kanunlara uymaktan başka bir endişe taşımıyan; 
hattâ güçsüzlüğü, liyakatsizliği, beceriksizliği 
sebebiyle mevcut kanunları dahi tatbik edemiyen 
Devlet, kanun Devleti de olamaz. Bugün Tür
kiye şeklî mânada bir kanun Devleti, söz de bir 
hukuk Devletidir. 

Hukuk Devletinde hiç kimse bütün varlığı 
ile ne Devletin, ne bir sınıfın, ne bir zümrenin 
ve ne de bir ferdin kayıtsız şartsız emrinde, 
idaresinde ve vesayetindedir. Hukuk Devletin
de, eski bir Türk halk deyimiyle; «Kula kul 
olmak» yoktur. Hukuk devletinde ihtiyacı, lü
zumlu. olanı değil; bunlarla birlikte âdil olanı 
da kanunlaştırmak ve uygulamak lâzımdır. 

Seçilme veya iktidarda her ne pahasına olur
sa olsun kalma endişe ve maksadiyle her vası
tayı mubah gören; eline geçen iktidar imkânla
rını istismar eden iktidar sahibinin bulunduğu 
memleketlerde hukuk devleti telâkkisi, bir fa
zilet rejimi olan demokrasi soysuzlaşmaya baş
lar. 

Liyakat kazanmadan yüksek mevkiler elde 
etme ve haksız servet edinme hırsı siyaset adam
larını ve hattâ bütün fertleri türlü suiistimale, 
ahlâksızlığa, çirkinlik irtikâbına sevk eder Ka-
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nun karşısında eşitlik bir nazariyeden ibaret ka
lır. Tıpkı bugün Türkiye'de olduğu gibi, 

Yargı organlarında hak ve adalet aramak ye
rine ihkakı hak meşruluk kananır. Tıpkı bu
günkü Türkiye'de olduğu gibi; 

Adalet, hak ve iştiyak ve idealinin yerini lâ
fız ve şekil alır. Kanun kaideleri, kelime kalıp
larının inhisarına girer. Hukuka bağlı Devlet 
hukuk ve adalet ruhunu kaybeder. Ciddiyet, 
çalışkanlık, namus ve ahlâk alay mevzuu olur. 
Tıpkı bugün Türkiye'de olduğu gibi. 

Bu, sosyal ve siyasi bir hastalıktır. Bu has
talığa tutulan cemiyetler iflah olmazlar. Demok
ratik Parti, teşhis ettiği ve bu sebeple ortaya 
çıktığı bu siyasi ve sosyal hastalıkla mücadele 
edecektir. 

Demokratik Parti, hukuk devletinin tabiî 
bir icabı olarak hukukun ve Anayasanın üstün
lüğü prensibine inanmaktadır. Partimiz inan
dığı ve takibettiği millî ve şahsiyetli siyasetin 
gereği olarak, riyakârlığı, dalkavukluğu, yalan
cılığı, yüzsüzlüğü Devlet hayatından, siyasi ba
yatımızdan, parti hayatından kovuncaya kadar 
mücadelesine, artan bir güç ve şevkle devam 
edecektir. 

Sayın arkadaşlar, Adalet Bakanlığı Bütçesi 
münasebetiyle bu genel düşüncelerimizi kısaca 
arz ve izah ettikten sonra gelelim adalet hizmet
lerinin bugünkü durumuna : 

Bugün Türkiye'de adaletin ucuz, kolay ve 
süratli sağlandığını iddia etmek mümkün değil
dir. Bu yüzden milletimizdeki hak ve adalet 
duygusu gittikçe za'fa uğramaktadır. Hak ara
mak için yargı organlarına gitmektense adamı
nı bulma, yetkiliyi görme, aracı, simsar kullan
ma veyahut da hak aramaktan vazgeçme; yari 
haksızlığı sineye çekme daha fada revaç bul
maktadır. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına su
nulan, takdirle karşıladığımız raporuna da ifads 
edildiği gibi, Adalet Bakanlığının merkez teşki
lâtı için tedvin edilmiş özel bir kuruluş kanunu 
mevcut değildir. Halen Adalet Bakanlığı 1327 
tarihli bir nizamname ile idare edilmektedir. 

Mahkemeler hakkında bütün teşkilât hüküm
lerini ihtiva eden bir kanun da henüz mevcut 
değildir, tik dereceli mahkemeler 1340 tarihli 
bir kanunla idare edilmektedir. Yargıtay için 
çıkarılan Yeni kuruluş Kanunu ise kifayet et-
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memektedir. Yeniden hazırlanan tasarı ile Mec
lislerimizde uyumaktadır. 

Adalette kolaylığı ve sürati sağlıyacak usul 
hükümleri henüz tedvin edilmemiştir. Gerek 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve gerek
se Hukuk Usulü Muhakameleri Kanununda ya
pılması icabeden değişiklikleri muhtevi tasarılar 
da Meclislerimizde maalesef beklemektedir. 

Medeni Kanunun yeniden ele alınması, zama
nın icap ve şartlarına göre düzenlenmesi zama
nı da çoktan geçmektedir. 

Çocuk mahkemeleri de henüz kurulmamıştır. 
Çocuk suçlularının özel bir ihtimam ve bakım 

ile yargılanmalarını, cezalarını çekenlere ayrı ve 
özel muamele yapılmasını zaruri görmekteyiz. 
Bu konuda da çok geç kalınmıştır. 

Noterlik Kanununun da biran evvel çıkarıl
ması zarureti aşikârdır. 

Cezaların infazı sırasında ve infazından son
raki korunmaya, yâni patronaja ait tasarının 
ve ceza evlerinin iç ve dış korunmasının tek 
elden idaresi için hazırlanan ceza infaz kurum
lan koruma tasarının da konunlaşması gecik
mektedir. 

Partimize göre, meşru, hukukî, kanuni ve 
fiilî iktidarların kaynağını; demokratik, hür, 
gizli oy ve açık tasnif esasına dayanan yargı 
denetimi altında yapılan serbest seçimler teşkil 
eder. Bugünkü seçim sistemi Ve önseçim, dene
me veya yoklama adları altında ifade edilen 
aday tesbiti usulleri millî bünyemize uymamak
tadır. Bunlar, siyasi haytımızın denej ere olma
sına vesile olmuşlardır. Aday tesbiti usullerinin 
anormalliliği sebebiyle yenilenen veya müddetin
de yapılan seçimlerde meydana gelen meclisler, 
milletten taze güçle gelmiş, zinde heyetler olmak
tan uzak, bitmiş, tükenmiş, yorulmuş şahıs
ların meydana getirdikleri, heyetler halini al
maktadırlar. 

Siyasi Partiler Kanununda, Anavasava, hu
kukun temel ve genel ilkelerine aykırı hüküm
ler vardır. Demokratik Parti. e*erek secim ka
nunlarında, gerekse Siyasi Partiler Kanununda 
gerekli değişikliklerin biran önce yapılmasına 
taraftardır. 

Hukuk devletinde, kanun karşısında hiçbir 
şahıs veya zümrenin imtiyazı yoktur. Devletin 
itibarı ve demokrasinin bekası için her iktidarın 
kanun hâkimiyetini ve kanun önünde eşitliği 
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sağlaması lâzımdır. Vatandaşlarda, kanunların 
mutlaka ve herkese tatbik edileceği inancı ol
mazsa, «yapanın yanma kâr kalıyor», düşün
cesi hâkim olursa, kanunsuz hareketler tevali 
edip gidecektir. 

Milletimiz, bugün bu inanç ve hukuk buh
ranı içinde bulunmaktadır. Partimiz, geçmişte 
vuku bulmuş siyasi olaylar dolayısiyle, bu olay
lar içinde bulunmuş şahısların seçilme hakkı 
gibi, bâzı tabiî ve siyasi haklardan mahrum bıra
kılmalarını, modenr hukuk devletinin genel 
persensiplerine de, kanun karşısında eşitlik 
prensiplerine de aykırı bulmaktadır. Binaena
leyh, mevzuatımızdaki bu gibi anormal hüküm
lerin süratle kaldırılmasını istemektedir. 

Partimiz, hâkimlerinin bağımsızlığı prensibi
ne, bunun neticesi olarak hâkim teminatı mües
sesesinin lüzumuna inanmaktadır. 

Beri taraftan teminat müessesesiyle bağım
sızlığı korunan hâkime karşı, vatandaşın da ko
runması şarttır. 'Görevini kötüye kullanan, ta
raf tutan, vazifesini ihmal eden, görevinde ehil 
olmıyan hâkime karşı vatandaşın da teminatlı 
olması lâzımdır. Yüksek Hâkimler Kurulunun 
denetim bakımından müessir bir duruma getiril
mesi zaruretine Demokratik Parti olarak inan
maktayız. 

1969 yılında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 
ile göreve başlıyan Türkiye Barolar Birliğinin 
müspet ve müsmir çalışmalarını takdirle takibet-
tiğimizi belirtmek isteriz. 

Başkent Ankara için bir adalet sarayı ya
pılması, âcil bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Sosyal, ekonomik, kültürel şart ve yenilik
lere uymıyan kanunları yeniden gözden geçir
mek suretiyle, Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu 
yıllarında olduğu gibi, yepyeni bir şevk ve 
heyecanla bir kodifikasyon hareketini başlat
mak zamanı çoktan gelmiştir. 1961 Anayasası
nın tatbikinden sonra vazife ve yetkilerinin hac
mi hayli daralan ve değişen Adalet Bakanlığının 
görevinin bu olması lâzımgeldiği kanaatini taşı
maktayız. 

Demokratik Parti olarak, ilk mahkemelerle 
Yargıtay arasında ikinci bir kaza kademesinin, 
yani bölge istinaf mahkemelerinin kurulmasını, 
bu suretle Yargıtaym yükünün azaltılmasını, 
adalette sürat ve teminatın sağlanması bakımın
dan zaruri görmekteyiz. 
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Yeni tedbirlerden, kanun boşluklarının dol
durulmasından bahsedildiği şu günlerde akla 
gelen ilk sual şudur: Mevcut kanunlar, mev
cut tedbirler uygulanamaz veya uygulanmam 
iken, yeni tedbirleri, yeni kanunları kim, nasıl 
uygulıyacaktır. 

Bugün Türkiye'de can, mal emniyeti yoktur, 
asayiş yoktur. Türk vatandaşı tedirgindir. «Ya
rın ne olacaktır.» endişesi içindedir. Devleti
miz tam bir anarşi, tam bir kaos içindedir. Dev
letimiz binbir meçhul içinde, meçhullere doğru 
gitmektedir; bu gidişin sonu yoktur. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Önder. 
Oyunu kullanmamış sayın üye var mıdır 

efendim?.. Lütfen oyunu kullanmıyanlar acale 
buyursunlar. 

GEV AT ÖNDER (Devamla) — Herkes, 
her müessese aklını basma toplamak mecburi
yetindedir. Geç kalınmakta, hem de pek geç 
kalınmaktadır. Ateş bacayı sarmıştır, bu gidişe 
çare bulmak lâzımdır. Parlâmento bu buhrana 
çare bulmalıdır. Skandallar Devleti, buhran 
ve yaran Devleti yerine geçecek, gerçek mâna
da, hukuka bağlı, fazilet Devletinin özlemi için
de cümlenizi Demokratlar adına saygı ile selâm
larım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adnıa Sayın 
Abdullah Naci Budak, buyurun efendim. 

Açık oylama işlemi bitmiştir, lütfen kupayı 
kaldırınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA ABDTJLLAH NACİ 
BUDAK (Artvin) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, 

1971 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
C. H. P. Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunmaktayım. 

Türk halkının hak ve adalet duygusu çok 
köklüdür. Tarih boyunca kurduğu devletlerde 
Türk birliği, Türk toplumunun dirliği, Türk 
Devletinin gücü her şeyin üstünde adalete da
yanmıştır. Türk halkının adalete bağlığı, ve say
gısı; Devletin adalet sağlama yeteneği ile oran
tılı olmuştur, 

Onun için herkesin hak duygusunu tatmin 
eden sağlam ve adaletli bir hukuk düzenine her 
zamandan çok bugün ihtiyacımız vardır. Ulusun 
birliğinin güçlü, Devlete inancın tam olmasının 
en başta gelen şartı da adalete inancın sağlan
masıdır. 
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Sayın milletvekilleri, 
Anayasamız, hak ve adalete inancın tam ol

ması için bağımsız yargı erkini kabul etmiş; 
yargı, yargı organları, yargıç ve, savcılar hak
kında çıkarılması gerekli yasaların niteliğini 
üçüncü bölümde tâyin ve tesbit etmiştir. 

Adalet Bakanlığı, Anayasamıza g*öre yasa
lar bakanlığı durumunda kalmıştır. Teşkilât 
kanunu yapılırken bu ilke esas alınmalı, yasa
ların çıkışında Adalet Bakanlığı bünyesindeki 
ilmî kurullardan f aydalanılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı, yasalar bakanlığı niteli
ğine gelmiştir. Yargı organları, yargıç ve sav
cıların g'örevleri ve özlük isleri tamamen Hükü
met ve Adalet Bakanlığı görevi dışında kalmış
tır. Buna rağmen kendi kuruluş yasasını yap
mamış, Devlet içindeki önemli yerini almamış 
ve fonksiyonunu kaybetmiş durumdadır. Ana
yasa dışı yasalarla asıl görevi dışında yetkiler 
toplamak sevdasındadır. 

Örneğin, savcıların özlük işleri hakkında 45 
sayılı Kanunda yapılan değişiklik... Savcıların 
özlük işlerini düsenliyen yasanın çıkışındaki 
zorlamalar canlı olarak hafızalardadır, iptali 
için Anayasa Mahkemesine başvuran 0. H. P. 
Grupu 3 savcı, 4 Adalet Bakanlığı temsilcileri
nin sayılarının savcılar lehine değiştirilmesini 
de kâfi görmemektedir. 

Biz, Anayasamızın 137 nci maddesine uygun; 
savcılar kuruluna yeni bir bölüm eklenmesi ve 
kararname yetkisinin de Yüksek Savcılar Kuru
luna verilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, 

Yasaların tam uygulanmas1 için ülkemizin 
sosyal, ekonomik, kültürel yönden süratli kal
kınmasına yardımcı olacak şekilde yeni hukuk 
düzeninin kurulması gereğine inanmaktayız. 

Anayasamız, üçüncü bölümünde yargı ilke
lerini tesbit etmiş ve bu ilkelere uygun teşkilât 
yasalarının çıkarılmasını öngörmüştür. 

Mahkemelerimizin teşkilât yasaları biran ön
ce çıkarılmalıdır. Bu yasada, mahkemelerin 
görev ve yetkileri, işleyişleri, yargı usulleri 
yeniden düzenlenmeli, hak sayiine yol açmıyacak 
sürat sağlanmalıdır. 

Sulh ve asliye mahkemelerinin görev ve yet
kileri yeniden düzenlenmeli, günün koşullarına 
uygun hale getirilmelidir. 

Bidayet mahkemeleri ile Yargıtay arasında 
istinaf mahkemeleri kurulmalıdır. Bu suretle 
Yargıtayda iş azalacak, iş çıkarma yarışı yerini 
içtihat birliği sağlama çabası alacaktır. 

Hazırlık tahkikatı, teminatlı savcılar ve on
lara bağlı adli zabıta tarafından yürütülmelidir. 
Bu yolda yasalar yapıldığında suçların ve suç
luların tahkikinde özel yetişmiş kişiler kullanıl
mak suretiyle olay seri ve âdil aydınlığa kavu
şacaktır. İlk tahkikat kaldırılacak, adalette 
sürat sağlanacaktır. En önemlisi de suçta zabı
tanın tek taraflı kullanılması önlenecektir Bu 
suretle noksan ve kasdî tahkikat ile suç ve 
suçluluk kişilere yüklenemiyecek, yargı önüne 
hakiki suçlular çıkacak, yasalara uygun ceza
lar mutlaka tatbik edilecektir, iktidar tarafın
dan haksız ve kasdî Anayasa nizamına ve yargı 
erkine yapılan ithamlar önlenecektir. 

Halkçı ve devrimci hukuk düzeninin kurul
ması için sosyal hukuk sigortası kurulmalıdır. 
Fakirlikten hak arıyamama sakıncası ortadan 
kaldırılmalıdır. Hak aramada mümkün olan 
ucuzluk sağlanmalıdır. 

Adalette sürat, ucuzluk ve birlik sağlanma
dığı takdirde halkta saygı ve inanç azalmakta, 
bu da ihkakı hakkı haklı gösterecek şekil al
maktadır. Hakkın ve adaletin Devlet tarafın
dan sağlanamıyacağı inancının sakıncaları ise 
sayılmıyacak kadar çoktur. 

Sayın milletvekilleri, 
Yargıtay teşkilât yasası biran önce çıkarıl

malıdır. Yasalarda daireler içinde ve arasında 
ve genel kurullarında kısır çekişmelere son ve
recek sihhatli ve süratli karar çıkarmayı sağlı-
yacak kurallara yer verilmelidir. Bu yasa çıkışı 
beklenmeden, iş çokluğu nazara almarak yeteri 
kadar daire adedi artırılmalı, dâvaların sürat
le Yargıtaydan çıkması sağlanmalıdır. 

Memuru Muhakemat Kanunu kaldırılmalı, 
yargıç niteliğindeki kişilerle bölge idari mahke
meleri kurulmalıdır. Bu suretle memurun zanlı 
durumda kalması önlenmelidir, idari yargının 
ve yargının kesinleşmesi senelerce sürmekte, şi
kâyet edilen memura yargı neticesine kadar kuş
kulu gözlerle bakılmak ve iç huzurundan yok
sun bırakılmak cezası çektirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 

Yüksek Hâkimler Kurulu bünyesinde Denet
leme Kurulunun kurulmasına öncelik sağlanma-
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lıdır. Bâzı yargıçlarda var olan özerkliğin so
rumsuzluk olduğu fikri kaldırılmalıdır. Şikâyet 
hakkı korunmalı, tahkikat çok süratli yapıl
malı ve neticelendirilmelidir. 

Yargıç, Anayasanın aradığı özellikler, yargı 
haklıma verdiği kıymetler göz önünde tutularak 
denetlemeye tabi tutulmalıdır. 

Yüksek yargı organlarına, yani Anayasa 
Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna, Ya
sama Meclislerinden üye seçilmesi usulüne son 
verecek Anayasa değişikliği konusunda geçen 
yıllarda alınan prensip kararının biran evvel 
uygulama alanına sokulması gereğine inanmak
tayız. 

Yargıçlar Kanunu derhal çıkarılmalı, savcı
lara da, bu 'kanunda yargı erkinin vazgeçilmez 
unsuru olarak yer verilmelidir. 

Artık Hukuk Fakültesini bitirmek yargıç 
olmanın tek şartı olmamalıdır. 

Staj müddeti ve şekli düzeltilmeli, stajı bi
tirenlerin müstakil karar yerine de ve tek ha
kimli mahkemelerde işe başlamaları önlenmeli
dir, 

Yargıçların atanma ve yer değiştirmesi coğ
rafî teminata bağlanmalıdır. 

Yargıçların hukuk düzenindeki yeri ve öne
mi nazara alınarak özel hayatını toplum yara
rına, düzenleyici kurallara yer verilmelidir. Dev
let de yargıç için hiçbir fedakârlıktan kaçınma
malıdır. 

Noterlik Kanununun çıkarılması hızlandırıl
malı ve noterlik devletleştirilmelidir. Noterli
ğin Devlet eliyle kişi zenginelştirme yolu ol
ması önlenmelidir. 

Yüksek Meclise sevk edilen tasarıda staj, üc
ret, tâyin şekilleri tes'bit edimiş, noterliğin, hu-
kuikî işlemlerin belgelendirilmesi görevini yap
tığı belirtilmiştir. Bu haliyle de noterliğin dev
letleştirilmesi gerekçesi bizzat tasarıda yer al
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, 

îcra memuru, başkâtip ve zabıt kâtipleri için 
meslek okulları açılmalıdır. Zira bu meslekler
de özel bilgi ve ihtisasa ihtiyaç vardır. 

Kararları infaz eden, itirazları kararla neti
celendiren icra memurları, altında imzası olmı-
yan kararın, 'karar sayılmayan zabıt kâtipleri 
yargı erkinde özel yerleri olan memurlardır. 
Bu durum da, meslek okuluna zaruret duyul

ması, Personel Kanununda özel yer verilmesi 
hususlarındaki C. H. P. Grupunun görüşünün 
ne derece isabetli olduğunu doğrulamaktadır. 

Yan ödemeler için Personel Kanununda de
ğişiklikler düşünen Hükümetin icra memuru, 
başkâtip ve sabit 'kâtipleri ile cezaevi müdürü, 
memurları ve gardiyanlarının durumları da 
mutlaka düzeltilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti 

«Millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
Devleti» dir. 

Böyle bir Devlet düzeninin kurulmasını sağ
layıcı yasalar zorunlu olduğu kadar, yasaları-
mızdaki bu ilkelerle başdaşmıyan kurulların 
da ayıklanması da gerekir. 

Anayasamızın öngördüğü müddetli yasaları 
bile hasırlayıp Yüksek Meclise sunmayan bir 
Hükümetten ve onun Adalet Bakanından, Ana
yasaya yasaların uygunluğunu beklemek bey
hudedir. 6 yıllık A. P. iktidarında bu yolda 
bir çalışma yapılmaması ve Yüksek Meclislere 
sevk edilmemesi de iddiamızı doğrulamaktadır. 

Adalet Bakanlığında, derhal uzman hukukçu
larla birlikte sosyologların, iktisatçıların ve ta
rihçilerin de katılacağı bir komisyon kurulmalı
dır. Bu komisyona, çalışmalarını kısa zamanda 
tamamlayabilmesi için gerekli imkânlar sağlan
malıdır. Bu komisyon : 

Belirli konularda dâva çokluğunun sosyal, 
ekonomik, kültürel veya yönetsel nedenlerini 
inceliyerek toplumda hu dâıvalara yol açan 
hastalıkların, düzen bozukluklarının teşhisinde 
yardımcı çalışma yapmalıdır. 

Bu hastalıkların tedavisi, düzen bozuk
luklarının giderilmesi, toplum yapımızla ve 
hızlı kalkınma isterleriyle hukuk düzeninin 
arasındaki çelişkilerin ortadan.; kaldırlıması 
yollarım gösterir çalışmalar yapılmalıdır. 

Bütün mevzuatı gözden geçirerek Anayasa
mızın öngördüğü sosyal hukuk devleti ile hu
kuk düzeninin arasındaki çelişkileri saptaya
cak ve bu çelişkileri gidermek üzere yapılması 
gerekenleri ortaya koymaya çalışmalıdır. 

G-erlçek demokrasi ile Anayasamızın tanıdığı 
düşünce özgürlüğü, düşünce ve kanılarını ser
bestice yayma hakiki ile çelişen kuralları ya
salarımızdan ayıklamaya çalışmalıdır. 
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(Bu komisyonun çalışmalarını camamh-
yaibilm>esi için gerekli imkânlarla donatılarak 
varılan sonuçlara göre hukuk düzsnimiz&e /e 
mevzuatımızda gerekli değişiklikler süratle 
Adalet Bakanlığınca tasarı haline getirilip 
Büyük Meclislere sunulmalıdır. 

Yasalarımız dil yönünden de yeniden in
celenmeli, yasalarda dil "birliği sağlanmalı, 
öz Türkçeye yer verilmelidir. 

ıSaym milletvekilleri,, 
Yasalarımızın sayısı 9 200 ü aşkındır. 23 

Nisan 1920 den 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 
7 430; 27 Mayıstan 1901 e kadar 375, 1961 
den heri de 1 345 ten i azla yas'a yapılmıştır. 
Üç holümde yapılan yasalar her seferinde 
yeniden numara almıştır. Bu suretle numara 
ile yasa tanımlanmamaktadır. 

İmparatorluktan kalma ve yürürlükte ou-
lunan yasa ve fermanlar davardır. 

Yasalardan bir çoğu kendisinden önceki 
yasaları veya kurallarını kaldırmıştır. Bâzı 
yasalarda da <#>u yasaya aykırı rj?asa ve ku
rallar yürürlükten kaldırılmıştır.» kuralını 
kabul etmiştir. Hangi yasanın veya hangi yasa 
kuralının yürürlükten kaldırıldığı da açıkça 
anlaşılmaz hal almıştır. 

ıBu yüzden yasa uygulayıcıları çok aorluk 
çekmekte, yasa yapılırken yeni çelişkilere dü-
şülmektedir. 

Hükümet, 4 seneden beri devam eden olay
lara uygulanacak yasaların yokluğundan bah
setmiş; bir ay önce yasayı bulmuş ve hukuk 
dışı uygulama bahtsızlığına düşmüştür. 

Uyguladığı yasalara rağmen yeniden aynı 
olaylar için yasa çıkarmak yolunu haksız ola
rak aramaktadır. 

Belirtilen s akıncıların önlenmesi için yü
rürlükte olan yasaların tespitinin yapılması 
v© yasa numaralarının ikiz ve üçüz durumdan 
kurtarılması gereklidir. 

Adalet Bakanlığında kurulacak bir daire, 
Ibu düzenlemeyi yapmaya derhal başlamalı, ya
salar yapılırken sistematik ve ilgili yasalar 
hakkında uygunluk sağlıyacak bilgiler bu 
daireden temin edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Adalet Bakanlığı kendi teşkilâtının ve teş

kilât da çalışanların huzur içinde olmasını 
sağlayıcı tedlbir almalıdır. Mahkemelerde, 

duruşma salonları, hâlkim odaları, kalem çok 
kere mahallin en bakımsız ve kifayetsiz bi-
nalarındadır. Duruşmalar yargıç odasında 
yapılmakta <bu yüzden de alenilik prensibi 
zedelenmektedir. 

Ankara ve istanbul gibi en hüiyük şehir
lerde Adliye bmalarmm kifayetsizliği, 2 veya 
3 yargıcın bir o'dada oturduğu, duruşma gün
lerini Jıafta günlerini aralarımda bölerek tâ
yin ettiklerini, ve mahkeme arşivinin yoklu
ğundan bahsedersek taşra taşra hakkında kâfi 
ibilgiye sahilböluruz. kanısındayız. 

Mefruşattan yoksun adliyelerimizde yazı 
makinası dahi ihtiyacı karşılyacak miktarda 
değildir. Bâzı adliyelerde müftülükteki yazı 
makinalarmdan itsifade edildiği görülmüştür. 

Suçüstü ödeneği kâfi miktarda gönderil
memekte, vasıta sahipleri otopsilere dahi git
memekte veya varlıklı nakliyeciler istediği 
fiyatla adliyenin işlerini görmekte, yargıç 
ve savcı halk gözünde çok sakıncalı olan 
borçlu durumda, bu yüzden gözükmektedir
ler. 

Mahkemelerde adlî sicil inanılır şekilde 
tutulmadığından, sanığın sabıka kaydının 
celbi için aylarca dâva uzamaktadır. Bu du
rum önlenmeli, her mahkeme veya 'ağır ceza, 
merkezinde sıhahtli adlî »içil tutulmalıdır. 

Adlî tıp tek resmî 'bilirkiışililk görevi yapan 
müessesedir. Karara çok önemli etkisi var
dır. Bu müessesenin ehemmiyetine göre, ihti-
yaçiları karşılanmalı, Türkiye'ye cevap veren 
müessesenin kadrosu genişletilmeli, üyeleri
ne maddi ve mânevi yönlerden görevlerine uy
gun durumlar sağlanmalıdır. Adlî tabiplikler 
ıslah edilmeli, kadro ve gereçleri takviye edil
melidir. 

Sayın milletvekilleri,, 
ıCeza ve tevkif evleri ödeneksizlik yüzün

den perişan'dır. Çok kes 100 yataklı ceza 
evinde, 200 kişi yatırılmakta, ıslah evi nite
liğinden çek yeni suçların ihtiyat haline gel
diği bir yer olmaktadır. 

Ceza evleri ıslah edilerek, hükümlü ve tu
tukluların insanca yaşamasını sağlayıcı, top
luma daha iyi, daha yararlı insan yetiştirici 
kurum haline getirilmelidir. 

Ceza evlerinde kalkınma plânlarına uy
gun insangücünü değerlendirici ve smaileşmcyi 
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Hızlandırıcı nitelikte kurslar açılmalı, eğitim 
plânları uygulanmalıdır. 

Hükümlüler tahliye edildiğinde kolayca iş 
bulma ve çalışma olanağına kavuşturulmalı
dır. 

Çocuk ıslah evleri genişletilmeli, tutuklu ço
cukların dahi büyüklerle birarada bulunmasını 
önleyici tedbirler alınmalıdır. 

Ceza ve tevkif evlerinde çalışan müdür ve 
memurlarla, gardiyanların gördükleri vazifele
rin zorluk ve ehemmiyeti takdir edilmelidir. 
Birçok suçlu kişilerle birlikte vazife görenlerin, 
zabıtadan aşağı görev yapmadığı aşikârdır. Ce
zaevi müdürünün emrinde cezaevini dıştan ko
rumakla görevli kişilerle, içeride görevli olan ki
şiler arasındaki farklı durum düzeltilmelidir. 

€ezaevi müdür ve memurları ile gardiyan
lara özel kurslar gösterilmeli, terfi imkânları 
sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Avukatlık Kanunu ile barolar çoğaltılmış, 

Barolar Birliği kurulmuştur. Bu kuruluş kısa 
zamanda varlığını hukuk yönünden göstermiş
tir. Önemli konularda yayınladığı bilgilerle hu
kukta öncülük görevini yapmıştır. 

Ancak, Barolar Birliğinin başarısını daha da 
artırmak için, Adalet Bakanlığı vesayetinden 
kurtarılmalı, özerk duruma getirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
1971 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi tetkik 

'edildiğinde, bizim arz ettiğimiz ve yıllardan 
beri devam eden temennilerin hiçbirinin yerine 
getirilemiyeoeği anlaşılmaktadır. Teşkilât yasası 
çıkmıyacak, yasalar bakanlığı görevini Adalet 
Bakanlığı yüklenmiyecektir. Bu yüzden, C. M. 
U. K., H. M. U. K., T. C. K. ve T. M. K. gibi 
genel yasalarda yapılması gerekli değişiklikler 
yapılamıyacaktır. 

Bunun yanında, yasalar, Anayasa düzeni ha
line gelemiyecek, cemiyetteki huzursuzluklar 

devanı edecek, yeniden Anayasaya, sosyal, kül
türel ve iktisadi kalkınmalara aykırı yasalar 
çıkarılmaya çalışacak, yargı organları kararla
rına itibar Hükümet tarafından da ğösterilmi-
yecek, karışıklıklar ve huzursuzluklar artacak
tır. 

Bu bir meçhulü keşfetmek değil, görülen kö
yü söylemektir. Devletin ve Hükümetin başı 
Anayasa ve yargı erkine gerekli itibarı göster
mezse halk yasa yerine kişiden hak istemeye 
kalkarsa, o cemiyetten huzur beklenemez. 

Sayın milletvekilleri, C. H. P. Grupu olarak 
iddia ediyoruz ki, insan kişiliğini ve onurunu 
koruyan, toplum yararını kişisel çıkarların üs
tünde tutan, adaletin hukukda da sosyal alan
da da gerçekleşmesini sağlıyan, vatandaşın hu
zurunu, güvenliğini ve Devlete güvenini artı
ran toplumu çelişkilerden kurtarmayı kolaylaş
tıran, bir alt yapı devrimi önündeki engelleri 
kaldırarak Anayasa düzeninin tam olarak ger
çekleşmesini hızlandıracak hukuk düzeni kurul
madıkça, topluma huzur gelmiyecektir. 

Bu yolda çalışma yapacak Hükümet ve Ada
let Bakanının biran önce gelmesi temennisiyle 
bütçenin vefakâr, çalışkan, vasıflı, yargıç ve 
savcılara, Adalet Bakanlığı mensuplarına uğur
lu olmasını C. H. P. Grupu adına diler, saygıla
rımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık 
oylaması sonucunu arz ediyorum. Oylamaya (89) 
sayın üye iştirak etmiş olup, (70) kabul, (18) 
ret ve (1) çekinser oy çıkmıştır. Bu suretle ge
rekli sayıda oyun kullanılmadığı anlaşılmış bu
lunmaktadır. Açık oylama yenilenecektir. 

Saatin 13,00 e gelmek üzere bulunduğu görül
mektedir. Saat 14,30 da devam etmek üzere Bir
leşime ara veriyorum, efendim. 

Kapanma saati: 12,57 

- M -
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

'KÂTİPLER : Enver Akova (Si as), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimin ikinci Oturur ıunu açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/441) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkereleri vardır, 
okutuyorum efendim : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divanının 17 . 2 . 1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı 3 ay 

hastalığına binaen 11 . 2 . 1971 tarihinden 
itibaren, 

Antalya Milletvekili Ömer Eken 25 gün ma
zeretine binaen 1 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı 3 ay 
hastalığına binaen 11 . 2 . 1971 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/401; Cumhuriyet Senato
su 1/1154) (Millet Meclisi S. Sayısı: 260; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 1496) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde yapılan açık 

Antalya Milletvekili Ömer Eken 25 gün ma
zeretine binaen 1 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
lei'... Kabul edilmiştir. 

2. — Bir yıl içinde iki aydan fazla izin alan 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'na ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (S/442) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında İM 

aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili Os
man Bölükbaşı'na ödeneğinin verilebilmesi, İç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğun'dan keyfiyet yük
sek tasviplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Os
man Bölükbaşı'nın ödenekleri ile ilgili hususu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

2. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı) 

oylamada, yeteri kadar oy sağlanamamış bulun
duğu cihetle, açık oylama tekrarlanacaktır. 
Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılacaktır 
ve bilâhara kürsü önüne konacaktır. Sayın üye
lerin oylarını kullanmalarını rica ederim efen
dim. 

— 577 — 



M. Meclisi B : 53 19 . 2 . 1971 O : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (Millet 
Meclisi S, Sayısı : 257; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1481) 

A ADALET BAKANLIĞI 

(BAŞKAN — Adalet Baikanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşnıelerimlize devanı ediyoruz. 

ISöz, Adalet Partisi Grupu adına, Sayın Ke
mal Kaya'nındır. Buyurun Sayın Kaya. Saat 
14,33 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL KAYA 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım ; 

Adalet Bakanlığının 1971 Bütçe kanunu ta
sarısı üzerinde Adalet Partisi Grupu adına gö
rüşlerimizi açiklıyacağız, 

iGrupum adına yapıacağım bu konuşmada, ta
mamen objektif esaslara bağlı kalacağımı ve 
bu yönde tenkid ve temennilerde bulunacağımı 
peşinen arzi ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde konuşulurken, alkfla ilk gelen 
şey, elbette ki adalettir ve adaletin tevziidir. 
Adaletin tevzii mahkemelerle olur. Mahkeme
lere geçmeden evvel, Adale't Bakanlığının biza
tihi üzerinde durmakta fayda vardır. 

Mu'hlterem arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz ki, 
her sene bütçe konuşmalarında, buraya çıkan 
arkadaşlar Adalet Bakanlığının bir Teşkilât 
Kanunu olmadığından dert yanarlar. Hakika
ten halen, Adalet Bakanlığının bir Teşkilât Ka
nunu mevcut değildir. Adalet Bakanlığı, 1327 
senesinde çıkarılan ve ismi «Adliye ve mezahip 
nlizamnaımıe-i dahilisi» olan nizaımname ile idare 
edilir. Bilâhara buna Ceza ve Tevkif evleri Ge
nel Müdürlüğü Kanunu da eklenmiş ve bu su
retle Adalet Bakanlığı Teşkilâtı, müteferrik ve 
dağınık kanunlarla idare edilmiekitedir. 

57 s'ene evvel, henüz Cumihuriyst Hüküme
ti kurulmadan, çıkarılan bu nizamname ile ida
re edilen Adalet Bakanlığının ismi de, «Ada
let Bakanlığı» olunca, cidden üzülmemıek elden 
gelmiyor, Benim temennim, artık Adalet Bakan
lığı, bu Teşkilât Kanunu bilgiye mi, paraya mı, 
tekniğe mli, her neye dayanıyorsa dayansın, bir 
•dsaJhaiki bütçe konuşmalarında buraya çıkacak 
arkadaşlarım, Adalet Bakanlığının bir Teşkilât 

Kanunundan mahrum olduğundan yakınmasın
lar. 

Muihterem arkadaşlarım, Aadalet Bakanlı
ğının Teşkilât Kanunu olmadığı gibi, mahkeme
lerin de bir teşkilât kanunu yoktur. Yani, bu
gün Türkiye'nin herhangi bir yerinde kurula
cak mahkemelere veya kaldırılacak mahkemele
re ait bir teşkilât kanunu mevcut değildir. Mev-
cutliolan, 825 sayılı Mahkemelerin Teşkilât ka
nunu, sulh mahkemeleri, kuruldukları ilçenin 
aidi ile anılan ve bir reis, iki azadan müteşekkil 
asliye mahkemeleri ve Yargıtayldır. Bilâhara 
bu kanuna Eklenen bir madde ile Adalet Bakan
lığına, asliyle mahkemelerini tek hakimli olarak 
kurmaya yetki verdiği için, Adliye Bakanlığı 
Türkiye'deki bütün mahkemeleri, bir kaç tane 
büyük şehir hariç olmak üzere asliye mahkeme
lerini tek hakimli hale getirmiştir. Bilhassa hu
kukçu arkadaşlarım çok iyi bilirler ki, asliye 
hukuk mahkemeleri vazifesini ifa ederken, Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yar
gılama yapar. Halbuki, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunu, halen müçtenıi, yani bir reis, 
iki azadan kurulan Asliye Mahkemelerine göre 
tedvin edilmiş ve buna göre yargılama usulü de
vam etmektedir, tek hakimli olunoa bundan bir 
çok zorluklar doğmaktadır. 

Bu bakımdan, Anayasanın 136 ncı maddesi
ni aynen okuyorum; «Mahkemelerin kuruluşu, 
görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulle-. 
ri kanunla düzenlenir.» Anayasanın bu sarih 
hükmü karışı ısında Adalet Bakanlığının, Adalet 
çuhacının edasında en mühim hükmü olan mah
kemenin kurulumu ile ilgili kanunun, biran ev
vel meclislerden geçirilmesi en büyük temenni
mizdir. 

Mahkemelerin üzerinde en yüksek mahkeme 
olan Yargıtaya gelince; 

Aziiz arkadaşlarım, Yargıtaym bugün bir 
kanunu varsa da bu kanun, Yargıtaya da artık 
'bugünkü icaplara göre elverişli değildir. Yargı
tay hakkında Anayasanın 139 neu maddesinde, 
«Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üye
lerinin ve diğer mensuplarının nitelikleri ka
nunla düzenlenir.» demektedir. Anayasamız 
meriyicite girdikten beri, Yargıtay Teşkilât Ka
nunu da Meclise getirilmemiştir, 

Yaııgıtayda bugün bir üye yardımcılığı me
selesi vardır. 

— 578 — 



M. Meclisi B : 53 19 . 2 . 1971 O : 2 

Muhterem arkadaşlar, esasında bunlar ra
portördürler. Bilâhara bu raportörlerin ismi, 
üye. yardımcısı olarak değiştirilmişse, fakat 
üye yardımcısı unvanını alan bu arkadaşların, 
bir üye hastalandığı veya vazifeye gelmediği 
zaman, yerine girme veya oy kullanma hakkı 
yoktur. Üye yardımcılığı unvanı ile birinci sı
nıfa ayrılmış birçok kıymetli hâkimler, Yargı-
tayda raportör görevini görmekte ve Anado
lu'nun birçok yerlerinde de hâkim bulunmamak
ta ve bu suretle tecrübeli hâkimler, yargıç aday
larının vazifesi olan raportörlüğü ifa etmekte, 
memleketin diğer yerlerinde de tecrübeli hâ
kimler bulunmamaktadır. 

Biz o kanıdayız ki, Adalet Bakanlığı Tem
yiz Teşkilât Kanununu getirdiği zaman, bu üye 
yardımcılığının ya rey hakkını tanır veyahut 
da tamamen kaldırarak raportör unvanı ile 
yargıç adayları veya daha küçük maaşlardaki 
hâkimleri burda istihdam eder. 

Aziz arkadaşlarım, çok partili hayata gir
dikten sonra, adaletin bağımsızlığı bilhassa 
mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlerin temi
natı üzerinde sert tartışmalar olmuştur. Bu
nun neticesidir ki, Anayasamız, hâkimlerin öz
lük işlerini bütünlüğü ile politik tesirlerden 
kurtarmak için, «Yüksek Hâkimler Kurulu» 
denilen Anayasa kuruluşunu kurmuş ve hâkim
lerin bütün özlük işlerini oraya vermiştir. Sav
cılar hakkında da Anayasa Mahkemesinin ka
rarı ile «Savcıların da teminata sahiboldukları» 
gerekçesiyle verilen karar üzerine Meclisten 
geçen kanunla savcıların tâyini de bir savcılar 
kuruluna, atama ve nâkil kuruluna verilmiştir. 

Hâkimler Kurulunun tatbikatta bugün bir
çok zorlukları vardır. Evvelâ, birinci sınıf hâ
kimler arasından seçilen hâkimler, bütün hâ
kimleri temsil edememektedir. Çünkü, hem seçi
len hem de seçme hakkı olan, birinci sınıf hâ
kimdir. 

Halbuki, hâkimlerin birçoğu, henüz birinci 
sınıfa ayrılmıştır ve bunların Hâkimler Kuru
luna üye seçmekte hakları yoktur. 

ikinci husus ise, üç üye Meclisten, üç üye 
de Senatodan seçilmektedir. Kanun Hâkimler 
Kurulunun politik tesirlerden kurtulması, hâ
kimlerin daha tarafsız çalışması için getirildiği 
halde, hâkimlerin, seçilebilmek için Meclis ve 
Senato koridorlarında rey toplamak için dolaş

tıklarını görmekteyiz ki,. Bunun da hâkimliğin 
bağımsızlığı ve hâkimliğin şerefiyle mütenasip 
bolmadığı kanaatindeyim. Çünkü, bir hâkim 
eğer Hâkimler Kuruluna seçilecekse, Meclis ko
ridorlarında milletvekili ve senatör arkadaşla
rı görüp, önseçim gibi, birer birer rey istemesi 
insana ağır gelmektedir. Senato ve Meclisten 
de Hâkimler Kuruluna üye seçilmesine ait bu 
kanun, Anayasada bir değişiklik yapılarak kal
dırılması kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Milleti ada
leti seven, Türk Milleti daima adalete hürmeti 
olan bir millettir. Bunun içindir ki, âdeta hal
kın arasında her gün söylenen; «Adalet mülkün 
temelidir», «Adalet gibi ilâhi fâziyet yoktur.» 
«Bir günlük adalet, bir günlük ibadete bedel
dir.» şeklindeki sözleri söyliyenler Türk Mil
letinin bütünüdür. Türk Milletinin bütünü ise, 
adaletin süratli ve iyi bir şekilde yerine getiril
mesini iâtiyen bir millettir. 

Ancak, «adalet mülkün temelidir» denmek
le bu iş halledilmez. Adaletin temeli nedir? Bu 
temelin de esaslı olması lâzım. Bence bu te
mel bizatihi, hâkim ve savcılardır. Tecrübeli, 
faziletli, bilgili, tarafsız hâkim ve savcılar ye-
tiştirilmedikçe, adalet mülkün temeli olamaz. 
Adaleti, mülkün temeli yapacak hâkimin kara
rı, hâkimin dürüstlüğü, bilgisi ve tecrübesidir, 
ama ne yazık ki, üzülerek arz ediyorum, bizde 
hukuk fakültesini bitiren herkes Adalet Bakan
lığına müracaat eder. Adalet Bakanlığının da 
aldığı bir karara göre, evvelâ pekiyi dereceliler, 
sonra iyi dereceliler, sonra da orta dereceliler 
sıraya konmak suretiyle, sırası geldikçe yargıç 
adayı olarak staja alır. 

Muhterem arkadaşlar, bu o kadar yanlıştır 
ki, orta dereceyle mezun olmuş bir hukuk fakül
tesi mezunu ile, pekiyi dereceyle mezun olmuş 
bir hukuk fakültesi mezunu arasında ayırım 
yaparken, ilerde, pekiyi dereceyle mezun olanın 
daha iyi muvaffak olacağı, orta derecelinin ta
rafsız olmıyacağı veya muvaffak olmıyacağı 
esası nereden geliyor? Adalet Bakanlığı, diğer 
bakanlıklarda olduğu gibi, bu hususu da düzelt
meli ve her sene ihtiyaç görülen yargıç adayla
rı için, ilân edilecek ve günü bildirilecek bir sı
navla yargıç adayı almalıdır. Bu suretle bir sı
navdan geçerek işe giren kimselerin, girdiği 
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^ere dışarda kalanların itirazdan olmıyacağı gi-
Ibi, derece üzerinde de münakaşaların açılmıya-
oağı kanaatindeyim. 

Bu şekilde yargıç adaylığına alınanlar bu
gün ne yapıyorlar, muhterem arkadaşlarım? Ço
ğunuz o sıralardan geçtiniz. Stajiyerlerin, Ada
let Bakanlığının stajiyer olduğunu tebliğ tari
hinden itibaren, muayyen bir mahkemede iskem-
lesiz, odasız, mesuliyetsiz, koridorlarda dolaşıp 
durmaktan başka hiçbir işi yoktur. Sabahleyin 
(gidersiniz, deftere imzayı atarsınız, ondan son
ra çıkın gidin... Staj denilen husus böyle olmaz. 

(Meselâ, idareciler de maiyet memuru olarak 
vazifeye başlıyorlar. Bir yerde nahiye müdür
lüğü yapıyor, kaymakama vekalet ediyor, hu
kuk işleri müdürüne vekâlet ediyor. Ama, bir 
yargıç adayı bir tek imza atma yetkisine sahip 
değildir. îki sen koridorlarda dolaşır, ondan 
sonra ertesi gün kurayı çektimi, Kars'ın bir ka
zasında derhal hüküm vermeye başlar. Yani, o 
kadar enteresan ki, bir gün evvel imza yetkisi 
olmıyan bir adam, kurayı çekip Kars'ın Tuzluca 
kazasına gittiği zaman, bir insana üç - beş sene 
kadar hapis verme yetkisini derhal o gün kazan
mış oluyor... Demek ki, bütün mesele stajda ye
tişme meselesi değil, hemen onun hâkim mua
vinliğine atanması meselesidir. Bu, yanlıştır. 
Adalet Bakanlığının, 45 sayılı Hâkimler Kanu
nunda gösterildiği şekilde, stajiyerliğin nereler
de yapılacağını, nasıl yetiştirileceğini bir kanun
la düzenleyip getirmesi lâzım ve artık yargıç 
adaylarının stajiyerlikte boş geçen günlerini 
kıymetlendirmelidir. 

Buraya gelmişken bir hususu açıklamama 
müsaade buyurun. 

Muhterem arkadaşlar, zaman zaman burada 
Doğunun polemiği yapılır. Ben, Doğu için bir 
polemiğe girmek istemiyorum. Yalnız şunu de
falarca söylemişimdir, huzurunuzda yine arz 
ediyorum : Maalesef, Doğu mahrumiyet bölge
sidir, ama adalet bakımından da mahrumdur. 
Çünkü, Doğuya ilk stajını bitiren, biraz evvel 
bahsettiğim yargıç adayları kura ile hâkim veya 
savcı olarak giderler veyahut da sicil bakımın
dan sürgüne tabi olanlar giderler. Ben burada, 
iHâkimler Kuruluna ve savcılar kuruluna, Türk 
Milletini temsil eden büyük Parlâmento önünde, 
hitabediyorum; Doğuyu sicil bakımından sür-
igün diyarı, bilgi bakımından tecrübe diyarı 

yapmaktan çıkarın... (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Kaya, 2 dakikanız kaldı 
efendim. 

KEMAL KAYA (Devamla) — İkinci on da
kikalık hakkımızı da kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
KEMAL KAYA (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, hâkimin daha iyi vazife görmesi, 
hâkimin tarafsız olmaJsı için kendisine hâkimlik 
teminatı verilmiştir. 

Teminat nedir? Birçok köylü vatandaşlarım 
bile, radyolarda Meclis konuşmalarını dinleye 
dinleye, teminatın ne olduğunu zaman zaman 
bana da sormuşlardır. 

Aziz arkadaşlarım, bizim memleketimizde 
Hâkimler Kanununa göre teminat, coğrafi temi
nattır. Yani, yer teminatıdır. Hâkim İstanbul'da 
teminatlıdır, Kars'ta bence teminatsızıdır. Çün
kü, Kars'a gittiği zaman veya Kars'a tâyin edil
diği zaman teminatlıdır gitmez, fakat Kars'tan 
Ankara'ya tâyin edildiği zaman da hemen koşa
rak gelir. 

Memleketin bir yerinde vazife görmeyi diğe
rine tercihle teminata bağlamayı ben hiçbir za
man, meslek hayatımda kabul etmedim, bugün 
de etmiyorum. Şerefli, bitaraf, bilgili Türk hâ
kimleri memleketin her yerinde adalet hizmeti
ni görmeye mecburdurlar. Eğer hâkimlik vazi
fesini bunun için almışsa, Kars da birdir, İstan
bul'da birdir, Sarıkamış da birdir; her yer bir
dir, ama İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de temi
nat vardır, Hakkâri'de teminat yoktur. Bence 
Hakkâri'de bugün hâkimin teminatı yoktur, 
ama coğrafi yer itibariyle hâkime sorarsanız ki, 
sizi Hakkâri'den alacağım, Tuzluca'ya verece
ğim... Gitmez elbet. İstanbul'a alacağım deyince 
koşarak gelir, fakat bir Ankara'daki hâkime, 
sizi Kars'a tâyin edeceğim derseniz, teminatlı
dır. Bu teminat me'selesini Hâkimler Kurulu ve 
Adalet Bakanlığı müşterek çalışarak bir şekle 
bağlamalıdırlar. 

Bir zamanlar Hâkimler Kurulu düşünüyor
du; bir hâkim bir yere tâyin edildiği zaman 4 
sene orada çalıştıktan sonra bir ay içinde baş
ka yöre tâyin edilirse, edilir. Edilmediği tak
dirde 4 senelik teminat yine gelir, fakat arka
daşlarım, yer itibariyle teminat hâkimi bağım
sızlığa, bitaraflığa götürmez. 
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özür dilerim, hâkimlerin teminatını yer ile 
temin etmişsiniz. Kusura bakmayın, hâkimleri 
tenzih ederim; ama paraya karşı teminatını na
sıl temin edeceksiniz? içkiye karşı teminatını 
nasıl temin edeceksiniz? Kadına karşı teminatı
nı nasıl temin edeceksiniz? İnsanların birçok is
tek ve arzuları vardır. Bunların hepsini bir 
hâkimde teminat altına getirmedikten sonra, 
yalnız Ankara veya istanbul'da oturmakla hâ
kim teminatlı değildir. Hâkimin, bütün içtimai, 
iktisadi durumlarını temin edeceksiniz. 

Bir ağır ceza reisi, memleketin bir yerine gi
derde, ev ararsa ve birisine kiracı olmak için 
yal varırsa, o hâkimden orada reislik bekleme
yin. Evvelâ, herkes diyecek ki, oturduğu ev sa
hibinin tesiri altındadır... O Reis ne kadar bita
raf olursa olsun, oturduğu ev sahibinin tesiri al
tındadır, sözünden kurtaramazsınız muhterem 
arkadaşlarım. Evvelâ, hâkime gittiği yerde ev 
bulacaksınız. Yoksa, coğrafi teminat itibariy
le; Tuzluca, Ankara, Kars, nerede olursa olsun, 
o, teminat değildir arkadaşlarım. 

Bu hususu Anayasamız düşünmüş ve hüküm 
koymuştur. Okuyorum : 

«Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları 
ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte iler
lemeleri. görevlerinin ve görev yerlerinin geçici 
veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında 
disiplin koğuşturması açılması ve disiplin ceza
sı verilmesi, görevleriyle ilgili suçlarından do
layı soruşturma, yapılmasına ve yargılanmaları
na karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerek
tiren suçluluk ve yetersizlik halleri ve diğer öz
lük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı esasına 
göre, kanunla düzenlenir.» 

Soruyorum Adalet Bakanlığına ve Hâkimler 
Kuruluna; nerede kanun? Hani Hâkimler Ka
nunu?.. Evet, Hâkimler Kurulu kuruldu, fakat 
Hâkimler Kurulu, bugün Anayasanın bu hük
müne göre kabili tatbik olmıyan Hâkimler Ka
nununu tatbik etmektedir. Binaenaleyh, Ada
let Bakanlığının ve Yüksek Hâkimler Kurulu
nun, malî portesi de ne olursa olsun, Hâkimler 
Kanununu biran evvel Meclisten geçirmesi lâ
zımdır. Bu dediğim hususları da, işte o kanun 
geldiğinde Meclisler, üzerinde çalışarak yerine 
getireceklerdir. Bu kanunu biran evvel getirme
lerini temenni ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Hâkimler Kurulu, Savcı
lar Kurulu kurulduktan sonra, savcı ve hâkim 

işleri Adalet Bakanlığından alınınca, Adalet 
Bakanlığının bugün, icra memurlarını tâyin
den başka bir yetkisi kalmamış gibidir. Ancak, 
Adalet Bakanlığına düşen mühim hizmetler şim
di vardır. Adalet Bakanlığı, memleketin ka
nun yapıcısı yeri olmalıdır. Bütün bakanlık
lardan gelen kanunlar, evvelâ teknik bakımdan, 
Adalet Bakanlığı tarafından bir süzgeçten ge
çirilmelidir. Bunun için, getireceği teşkilât ka
nununda ne isim verirse versin; ister «Yüksek 
Denetleme Kanunu» desin, ister başka bir şey, 
ne derse desin, bir yüksek kurul İmracak ve 
bunlar, kanunları teknik bakımdan kodifiye 
edecektir. Bugün hangi babayiğit hukukçu ara
nızda vardır ki, hangi kanunlar meriyettedir, 
hangisi değildir? Bugün Osmanlı İmparatorlu-
ğundaki nizamnameler bile halen meriyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Altındağ ve 
Yenimahalle Adliyesi «Taş Ocakları Nizamna
mesi» denilen, Osmanlı imparatorluğu zama
nından kalmış, bir nizamname ile kaçak taş 
ocağı açanları muhakeme eder. 

Nedir bu bilirmisiniz? Bir savcı dâva açar, 
bir asliye hâkimi, bir savcı duruşmaya çıkar, 
sanık gelir, ilk yapmışsa suçu, ne ceza görece
ğim, diye düşünür. Fakat kanunda cezası 20 
lira hafif para cezasıdır ve kesindir, tecili de 
yoktur, ama bir araba taş 300 liradır. Sanık 
hâkime teşekkür eder, çıkar. 

Bu nizamname hâlâ mahkemelerde kullanıl
maktadır ve hâkim hüküm verirken utanmak
tadır. 

Anakanunlara gelince; muhterem arkadaş
larım; 

Hukuk fakültesine girdiğim günden emek
liye ayrılacağım bugüne kadar, her bütçe ko
nuşmasında, gerek Meclis dışında, gerek Meclis 
içinde Adalet Bakanı çıkıp, şu kürsüden, «Me
deni Kanunun bâzı hükümlerini değiştiren ka
nun hazırdır, gelecektir» der, fakat ben hukuk 
fakültesini bitirdim, emekli olacağım, bekli
yorum. 

Yine, aynı söz Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu için söylenir durur, onun da geldiği 
yoktur. Ceza Muhakemeleri Usulü kanunu için 
söylenir, o da gelmemiştir. Daha entresanı var, 
Ceza Kanunu. 
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Muhterem arkadaşlarım, Ceza Kanununun 
bir «Kabahat» faslı var. Bu kabahatler faslı ar
tık tatbik edilmez, artık bugün cemiyetin bu 
sosyal düzeni içinde kabili tatbik olmıyan 
maddelerdir. Birisini vereyim; trafik suçu. 

iki araba birbirinet hafif sürter, arabayı çar
pan adam akşam üzeri karakola gider, sabaha 
kadar bekler, sabahleyin gelir, duruşmaya çı
kar, Türk Ceza Kanununun 565 nci maddesine 
göre üç gün hapistir. Hâkim tahfif - mahfif, 
adlî tevbihle çıkarır. Bunlar trafik suçudur, 
Ceza Kanununun «kabahat» faslı üzerinde Ada
let Bakanlığı'nm incelemeler yapması ve bugün 
kabili tatbik olmıyan maddelerini değiştirmesi, 
trafik suçlarına aidolanları Trafik Kanununa 
aktarması lâzımdır. 

6085 sayılı Trafik Kanunu, 232 sayılı Ka
nunla değiştirildi. Bugün mevcut Trafik Kanu
nu ihtiyaçlara cevap vermemektedir arkadaşla
rım. Bilhassa herkesin müşteki olduğu fazla yol
cu bindirme meselesi, herkesin müşteki olduğu 
kamyonların üzerine, affedersiniz, hayvan sü
rüsü gibi insan yükleyip, götürüp devirip, her 
gün yüzlerce vatandaşın ölümüne sebebolan 
bu gibi yolsuzlukların önlenmesi için artık 6085 
sayılı Kanunu, bugünkü şartlara uygun bir şe
kilde yeniden tedvin edip Meclisten geçirmek 
şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de, kanaatimce 
hükmünü tamamlamış 8005 sayılı Kanun vardır. 
Bir vatandaş birisine hakaret eder, savcıya gi
der, yazılı dilekçe verir. Savcı; «Şahei dâva aç
makta muhtarsın.» der. Ama, bir vatandaş ma
hallede hakarete uğrar hemen karakola gider
se, karakol bir zabıt tutar ve bu zabıt üzerine 
3005 sayılı Kanuna göre savcı bunu takibetmek 
mecburiyetindedir ve bu, âmme dâvası olarak 
yürür, gider. Mahkemelerin işlerini en çok ka
bartan da bunlardır. Çünkü bunlar, o günün 
hırsı içinde karakola giderler, zabıt savcıya ge
lir, mahkemeye giderler, üç gün sonra da mah
kemede «Biz dâvamızdan vazgeçtik» derler, gi
derler ve dâva düşer. Eskiden savcıların tev
kif yetkisi, bir ayı geçen hapiste hâkimin tev
kif mecburiyeti olduğu için 3005 sayılı Kanu
nun vatandaş üzerinde biraz tesiri vardı. Fakat 
bugün vatandaş nazarında 3005 sayılı Kanını 
gülünçtür, adliye nazarında da hâkimleri ve 

savcıları saat 17 den 20 ye kadar dairede bek
letmekten başka bir faydası yoktur. 

Buraya gelmişken şunu da arz edeyim; hâ
kim ve savcıların, bilhassa büyük şehirlerde, 
saat 17 den 20 ye kadar nöbet tutmaları para
sızdır, karşılıksızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugünkü Anayasamız angaryayı kaldırmış

tır. Hâkim, saat 17 den 20 ye kadar hangi ücret 
kargılığı, zabıt kâtibi hangi ücret karşılığı, sav
cı hangi ücret karşılığı dairede oturup bekle
mektedir, duruşma yapmaktadır?... 3005 sayılı 
Kanun ve nizamname hükümlerine istinaden. 

Arkadaşlar, Adalet Bakanlığı bunu da dü
zeltmelidir, Hâkimler Kurulu bunun da üze
rine eğilmelidir. Eğer nöbet saat 20 ye kadat 
devam edecekse hâkime, zabıt kâtibine, müba
şire ve savcıya üç saatlik hak ettikleri ücret ve
rilmelidir, Bayram günü herkes evinde oturur, 
savcıyla hakim parasız duruşmada veya nöbet
çidirler. Halbuki, işçiye bile Pazar günü tatili 
için yevmiye verilirken, savcıyla hâkim ücret
siz nöbet tutarlar. Bu, bugünün Anayasasına 
aykırı olduğu gibi, hâkimin ve savcının vazifesi 
icabı onlara da büyük bir yük olmaktadır. Bu 
hususun biran evvel 3005 sayılı Kanunla mı, 
Hâkimler Kanuniyle mi, nasıl düzelecekse Ada
let Bakanlığının bunu düzeltmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, süreniz dolmak 
üzeredir, toparlayın lütfen. 

KEMAL KAYA (Devamla) — Toparlıyaca-
ğım Sayın Başkan. 

Biraz da infaz sistemine geçeceğim. 
Muhterem arkadaşlar; ceza evlerinin duru

munu bütün arkadaşlarım burada izah ettiler. 
Ceza evleri yapılması bütçe meselesidir, para 
meselesidir. Bu bakımdan Adalet Bakanlığının 
zaman zaman imkânları dâhilinde yeni ceza ev
leri yaptığını görmekteyiz. Ancak infaz siste
minde 647 sayılı Kanun meriyete girdikten beri 
yine aksaklıklar vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 647 sayılı Kanun, ha
pis cezalarını kısa ve uzun süreli olarak ayır
mıştır. Kısa süreli hapisler para ceazsma çev
rilir. Bundan maksat da, vatandaşın tesadüfen 
işlediği bir suçtan dolayı hemen ceza evine git
memesi, bu paradan Hazinenin de faydalanma
sıdır. Ama, bunun infaz şekli maalesef bugün 
hiç yerinde değildir. Çünkü, 647 sayılı Kanuna 
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göre; para cezasını infaz etmek için evvelâ va
tandaşın ödeme gücünün olup olmadığını savcı
nın tesbit etmesi lâzımdır. Savcı bunu nasıl 
tesbit eder? Mahalle muhtarından bir ilmüha
ber alır. Mahalle muhtarı «ödeme gücü yoktur» 
der, varsa dahi «yoktur» der. Savcı, bu sefer 
de muhtarın, doğru vesika verip vermediğini 
tesbite uğraşır. Halbuki Türk öeza Kanununun 
9 ncu maddesi; para cezalarını kendisine teb
liğden itibaren bir ay içinde ödemiyenleri, her 
gün için kaç lira verilmiş ise o kadar hapis ce-
zasiyle tevkif eder ve ceza evine gönderirdi. O 
zaman para cezaları tamamen infaz edilirdi. 
Bugün, hiçbir zaman para cezası infaz edilme
mektedir. Ve özür dilerim, savcılar sanki ma
liye tahsildarı imiş gibi para cezalarını infaz et
mek zorunda kalmışlardır. 

Bu bakımdan 647 sayılı Kanunun para ce
zalarına ait infaz hususunu, Adalet Bakanlığı
nın yine 19 ncu maddeyi yürütmek suretiyle 
getirmesi ve Meclislerden geçirmesi şarttır. 
Böylece hem infaz kolaylaşacaktır, hem de Ha
zineye büyük gelirler temin edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, lütfen bağlayınız 
efendim. 

KEMÂL KAYA (Devamla) — Bağlıyacağım 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, 

icra daireleri istediğimiz şekilde çalışma
maktadırlar. Vatandaşların mahkemeden aldık
ları kararlar senelerce icra dairelerinde sürün
mektedir. Bu yüzden tetkik mercii, icra iflâs 
Dairesi ve saire, vatandaş yeniden bir sürü kül
fete katlanmaktadır. Bu bakımdan icra Daire
lerinin ıslahı lâzımdır. İcra Kanunu, her ne 
kadar değiştirilmişse de ihtiyaca kâfi değildir. 
icra memurları ehliyetli değillerdir. 

İcra memurlarını Adalet Bakanlığı, beş so
ne başkâtiplik, kâtiplik yapmış ortaokul me
zunları arasından imtihan açarak alır, icra me
muru tâyin eder, tâyin ettikten altı ay veya 
bir sene sonra kursa çağırır. Benim bildiğim, 
imtihanı kazanan evvelâ kursa tabi tutulur, 
sonra icra memuru tâyin edilir. Hattâ, daha 
enteresanı vardır; sekiz, on, onbeş senelik icra 
memurlarını da olgunlaştırma kurslarına çağı
rırlar. Onbeşş sene icra memurluğu yapar, on
dan sonra da olgunlaşmak için kursa gelir ki, 
bu, yanlıştır. Bence imtihanı kazananlar aka-

r binde kursa tabi tutulmalı, sonra icra memuru. 
tâyin edilmeliler. 

Adliyede durumları en kötü olan zabıt kâ
tipleridir. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. Konuşmanız uzayacaksa Genel 
Kurulun tasvibini alayım efendim. 

KEMAL KAYA (Devamla) — Hayır efen
dim, beş dakikada bağlarım. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz beş dakika 
geçiyor, lütfen bağlayın. 

KEMAL KAYA (Devamla) — Genel Kuru
lun tasvibini alın Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Ne kadar uzayabilir? 
KEMAL KAYA (Devamla) — On dakika sü

rer. 
BAŞKAN — Beş dakika kâfi mi efendim? 
KEMAL KAYA (Devamla) — Kâfd efen

dim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Kaya konuşma

sını ikmal etmek için beş dakika süre iste
mektedir. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kaya. 
KEMAL KAYA (Devamla) — Zabıt kâtip-

I leri, sabahtan akşama kadar daktilo ile çalışan,' 
yorulan insanlardır. Fakat Personel Kanunun
da, arkadaşlarımın izah ettiği gibi, hiçbir zam 

I tanımadılar. Halbuki, birçok «mütehassıs dak-
| tilo» ünvaniyle diğer bakanlıklarda üç bin, beş 

bin lira alanlar vardır. Sabahtan akşama kadar 
daktilo ile uğraşan, gecesi - gündüzü bulunmı-
yan zabıt kâtiplerinin durumu için, Personel 
Kanununda yapılması icabeden dşgücü riskiyle 
mi, başka suretle mi ne yapılacaksa bunun dü
zeltilmesi ve yapılması lâzımdır. 

Noterlik Kanunu Mecliste beklemektedir. 
Noterlik Kanununun biran evvel çıkarılması 
faydalı olacaktır. Çünkü, hakikaten noter tâ
yinleri Adalet Bakanlığının başına zaman za
man belâ olmaktadır. Hattâ «Adalet Bakanı fi
lânı noter yaptı, filânı yapmadı» gibi, bir sürü 
dedikodular . yapılmaktadır. Bu Noterlik Ka
nunu Meclisten geçtiği takdirde bunun önüne 
geçilmiş olacaktır. 

Aziız arkadaşlarım; bir de Harçlar Kanunu
na temas edeceğim. 

Harçlar Kanunu, bugün hâkimlere keşif için 
10 lira ücret vermiştir. Bu, bugünkü şartlara 
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uygun değildir, Harçlar Kanununun bu mad
desinin değiştirilmesi lâzımdır. 

Bir de 36 ncı maddesi var ki, hu 36 ncı 
maddeyi tatbik ederken ben de üzülürdüm, ic
raya müracaat edersiniz, paranızı icra zor alır, 
bankaya kor. Mahkeme veya savcı paralar el-
kor, bankada durur. Siz paranızı almaya uğ
raşıyorsunuz, fakat bâzı ilâmlar, itirazlar yüzün
den paranız bankada bekler, faizini Maliye Ba
kanlığı alır, vergi gibi götürür. Ben paramı ic
ra yoluyla vatandaştan tahsil ettirirken, tahsil 
resmî, yani icra masrafı ödedikten sonra ban
kadaki paranın faizini, Harçlar Kanununun 
36 ncı maddesiyle Maliye Bakanlığının alıp gö
türmesi doğru değildir. Çünkü, şahsın parası 
bankada durduğu müddetçe faizi de ona aidol-
malıdır. Bu madde yanlıştır. Her ne kadar 
Maliye Bakanlığına bir gelir getiriyorsa da şah
sın halikı üzerinde sanki yeniden testoit edilmiş 
bir vergi durumundadır. 

iSuçüstü giderleri, her zaman burada söyle
nir, fakat hiçbir zaman suçüstü giderleri tam 
konmaz, savcılar ve hâkimler, arkadaşlarımızın 
temas ettikleri gibi, alacaklılar karşısında fena 
duruma düşerler. Suçüstü ödeneklerinin tama
men konması lâzımdır. Bütçeye konan miktarı 
da üçer aylık üçer aylık Maliye Bakanlığı ver
diğine göre, son üç aylığını donduracaktır. 
Dondurduğu zaman, tamamen üç ay suçüstü 
ödenekleri ödenemiyecektir. Bunun için Ada
let Bakanlığının, suçüstü ve ceza evi ekmek pa
ralarını yeteri kadar bütçeye koymasını, fırın
cıları savcılara, şoförleri savcı ve hâkimlere 
musallat etmemesini temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaya ek süreniz de dol
du efendim. 

KEMAL KAYA (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimi toparlarken bir 
hususa temas edeceğim: 

Bütün grup sözcüleri burada Adalet Bakan
lığı Bütçesi üzerinde konuştular. Yalnız Demok
ratik Parti adına konuşan sayın arkadaşım Oe-
vat önder, Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
konuşurken, Başbakanlık Bütçesi üzerinde ko
nuşuyor edasiyle hareket edip, Sayın Başbakan 
Süleyman Demirel'e muhtelif suretlerde itham
larda bulundu. 1964 ten 1969 a kadar tanıdı
ğım sayın arkadaşım Cevat önder, Sayın Baş
bakanının yanında, lâfları ve hareketleriyle her 

gün metheden bir insan olduğu gibi, şu kitabı 
da... 

BAŞKAN — Saym Kaya, bir dakikanızı ri
ca ediyorum. Sayın Kaya lütfediniz, sizi ikaz 
ediyorum efendim. Bir grup sözcüsüne cevap 
vermek Sayın Bakana ait bir görevdir. 

Ayrıca... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Olur mu böy

le şey? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Saym Kaya ayrıca, süreniz de dolmuş bu

lunuyor. Böyle bir tatbikata mahal vermiye-
lim. 

KEMAL KAYA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bu kitabın adı, «İkinci Beş Yıllık 
Plânın genel yapısı» dır, Cevat Önder yazmış
tır. Birkaç satır okuyorum; 

«Bu kitabı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının baş yapıcısı, Genel Başkanım Başbakan 
Süleyman Demirel'e saygılarımla ithaf ediyo
rum.» 

Muhterem arkadaşlarım, her ne sebeple olur
sa olsun, bâzı hırsları dolayısiyle ayrılıp giden 
arkadaşlarımın başkalarının haysiyet ve şeref-
leriyle bu kürsüde oynamamalarmı temenni ede
rek bu kitabı takdirlerinize arz ediyorum. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde sözlerimi 
bitirirken, bu bütçenin Türk hâkimlerine, Türk 
savcılarına ve bütün Adalet mensuplarına, Ada
let Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (A- P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sataşma var

dır, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bu hususu düşüneceğim efen

dim. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, şahısları adına söz istiyen sayın üyelere 
söz vereceğim. 

Saym Orhan Okay, buyurunuz efendim. 
ORHAN OKAY (Konya) — Saym Başkan, 

Yüce Meclisin saym üyeleri; 

Anayasamızın 136 ncı maddesi; «Mahkeme
lerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 
yargılama usulleri kanunla düzenlenir.» der. 
Anayasanın bu hükmüne rağmen, bugün Ada
let Bakanlığında bir merkez kuruluş yasası yok
tur. 1971 yılında bu bakanlık 1327 tarihli «Ad-
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liye ve mezahip Nizamname-i dâhilisi» denen 
eski bir Nizamname ile yürütülmektedir. Ba
kanlıkta bu mevzuda her hangi bir çalışma ol
madığı gifoi, her yıl devam eden tenkidler Ba
kanlıkça da itibar görmemektedir. 

Anayasamız, 132 maddesi ile mahkemelerin 
bağımsızlığı ilkesini benimsemiştir. Bağımsızlık 
ve teminata ise, yargıçların herkesten çok say
gılı olması gerekir, ülkemizde değerli, yete
nekli ve adaletin sağlanmasında bütün imkân
larını kullanan âdil hâkimlerin çoğunluğu ifti
har vericidir. 

Ancak, her toplumda olduğu gibi, teminat
tan ve bağımsızlık gibi Anayasa haklarından 
faydalanarak bunu kötüye kullanan hâkimler 
de varidır. Gece şahsi âlemlerinde sabahlıyan 
thâkimlerin normal mesai saatlerinin başlangı
cından çok sonra ve hattâ aynı gün akşama ka
dar mahkemeye gelmedikleri ve vücut yorgun
luklarım dinlendirdikleri de bir vakıadır. 

Hâkimlerin, kış günleri uzak dağ köylerin
den gelmiş ve pek çoğunda ısıtma tesisi bulun-
mıyan, harap adliye binalarının kapısında elleri 
ve ayakları soğuktan morarmış vatandaşları 
beklettiklerinin şahidi olmuş bir kimseyim,. 

Hele küçük kazalarda bir hâkim veya savcı
nın odasında toplanan ve sıcak odalarında çay 
ve kahvelerini içen, sohbetlerini bitirinceye ka
dar oturan bu hâkim ve savcıların kapılarında 
bekliyen iş sahiplerinin durumu hakikaten üzü
cüdür. 

Kararların aylarca yazılmaması, dâvaların 
sudan sebeplerle yıllarca uzatılması, sırf keşif
lere gfidebilmek için, lüzum olmadığı halde, ve
rilen keşiıf kararları, bir dosyada en az üç - beş 
defa keşiflerin yapılmam, vatandaşların mahke
melere tezyif ve tahkire uğraması günlük ola
ğan hâdiselerdir. 

Bütün bu hareketlerin tahkik ve tesbiti* hâ
kimlerin tâyin ve nakillerinde yetkili bir ku
rul olan Yüksek Hâkimler Kurulunun, en az 
elli kadar yüksek dereceli hâkimlerden müte
şekkil bir denetim kurulu ile teçhiz edilmesi ile 
mümkündür. Bu kuruluşun süratle meydana ge
tirilmesi, hâkimler hakkındaki şikâyetten do
ğan tahkikatların bu heyetler vasıtasiyle yapıl
ması zorunludur. Yukardaki sorumsuz hareket
ler ancak bu suretle önlenebilir, 

Temyiz Mahkemesindeki işlerin çokluğu, bu 
yüksek mahkemede kararların incelenmesinde 
gecikmelere sebeibolmaktadır. Yeni daire ihdas
ları ve arada bir yeni kadrolarla takviyesi, ça
lışmaları ferahlatıcı olmakta ise de, yeterli de
ğildir. Birinci Ceza Dairesinde mevkuflu dosya
ların mürafaalı duruşmaları, dosya bu daireye 
geldikten ancak bir yıl sonra yapılabilmekte
dir. 

Aldığı bir cezadan, bozma ile beraat ede
cek bir insanın, bir yıl fuzulî yatışının mânevi 
acısını duymamak mümkün değildir. Bu sebep
le Yargıtay dairelerinin sayısını artırılmasında 
ve kadroların süratle genişletilmesinde büyük 
yararlar vardır. 

Temyiz Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler 
Kurulu, Adalet Bakanlığına nazaran çalışma 
yönünden müstakil kuruluşlardır. Bu kuruluş
ların, Türkiye'nin başka büyük illerinde bulun
maları da, gerek çalışmalarındaki rahatlık ba
kımından ve gerekse Ankara merkezine topla
nan siyasi kuruluşların yan etkilerinden uzak ol
ma bakımından da iyi olacağı kanısındayız. Yar
gı tayın bir zamanlar Eskişehir de olduğu bir 
vakıadır arkadaşlarım. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üyelerin seçildi
ğinde de Ankara merkezindeki yüksek derece
li hâkimlerin topluluğu etkili olmakta, bu sebep
le Ankara merkezine tercihli bir durum ver
mektedir. Bu ise, diğer bölgelerdeki hâkimleri 
sulandırmaktadır. Bütün yüksek dereceli hâ
kimler aynı hakka sahülbolduklanna göre, se
çimde de müsavi seçilme hakkına erebilmeleri 
için bu seçimin bölgeleştirilmesinde fayda oldu
ğuna inanmaktayız. 

Adalet Bakanlığına bağlı ceza evlerinin de 
durumu üzücüdür. Birçok ceza evleri gayrisıhhi 
şartlar altında olup mahkûmların ve mevkuf
ların yaşantısı iç acısıdır. Şu veya bu kaderin 
cilvesi ile bu yerlere düşen insanların da nor
mal insanlar kadar yaşamaya hakları vardır. 

Bu gayrisıihhi şartları hâvi ceza evlerinin 
küf kokan koğuşlarında üst üste yatan ve kış 
günlerinde yeteri kadar yakacak bulamadığı 
için titreşen bu insanlara gerekli alâkayı gös
termek Bakanlığın görevidir. Bâzı ceza evlerin
de görevini suiistimal eden gardiyanların ve ce
za evleri müdürlerinin silâh ve uyuşturucu mad
deleri içeriye soktukları bir vakıadır, 
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Keza ceza evlerinde kumar, esrar ve diğer 
sapık cinsel olaylar süraJtle gelişmekte, gerekli 
tedbirler alınmamaktadır. Küçük kasabalardaki 
ceza evlerinde suçlu küçük çocukların normal 
çağdaki mahkûmlarla bir arada bırakıldıkları 
her gün görülen olaylardır. Birçok ceza evlerin
de de «dam ağası» denilen azılı mahkûmlar di
ğerleri üzerinde mânevi baskı unsuru olarak bu 
ceza evleri yetkililerince kullanılmaktadır. Ce
za evlerini, Ortaçağ zihniyetindeki zindanlar ol
maktan çıkarıp, iş atelyeleri haline getirilmesi 
arzu ödilen bir haldir. 

Ceza evlerinin su ihtiyacı, ısıtma ve ısıtma 
için yeterli ödeneklerin verilmesi ve devamlı 
kontrollarm yapılması suretiyle sıhhi şartlar al
tında bu alnı kara yazılı insanların yaşatılması 
Bakanlığın görevidir. Kanımızca genel bir af 
ise, iyi bir yoldur. 

Hazırlık tahkikatlarını yapma yetkici Cum
huriyet savcılarına aidolmasına rağmen bu yet
kiler Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununa göre, 
jandarma ve emniyetçe kullanılarak tahkikat
ların büyük kısmı bu görevlilerce yapılmakta
dır. 

Bu sebeple, leh ve aleyhteki deliller tam 
olarak toplanamamakta ve dolayısiyle bâzı suç
luların delil yetersizliği ile salınması suretiyle 
(görevini yapan zabıtayı müşgül duruma sokmak 
ta, bazan da hâdise ile ilgisi olmıyan kimseler 
suçlu olarak tutulmakta ve Adliyeye sevk olun
maktadır. Kifayetsiz tahkikatla adalet huzuru
na çıkan ve uzun süre tedirgin edilen vatan
daşların sayısı bir hayli artmış durumdadır. 
Artık bir adli zabıta kurulması ve savcıların 
emrinde çalışması, bu zorunlu hallerde kanısın
dayım. 

Bugün bir adli zabıta mevcut değildir. Za
bıta kuvvetleri bu görevi de, diğer görevleri ile 
birlikte, yapmaktadır. Bu sebeple ihtisaslaşmış 
bir adli zabıta yoktur. 

Adalet Bakanlığının, yeteri kadar yakacak, 
posta ve ısıtma giderlerinden adalet dairelerine 
tahsisat göndermediği bilinen bir olaydır, Ka
lemde paltosu ile çalışan ve kendini ısıtma zo
runda kalan kâtip ve mübaşirden hizmet bekle
mek zordur. 

Fosta ödeneği olmadığı için bâzı tahliyeler 
mahalline geç gitmekte ve böylece bir mevkuf 
fuzulen hürriyetinden mahrum kalmaktadır. 

Burada bir hususa temas etmeden geçmek 
mümkün değildir. Yargıtay 7 nci Ceza Dairesi 
Kastamonu'nun Azdavay kazasında Süleyman 
Köseleci'nin tahliyesine karar vermiş, tahliye
nin mahalline telle bildirilmesi başsavcılığa mü
zekkere ile ve acele kaydı ile bildirilmiştir. 
Başsavcılık ise, posta - giderinde tahsisat olma
dığı için tahliye müzakkeresini posta ile gönder
miştir. Tahliye kararı 7 nci Ceza Dairesinde 
19 . 11 . 1970 günü çıkmış olmasına rağmen, bu 
yazı mahalline üç gün sonra gitmiş ve tahliye 
de bu sürerim sonunda yapılmıştır. Böylece, 
Süleyman Köseleci'nin hürriyeti üç gün tahdi-
dedilmiştir. 

Bu olay önemlidir. Bu olay bir değil, birçok 
olay böyle cereyan etmiştir. Bir vatandaş, pos
ta gideri yok diye üç gün fazla hapiste yatmış
tır. Bu ise, Anayasaya aykırıdır. Bu fiil, Türk 
Ceza Kanununa göre de suçtur. 

Başka ülkelerde bu gibi haller bir skandal
dir. Böyle bir durumda bakanlar derhal istifa 
öderler. Değerli Bakandan da, bu durumun tet
kiki ile tevsiki halinde, bu hareket beklenir. 

Suç üstü ödeneklerinin verilmemesi ve gön
derilmemesi birçok dâvaların sürüncemede kal
masına sebebolmaktadır, Şoförler dâhil, istih
kak sahiplerinin alacakları her yıl büyük mik
tarlarda düyuna kalmaktadır. Vasıta sahipleri 
ceza dâvalarının keşiflerine gitmek istememek
te, bu ise, Hükümetin itibarını sarsmaktadır. 
Adalet Bakanlığının suç üstü giderlerinden olan 
birbuçuk milyon lirası ise, Maliye Bakanlığın
ca bloke edildiği şayidir. Bakanlıklar arasında 
bu işlemlerin halli ve yukarda anlattığımız hu
susa sebep verilmemesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Okay, iki dakikanız kal
dı efendim. 

ORHAN OKAY (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim, az kaldı. 

Keza, mahkemelerin arşiv teşkilâtı olmama
sı da birçok dâvaların uzamasına sebebolmak
tadır. Bir dosya için, gerekli delil olan ve daha 
evvelce cereyan etmiş bulunan bir dâva ile il
gili dosyanın bulunmaması, bu dosyanın sonu
cuna bağlı olan dâvaları yıllarca uzatmakta ve 
bâzı hakların ziyama sebebolmaktadır. 

Yine mahkemelerde yeteri kadar kâtip kad
rolarının bulunmaması hâkimlerin işlerini zor
laştırmakta, bu ise kararların uzun süre yazıl-
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•anamasına ve dâvaların uzamasına sebebol-
maktadır. 

Bugün için en önemli mevzulardan biri de 
noterlerdir. 

Noterlerin devletleştirilmesi ve böylece her 
dlçe ve il'e tâyin edilecek noterler vasıtasıyle 
hem hizmeti halkın ayağına götürmek mümkün 
olacak ve hem de zâten işleri çok olan noter mu
avini görevinde bulunan başkâtipler de birçok 
yerlerde bu külfetten kurtulup, kendi kalem iş
lerinde daha iyi çalışmak imkânına sahibolacak-
lar ve böylece her devrin iktidarının yakınları
na dağıttığı ve arpalığı haline gelen bu mües
sese bir nizam altına alınmış olacaktır. 

Böylece, noter gelirleri de bir yönden Hazi
neye büyük çapta gelir sağlamış bulunacak
tır. 

Yüce heyetinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, bu

yurun. Saat 15,27 efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

10 dakika içinde, görüşülmekte olan Adalet 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi 
iki hususa inhisar ettirmekle iktifa edeceğim. 

Görüşmekte olduğumuz Adalet Bakanlığı 
Bütçesini, mensubu olmakla geref duyduğum 
Adalet Bakanlığı Bütçesini tümden üvey evlât 
muamelesi göregelmekte olan bir Bakanlık büt
çesi olarak isimlendirmekle söze başkyaca-
ğım, 

Arkadaşlarım, her bakanlığın şüphesiz, az -
çok şikâyetleri vardır, bakanlık bütçesinde dile 
getirilir. Oysa ki, bugün müzakeresini yaptığı
mız Adalet Bakanlığı Bütçesindeki şikâyetler, 
samimiyetle söylüyorum M; eksiktir, söylen
mekle bitmez. 

Arkadaşlarım, evvelâ binalarla başkyalım. 
Bizim adliye binaları çok yerde «Adliye Sarayı» 
ismini alır, onun yanındakiler gecekondu dahi 
değildir. Bir vilâyetin merkezinde gecekondu
dan az daha iyice bir adliye binası vardır, ama, 
o vilâyetin kazasında, filân filân devirde bir 
bakanın o vilâyete ve kazaya mensubiyeti se
bebiyle, oraya «Saray» diyebileceğimiz bina 
yapılmıştır. Böyle plânsız bir bina ve böylesine 
bir icraat olmaması lâzımdır arkadaşlarım. Za
ten Bakanlığın bütçesinde görüyoruz, adliye bi

naları olarak o kadar fakir, o kadar kısık ki, 
buna rağmen Adalet Bakanlığının talepleri 
Devlet Plânlama Dairesinde, sureti katiyede 
% 95 i reddedilir. Niye? Çünkü bu, altın yu
murtlayan bir Bakanlık değildir. Oysa M, Sena
toda çok güzel izah etmişler; «Hayat yumurtlı-
yan bir Bakanlıktır.» arkadaşlarım. Yani, Ad
liyeyi böylesine küçümsemek ve Adliye binaları
nı bugünkü haliyle, âdeta kalmaya maJhkûm 
etmek Devlet Plânlama Dairesinin görüşüne 
uygun olsa da isabetli değildir arkadaşlarım. 

Gene meşhut suçlar tahsisatına bakalım, se
nenin üç --dört ayında bâzı vilâyetlerde, mer
kezlerde idaresi mümkündür, dört - beş ay son
ra meşhut suçlar tahsiatı biter, keşiflere gide
bilmek bu meşhut suçlar tahsisatı ile mümkün 
değildir. Savcılık borçlanır, çok yerde savcılar 
oranın şoförleriyle yüzgöz olurlar, şoföre 
karşı boynu bükük duruma düşerler. Adliye
nin bir mensubunu bu hale düşürmek her hal
de isabetli değildir arkadaşlar. 

Adliyenin kırtasiyesi yoktur ve iş sahiplerin
den, avukatlardan ve meslek arkadaşlarımızdan 
çokça kırtasiye temin etmek, adliye kâtiplerinin 
VG başkâtiplerinin baş vazifesi olmaktadır. Ar
kadaşlar, adliyeyi göz göre göre böylece bırak
mak, «işte sen şu tahsisatla idare et, gerisini 
ne yaparsan yap» demek her halde adliyeye 
gereken ehemmiyeti vermemektir ve adliyeyi 
üvey evlât muamelesine tabi kılmaya devam et
mek demektir. Gönül arzu eder M, bundan böy
le adliyeye lâyik olduğu önemi verelim ve lâ-
yik olduğu bütçesi temin edelim arkadaşlarım. 

Bütçeyi tetkik ettiğim zaman, - detaylara 
inmek mümkün değil - bilhassa bina tahsisatına 
ayrılan miktar, bâzı bakanlıklara lüks araba 
temini için ayrılan kadar dahi bu Bakanlığa 
tahsisat ayrılmadığını üzülerek gördüm arkadaş
larım,. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa zaman zar
fında adliye personeli konusu, ele alabileceği
miz mühimce bir pasajdır. Evvelemirde temen
ni ederiz ki, adliye personeli, adliye meslek 
okullarından mezun olmalı ve hakikaten hâ
kimi; «zabıt kâtibi, ne yazdı, eksik mi yazdı, 
yanlış mı yazdı» diye zabıt tanziminde, takrir 
verişte zaman kaybına ve müşkül vaziyete du
çar kılmamalıdır. İddiamız bu. Zaten tatbikatta 
adliye, gitgide daha iyi zabıt kâtiplerine kavuş-
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makta ise de, arkadaşlarım adliye meslek men
supları adliye meslek okulu mıensuibu olarak me
zun olacakları bir okulu bulabilseler, şüphesiz 
onlar bugünkü adliyenin çalışmasına daha faz
la hız vereceklerdir. 

Adliye personeli; zabıt kâtibinden başkâti
bine, mübaşirinden icra memur ve kâtibine ka
dar hepsi topyekûn adliye pefsoneli olarak ad
liye camiasının fedakâr, feragatperver eleman
larıdır. 

Arkadaşlarım, burada bu meslekin mensubu 
olan değerli arkadaşlar, birçok meslek mensu
buna nazaran, ağırlık teşkil edecek sayıdadır. 
Buna rağmen üzülerek söylüyorum ki, Personel 
Kanununun adliye personelini ilgilendiren mad
desinde bu ağırlığı dile getiremedik. Kusurumuz 
varsa, şüphesiz hepimiz bundan yeterince hisse
darız. 

Arkadaşlar, adliye personelinin müdafaasını 
burada yapabildiğimiz kadar yaptık, ancak her 
halde tam mânasiyle aksettiremedik. Bir kere 
daha değinmek gerekir ki, adliye personeli, di
ğer memurlardan ayrıcalık taşır arkadaşlar. Bir 
adliyenin sabah saat 9 da işbaşı yapabilmesi 
için, adliye personelinin, yani kâtilbin, hattâ mü
başirine varıncaya kadar başkâtiibiyle 'sabahın 
saat 6 sında, en geç 7 de adliyeye gelmiş olması 
şarttır arkadaşlarım. En az 2 - 2,5 veya yerine 
göre 3 saat evvel, kışın karanlığında, soğuğun
da gelecek, adliyenin solbaSını yakacak. O da 
varsa, tahsisatta bir şeyler kaldıysa. Yoksa, ce
binden yakarsa yakar, ytoksa rutubette üşür. 
Bunlar ayrı mesele, ama adliye personeli en kö
tü şartlar içinde sabah kendi hakimlinden, adli
yenin resmen açıldığı saatten en az iki veya üç 
saat erken gelmeye mecburdur. Bu, hayali de
ğil arkadaşlar, bir vakıadır. Bunu bilmek için 
adliyeci olmak şart değil; adliye ile uzaktan ya
kından ilgisi olmıyanlar dahi duymuştur veya 
görmüştür ki, adliye personelinin çalışması sa
bah saat 6,5 - 7 de başlar. 

Bunların öğle tatili yoktur arkadaşlar. O 
resmî tatil lâf... Adliye saat 12,00 de resmen ka
panır, oysa ki, adliyenin kâtibi saat 13,00 te gi
demez ve saat 13,30 da da adliye açılır. Bu ya
rım saat içerisinde evine mi gitsin?.. Zaten çok 
yerde gidiş - geliş parası var. Tazminatlarını da 
ellerinden aldığımıza göre, adliye personelini 
eve göndermektense bir çay ve bir simitle ikti

fa ettirmek gerekir. Evine gidemez. Saat 17,00 
de adliye resmen kapanır, adı kapanmıştır; ad
liye personeli akşamın saat 7 sini, 8 ini bulur, 
gidemez arkadaşlarım. Bu personelin bayramı, 
pazarı yoktur... Gece keşiflerinde hâdisenin vu-
kulbulduğu saat gece yarısına veya sabaha kar
şıya raslıyor ise, klşm ayazına, kara, buza Tas
lıyorsa, hâdise dağın tepesinde vukubulmuşsa 
adliye personeli şüphesiz o en kötü şartlar için
de sabahın ayazında, karda, kıyamette keşif ya
par. Peki, bunun diğer memurlarla kıyaslanma
sında aynı ölçülere, aynı kıstaslara girmesi 
mümkün mü arkadaşlar?... 

Adliye personelinin, 1327 sayılı Kanun ile 
değişen 657 sayılı Kanundaki maddei mahsusun
da, genel hizmetler meyanmda sadece diğer me
murlar meyanmda sayılıp görülüvermesi, bu 
mesleki ya tanımamak, ya da ciddiye almamak
tır ki, devam edegelen bütçelerde de kısmen tet
kik edebildiğim kadar gördüm - adliye camiası 
hâkiminden savcısına, mübaşirinden başkâtibine 
kadar esasen gerekli önemi görmemiş, gerekli 
ağırllk burada tartılmamış ve maalesef adliye 
üvey evlât muamelesi göregellmiştir arkadaşla
rım. 

Adliye personelinin bu - hakikaten kelime
nin en hafifi ile - yürekler acısı çabasına karşı
lık adliye personelinin aldığı, 1327 sayılı Kanun 
ile almakta olduğu karşılık, aylık, diğer me-
(murlann aynıdır. Oysa ki, diğer memurun saat 
9 - 12 arasındaki ölçülü çalışması ve nihayet 
13,30 da başlayıp 17,00 de, 18,00 de biten ölçülü 
bir çalışması vardır. Adliye personeli akşam evi
ne her hangi bir surette bir külfet sayabilece
ğimiz - çünkü karşılığı olmıyan her çalışmaya 
bir külfet veya angarya deriz - bir çalışma ile 
evine gitmek mecburiyetinde değildir. Adliye 
personeli, kâtibi de dâhil, hazirliyam'adığı evra
kı ertesi günün mahkemesine yetiştirebilmek 
için evine evrak da götürür, daktiloyu da götü
rür arkadaşlar. Bunu böylece bilmek gerekir. 
Bu sebeple bunu, bir iş riskine mi sokacağız, 
yoksa yan ödemeler meyanmda tazminatı yeni
den iade mi edeceğiz Veya teklif ettiğim ve hiç
bir parti farkı gözetmeksizin olumlu karşılana
cağını, aldığım haberlerle ve kendileriyle gö, 
rüşmekle edindiğim intibaa göre, olumlu karşı^ 
lanacağını ümidettiğim bir kanun teklifi bura
dan geçerse, kısmen olsun adliye personelinin 
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derdine deva bulmuş olabiliriz arkadaşlarım. 
Adliye personeli, 1327 sayılı Kanunla deği

şen 057 sayılı Kanunun genel hizmetler meya-
mnsda sayılan diğer memurflann'dan farklı ola
rak, işe başlarken bir üst dereceden maaşla baş-
lamalıdır. Teklifimi, Yüce Meclisin senelerce 
ihmal edilen adliyeye bu kere olsun yakınlık 
göstereceğinin alâmeti olarak kabul etmek lâ
zımdır. inşallah temennimiz, o veçhile kanun
laşır ve adliye personelinin kanayan yarasına 
merhem sürebilmiş oluruz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, 1 dakikanız 
kaldı efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, bu çok kısa kalan zaman zarfın
da, gene hepimizin meselesi olan bir hususa da
ha temas edeceğim. 

Adliye basın mahkemeleri var. ticaret mah
kemeleri var... E. arkadaşlar, bunlar hakikaten 
bir ihtisas mahkemesidir. Bir bakıyoruz Tür
kiye'mizde giderek çoğalan trafik kazaları var, 
ama trafik mahkemeleri yok. Trafik mahkeme
leri neden olsun?.. Evvelâ «Neden olmasın» a 
cevap verelim. 

Arkadaşlar, meslekin içinde bulunanlar bilir
ler; ben bizzat rasladım, bir ehlivukufa sual 
soruldu; «Sinyal verildi mi verilmedi mi?» Bir 
sayın hâkim, - bilmiyebilir, ayıp değil - «Sinyal 
ne demektir» diye sordu. Kedi gözü yakmış mı 
yakmamış mı?.. Ne demek kedi gözü? 

Arkadaşlarım, böylesine ihtisas istiyen bir 
mevzuda karar çıkar, çıkar ama ya süratten 
kaybederiz, ya da neticede hakikaten karar pek 
isabetli olmaz, temyize gidip gelip bozulmak su
retiyle gene kaybı olur. Yani, adliyede çocuk 
mahkemeleri kadar, ticaret mahkemeleri ka
dar, basın mahkemeleri kadar, hele günümüzde 
trafik mahkemeleri, trafik ihtisas mahkemeleri 
şarttır. Ancak, bu trafik mahkemeleri tabelâ
sının «trafik mahkemesi» yazılması ile kâfi 
değildir, trafik ihtisası görmüş olan, trafikten 
hakikaten anlıyan hâkimler tarafından yöne
tilmelidir. Ömründe bir kere direksiyona geç
memiş olan hâkimin trafik dâvasını yönetmesin
den netice almamaz arkadaşlar. Bütün hayatı 
yolculukla geçmiş bir sayın hâkimin trafik dâ
vasında tevcih edilen suali yöneltmesi - sual tev
cihini bırakalım - istenilen istikamette olumlu 
cevap alabilmesi mümkün değildir. O halde te-
menimiz odur ki, bundan böyle trafik mahke

meleri de Türkiye'de büyük bir boşluğu dol
dursun. Ama trafik mahkemelerine de, trafik 
ihtisasını yeterince yapmış hâkimler getirilsin. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al- -
kışlar) 

BAŞKAN — İki sayın üye tarafından veril
miş yeterlik önergeleri gelmiştir. Sayın Bakan, 
görüşecek misiniz efendim? 

ADALET BAKANI YUSUF ZÎYA ÖNDER 
(Sivas) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI YUSUF ZÎYA ÖNDER 

(Sivas) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Bakanlığımızın 1971 yılı Bütçesi üzerinde 
sayın grup sözcülerinin ve sayın milletvekille
rinin tenkid ve temennilerini dikkatle izlemiş 
bulunuyorum. Bu tenkid ve temenniler, geçen 
yıllarda olduğu gibi, bu seneki çalışmalarımızda 
da bize ışık tutup, rehbet olacağından, kendi
lerine teşekkürlerimi arz ederim. 

Bakanlığımızın faaliyetleri ve gelecek yıl
ların çalışma programı ve hedeflerine geçmeden 
önce, geçen yıl bütçe konuşmalarında büyük 
Meclislere sevk edildiğini işaret ettiğim tasarı
lardan savcılar kanunu tasarısı ile, hâkim aday
larının staj süresini bir yıla indiren kanun ta-. 
sarısının kabulü, ilgili organlarca gerekli ata
maların yapılmasını mümkün kılmış ve bu su
retle bir ölçüde hem teşkilât ferahlamış ve hem 
de işlerin normal sürelerde sonuçlandırılması 
imkânları hâsıl olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, adaletin süratle ve 
emniyetle sağlanması konusu Hükümetimizin 
programında da yer almıştır. Bu maksatla ça
lışmalarımızın hedefini teşkil eden bu hususun 
gerçekleştirilmesini teminen ilk plânda usul 
kanunlarında yapılması düşünülen değişiklikler 
tahakkuk ettirilmiş, bilim adamlarımızın ve tat
bikatçıların görüşlerinden de yararlanılmak su
retiyle yapılan çalışmalar sonuçlandırılmış ve 
ilgili tasanlar Yüksek Meclislere takdim edil
miştir. Bu tasarılara en iyi şekli vereceğinizden 
ve kısa zamanda kanunlaşmasına yardım ede
ceğinizden emin bulunmaktayım. 

öte yandan, halen Meclislere sunulmuş, bu
lunan Adliyeciler Yardımlaşma Sandığı Kanunu. 
tasarısı, moterlik kanunu tasansı, çjocuk mah-
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kemeleri teşkili hakkındaki kanun tasarısı 
ve panronaj kanunu tasarısının da süratle 
çıkarılmasında fay*da mülahaza etmekteyiz, 
Ayrıca bir ihtiyacolarak, muhtelif vesilelerle 
temas edilen ve Yüksek Hâkimler Kurulu nea-
dinde bir denetim organı teşkiline imkân ve^ 
ren kanun tasarısı da hazırlanmış ve Yüce 
Meclislere sunulmulş bulunmaktadır. Ehemmi
yetine binaen bu tasarının da en kısa bir za
man zarfında kanunlaşmasında büyük zaruret 
görüyoruz. 

1934 yılından beri uygulanmakta olan Hâ
kimler Kanununun, Anayasamız muvacehesin
ce rgünün şartlarına uygun hale getirilmesi 
için hazırlanan ^eni hâkimler ve savcılar ta-
nunu tasarısı bidayette Başkanlığa sunulmuş 
(bulunmakta idi. Bu defa Genel Kadro Ka
nununun getirdiği değişiklikler ile 667 sayılı 
Devlet Memurları] Kanununun ek geçici 7 /e 
8 nci maddelerinin hâkim ve savcılar1 için 
özel hükümler getirmesi ve hâkim ve savcıla
rın 657 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gere
ğince, bu kanunun şümulüne dâhil edilme^ 
meleri sebebiyle tasarının bu konulara da 
yer verecek şekilde yeniden tanziminde zaru
ret giörülmüş bu itilbarla tasarı üzerinde ça
lışmalara başlaniilmılştır. En kısa zamanda ik
mâlini mütaakup bu tasarı da yüksek takdir
lerinize sunulacaktır. 

Öteden ben tenkid ve temenni konusu va-
pılan Adalet Bakanlığı merkez teşkilât ka
nununa gelince; bu tasarı daha evvel Hükü
mete sunulmuş ve Maliye Bakanlığınca da in
celenerek mutabakat sağlanmış ise de, bilâ-
hara Maliye Bakanlığına, genel kadro kanunu 
ıçıkmcaya kadar tasarının sevkedilimesini /e 
(genel kadro kanunundan sonra yeniden ele 
alaınması tavsiye olunduğundan, intibak iş
lemleriyle bu defa genel kadro kanununun 
getireceği hükümlerin neticesine göre, tasa
rıya sön bir. şeMl vermek üzere Maliye Ba
kanlığı ile yapılan muhabere ve işlemlerin 
ikmal ve intacını mütaakup bu taısarı da 
Yüce Meclise sunulmuş olacaktır. 

Bunlardan başka, Basın Kanununun dü
zeltme ile ilgili 19 ncu maddesinin Anayasaya 
uygun bir şekle konullması hakkındaki ka
nun tasarısının da hazırlıkları ikmal edilmii} 
bulunmaktadır. 

5521 sayılı İş Maihkemelen Kanununun bâzi 
maddelerinin değiştirilmesine dair Çalışma 
Bakanlığı ile müştereken hazırlanmış olan ka
nun tasarısı, Çalışma Bakanlığınca Başbakan^ 
lığa sunulmuştur. Bu tasarıya ekli kadro 
cetvelinde belirtildiği üzere, yüz hâkim ile 
alyrıca yeteri kadar zafbıt kâtibi ve mübaşir 
kadrosu verildiği takdirde işi çok olan yer
lerde yeteri kadar iş mahkemesi kurulması 
mümkün olacağı gibi, iş dâvaları fazla olan 
ive kadro yetersizliği selbebiyle müstakil iş 
mahkemesi kurulması imkân dâhiline girebile
cektir. 

Medeni Kanun üzerinde kanunun ehemmi-
yetiyle mütenasibolarak öteden beri yapıla-
gelen çalışmaların da sonuçlandırılmasına bil
hassa gayret sarfedilmektedir. Öntasarı1 ta
mamlanınca bastırılarak hukuk ve uygulama 
nazariyatı ile uğraşan kurum ve kuruluşla
rın tetkik ve tenkidlerine sunulacaktır. Kanun 
tasarısı ilim heyetinden gelmiştir. Bakamliğı-
ımıaca incelenmektedir. Bunu teksir ederek 
arz ettiğim şekilde ilim adamlarına, mahkeme
lere sevk edeceğiz, mütalâalarını aldıktan 
sonra tasarıyı kesin haliyle Yüce Meclisinize 
sunmuş olacağız. 

Adlî zabıtların kuruluş ve görevleriyle il
gili tasan üzerinde de çalınmalara devam 
olunmaktadır. 

(Mevzuatımıza çok büyük bir yenilik getiren 
ve bilim çevrelerince ide çok olumlu ve ileri bir 
kanun olarak karşılanan Cezaların İnfazı hak-
kınldaki 647 saıyılı Kanunun dalha mütekâmil bir1 

hale getirilmesi ancak bu araJda bazen tatbikat
ta müşküllerle karşılaşan para cezalarının ve 
bunların infazına ilişkin hükümlerin tadili için 
de yapılan çalışnıalar ikmal edilmek üztereidır. 

(Geçen yıl bütçesinin yüce Mecliste müzake
resi esnasında Türk öeza Kanununun günün 
ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermesini temi-
nen Kanunun umumi ahengine sadık kalınarak 
yapılan taldil çalışmalarının ve bu konuda ha
zırlanan tasarının sevk edilmiş buludduğu yüce 
heyetimize arz edilmiştir. Tasarı halen Millet 
Mecliteinıdedir ve kusa zamanlda kanunlaşmasına 
gayreti edilecektir, 

Bu arada gelişen toplum hâdiseleri ve ka
nundaki kişimi boşluklaridan yararlanılarak ce
miyeti rahatsız etmekte olan olayların işleniş 
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şekilleri göz önünde tutulup Anayasa düzenini 
tahrip amacını güden aşırı udların tatbik saha
sına koydukları fiillerin hususiyeti de dikkate 
alınarak bunların ,Anayasaya uygun demokratik 
kanuni tedbirlerle önlenmesini teminen yapıl-
maisı gerekli görülen çalışmalar da sonuçlanmış 
ve bu meyanda Türk Ceza Kanununun ilgili 
maddelerinde bâzı taidüâtı öngören yeni bir ta
sarı hazırlanmış bulunmaktadır, önümüzdeki 
günlerde yüce Meclislere sunulacak olan bu ta
sarıya da Meclisleriniz muhakkak ki en iyi şek-

v- linî vereceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarını, simidi çalışmaları
mıza konu teşkil eden başka bir önemli hususa 
işaret etmek isterim. Suç istatistikleri dikkate 
alınldığı takdirde görülen oidur ki, senelere göre 
tesfeilt edilen suç miktarları ülkemizin nüfusu
na oranla daha büyük bir artış kaydetmektedir. 
Bir vakıa olan bu durum muvacehesinde adale
tin süratli ve daha az masraflı olarak gerçek
leştirilmesini teminen bir yandan usule taallûk 
eden kanuni tedbirleri almak, diğer yandan 
mahkeme kuruluşları ve hâkim kadrolarının ço
ğaltılması gibi idari tedbirleri ve lüzumlu yan 
tedbirleri almak ile beraber Bakanlığımız yu
karıda işaret ©dilen suçluluğu çoğaltan âmiller 
üzerine eğilmiş ve tesbdt edilen suç mifctarların-
daki artışın sosyal etkenleri üzerinde durarak 
özellikle suçluluk halini meydana getiren sebep
lerin izalesi zımnınlda gerekli çalışma ve araş
tırmalara başlamış bulunmaktadır. Ümit ederim 
ki kısa zamanda bu çalışmalarımızın verimli 
sonuçlarını alıp bu konuda çok yönlü olan me
sailerimiz neticesini de yüksek takdirlerinize 
arri etmiş! bulunacağız. 

Bu meyanda çözümüne uğraştığımız diğer 
bir konu olan adli sicile taallûk eden hususlar
da bir istikamet kazanmış olan bâzı çalışmala-
rıımız hakkında da bilgi vermek isterim. Bugün
kü durum itibariyle insangülcü ile halledilmesi 
derin bir müşkilâlt arz elden adli sicil sistemimi
zin ıslahı, sistemin işleyişinin daha rasyonel ve 
modern bir hale getirilmesinin yanında cemiye
timizin bünyesine göre bâzı zaruretler icabı 
mevzuatımıza suç olarak girmiş birtakım fiiller 
dblayısiyle neşet eden kabahat nevinden bâzı 
'mahkûmiyetlerin birer sabıka olarak adli sicile 
intikal etmesinden mütevellit tahassüs eden du
rumun izalesidir. Söz konusu çalışanalanmızı 
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umumi bir misalle açıklamamız icaJbetttiğinde; 
ölçüler Kanununa muhalefet, Telisiz Kanununa 
muhalefet, Haftaşonu Tatili Kanununa muhale
fet ve benzeri bâzı kanunlarımızın önJgördüğü 
hükümlere riayet etmemek neticesi verilmiş olan 
mahkûmiyet hükümleri de adli sicile intikal et
mekte, bugünkü durumu itibariyle sekiz milyon 
civarında bulunan sabıka fişlerinin üçte birini 
hacım itibariyle bu gibi kayıtlar işgal etmekte
dir. Bu durumun esas sakıncalı yönü, kabahat 
nevinden mütalâa edilmesi ioabeden ve esasın
da birtakım hareketleri yapmamaktan ötürü do
ğan bu gibi mahkûmiyetlerin ilânihaye vatan
daş için bir sabıka kaydı teşkil etmesidir. Bu 
mahzurları bertaraf edecek çalışmaların da kı
sa zamanda netidelendirümesine gayret sarf 
edilmektedir. 

Ayrıca, sayısı onlbiine yükselmiş bulunan ka
nun ve nizamnamelerin ayıklanması, bunlardan 
(bir lolsmınm halkın ve uygulıyan organların an-
lıyacağı dile çevrilmesi, çeşitli devirlerde çıkmış 
ve aynı sayıyı taşıyan kanunların elden geçiri
lerek yanlış anlama ve tatbikata mahal vermi-
yeoek şekilde yeniden düzenlenme zaruretine 
ünanmiş bulunmaktayız. Ancak, Bakanlığımızda 
bununla meşgul olacak bir tetkik kurulu mev
cut bulunmadığından Merkez Teşkilât Kanunu 
tasarısının bu sebeple de biran önce kanunlaş
masını beklemekteyiz. 

Sayın milletvekileri; iş hacminin her yıl ar
tış kaydetmesi sebebiyle adlî teşkilâta da eldeki 
kadro ve elemanın verdiği imkânlar dairesinde 
ilâveler yapılmaktadır. Bu cümleden olmak 
üzere 1970 yılında bir müstakil ağır ceza mah
kemesi, bir asliye ceza mahkemesi, üç sulh ce
za mahkemesi, 1 sulh mahkemesi, 8 asliye hukuk 
mahkemesi, 2 tapulama mahkemesi, 6 iş mahke
mesi kurulmuş bulunmaktadır. Bundan başka 
iki sulh mahkemesi asliye mahkemesi haline ge
tirilmiş ve yedi aded tek hakimli asliye mahke
mesi de çift hakimli yapılmıştır. Gerek bu ih
daslar sebebiyle, gerekse diğer ihtiyaçlar dola-
yısiyle ilâve edilen hâkim ve savcı kadro sayısı 
132, diğer personel sayısı da 131 dir. Bilindiği 
gibi adalet hizmetlerinin görülmesinde kendile
rine önemli vazifeler düşen adalet personelinin 
eğitimi ve geliştirilmesi maksadiyle açılan kurs
lara devam olunmaktadır. Bu kurslardan bü
yük ölçüde fayda sağlanmıştır. Bütçe imkân-
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lan müsaidolduğu takdirde bir meslek okulu 
açılması da düşüncelerimiz arasındadır. 

Bunlardan başka 1416 sayılı Kanuna göre 
13, 4489 sayılı Kanuna göre de 13, ki cem'an j 
26 hâkim ve savcı yurt dışında tetkikatta bulun
makta ve doktora yapmaktadırlar. 

Adlî Tıp müesesesinin işlerinin çokluğu göz 
önünde tutularak bu müessesenin takviye edil
mesi gerekmekte ise de ayrı bir ihtisas kolu olan 
adlî tıbba eleman yetiştirme mevzuu ile karşı 
karşıya kalınmaktadır ki, bu husus, Bakanlığı
mızın imkânlan dışında ve üniversitelerin yet
kileri dâhilinde bulunmaktadır. j 

Bakanlığımızın yayınları arasında Adalet ; 
Dergisi, Resmî Kararlar Dergisi muntazam in- i 
tişar etmekte, teşkilâta ve abonelerine gönde- ] 
rilmektedir. Ayrıca bütçenin verdiği imkânlar 
nisbetinde meslekî yayınlar da satmalmıp teş
kilâta tevzi olunmaktadır. i 

Ceza ve tevkif evleri ile ilgili çalışmalarımıza 
gelince; Yurdumuzda halen 634 aded ceza evi 
mevcudolup bunlardan 81 adedi ağır ceza mer
kezlerindeki kapak ceza evleri, 31 adedi müşa-
hade merkezi, 7 adedi açık ceza evi, 11 adedi ya -
rı açık ceza evi, 1 adedi coçuk islah evi, 2 adedi 
çocuk ıslah ve ceza evi, 3 adedi çocuk ceza evi 
ve 498 adedi de İlçe kapak ceza evidir. Bu ceza 
evlerinden 272 adedi yeniden etüt üzerine inşa 
edilmiş, 27 adedi eskiden inşa edilmiş olmakla 
beraber 335 adedin yeniden yapılması gerek- Ş 
mektedir. Bunlardan 20 adedi 2548 sayılı Ka- j 
nunla toplanan paralardan ve 9 adedi de umumi ! 
muvazeneden alman ödenekle inşasına başlanıl- I 
mış olup halen inşaatları devam etmektedir. Kul- j 
lanılmaya elverişli olmıyan ceza evlerinin ha- j 
zırlanan programlara göre biran evvel yaptı- I 
rılması, daha çok sayıda hükümlü çalıştırma ' 
imkânlarının sağlanabilmesi için de açık ve ya- j 
rı açık ceza evlerinin artınlması hususunda da 
gayret sarf edilmektedir. j 

İnfaz sistemimizin değişen cezaların infazı- { 
na dair 647 sayılı kanunun ruh ve mânasına uy- j 
gun olarak personelin de yetiştirilmesine büyük 
önem verilmektedir. Bu cümleden olarak infaz i 
kurumlarına personel yetiştirilmesi ve mevcut j 
personelin geliştirilmesi için her yıl olduğu gibi j 
1969 yılında da açılan kurslar başarılı bir şekil- ! 
de yürütülmüş ve cem'an 110 personel bu kurs
lara çağrılmıştır, önümüzdeki yıllarda da sağ

lanabilecek ödenek miktarına göre daha çok sa
yıda personelin bu kurslardan geçirilmesine 
çalışılacaktır. 

Elimizdeki son rakamlara göre ceza evleri-
mizdeki tutuklu ve hükümlü sayısı cem'an 
57 528 e yükselmiştir. Hükümlü ve tutuklular 
tüzük hükümlerine istinaden Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ile varılan mutabakat daire
sinde kalori esasına göre iaşe edilmektedir. Ca
ri yılda kapalı ceza evlerindeki hükümlü ve tu
tukluların 140 kuruş, hasta ve müşahedeye tabi 
hükümlülerle açık ve yarı açık ceza evlerindeki 
ve ıslah evlerindeki hükümlülerin de 250 kuruş 
üzerinden iaşeleri temin edilmiştir. Hükümlü ve 
tutuklu vatandaşlarımızın daha elverişli şartlar 
altında iaşelerinin sağlanabilmesi için 1971 malî 
yılı bütçe tasansı ile günlük iaşelerine 25 şer 
kuruş ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Ceza evlerindeki eğitim faaliyetleri Millî 
Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği neticesi 
bir programa bağlanmıştır. Cezaevleriiniiıade gö
revli öğretmen sayısı 140 dır. 1969 yılı isltastüs-
tdğine göre okutulan hükümlü ve tutuklu sayı
sı on bini geçmiştir. Hükümlüyü ıslaha götü
ren yollardan en mühimi onun çalıştınlmasıdır. 
Bu maksatla 4358 sayılı Kanuna ıgöre ağılan ve 
döner sermayeden idare edilen tüzel kişiliği 
haiz iş yurtlan kurulmuş olup bu yerlerde ça
lışan hükümlülere gündelik verilmektedir. 

1969 malî yılı sonu itibariyle hükümlülere 
verilen yövmıiye miktan 8 315 935 liradır. Ta
hakkuk ettirilen prim miktan ise 1 010 107 
lirayı bulmuştur. Aynca, hükümlülerin banka
lardaki tasarruf miktarlan da 1 012 700 lira
dır. Sayılan 110 u bulan iş yurtlarında çalışanı 
hükümlü mifctan 17 000 i bulmuş olup bunun 
1 700 ü cezaevleri dışındaki kamu özel sektö
ründe çalışmaktadır. Mevcut yurtların iştigal 
konulan arasında halıcılılk, kumaş imalâtı, ço
rapçılık, matbaacılık, möble ve doğrama işleri, 
kemik eşya imalâtı, tarımı ve hayvancılık, kon
servecilik, kunduracılık, sabun imalâtı, balık
çılık, zeyıtinyağ imalatı ve deri eşyası yer al
maktadır. Daha çok sayıda hükümlü çalıştırıl
ması içîn büyük bir çaba gösterilmekte, ezcüm
le yeni iş yurtlan açılmasına, açık ve yan açık 
cezaevlerinin artırılmasına gayret sarf edil
mekle beraber kamu ve özel sektör nezdinde 
plân hedefleme uygun şekilde daha çok sayıda 
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hükümlü çalıştırılması maiksaidiyle Devlet ve 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle işbirliği yapıl
maktadır. 

.BAŞKAN Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim efendim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili 
açık oylama işlemi devam etmektedir. Sayın 
üyelerin oylarım kullanmasını rica ederim. 

Buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 

(Devamla) — Muhterem milletvekilleıri; bu 
umumi mâruzâtımla sözcü arkadaşlarımdan bir 
kısmının tenkid ve temennilerini cevaplandırdı
ğımı zannediyorum. Bunun dışında kalan hu
suslara birer birer arzı cevalbedeceğim, 

M. G. P. sayın sözcüsü M. Nebdl Oktay, 
«Anayasaya aykırı davranışlarda her şeyi Cum
huriyet savcılarından beklemek yanlış bir yol
dur, gerektiğinde Adalet Bakanlığı yetkisini 
(kullanmalıdır» buyurdular, «Savcılar yetkileri
ni kullandığı gibi, Adalet Bakanlığı da ka
nunların kendisine tahmil ettiği yetkileri kul-
lanmaJktadır. ihtisasa göre mahkemeler kurul
mamıştır» buyurdular. Kanunların kurulmasını 
emrettiği, meselâ çalışma, iş, trafik, toplu ba
sın ve tapulama ve deniz suçlariyle ilgili ihti
sas mahkemeleri kurulmaktadır. Bu işlerin çok 
(bulunduğu yerlerde kurulmuş bulunmaktadır. 
Diğer yerlerde de iş artışı takibedolerek kurul
maya çalışılmaktadır. 

Coğrafi teminatın kaldırılmasından bahset
tiler, doğrudur. Bakanlığımızda bu mevzu üze
rinde çalışmaktadır. Yeni getirdiğimiz hâkim 
ve savcılar hakkımdaki kanunda buna dair hü
küm vardır, Yüce Meclise arz edildiği vakit 
müzakeresini bizzat yapmış olacaksınız. 

Temyiz Mahkemesinin işinin azaltılması için 
bünyesinde yeni daireler kurulmasını tavsiye 
buyurmaktadır. Yeni hazırlanan Yargıtay Teş
kilât kanun tasarısında ele alınmıştır ve 884 
sayılı Kanunla 1967 yılında Yargıtaya ilâve 
edilen 30 üye kadrosu ile Yargıtay daireleri 
takviye edilmiş, bugün teraküm büyük mikyas
ta önlenmiş bulunmaktadır. 

Adlî müzaharette gecikmelerden birçok 
kimselerin faydalanmalarında güçlük çekildiği 
tenkid Duyurulmaktadır. Adlî müzaharetlten 
faydalandırmak için, ilgilinin durumunun in
celenmesi zaruri olup, mevcut formalite bu za

ruretin ifadesidir, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
kanun tasarısında müessese ihtiyaçlara uygun 
şekilde yeniden ele alınmıştır. 

Tapulama kanunundaki aksaklıklardan bah
settiler. Tapulama kanunu mahkeme uygula
ması bakımından Bakanlığımızı ilgilendirmekte 
olup, ileri sürülen aksaklıklar mahkemeden ön
ceki itiraz safhasına taallûk ettiğinden bu ko
nuda Bakanlığımca başka bir mütalâa serdine 
imkân bulamamaktayım. 

Kadastrosu henüz yapılmamış küoümsenmi-
yecek mikyasta arazi mevcuıdolup yeteri sayıda 
müstakil tapulama mahkemelerinin kurulma
mış olmasından bahis buyurdular. İtiraz işleri
nin mahkemeye intikalinde ihtilaflı iş sayısı 
müstakil mahkeme kurulmasını gerektiren 
yerlerde müstakil ve iş «ayısı az olan yerlerde 
yetkili olmak üzere tapulama mahkemesi mut
laka kurulmaktadır. Bugün itirazh iş intikal 
edip de tapulama mahkemesi kurulmamış ma
hal mevcut değildir. Bugün 58 mahalde 67 aded 
müstakil ve aynıca 284 mahalde de yetkili ol
mak üzere tapulama mahkemesi kurulmuştur 
ve faaliyettedir. 

647 sayılı Kanunun getirdiği yeni infaz sis
temi bakımından açık, yarı acık ceza evlerinin 
artırılmasından bahsettiler. Sayın Naci Budak 
da aynı mevzu üzerinde durdular. Bütçe imkân
ları nisbetinde yerine getirilmektedir. Çocuk 
ceza evlerini de bütçe niısbetinıde fazlalaştrrma 
gayreti içindeyiz. Nitekim Eskişehir ve Erzu
rum'da olmak üzere İM çocuk ceza evi daha 
programa alınmış olup inşasına başlanmak üze
redir. 

Mevcut çocuk hükümlü sayısına nazaran bu
günkü çocuk ceza evlerimiz ihtiyacı karşıla
maktadır. 

Adlî personele takati aşan çalışmaları kar
şısında yan ödeme yapılması tavsiye edilmek
tedir. Sayın Halk Partisi sözcüsü ile Adalet 
Partisi sözcüsü de bu hususa işaret buyurdu
lar. Bakanlık olarak adlî personelin yan öde
melerden faydalanmalarını teminen, gerek Ma
liye Bakanlığı ve gerekse Başbakanlık nezdin-
de Bakanlığımca gerekli teşebbüslerde bulunul
muştur, sonucu da dikkatle takibedilmektedir. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun terekküp tarzı 
üzerinde durdular. Sayın Kemal Kaya da bu 
görüşe iştirak ettiler. Yüksek Hâkimler Kuru-
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iluna birinci sınıf hâkimler tarafından üye seçi
mi malûm olduğu üzere, Anayasanın 143 ncü 
maddesinin öngördüğü bir keyfiyettir, bu da 
Anayasanın değişikliği ile mevzuubahiiıs olabi
lir. 

Patronaj kanun tasarısının biran evvel Mec
lislere sevk edilmesi temennisinde bulundular. 
Umumi görüşmemde de arz ettim; Patronaj 
Kanunu halen Bütçe Plân Komisyonunda bu
lunmaktadır. 

Tercümanlık müessesesi kurulması lüzumu
nu belirttiler. Bu, yeni bir temennidir, tetkike 
tabi tutacağız. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Na
ci Budak, noterlik müessesesi devletleştirilfme-
lidir, buyurdular. Genel izahlarımızda arz edil
diği üzere, noterlik müessesesini yeniden dü-
zenliyen kanun tasarısı Yüksek Mecliste bulun
maktadır. Bu tasarıda; noterlik müessesesinin 
aksıyan tarafları dikkatle ele alınmış olup hep
si hakkında rasyonel çözüm yolları getirilmiş
tir. Bu tedbirlerin gerçekleştirilmesi halinde 
müessesenin devletleştirilmesine lüzum olmak
sızın ihtiyaçların gereği veçhile karşılanabilece
ği kanaatini taşımaktayız.. 

Avukatla Kanunu ile ilgili olarak, bakanlı
ğın barolar ve barolar birliği üzerindeki idari 
vesayet hakkının kaldırılması talebinde bulun
dular. Avukatlık Kanununun Yüksek Meclis
lerde görüşülmesi sırasında teferruatı ile müna
kaşa edilmiş olduğu üzere, bakanlığın idari ve
sayet hakkı Anayasamızın 122 nci maddesinin 
tabiî bir sonucudur. Barolar ve Barolar Birliği
ni kamu kurumu niteliğinde bir meslek kurulu
şu olarak kabul ve mütalâa edince bunun tabiî 
sonucu merkezî idarenin bu meslek teşekkül
leri üzerinde idari vesayet sıfatına salhlibolma-
sıldır. Yüksek malûmları olduğu üzere bu hu
sus Anayasanın 122 nci maddenin gerekçesin
de de yer almış bulunmaktadır. 

iSavcıların teminat noktasından hâkimlere 
müsavi bir duruma getirilmesi konusunu ileri 
sürdüler. Bu cihet mer'i kanunun müzakeresi 
sırasında Yüksek Meclislerde ele alınıp, müna
kaşa edilmiş olması ve meselenin Anayasa 
Mahkemesine de inltikal etmiş bulunması mu
vacehesinde bu kürsüden tekrar cevaplandırıl
masına lüzum ve mahal bulunmadığı kanaatin
deyim' 

Yargıtayı bir içtihat mahkemesi haline ge
tirebilmek için bidayet mahkemeleriyle Yargı
tay arasında bir istinaf kademesinin kurulma
sına inanıyoruz, demişlerdir. Sayın Cevat ön
der de aynı mevzu üzerinde konuşmada bulun
dular. istinaf mahkemelerinin kurulmasının 
doktrin ve uygulamada uzun zamandan beri 
münakaşası yapılmaktadır. Bugün dahi bu 
mahkemelerin kurulması lehinde ve aleyhinde 
çeşitli fikirler mevcuttur. Bakanlığımız, mev
cut fikirleri özellikle bütçe imkânları ve mem
leketin coğrafi durumu muvacehesinde dik
katle incelemekte olup, bünyemize en uygun 
formülü bulmaya çalışmaktadır. 

Sadece hukuk diploması ile hâkim ve savcı
lığa kabul edilme sisteminin mahzurları ileri 
ısürüldü. Bu konu, Hâkim ve Savcılar kanun ta
sarısı ile halledilmiş bulunmaktadır. 'Staj ens
titüsü kurulmak ve önced«n imtihan ve müla
kat yapılmak suretiyle yeni esaslara bağlan
mıştır. 

Yine, ilk atamalarda münferit vazife veril
mesi ve müctemi mahkemelerde vazifeye baş-
lattırılması temenni edildi. Staj süresinin ikma
linden sonra hâkimlik ve savcılık mesleklerinin 
yardımcılık görevlerine kura ile atanmakta 
olan stajiyerlerin ağır ceza merkezlerinde ilk 
görevlerini alabilmeleri, bu yerlerde özel kadro 
ve tahsislerine bağlı olup bu konuda çalışma
larımız mevcuttur. Bugün için yeterli kadro bu
lunmaması uygulamaya geçilmesine mâni ol
maktadır. 

Adalet binalarının kifayetsiz ve mefruşat 
noksanlığı üzerinde bütün konuşmacı arkadaş
larım hassasiyetle durdular, haklılardır. Ancak, 
bütçe imkânları nisbetinde yeni binaların yapıl
masına gayret sarf edilmektedir. 

Ankara'da 1970 yılı içinde bir kurul kura
rak ihtiyacı testoit ettirdik. Bu kurulun, 60 
dekarlık bir arsanın ancak adalet binasına ki
fayet edeceği mütalâası üzerine daha evvel 
Ankara Belediyesince TRT nin, Radyo evinin 
karşısındaki arsa mevzuubahisti, bu arsa 30 dö
nüm olduğu için 60 dönümlük arsayı karşıla-
mıyacağından buradan ister istemez feragat et
mek zorunda kaldık. Arı Sinemasının karşısın
daki boş sahayı arkadaşlarımız da müsait gör
müşler, şimdi onun tetkiM yapılmaktadır. Son 
defa belediye reisi ile görtüştüğümde müspet 
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yola gittiğini Öğrendim. Orasını temin ettiği-
(miz takdirde ilk adımı atmış ve Ankara Adliye 
Sarayının da inşasına başlamış olacağız. 

isıtanbul'da da sıkıntımız var. Bunun için 
'de, Sultan Ahmet'teki eski ceza evinin tamiri 
yoluna gitmiş bulunuyoruz. Orayı tamir etti
ğimiz takdirde icra dairelerini buraya intikal 
ettirmek suretiyle istanbul Adliyesinde de bir 
ferahlık getireceğimize kaani bulunuyortuz. 

Bunun dışında, dernekler yardımı ile de, 
Bakanlığın kendi gayretleri dışında derneklerin 
de yardımı yapılmak suretiyle bir tane Eyüp'te, 
bir tane de Bakırköy'de adliye binası yapılmak
tadır. Binaların bütün kaba inşaatı bitmiş, 
camları takılma safhasına gelmiştir. Bu sene bu 
binaları hizmete açmayı düşünüyoruz ve bu yaz 
içinde açacağımızı tahmin ediyoruz. Bu suret
le istanbul'da da oldukça bir genişlik, ferahlık 
getirmiş olacağız. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kemal 
Kaya, 1327 tarihli, Adliye ve Vezaif Nizamna-
mei Dahiliyesiyle idare edilmektedir, Teşkilât 
Kanunu halen çıkmamıştır, buyurdular. Biraz 
evvelki umumi görüşmemde de arz ettim; Teş
kilât Kanunu Meclise takdim edilmiştir. 

Mahkemelerin kuruluşu ile ilgili jkanunun 
çıkartılması istenmektedir. Bu, istinaf mahke
melerinde, biraz evel arz ettiğim çalışmalar için
de mütalâa edilmektedir. Mahkemeler Teşkilât 
Kanunu da bununla beraber hazırlanmış ola
caktır. 

Stajçla yetişenlerin hemen hakim muavin
liğine atanmasının hatalı olduğunu ifade ettiler. 
Bu tâyin şekli Bakanlığın bir kararı olarak de
ğil, Hâkimler Kanununun hükmü icabı olarak 
yürütülmektedir. Ancak, savcıların tâyini hu
susunda Sayın Kemal Kaya'ya iştirak ederim, 
haklılardır. Yalnız, son defa lütfettiğiniz, ilti
fat buyurup çıkardığınız Savcılar Kanunu ile 
ilgili olarak nakil ve atama plânı gereğince 
bunlar nakil ve tâyin edilmektedir. Nakil, ata
ma plânı da, kanunen iki seneden Önce değiş
tirilmesi mülkün değildir. Nakil atama kurulu 
tarafından hazırlanan bu plân iki sene sonra 
ancak yine aynı kurul tarafından değiştirile
ceğinden bu iki sene müddeti doldurmadan ya
pılacak bir şey yoktur; ama daha evvel Bütçe 
Komisyonu müzakerelerinde Sayın Kemal Ka
ya bu husus üzerinde durdukları için ben ilgili 

arkadaşlara ilettim, tetkik edecekler, daha iyi 
bir şekle sokma gayreti içinde bulunacaklardır. 

Medeni Kanun, Usul kanunları geliyor deni
yor, halâ gelmiyor, buyurdular. Biraz evvelki 
konuşmalarımda bunları takdim ettiğimizi arz 
ettim. 

3005 sayılı Kanun üzerinde bakanlığımızda 
çalışmalar devam etmektedir. Aynı mevzu üze
rinde biz de durmaktayız. 

Harçlar Kanununun değişmesi lüzumu üze
rinde durdular. Harçlar Kanunu üzerinde du
rulacaktır; ama daha ziyade bu, Maliye Ba
kanlığını ilgilendiren bir kanundur. 

Şahıslan adına konuşma yapan Sayın Orhan 
Okay, Sayın Turhan Özgüner arkadaşlarıma 
Bakanlığım namına teşekkür ederim, Bakanlı
ğımın dertleri üzerinde durdular; fakat cevap
larını biraz evvel umumi olarak vermiş olduğu
mu zannediyorum. 

Sözlerimi bitirirken bir hususu tebarüz et-
j tirmek isterim. 
| 1961 Anayasasının getirdiği genel esaslar ve 

Anayasa kuruluşlarına tamamen bağımsız yar
gı organlarının mevcudiyeti karşısında Türki-

j ye'mizin bir hukuk veya kanun devleti olma-
I dığını ileri sürmek insaf ölçüleriyle bağdaşmaz 

sanıyorum. 
I Şu hususu kesinlikle ifade etmek gerekir 

ki, Adalet Partisi hükümetleri, Anayasanın 
hukuk devleti prensiplerine devamlı ve hassas 
bir riayet düşüncesi içerisinde bulunmuşlardır. 
Bu hassasiyetin gereği olarak Yüksek Meclis
lere getirilen tasarılarda Anayaas ve genel hu-

I kuk kaidelerinin icapları dikkatle yerine getiril-
ı miş, yürütme tasarruflarında da millî iradenin 
; eseri olan kanunların hükümleri aynı dikkatle 
i uygulanmıştır. Genel izahlarda sözü geçen ha-
ı zırlık safhalarındaki kanun tasarıları da hu-> 
I kuk devleti prensibinin daha geniş mikyasta uy-
! gulanabilmesi gayret ve arzusunun eseridir. 
i Bakanlığın bütçesi ile gösterdiğiniz ilgiden 
j dolayı hepinize sonsuz saygılarımı sunarım. 

(A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen

dim, sualler var. 

Buyurun Sayın Kıhçoğlu. İlk defa zatıâliniz 
mi söz almıştınız efendim? 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — 
Hayır efendim. 

— 595 — 



M. Meclisi B : 53 19 . 2 . 1971 O : 2 

BAŞKAN —» Buyurun Sayın Artaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bir özel idare 

memurunun dahi bugün kapısında bir motorlu 
araç mevcut, iken ve Cumhuriyet savcıları da 
mesailerinde daimî surette dışarıda çalışmak za
ruretinde iken gerek vilâyet ve gerekse ilçe 
savcılıklarına birer motorlu vasıta verilmesi Ba
kanlıkça düşünülmekte midir? 

İkinci sualimi isim vermek suretiyle üzüle
rek arz edeceğim ve Sayın Bakandan bunun ce
vabını istirham edeceğim. 

Gerek basında ve gerekse umumi efkârda 
Sayın Adalet Bakanlığı Müsteşarı Necati Vol-
kan'ın İstanbul mahkemelerinde hakemlik aldı
ğı ve vazifesini haftanın 3 -4 gününde Istanbul'-
a gitmek suretiyle ihmal ettiği şüyu bulmakta, 
hattâ Cumhuriyet gazetesinde dahi zanneder
sem bu husus neşredilmiştir. 

Sayın Bakan bu hususları tahkik ettirmiş 
midir? Böyle bir şey varit midir? Varit iste, Müs
teşarın bu durumu vazifesini suiistimal cephe
sinden mütalâa edilebilir mi ve bu zatın hâttâ 
müsteşar olarak bulunmasında bir sakınca var 
mıdır, yok mudur? 

Ayrıca Ceza ve Hukuk îşleri Umum Müdür
lüğünde birçok hâkimler halen istihdam edil
mektedir. 

Hâkimler, Adalet Bakanlığının emrinden 
çıkmış, Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı birer 
kişidirler. Bakanın hâkimleri hâlâ emrinde bir 
memur gibi çalıştırması doğru mudur, değil mi
dir? Bu hususta bir şey düşünmekte midirler? 
Çünkü, ceza ve hukuk işlerinde hâkimlerin va
zife ifa edeceği her hanıgi bir iş yoktur. Bizim 
kanımızca, sayın hâkimlerimiz daha ziyade jan
darma komutanlarının adlî vazifelerindeki du-
rumlariyle meşgul olmaktadır. Bunu bakanlık 
önliyeoek midir? 

Ayrıca, daha evvel Sayın Bakana yazılı ola
rak adliye personeli hakkında iş güçlüğü ve ris
ki hakkında bir sual tevcih etmiştim, sağolsun-
lar, cevap verdiler ve yeni hazırlanacak karar
nameye dâhil edilecektir, dediler. Haber aldığı
mıza göre kararname hazırlanmıştır. Adliye per
soneli bu kararnameye dâhil edilmiş midir, edil
memiş midir? 

Çök Sayın Bakanın bu hususları aydınlat-
miajsını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 

(Devamla) — Efendim, savcılara motorlu araç 
verilmesi elbette ki, hepimizin arzu ettiği bir 
mevzudur. Ancak, bugünkü konuşmalarımızdan 
da muttali bulundunuz, Adalet Bakanlığı tahsi
satının ancak yeteri kadar ayrılmasından dolayı 
savcılarımıza vasıta temin etme imkânını bula
mıyoruz. Bundan evvel adliye binalarının tahsi
satlarını lâyık veçhile temin ettikten sonra bu
nu da temin edebilirsek, elbette bizim için se
vinç kaynağı olacaktır. Bugün için bütçe imkân
sızlığı dolayisiyle araç temini mümkün görüle^ 
mediğinden bakanlığımca da bir teşebbüse ge
çilmemiştir. 

Sayın Müsteşar Necati Volkan'ın hakemlik 
aldığı hususunda bana intikal etmiş bir mevzu 
yoktur. Yalnız, muhterem refikaları rahatsız
dır, bâzı Cumartesi günleri malûmatım tahtında 
İstanbul'a gitmektedir, İki defa da 20 şer gün
den olmak üzere 40 gün raporlu olarak İstan
bul'daydı ve bu hafta başından beri de vazifesi 
Ibaşmdadır. Hakemliği için bana intikal etmiş 
bir mevzu olmadığından hakkında her hangi bir 
şey... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Şimdi ben arz 
'ettim, muttali oldunuz, Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Devamla) — Evet, şimdi muttali oldum, tah
kik edeceğiz tabiî, Beyefendi. 

Hâkimlerin Bakanlıkta çalıştığını ifade bu
yurdunuz. Bakanlığımda hâkimler çalışmamak
tadır. Bakanlığımda çalışan hâkimler olarak 
gördüğünüz muhterem kimseler savcılık sınıfı
na alınmış kimselerdir, savcılık sınıfından çalı
şan insanlardır. Binaenaleyh, tahmin ettiğiniz 
şekil zannederim ki, yanlış intikal ettirilmiştir. 

Adlî personelin hizmetleri elbette ki, büyük
tür, mesaileri diğer memurlara benzemez, saba
hın erken saatinde başlarlar, geç vakte kadar 
çalışırlar, 3005 sayılı Kanuna göre yine fazla 
mesai yaparlar, keşiflere giderler. Bunlara Ba-
kanlik olarak, 057 sayılı Kanunda umumi hiz
metler arasında mütalâa edildiği için, bir yan 
ödeme imkânı bulunmamıştır, fakat son defa 
arkadaşlarımın, sendikanla. ve bakanlığımdaki 
umum müdürlerimin de mütalâasını almak su
retiyle bunlara da yan ödemeler yapılması için 
teklifte bulunduk. Henüz Bakanlar Kuruluna 
intikal etmiş değildir. İntikal ettiği vakit yine 
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ıbunların müdafaasını yapmak, elbette ki, men-
sulbolduMan Bakanın vazifesi olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Saym Kıluçoğlu, buyurun. 
ÎBRAHM ETKM KILIÇOĞLU (Giresun) — 

Soru 1 : 1969 seçimlerinden bugüne kadar kaç 
yerde ağır ceza mahkemesi kurulmuştur? 

(Soru 2 : Bu kuruluşlardaki ölçü veya ölçü
ler nelerdir? 

•Soru 3 : Giresun'un Tirebolu kazasında 1957 
kenesinden beri kurulması düşünülen ağır ceza 
mahkemesinin bugüne kadar kurulmayışının se
bepleri nelerdir? 

Saym Bakanın eğer şu anda teknik malû
matları yoksa, bunların cevaplarını yazılı ola
rak da kabul ettiğimi arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, gimdi mi cevap

landıracaksınız efendim? 
ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 

(Devamla) — Efendim, bu sorulardan bir kıs
mına şu anda cevap verebilirim. Yalnız ilk 
suale, rakam itibariyle hatırımda olmadığı için, 
bilâhara yazılı olarak cevap arz edebilirim. 

Ağır ceza maJhkemesi kuruluşunda ölçümüz 
Müdürler Kurulu kararıyla yeni gelen iş hacmi 
esas alınır, terakküm etmiş iş hacmi nazarı iti
bara alınmıyor. O husus, hâkimin çalışmasına 
bağlı olduğu için, teraküm edebiliyor. 

Ağır ceza mahkemesinin kurulabilmesi için 
250 işin bulunması lâzım. Mürettep ağır ceza 
için 100 iş hacmi olacak, ağır cezanın kurul
ması için de 250 işin bulunması lâzımgelecek. 
Onun dışında ağır ceza mahkemesinin kurulma
sı mümkün olmuyor. 

Tirebolu kazasında kurulması düşünülen 
ağır ceza mahkemesinin kurulması nedeni de, 
tahmin ederim ki, bu iş hacmi ile ilgilidir. Tet
kik edeceğim, Sayın Küıçoğlu arkadaşımıza ya
zılı olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Hasan Ali Gülcan, buyurun. 
HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Efen

dim, Saym Bakandan sormak istediğim husus 
şudur : Antalya Adliyesi, Hükümet Konağında 
bir sığıntı halindedir, hattâ hâkimlerin masası, 
odaları dahi yoktur, dosyalar açıkta her zaman 
tehlikeye mâruzdur. Sayın Hasan Dinçer, Ada
let Bakanı iken Antalya'ya teşriflerinde ma

hallinde durumu müşahade etti ve bir adliye sa
rayının yapılmasının zaruri olduğunu bize ifa
de ettiler ve bir adliye sarayının yapılması için 
söz vermişlerdi. 

Acaba, şimdiye kadar Adalet Bakanlığında 
bu durum tezekkür ve teemmül edilerek bir ad
liye sarayı yapılmasına karar verilmiş midir? 

İkinci sorum da şudur : y i n e Antalya'da 
matbuanın adliyede bulunmadığını ve çok sı
kıntı çekildiğini Saym Bakana telgraf ile bil
dirmiştim. Matbua gönderileceğine dair bana 
cevap vermişlerdi. Acaba şimdiye kadar gön
derilmiş midir? 

Bu hususların cevaplanmasını saygılarımla 
rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI YUSUF ZÎYA ÖNDER 

(Devamla) — Efendim, Antalya Adliye bina-
isı cidden ihtiyaca kâfi gelmemektedir, Hükü
met Konağı içinde sığıntı halindedir, doğrudur. 
Yalnız, bu sene adliye binalarını ve ceza evle
rini hiçbir yerde yapma imkânımız olmadı, büt
çe imkânlariyle, Bütçe Karma Komisyonunda. 

Son zamanda Antalya vilâyetinde zannede
rim belediyeye ait bir bina yapılmaktadır. Sa
yın Ataöv bu hususta bizi uyardılar. Bütçe im
kânlarımızın sıkışık haline rağmen kira ile o 
binayı adliyeye tutmak niyetindeyiz ve muha
bere şel&ine de sokulmuş ve sorulmuştur, cevap 
müsbet geldiği takdirde o binayı tutmaya gay
ret edeceğiz. 

Matbua zaman zaman adliyeye gidemedi, 
geç gitti, fakat şu anda bilemiyorum, Saym 
Gülcan bana telgraf çektikleri vakit derhal ben 
emrini verdim. Müsaade ederlerse, gidip git
mediğini sorayım ve kendilerine yazılı olarak 
arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Durakoğlu, buyurun. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — 1966 yı
lında yapılması kararlaştırılan ve tahsisatı ay
rılan Sivas Adalet Sarayının bugüne kadar 
yapılması yolunda müsbet bir çalışma görül
memiştir. Önümüzdeki yıl içinde yapılması dü
şünülmekte midir? 

İkinci sorum : Kangal Cezaevi, bugün için
deki mahkûmların rahatlıkla istedikleri anda 
çıkabilecekleri ahşap ve köhne bir bina halin-
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dedir. Kangal için bir ceza evi yapımı düşünül
mekte midir? 

Bu iki sorumun cevaplandırılmasını lütfen 
rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI YUSUF ZÎYA ÖNDER 

(Devamla) — Kıymetli hemşehrim Durakoğlu 
belediye reisi bulunduğu sıralarda Sivas Adliye 
binası hakkında her halde biraz malûmatları 
olmuş olsa gerek, fakat bendeniz Bakanlığa 
başladığım vakit, ben de Sivaslı olduğum için, 
evvelâ Sivas'ta adliye binası var mıdır, yok mu
dur diye - samimiyetle arz ediyorum - baktım. 

Sayın Durakoğlu, Sivas'a adliye binası için 
bir tahsisat ayrılmış ve Plâna da alınmış de
ğildir. 

Kangal Ceza evi hakkında söyledikleri doğ
rudur, köhne bir binadır. 2548 sayılı Kanundan 
istifade ederek küçük kazalara ceza evi yap
maya devam ediyoruz, Bu paramız aşağı - yuka
rı 15 milyon lira civarında oluyor. (A/l) tipi 
bir ceza evinin inşa masrafı yekûnu da 400 000 
lirayı bulmaktadır. Biz, en âcil ihtiyacı olan 
kaza hangisi ise tahkik ettirdikten sonra oraya 
yapıyoruz. Şunu arz edeyim ki, evvelce şurada 
eksik diye gelip, müracaat edildiği vakit ora
ya ceza evi yapılıyordu, fakat ondan daha 
önemli olan b'ir yer ihmal ediliyordu. Şimdi, ben
deniz en köhne olanlardan başlamak suretiyle 
bu arz ettiğim 2548 sayılı Kanundan faydala
narak ceza evlerini yaptıracağım. Kangal'ı da 
bu arada tetkik ettiririz. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sivas, 
1971 de yok mu efendim? 

ADALET BAKANI YUSUF ZÎYA ÖNDER 
(Devamla) — Sivas 1971 de bugün için yok 
efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Başer, buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşiehir) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz, Sayın Bakan
dan benim de bir sorum vardır. 

Bâzı savcı ve hâkimlerimiz Orta - Doğu 
Âmme idaresi Enstitüsünde bir yıl staj gö
rüyorlar, bu süre zarfında izinli sayılıyor ve 
maaşlarını alıyorlar. Bu süre zarfında meslek
lerinden uzaklaşmış oluyorlar ve âmme hizmet
leri aksıyor. Sayın Bakanımız bu hususta ne 
düşünüyorlar; öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 

(Devamla) — Efendim, Âmme idaresi Enstitü
sü yalnız savcılar için değildir, Devlet dairele
rinin birçok memurları gidip, buradan istifa
de etmektedirler, yetişmelerini temin ediyor. 
Bunların yetişmeleri için oraya devam ettikleri 
bir yıllık zamandaki maaşlarının verilmesi me
murların yetişmesi bakımından bir maJhzur teş
kil etmese gerek. 

Kadro bakımından, evet savcı sıkıntımız 
var, onu arz edeyim, ama bu arkadaşlarımızın, 
yani savcı ve hâkimlerimizin daha iyi yetişme
si de Devletin düşünceleri ve görüşleri arasın
dadır. Devlet, bunların daha iyi yetişmiş ol
malarından ileride daha çok istifade edecek
tir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Musa Doğan, buyurunuz, sualinizi 
sorunuz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan benim de bir sorum var. 

Sayın Bakan, 1959 - 1960 yılları arasında İğ
dır Ağır Ceza Mahkemesi inşaası için - geniş 
çaplı bir mahkeme, kaza itibariyle İğdır büyük 
bir kaza - burada bir arsa alındı. Arsa, Hükü
met konağının hemen bitişiğinde bulunuyor. 
Arsanın bütün muameleleri tekamül etti, para
sı da ödendi. 

O günden bugüne kadar bir adliye binası 
yapılamadı. İğdır'da çok eski bir Hükümet ko
nağı mevcuttur, sıkışık bir durum vardır. Aca
ba Sayın Bakanımız bu hususta ne düşünüyor
lar, bir hazırlıkları var mıdır? 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Devamla) — Efendim, adliye sarayları, vilâ
yet merkezlerinde hükümet konağından ayrı 
olarak mütalâa edilip yapılmaktadır. Eski hü
kümet binalarında müşterek binanın içinde, 
ama bugünkü tatbikat ayrı. Ama, kazalarda 
ayrıca adliye binası yapılması diye bir şey yok
tur. Kazalarda doğrudan doğruya Hükümet bi
nası yapılır, adliye de onun içinde müştereken 
çalışır. O bakımdan, buyurduğunuz husus için 
Bakanlığımda ayrıca bir karar alınmış olduğu
nu sanmıyorum. 

Buna rağmen, bu konuyu tetkik ettirip zatı-
âlinize yazılı olarak arz edeyim efendim. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim, 

Sayın Turgut Topaloğlu, buyurunuz soru
nuzu sorunuz, 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Sayın 
Bakandan sorum şudur : 

Adana Adalet Sarayının kifayetsizliği yü
zünden, Adana Savcısı başkanlığında kurulan 
bir dernek, hamiyetli vatandaşlardan para top
lamak suretiyle bir kat ilâvesine teşebbüs et
mektedir. 

Sayın Bakanlık bundan haberdar mıdır., ha
berleri varsa bunu tasvibediyorlar mı; bunu 
sormak istiyordum. 

ADALET BAKANI YUSUF ZlYA ÖNDER 
(Devamla) — Haberim var beyefendi. 

Bir dernek kurulmuştur, faaliyet gösteriyor. 
Biraz evvel arz ettim; İstanbul Eyüp ve Ba
kırköy'de de aynı şekilde dernek kurulmuştur. 
Dernek faaliyetleriyle beraiber, Bakanlık yar
dımları da inzimam etmek suretiyle, adliye bi
naları yapılmıştır. Vatandaş «ben yapacağım» de
dikten sonra, hayır, siz durun ben Hükümet 
olarak her şeye muktedirim, ben yaparım diye
meyiz. Onların şevkidir, arzularıdır, bir te
mennidir. Biz de buna katılmışızdır, bu şekilde 
devam etmektedir efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Çilesiz, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA KEMAL ÇÎLESÎZ (Giresun) — 

Genel af konusunda Bakanlığınızda bir çalışma 
var mıdır? Bunu sormak istiyorum. 

ADALET BAKANI YUSUF ZÎYA ÖNDER 
(Devamla) — Efendim, genel af, malûmuâliniz 
Bakanlığımı münhasıran ilgilendiren bir mev
zu değildir. Genel af, Yüce Meclislerin bileceği 
bir şeydir. Yüce Meclisler bu temayülü göste-
rirlerse Bakanlığıma düşen vazife onu kanuni 
yolda hazırlamaktır. Bugün için Bakanlığımda 
böyle bir şey yoktur efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Sami Arslan, buyurunuz, sorunuzu so
runuz. 

SAMÎ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
sormak istediğim soruyu Çilesiz'in sorması ve 
Sayın Bakanın da buna cevap vermiş olmaları 
nedeniyle sörmıyacağım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Alaca, buyurunuz efendim. 
ÎSMAÎL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 

Başkan, Sayın Adalet Bakanımıza tevcih edi
len suallerin birçoğunun tahsisata vabeste bu
lunduğu hakikati ortaya çıkmaktadır. Bugün 
Adliye Vekâletinin bütçesi müzakere edilirken 
ve adliyeye taalluk eden konular dile getirilir
ken nazarı dikkatimizi celbeden büyük bir ha
kikat mevcuttur, 

Türkiye'de bugün 700 küsur kaza, 60 küsur 
vilâyet vardır. Bütün bunların yanında adli
yede sorgu hâkimliği müessesesi, yani ilk tah
kikat müessesesi de vardır. Bu, doğrudan doğ
ruya demode olmuş, cezanın tesirini azaltmak, 
hakikatleri zamanla körletmek, birçok israfla
ra sebebiyet vermek hususunda aranıp da bu-
lunamıyan bir müessesedir. 

Binaenaleyh, bu müessese ilga edilip de doğ
rudan doğruya savcılara ilk tahkikat yapma 
yetkisi verildiği takdirde, Adalet Bakanlığı 
en aşağı bin küsur hâkim tasarruf eder. 

tik tahkikat müessesesinin ortadan kaldı
rılması konusunda bir düşünceniz var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI YUSUF ZlYA ÖNDER 

(Devamla) — Efendim, Ceza Usûl Muhakeme
leri Kanununu Yüce Meclise sevk ediyoruz. Bu 
kanun içinde bu hususlar da mevcuttur, müza
keresi esnasında daha geniş malûmat verile
cektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Sönmez, son soru olarak sorunuz. 
MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe

hir) — Efendim, Sayın Bakanımıza daha evvel 
de arz etmiştim. Gerek savcılarımızın, gerekse 
'hâkimlerimizin keşfe gittikleri zaman nakliye 
ücretleri, yani taksi ile gittikleri için taksi şo
förlerinin ücretleri iki senedir ödenememiş. 

Acaba bu bütçenin kabulünden sonra bunla
rın birikmiş olan müterakim borçları hemen 
ödenecek midir? 

Bunu sormak istedim, teşekkür ederim. 

ADALET BAKANI YUSUF ZlYA ÖNDER 
(Devamla) — Efendim, 1963 ve 1969 yılları 
arasında Adalet Bakanlığının düyuna kalmış 
•borçları vardı ve tamamı 17 milyon lira idi. 
Bunun 5 milyonluk kısmı olan belediye borç
larını, elektrik ve su borçlarını Maliye Bakan
lığı ödedi, Geriye kalan 12 milyon için, bir ek 
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bütçe kanunu teklifinde bulunduk. Bu kanun 
komisyona gelmeden, Bütçe Karma Komisyonu 
Devlet borçları için bir miktar para ayırdı. Bü
tün bakanlıkların borçlarını karşılamak üzere 
konulmuş bulunan bu para Yüce Mecliste bütçe 
çıktığı anda, bizim Bakanlığa düşen hisse bu 
paradan verilmiş ve biz de tahmin ederim ki 
Mart ayında bütün borçlarımızı ödemiş bulu
nacağız. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, te
şekkür ederiz. Sualler tamamdır efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
ben de soracaktım efendim. 

BAŞKAN — Affedersiniz görmedim, yazılı 
olarak sorunuz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın. 
Başkan, soru soracaktım. 

BAŞKAN — Yazılı olarak sorunuz, yazılı 
olarak lütfediniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Bakan buradadır, yazılı olarak sora
cağıma şimdi sorayım Sayın Bakan lütfetsinler 
sorumu dinlesinler. 

BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Bakan yerle
rine geçtiler. Esasen soruların tevalisi zamanı
mızı alıcı bir durum arz etmektedir. Bunu yazılı 
olarak sormak hakkına da her zaman sahip 
bulunduğunuza göre, lütfedersiniz hakkınızı o 
şekilde istiıhal ediniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) —Sayın 
Başkan, bütçe görüşmelerinin bir özelliği var
dır. 

BAŞKAN — Efendim, şu anda da vazıh ola
rak verebilirsiniz. Biz bunu Sayın Bakana inti
kal ettiririz, 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) —Efen
dim, bütçe konuşmalarının bir özeliği vardır. 
Yazılı olarak her zaman sorulabilir. 

BAŞKAN — Esasen biz de 12 arkadaşımıza 
bu sebeple soru için söz vermiş bulunuyoruz. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — 
i Ben soru sormaJk istediğim zaman Sayın Ba
kan daha kürsüde idiler. 

BAŞKAN — Bendeniz görmedim efendim. 
'Son sözü;, Demokratik Parti Grupu adı

na Sayın önder istemişlerdir. Buyurunuz Sa
yın önder. 

Sayın Önder, bu suretle sataşma ile ilgili 

iddianız da ayrıca tetkik ve karara bağlanmak 
lüzumundan vareste kalmış bulunuyor. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
OEVAT ÖİNDER (Erzurum) — Değerli Bal
kan, sayın arkadaişlarım; 

Adalet Partisi Grup Sözcüsü Sayın Kemal 
Kaya,, bendenizin Demokratik Parti Millet 
Mesliisi Grupu adına Adalet Bakanlığı bütçesi 
münasebetiyle yapmış olduğum konuşmadaki 
hususlara, hakikatleri inkâr etmek suretiyle, 
temas etmem'üş olsaydı ve şahsıma da sataş
mamış olsaydı huzurunuzu tekrar işıgal et
memiş olacaktım. Ama, bir bakıma bana, bası 
hususları açıklamak fırsatını verdiği için 
Sayın Kemal Kaya'ya teşekkürlerimi sunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, 1962 Adalet Partisi 
Büyük Kongresinden, 1909 yılında Adalet Par
tisinden -iıracedilincey e kadar o parti safla
rında bulunduğum, o partinin teşkilâtı tara
fından, dört büyük kongresi tarafından Ada
let Partisi idareciliğine getirildiğim ve 1967 
yılında da ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
hakkında yazmılş olduğum kitabı, Süleyman 
Demirel'e ithaf ettiğim doğrudur. Başka bir 
doğru husus daha vardın. 

1964 yılında kabul edilen Adalet Parti
sinin Programının genel hükümlerini de be
nim yazdığım, tüzüğünün de tamamını benim 
yazdığım doğrudur... 

IHÜİSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — O 
zaman sen foktun bir defa. 

'OEVAT ÖNDER ((Devamla) —1964 yılın
da kabul edilen Adalet Partisi Programının 
genel hükümlerini ben yazdım, Hüsamettin 
ıBaşer bilemez, çünkü teşkilâtın ufak kademe
sinde sözü geçmiyen bir insandı. 1964 yılında 
kabul edileni ve şu anda da ters tatbik edi
len Adalet Partisinin Tüzüğünün tamamının 
tarafımdan yazıldığı da doğrudur. Ayrıca, 
1966 ve 1908 kongrelerindeki metinlere de 
emeğimin geçtiği doğrudur. 

Yalnız ben, 1967 yılında, kitabımı, o za
manki şaibesiz Demirel'e ithaf ettim. O zaman
ki, Demirel'in ruhuna, bugünkü Demire! 
el - fatiha demiştir. Bu tör. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Allah Al
lah.. 
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GEVAT ÖNDER (Devamla) — ikincisi'; 
Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında ben ne 

•demiştim?.. Anayasanın 2 nci maddesini dile 
•••getirerek demişim ki„ Anayasanın 2 nci mad
desinde; Devletimizin niteliklerinden bahsedi
liyor. Devletimizin, sosyal hukuk Devleti 
olduğu beyan ediliyor. Yıllarca öğretenıediği-
miz 'bir hususu dile getirmişim, demişim ki; 
hukuk: Devleti kanun Devleti değildir. Ka
dranları tatbik etmek demek, hukuk Devleti
min icaplarını yerine getiriyorum demek de-
İğiildir. Kaldı ki, bugün suçlular kol geziyor. 
3&uigün emniye yok; asayiş yok, her yerde 
'bir bomlba patlıyor; bugünkü manzaradan 
Sayın Başer ve sayın arkadaşlarım memnun 
mudurlar?.. Ben bunları dile getirmişim. 
Adalet Bakanlığı bütçesinde dile getirmesey-
dim de nerede getirseydim değerli arkadaşla-
nm?„ 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Siz 
olmasaydınız bunlar olmazdı. Demire!'i ağzına 
'besmele ile al sen. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) Sonra diğer 
bir husus daha var değerli arkadaşlarım.. 

SALİH AYGtJN (Amasya) — Siz Adalet 
Partisinden istifa etmediniz, ühracedildiniz. 

OEVAT ÖNDER (Devamla) — İyi ya, bizi 
attmisz. Adalet Partisini temizlediniz. Memle
keti gül gülüstan haline getirdiniz, daha 
daha iyi idare edin biz de sizi alkışlıyalım. 
Hay hay.. Biz buraya, Devleti, milleti idare 
«etmek için gelmiş değil miyiz? 

Değerli arkadaşlarım, ben kitabımı ithaf 
'ettiğim zaman Sayın Hüsamettin B'aşer bil
mez, ama şimdi konuşimiakta olduğu Sayın 
Ahmet Topaloğlu çok iyi bilir ki, Adalet 
Partisinin Genel Başkanı Süleyman Demdrel, 
genel idare kurulunda ve merkez temsilci
ler meclisinde; «Adalet Partisi Oevat önder'e 
ntinnatıtardır» demiştir. Ben, 1961 den 1969 a 
kadar mücadele ederken, faziletle ve şerefle 
yapmiş olduğum bütün hizmetlerin şerefini 
ve vebalini de taşıyorum. Her yerde, her 
huzurda hesabını vermeye de amadeyim. Ada
let Partisi için, millet için, 1963 yılında Mil
let Meclisine tecavüz olduğu içtin milletve
killiğini ben terkederken, ağır cezla mahke
melerinde hesap verirken, Sayın Kemal Kaya 
ve bugün Adalet Partisini idare eden bâzı şa
hıslar,, o zamanki Adalet Partisine küfrediyor

lardı, Demirel de şapkasını alıp kaçmıştı. 
Bunu böyle bilesiniz. (Demokratik Parti bi
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

Benim, kitabımı itlhaf ettiğim zaman Ada
let Partisinin Gene] Başkanlık koltuğunda, 
Başbakanlık 'koltuğunda Demirel oturuyordu. 
Bugün o koltuklarda şaibeli Demirel, Hacı 
Aliler, Şevketler oturuyor. Saygılarımla arz ede
rim. (Demokratik Parti sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar. A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yüzbin li
rayı Akbaktan nasıl aldınız? 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sana Ömer 
Eken cevap verdi. 

BAŞKAN — SaJym Ataöv... Sayın Ataöv 
bir dakika efendim, müsaade buyurunuz efen
dim. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aytaç, bir şey 
mi söyliyeceksiniz?.. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Terbiyesiz. 
Sahtekârlık ediyor. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sen sah
tekârlık etme. (A. P. ve Demokratik Parti sı* 
ralanndan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aküzüm... 
Buyurun Sayın Aytaç. (A. P. ve Demok-

mokratik Parti sıralarından gürültüler.) 
Bir dakika efendim... Müsaade edin efen

dim. 
Buyurun Sayın Aytaç. 
İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sataş

ma var efendim. 
BAŞKAN — izah buyurur musunuz efen

dim? 
İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Zabıt

ları okursanız... 

BAŞKAN — Efendim, tesfbiti bakımından 
söylemeniz lâzım. Onun için rica ediyorum. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın 
önder, Sayın Demirell şaibeli olarak ifade 
ettiler, «Tüzüğü de ters tatlbik ediyorsunuz» 
dediler. Bu, doğrudan doğruya bir grupa sa
taşmadır. 

IBAŞKAN — Sayın Aytaç, tüzükle ilgili id
dianızı bir sataşma çerçevesi içerisinde kabul 
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etmiyorum. Diğer hususta buyurunuz. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Genel 

Başkan.... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Aytaç, yalnız istirham ediyorum, 

sadece söz verdiğim çizgi içerisinde kalımız 
ve yeni bir sataşmaya meydan vermeyiniz lüt
fen. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Dün neredey
diniz 

BAŞKAN,— Bir dakika efendim, müdahale 
etmeyiniz. 

A. P. GRUBU ADINA İBRAHİM AYTAÇ 
Balıkesir) — Sayın Başkan ,zatiâlinrz benim... 

HASAN KORKMAZÖAN (Denizli) — 
Havlama... Otur yerine be. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sen de hırla
ma. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Buyurunuz Sayın Aytaç. 
İBRAHİM AYTAÇ (Devamla) — Sayın 

Başkanım... (A. P, ve Demokratik Parti sıra
larında gürültüler, anlaşılmıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Müdaha
le etmeyiniz efendim. 

İBRAHİM AYTAÇ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ikazınıza teşekkür ederim. Tato'ım itiba
riyle ikinci bir sataşmaya sebelbollmıyacak bir 
kimse olduğum zatıiâlinizce de malûmdur. 

BAŞKAN — Şahsınız için değil, bizatihi 
bir prensibi ortaya koymak için söyledim. 

Buyurunuz Sayın Aytaç. 
İBRAHİM AYTAÇ (Devamla) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Sayın Kemal Kaya, Sayın Cevat önder'in. 

plânlama hakkında yazdığı kitapta ithafı oku
du ve indi. Sayın Önder arkadaşımız buraya gel
di, bâzı şeyler söyledi. Adalet Partisi Grupu ola
rak, bu söylediği ve ağıza alınmaktan tevakki 
edilmesi lâzımlgeldiği kelimeleri şiddetle redde
deriz. 

Saiyın Cevat önder, Adalet Partisine hizmet 
etmiştir... Kabul ederim. 4 sene kendisiyle Tem
silciler Meclisinde beraber bulunduk, hizmetini 
kabul ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 40 yıl hizmet ettiğiniz 
bir yerde öyle bir hareket yaparsınız ki, hizmet
leriniz unutulur, hizmetlerinizi siler ve o parti
den ihracedilebilirsiniz. Bu, politikanın kaderin
de vardır, tabiatında vardır, 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — O sizin 
tabiatınız.. 

İBRAHİM AYTAÇ (Devamla) — Şimdi, ben 
hemen sözümü kesiyorum. 

Sayın Cevat Önder arkadaşımın, Sayın Ge
nel Başkanımız Başbakanımıza nasıl sevtgi bağı 
ile bağlı olduğunu, 4 senelik Temsilciler Meclisi 
üyeliğimiz zamanında müşahede ettim. 

Şimdi bir müşahedem daha oldu. Çok ölçü
süz sevgilerin sonradan reaksiyonları oluyor.. 

N. ÎSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Hiyanete uğradığı için tabiî. 

BAŞKAN" — Bir dakika Sayın Çakır oğlu... 
MüdaJhele etmeyiniz. 

İBRAHİM AYTAÇ (Devamla) — Bu muhab
beti, Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımıza 
muhabbetinin aşırılığı, sevgisinin aşırılığı on
dan uzak olduktan sonra kendisine Sayın Sü
leyman Demirerin firakıyle harabetmiştir. İşte 
bunun için söylüyor. 

ORHAN OKAY (Konya) — «Çok muhabbet 
tez ayrılık getirir.» (Demokratik Parti ve C. 
H. P. sıralarından gülüşmeler) 

İBRAHİM AYTAÇ (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım; 1969 yılma kadar beraber olduğu
nuz, daima takdirlerinizi ifade ettiğiniz, hattâ 
ve hattâ Demirel kardeşlerle beraber olduğunuz, 
onların en sadık ahbapları, onların en sadık dost
ları olduğunuz halde... 

NİHAT KALE (Samsun) — Krediler veril
meden önce. 

İBRAHİM AYTAÇ (Devamla) — ... Şimdi, 
4 ay sonra, «Şaibelidir» demek, naniği anlamda 
değerlendirilir. Bunun ihatasını Sayın Cevat 
Önder arkadaşıma bırakırım. 

Bir arkadaşımı sataştı, lâf attı bana; «Kredi
lerden sonra» dedi. 

iSayın arkadaşlarım; muhterem arkadaşları
mızın partimizden ayrılışlarının tarihinde mi 
kredilere muttali oldular?.. (Demokratik Parti 
sıralarından, «Tabiî, tabiî» sesleri, gürültüler.) 
Esbabı mucibesi bu muydu? O zaman biz De-
mirel'e çok yakın kimseler değil, bugün de ol
duğu gibi mesafeli, ölçülü bir hudut içerisin
de temasta bulunmaktaydık. Sayın arkadâşnnız 
o zaman Demirerin en sadık, vefakâr dostu idi, 
Saygılar sunarım. (A. P. şıralarından alkış* 
lar) 
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KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaya, gerekçe
nizi izaJh eder misiniz? 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Önder, 
«Ben Adalet Partisine hizmet ettiğim zaman, 
Kemal Kaya Adalet Partisine sövüyordu.» de
di. Bunu tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, içtüzüğün 95 nci 
maddesi... 

KEMAL KAYA (Kars) — Sataşma vardır 
Efendim, 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurunuz 
«eifeiıdim. Ben de görüşümü açıklıyayım. 

içtüzük; «Zatı hakkında taarruz vâki olan 
veyahut ileriye sürdüğü mütalâa hilâfına ken
disine fikir isnadolunan kişi» demektedir.. 

KEMAL KAYA (Kars)— Efendim, Adalet 
Partisine sövdüğümü söyledi. 

BAŞKAN — Bir dakika Beyefendi.. Müsaa-
«Le etmez misiniz Bir dakika efendim. 

Değişik mütalâalarla ilgili iddianın sataşma 
olabilmesi için, parlömanterlik sıfatının taşınmış 
olması iktiza eder. Sizinle ilgili daha önce be
yan edilen söz, Cumhuriyet Savcı Yardımcısı 
bulunduğunuz... 

KEMAL KAYA (Kars) — 1903 te Parlöman-
terdim efendim. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim?... Buyurunuz 
efendim. (Demokratik Parti ve A, P. sıraların
dan karşılıklı müdahaleler.) 

Sayın üyeler, istirham ediyorum; Başkanlık 
tarafsızlığında mutlaktır. Lütfediniz, müdahale 
«etmeyiniz, meseleleri salimen daha rahat, daha 
kolay hallederiz. 

Buyurun Sayın Kaya. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Benim mesleğimin icabı da hiçbir zaman Ce

vat önder'in seviyesine inecek meslek değildir. 
((A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri.) Yalnız... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Nuri Beşer'i 
söyleyin. 

KEMAL KAYA (Devamla) — Nuri Beşer 
'Orduya sövmeseydiL Nuri Beşer'in müdafii siz 
değilsiniz. Onu, Ağır Ceza Mahkemesi ve Yük
sek Yargıtay tescil etmiştir. 

BAŞKAN — Cevap vermeyiniz Sayın Ka
ya... ^Lütfediniz efendim. 
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KEMAL KAYA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; işi eskiye kadar götüreceğim. 

Ben 1959 da Kars'ta Demokrat Parti Başka
nıydım, fakat Cevat, Demokrat Parti teşkilâtı 
içinde ilçe başkanı dahi olamamıştı. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Yalan söy
lüyorsun, yalan. 

BAŞKAN — Lütfediniz, şahsiyat yapmayı
nız. 

KEMAL KAYA (Devamla) — 1961 de iki
miz de Yeni Türkiye Partisinden seçildik, Mec
lise geldik. Cevat Önder'in Sayın Alican'a ilk 
teklifi, münhal bulunan bir genel kurul âzalığı-
na alınması oldu. Bu yüzden Alican ile araları 
açıldı ve 1963 te istifa ederek, Adalet Partisine 
girdi. 

1903 te Adalet Partisine girdikten sonra, 
Meclisin şerefi himaye edilmiyor diye istifa etti. 
Sebep; Ankara Belediye Reisi olmak için ha
zırlıklara girişiyordu ve ayrıca da Ziraat Ban
kasında meclisi idare âzası olacağı için, bu ha
zırlıklar içinde ve kahramanlık için gitti. 

Ben, 1963 belediye seçimleri bittikten sonra 
teşkilât, A. P. ile Y. T. P. aynı zemin içinde ku
rulduğu için, birleştikten sonra, onun gibi Ali
can'a çamur atarak değil, kendisine, «Siz, De
mokrat Parti reylerini kanalize etmek için Ma
liye Bakanlığından istifa ettiğinizi ve bir parti 
kuracağınızı söylediğiniz için, sizin peşinize gel
dik, maalesef bu reyleri siz kanalize edemediniz, 
reyler Adalet Partisinde kanalize edildi, biz de 
eski arkadaşlarımızMi yanına gidiyoruz.» diye
rek ayrıldık. Ama onlar, Alican'a söverek, sa
yarak ayrıldılar. Hürmetlerimle arkadaşlar. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini okutuyo
rum efendim. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın önder. 
OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Şahsım hak

kında hilafı hakikat beyanda bulunmuştur ve 
sataşmıştır. Söz istiyorum. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Müsaade 
buyurun. 

Sayın önder, bu tarzda karşılıklı konuşma
larla sataşma zincirini akşama kadar uzatmamız 
mümkün olacaktır. Bu itibarla bendeniz, esasen 
karşılıklı sataşma çerçevesi içerisinde görüşme 
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yaptığınız için, bu talebinizi yerinde görmüyo
rum efendim. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Direniyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz... 
Sayın Önder'in talebini oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmaâyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın önder. 
Sayın önder, lütfediniz yeni bir sataşmaya 

meydan vermiyelim efendim. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Efendim; 

ben Sayın Başkanımdan da, Genel Kuruldan da 
özür dilerim. Cidden böyle^ reblik - düblifc şek
linde sataşmaların tevali etmesi Meclise hoş bir 
manzara vermiyor ve 10 yıllık parlâmento ha
yatımda ilk defa bu tarzda bir konuşma için 
huzurunuza çıktığım-için özür dilerim. Yalnız, 
bâzı realiteleri de bilmek gerek. 

Bendeniz 1961 yılında Erzurum'dan Yeni 
Türkiye Partisi Milletvekili olarak seçilip, An-
karaya geldim. Yeni Türkiye Partisi ile Adalet 
Partisinin birleşmesi konusunda en büyük mü
cadeleyi veren 5 - 6 arkadaştan bir tanesi de 
bendenizim. Bu konuda beyanlarım var. O za
man biz bu mücadeleyi verirken, buraya gelip 
bâzı hilafı hakikat beyanda bulunan arkadaş
larımız Adalet Partisini hiyaneti vataniye ile 
itinam ediyorlardı. Bendeniz Yeni Türkiye Par
tisinden ilhraç talebiyle haysiyet divanına sevk 
edildim) 1962 senesinde... 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sataşma
yı umumileştirmeyin, ben de söz isterim. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etme
yin. 

GEVAT ÖNDER (Devamla) — ... 1961 se
nesinin yazında Yeni Türkiye Partisinden isti
fa edip ayrıldım. 1962 yılında da Adalet Par
tisinin birinci büyük kongresinde, kongre baş
kan adayı idim. Bu konulan Sayın Kemal Ka
ya, ya bilmiyor veyahut da tecalhülü ârifhane-
den geliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; sonra, Meclis taş
landığı sıra, «Şerefi zedelenen, haysiyeti koru-
namıyan bir parlâmentoda daha fazla çalışamı-
yacağım için, milletten aldığım emaneti, mille
te teslim ediyor ve milletvekilliğinden istifa edi
yorum.» demek suretiyle, milletvekilliğinden is
tifa ettim. Ankara Birinci Ceza Mahkemesinde 
yargılandım, Yargıtay'da da kararım gözden 
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geçirildi, iki tane karar aldım ki, bu iki kara
rım, Adalet Partisinin şerefli mensuplarına da, 
benim çoluk çocuğuma da miras olacak derece
de kararlardır. 

Değerli arkadaşlarım; ben 1964 yılında da, 
yine yoklamayla A* P. nin Ankara Belediye 
Başkan adayı oldum. 

KEMAL KAYA (Kars) — 1963 te. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Evet, 1963 

te. 
Bunlar aynen böyle biline. 
S'onra, Ziraat Bankasında idare meclisi âza

sı olmadım. Hiç bilmediğim halde, haberim ol
madığı halde Türkiye'de toplanan ziraat çilerin 
oylariyle Merkez Bankasında vazife gördüm ve 
1965 seçimlerinden evvel de istifa ettim. 

Adalet Partisinin içerisinde bulunan, şu an
da sıralarda göremediğim, ki Topaloğlu bura
da, Genel idare Kurulunda bulunan arkadaş
larımın vicdanlarına hitabediyorum; Sayın Ah
met Dallı da vardı, Sayın Faruk Sükan da bu
rada. 

Ben 1965 yılında da Demir el'in ters tutumu
nu eleştirmiş, Parti Genel Başkanlığından iska-
tını istemiş adamım. Bu böylece biline. Saygı
lar sunarım. (Demokratik Parti sıralarından al
kışlar, «Bravo» sesleri) 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Cevat, Cevat; Demirel'in elini öptüğün günleri 
unuttun mu? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sonra ne ol
du? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sonra se
nin gibi dalkavuklar geldi. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum efendim. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Zabıtlara 
tescil ettirmek için söylüyorum; Sayın Cevat 
önder A. P. den çıkarken, ben hapisaneden ge
lerek Balıkesir'de Adalet Partisini kurmuş ada
mım. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, Sayın Aytaç, lüt
fediniz oturunuz efendim. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Bunu za
bıtlara tescil ettirmek için yerimden ifade et
meme müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, lütfediniz, otu
runuz. Zabıtlara tescil ettirmek için dahi Baş
kandan izin almak zorundasınız efendim. Ba§-
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kandan izin almadan konuşamazsınız. 
Kifayet önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde lüzumu 

kadar konuşma olmuş ve durum aydınlanmıştır. 
Kifayeti müzakere kararı alınmasını arz ve tek
lif ederim. 

Sinop 
Hilmi Biçer 

Sayın Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki konuş

maların kifayetini arz ederim. 
Bolu 

Halil İbrahim Cop 

ıSayın Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müza

kerelerin yeterli olduğunu arz ve teklif ederiz. 
Kars Kars 

İsmail Hakka Alaca Lâtif Aküzüm 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

A ADALET BAKANLIĞI 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

12,000 Personel giderleri 9 086 761 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 23 612 363 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 55 682 061 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 60 986 753 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 243 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 920 000 
(BAŞKAN1 — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 94 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

34.000 Malî transferler 154 635 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 750 000 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Adalet Bakanlığının Bütçesi Meclisimizce ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Bütçenin, milletimi
ze, memleketimize, Adalet camiamıza ve Ada
let Bakanlığımın değerli mensuplarına hayırlı 
olmasını temenni ederim efendim. 

B. - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

BAŞKAN — Simidi MiM Savunma Bakanlığı 
1971 yılı bütçe tasarısının ımizaktereslme başlı
yoruz efendim. Saym Bakan, sayın komisyon 
hazır. 
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Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde 
grupları aJdına söz alan sayın üyeleri arz ediyo
rum! :f 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
ISezai Orkunt, 

Demokratik Parti Grupu adıma Sayın Faruk 
Sükan, 

'Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Or
han/ öztraık,, 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehmet 
Bilgin, 

Şahısları adına söz alan sayın üyelerin isim
lerini arz ediyorum; 

ıSayın Ekrem Kangal, Sayın Hüseyin Yenipı-
nar, Sayın Hayrettin Hanağası, Sayın Mustafa 
Kaptan, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Enver A!ko-
va, Sayın Vehbi Meşhur, ISayın Nuri Çelik Ya-
zıcıloğlu, 'Sayın İbralhim öztürk, Sayın Süleyman 
Mutlu, Sayın Ahmet Bulidanlı ve Sayın Tuıigııt 
Artaçj 

Simidi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi 
tisi Grupu adıma Sayın Sezai Orikunt'unidur. 

Buyurun Sayın Onkunt. (O. H. P. sıraların
dan alkışlar)1 

C. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri;' 

ülkenin güvenliğini yakinen ilgilendiren 
millî savunma konularımda hepimizin dikkat 
göstereceği tabiîdir. Ancak, konunun hassasiye
tinin ekseriyetle savunma bütçelerinin konuş
malarını suni bir hâle getirmekte olduğu da bir 
vakıadır. 

Yaşadığıma yıllar içinde dünyadaki tekno-
liojük ilerleme, stratejik ve siyasi değişiklik ve 
karışıklıklar o kadar süratle oluşmaktadır M, 
millî ısavunıma konularını dünyanın çabuk deği
şen bu dinamiğine umdurmak mecburiyeti dıe 
varjdır. Bu da bazı meselelerin, özellikle savaşa 
karar verme yetkisini haiz olan yüce Meclisini
zin huzurunda ölçülü bir açıklık içinide tartışıl-
masiylıe da müimkün olacalktır. 

Bu itibarla görüşlerimizi Türkiye'nin güven
liğini yakinen ilgilendiren ittifak içi askerî so
runlarda, tenkidlerimizi de bütçenin genel kap
samı Üzerimde' tbphiyacağız. 

©eğerli arfkadaşlarım; ittifaklar, iki veya da
ha fazla hükümran devlet arasında karşılıkla as
kerî yardımı vaadini ifade eder. Bilhassa bu nok
taya dikkat buyurulmasını rica edeceğim. Bu 

haliyle ittifaklar millî güvenliğin bir yardımcısı, 
millî silâhlı kuvvetlere bir ilâve güc olarak mü
talâa edilir. Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifa
kına girmesi de bu nedenledir. Türkiye'yi böy
le ıbir ittifaka girmeye mecbur eden sebepler or
tadan kalkmadıkça, ittifaktan ayrılmak için de 
bir sebep yoktur. Aksine, halen baskısını açıkça 
duyurmıyan tehdidin mahiyetinde çok daha ile
ri tehlikeler mevcuttur. Bu tehlikeler, bizi it
tifak içindeki karşılıklı taahhütlerin şekil ve 
hacmini daha dikkatle gözden geçirmeye ve da
ha aktif bir politika izlemeye de sevk etmekte
dir .ı 

Yine bu mecburiyet, bizi ittifak içinde ciddî 
ve ısrarlı taleplere de itmelkltledir. Bundan do
ğan eleştiriler hiçbir zaman NATOyu zedele
meyi istihdaf da etmez. Zira, bir ittifakın güve
nilir olması ihltiyaç anında beklenen askerî -yar-
dimın yapılmasına ve düşlman üzerindeki cay
dırıcılık etkisinin bulunmasına bağlıidır. 

10 halde burada askerî yandım mahiyeti ne
dir? Caydırıcılık nedir? Burada Türkiye için 
beMenem askerî yardım, siyasal propaganda 
niteliğinden ileri gitmıiyen, bayrak gösterilerin
den ziyade ittifakın tümünün muhtemel bir sa
vaşı fiilen göğüslemesi Ve Avrupadaki şartların 
Türkiye'de de yaratılması keyfiyeti ile bağlı
dır. Ve onunla ayrıntılıdır. Bu 'hususta ısrarlı 
bir talebimiz olmadığı gibi, aleyhe olan şartları 
mıülteveklkiîâne bir tutum içinde bulunulduğu 
da bir vakıadır. Bu da NATO'yu kamu oyuna 
sevimsiz göstermekte ve bu örgütten çıkma is
teklerinin duygusal ucundan kasıtlı ucuna ka
dar bir propagandanın doğmasına sebebolmak-
tâdır. 

Caydırıcı kuvvete gelince; bunda bir tarife 
ihtiyaç varldır. Bu tarifi yapmamızın sebebi de 
iktidar sorumlularımızın çoğu kez bu kelimede 
sihirli bir kuvvet arama istidaidı göstermelerin-
Idemfdir. Caydırıcılık; eşit veya daha büyük bir 
tehditten doğması muhtemel fiilî durumların 
önlenmesi kabiliyetidir. Bu bakımdan caydırı
cılık stratejinin mahiyetinde değil, kuvvetlerin 
Üstünlüğü veya eşitliği prensibinldedir. Bunun 
da anlamını ve risklerini ittifakın sağ kanadın
daki mücerret coğrafya içinde gözden geçir
mek, bunun politikasını başkalarına bırakma
mak, tedbirlerini istemek zarureti vardır. Zira, 
ittifak çok geniş bir sahaya yayılmıştır ve bu 
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çok farkh bir siyasi, coğrafî dağılımı hareket 
alanı demektir. 

Bölgelerarası irtibatlar zayıftır. Bu şekliyle 
savunma imkân ve teminatı da değişiklik arz 
etmektedir. Bu farklılık bölgesel güvenlik so
runlarının ittifakın tüm hedefi içinde başka, 
bölge devletleri tarafınidan da daha başka bir 
şekilde mütalâa edilmesini zaruri kıllar. 

Biraz daha açık ifade edelim; ittifak cephe
sinde muhtemel toprak kayıklarının genel stra
teji içinde tabiî görülebilmesine ve kayıpları 
bilâhara telâfi edecek tedbirlerin alınabileceği 
faraziyesine karşılık, toprak kaybı ile beraber 
siyasi bütünlüğü tehlikeye girecek olan devlet
ler için durumun aynı şekilde tabiî ve soğuk
kanlılıkla mütalâa edilmesi elbette ki mümkün 
değildir. fttifak içinldeki taktırmaların, bilhassa 
1965 ten sonraki tartışmaların esas sebebi de 
budur. 

Ayrıca, süratle gelişen teknolojinin kulla
nılmak üzere insan eline verldiği imha silâhları 
Susoraen hemen her beş yılda bir stratejinin savaş 
sanatında önemli değişiklikler meydana getir
mekte, ortak korkulardan yeni düşünceler ve 
yine yeni politikalar doğmaktaidır. Bu politika
lar halen olduğu gibi bölgıeler riskleri de artır-
malktaJdır. Şurasının açıkça bilinmesi gerekir ki, 
stratejiler, politikalar lider devletlerin tedbirle
ri ve ihtiyaçları açısından yapılmaktaJdır. Diğer 
devletler hangi farik içinlde olunsa olsun o dev
letlerin, diğer devletlerin de tedbirleri ve ihti
yaçları, güvenlikleri sıra ile coğrafî şerait 
içinlde derecelenmektedir. 

IBugüne kadar bir şey olmadı, ittifak göre
vini yaptı. Gelecekte de bir şey olmaz denilemez. 
Çünkü bunun da ihtirazı sebepleri vardır, itti
fakın ilik on senesinde 1950 1er içinde Avrupanın 
endişeleri olmuş ve Amerika'nın nükleer şemsi
yesinin sağla'dığı himaye altında bu endişeler 
oldukça rahatlıkla atlatılabiljmiştir. 

İkinci on sene, 1960 1ar Amerika'nın da en
dişelerinin arttığı ve güvensizliğin Atlantiğin 
öte yakasına sıçradığı bir devreidür. 

1970 1er ise, hasım ittifak liderlerinin imha 
silâhlarımda eşitliğe ulaştıkları ve bu silâhlarda 
yeterlilik aramaya mecbur oldukları bir dönem
idir ve bir dönem olmakta da devam edecektir. 
Bolayıisiyle bu devre Türkiye için daha zor ge
çecek, ittifak içinde yenli ve daha müessir ted
birlerin alınması zarureti artacaktır. 

Bu itibarla, haklı tecavüzden caydırma na
zariyesi gide gide etkisini kaybetmektedir. Sim
idi arz edeceğim. Akdeniadeki durum bunu, bu 
caydırıcılık mefhumunun gerçekten de gide gi
de etkisini ne kadar kaybettiğini ifade edecek
tir. 

iSovyetler Birliği Stalin zamanında başlayıp 
ve gelişen ileri bir görüş ve programla bugün 
dünyanın en glenç ve mütecanis modern deniz 
gücünle sahiptir. Henüz Amerika'dan sonra ikin
di. sırayı işgal etmekte ise de gelecek yılar için 
NATO 1dan daha süratli bir şekilde gemi inşa 
programlarının temposunu artıracağı da bilin
mektedir. Sovyetler Birliği acele etmeksizin, he
saplı ve bilinçli bir şekilde ve siyasal santiarı 
da çok iyi kullanarak içdenizlerden açıikideniz-
lere dbğru bir yayılma stratejisi takibeitmekte 
ve bulgüne kadar da bunda muvaffak olmuş bu
lunmaktadır. Bu, deniz gücünü çok daha mües
sir kılacak bir hava üstünlüğüne de sahiptin*. 

Denizaltı kuvvetlerinde, NATO Kuvvetleri
nim toplam gücünü uzun bir zamandan beri aş
mış' bulunmaktadır. 

Akidenizde yardımcı gemileriyle birlikte 50 
ilâ 70 gemiyi devamlı olarak idame edebilmek 
kabiliyetinidedir. 

Mısır ve Iibya kıyıları, normal üslenme ve 
manevra alanı haline gelmiştir. Mısır Cumhur
başkanı da, ülkesinde verilen üslenme müsaa
desini resmen teyidetnüştir. Denizin sınır tanı
maz koşulları içinde bu kuvvet, Akdenizde psi
kolojik ve siyasal etkisini sürdürmekte, askerî 
dengeyi de ciddî düşünülmesi gereken bir nok
taya getirmiş bulunmaktadır. Akdeniz, artık bir 
NATO gölü değildir. 

Kuzey Afrika kıyıları, Tunus ve Fas'ın dar 
şeraitleri hariç, Batı müdahaleciliğine kırgın, di
namik, ihtilâlci liderlerin kontrolunda ve Sov
yetler Birliğine müzahir; ama komünist rejimi 
kendi içinde red'deden sosyalist Arap ülkeleriy
le çevrildir. Bu ülkelerden bir veya birkaçına, 
yerden yere veyahut yerden havaya atılan füze 
sMemleri kurulması halinde, bunun ne anlam 
taşıyacağı, izaha lüzum göstermiyecek kadar 
aşikârdır, 

İsrail - Mısır ihtilâfı, el'an çok ciddî ve yay
gın bir hareketin hazır zeminidir. Süveyş 1in 
açılması Batının lehinedir ama, Sovyetler Bir-
liği'nin daha de lehinödir. Süveyş, Kızıldeniz ve 
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Aden ile bir bütündür ye bu bütün düşünüldü
ğü zaman ve Sovyetler Biriliğinin burada 1963 
ten beri yaptığı faaliyetler göz önüne (getirildiği 
zaman bunun Sovyetler Birliği için ne kadar 
istikbale muzaf bir ^zengin ümit kaynağı olldu-
ğu da dikkatten kaçmamalıdır. Bunun için de 
İsrail'in Süveyş'in doğu yakasından çekilmede 
gösterdiği ve ileride göstermesi muhtemel çekin-
serlilk, bölgesel bir ..güvenliğin çok ötesinJde bir 
anlam taşımaktadır. 

Kıbrıs'ta, komünist eğilimli AKEL Partisi 
semıpaltizanlarının nüfusa oranı, Avrupa'daki ra
kamların en yükseklerinden biriidir. Sovyetler 
Birliği ileride, Adamda yaratılması muhtemel 
fiilî durumlar için, «Bağımsız Kıbrıs tezini daha 
uygun bir politika olarak görme eğilimindedir. 
Bu durum, Türk - Yunan - Kıbrıs üçlü ihtilâfı
nın hallini de geretairanektedir. 

Başkan Nixon'un, Altıncı Filo'ya bir uçak 
gemisi daha veya heliokpter taşıyıcı gemi ilâve 
edileceği ve Akdenizde kuvvet yoğunlaşması 
yapılacağı hususundaki teminatı, yerinede bir 
katkı olmakla beraber; Sovyeltler Birliği gele-
öak yıllarda hava kuvvetlerini Kuzey Afrika'-
dakü meydanlarda kullanmakla ve füze mevzile
ri kurmakla, bu kuvveti Doğu Akdenize sokmı-
yacaJk şartları yaratabilecek siyasi ve askerî 
imkânlara da sahip bulunmakta olduğu gözden 
uzak: tutullmamialıldır. 

Türkiye'de de kontrol edilemiyen şartlar 
Sonucunda, büyük şehirlerde devam ©den tah
ripkâr hareketler, rejim buhranı doğuracak 
olaylar, Akdenizde gelişen - şimdi izah ettiğim -
bu durumla müşterek mütalâa edildiği zaman, 
ortaya çok ciddî bir manzara çıkmaktadır. Ak-
denizdeki bu durum itibariyle Türkiye ve Yu
nanistan, hasım listesine alınan güçlü Mr dev
letin kuvvetleriyle önleri ve arkaları - tarihle
rinde görülmediği bir şekilde - çevrilmiş, Avru-
pada ve haltta dünyada bu durumda yegâne ör-
nök devletler halline gelmişleridir. Barış şartla
rında, Türkiye ve Yunanistan'a dokunulmadan, 
bu ilki mâni aşılmıştır. Bu geniş çapta tam bir 
stratejik muhasaradır. Gelecek, daha da tehlike
li şartlar yaratabileoelktiir. Bu hal, yine gelecek
te bölgesel müdahalelerin ihtimalini arltırıcı ni
teliktedir. 

Bu şartlar, barışta caydırıcılık, önleyicilik 
vasfı olduğunu iddia ettiğimiz kuvvetlerin, bi
raz sonra SALT konusunda da ifade edileceği 

gibi, bu rolünü bölgesel olarak öyniyamadıgıni 
göstermekte ve gelecekte de oynıyamıyacaği 
(kuşkusunu vermektedir. 

(Buna göre ve özetle Merkezi Avrupada teh
dit nisbi olarak gerilerken, Akdenizde tehlikeli 
bir tırmanma vardır, diyebiliriz. Diğer bir ifade 
ile, 1967 de İttifakın kabul ettiği Harmel Plâ
nına göre, Merkez bölgesinde bir taraftan İtti
fak içi gerekli savunma tedbirleri takviye edi
lirken, diğer taraftan da Doğu ile yumuşama po
litikası müştereken veya münferiden gelişitiril-
mektedir. 

Amerika ile Batı Avrupa, Batı Almanya ile 
Rusya ve Polonya arasındaki ilişkilerin tanzimi 
ve saldırmazlık paktı yapılması bu yöndedir. 
Akidenizde ise, karşılaştığımız ve önliyemediği-
miz cebrî yayılma şartları, aleyhimize hergün bi
raz daha kuvvetlenmelkteidir. 

İBu gelişime devam eder ve Akdenizde NATO 
ülkeleri tarafından alınacak tedbirlerle daha 
aktif davranılmazsa, İttifak Türkiye için etki
sini gerçekten kaybedecek, artan itimatsızlık 
NATO 1dan çıkma fikrini umumi efkârda d&ha 
mâkul göstermeye başlayacaktır. 

IBuna göre, şu sorunlara cevap aramamız 
lâzımdır .> 

'Coğrafyası ile normal şartlarda dahi itti
fak bünyesinin kritik bir kesimlini teşkil eden 
bölgemizin, hasmın çok enerjik direkt bir stra
tejik uygülamasiyle Merkezden daha da tecrit 
edilmiş olması sonucu, gelecekte NATO'nun böl
gesel garantisi nasıl olacaktır ve Akdenizde bo
zulan denge nasıl sağlanacaktır? 

Aralık 1970 başında yapılan NATO Bakan
lar Toplantısı sonunda yayınlanan biMirgenin 
26 ncı maddesinde belirtilen, Akidenizde alın-
makta olan teldlbirlerle, alınması gereken ted
birler nelerdir? Amerika'nın Türkiye ve Yu
nanistan'a birkaç yıldan beri artırdığı deniz kuv
vetlerini takviye programının, bu tedbirler için
deki etkenlik derecesi nedir? 

Bu hususlarda, Hükümet, genel hatlariyle 
Yüce Meclise bilgi vermelidir. Herhalde, her za
man belirttiğimiz şekilde, karada çevik kuvvet; 
havada müşterek keşlif imkânları; denizde çağ
rı kuvveti gibi Türkiye açısından askerî tedbir
den çok, siyasal tatmin hedefi güden, Batı için 
ise başka anlam taşıyan tertiplerin birer temi
nat olduğundan bahsedilmemeldir. 
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Bu konuda düşünülmlesi ve halledilmesi ge
reken hususlar; Avrupaldaki garantilere benzer 
fiilî bir garantinin nasıl temin edileceği, Türk -
Yunan ilişkilerinin ve Kıbrıs meselesinin anlaş
malar içinde çözümünün nasıl olacağı keyfiye
tidir. 

Değerli arkadaşlarım; gelecekteki şartlan 
Türkiye'nin savunmasını çok etkiliyecek olan 
diğer bir konuya temas ediyorum : 

Amerika Birleşik Devletleriyle Sovyetler 
Birliği arasında devam eden, stratejik nükleer 
silahları kısıtlama görüşmelerinin, kısaltılmış 
adiyle SALT'ın, ikincisi de Aralık 1970 ayında 
sona ermiştir; bu baharda da üçüncüsü başlıya-
caktır. Her iki görüşmeden de henüz tatminkar 
bir netice alınmamıştır. Böyle bir sonucun, bu 
kadar kısa bir süre içinde alınması da mümkün 
değildir. 

IBununla beraber, SALT önemli siyasal ve 
askerî sonuçları olabilecek teknik bir görüşme
dir. Görüşmeler, stratejik mahiyetteki silâhlar 
üzerindedir. Burada bir tarif yapmama müsaade 
buyurunuz. Stratejik ve nükleer silâhlar çok 
yanlış anlaşılmaktadır. Nükleer silâhlar, silâh 
olarak ya stratejik alanda, ya da taktik alanda 
.kullanılırlar. Eğer stratejik nükleer silâhlar bir 
harekât alanı içinde, silâhlı kuvvetlerin ordu
ların harekât alanı içinde 'kullanılıyorsa, buna 
«Taktik Kullanma» denir; eğer bu hedeflerin 
dışındaki hedeflerde kullanılıyorsa «Stratejik 
Kullanma» denir. Demek oluyor ki, silâh aynı
dır. Kullanma vasıtalarına göre, yakında ve 
uzakta kullanılmasına göre şekil değişir. Bina
enaleyh, bu terimde bir yanlışlık olmaması lâ
zımıdır, 

Her iki Devlet, on yılı aşan bir zamandan beri, 
nükleer silâhların stratejik mahiyette olanla
rının kontrolü ve indirimi hususunda bugüne ka
dar 1 500 den fazla toplantı yapmışlar ve bu yol 
ile de birbMerinin teknolojide eriştikleri se
viyeyi, fikir ve kanaatlerini öğrenmeye çalış
mışlardır. Yani on yıldan beri haftada 2 - 3 de
fa Sovyetler Birliği ile Amerika yetkilileri otur
muş ve konuşmuşlarıdır. 

Batı tekelinde bulunan nükleer silâhların 
üstünlüğü, eşitliğe dönüşmüş ve Başkan Nixon'-
un ifadesiyle «Bir yeterlik tesıbitine lüzum hâsıl 
olmuştur.» Her iki tarafın bu konuda masrafla
rı çok ağır, rekabette ise üstünlükleri artık yok
tur. Bütün mukabil taarruzi ve tedafüi tedbir

lere rağmen, karşılıklı olarak medeniyetlerinin 
ortadan kalkması için imha yeteneği her iki ta
rafta da mevcuttur. TeknolojIMn nükleer silâh 
ile karada, deniade, denizaltında, havada ve 
nihayet fezada bütün vasatlarda, bunları atma 
ve taşıma vasıtalarının eriştiği merhale, her iki 
tarafta da bugün ilerisi olmıyan bir noktadadır. 

Görüşmeler, bu durumun sonucudur. Bu ka
çınılmaz durumldan, elbetteki kaçınılmaz etken
ler meydana gelecektir ve bu Avrupa üzerimde, 
NATO üzerinde başka ve yine Türkiye üzerinde 
başka başka tecelli edecektir. Bunlar ne ola
bilir1 : 

Avrupamn savunma güvenliği bakımından 
ve Kuzey Atlantik Anlaşmasının 5 nci madlde-
sinlde gösterilen, askerî yardım teminatının iş
leme şeklinde kuşku artacaktır. Bu teminatın 
en etkili yanı olan nükleer silâhların, Amerika 
tarafından nasıl, ne zaman ve ne şekilde kul
lanılabileceği, bdr soru olarak ortadadır. Kıtala
rarası tehdit mahiyetini taşıyan silâhların mik
tarını kısıtlama ve bilâhara bir indirime gitme
nin esasını tesbit gayesine matuf olan bu görüş
melerde, mezkûr silâhları kullanmama kararının 
alınması, elbetteki bahis konusu değildir. Bu
nunla beraJbier, müzakerelerin ifade edilemiye-
cek olan tabiî sonucu da buldur. 

NATO Savunmasının bariz bir şekilde Mâ-
sık silâhlara kayması zorunluğu orta yere çıka
bilecektir. ,Bu sahajda Doğu ile yarışı ümitsiz 
gören Avrupada müspet ve menfî gelişmeler 
olabilir. Müspet yönü, bu görüşlmielerin gelecek
teki zorluklarını tahmin ederek, Avrupada si
yasal birleşme gayretlerinin artması keyfiyfeti-
dir. 

BAŞKAN — Sayın Orkunt, iki dakikanız 
kaldı efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT 
(Devamla) — Sayın Başkan, Grupumuza tanı
nan on dakikalık süreyi de simidi kullanmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — On dakikalık süreyi kullana
caksınız, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT 
(Devamla) — Bu görüşmeler, Sovyetler Birli
ği'nin prestijini artırıcı ve nükleer güc eşitli
ğinin resmen teyidi ve bir belgesi de olmakta
dır. 
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ıStraltejik nükleer silâhlarda tahdidat ye 
kullanmada artan çekimserlik, talktık alanda 
kullanma kararına da eltki yapacaktır. Bu sa
hada da hem bir caydırıcılık mleydama gelimiye-
cek, hem de NATO içinde İttifak üyeleri kar
şılıksız olarak kendi topraklarımda bu gibi si
lâhların kulanılma talebinde bulunma, yani 
kenldi kendilerini tahrip vıeya imlha etmek tale
binde ve bu talebi yapmak hususunda çok düşü
neceklerdir., 

ISilâh yarışması, kaçınılmaz bir şekilde klâ
sik alana intikal ettiği zaman, Avrupa tekrar 
yeni bir klâsik savaş çağının tehlikeleri içine 
girebilecektir, 

İki lider Devlet, işlte bu şaritlar altında böy
le kritik bir duruma geldikten sonra; açılkça 
ifade edilemeyen, aidi konamayan cebrî tavizler 
üzerinde elbetteki karşılıklı olarak bulunacak
lardır ve bu olaylardan blirltakıim cebrî tavizler 
şartların kendiliğinlden doğacaktır. Bu durumu, 
biraz evvel belirttiğimiz Akdeniz'deki şaritlar 
ile birleştirdiğimiz zaman, önümüzde bizim için 
cidden çok çetin seneler olacağı aşikârıdır. 

Bu noktada, Sayın Millî Savunma Bakanı
nın, Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda ifade 
ettikleri gilbi, iki yıldan beri Türkiye 'nin ittifak 
içinde terk edilmiş bir ülke haline geldiği hak
kındaki münakaşaların doğru olmadığı, beyanı
na iştirak etmek ve biz de Türkiye'nin ittifak 
içinde terk edilmiş bir ülke olmadığı kanısına 
katılmak isteri:?. Ancak, 1960 larda Türkiye'
nin içinde ve dışında gelişen şartlar karşısında 
yeni ve etkili tedbirlerin alınmasına ve ittifak 
içinde bu hususta yeni bir tartışma açılması za
ruretine de inanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi bütçe hakkın
daki görüşlerimize geçiyorum. 

Bütçe gerekçesinde ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporundaki Millî Savunmanın anlamı, 
önemi; ekonomik kalkınma ile millî güvenlik 
arasındaki denge; ekonomik kalkınmayı sağla
yacak yatırımlarla savunma harcamaları ara
sında yapılacak tercihlerin, savunma gücünü 
dış kaynaklara bağlamıyacak bir şekilde tes-
bit edilmesi gibi, temel görüşlerde beraber ol-
mıyan yoktur. Hele savunma gücünü dış kay
naklara bağlamamak isteği, en çok aranan ve 
Etenen bir sorundur. Ancak, bu doğrulara 
baktıktan sonra, bütçe gözden geçirildiği za-
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man ise, Türk Ordusunun modern bir savunma 
gücü haline getirilmesi maksadının tedbirsiz 
kaldığı da görülmektedir. Böylece, bütçe, ken
disini takdim eden sözlerin karşılığı değildir. 
Burada, niyetlerimizle taleplerimiz bağdaşma
maktadır. Yıllardan beri yaptığımız da budur. 
Güzel fikirler, sözler ileri sürmekte ve dinlemek
teyiz. Bütçe tenkidlerimiz, kahraman şanlı 
Orduya selâm ile başlamakta ve yine aynı se
lâm sözcükleriyle son bulmaktadır. Uygulama
ya gelince, kaynak imkânsızlıkları karşısında 
cesaretle bâzı adımları atmaktan da çekinmek
teyiz. 

Sayın milletvekilleri; bütün dünyada millî 
savunma bütçeleri bir üçgen şeklinde mütalâa 
edilir; tekniği de, uygulaması da öyledir. Mas
raf kenarlarının birbirine eşitliği ideal olan bu 
üçgenin bir köşesi, personel ve özlük haklarına; 
bir köşesi yatırım, alım ve yapıma ;üçüncü kö
şesi de manevra, harekât ve eğitime aittir. Bu 
üçgenin gerektirdiği harcamaları bütçe içinde 
toplayamadığınız zaman, modern bir savunma 
gücünden de söz edilemez. Bir kere, bizim büt
çe tekniğimiz bu vuzuhtan uzaktır. Bütçemizi, 
böyle bir üçgene uygularsak, göreceğimiz şekil 
şöyledir: 

Bütçenin 5,6 milyar lirası personel maaşla
rı, işçi ücretleri, yiyecek, giyecek ve diğer za
ruri giderlere ayrılmıştır. Bu ise, bütçenin 
yüzde 86 sı demektir. İdeal bir bütçede, bu
nun yüzde 30 ile 40 arasında olması gerekir. 
Geri kaaln 1,1 milyar liranın büyük kısmı ba
kım ve idame onarımına; pek cüz'i bir kısmı 
yatırıma, ki o da inşaata alım ve yapıma git
mektedir. Bunların toplamı da Bütçenin % 14 
üdür. Böylece, millî savunma harcama üçgeni 
teşekkül etmemektedir. Üçgeni kurmaya yar
dım eden unsur, rayiç değerlere göre, 1,9 mil
yar lira tutarındaki dış askerî yardımlardır. 
Çok uzun yıllardır süren bu kanal ise, ordu
nun personel dışındaki savaş gücünü temin 
etmekte ve bu görüntüsü ile, bağımılı ordu, 
fikrini de kuvvetlendirmektedir. Bu da, halli 
bir ölçüde gereken maddi ve mânevi bir bas
kıdır. Bu psikolojiyi inkâr etmekle fikrin 
ortadan kalkacağını da zannetmemeliyiz. 

Ekonomik kalkınması esas hedef alınan bir 
ülke olarak, eğer millî savunma ihtiyaçlarına 
kaynaklardan daha fazla bir aktarma mümkün 
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değilse, o zaman mümkün olanı, yani masraf 
- imüessdriyet dengesinin gereğine dönülmek 
lâzımdır. Bu da ordumun insan - ateşgücü - ha
reket kabiliyetini denkleştiren bir plân ve 
harcama şeklidir*. Bir taraftan ordunun in-
sangücü ittifak içinde, Amerika'dan sonra en 
büyük ordu olarak, subay, astsubay ve eratı 
ile yarım milyonu aşan bir seviyede tutula
cak, ateşgücü yüksek, manevra ve hareket 
kabiliyeti üstün bir güc olacak, diğer taraf
tan, bunu temin için fazla kaynak aktanla-
mıyacak, ağır sanayi bu yolda teşvik edilmi-
yecek, yatırımlar millî savunmanın gereğini 
ihtiva etmiyecektir. Bu, ancak muhali müm
kün kılmak çabasıdır ve biz de senelerden be
ri bu muhali mümkün kılmaya çalışmaktayız. 
Çok insan, yetersiz silâh ve araç, az eğitim 
ile ileri teknolojinin öngördüğü silâhlı kuv
vet tipini elde etmeye, bu standarda çıkmaya 
elbette imkân yoktur. Askerî otorite insan 
miktarını indirmekten çekinir, hükümetler İsrar 
edemez ve fazla kaynak ayıramaz ve sanayi si
lâhlı kuvvetleri destekliyemezse bu muadele
yi hep birilkte nasıl çözeriz? Bu muadelenin 
çözüm yolunu ararsak herhalde buluruz. Ka
nımız odur ki, bunun çözümünü yapabilecek; 
gerek asker, gerek sivil yetkili plâncılara sa
hibiz. Fakat karar mercilerinin tereddütleri, 
büyük kararlara varamamaları karşımıza yüz
de 86 sı personel harcaması olan millî savun
manın gerçek anlamı dışına kayan bir bütçe 
getirmektedir. Eğer Türkiye'yi saran tehdit
ler bugünkü siyasal koşullar altında yakın 
bir gelecekte bu kadar büyük bir kuvveti 
idame etmek veya artırmak mecburiyetini gös-
terriyorsa, o zaman Sayın Millî Savunma Ba
kanı ve Bakanlığı veya Hükümet bir beyaz 
kitap neşrederek tehlikeleri orta yere koy
mak ve yeni taleplerde bulunmak mecburiye
tindedir. Böyle bir talep ise bugüne kadar 
mevcut değildir. 

Eğer bugünkü siyasal koşullar altında 
Türkiye'yi saran tehlikeler yakın değilse ve 
gerçekten ittifakın, hasmı tecavüzden alıko
yan caydırıcılık gücüne itimadediliyorsa ve
ya koşulların kendisinden doğan karşılıklı 
bir caydırma varsa, o zaman bütün Avrupalı 
dostlarımızın yaptığını yapmaya, silâhlı kuv
vetle yegâne değişken unsur olan personel 
miktarında radikal bir indirime gitmeye de 

mecburuz. Bunların ortasında olmak kuvvete 
atalet getirir ve bundan da bugünkü gibi, ağır 
bir personel istihdam bütçesi doğar. 

Burada, NATO ülkeleri içinden verilmek 
üzere, bir mukayese yapmama da müsaade bu
yurunuz. 

Bize yakın küvet besMyen Avrupa ülkele
rinin 1970 - 1971 bütçe rakamları itibariyle 
ve sirasiyle durumu şöyledir:. 

Fransa; 506 bin Mşi ile 88 milyar Türk lira
sı. 

Federal Almanya; 406 bin Mşi ile 83 mil-
yaı\ 

İtalya; 413 bin kişi ile 36 milyar. 
İngiltere; 390 bin Mşi ile 85 milyar. Ve di

ğerleri : 
Holânda; 120 bin kişi ile 16 milyar. 
Belçika; 95 bin Mşi ile 10 milyar. 
Danimarka; 45 bin kişi ile 5,5 milyar. 
Yunanistan; 159 bin Mşi ile 6,5 milyar Türk 

lirası. 
TürMye ise, 500 000 i aşan kuvvetini 6,7 mil

yar lira ile idameye çalışmadadır. Şu rakam
lar dahi bir dengesizliğin somut bir ifadesidir. 

Bu itibarla, müessiriyet yönünden Millî Sa
vunma bütçe dengesine gerçekten bir çare bul
maya mecburuz. Askerî makamlar bilhassa 
buna yardımcı olmalıdırlar. Hareket kabiliye
ti fazlaTateş üstünlüğü bariz bir hasım kar
şısında, statik küvetlerin ne derece rol oynı-
yacaMarı aşikârdır. O halde yalnız Mülî Sa
vunma Bakanından değil, askerlerden de ger-' 
çeğe uygun bir çalışmaya yönelmelerini,, orta
lama 30 milyarlık bütçeler içerisinde hayale 
kapılmadan ve ekonomiyi zorlamadan kendi
lerini statik yapıdan kurtarmanın ciddî çare
lerini aramalarını da rica etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Orkunt, 3 dakikanız kal
dı efendim. 

SEZAİ ORKUNT (Devamla) — Sayın Baş
kan, 2 sayfa kaldı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, esasen 3 da-
Mkanız var, tamamlarsınız. 

SEZAİ ORKUNT (Devamla) — 2000 nci 
yıla yaklaşırken Msmi sanayileşme dönemini 
yaşıyan ve millî geliri bu koşullar içinde bu
lunan bir devletin sanayii, ileri sanayi saha
larını idrak eden ve nihayet sanayi ötesi ge
lişmenin eşiğinde bulunan devletlerin imkân-
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larına sahiboîmasi elbette ki, mümkün değil
dir. Bu bakımdan insangücünden yeterli bir 
indirimle, yılda belki 300 milyon liradan faz
la bir tasarrufla küçümsenmiyecek bir yatı
rım,, alım ve yapım imkânı yaratabilir. Hükü
metler her yıl bu kadar bir meblâğı İsrarla ve 
samimiyetle ordunun ihtiyacı olan veya gere
ğinde faydalanacakları sanayi dallarına ya
tırım yapabilmelidirler. Böyle olduğu takdirde 
indirim bir anlam taşır ve askeri de indirime 
teşvik eder. Personel indirimi yapılıp da, ta-
ısaruf edilen bu meblâğ bu yönde bir yatırıma 
gitmezse, asker de pisikolojik bir çekingenlikle 
bu indirime hiçbir zaman iltifat etmiyecektir. 
Değerli arkadaşlarım, bütçe konusuna geçme
den evvel, onunla ilgili diğer önemli ve duy
gusal yönü olan bir hususa da temas etmek 
isterim. Ancak burada, bu meselenin duygusal 
yönü dolayısiyle, meselenin başka türlü anla
şılmamasını da istirham ederim. 

Bu, Silâhlı Kuvvetlerimiz içinde deniz ve 
hava kuvvetlerimizin halkın desteği ile güç
lenme kampanyaları ve bunu sağlamak üzere 
cemiyet ve vakıf kurmaları meselesidir. 

Bu, yukarda belirttiği masraf - müessiriyet 
dengesizliğinin ve kaynak yetersizliğinin duy
gusal bir sonucu olarak Devletin yapamadı
ğını, halkın iane katkısı ile yapma ümidi ve 
gayretidir. Oysa, Silâhlı Kuvvetleri Devlet ya
par, halk da ödediği vergilerle buna katkıda 
bulunur. Bu kâfi gelmediği için, bu-kuvvetler 
tekrar halkın hamiyetine müracaat suretiyle, 
munzam malî imkânlar yaratmaya çalışmak
tadırlar. Bu kuvvetleri nazariyatta parlak, 
uygulamada ise sadece küçük ihtiyaçlara ce
vap verecek bu gibi uygulamalara itmemek lâ
zımdır. (C. H .P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bu gibi cemiyetler meslekleri tanıtmak ve 
sevdirmek bakımından faydalıdır ve faydalı 
bir sosyal çalışma içindedirler. Bunun başa
rısını da yakinen müşahede etmekteyiz. Ben 
de o cemiyetlerin bir üyesi olarak içinde bu
nun faydalı ve başarılı çalışmalarını müşahede 
etmekteyim. Ama gerçekten bir silâhlı kuv
vet yapmak esprisi başka bir anlam taşır. Si
lâhlı Kuvvetlerin güçlendirilmesine kaynak 
bulmak ise, Meclis olarak bizim vazifemizdir. 
Burada bir örnek arz edeceğim: 

1966 yılından bugüne kadar Hükümetçe öne
rilip de, gerçekleştirilmiyen bir kanun tasarı

sı hâlen gündemde beklemektedir. Geçen dev
re kadük olduğundan dolayı bu devre başın
da tekrar aktif hale getirilen ve Deniz Kuv
vetlerinin gücünün artırılması amacı ile, gemi 
veya gerekli teçhizatın alınması için gelecek 
yıllara sâri 250 milyon liraya kadar taahhüde 
girme yetkisini Hükümete veren dört beş sa
tırlık tasarı Bakan tarafından müstaceliyet ta
lebi ile ve diğer tasarılara takdimen Genel Ku
rula getirilmesi mümkün iken, bu, 4 yıldır ya
pılmamıştır. 4 yıldır 250 milyon lirayı, o da 
gelecek yıllara sâri olacak şekilde, bir Parlâ
mento olarak biz ayıramazsak, askerlerin ve 
cemiyetlerin giriştiği bu kampanyaların değe
ri ne olacaktır? Herhalde davranışlarımızda çok 
daha ciddî olmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Millî Savunma 
Bakanı Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda 
harb sanayii konusunda Avrupa'dan örnekler 
getirmiş ve dünyada Amerika ve Rusya'dan baş
ka her türlü silâhını yapan başka devletler 
olmadığını ve Batı Avrupa'da da silâh ve va
sıta yapımındaki tekniğin Amerika'daki ka
dar gelişmediğini ileri sürmüş ve bütün silâh
larımızı kendimizin yapamıyacağını ifade ile 
Türkiye'nin harb sanayiinin geliştirilmesi yo
lunda büyük gayretler sarfettiğini de ilâve 
etmişlerdir. Burada birtakmı doğrular ve yan
lışlar vardır. Bütün silâhlarımızı kendi kay
naklarımızla bugün ve yakın bir gelecekte ya-
pamıyacağımız açık bir gerçektir. Fakat ileri
de daha büyük ünitede harb silâh ve vasıta
larının yapımında istifade edeceğimiz ağır sa
nayi yatırımlarının yapılmasına da bir mâni 
yoktur. 

Sayın Bakan; «Harp sanayiini 1967 den be
ri geliştiriyoruz, bugüne kadar 757 milyon lira 
sarf ettik. Bu yıl da 400 milyon sarf edeceğiz. 
Bâzıları bunları harb sanayii olarak değil, 
bir atelye olarak telâkki ediyorlar. Ümitsizlik 
içinde bulunulmasın, eldeki imkânlarla harb 
sanayii geliştirilecektir.» demektedir. Sayın Ba
kana teşekkür ederiz. Bu yapılanlara hiç kim
senin itirazı yoktur, bilâkis takdir etmekte
dir. 

Ağır bakım atelye ve fabrikalarının ıslahı, 
tevsü, mevcut kara, deniz ve hava vasıta ve 
araçlarının onarımı, bakımı, idamesi için ya
pılan her türlü tesis zaruridir, faydalıdır ve ge-
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lecekte de yapılacaktır. Yalnız, bunların adı
na «harb sanayii» demek yanlıştır. Zira, ikinci 
Beş Yıllık Plânda, Birinci Beş Yıllık Plân dö
neminde makina imalât sektörünün bugüne ka
dar ancak yüzde 20 kadarının gerçekleştiril
miş olduğu da görülmektedir. Plânda açıkça be
lirtildiği şekilde, yüksek finansman, kalifiye 
işgücü, gelişmiş teknoloji ve belirli seviyede 
bir talebolmadığına göre, elektrik, elektronik, 
makina ve kimya sanayiinin en ileri bir safha
sı olan harb sanayiini kuruyoruz;, demek, iza
hı mümkün olmıyan bir keyfiyet. Devlet Plân
lama Teşkilâtının Türk imalât sanayiinin yapı
sı ve etkenliğini kapsıyan uzun vadeli sanayi 
çalışmalarında da harb sanayiinin elle tutulur 
plân hedeflerini de görmek mümkün değildir. 

Harb sanayii, askerî plâncının şartlarına 
göre askerî ihtiyaçlarını tesbit ettiği, silâh ve 
araçların sanayici tarafından araştırılması, 
geliştirilmesi ve imal edilmesi demektir. Si
lâhlı Küvetler bu imkân içinde bulunmadığın
dan, yaptığı iş harb sanayii değildir. Sadece 
Makina Kimya Endüstrisinin bir kaç dalı böy
ledir. İmkânları geliştirirse daha yaratıcı ve 
verimli olur. 

Gemi inşaatı bir sanayi hareketidir, ancak 
teçhiz için yeterli anasanayi mamulleri ve yan 
sanayi olmayınca, yarı gelişmiş olarak o da 
kalmaya mahkûmdur. 

Liberal ekonomiyi geliştireceğinden bahse
den bir Hükümet, bütün endüstri faaliyetlerinin 
iştiraki ile maydana gelecek harb sanayiini 
Millî Savunma camiası içinde yarattığını id
dia etmemelidir. Paydası da yoktur, meseleler 
hem tersine çekilmiş olur, hem de bizleri tet
kik eden diğer devletlere bu alanda dudak bük
türülmüş olur. 

BAŞKAN — Sayın Orkunt, lütfen bağlayı
nız efendim. 

SEZAİ ORKUNT (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, iki cümle ile bu konuyu 
kapatacağım. 

Son cümlem, Sayın Bakandan bir ricamdır. 
Zannediyorum ki, burada kendileride bu müj
deyi bekliyen birtakım memur arkadaşlarımıza 
vereceklerdir. Ordu mensupları ile Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve 
Muamele smıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayım verilmesi hakkındaki Kanun elan 

muteberdir ve polis görevlileri bu Kanundan is
tifade ederek bunu almaktadırlar. Bakanlığın 
da müracaatları ve çalışmaları olduğunu bil
mekteyiz. Herhalde bu bütçeyi bugün kapa
tırken Sayın Bakan bu 9 000 kişiyi ilgilendiren 
böyle bir ödeme hakkında bir müjde verirler
se, bu arkadaşlarımızı da hep beraber memnun 
etmiş olacağız. 

Sayın milletvekilleri, gelecek bütçelerin 
maaş, giyecek, yiyecek, bütçeleri halinde de
ğil de, biraz evvel arz ettiğim şekillerde, daha 
ziyade Silâhlı Kuvvetleri etken kılacak bir 
bütçe tasarısı halinde getirilmesini grupum 
adına temenni eder, hepinize saygılarımı suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Faruk Sükan. Buyurun. Saat 17,48 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, 

1971 yılı Millî Savunma bütçesi üzerinde 
yapılmakta olan görüşmeler vesilesiyle, Tür
kiye'nin Millî Savunma ve dış güvenliği mese
leleri hakkında Demokratik Parti Meclis Gru-
punun görüşlerini açıklıyacağım:. 

Milletlerarası siyasi olay ve gelişmeler için
de Türkiye'nin dış güvenliği daima onun en 
önemli meselesi olmuştur. Bu önem Türkiye'
nin coğrafi yerinden, jeopolitik durumundan 
ve bulunduğu bölgede güçlü devletlerin asır
lardır devam eden hükümranlık politikaların
dan ileri gelmektedir. Zamanın büyük ve güç
lü devletlerinin Türkiye üzerinde toplanan ve 
iki asırdan fazla süren hükümranlık politika
larının Osmanlı İmparatorluğunu nasıl parça
ladıklarını bilirsiniz, imparatorluk parçalan
mış fakat bugünkü topraklar üzerinde Türk 
Devleti devam edegelmiştir. 

Karşı karşıya kaldığı sonsuz güçlüklere, sı
kıntılara ve imkânsızlıklara rağmen Türkiye 
Cumhuriyetinin kaygularmdan biri, dış güven
liğinin teminatı ve bekasının sağlayıcısı bulu
nan ordusunu teşkilâtlandırmak ve güçlendir
mek; diğeri ise çevresinde siyasi bir güvenlik 
vasatı yaratmak olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; 

Türk Ordusunu memleket güvenliğinin temel 
unsuru sayan Atatürk bir taraftan onu teşki
lâtlandırmaya ve güçlendirmeye çalışırken, 
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diğer taraftan komşumuz Sovyetler Birliği ile 
kurduğu münasebet, Balkan ve Sadabat paktla
rı ve bugünkü Batılı müttefiklerimizle tesis ve 
idame ettirdiği ilişkilerle yukarda temas eyle
diğimiz siyasi güvenlik ortamım yaratmaya 
muvaffak olmuş ve Türkiye'yi zamanın siyasi 
konjonktürü ve Milletlerarası gelişmeler için
de güvenilir ve itibarlı bir ülke haline getir-
miştii'. 

Fakat ikinci Dünya Harbinin hitamında ga
lip devletler arasında cereyan eden hüküm
ranlık politikası, açılma ve yayılma şeklinde 
yeniden canlanmış ve Türkiye dış güvenliği 
bakımından tarihinin en endişeli günlerini ya
şamış ve böylesine endişeli bir ortam içinde 
Türkiye Milletlerarası camiada yerini aramış 
ve bunu, bildiğiniz üzere, NATO ittifakına dâ
hil olmakla bulmuştur. 

Türkiye'nin bağlı bulunduğu ittifak sistem
leri ve dış politikasının Batıya yöneten istika
meti, böylece gerçekçi, tarihî ve içtimai zaru
retlerin yarattığı millî politikanın taJbiî icabıdır. 
Bu politika şerefli Türk Silâhlı kuvvetlerinin 
teminatı altındadır. Bugün bu politikayı yık
mak isteyenler, Türkiye'yi sarmaya ve yıkmaya 
çalışan tehlike ve tehditlerin hizmetinde olan
lardır. Bu sebeple devletimizin güvenliğini sağ
layıcı her türlü tedbiri almak mecburiyetin
deyiz. 
Sayın Milletvekilleri; 

NATO ittifakına vücut veren sebepler orta
dan kalkmamış olduğuna göre Türkiye'nin dış 
güvenliğinin teminatını NATO içinde kalmak
ta olduğuna inanıyoruz. Yalmz son zamanlarda 
değişik tesirler altında NATO ittifakındaki bâzı 
gevşeme ve kopmalardan endişe duymakta, bun
ların memleketin dış güvenliğine de müessir ola
bileceğinden ve günün birinde Ordıımuızun harfb 
ve ateş gücünde zayıflatma istidadı gösterebi
leceğinden şüphe etmekteyiz. 

Milletlerarası siyasi konjonktür ve barış için
de birlikte yaşama heves ve etiketi altında güç
lü devletlerin amansız nüfuz •mücadelelerinin 
çevremizde yarattığı tehlikeli ortamdan ise 
memleketimiz hdsalbma ciddî endişeler duymak
tayız. Filhakika 1967 Haziranında vuku bulan 
İsrail Arap savaşından bu yana geçen üçjbuçuk 
yıl zarfında Türkiye'nin, ettrafmda büyük hâ
diseler meydana gelmiş, lOrta-Doğu patlama nok

tasına ulaşmış, Akdeniz iki süper devletin bir 
gövde gösterisi mahalli haline gelmiştir. Bu 
durumun Türkiye için tehlikeli olmayacağı ve 
bizi huzursuz bırakmayacağı elbette ki iddia edi
lemez. 

İşte, bir taraftan NATO içinde beliren bu 
tereddütler, diğer taraftan milletlerarası geliş
meler Türkiye'nin, dış güvenlik meselesini bu 
yeni güc ve tehlikeli şartlara göre yeniden göz
den geçirmesini gerektirmektedir. Biz, Hükü
metin bu yeni şartlar ve gelişmelere göre Tür
kiye'nin dış emniyet stratejisini ve onun ana-
hedeflerini tesbit etmiş olmasını bekler ve bu 
hususta yüce Meclisi aydınlatmasını umarız. 
Ayrıca biz memleketin dış emniyet stratejisi 
tesbit edilirken bir hususun gözden uzak tutul-
mamasını ve buna özel bir itina gösterilmesini 
de dilemekteyiz: Bloklar arasında gerilim aza
labilir ve hattâ bloklar eriyebilir de; fakat mil
letten millete olan şartların zorunlu kıldığı bir
çok dostluklar ve ittifaklar devam eder. Bu 
itibarla Türkiye NATO'ya bağlılığı kadar bu 
gerçek ittifak ve dostluklarına da sadık ve bağ
lı kalmalıdır. 

Türkiye müttefiklerinden de elbetteki aynı 
bağlılığı, aynı samimiyette beklemekte haklıdır. 
Bu husus dış güvenliğimizin mühim unsurların
dan birini teşkil eder. 

Kılymetli arkadaşlarım, Hükümetçe Mec
lislerimize . sunulan Millî İSavunma Bütçesi 
6 695 000 000 liraya baliğ olmaktadır. Bunun 
% 98 i yani 6 567 000 000 TL. cari harcamalara, 
% 1,2 si yani 72 622 000 TL. sı yatırımlara, 
% 0,92 si yani 55 250 000 TL. sı transfer har-
camlalarına ayrılmış bulunmaktadır. Cari har
camalar bölümünde görülen 4 107 848 000 TL. 
tamamen personel aylık, yolluk ve sair personel 
harcamalarıdır. 

Ordumuzun esas harb gücüne ayrılan tahsi
sat 13.000 yönetim giderleri bölümünde görülen 
yalnız 2 milyar TL. civarındadır. Ancak bu bö
lümde silâhlı kuvvetlerin harfb gücünü teşkil 
eden ve eğitimine imkân veren harb gereçleri 
bölümünde Millî Savunma kaabiliyetini göste
ren tahsisat 740 000 000 TL. dır. Bu miktar Ka
ra, Deniz ve Hava Kuvvetlerine ayrılan tüm tah
sisattır. Kuvvetlere nisbetleri ise şöyledir : 
K. K. K. na % 57, Dz. K. K. na % 13, Hv. K. K. 
na % 18, müşterek hizmetler için de % 11 dir. 
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Savaş gereçlerine ayrılan tahsisatın takriben 
% 50 - 00 ı eğitim için yakıt masraflarına sarf 
•edileceği hesabedilirse geri-kalan miktarların 
ordumuzun eğitim mühimmatına dahi kâfi gel-
miyeceği aşikâr şekilde ortadadır. Bu hususu 
müttefik yardımlarını da hesaba katmak sure
tiyle beyan etmek istiyorum. Bu bölümdeki tah
sisatın azlığı mevcut stokların azalmasına, ma
nevra ve eğitim için zaruri ihtiyaçların dahi 
karşılanmamasına müncer olaJbilir. îktisadi im
kân ve şartlarımızı (değerlendirmekle beraber 
silâhlı kuvvetlerimizin asgari idame masrafları
nı karşılamak zorundayız. Bu husus Milî Sa
vunma Bütçesinin rasyonel ve dakik bir sarf 
plân ve pnogramiyle sağlanmalıdır. Millî Savun
ma Bütçemizin sağlam etüt ve araştırmalara is-
tinadederek tanzimini t'emenni ederiz. 

Saiyın milletvekilleri, 
Harb stokları için her yıl 212 000 000 TL. sı 

ayrılması Millî Güvenlik Kurulu karârı icabı 
ise de, hiçbir sene bu meblâğ konulmamıştır. Sa
yın Millî Savunma Bakanının Senatoda 212 mil
yon lira verilmek suretiyle 10 senede yapılması 
derpiş edilen muayyen stok seviyesi için bir top
lu imkân sağlanması ve bunun birkaç yılının 
birden sağlanması cihetine gidileceği hakkında
ki beyanının gerçekleşip gerçekleşmediğini öğ
renmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; Silâhlı Kuvvetlerimi
zin sosyal güvenlik konusu ile ilgili şikâyetleri
ni müşahede etmekteyiz. 926 sayılı Kanunla il
gili tatbikattan güzide Silâhlı Kuvvetler men
supları şikâyet etmektedirler. Ne zaman terfi, 
tâyin ve tekaüt olacaklarını bilememekte ve her 
sene Haziran ayından Eylülün ilk haftasına ka
dar bu endişeli durumları devam etmektedir. 
Bilhassa terfi ve tekaütlük işlemlerindeki stan
dartların tâyin edilememiş olması feragatkâr, 
vatanperver ordu personelini manen zedelemek
tedir. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye yalnız ittifak
ların savunma ve himayesine kendisini tlerk et
memek ve bütün kaderini onlara bağlamamak 
mecburiyetindedir. Şu halde Türk Silâhlı Kuv
vetleri lüzumlu silâh, teçhizat ve modem harb 
sanayii ile beslenmelidir. Bu husus yaşama arzu
sunun e'sasını teşkil eder. 

Türkiye kendi millî harb sanayiini kendisi 
kurmalıdır. En güç şartlar içinde ordusuna silâh 

yapmasını bilmiş bir milletin böyle bir sanayii 
kurabileceğine inanıyoruz. Ancak bugünkü tek
nolojinin ve harb tekniğinin isteklerine uygun 
bir harb sanayiinin yalnız halktan beklenen yar
dımlar vefya bâzı fonları harekete getirmek sure
tiyle kurulabileceğine inanmıyoruz. Bu ifade
mizden bu yoldaki teşebbüsleri küçümsediğimiz 
mânası çıkarılmasın. Bu hareketin, bir hasre
tin ve bir boşluğun doldurulması zaruretinin ne
ticesi olduğu muhakkaktır. Türk millî harb sa
nayii devletçe kurulmalıdır. Türkiye güvenliği
nin temlel unsuru olan ordusunu kendisi cihaz-
landırabilmelidir. Yarınki gelişmeleri de göz 
önünde tutarak Hükümetin bu meseleyi şimdi
den ciddiyetle ele almasını temenni ederiz. 

Bu münasebetle bir hususa dikkat nazarları
nızı çekmek istiyorum. Esliha ve mühimmat sa
nayimizde mühim bir yer işgal eden Makina -
Kimya Kurumunu millî harb sanayiimizin ku
rulması yönünden ıslah ve yeniden düzenlemek 
iktiza ettiği kanaatindeyiz. Bu müessesemiz iyi 
bir işletmecilik zihniyeti ile yeniden teşklâtlan-
dırılır ve bâzı yenilenmelere girişilebilirse Tür
kiye olarak NATO ve CENTO devletleri arasın
daki konsorsiyumlara kapılabiliriz. 

Mevcut ittifaklar içinde harb sanayiimizi ge
liştirmek için müşterek istihsal sistemli ve harb 
malzemesi sipariş ve mübadelesi yapmak, dışta 
piyasa bulmak imkânlarını elde edebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
mâruzâtımıza son yermeden önce şu hususları 
belirtmek isterim. Bütçe üzerindeki tenkid Ve 
görüşlerimizi her türlü politik endişe ve mülâ
hazanın dışında, ağır bir mesuliyet idraki için
de serd etmeye çalıştık. Millî Savunma ve gü
venlik meselelerimizin nezaket ve hassasiyetini 
göz önlünde tutarak millî menfaatlerimiz bakı
mından açık celselerde konuşulması lâzımgelen 
nisbette ve ölçülerde konuştum. 

Memleketimizde cereyan eden hâdiseler mu
vacehesinde içte, dışta bütün dikkatler Türk Si
lâhlı Kuvvetleri üzerine tevcih ve temerküz edil
miş bulunuyor. Dünya sulhunun ve bölgemiz hu
zurunun sağlanmasında büyük bir güç, muvaze
ne ve itimat unsuru olarak kabul edilen Türk 
Silahlı Kuvvetleri millî tarih şuuru uyanıklığı 
içerisinde şerefli vazifesini ifa etmektedir, 
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Bir zamandan beri Türk ordusunun üzerin
de yanlış zehap ve tefsirlere yol açabilecek ni
telikte spekülâsyonlar yapılmaktadır. Türk or
dusunun, Türk Devletinin ve Türkiye Cumhuri
yetinin güvenliğinin sarsıtaiz bir unsuru ol
makta devam edeceğinden ve asli görevinden 
asla ayrıHmıyacağından emin bulunduğumuzu 
arz ve ifade etmek istiyorum. 

Yüce Meclise en derin saygılarımızı arz ede
rim. (Demokratik Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütiçesi ile ilgili açık aylaması devam etmek
ledir. Sonradan gelen sayın üyeler oylarını 
kulHanSirilar. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Or-
ilhan öztrak. Buyurun efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA ORHAN ÖZTRAK 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, çjok değerli arka
daşlarım; 

Millî Savunma Bakanlığımızın Bütçesi üze
rinde, Millî Güven Partisi Grupu adına görüş
lerimi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, bağımsız Türkiye 
^umhuriyetin'in, millî varlığımızın ve bütünlü
ğümüzün başlıca teminatı ve koruyucusudur. 
Milletlerarası haklarımızın korunmasında baş
lıca dayanağımızdır. 

Diplomasi kuvvete dayanmadığı zaman ba-
şarıllı olamaz. Çağımızda milletlerarası müna
sebetler hâlâ herkesin uymayı kabul ettiği ve 
samimiyetle uyduğu hukukî esaslara bağlan
mış değildir. Böyle bir Dünyada, haklı olarak 
ihareket yetmez. Haklarımızı çiğnetmemek ve 
nereden gelirs'e gelsin her türlü tecavüze karşı 
millî egemenliği ve millî menlfaatlan koruyabil
mek için milletimizin kuvvetli olması da şarttır. 

Bu bakımdan biz Türk Silâhlı Kuvvetlerini 
yalnız vatanın dış ve iç güvenliğinin koruyu
cusu değil, aynı zamlanda milletlerarası müna
sebetlerde diplomasimizin de kuvvet kaynağı 
lolarak görüyoruz. 

Türkiye dünyanın en nazik coğrafî bölge
lerinden birinde bulunmaktadır. Yüzyıllardan 
ıberi devam eden yayılma emellerini bu defa da 
ideolojik sızmalarla da takviye ederek sürdü
ren bir Devletle komşu olduğumuz gHb'i, dün
yanın en istikrarsız bölgelerinden biri olan 
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Orta - Doğu'daki gelişmelerin de tesir alanı 
içinde bulunmaktayız. 

Yunanistanla komşuluğumuz bu ülkenin 
19 ncu yüzyıldan beri devam eden yayılma 
emellerinin bugün de sürüp gitmesi ve Kıbrıs 
buhranının bir çözüm yoluna ulaşmamış olma
sı sebebiyle Türkiye için önemli meseleler ya
ratmaktadır. Aynı ittifak manzumesi içinde bu
lunmamız Yunanistanın izlediği bu politika se
bebiyle Türkiyeyi dikkatli olmaktan alıkoy-
mamalıdır. 

Son zmanalarda Sovyet Rusya'nın Akdenlze 
önemli miktarda deniz kuvveti kaydırmış ol
ması ve Güneyimizde bulunan bâzı ülkelerde 
üslenmesi Türkiye bakımından önemli geliş
melerdir. 

içinde bulunduğumuz çağın bâzı özellikleri 
de Millî Savunma ile ilgili kararları etkiliye-
cek önemdedir. 

Çağımızda silâhlı çatışmalar ve saldırılar 
için tek bir şekil düşünmek mümkün değildir. 
Topyekûn stratejik nükleer savaş, sınırlı stra
tejik nükleer savaş, nükleer silâhların strate
jik olarak kullanılmadığı, fakat taktik olarak 
nükleer silâhların kullanılablleceğ'i bir savaş, 
hiç bir nükleer silâhın kullanılmadığı ve klâ
sik konvanslyonel silâhlarla yürütülen savaş, 
nihayet mevzii sınır çatışmaları mahiyetindeki 
savaşlara kadar çok çeşitli savaş nevileri, bu
lgun strateji uzmanlarını ve Silâhlı Kuvvetlerin 
komuta kademelerini düşündürmektedir. 

Biraz önce saydıklarımızın dışında gitgide 
önem kazanan sızma, gerilla savaşı, yıkıcı faali
yetler gibi çok çeşitli dolaylı saldırı şekilleri 
de mevcuttur. Bilhassa gelişme halindeki ülke
lere karşı komünist emperyalizminin uygula
dığı strateji; genellikle dolaylı stratejidir. 

Dolaylı stratejide ele geçirilmek istenen ül
kede siyasi ve sosyal huzursuzlukları körükle
mek, ihtilâlci kaynaşmalardan yararlanmak, 
doğrudan doğruya sahnede görünmeksizin aracı
lar vasıtasiyle savaşmak gibi usuller kullanıl
maktadır. 

Şu halde; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin millî 
varlığımızı, bütünlüğümüzü, Türkiye Cumhuri
yetini korumak için yapacağı hazırlıklar tek 
düşmana karşı ve tek hedefli olamaz. 

Orta - Doğu'da aracı devletler vasıtasiyle de 
olsa çeşitli emperyalizmin savaştığı aşikârdır. 
Bunların hepsine karşı uyanık olmalıyız. NATO 
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içinde müttefikimiz bulunan Yunanistan'daki as
kerî hazırlıkları ve yeni silâhlar sağlama teşeb
büslerini dikkatle izlemeliyiz. 

Topyekûn savaş veya klâsik savaş şekilleri 
dışında, Türkiyemizi de tehdide başladığı açık
ça görülen sızmalara, yıkıcı faaliyetlere karşı 
son derecede uyanık ve hazırlıklı olmaya mec
buruz. 

Türkiye'nin bütünlüğünü muhtemel bir te
cavüze karşı korumak amacı ile girdiğimiz ve 
sadece savunma hedefi güden NATO ittifakının 
öngördüğü ihtimaller dışında, millî ihtiyaç ve 
hedefler, için ayrıca hazırlıklı olmadığımız tak
dirde, millî savunma dâvası gibi hayatî ve hiç
bir suretle ihmâl götürmiyen bir konuda ted
birsiz davranmış oluruz. Yalan geçmişten bir 
örnek göstermek gerekir ise, Kıbrıs buhranı ile 
ilgili olarak NATO plânları ve hazırlıkları dı
şında önceden yeteri kadar hazırlıklı bulunma
yışımızın yarattığı güçlükleri hatırlatmak iste
rim. 

Kim ne derse desin, Akdeniz Bölgesi, Or
ta - Doğu petrolleri, Kuzey - Afrika sahilleri 
gibi dünya hâkimiyeti bakımından büyük önem 
taşıyan bölgelere bu derecede yakın olan Bo
ğazları elinde tutan Türkiye, stratejik önemini 
tarih boyunca olduğu gibi muhafaza etmekte
dir. 

Türkiye Afrika'nın veya Lâtin Amerika'nın 
uzak bir köşesinde büyük çatışma alanlarının dı
şında, kendisinden daha küçük ve silâhsız ül
kelerle çevrili bir ülke değildir. Coğrafya, bir 
ülkenin dış politikasına ve savunmasına tesir 
eden en önemli faktörlerden biridir ve değiş-
miyen faktördür. Bu sebeple böyle nâzik bir 
coğrafyada bulunan bir ülkenin millî savunma
ya en büyük ihtimamı göstermesi, ekonomik kal
kınma gayretleri ile birlikte millî savunma dâ
vasının da biran dahi gözden uzak tutulma
ması, her ihtimale göre hazırlıklı olmamız ge
rekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Bu mülâhazalardan sonra Millî Savunma Büt
çemizde yatırımlara ve harb sanayiine daha bü
yük bir önem vermemiz gerektiğini belirtmek 
isterim. 

NATO ittifakı içinde bulunmak bizi yapabi
leceğimiz ölçüde harb sanayii kurmaktan alıkoy-
mamalıdır. Bu alanda dış yardıma fazla güven

me yüzünden kaybedilmiş değerli yıllar vardır. 
Vaktiyle kurulmuş olan harb sanayiinin yeteri 
kadar geliştirilmemiş, bâzı hallerde dumura uğ
ratılmış olması elem vericidir. Türkiye bugün 
harb sanayii bakımından daha ileri bir noktada 
bulunabilirdi. 

Biraz önce çağımızda savaşın çeşitli şekil
lerle yürütüldüğünü söylemiştim. Türkiye uzun 
süren bir millî savaş vermek zorunda kalabilir. 
Müttefiklerimizden malzeme, teçhizat, araç, ye
dek parça temin etmekte güçlüklere uğrıyabile-
ceği şartlarla karşılaşabilir. Bütün bu hallerde 
Türkiye belli - başlı silâhları tamir edebilecek, 
kritik malzemeyi imal edecek, yedek parçaları 
bizzat yapabilecek bir durumda olmalıdır. Adım 
adım yeteri bir savunma sanayiine yönelmek zo-
runluğu içinde bulunuyoruz. Hemen belirteyim 
ki, harb sanayimi geliştirmeye yönelen gayret
ler aynı zamanda memleketin genel iktisadi ha-
zırlıklariyle ilgili gayretlere paralel olarak yü
rütülebilir. Askerî hedeflerle iktisadi hedef ve 
ihtiyaçları bağdaştıran projelere öncelik verile
bilir. 

Millî Savunma Bütçesi vesilesiyle daha ön
ce de belirtmek fırsatını bulduğumuz gibi, Tür
kiye'de Silâhlı Kuvvetlerimizde kişi başına dü
şen masraf müttefik veya komşu ülkelerdeki ile 
kıyas edilirse çok düşüktür. Çağımızda Silâhlı 
Kuvvetlerin hareket kabiliyetini, ateş gücünü, 
vuruş imkânlarını artırmak önem taşıdığına gö
re Silâhlı Kuvvetlerimizin mevcudunu nüfus 
artışına paralel şekilde durmadan artırmak ye
rine, daha az sayıda, fakat çok daha güçlü bir 
kuvvete sahiboîmanın isabeti meydandadır. Bu 
açıdan Silâhlı Kuvvetler mevcudunu alabildiğine 
artırmamak için alınan en son tedbirleri faydalı 
telâkki ettiğimizi belirtmek isterim. Buradan 
sağlanan tasarrufun ihtiyacımız olan millî harb 
sanayii bakımından yeni hamlelere imkân ver
mesini temenni ederim. 

Askere alma bakımından tesbit edilen yeni 
tutum sonucunda askerî eğitim görmek imkâ
nından ve şerefinden mahrum kalacak olan 
nüfus fazlasının yine vatan hizmetinde, iktisadi 
kalkınma ile ilgili hizmetlerde ne suretle de
ğerlendirilebileceği düşünülmelidir. 

Türkiye'de asker ocağı yalnız asgerî eğitim 
veren bir ocak değildir. Türk Silâhlı Kuvvet
leri aynı zamanda büyük bir okuldur.—Vatan 
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sevgisini, millî değerlere bağlılığı, fedakârlık 
ve disiplin duygusunu, ahlâki ve mânevi has
letleri geliştiren bir vatandaşlık eğitimi mer
kezidir, halk eğitimi merkezidir. Silâhlı Kuv
vetlerin o'kuma - yazma öğretimi alanında, sa
natkâr er yetiştirme konusunda başarılı hiz
metlerini şükranla kaydetmek isterim. Yeni ka
nunlarla bu eğitim imkânlarımdan mahrum kala
cak vatandaşlarımızı bir başka suretle eğitime 
ve vatana hizmet imkânlarına kavuşturmak ye
rinde olacaktır. Bu istikametteki çalışmaların 
Türk Silâhlı Kuvvetleriyle irtibatı konusu dik
katli incelemeye ihtiyaç gösteren ayrı bir prob
lemdir. Kanaatimizce, Türk Silâhlı Kuvvetle-
rind aslı görevi olan yurt savunması ve askerî 
talim ve terbiyeden ayırabilecek faaliyetlerle 
fazla meşgul etmemek esası gözden uzak tutul
mamalıdır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin lojman, kışla ve 
karargâh binaları, er pavyonları, okul binaları, 
hastane, revir ve sağlık tesisleri gibi ihtiyaçları 
bakımından aşılan mesafe önemlidir. Bu konu
da gecikmelere yol açmamak ve gerekli kaynak
ları zamanında sağlamak Hükümetin önemli va
zifesidir. Unutmamak gerekir ki, Türk Silâh
lı Kuvvetleri, bu yatırımlariyle ve tesisleriyle Si
lâhlı Kuvvetlerimizin sınırını aşan hizmetler de 
yapmaktadırlar. 

Öteden beri sağlık alanında ve başka alan
larda Türk Silâhlı Kuvvetleri öncü hizmetler 
görmüşlerdir. 

Silâhlı Kuvvetlerde malzemenin önemi ne 
olursa olsun neticeyi alacak olan asıl unsur in
san unsurudur. Sevk ve idare ve yüksek ko
muta kademesinin formasyonu Silâhlı Kuvvetle
rin gücü bakımından hayatî önem taşır. Bu 
sebeple halen Büyük Millet Meclisinde bulunan 
Harb okulları kanun tasarısı ile Harb aka
demileri kanun tasarısının millî ihtiyaçlara uy
gun şekilde biran önce kanunlaşması dileğimiz
dir 

Deniz Kuvvetlerimizin takviyesi için gele
cek yıllara sâri taahhüde girmeye imkân veren 
tasarının, iaşe kanun tasarısının Millî Savunma 
mükellefiyeti kanun tasarısının da süratle ka
nunlaşması lüzumuna inanmaktayız. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 58 nci 
maddesi değiştirilerek Silâhlı Kuvvetlerimizin 
gizlilik ve şmniyet içinde kuvvet kaydırma ve 

— 618 

benzeri hareketleri yapabilmesi sağlanmalıdır. 
Sefer stoklarının önemi ve sefer stoklarımı

zı artırmak hususunda ciddî gayretlere muh
taç bulunduğumuz izaha ihtiyaç göstermiyeoek 
kadar açıktır. Bu yıl bütçesinde de sefer stok
ları ile ilgili ödeneğin konulmaması üzüntü ile 
karşılanmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi vesilesiyle grup 
sözcümüzün üzerinde ayrıca duracağı «İkili 
Anlaşmalarda değişiklik» konusuna kısaca temas 
etmek isterim. 

Grupumuzun, bâzı yönleriyle kusurlu ve ye
tersiz bulduğu son temel anlaşmaların .verdiği 
imkânların âzami ölçüde kullanılmasını ve mil
lî menfaatlere aykırı, eşit egemenlik haklariyle 
bağdaşmıyan her türlü hükmün ve uygulamanın 
mutlaka son bulmasını temenni ediyoruz. 

Türkiye'de bulunan bütün ortak savunma te
sislerinde emir ve komuta yetkisinin bir Türk 
komutanı elinde bulunmasını esas sayıyoruz. 

Millî Güven Partisi Grupu milletlerarası 
münasebetlerde gerginliği azaltma politikasına 
önem ve değer vermekle beraber çeşitli yayıl
ma emellerinin devam ettiği, tehlikelerin orta
dan kalkmadığı, Türkiye'nin NATO Savunma 
İttifakından yararlanmaya devam etmesi gerek
tiği görüşündedir. Ancak, ittifak içinde şahsi
yetli ve millî ihtiyaç ve hedefleri daima göz 
önünde tutan dikkatli bir tutum izlemesine ke
sin olarak lüzum görüyoruz. 

Savaş vasıtalarında, nükleer silâhların tah
rip gücünde büyük devletlerin birbirlerinin ara
zisini karşılıklı tehdit imkânlarında vukubulan 
gelişmeler ve kuvvet dengesine tabi olarak sık 
sık değişen NATO stratejisi içinde, Türkiye'nin 
savunmasına en uygun esasların kabul edilmesi
ni sağlamak şafttır. Bu konuda Silâhlı Kuvvet
lerimiz kadar Hükümete de büyük sorumluluk 
düştüğünü belirtmek isterim. 

Son olarak işaret etmek istediğim husus şu
dur: Dış politikada, askerlikte esas olan millî 
menfaattir. Peşin hükümle bir ittifaktan yana 
veya bir ittifaka karşı tavır takınılamaz. Sağ
lam hesaba dayanan, millî menfatlere uygun 
olan ittifaklara karşı çıkmak, elbette akla uy
gun düşmez. Millî savunma - adı üstünde - her 
şeyden önce millî bir faaliyettir. Herkesten 
önce kendi kaynaklarımıza, kendi gücümüze, 
kendi sanayiimize güvenmek zorunda olduğu-
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muzu bilerek her ihtimale karşı hazırlıklı olma
lıyız. 

Türk Silâhlı Kuvvetleriniıı millî varlığımıza, 
Cumhuriyete, millî bütünlüğe dıştan ve içten 
gelecek her tehlikeye karşı başlıca teminat ol
duğu yolundaki inancımızı bir defa daha tek-
rarlıyarak, Silahlı Kuvvetlerimizin bütün men
suplarına Millî Güven Partisi Grupu adına en 
iyi dileklerimizi ve saygılarımızı sunarız. Yük
sek Heyetinizi saygı ile selâmlarız. Teşekkürler 
ederim. (M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Mehmet Bilgin'indir. Buyurun efen
dim,. Saat 18,17 Sayın Bilgin. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET BİLGİN 
(Bingöl) — Misakı millî hudutlarını canları 
pahasına .kanlariyle çizen meçhul ve adsız kah
ramanların vediası olan Meclisin Yüce Başka
nı, değerli Parlömanterler; 

Adalet Partisi Grupu adına ilk defa bu kut
si, fazilet kürsüsünden Heyeti Oelileye hitabet-
menin zevk ve heyecanı içindeyim. Duyduğum 
gurur vesile-i iftihardır. 

Duyguların ifadesinde lisanın ve kalemin ac
zini takdir buyuracağınızdan emin olarak, Ada
let Partisi Grupunun 1971 malî yılı Millî Sa
vunma Bütçesi hakkındaki görüş ve te
mennilerini arz etmeye çalışacağım. 

Millî Savunma Bütçesi görüşülürken genel
likle bütün dünya devletleriyle çok köklü, çok 
çeşitli ilişkileri olan ve her Devletin en önemli 
meselelerinden biri mahiyetini arz eden millî sa
vunma stratejisi üzerinde durmak ve bilhassa 
önemine binaen dış politika ile birlikte mütalâa 
ötmek, âdeta bir teamül haline gelmiştir. Uzun 
zamandan beri demokratik rejimi devirmek için 
girişilen siyasi faaliyetlerden faydalanan bula
nık suda balık avcıları aşırı solcuların bu çaba
larını Devletin temelini sarsmaya, rejimi değiş
tirmeye, Anayasanın cevaz vermediği Cumhu
riyeti yıkmaya yöneltmek istediklerini müşahe
de eden Millî Güvenlik Kurulunun görevi ica
bı bildirisinin, Sayın Genelkurmay Başkanının 
vatanperverane beyanlarının milleti refahlattı-
ğını, millî varlığımızın teminatı Silâhlı Kuvvet
lerimizin Atatürk'ün emirleri mucibince komü
nizme karşı bu açık tutumunu şükranla yâdet-
mekle kadirşinas milletimizin hissiyatına ter
cüman olduğumuzu, sayın Pariömanterlerin hu

zurunda bilhassa ifade etmek isteriz. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Bu vesile ile, «Hafıza fasılalı tekrara tabi
dir.» psikoloji prensibine uyarak, ilmî ve haki
ki politikanın ne olduğunu veya ne olması lâ-
zımgeldiğini hatırlamak hatırlatmakta fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; öyle bir devir ya
şıyoruz ki, artık değil bizim gibi küçük devlet
ler, dünya siyasetine müessir büyük devletler 
bile dışarıdan mâruz kalacakları tesirlere gün
lük ve geçirici politika tedbirleriyle mukabele 
edemezler. Etseler bile, bu muvakkat tedbirle
rin tesiri uzun ömürlü olamaz. Daha önceleri 
binlerce yıl ve asırlarla ifade edilen çağların, 
ikinci Cihan Harbinden sonra tarihçilerin ileri
de nükleer, füze, feza diye yıllara sıkıştıracağı 
devirde, bir devletin dış politikası artık yalnız 
kurnazlık ve zekâ oyunlariyle sevk ve idare 
edilemez. Her millet gidişini, tarihî ve sosyal 
realitelerin ışığı altında asrın icaplarına, jeopo
litik durumuna uygun plânlı, gayeli, uzun va
deli ve dengeli olarak bilgi ile ayarlamak mec
buriyetindedir. Böyle bir politika, istikrarlı ol» 
duğu nisbette de o milletin gayesine uygun 
olur. 

Politika, milletlerin kaderini tâyin eden yol 
olduğu için, birbirleriyle ilgisi olmadığı zanne-. 
dilen muhtelif faktörlerin, stratejinin, ekonomi
nin,. kültürün tam bir ahenk içinde milletin ka
derine müessir medeni seviyesini yükseltmek 
amacı ile muayyen bir istikamete tavcih edile-
bilmesidir. Politika, idare sanatı, imkânların 
ve bu imkânları iyi kullanabilmenin sanatıdır. 

Siyasetten anlamıyanlar veya hasbelkader 
kendilerini politika içinde bulanlar, hakiki si
yasilere ders vermeye kalkarlarsa; mesnetsiz 
ve bilgisiz bir iddianın sahibi olarak, emarele
rine şahidolduğumuz gibi, gülünç mevkiye dü
şerler. Çünkü siyaset, fitrî kabiliyet, bilgi ve 
ileri görüş ister. 

Zamanın müsaadesi riisbetînde değindiğimiz 
ilmî realitelerin ışığı altında mütalâa edildiği 
takdirde, gelmiş geçmiş bütün Türk Hükümet
lerinin politikalarının Türk Milletinin karak
terine, gayesine, jeopolitik durumuna ve asrın 
icaplarına uygun olduğu müşahade edilir. 

Hal böyle iken, millet ve memleket menfaat
lerine uysun uymasın, demokrasi icabı yükse-
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len bâzı sesler, hürriyetler enflâsyonuna gide-
(bilecek derecede hür olan Türkiye'de NATO'ya 
ihayır demenin veya dedirtımenin kasdı mah-
ısuısa makrun ve malûm ideolojilerin esiri ol
duğunun, kısa bir tahlille tavazzuh edeceği be-
d'Jhidir. 

Türkiye'nin Kuzey komşusu Rusya ile mü
nasebetlerinde daima iyi komşuluk çerçevesi 
içimde kalma azminde ol'ımaısına rağmen, Rusya 
aynı titizliği göstermemiş, bilâkis zaman zaman 
'toprak isteklerinde bulunmuştur. Esas>en NA
TO'ya girişimizin en önemli sebebi budur. 
NATO, Rusya'nın tecavüzünü önlemek için ku
rulmuş ve önlemiştir de. insanoğlu karışıklık
larla dolu bir dünyada çeyrek asırlık barış dev
resini NATO'ya borçludur. 

Dünya tarihine baktığımız zaman, ittifaklar
la dolu olduğunu görürüz; fakat hiç birisi ile 
kıyaJslanamıyan NATO, bunların hepsinin fev-
fcindedir. Çünkü, ilk daimi beynelmilel savun
ma gücünü gerçekleştirmiştir. Bir tecavüz ha
linde üyelerinin taahhütlerini yerine getirme
ye hazır olmaları, bu ittifakı daha da mük'em-
mtelleşıtirmekbödir. Askerî hükümlerinden ma
ada, politik, ekonomik: ve sosyal işbirliğini müm
kün kılmıştır. 

«Taraflardan birine veya birkaçına yapıla
cak silâhlı bir tecavüz bütün taraflara yapıl
mış sayılacaktır. .Taraflardan her biri böyle bir 
tecavüzün yapılması halinde, Birleşmiş Millet-. 
ler Yasasınca tanınan kendi başına veya ortak 
savunana haklarını kullanarak tecavüzlere kar
şı koymak üzere birbirine yardımda bulunmayı 
taahhüdötmlişleridir.» 

Ayrıca, son toplantıda bu hususları teyiden 
tekrar etmişlerdir. Esasen NATO'nun nihai he
defi, Avrupa ̂ da uygun güvenlik teminatı al
tında âdil ve devamlı bir barış düzeni sağla
maktır. 

Kisaca temaJs edilen NATO Andlaşmasm-
da, değil Türkiye'nin, hiçbir müttefikin toprak
larından bir karışının bile feda edileımiyeceği-
ne dair hükümler varıdır. Bugüne kadar olan 
ta'tbikat, bunun bariz bir delilidir. Bu sarih 
hükümler muvacehesinde NATO'nun barışta 
var, savaşta yak olduğu; Türkiye'nin evvelâ 
işgal, sonra kurtarılacağına dair serd edilen 
fikirlerin doğruluk derecelerini sayın parlöman-
iterlerin takdirine arz etmekle yetiniriz. 
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Bu gibi düşünceler maşeri vicdanı ve millî 
hissiyatı rencide etmeseydi, kendi hüsnü ku
runtuları der geçerdik. Milletin hakiki mümes
silleri olarak millî vicdanın sesini Parlâmento'-
da dile getirmekle en önemli vazifeyi ifa etme
nin heyecanı, huzur ve sükûnu içinde Türkiye'
nin NATO'ya siyasi katkısı, askerî gücü ve stra
tejik önemini, dünyaca takdir edilmiş müsel
lem bir hakikat olarak dikkat nazarlarınıza 
sunmak suretiyle Türkiye'nin gerçek değerini 
belirtmeye çalışacağım. 

NATO içinde miüslüman olan tek ülke Tür
kiye'dir. Bu, NATO'ya Asya, Afrika memleket
leriyle daha kolay temas imkânını bahşietmekle 
kalmaz. Aynı zamanda Batı ile Uzak Doğu ara
sındaki temasları da kolaylaştırır. Türkiye'nin 
bu durumu, istişarelerde NATO'ya büyük siya
si avantaj sağlar. 

Türk Ordusunun asırlar boyu parlak mazi
sine, şaşaalı ve heybetli şöhretine, tarih şahadet 
eder. Fıtraten asker olan Türk Milleti, tarih 
boyunca savaşları ve düşmana karşı direnişle
riyle homojen vatanperver bir topluluk olduğu
nu, azim ve sebatının derecesini, güc ve kuv
vetini dost düşman bütün dünyaya kabul ettir
miştir. Müttefiklerimiz Türk Ordusunun Kore'
de ecdadına yakışır haşmette, ne derecede ce
saret ve necaJbetle savaştığını ve ne hamaset 
destanları yarattığını unutmuş değillerdir. 

Türkiye, Balkanları Orta Doğu'ya ve Asya'
ya bağlıyan her türlü muharebe şekline elverişli 
geniş bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Bu top
raklar, Sovyetler Birliğinin güney ve batı hududu 
boyunca bir müdafaa setti mahiyetini arz etmek
te, Rusya'nın Orta Doğu'ya, Akdeniz'e ve Kuzey 
Afrika'ya sızmasına veya doğrudan doğruya 
müdahale etmesine en kuvvetli engeli teşkil et
mektedir. Bu jeo - stratejik durumun, NATO 
içinde askerî bakımdan son derece hayati ve 
faydalı olduğu realitesini, her aklı selim sahi
binin takdir edeceğinden eminiz. Zira, Sovyet
lerin Orta - Doğu'ya ve Kuzey - Afrika'ya hâ
kim olmaları, Batı - Avrupa'nın Güneyden sa
rılması, yalnız Akdenizde değil, Asya'ya uza
nan başlıca ulaşım yollarının kesilmesini intace-
decektir. 

Ayrıca, Türkiye'nin kontrolünü elinde bu
lundurduğu boğazları kapatmasiyle Sovyetlerin 
halen Akdeniz'de bulunan oldukça büyük do-



İM. Meclisi B : 53 19 . 2 . 1971 O : 2 

nanması ile irtibatı kesileceği gibi, güçlü Rus 
Karadeniz Filosu tarafından ikmali ve süratli 
takviyesi de engellenmiş olacaktır. Bu ise, Ak-
denizdeki Sovyet Donanmasına karşı, NATO 
Deniz Kuvvetlerinin daimî üstünlüğünü sağlar. 

Muhterem milletvekilleri; bütün bu realite
leri çok iyi bilen, takdir eden, Türkiye'nin mu
kadderatında söz sahibi olmuş ve mesuliyeti de
ruhte etmiş tüm idarecilerimiz NATO'dan çık
mak için değil, NATO'da kalmak için gayret 
sarf etmişler, imkânlarından âzami istifade ça
relerini aramışlar ve bunu fiiliyat safhasına in
tikal ettirmişlerdir. 

Tarafsız kalma imkânları yok olmuş, tehdide 
mâruz kalmış, etrafı düşman komşularla çevril
miş, Avrupa'nın bile atom şemsiyesine sığınmış 
olduğu 20 nci asrın kütelevi tahrip gücüne sa
hip silâhları karşısında, Türkiye'nin kollektif 
savunma sistemine girmesinden daha akıllıca 
bir hareketin tasavvur edilmesine. imkân yok
tur. Kalması da, yine aynı aklıselimin icabıdır. 
Çünkü, İkinci Dünya Harbinin sona ermesinden 
bugüne kadar geçen zaman zarfında, Doğu Blo-
kunun liderliğini yapan Sovyet Rusya'nın siya
setinde bir değişikliğin vukubülduğu müşahede 
edilmemekte, bilâkis yeni siyasi taktiklerin uy
gulama imkânlarının tatbikatı nazarı dikkati 
celbetmektedir. 

NATO'ya girmenin ve NATO'da kalmanın 
isabet derecesini bilhassa belirtmek bakımından 
Atatürk'ün 1935 te söylediği sözleri hatırlamak 
yerinde olur kanaatindeyiz., Atatürk 1935 te 
«Tecavüzü önlemenin en süratli ve müessir ted
biri, kuvvetli bir mütecavize, tecavüzde bulun
makla bir şey elde edemiyeceğini anlatacak 
milletlerarası bir teşkilât kurmaktır.» diyerek, 
ittifakların değerini en veciz bir şekilde ifade 
etmiştir. 

Bağdad Paktını ve Sadabat Paktını imzala
mış, İkinci Dünya Savaşından önce de, Türk -
ingiliz - Fransız üçlü ittifakını yapmış olan Ata
türk, sağ olsaydı Atlantik ittifakının en kuv
vetli savunucusu olurdu kanaatini belirtmek 
için, yukardaki mezkûr sözlerini hatırlamak ve 
hatırlatmak kâfidir inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, topyekım mukabele 
terk edilip, esnek stratejiye geçilebilir. O da 
bırakılıp, silâhların mütemadi gelişmesi icabı 
başka stratejiler de kabul edilebilir; ama bütün 

strateji değişmeleri, müttefik askerlerinin Türk 
askerleriyle birlikte çarpışmasiyle değer kaza
nır. Türkiye emniyetinin sırrı, bu müşterek çar
pışmada, bu omuz omuza savaşmada mündemiç
tir. 

Türkiye'nin yerini tâyin eden, Türk Milleti
nin menfaatleri, Türk istikbalinin garantisidir. 

Samimî özlemini çektiğimiz, bâzı çevrelerin 
ise istirmar ettiği kalkınmamızı NATO emniyet 
kalkanı ardında garantiye aldıktan sonra, Tür
kiye tarihinin hiçbir devrinde erişemediği bir 
hızla kalkınmasını gerçekleştirmek yoluna gir
miştir. 300 küsur yıldan beri Türkiye ̂ deM her 
ıslahat hareketinin karşısına dikilen ve her 
türlü tedbire başvurmada zerrece tereddüt gös-
termiyen komşumuzu tedirgin eden ve Türki
ye'de türlü taktiklere sevk eden hakiM saik bu
dur. 

Gelişmekte olan Türkiye'de komünizmin ya
yılması için elzem olan yoksulluk vasatı gün 
geçtikçe biraz daha azalmakta, tek başına kal
dığı devirlerde bile metanetle mukavemet et
miş Türk'ün yegâne hürriyet kalesi artık ebe
diyen sarsılmayacak, yıkümıyacak güc ve kuv
vete erişmektedir. Çünkü, Türk millî bütçesin
den millî savunma masrafları için ayrılan pay, 
tehlikeli 1940 ların seviyesinin yarısına düş
müş, oüzi bir miktar civarında seyretmektedir. 
Bunu sağlayan Türkiye'nin NATO üyeliği ile 
Amerika, Almanya ve italya'nın aldığı dış 
askerî yardımlardır. Bu yardımların temini sa
yesinde Türkiye millî gelirinde ekonomik bü
yüme ve sosyal gelişme için daha büyük çapta 
hisse ayırmak imkânına kavuşmuştur. Böylece 
tarafsız komşularına nazaran savunması için 
daha az para harcıyarak daha şümullü bir em
niyet çemberi içine girmek imkanını elde et
miştir. Bütün bu imkânlrın karar serbestisine 
tesiri mevzunbalhsıolamaz. Her üye bir sene 
önce ihbarda bulunarak Fransa gibi dilediği 
zaman ittifak manzumesinden ayrılabilir. Ama, 
Varşova Paktı üyelerinden hiçbirisi ayrılamaz. 
Ayrılmaya teşebbüs ederse, Çekoslavakya'da 
olduğu gibi, Kızıl Ordunun tanklarının palet
leri altımdan vatandaşlarının cesetlerini top
lamaktan başka bir serbestiye malik olmama
nın aczi altında ezilir. 

Muhterem milletvekilleri, NATO ya giriş 
Türk Ordusunun deve katarlarından, mekfcâre-
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den, arabadan kurtularak motorize olmasını 
sağlamış; dürbünden başka rasat vasıtası yok
ken dev radarlarla ve elektronik sistemlerle 
mücehhez bir hale getirmiş, Millî Savunma gü
cümüzü geniş çapta artırmış, asrın icaplarıma 
cevap verebilir nitelikte hareket kabiliyeti yük
sek, modern bir orduyu vücuda getirmemizde 
en büyük desteği sağlamıştır. Bu destekler ve 
yardımlar ittifakın tabiî sonucudur. Hiçbir za
man Türk Ordusunun karar serbestisini elin
den alma vasıtası değildir, olamaz da. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Türk Ordusu millî bir ordudur, tarihi bo
yunca bağımsızlığı için savaşmış, Türk Milleti 
Ordusundan hiçbir şeyini esirgememiş, her tür
lü fedakârlığa katlanmıştır. Türk Ordusu Türk 
Milletinin göz bebeği, en değerli varlığı ve 
kendisinden neşet etmiş bir parçasıdır. Yaradı
lıştan asker olan bir milletin iradesi dışında 
harbe sürüklenmesine tahammül edeceği düşü
nülemez. Bağımsız Türkiye'de bağımlı bir ordu 
düşünmek, çok ağır bir ithamdır. Türkiye ve 
Ordusunun bağımsızlığı mevzuübahsoldoğunda 
ilik harekete geçeceklerin, binlerce seçmenin 
takdirine ve itimadına mazhar olmuş, ecdadına 
ve eslâfma lâyık parlömanterler olduğunu, ye
minlerinin ilk kelimelerinin icabını yerine ge
tirecek derecede namuslu, haysiyetli, şerefli ve 
vatanperver olduklarının ispatı yarışmasını 
kimseye bırakmıyacaklarını, türlü olay ve is
natlarla Parlâmento değerine gölge düşürmek 
istiyenlerin tarizlerine karşı sarahaten belirt
meyi yerine getirilmesi icabeden en şerefli bir 
vazife addettiğimizi bilhassa belirtmek isteriz. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Millî müesseselerimiz, millî değerlerimiz 
hakkında körpe dimağlarda endişe ve tereddüt
lerin yaratılması, müstakbel birliğimizi teme
linden sarsar. Millî Savunma gücümüzün en 
kuvvetli dayanakları olan birlik ve beraberli
ğimize, mânevi ve millî değerlerimize sahip 
çıkmak her Türk ferdinin başta gelen vazgeçil
mez vazifesidir. Zira bir milletin dış siyasetini 
tâyin eden o milletin iç politikasıdır, içeride 
mütecanis ve müttehidolan bir milletin hükü
metleri dış ülkelerde söz sahibi olurlar, içte bir
lik ve beraberlikten mahrum olan milletlerin 
hükümetleri ise kendi problemleriyle uğraş
maktan vakit bulup beynelmilel meselelerle il-

- gilenemedikleri gibi, dışarda söz sahibi olmala
rına da imkân yoktur. 

Finler iç problemleri olmadığı için yıllarca 
koca Rusya'ya kafa tuttular; ama iç çekişme-
leriyle malûl Çekoslavakya ilk tazyikte parça
lanıp yok oldu. İstiklâl Savaşı, çocuğu, genci, 
yaşlısı, ihtiyarı, ak sakallısı ve taze gelinin
den beli bükülmüş nineye kadar Atatürk'ün 
komutası altındaki Türk Milletinin müşterek 
zaferidir. Bu zaferi yaratanın Kuvayı Milliye 
ruhu olduğunu unutmıyalım. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, millî bütçelerden 
yapılan tahsisleri modern bir güce her zaman 
sahibolmak ve bu gücü devam ettirmek azmiy
le uzun vadeli plânlara uygun yıllık program
lar halinde realize ederek millî kaynaklarla 
savunma harcamaları dengesinin bozulmaması-
na titizlikle riayet etmekte, plânlı kalkınma 
faaliyetlerini aksatmadan Türkiye için çok 
önemli olan millî savunma hizmetlerini ifa et
me çabası içindedir. 

iSilâhlı Kuvvetlerimizin Fatih, Yavuz ve Ka
nuni devirlerinde olduğu gibi yenilmez güce 
sahibolması yalnız bizim değil Türk Milletinin 
de en halisane arzusu ve temennisi olduğu ka
naatindeyiz. Ama bunun tahakkukunun da çok 
güç olduğu aşikârdır. En emin ve kestirme yol 
ise muhalefeti ve iktidarı ile tüm milletin kal
kınma gayesi etrafında toplanması, yekvücu-
dolarak insan üstü bir güçle yalnız ve yalnız 
kalkınma çabalarına katılmasıdır. Çünkü eko
nomik kalkınma ve güvenlik birbirinden ayrıl-
maları mümkün olmayan iki anafaktördür. 
Ekonomik kalkınma geliştirilirken miillî güven
liğimizin de buna paralel olarak kuvvet bulması 
taJbiîdir. Tarihe, kalkınan iktidar değil, Türki
ye gegevdğ'mi ve ım'İJİetin her ferdinin iftihar 
payı olacağını unutmamak gerekir. (AP sırala-
rınjdajn alkışlar.) 

Değerli milletvekileri, hemen her bütçe 'mü
zakeresinde parlömanterlerin üzermlde titizlik
le durdukları millî harp sanayii, kalkınma gibi 
millî şeref meselesi olmuştur. Bunun idraki için
de olaın Türk Milletinin, Hava ve Deniz Kuv
vetlerinim teşebbüslerini büyük çapta destekle
mesini şükranla yaidediyoruz. Kclnunun önemini 
takdir eıclen Hükümetin 1967 senesinden beri 
başlatmış olduğu faaliyetlerin gün geçtikçe art
ması memınujmyeti muciptir. 10 000 tonluk ge-
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miîerin, çıkarma gemilerinin yapımı, denizaltı-
üarının, yapımına /"başlanması, tank fabrikasının 
kurulması ümit verici bir başlangıçtır. Zamanla 
bir çok iharp silâh ve vasıtalarını yapacağımızın 
belirtisi mahiyetinde telâkki ettiğimiz bu sana
yie geçişin sür'atle inkişafını temenni etmekte
yiz. Henüz kuramadığımız sanayiin, faaliyete ge
çeceği zamana kadar bâzı silâhları dışardan al
mamız normaldir. Zira, Amerika ve Rusya'dan 
başka nükleer çağım, icabettirdiği silâhları ya
pan bir ülke bugün mevcut değildir. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı sayın Bilgin. 
AP GRUPU ADINA MEHMET BİLGİN 

(Devamla) — Diğer süreyi de kullanmak isti
yorum. sayın Başkan. 

(BAŞKAN — O halde devam ediniz sayın 
Bilgin. 

AP GRUPU ADINA MEHMET BİLGİN 
(Devamla) — İngiltere. Almanya, Japonya ve 
İtalya gibi dünya siyaseti üzerimde rol ifa etmiş, 
bir asır önce ağır sanayiini kurmuş ve kalkınma
sını tamamlamış (memleketler dahi modern silâh 
ve aracılarının bir kısmini hâlâ dışardan, almakta-
dırtlar. İngiltere'nin masrafa dayanamıyarak 
nükleer silâh yapmaktan sarfınazar etmesi, 
Fransa'nın müstakil nüMeer faliyetlerinan Ame
rika ve Rus ilerlemesi karşısında gülünç mevki
de kalması, bizim içlin teselli kaynağıdır. Ama 
bu, harb sanayiimizi geliştirmiyelim anlamını 
taşımaz. Bilâkis her imkândan faydalanarak en 
»kısa zamanda daha büyük merhaleler katedil-
mesirii ve azamî derecede ihtiyaçlarımızı karşıla
yacak duruma gelmesini temenni ediyoruz. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin daha rahat ve ran
dımanlı çalışmalanınıi temijn edebilmek için Tür
kiye Büyük Millet Meclisine intikal etmiş olan 
kanuniarm bir an önce çıkarılmasını ve Bakan^ 
Hıkça hazırlanmakta olan kanun taslaklarının 
da süratle Meclise sevk edilmelerini temenni 
ederiz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin kalkınma
sında en büyük hizmetin Silâhlı Kuvvetler ta-
rafmjdm ifa edileceğilae fcaaniiz. İmkânlarının 
vüsati nisbetinde bu hizmetin daha da fay
dalı olacağı tabiîdir. Son, yıllardaki süratli 
şehirleşme sonucu daha önlce şehir dışımda ola» 
garnizonların şehirlerin ortasında kaldığını 
hepimiz biliyoruz. Değeri çok artmış oüaa bu 
arsaların satılması büyük meblâğlara baliğ olur. 

Bu meblâğla yine şehir dışımda ve şehirden 
uzak arsalar alınıp modern garnizonlar inşa 
edilebilir. Ancak bu garnizonların büyük birer 
'kültür sitesini ihtiva etmeleri Silâhlı Kuvvet
lerimizin bugünkü hizmetlerini dâiha etkili ha
le sokacak ve daha da şümullendirilecektir. 

Bu garnizonlarda ilk ve orta tahsil yapacak 
okullar ve teknik okullar yapılmalı ve her aske
re savaş gücümüzün temelini teşkil eden eğitimi 
aksatmamak şartiyle tahsiline bıraktığı yerden 
devam imkânı sağlanmalıdır. Hattâ üniversite
lerin bulunduğu şehirlerde yüksek tahsile devam 
imkânı bahşedilmeîidir. Bütün bunlar eğitim 
saatleri dışında planlanmalıdırlar. Bu suretle 
ilkokulu bitirip köyündeki çiftinin başına dönen
lerden ne cevherlerin çıkacağını müşahede et
mek güç olmıyacaktır. Teknoloji ve geleceğin 
silâh vasıtaları ne kadar inkişâf ederse etsin, 
yine onu kullanacak olan insandır. Ama bütün 
gelişmelerin daha bilgili ve daha teknik insan 
ihtiyacına müncer olacağını söylemeye bilmem 
lüzum var mıdır? Bugün ingiltere, Fransa ve 
Almanya'nın korktukları on sene sonra artık 
Amerika'ya yetişme imkânından yoksun kalma
larıdır. Zira Amerika evvelâ memleket sathın
da bir arama ile kabiliyetleri tesbit etmekte, 
sonra yetiştirmekte ve nihayet âzami imkânlar 
içinde yeni keşif ve icatlar için araştırma yap
malarını sağlamaktadır. Garnizonların belirtti
ğimiz evsafta yapılmaları ile aynı sistemin Tür
kiye'de tatbiki için ilk ve önemli adımın atılmış 
olacağı kanaatindeyiz. 

Millî Savunma Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi 
1970 bütçesine nazaran 2 094 511 000 liralık 
artışla 6 695 000 000 liraya yükselmiştir. Bu 
artışın 1 milyar 744 milyon lirası Personel Ka
nununun getirdiği yükümlerden dolayı personel 
değerlerindeki artıştır. Her ne suretle olursa 
olsun millî bekamızla ilgili Millî Savunma Büt
çesinin daimi artmasını temenni ederiz. 

Efendim, burada yazmış olduğum metni ke
serek ufacık bir noktaya temas etmek isterim. 
Dünya o kadar ilerlemiştir ki, şurada bir tâbir 
kullanacağım, «Böyle bir vasıta yapılabiliyor 
mu?» diye herkesin bu suali kendisine sorması
nı rica edeceğim. Bir kuş ve bir ayı yapabiliyor 
musunuz? Mesele buradadır. Yani bugünkü 
harblerin icabı nükleer silâhlar o dereceye vasıl 
olmuştur ki, harb prensiplerini değiştirmiştir. 
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Bunlardan meselâ birini ele alalım. Sıklet mer
kezi; evvelce ordunun muvaffakiyeti için elzem 
olan bu prensip bugün en zayıf anıdır, en fazla 
zafiyetine delâlet eder. Çünkü düşman bu anı 
bekler. Bunun için ne yapmamız lâzım? Kar
şımıza çıkan sorun şudur: Süratle dağılmalı ve 
süratle toplanmalıdır. Âdeta bir elin parmak
ları gibi. Hal böyle olunca bir vasıta nereden 
temin edilir, var mıdır? Bu vasıta hem karada, 
hem denizle, hem de havada gereken müda
haleyi ve bilhassa muharebeyi yapabilecek bir 
vasita olmalıdır ve bu vasıta nükleer silâhların 
tesirini dahi hissettirimyecek mükemmeliyette 
olmalıdır. Nedir bu? Balistik tesirler. Uzak
lara fırlatılacak bu vasıta içinde onların hayat
ta kalmaları düşünülemez ve bu vasıtanın da 
tekrar kullanlımasma imkân olduğunu düşün
mek ise bir hayaldir. O halde ne yapmak lâ
zımdır? Âdeta bugünkü tankın zırhlandırılma-
sı, bunun içine personelin yerleştirilmesi ve bir 
yumurtanın sarısı, akı, kabuğu gibi bir hale ge
tirilmesiyle mümkündür. O merkezde personel, 
etrafında âdeta hareket eder bir mayi ve onun 
etrafında da bir zırh; dolayısiyle nükleer silâ
hın gerek balistik, yani parçalama, tazyik ve 
fırlatma tesirlerinden kurtarma imkânı hâsıl 
olabilir. Yoksa bunun dışında şunu yapamıyo
ruz, bunu yapamıyoruz demek bugün artık bu 
inkişâf karşısında bir şey ifade etmez ve bunu 
bir hayal zannetmiyelim. Bunun 1959 da Al
manya'da tatbikatını basit bir şekilde dahi olsa 
gördük. Onun için mükemmel silâh istiyorsak 
evvelâ kalkınmamızı yerine getirmemiz ve buna 
benzer projelere gidebilmemiz elzemdir. Ama bu 
demek değildir ki. illâ duralım ve o zamanı 
bekliyelim. Elbetteki bütün imkânlardan fay-
danılacaktır. Bunu sadece devrin inkaşafı bakı
mından bir misâl olsun diye arz etmek istedim. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin halen deruhte etmiş 
olduğu ve atide verilecek görevleri şanlı tari
hine ve ecdadına lâyik bir imanla ifa edeceğine 
inanıyoruz. Güvenimiz ise sonsuzdur. 

Millî Savunma Bakanlığı 1971 malî yılı Büt
çesinin Türk Yurduna, Türk Milletine ve Silâh
lı Kuvvetlerimize hayırlı ve faydalı olmasını te
menni eder, Adalet Partisi Grupu adına Yüce 
Meclisi ve Silâhlı Kuvvetlerimizi saygı ile se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

I BAŞKAN — Sayın Kabadayı, Millî Güven 
Partisi Grupu adına ikinci defa söz talebinde 
bulunmuşsunuz. 

Buyurunuz efendim. Saat 18,45 tir Sayın 
I Kabadayı. 
I M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABA

DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Tarih boyunca bütün milletlerin yaşaması, 
ordularının gücüne ve devrin icabına göre or
dularını eğitmesine ve onları teshin etmesine 
bağlıdır. 

Tarih göstermiştir ki, «Fert fânidir, millet
ler bakidir.» derler, ama her milletin de baki 
olmadığı, çok kere milletlerin de ölen fertler 
gibi, ömürleri uzun da olsa, öldüğü vakıası bir 
tarihî gerçektir. Şu üzerinde bulunduğumuz 
Anadolu dahi bizden evvel tam 32 milletin hem 
vatanı, hem de mezarı olmuştur. 

Biz Türkler olarak bu topraklara bin sene
yi mütecaviz bir zaman süresinde geldik. Bu 
topraklar artık bizim ezeli ve ebedî vatanımız 
olacaktır, ölmiyeceğiz ve tarihin her devrinde 
olduğu gibi daima genç ve dinç kalmaya mec
buruz. 

ölen ve tarihin sayfalarında mezarlıklara 
gömülen milletleri tetkik edersek, onların yok 
oluşundaki belli başlı sebepler meyanmda: Örf, 
âdet geleneklerine bağlı kalmayış; millî varlık
larına değer vermeyip, bu anaunsuTU her devir
de güçlü ve kuvvetli tutmayış ve yine devrin 
icaplarına göre teknik ve ekonomide geri ka
lışları; ordularını devrin icaplarına göre güçlü 
tutmayışlarıdır ve bu sebepler o milletlerin 
ölümüne vesile olmuştur. 

içinde bulunduğumuz ışın süratiyle terakki 
eden devirde, biz de, geçmişte ecdadımızın yap
tığı fedakârlıklar üzere terakkiye adım uydur
maya, ordumuzu içinde bulunduğumuz çağın 
imkânlarına göre teslih edip eğitmeye mecbu
ruz. 

Türk Milleti tarihî boyunca bu anlayışlar 
içinde dövüşegeldi, millî varlığını koruyageldi. 

Hiçbir millette olmıyan müstesna hasletleri 
vardır Türk Milletinin. Her ferdiyle birer as
ker, her biriyle doğuştan kumandandır,. Bu mil
letin tarihî boyunca var oluşunun belli başlı 
mesnetlerinden, değerlerinden birisi; milletinin 
özgür ve hürriyet aşkı içinde oluşu kadar, or-

| duşunun iman ve inanç sahibi oluşu, sonsuz kah-
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ramanlığı, vatanperverliği, Türk Milletinin ta
rih boyunca daima genç ve dinç kalmasına ve
sile oldu. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, millî güvenlik ve 
varlığımızın temel unsurudur ve bloklara ay
rılmış bu dünyada özgür ve bağımsız yaşama
mızın yegâne ciddî müessesesidir. 

Millî Savunmamızda anaunsurlarmdan biri
sini NATO teşkil etmektedir. Bloklara ayrılmış 
bir dünyada bâzı ileri geri söylentilere kulak 
asarak, Türkiye'nin bağımsız kalışını düşünmek 
mümkün olamaz. Bu, bir hayaldir. Çağımızda 
artık bitaraf olanlar bertaraf olmaya mahkûm
dur. 

Ancak, içinde bulunduğumuz NATO'da hak
larımızı, millî varlığımızı, karşılıklı mesuliyet 
ve salâhiyetlerimizi de iyi kullanmaya, inceden 
inceye hesabedip buradaki kalışımızı buna göre 
ayarlama mecburuz. 

Şunu çok iyi bilelim ki, şahısların dostları 
vardır ve olacaktır, az da kalsa. Ama yine ta
rih boyunca hiçbir zaman milletlerin dostu ol
mamıştır... Milletlerin ~ daima menfaatleri ol
muştur. Hangi milletin menfaati hangi millet
ten yana ise, milletlerde dostluk vardır. Ancak 
menfaatleri kaybolduktan sonra o milletler bir
birleriyle dost kalamazlar; düşman olurlar, öy
leyse biz, NATO içindeki dostluğumuzu, itti
fakımızı Türk Milletinin menfaatlerine uygun 
yaşatmaya mecburuz. 

Bu gerekçenin neticesi olarak NATO içeri
sinde Türk Milletinin ve vatanın savunmasını, 
yaşamasını, sureti katiyede anaunsur olarak 
NATO'ya dayayıcı, ona üstinadettirici bir vatan 
savunmasının düşünülmesini biz Millî Güven Par
tisi Grupu olarak hatalı bulmaktayız. 

NATO'ya girdiğimiz için bir pişmanlık için
de değiliz. Geçmişteki faydalarını kabul ve iti
raf ediyoruz. Ancak, gelecekte de mesuliyetle
rimiz derecesinde NATO'dan gerekli hissenin ve 
teminatın da alınmasının zaruretine mutlak ola
rak inanmaktayız. 

Bir görüşümüze göre, NATO'ya girişimizde 
bize belki lüzumlu silâh ve mühimmat yeteri 
kadar verildi. Ama diğer bir yönüyle de bizi 
bir ihmale sevk ettiğini; uyutmaya, atalete 
götürdüğünü söylemeye mecburuz. NATO'ya 
girişimizden itibaren maalesef millî harb sana
yimize kran girdi. Onlar âdeta temizlendi; yalnız 

| ve yalnız dışarıya dayalı, NATO'ya dayalı bir 
harb sanayii ile memleket savunması yürütül
mek hevesine kapıldı. 

Şunu iyi bilesiniz ki, «Elden gelen öyün ol
maz, gelse de vaktinde gelmez...» derler. Tarih 
boyunca olduğu gibi, bundan böyle de elden 
gelen mühimmat ve yardımla vatanların, millet
lerin savunması mümkün olmadı ve olmıyacafc-
tır. 

Yine «Taşıma suyla değirmen dönmez...» 
derler. Dıştan yardım taşıyarak elden gelecek 
yardımla Türk varlık ve birliğini, istiklâl ve 
istikbalini düşünmenin hatalı olduğunu, geçen 
zamana bakmıyarak, bundan böyle, benden ev
velki konuşmacıların daha ciddî ve daha müs
pet ölçülerle belirttiği üzere bir millî harb sa
nayiinin kurulması ve geliştirilmesi zaruretine 
Millî Güven Partisi olarak mutlak inanmakta
yız. 

Geçen yıl bütçesine kadar dört yıl içerisin
de 500 milyon ayrıldı. Ordunun gücü, aracı - ge
reci yanında bu 500 milyon bir millî harb sana
yiini geliştirmek şöyle dursun, ancak ordunun 
bakım ve idame masraflarına yetecek güçte ol
duğunu düşünürsek; bundan böyle plânlama
da millî harb sanayiini geliştirici, ordumuzun 
ihtiyaçlarını buna dayayıcı şekilde plânda tas-
hihat yapmaya, bundan böyle ki icraatlarımızı 
da ona göre götürmeye mecburuz. 

Makina - kimya hakkında mütalâaları arka
daşlarım belirttiği için bu hususta hiçbir şey 
söyliyecek değilim,. 

NATQ içerisinde yüklendiğimiz mesuliyetin 
diğerlerinden farkh olarak fazla olduğunu, ama 
bunlardan aldığımız hissenin ise devede kulak 
denecek kadar noksan ve kifayetsiz olduğunu 
düşünerek, ilgililerden NATO camiasında mesu
liyetimiz hissesinde haklarımızın savunmasını 
da bundan böyle beklemekte ve istemekte
yiz. 

Devletin ekonomik güçlü olmıyan memleket
lerde orduların savunma gücü de mümkün ol-
mıyacaktır. Bütçemize şöyle bakarsak, Millî 
Savunma Bütçesi genel bütçe içerisinde en bü
yük hisseyi, aslan payını almış gibi görünür. 
Ama, şimdi kısaca portesini çizmiş olduğum 
ölçüler içerisinde bunu diğer dünya ordulariyle 
kıyaslarsak er başına en az masrafın Türk or-

| duşunda yapıldığı da ortaya çıkacaktır. Di-
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geçeksiniz M, bu, kalkınmanın icaplarındandır. 
Kabul ediyoruz. Ama bütçede öyle fuzuli mas
raflar vardır ki, bunlardan keserek harb gücü
nün biran evvel geliştirilmesine ve Türk ordu
sunun kısa vâdede kendi millî kaynaklarını 
harb sanayime dayayıcı imkânlara kavuşturu
lacağına biz Millî Güven Partisi olarak inan
maktayız. 

Türk ordusunun bir başka hususiyeti var
dır. Kalkman Türkiyetöe, asırların geriliğini 
süratle yükseltmek istiyen Türkiye'de ordu sa
dece vatan savunmasiyle vazifeli olan bir teşek
kül değildir. Türk ordusu kurulduğu günden 
(bugüne kadar millet ve memleketi için okul 
olmuştur, öğretici bir yuvadır. Türk ordusu, 
kurulduğu günden bugüne kadar, halen olduğu 
gibi köyden kentten gelen evlâdı vatana sanat 
öğreten, sivil hayatta karnmı doyuracağı altın 
bileziğini takan varlık olmuştur. 

Ayrıca Türk ordusu, memleketinden gelen 
Mehmetçiğe kültür ve görgü veren bir ocaktır. 
Sadece millî savunmamızı ve Silâhlı Kuvvetleri
mizi ele alırken savunma gücü olarak değil, 
anamektep, ilk mektep, temelr mektep olarak 
ele almaya, verilecek tahsisatları da buna göre 
hesabetmeye mecburuz. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bir dakika
nız kaldı efendim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Konuşmamı şöyle başlamak istiyorum: 
Bugün Türkiye tarihinin hiçbir devrinde gö

rülmedik, kökü dışarıda, sapık, enternasyona.-
list, Markist, Mao'cu cereyanlarla başbaşadır. 
Bu kökü cereyanlar en ciddî müesseselerimize, 
en körpe dimağlarımıza kadar sızarak; örüm
ceğin bal peteğini öcelediği gibi, güvenin güzel 
İngiliz kumaşını paramparça ettiği gibi; Türk 
millî varlık ve birliğini, istiklâl ve istikbalini, 
geleceğini; tekmil varlık ve mukaddesatımızı, 
mevcut hürriyetlerden faydalanarak boğmak 
istediği bir vakıadır. 

Artık parmak göze kadar gelmiştir. Kişinin 
kulağı ne kadar sağır olursa olsun, bu kabîl 
millî varlığı yok edici şoklar kulak zarını da 
patlatıcı hale gelmiştir. 

Türk ordusu, Türk Milletinin, Türk Devle
tinin istiklâl ve istikbalinin teminatı değil; 
mevcut düzenin ve hürriyetin de teminatıdır. 

Deminki çizdiğim prosedür içerisinde gayrimil-
lî, enternasyonalist cereyanlar öylesine azıtmış, 
öylesine şımarmış, öylesine kan tutmuş bir nok
taya gelmiştir ki; hedeflerinde, bir sene evve
line kadar dil uzatmadıkları Silâhlı Kuvvetleri
mize kadar işi uzatmışlardır. 

Bu bir politika, bu bir partiler mevzuu de
ğildir. Milletin kaderi mevzudur. (A. P. ve 
M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

«ıKapitalist subay bizi yargılıyamaz!» gibi 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini baskı gruplarının va
sıtası, menfaaltçi grupların vasıtası gibi gös
termek şeklinde lâin, tezyif edici ifadeler kul
lanacak kadar taşkın ve azgın hale gelen gay-
rimillî, insafsız, merhametsiz bu teşekküllere 
karşı, parlömariterlerden daha evvel, Türk var
lığının ve istıikbâîinni teminatı olan ordu men
suplarının, hâdiseleri derin bir vukufiyet için
de takibettiklerini bilerek, bundan öte de aynı 
hassaslık içerisinde takibedeceklierine inanı
yor; bu yılki Millî Savunma Bütçesinin mem
lekete, millete hayırlı, uğurlu olmasını temen
ni ediyorum. 

'Cümlenizi saygiyle selâmlarım. (A. P. ve 
M. G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Ekrem Kan
gal. Saat 18,57 Sayın Kangal. Buyurunuz. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin Sayın üyeleri; 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
kişisel görüşlerimi belirifcmeden önce bir nok
taya açiklık kazandırmak istiyorum. 

Her yıl Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde konuşan değerli sözcüler genellikle 
harp tekniği ve savunma gücümüzle ilgili be
lirli konulan işler ve klâsik bir övgü ortamı 
içinde bütçe kabul edilir. Ben bu kısa konuş
mamda ordunun Türkiye'nin ekonomik yönden 
kalkınmasına yardımcı görüşüne değinmek isti
yorum. 

ümitle tahmin etmekteyim ki, gelecek yıl
larda yapılacak bütçe görüşmelerinde bu konu 
daha büyük ağırlık taşıyacak ve değerli üye
ler tarafından ilginç görüşler ortaya konarak, 
müzakere konusu yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, önce ülkemizin ekono
mik durumu nedir; birkaç sektör itibariyle ve 
kısaca açıklamak isterim: 

— 626 — 
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Türkiye geri kalmış bir ülkedir, diyoruz. 
'Bâzı çevreler, «özellikle geri bırakılmış» di
yorlar Bir memleketin geri kalmışlığı 
veya ekonomik yönden geri ©İması, fert 
başına -düşen millî geliriyle ölçülmektedir. Ta
nınmış bir ekonomiste göre Amerika'nın 1852 
yılındaki fert başına düşen millî geliri, Türki
ye'nin 1964 yılı seviyesine eşittir, öyleyse Ame
rika'dan bir ölçüye göre 112 sene geriyiz de
mektir. Aynı ölçü içerisinde İngiltere'den 100 
sene geriyiz demektir. 

Bugün ise ne durumdayız? 
Ortak Pazarın geçiş dönemine girmeye ka

rar verdiğimiz bir yılda Türkiye'de fert başı
na düşen milî gelir 265 dolardır. Buna kar
şılık Ortak Pazar ülkeleri olan Yunanistan'da 
849 dolar, İtalya'da 1 385 dolar, HJolânda'da 
1 877 dolar, Belçika tta 2 107 dolar, Batı Alman-
yafaa 2 154 dolar ve nihayet Fransatia ise 
2 309 dolardır. 

Bu ülkelerdeki nüfus artış oranı % 1 iken, 
Türkiye'de % 2,5 olması da ayrıca önemli bir 
sorundur. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk 
u<J yılında öngörülen 59 200 milyar liralık sabit 
sermaye yatırımı, ancak 56 350 milyar lira ola
rak gerçekleşmiş, 2 850 milyar liralık yatırım 
gerçekleşememiştir, öyle ise, A. P. iktidarı plân 
hedeflerinin ve sosyal amaçların gerisinde kal
mıştır. 

Kalkmana plânlarımızda esas ağırlık tarım 
ve sanayi sektörlerine verilmiştir. Bunlar, fi
zikî mal üreten ve istihdam hacmi yaratan sek
törleridir. Halbuki, plân uygulamasında en bü
yük aksaklık ve hedeften uzak kalma, bu iki 
temel sektörde görülmüştür. 

ıSanayi sektörünün planlanmasında A. P. 
iktidarına hâkim olan görüş şu olmuştur: özel 
kesim güçlendirilecek, geliştirilecek, Devletin 
elindeki tüm kamu kaynaklariyle teşvik edi
lecek, bu da yetmezse yabancı sermaye imdada 
yetişecek. Hâlâ millî bir sanayi politikamızın 
hedefleri ç'Mlemiemişjtir. Sanayi sektöründe tek
nik bilgi üretimi, bilimsel araştırma ve ileri 
teknoloji uygulaması yapılmamıştır. Paketleme 
sanayii, birleştirme sanayii ve yaygın bir de
yimle gazoz sanayii alabildiğine gelişmiştir. 

Onun içindir ki, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında sanayileşmemiz için hedef alınan 

% 12 artış hızı, 1068 de % 10, 1969 da % 9,4 ve 
1970 yılında ise % 3,6 olmuştur. 

Görüldüğü gibi, son yılda plân hedeflerinden 
% 8,4 geri kalınmıştır. Tarım sektörü için de 
durum aynıdır. Bu sektör için plânın öngör
düğü gelişme hızı % 4,1 dir. Gerçekleşme 
oranı ise 1968 de % 1,9; 1969 da % 0,1 ve 1970 
te ise % 0,4 olmuştur. 

Sayın miletvekilleri, kısaca ve detayına 
imkân bulamadan çizdiğim tablodan sonra ne
tice ne olacaktır?.. Gelişen memleketlerle ara
mızdaki açıklık her yıl biraz daha mı uzayacak
tır? Yoksa, her zaman ileri sürdüğümüz ekono
mik, sosyal ve kültürel tedbirlerin yanında bâ
zı özel tedbirlere mi ihtiyaç duyulacaktır? Bu 
özel tedbir, Ordunun Anayasa ve kanunlar 
çerçevesinde ülkemizin ekonomik kalkınmasına 
yardımcı olmasıdır. 

Değerli milletvekileri, çağımızda bir üÜke 
ekonomisinin savunma gücü, elinde fazla nükleer 
silâhları, atom bombası, füze, uçak ve ağır 
ateşli silâhları ve bunları başarı ile kullanacak 
teknik, çevik ve bilgili olan askerlerden oluşan 
ordusu ile ölçülmektedir. Orduların yapısı, ni
teliği temelinden değişmiştir. Nüfus mefhumu 
ve sayı, 19 ncu yüzyıldaki etkinliğini artık 
kaybetmiştir. Gelecekte ekonomik ve sosyolo
jik güç ağır basacaktır. 

Türkiye'de askerlik çağına gelen bütün nü
fusun askere alınması ve askerlik şubesince eği
tim görmeleri geleneğinin malî olanaklarımızla 
ve gerçeklerle bağdaşmadığı şüphesizdir. Vere
ceğim şu örnek, konuyu bütün açıklığı ile orta
ya koymaktadır. Birleşmiş Milletlerce yayınla
nan «Year Book of National Accounts Statis-
tics 1066» dan seçilmiş bâzı ülkeler savunma gi
derler ir m miliî gelire oranları şöyledir; 1965 ra
kamlarına göre: 

İtalya'da % 2,9; Hindistan'da % 3,3; İran'da 
% 4,4; Yugoslavya'da % 5,9; Portekizde % 7,1; 
Fransa'da % 8,0 ve nihayet Türkiye'de % 16,5. 

Son yıllara ait elimizde doküman yoktur. 
Ümidederim ki, onu da Hükümet Sözcüsü Sayın 
Bakan verecekler ve konuya açıklık kazandıra
caklardır. 

Sayın milletvekilleri, gelişmiş ülkelerde sıfır 
ile ondört yaşları arasında olanların toplamı ge
nel nüfusun % 25 - 30 u kadardır. Bizde ise bu 
oran % 41 den fazladır. 1970 yılında 14 - 19 



M. Meclisi B : 53 19 . 2 . 197İ O : 5 

faşları arasında üç milyondan fazla gencimizin 
olduğu resmî makamlar tarafından ifade edil
mektedir. Şu halde, askerlik çağına gelmiş 
gençlerin sayısı ordu ihtiyacının çok üzerine çık
mıştır. Ordumuz, er olsun, yedek subay olsun, 
artık bir kaynak fazlası ile başbaşadır. Şimdi 
burada önemli olan sorun şudur: Bu ihtiyaç 
fazlası gençler ne olacaktır, kendilerinden na
sıl bir istifade yolu tutulacaktır? 

Türk gençlerinin bir kısmını askere, alıp, 
bir Hasmını saf dışı bırakmak uygun bir düşünce 
olmıyacağına göre, kanaatimce en elverişli yol 
şu olacaktır: Öncelikle 20 yaşını dolduran her 
Türk vatandaşı askere alınmalıdır. Asker oca
ğına gelen bu gençler önce altı ay çok sıkı bir 
askerlik eğitimi ve öğretimi görmeli, sonra be
den gücü ve ihtisas kolu esasına göre bir kısım 
gençler askerî kanunlar ve nizamlar içinde as
kerî görevlerine devam ederken, bir kısım genç
ler de aynı askerî kanunlar ve nizamlar altında 
işgücü ordusu saflarında yurt kalkınmasında gö
rev almalıdırlar. 

Böyle şerefli bir görev yapmak hem memle
ket gerçeklerine, hem de Anayasaya uygun ola
caktır. Nitekim Anayasamızın 42 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrası aynen şöyledir: «Memleket ih
tiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaş-
hJk ödevi niteliği alan belden veya fikir çahşınua-) 
lannm şekil ve şartları, demokratik esaslara 
uygun olarak kanunla düzenlenir.» 

Öyle ise yapılacak iş, bir vatandaşlık ödevi 
olan askerlik mükellefiyeti ile, yani 60 ncı madde 
ile, yine bir vatandaşlık ödevi olan beden ve 
fikir çalışmalarını, yani 42 nci maddeyi bir 
arada ele almak, ikisini bu anlayış içinde uygu
lamak olacaktır. 

Şimdi böyle bir uygulama neticesinde neler 
yapılabilecektir, birkaç örnek vermek isterim. 

Geçenlerde Sayın Genelkurmay Başkanımız, 
alışılmış bir bayram mesajlarının dışında bir de
meç verdi. «Yakında uçaklarımızı kendimiz 
yapacağız.» dedi. Bunun talihsiz «Devrim» oto
mobiline dönmemesini yürekten dilemekteyiz. 

Biraz evvel sunduğum millî harb sanayii yö
nünden ve hele modern ekonomimizin temeli olan 
motor sanayii, yapımı yönünden Ordumuza mü: 
him görevler düşmektedir. 

Diğer taraftan köy ve köylü sorunları ile il
gili olan ve yakın bir gelecekte de halledilmesine 

imkân görülemiyen dâvalarımız vardır. Gelişen 
memleketlerde asfaltlanmayan yol, ışık ve su 
götürülmiyen köy çoktan bitmiştir. Köylerimiz 
% 80 i yoldan, % 60 ı içmesuyundan, % 98 i 
elektrik enerjisinden mahrumdur. Bunların 
toplam maliyeti 30 milyar Tl. üzerindedir. 

Yine tarımda önemli bir mesele olan 5 mil
yon hektar sulanabilir sahanın ancak 1,5 mil
yon hektarı sulanabilmekte ve sulama potansi
yelimizin % 70 i yeni yatırımlar beklemektedir. 
Keza, 3 034 300 hektar tarım arazisinde çorak
lık, drenaj, arkalilik problemleri vardır. Bu sa
halar da âcil hizmet beklemektedir. 

Yine herkesin bildiği gibi, 25 milyon hek
tar olan tarım arazisinin 6 milyon hektarında 
orta, 4 milyon hektarında şiddetli, 8 milyon 
hektarında da çok şiddetli erozyon tehlikesi 
vardır. Bu vatan toprakları bir daha geri gel
memek üzere denizlere dökülmekte, kaybolmak
tadır. Bu sahalarda hizmet vatan borcu değil 
de nedir? Ordunun elinde bütün bu görevleri 
yapacak insan gücü vardır. Yine Ordunun elin
de bütün bu görevleri yapacak teknik araç, ge
reç, dozer, grayder ve her türlü alet vardır. 

Türkiye'nin kalkınması ancak köyün ve 
köylünün kalkınmasıyla mümkün olacaktır. Bu, 
22 milyonun, içerisinde bulunduğu sefaletten, 
refah düzeyine ulaşması demektir. Yine bu tüm 
Türk Ulusunun ekonomik güce kavuşması, da
ha doğrusu kurtuluşu demektir. Sosyal devlet 
anlayışının en belirgin temeli de budur. 

Değerli Milletvekilleri, Plânlama Teşkilâ
tının ve Hükümetin bugüne kadar bütün bu ko
nular üzerine eğilmediğini görmekteyiz. Şimdi 
oylarınızla kabul ettiğiniz 21 . 6 . 1927 tarih ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun bâzı maddele
rinin değiştiren 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı 
Kanun var. Bu Kanunun 10 ncu maddesininı 
«D» bendi aynen şöyle: «İhtiyaçtan fasla olan
ların askerlik hükümlülüğü yurt savunması ve 
kalkınması ile ilgili konularda yetiştirilme ve 
görevlendirilme veya yurt savunması ve kalkın
masına katkıda bulunma ödevlerinden biri veya 
birkaçı olarak kanunla düzenlenir.» diyor. 

Kanun koyucu, tasarının Meclise gelmesi 
içinde bir yıl süre koymuştur. Ezeli derdimiz 
olan bürokrasinin çarkları arasına sıkışan Dev
let Plânlama Teşkilâtı, daha yeni yeni konu üze
rine eğilmiş bulunmaktadır. 
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Sayın Milletvekilleri, çalışmaların bir an 
önce ikmal edilip Yüce Meclisimizde görüşme
lere sunulması yürekten temennimizdir. Ordu
muzun yurt kalkınmasına yapacağı hizmet, 
yurt savunmasında bugüne kadar üstünlükle 
başarılan büyük hizmetler kadar şerefli olacak
tır. Ordumuz ve onun değerli kumandanları da 
bunu yapacak güçte ve anlayıştadır. Artık Sa
yın Başbakanın bir vesile ile değindiği, «Ordu, 
amele taburu değildir» sözü, Ordunun askerlik 
dışı bu görevlerde de çalışabileceği işleri hafife 
almak demektir, bu anlamı taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, iktisaden gelişen 
memleketlerin başında gelen Amerika'da «Soil 
Consefvation» ve «Hydrovlic State Service» gi
bi teşkilâtlar vardır. Buna rağmen bu memleket
te Ordu baraj yapmaktadır, rezervuar yap-
nuakfbaidıır. Keza, ismail'in zirai yönden, kaülkınıma-
sında büyük katkısı olan «Kibutz» denilen köy
lerin temelinde ve çalışmalarında askerlikle be
raber teknik çalışma yatmaktadır.. 

Sayın Milletvekilleri, bütçenin Ordumuza ve 
onun değerli mensuplarına yararlı olmasını di
ler, Yüce Heyetinizi derin saygılarımla selâmla
rım. (O.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Sa
yın Bakan, buyurunuz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe tasarısı ile 
açık oylama işlemi bitmiştir, lütfen kupayı kal
dırınız. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; 

Millî Savunma Bakanlığının 1971 yılı büt
çesi münasebetiyle sözlerime başlamadan evvel, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri adına Yüce Meclisi 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

Millî müessesemiz olan Türk Silâhlı Kuvvet
leri hakkında ve onun bütçesi hakkında bugün 
grupları adına konuşan arkadaşlarım hakika
ten örnek bir tutum ile bu millî müessese üze
rindeki tenkidlerinde her türlü politikanın dı
şında, teknik, yapıcı konuşmalarda bulundular 
ve yine sözlerime başlarken, gruplar adına bu 
kadar güzel konuşmalar yapan arkadaşlarıma 
teşekkürlerimi arz ederim. 

Bütçenin tasvip ve kabulü ve tahlili için fay
dalı olacağı mülâhazasiyle evvelâ yazılı olarak 
ıbütçe hakkında bir sunuşta bulunacağım; bi-
lâhara grup sözcüleri arkadaşlarımın hemen he-
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men birleştikleri ve açıklamasında fayda gör
düğüm bir - iki hususa değineceğim. 

Millî Savunma Bakanlığının bütçesinin tah
lilinde ve takdirinde faydalı olacağı ümidi ile, 
önceden açıklamak istediğim hususlar, uluslar
arası askerî gelişmeler ve savunma politikamız, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin imkânları ve bu im
kânlarla sağlanan hizmetlerimiz ve takdim edi
len bütçemizin strüktürü ve anayapısı olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, devletlerin deği
şik ideolojiye ve politik görüşe sahip bulunma
ları, şimdiye kadar dünya barışı konusunda ya
pılan çabaların neticesiz kalmasına sebebolmuş-
tur. 

Bloklararası tameslar, nükleer silâhların 
imal ve stoklarında meydana gelen denge ve 
nükleer silâhların tahrip gücünün tevlidettiğî 
dehşet ve teyekkuzun doğurduğu baskı., müna
sebetlerinde yumuşama havası meydana getir
diği bir gerçektir. 

Son yıllarda NATO ve Varşova paktı dev
letlerinin karşılıklı kuvvet indirimi ve Avrupa 
Güvenlik Konferansının yapılması hususunda
ki temayüller, Rusya ve Amerika arasındaki 
SALT müzakereleri henüz gerçekleşmediği gibi, 
bloklarasında tesisi istenen güvenin nasıl, ne 
şekilde ve ne zaman kurulabileceği de bugün 
için bilinememektedir. 

Devamlı bir barışın kurulamadığı, tehdit ve 
tehlikelerin sürüp gittiği bu dünyada Türkiye, 
kollektif savunma anlaşmalarının faydalarına 
inanmakta ve güvenmektedir. Bu nedenle de 
l>ir savunma paktı olan Kuzey Atlantik Anlaş
masının devamına ve lüzumuna kaanidir. Bu it
tifakın kurulduğu günden beri dünya sulHüne 
hizmet ettiğine inanmaktadır. Ekonomik kal
kınmasının ancak sulh içinde gelişebileceğine 
inanan Türkiye Cumhuriyet Hükümetleri bu 
sebepledir ki, NATO ittifakı içinde bulunmak
ta fayda olduklarını her fırsatta izhar etmiş
lerdir. Misakı Millî hudutları içerisinde hiçbir 
taarruzi emeli bulunmıyan Türkiye bir savun
ma paktı olan NATO'nun üyesidir. Türk top
rakları hiçbir taarruz için basamak olmıyacak, 
ancak ve ancak Türkiye'nin savunması için kul
lanılabilecektir. 

Konvansiyonel silâhlardakî gelişmelerin ya
nı sıra, nükleer silâhlardakî gelişmeler müs-
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takbel harblerin tahrip gücü, insanlığın gele
ceği konusunda ciddî endişeler doğuracak ni
teliktedir. Son derece büyük bir tahrip gücüne 
sahip bu silâhlarla yapılacak bir dünya savaşı 
belki de insanlığın sonu olacağından, taraflar 
bu silâhların kullanamamasında âzami dikkati 
gösterme mecburiyetini hissetmektedirler. 

Bloklararası nükleer dengenin bir ölçüde 
kurulmuş olması yakın bir gelecekte bir nük
leer harb ihtimalini azaltmış görünmektedir. 
Nükleer dengenin tesisini takiben, üyesi bulun
duğumuz NATO'nun kütlevî mukabele serisi 
de, artık NATO'nun güvenliğini sağlıyan bir 
strateji olmaktan çıkmış, caydırıcılık vasfını 
kaybetmiştir. 

Bu sebeple NATO, yeni gelişmelerin ışığı 
. altında temel amacı caydırıcılık yoluyla bir sa
vaşın çıkmasını önlemek olan esnek mukabele
sini kabul etmiştir. Yeni strateji, her hangi bir 
konvansiyonel saldırı halinde, başlangıçta NATO 
ülkelerinin de konvansiyonel silâhlarla saldı
rıya karşı koymalarını öngörmekte ve duru
mun icaplarına göre de takdik alanda nüleer 
silâhların kullanılmasıyla kasdî tırmanma yoluy
la, nükleer tırmanma yoluyla genel nükleer 
harb stratejisine gidişi kabul etmektedir. 

Geçen yıllarda burada bu yeni stratejinin 
topyekûn nükleer bir harbi kaldırdığı şekilde 
konuşulmuş idi. Bu seferki grup sözcülerinin 
de bunun böyle olmadığını konuşmalarında ifa
de etmiş olmaları, gelecek devre içerisinde, stra
teji üzerinde hepimizi anlaşmış bir hale getir
miştir ki, bu da hepimiz için sevinilecek bir hu
sustur. 

Harb, silâh ve vasıtalarında elde edilen ge
lişmelerin ışığı altında dünya devletleri askerî 
stratejilerini dinamik bir şekilde yürütmek mec
buriyetindedirler. Dünyanın politik durumu, 
lıarb, silâh ve vasıtalarındaki bu teknik çalış
malar, memleketimizin jeopolotik mevkii itiba
riyle Türkiye; eğitim seviyesi yüksek, teçhi
zatı tam, yurt savunması için yeterli bir kuv
veti her zaman hazır bulundurmak zorundadır. 
Bu sebepledir ki, ekonomik kalkınmamıza za
rarlı olmıyacak optimal bir mevlâğı her yıl 
ayırmakta ve temin edilen dış yardımlarla bir
likte Türk Silâhlı Kuvvetlerine tahsis etmek
teyiz, 

Türk Silâhlı Kvvetlerinin ıslah tedbirleri
ne aralıksız devam olunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, savaşların kazanılma
sında harb gücünün yanı sıra sağlam oir 
ekonomik yapının d'a gerekli olduğu zarure
tine inanmaktayız. 'Bu nedenle de kaynakla
rımızın millî güvenlik ve ekonomik kalkın
ma arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasına 
önem vermekteyiz. Bu bakımdan Millî Sa
vunma bütiçemiızin hazırlanmasında bu ana-
prenısilbe riayet ederek, gerçekçi bir görüş 
ile önceliği en fazla olan ihtiyaçlarımız için 
ödenek isteğinde bulunulmuştur. 

Bu amaçla, 1971 malî yılı «bütçesinde Si
lâhlı Kuvvetlerimize Devlet bütçelinin yüz
de 17,47 tahsis olunmuş bulunmaktadır. Ay
rıca Türkiye'nin NATO^a girdiği 1952 yılın
dan beri savunma hizmetlerine tahsis ettiği 
millî bütiçe kaynakları önemli bir çalhayı ifa
de etmekte ise de, "bu miktarlar Silâhlı Kuv
vetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya kâfi 
gelmemekte, dış yardımlarla desteklenmesi 
gerekmektedir. Dış askerî yardımlar 1947 yı
lından bu yana, genellikle Amerika ve kismen 
Kanad'a'dan, 1994 yılından beri de NATO çer
çevesi içinde Batı - Almanya ve kısmen ital
ya'dan sağlanmaktadır. 

Amerik'a'dan yapılan askerî yardım, 1947 -
1964 yılları arasında 1 milyar 938 milyon do
ları, 1964 - 1970 döneminde de ilâveten altı 
yılda 865 milyon doları bulmuştur. 1971 
yılı. için ise 100 ımilyon dolarlık yardım, 
ayrıca 25 milyon dolarlık da surples mal
zeme Türkiye için Amerikaca plânlanmış bulun
maktadır. 

1964 yılında 50 milyon Mark olarak başlı-
yan Alman yardımı, bu sene 100 milyon 
Marka çıkarılmış ve bu sene ayrıca 128 milyon 
marklık nominal değeri (ki, hakiki değeri 
287 milyon Mark) olan Trans&n uçağı ile Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin, (bilhassa düşündüğü
müz, biraz sonra bahsedeceğim) harb sanayii 
çakışmalarında kullanılmak üzere 30 milyon 
Markı da yardım dışı Alm'an, Hükümeti 
Türk Hükümetine hibe etmiştir. Huzurunuz
da dost ve müttefik Alman Hükümetinin ou 
âsilane hareketimlden, kararından idölayı te
şekkürlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

Genel tolafak savunma harcamalarımızın 
yüzde 78 i millî bütçeden, yüzde 22 i ise 
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askerî yardımlardan sağlanmaktadır. 
Şimdi, Silâhlı Kuvvetlerimize tahsis edilen 

millî imkânlar ve fou imkânlarla sağlanan 
hizmetlerimizi özetle arz etmeye çalışacağım. 

Savunma hizmetlerimiz için 1985 - 1970 yıl
lan içerisinde millî bütçeden finanse edilen 
miktar 23 milyar 50ü milyon Türk lirasıdır. 
1971 malî yılı için sunulan 6 milyar 695 milyon 
Türk liralık tasarımızla, 7 yıllık savunma har
camaları toplamı 30 milyar 100 milyon lirayı 
'bulmaktadır. Ayrıca yurdumuzda inşa ettirilen 
ve NATO müşterek enfrastrüktür fonundan 
finanse edilen savunma altyapı tesisleri için 
1953 - 1'970 döneminde 17 yılda 6 milyar 779 
milyon lira harcanmıştır. Bu harcamalarla sağ
lanmış bulunan akar - yakıt boru hatları /e 
hava meydanları gibi tesisler,, bir taraftan 
memleketimize döviz girmesini sağlamakta, 'di
ğer taraftan ekonomimize olumlu etkide yar
dımda bulunmaktadır. 

ISavunma gücümüzü artıran NATO enfs-
rastrülktüı* yatırımlarının bu yan tesirleriyle 
(birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. S'on 
altı yılda millî bütçeden savunma hizmetle
rimize tahsis edilen 23 milyar 500 milyon 
liradan 4 milyar 921 milyon lirası Silâhlı 
Kuvvetlerimizin modernize edilmesine, soslyal 
şartlarının iyileştirilmesine, 707 milyon lirası 
da savunma sanayii hizmetlerimize ayrılmıştır. 
Silâhlı Kuvvetlerimizin modernize edilmedi. 
sosyal şiarlarının iyileştirilmesi ve savaş gücü
nün artırılması için bütçemizden ayrılan nis-
(betler yıldan yıla daha yüksek bir rakam 
ifade etmektedir. 

Son altı yılda millî bütçeden 2 milyar 265 
milyon lirası enfrastrüktür hizmetlerine, 146 
milyon lirası sağlık sektörüne, 05 milyon li
rası eğitim sektörüne, 208 milyon lirası konut 
sektörüne, 68 milyon lirası turizm sektörüne 
olmak üzere 2 milyar 750 milyon lira tahsis 
edilmiştir. 

1971 yılı tasarımızda bu hizmetler için ise 
403 milyon lira ayrılmıştır. Toplam olarak 
altı yılda alınan 3 milyar 155 milyon liralık 
ödeneklerle bu tesislerin tamamlanmasına ça
lışılmıştır. 231 kışla, karargâh binası ve er 
pavyonu, 37 okul, karargâh ve yatakhane, 
115 hudut karakolu, 29 garnizon fırını, 18 
hastane, 80 askerlik daire ve şubesi, 10 826 

dairelik sulbay ve astsubay lojmanı, 24 ordu 
evi, 22 askerî gazino, bunlardan ayrı olarak 
har!b sanayii ve Silahlı Kuvvetlerin harib 
vasıtalarının onarım ve yenileştirilmesi için 
tırtıllı araç yenileştirme tesisleri, palet fab
rikası, atış poligonu ve malzeme teçhizatı, 
kopra fabrikası tesisleri;, muhtelif kademe ve 
faJbrikaların tevsii, gemi yapımı, ikmal mer
kezlerinin geliştirilmesi, muhtelif merimi, ro
ket ve su bombası imali, pil fabrikası teçhi-
z&tî gibi harfb sanayii ile ilgili yatırımlar bu, 
sarfedilen miktarlar arasındadır. 

BAŞKAN — Saym Bakan, bir dakikanızı 
rica ediyorum, efendim. Konuşmanız, acajha ne 
kadar daha devam eder 

MİLLÎ SAVUNUYLA BAKANİ AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Bir 20 dakikada 
tamamlıyabilirim, efendim. 

BAŞKAN —Evet. 
Sayın üyeler, esasen gruplararası ortak 

bir önerge de mevcuttur. Bakanlık bütçesinin 
hitamına değin müzakerenin deVamı istenmek
tedir. 

'Bu hususu oylarınılza ara ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

ıBuyurun, Saym Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Çok teşekkür edenim 
Sayın Başkan. 

Sayın arkadaşlarım, huzurunuza getirilen 
1971 malî yılı bütçe tasarısı ile istenen ödenek 
miktarı; 6 milyar 695 milyon Tl. dır. Klâsik büt
çe strüktürüne göre, bunun 6 milyar 557 mil
yon lirası cari, 73 milyon lirası yatırım, 55 mil
yon lirası da transfer harcamalarına aittir. 1970 
bütçesi ile 1971 tasarısı arasında 2 095 000 000 
Tl. lık bir artış görünüyorsa da, gerçekten bu 
artış fiilî sarfiyat dikkate alındığında çok cüzi 
bir miktardan ibaret kalmaktadır. 

Tetkik ve müzakere edilmekte olan Bakan
lığımız bütçe tasarısı, klâsik yapıya göre, konut, 
sağlık ve turizm gibi bütçe içerisinde % 1 i, 
1,5 u geçmiyecek miktar hariç, diğer bütün mas
raflarımız bütçe fasıllarında cari olarak göste
rilmiştir. Bunun için tesbit yapan arkadaşla
rım, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin % 98 i-
nin cari, ancak % 1 - 1,5 unun (ki, bunlar da 
biraz evvel arz ettiğim gibi, sağlık, turizm gibi 
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sektörlerdir) yatırım masrafları olduğunu söy
lediler. 

Oysa ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde bir ge
mi yapımı, gemi onarımı ve harb araç ve gereç
lerini yenileştirmek için yapılan sarfiyat, silâh 
alımı veya yapımı cari masraflar arasında gö
rülmektedir. Hattâ, Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinde bir okul yapımı, okul inşaatı bir yatı
rım olduğu halde, Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinde okuma - yazma okulları için sarf edi
len para cari masraflar arasındadır. Bu sebep
le, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin strük-
türüne bakıldığı takdirde, Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinde % 98 inin cari, ancak % 1 -
1,5 unun yatırım olduğu gibi bir rakam gözü
kür. Diğer taraftan Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinin kaynaklarım biraz evvel arz eder
ken, % 22 sinin dış kaynak, ancak % 78 inin iç 
kaynak olduğunu ifade etmiştim. Dış kay
naktan temin edilenlerin tamamı ise, harb araç, 
gereç ve vasıtalarıdır. 

Binaenaleyh, Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin her yıl dış ve iç yardım olarak sarf edi
len miktarın % 30 dan fazla bir miktarı, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin harb gücünün artırılma
sına ve sosyal şartlarının geliştirilmesine ve mo
dernizasyonuna sarf edilmektedir. Yoksa, % 98 i 
cari bir bütçe ile bir orduyu idare etmek müm
kün değildir. O takdirde, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin modernizasyonu ve gelişmesi mümkün 
olamaz. Hepiniz garnizonlarımıza veya kıtalara 
gittiğiniz zaman, yollarda gördüğünüz zaman, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harb araç ve vası
talarının yıldan yıla geliştiği, yeni modern va
sıta ve teçhizata sahibolduklarını Yüce Mecli
sin sayın üyeleri samrım ki, hep müşahede et
mektesiniz. 

O halde, % 98 i cari olan bir bütçe ile Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini bu imkâna getirmek müm
kün olamıyacağını sanırım ki, kabul edersiniz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, konuşmamın 
başında da, konuşmacı arkadaşlarımın, gruplar 
adına konuşan arkadaşlarımın, hakikaten çok 
faydalı, yapıcı tenkidlerde bulunduklarını ifa
de etmiş, kendilerine teşekkür etmiştim. Arka
daşlarınım konuşmalarında müştereken tesbit 
ettikleri ve açıklanmasında fayda mülâhaza et
tiğim bir iki konuyu açıklamakla sözlerimi bi
tirmeye çalışacağım. 

Sayın Sezai Orkunt, Türkiye'nin savunması 
için NATO ve Türkiye'nin jeopolitik durumu 
bakımından, NATO ile birlikte Türkiye'nin bu 
savunma tedbirleri içerisinde Akdenizde gelişen 
durum SALT müzakereleri ve SALT müzake
relerinin sonucunda doğacak durum ve Rusya'
nın yıllar yılı beklediği açık denize açılma po
litikası ve Akdenizdeki tahaddüs eden durum 
karşısında Türkiye'nin çok daha dikkatli olma
sı gerektiği konularına değindiler. Bütün grup 
sözcüleri Türkiye'nin NATO üyesi olmasında 
mülâhaza ettiklerini ifade ettiler ve hiçbirisi de 
NATO'dan ayrılmayı söylemediler. Yine Sayın 
Sezai Orkunt, jeopolitik durumumuz itibariyle 
gelişen dünya şartları içerisinde Türkiye'nin 
çok dikkatli olmasını, yeni strateji içerisinde 
savunması için gerekli tedbirlerin alınmasında 
dikkatli olması lâzımgeldiğini söylediler. Bu 
bir gerçek. Hakikaten, bir zamanlar NATO'nun 
çok daha ehemmiyet kesbeden merkez cephesi 
yerine, NATO'nun kanatlarının savunması da
ha büyük ehemmiyet kesbetmiştir. 

Ancak, NATO'nun kanatlarının savunması 
ve bilhassa Güney - Doğu kanadının savunması
nın, Akdenizde tahaddüs eden durum sebebiyle, 
ehemmiyet kesbetmesi realitesini tesbit etmek 
başka; ama tedbirlerin alınmıyacağı veya Tür
kiye'nin (ki, burada hiçbir arkadaşım bunu 
söylemedi) terk edilmiş bir ülke olacağı sözü 
başka. Bunun için NATO'nun sonbaharda yap
tığı bir tebliğden bir cümleyi okuyarak izahatı
ma devam etmek istiyorum : 

NATO nun savunması hiçbir zaman bölün
mez. Topyekûn mukabele stratejisinde oldu
ğu gibi, esnek mukabele stratejisinde de NATO 
nun savunmasının bölüneceği ve ayrı telâkki 
edileceği zihniyetini kabul etmek mümkün de
ğildir. Topyekûn mukabele stratejisinde, topye
kûn nükleer harb derpiş edildiği için, yani di
ğer harb çeşitleri mülâhaza edilmediği içm, 
bir direkt savunma, bir konvansiyonel harb ve 
maksatlı taktik alanda nükleer silâhlan kul
lanmak suretiyle tırmanma ve nihayet topye
kûn nükleer harb dediğimiz bir strateji içeri
sinde 3 - 4 harb çeşidi birlikte mütalâa edilme
diği için, Türkiye'nin bu haklardan biri veya 
diğeri ile karşıkarşıya bırakılacağı münakaşası 
daha evvel yok. 
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Bugün bu stratejide bir konvansiyonel harb 
var, bir direkt savunma var. Arkasından icap
lara göre, taktik alanda nükleer silâhlan kas-
dî tırmanmak suretiyle kullanarak topyekûn 
nükleer savaşa kadar işi götürme var. Derhal 
hurdan alıp, konvansiyonel harb olduğu zaman 
«Sen yalnız kalacaksın, sen Türkiye, terk edil
miş bölge olacaksın» diye bir iddiada bulunma
ya imkân yok. NATO her toplantısında, NA
TO nun bütün arazisinin, NATO topraklarının 
savunmasının NATO için prensibolduğu, NATO 
savunmasının bölünmezliği daima deklare edil
miştir. Son Aralık ayı toplantımızın 4 ncü mad
desinde aynen şu cümle konmuştur. «Bakanlar, 
ayrıca NATO güvenliğinin bölünmezliğini ka
bul etmişler ve Avrupa'daki Kuzey Amerika 
(kuvvetlerinin özel askerî ve siyasi rolünün or
tak savnmaya katkısı bakımından yeri doldu
rulması imkânsız bir unsur olduğuna önemle 
işaret etmişlerdir» şeklinde bir madde ile NA
TO savunmasının bölünmezliğine işaret etmiş
lerdir. 

Ancak, yine sözcü arkadaşlarımın, Sayın 
öztrak'ın, Sayın Orkunt'un temas ettiği gibi, 
Akdenizin bugünkü durumu itibariyle kazandı
ğı ehemmiyet, elbette NATO nun dikkatinden 
kaçmamaktadır. Bu sebepledir ki, her NATO 
toplantısında, Akdeniz meselesi bir gündem 
olarak Bakanlar Konseyi ve Savunma Bakan
ları DBS toplantılarında ele alınmakta ve Ak-
denizdeki durum gözden geçirilerek yine NA
TO'nun bu bölgesinin savunması için alınacak 
tedbirler üzerinde konuşulmaktadır. Türkiye 
bu bölgedeki ve Orta - Doğu'daM hassas duru
mu dikkatle taMbetmekte ve müttefiklerine 
her zaman bu bölgenin savunma plânlamasının 
icaplarına göre, gereklerini söylemektedir ve 
bunlar yapılmaktadır. Daha 1970 yılında NA-
to'ca kabul edilmiş olan 1971 Deniz Kuvvetleri 
hedefimize daha 1970 te varma imkanını bu 
sebeple sağladık ve yeni takviyelerle de Deniz 
Kuvvetlerimiz daha yeni imkânlara kavuşturu
lacaktır. 

İkinci konu : (Bunu Sayın Orkunt söyleme
di; fakat bunu söylemekte beis yok, gazeteler 
yazıyor. NATO'nun konvansiyonel gücü, Var
şova Paktı devletlerinden daha az olduğuna 
göre; Amerika üe Rusya SALT müzakerelerin

de, nükleer silâhların stratejik alanda kullanıl
masının tahdidi müzakeresinde anlaştığı tak
dirde, NATO'nun durumu ne olacak? 

Sayın arkadaşlarım, Amerika her zaman 
kendi savunmasının Avrupa'dan başladığını 
ifade etti. Bu Rusya ile Amerika arasındaki 
SALT müzakereleri NATO ve NATO üyesi 
devletler tarafından dikkatle takibedilmekte ve 
Amerika bu müzakereler hakkında da mütte
fiklerine daima bilgi vermektedir. Bu müzake
relerin sonucunda sadece bir harbin önlenmesi 
çalışmaları yapılmaktadır. Yoksa bir ittifakın 
zayıflatılması diye bir şey düşünmek mümkün 
değildir. Sadece herkesin sulha ihtiyacı var. 
Bir sulhun sağlanması için, biraz evvel söyle
diğim, sonu dünya için bir Ölüm olacak, deh
şetengiz bir harbten kurtulmak için silâhların 
tahdidi müzakereleri yapılmaktadır. Yoksa, bu 
NATO'nun stratejik alanda silâhlardan tecridi 
mânasını taşımaz.' Bu, işin bir yerde durdurul
ması mânasını taşır. Demek değildir ki, bu tah
dit anlaşması yapıldığı takdirde, bir taraftan 
tekrar stratejik alanda silâh kullanıldığı za
man NATO'nun ve dolayısiyle Amerika'nın 
stratejik alanda nükleer silâhları kullanmıya-
cağı mânasını da taşımaz. Bunu SALT müza-
kerelerdeki anlaşma dahi tasvibetmez. Kaldı 
ki, diğer taraftan Amerika müttefiklerine bu 
SALT müzakereler hakkında daima bilgi ver
mektedir. 

Muhterem konuşmacıların üzerinde durdu
ğu ve ittifak ettiği ikinci bir konu, harb sana
yii meselesidir. 

Bunu her konuşmamda ifade ederim. Bir 
memlekette harb sanayiini sivil ağır sanayiden 
ayrı mütalâa etmek mümkün değildir. Memle
ketimizde, ağır sanayii kurmak için imkânları
nız mevcudolduğu zaman ancak harb sanayii-
nizi kurabilirsiniz. Harb sanayii, bir ağır sana
yiden daha ileri tekniğe, daha seçilmiş malze
meye ihtiyacı olan bir sanayidir. TürMyette 
sivil sanayii kurmadan, ağır harb sanayiini 
kurmak mümkün olamaz. Ancak, «Adım adım 
bu çalışmaların yapılması lâzımdır» dedi bâzı 
arkadaşlarım, ki, kendilerine iştirak ederim. 
Türkiye'de bunların hazırlıkları yapılmakta
dır çalışmalar yapılmaktadır ve bir harb sana
yiinin temelleri yavaş yavaş atılmaktadır. 
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Türkiye'de bir çelik saç sanayii yokken, bir 
gemi sanayine gidemezdiniz. Bugün biz Göl
cükte İM - üç seneden beri - daha evvel de ya
pılıyordu - Ereğli çeliğinden gemi yapmakta
yız. Ereğli'mde çelik fabrikanız açılacak, çelik 
imal efdecek istediğifniz evsafta, ondan sonra ge
mi sasayiime gireceksiniz... 

Biraz evvel, kendilerine teşekkür ettiğim Al-
ımaJn Hükümetinin yaptığı 30 milyon marklık 
yarldım iıle Deniz Kuvvetlerimiz Gölcük'te deniz
altı yapımına başliiyaıcafetır. îki seneden beri 
refakat mmihriibi. ve diğer çeşitli yük gemilerini 
Demiz Kuvvetlerimiz yapmalktaıdır. Gölcük'te 
hakiıkaJtıem, Demiz Kuvvetlerimiz iharb sanayii sa
hasında oldukça ileri hamlelere ulaşmıştır. Göl
cük tezgâhlarımda denizaltı imalime çok yakın 
bir gelecekte başlamacaktır. Bir tane refakat 
muhribi yapılmıştır, diğer birisi yapılmaktadır. 
Çeşitli yük gemileri, nakliye gemileri yapılmak
tadır. 

Diğer taraftan Kara Kuvvetleriıımiz, harb sa
nayiinde, dalma evvel her konuşmamda söyledi-
ğiım gibi, evvelâ Türk Silâhlı Kuvvetlerimin ha
fif silâh ve cephanesini imal etmek ve ağır si
lâhlarının da bakım ve onananını, temadisini de
vam ettirmek hedefini gütmektedir. Bunun 
için İde hafif silâhlarım, yeni ve amadem hafif 
silâhların kmow ıhawe'leri alınmıştır. BnJnlaran 
ikmaline de başlanmıştır ve yakım gelecekte bu
tum Türk Silâhlı Kuvvetlerimin hafif silâhlarını 
kenldimiız yapma imkânıma kavuşacağız, imale 
başlanmıştır. 'Cephane imalimi yapacağız. Ağır 
silâhlarım ise ancak (bakımımı, tamirimi, revizyo
numu ve idamesini sağlıyacak tedbirler alınmış
tır. Çalışmalarımız bu sahadadır. 

Grup sözcüsü arkadaşlarımın bu müşterek 
görüşleri dışında, şahsı adına son konuşmayı 
yapan ISayın Ekrem Kangal arkadaşımı, Türkiye'
min, ekonomik durumu üzerinde, bütçemi hemen 
hemen ilgilemdirmiyem bir sürü rakamlar verdi. 
Rakamlar doğruidur veya yamlıştır. bumun mü
nakaşasını yapmayacağım. 

Yalnız, bu meseleyi burada daha evvel, 1315 
sayılı Kamum müzakere edilirkecı, mevzuubahset-
miiştilk ve o zaman da görüşümüzü bildirmiştik 
ki, biz kaynak fazlasının, yurt kalkınmasımda 
kullanılmasına taraftanz. Afreak, Türk Silâhlı 

Kuvvetlerinim görevi yurt savunması ve yurt 
güvenliğidir. Yurt savunması ve yurt güvemli-
ğimdem sorumlu Türk ıSilâhlı Kuvvetelrini, her 
halde yurt kalkınmasında da çalıştırmak değil, 
ancak fazla kaymağını oraya aktarmak ve bu 
hususta, Plâlnlaımamım hazırlıyacağı, ilgili yatı
rım, Ibaıkamlılklanmım da mütalâası alunjdıMam som-
ra hazırlanacak bir kamumla huzurumuza gelmeyi 
ve burnum münakaşasını o zaman, yapmayı söyle
miştik. Bu çalışmalar ilerlemektedir. Bakanlığım 
yetkilileriyle Plânlama Müsteşarlığı ve ilgili ba-
kanlııklarıln yetkilileri arasımda birkaç toplantı 
yapılmış ve yatırım bakanlıklarıma sorular sorul
muştur. 

Şkrıidi, fazla kaymağı kullanım diyoruz, ama 
nasıl kuıllaımmz dediğimiz zaman - ki bu sorul
muştur - burnum hesabımı yapmak, bu fazla kay
mağı msrede kullanacağız, bumu bulmak kolay 
değildir arkadaşlarım. 

Geçen sonbaharda yapılan ilk toplantıdan 
ısomra birçok bakanlığa sorulduğu halde, bakan
lıklar çalışmalar yapmaktadır. Kaynak fazlası 
eratı veya yedek subayı msrede çalıştmrsak eko-
njomrik o!îıur? Memleket kalkınması içim faylalı 
olur? Bunlar tetkiksiz olmaz. Bu burala alela
cele bir kamum yapıp bakamlıManm ellerime ve-
rivsrdiğimiz zamam memleketim kalkımıvereceği-
mi Ihemeın sajmm,ıyalım;. Heseplanmı iyice yapıp, 
bu kaymak fazlası eratım ve yedeksubaylanm 
memleket ekonomisi için en iyi, em ekonomik 
nerede ve nasıl kullanılacağını tesbit etmeden 
hazırlıksız, alelâcale bir kamumla huzurumuza 
gelirsek, yime bu kaynak fazlası inısanlan müs
tehlik halde beslemekten ibaret kainiz. Çaba
mız bu. işte, Bakanlığımın plânlama ile ve il
gili bakanlıklarla dikkatli çalışmasının sebebi 
budur. Bu kamum huzurunuza geldiği zamanda 
gerekli bilgilerini, fikirlerimi arkadaşlarım ifa
de etmıiiş olurlar. 

(Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi hakkında
ki görüşlerimi burada bitirirken, Yüce Mecli
sin, Türk Silâhlı Kuvvetlerine tahsis edeceği 
bu ödeneklerin en iyii şekilde kullanılacağına 
ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Yüce Meclise 
ve yurt güvenliği için daima güveninize lâyık 
bir şekilde çalışacağına inanmanızı bilhassa is-
tihram eder, hepimize saygılar sunarım. (Alkış
lar) . 
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BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, Sayın 
Vehbi Meşhur arkadaşımızın bir sorusu var, 
okutuyorum efendim: I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin mü
zakeresi nedeniyle aşağıdaki sorumun Sayın 
Millî Savunma Bakanı tarafından cevaplandırıl
masına aracılığınızı sâygiyle rica ederim. | 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

1. Malî mücadele yıllarında Kurtuluş Sa
vaşma iştirak ettiklerinden, 1005 sayılı Ka- | 
nunun kendilerine tanıdığı haktan istifade et
mek için madalya ile taltif ve şeref aylığına 
bağlanmaları bakımından, kanunun yürürlüğe 
(girdiği 1 . 3 . 1968 tarihinden bugüne kadar 
müracaat edenlerin miktarı, 

2. Bugüne kadar muameleleri tamamlana
rak bu haktan istifade edenlerin miktarı, 

3. Muameleleri tamamlanamamış müracaat
ların miktarı med'ir 

4. Bu haktan istifade etmek niyetiyle mü
racaat eden çoğu vatandaşlarımız, aradan hay
li zaman geçmesine rağmen bugüne kadar müs
pet veya menfi netice alamamanın üzüntüsü 
içindeyken, bazı avukatlarca adreslerine pos
talanan mektuplara itibar ederek elindeki bir 
Itarlasını da satıp daha yoksul hale gelmektedir. 
Bu vatandaşların müracaatlarının muameleleri 
kesin olarak ne zaman tamamlanacaktır? 

BAŞKAN" —- Evet, buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Çok muhterem arka
daşlarım, Vehbi Meşhur arkadaşıma, bu soru
yu bana sorduğu ve size hakikaten bir açıkla
ma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Birçok
larınız beni Meclis kulislerinde de yakalayıp, 
bu mesele hakkındaki sıkıntılarınızı söylersiniz. 

1005 sayılı Kanunla Yüce Meclis hakikaten 
hayırlı bir iş yaptı ve bize yurt bağışlıyan bu 
gazilere lâyık bir hizmet ve vazife ifa etti. 

Ancak, bu madalya işinin gecikmesi ve al
dığınız birçok mektuplar sizleri zaman zaman 
üahatsız etmekte, Bakanlığımda zaman zaman j 
arkadaşlarını iş takifoetmekte ve işlerinin gecik
tiğini ifade etmekteler. I 

I Şimdi arz edeceğim rakamlar Bakanlıkta 
bu işlerin ne kadar iyi görüldüğünü size anla
tacaktır. 

Biliyorsunuz 1005 sayılı Kanun 1 Mart 1968 
yılından itibaren meriyete girdi. Bu Kanunun 
neşrinden sonra Bakanlığıma Ocak ayına kadar 
yapılan müracaat miktarı 113 050 dır. Bunun 
usulsüz yapılan müracaatı 35 bindir. Bu 113 050 
müracaatın 35 bininin usulsüz olduğu anlaşıl
mış ve şubelere tebligat yapılmıştır. 

1 Mart 1968 yılından evvel madalya verilen
lerin miktarı 95 072 dir. 

1 Mart 1968 den 1 Ocak 1971 e kadar 45 740 
kişiye madalya verilmiştir. 

5 494 kişiye de zayiinden madalya veril
miştir. Eskiden madalyası var, zayiinden veril
miştir. İntikal suretiyle de 149 kişiye madalya 
verilmiştir. Madalya verildikten sonra yanlış 
yani haksız madalya aldığı için 1 554 madalya 
vesikası da iptal edilmiştir. 

113 050 müracaat içerisinde işlemi bitmiyen 
ancak 22 449 müracaat kalmıştır. Bunlar hak
kında da, eksik bâzı muameleleri için şubele
riyle veya daireleriyle muhabere cereyan et
mektedir. 113 050 aded müracaattan gayri ye
ni bir müracaat gelmezse bu 22 449 müracaat 
1971 yılı sonuna kadar ikmal edilecektir. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Çok sağo-
lun, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Yazıcıoğlu, buyurunuz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkanım, son zamanlarda Orta Menzil 
Komutanlığının Çankırı'dan alınacağını duyu
yoruz. 

İkinci olarak, yıllarca Türk Ordusuna de
ğerli elemanlar yetiştirmiş olan Piyade Okulu 
Çankırı'dan kaldırılmış, yerine bir Astsubay 
okulu açılmıştır. Piyade okulunun kültür yö
nünden Çankırı'yı olumlu yönden etkilemekte 
olduğu kadar, ekonomik bakımdan da büyük 
değerleri ve katkıları vardı. 

Türkiye'nin bugün Doğu diye adlandırdı
ğımız illerinin hemen hemen birçoğundan geri 
bırakılmış ve unutulmuş bir ili Çankırı'dır. 
Acaba, Millî Savunma Bakanlığı, halihazır 

I Astsubay Okulu olarak kullanılmakta olan bu 
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güzelim binayı daha başka amaçlarla değerlen
dirmeyi düşünmekte midir? 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Orta Menzil Komu
tanlığının Çankırı'dan kaldırılması diye birşey 
yoktur. 

Çankırı'da Astsubay Okulu mevcuttur, yeni 
bir birlik düşünmemekteyiz yani; anlıyorum M, 
Çankırı'ya yeni bir birlik verilip verilmiyece-
ğini sormak istiyorsunuz. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe üzerinde sayın üyeler zaman zaman 

işte «fazla mevcut var, personel fazla, silâha 
para vermeniz lâzım,» diye tenkidde bulunu
yorlar. Ama eskiden alışılmış bir şeyle de şehir
lere birlik istiyorlar. O birliği başka yerden 
almak veya yeni bir birlik teşkil etmek lâzım 
ki, her halde bunu tavsiye etmezsiniz milletve
kili olarak. Başka yerden birliği kaldırmak ise, 
birlikler bölgelere ekonomik faydalar getirsin 
diye değil, birlikler yurt savunması için icabı 
nere ise Genelkurmay'ın yaptığı plâna göre ko
nur. Yoksa oraya bir ekonomik fayda getirsin 
diye birlikler şehirden şehire konulmaz; Türk 
Genelkurmayı yurt savunması için o birliğin 
nerede vazife alması lâzımgelirse, o şehirde 
olabilir, dağbaşı da olabilir, oraya birlik otur
tulur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Buyurun Sayın Akışık. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
Efendim, bendenizin suali de saym arkadaşımın 
sualine benziyor. 

Bitlis, öteden beri büyük askerî birliklerin 
toplandığı bir merkez. 1967 -1968 e kadar böy
le devam ederken ve büvük yatırımlar da yatı
rılmış olduğu halde, 1967 yılında buradaki 
birlik alındı. Askerî ihtiyaçlardan dolayı alın
mış olabileceğini kabul ederim. Yalnız tekrar 
iade ediîeceerme dair bâzı rivayetler vardır. Ger
çekleştiği takdirde Bitlis gibi bir ile, bilhassa 
sosyal bakımdan, büyük faydaları olacaktır ki, 
askerî birliklerimizin bulundukları yerlerdeki 
çalışmalarının değeri hiçbir zaman inkâr edile
mez. 

Acaba duyduğumuz doğru mudur; yani alın
mış olan bu birlik, çok yakınımızda olan, me
selâ 30 Km. mesafede olan Patnos'a verildiğine 
göre, oradan alınıp tekrar Bitlis'e iade edilmesi 
gibi bir şey düşünülüyor mu veya bu birlik, 
bu tümen Bislis'e getirilebilecek mi veya bugüne 
kadar yapılmış o güzelim tesislerin boş bırakıl
ması önlenebilecek mi? 

Böyle bir tasavvurunuz var mıdır, bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — Böyle bir tasavvur 
mevcut değil; fakat elbetteki orada yapılmış bi
naların korunması için görevine zarar getirmiye-
cek bir tedbir olursa onu Genelkurmay düşünür. 
Bu konuşmanızı bu bakımdan not ediyorum. Ya
ni böyle bir şey yok; fakat oradaki binaların 
korunması bakımından görevine zarar gelmiye-
cek bir birliğin orada bulunması icabederse Ge
nelkurmay bunu düşünür; bu konuşmanızı not 
etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Te
şekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Başkaca soru yoktur, buyurun 
Sayın Bakan. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Son söz Sayın Hüseyin Yenipmar'ındır, bu
yurunuz efendim. Saat : 20,04. 

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

Millî Savunma Bakanlığının 1971 malî yılı 
Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Devamlı bir barışın temin edilemediği bir 
dönemde ve jeopolitik durumu itibariyle de kri
tik bir bölgedeyiz. Bu nedenlerle, her an ve 
her zaman güçlü bir orduya sahibolmak mecbu
riyetindeyiz. Tarihi gerçekler, her geçen gün 
bizim daha güçlü ve kuvvetli olmamızı gerekti
rir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

İkinci Cihan Harbini mütaakıp Rusya'nın 
Avrupa'yı tedidetmesi, Çekoslovakya'yı işgali ve 
bizimle olan anlaşmaları bozarak, toprak ve Bo
ğazlarda üs talebetmesi sonucu, Türkiye ko
lektif savunma sistemini benimsemeye ve NATO'-
ya girmeye mecbur olmuştur ve bu tehditler de-

— 636 — 



M. Meclisi B : 53 19 . 2 . 1971 O : 2 

vam ettiği sürece de millî savunmamızın bir ge
reği olarak da devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Geçmiş tarihi olaylar ve tecrübelerden son
ra, kanım odur ki, Türkiye ortak güvenlik sağ
layıcı ittifakları dışında, ulusal savunma stra
tejisi ve politikası takibetmek zorunluğunda-
dır. Bugün bunun böyle olduğunu görmek, cid
den memnuniyet verici görülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 

Hak daima kuvvetindir. Millî savunma güç
leri yeterli olmıyan milletler, kendilerini diğer 
milletlere kabul ettiremezler. Bu bakımdan 
Türkiye, ister NATO da, ister CENTO da olsun 
veya olmasın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sa
vunma gücünü artırmak zorundadır. Ulusal sa
vunmamızın geniş ölçüde ulusal ekonomiye ve 
sanayiye dayanması gerekir, özellikle ağır sa
nayi, elektronik sanayi ve gemi yapımı gelişti
rilmelidir. Bu sahada çalışmaların olduğunu 
Sayın Bakanın ifadeleriyle öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bu durum memnuniyetimizi muciptir. 

Kalkınma plânlarımızın başlıca hedeflerinden 
biri de, ağır sanayiin kurulup geliştirilmesi ve 
ulusal savunmamızın ihtiyaçlarını her bakım
dan sağlıyabilecek bir seviyeye ulaşmasını temin 
olmalıdır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin, çağın savaş ve savun
ma teknolojisindeki gelişmeye uygun olarak 
yetiştirilmeleri, eğitilmeleri birinci derecede ele 
alınacak bir konu olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 

Konuşmamın bu kısmında bâzı dilek ve te
mennilerimi arz etmek isterim. 

Belirli kaynaklarca beslenen ve maksatlı ola
rak yayılmak istenen asker - sivil farkı ve özel
likle asker fobisinin millî gücü zedeliyeceği ka
nısındayım. Oysa M, Türk Ordusu, işçisi, köy
lüsü, öğretmeni, memuru, gençliği ve tüm hal-
kiyle bir bütündür. Bu konuda çok hassas ol
mamız ve yurt düşmanlarına fırsat vermememiz 
gerekir. 

Ordumuzun iyi bir iaşe sistemine girmesi za
ruridir. 

Askerî hastanelerin çalışmalarını takdirle 
karşılamak gerek. Ancak yurt sathındaki bu 
hastanelerden fakir halkın da yeterince yarar
lanması sağlanmalıdır. 

Hudut karakollarımızın yabancı karakollara 
karşı daha iyi bir hale sokulması zorunludur. 

Millî Savunma yurtlarının üniversitelerin 
bulunduğu bütün bölgelerde açılması ve emekli 
subay çocuklarının da bu yurtlardan yararlan
ması sağlanmalıdır. 

1971 yılı Bütçesinin memleketimize ve Şanlı 
Ordumuza yararlı olmasını diler, Yüce Heyete 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşmelerin kifayetini teklif ederim. 

Kâzum Uysal 
Afyon Karahisar 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde yeteri 
kadar konuşma yapılmış, konu aydınlanmıştır. 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Hanağası, buyurunuz efendim. 

Sayın Hanağası, kısaca lütfedin de Umumi 
Heyetin arzusuna uymuş olalım efendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, emirlerinize uyacağım. 

BAŞKAN — Estağfurullah... 
HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) —Sa

yın arkadaşlarım;1 

Kulağıma çalındı; gruplar arasında özel bir 
anlaşma ile, grupların dışında dört tane millet
vekili konuştuktan sonra ancak yeterlik öner
gesi verilsin, diye bir anlaşmaya varıldığı tara
fımdan özel olarak duyuldu, bununla beraber 
buna itibar edilmedi. 

Biliyorsunuz ki, Yüce Türk Ulusunun ve 
aziz Türk Vatanının savunmasiyle ve Türkiye 
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Cumhuriyetinin bekasiyle direkt sorumlu ve gö
revli bir Bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. 

Burada bu önergeye itibar etmek demek, ge
çen yıl benim gibi birçok sayın üyelerin dile ge
tirip, dileklerde bulunduğu konuların hangileri
nin ne safhaya getirildiği yahut getirilmediği 
hakkındaki hususların açıklanmasına fırsat ver
memek demektir. 

Eğer bu önergeye itibar etmezseniz; bugün 
yüksek mevki, makam ve rütbelerde bulunan 
sayın kişiler, bir gün bir sivil giysi içerisinde 
kıravatlannı taktıklarında kendilerinden daha 
evvel aynı mevkilerde, aynı şerefle aynı hizmet
leri görmüş olanların bir kenara nasıl itildik
leri ve onlara gerekli itibar ve ilginin gösteril
mediği hakkındaki duygu ve görgülerimizi bu
rada dile getireceğiz. 

Şayet bu önergeyi lütfeder de reddederseniz, 
Türk Ordusunda, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki 
görevli doktor, veteriner, diş hekimi ve müma
sili teknik uzman personelin, dengi sivil sektör-
dekilerle aynı seviyeye getirilip getirilmediği 
hususundaki temennilerimiz karşısında her han
gi bir yapıcı teşebbüse ve olumlu sonuca varıl
ma yönünde bir gayret sarf edilip edilmediğini 
de belirtmek fırsatını bulacağız. 

Keza, medeni, gelişmiş ülkelerdeki orduların 
en geri derecedeki bir ordu evi seviyesinde ordu 
evlerimizin birçoğunun bulunmadığını ve bura
da sayısı çok himaye gören erlerin görevlendi
rildiğini ve bunların Millî Savunma Bütçesine 
bir külfet teşkil ettiğini, şayet bu tesislerin 
mümkünse bir sivil işletmeciliğe devri suretiy
le belki daha faydalı olacağı hususunun da ileti 
sürülebilecek noktaları olduğunu dile getirece
ğiz. 

Keza, sayın arkadaşlarım, kurmay binbaşı
lıktan orgeneralliğe yaklaşmış olduğu bir süre 
içerisinde ancak iki yıllık bir Ikıta hizmetiyle 
yüksek stratejik komuta mevkilerine gelecek 
olan şahısların, bu durum ve tutumla; yani 
her yerin kıta sayılması suretiyle ilerde mem
leket ve yurt savunması yönünden, belki de sa
kıncalı sonuçlar meydana gelebileceğinden bah-
sebeoeğiz. 

Yine, yabancı güçlü ve Batı ordularının ken
di karakteristik yapı ve bünyelerine uygun 
eğitim merkezleri, istihbarat okulları, NBC okul

ları gibi okulların, bizim bünyemizde daha 
başka yararlı bir uygulama şeklinin olabileceği
ni arz edeceğiz. 

Keza, taklitçilik nedeniyle, mazisi köklü ve 
çok derinde olan şanlı Türk Ordusunun görenek
lerini, müşahedelerini ve tecrübelerini bir ta
rafa atıp, pentonik tümeni bünyemize aldığı
mızı ve bilâhara bundan dönüp üçlü tümeni uy
gulamaya başladığımızı ve keza, uçaksavar te
sislerini ve çelik namlularını fabrikalarda kes
tirip, imha edip depolarda, ardiyelerde külçe 
demir halinde sattırdığımızı ve akabinde de bu
gün yeniden uçaksavar birliklerimizi kurduğu
muzu .arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, lütfedip bağ
layın efendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Sayın arkadaşlarım, biliyorum konuşturmı-
yacaksmız; fakat ben de her arkadaşımın fay
dalandığı çok saygılı bulunduğumuz İçtüzüğü
müzün bu maddesinden yararlanmaya çalışıyo
rum. (Gülüşmeler) Ve nihayet aziz arkadaşla
rım, Yüksek Askerî Şûra gündemlerinin dai
ma iki tane demirbaş maddesinin bulunduğunu, 
bunların bir tanesinin, üst kademedeki komu
tanların kendi durumlarını daha garantiye bağ
layıcı daima tedbirler düşündüğüne dair mad
denin baş maddeyi aldığını ve arkasından da, 
daima kıyafet kararnamesindeki değişikliklere 
ait 82 nci maddenin demirbaş maddesi olduğunu 
ve yabancı memleket müzelerinde Türk Ordusu
nun kıyafeti söz konusu olduğu zaman, haki 
renkte bir top kumaş ve üzerinde bir makasın 
bulunduğundan söz edecektik. 

BAŞKAN Sayın Hanağası, lütfediniz 
bağlayınız efendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Sayın arkadaşlarım ve nihayet, çok hassas 
bir konu olarak, yüksek bir kuruluş olan Millî 
Güvenlik Kurulu kararının bir sokak başında, 
bir televizyon görüntüsünde kamu oyuna duyu
mlusundan söz edecektik. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçesi 
kanun tasarısı açık oylamasının sonuçlarım arz 
ediyorum: 

Oylamaya 227 sayın üye katılmış, 162 kabul, 
64 ret ve 1 çekinser oy kullanılmış, tasarı ka
nunlaşmıştır. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

B — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 

(A/1) €ari Harcamaları 

IBöIüm Lira 

11.000 ödenekler 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 4 104 826 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 067 402 951 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

14.000 Hizmet giderleri 8 936 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

15.000 Kurum giderleri 4 529 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 49 472 001 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişjtlir. 

17.000 Savunma Enfrastrüktür hiz
metleri 326 233 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

(A/2) Yatırım Ihar camiaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

600 002 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 72 022 005 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
ve onananları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkil ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 16.309 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 37 334 000 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 İSosyal transferler 1 607 000 
BAŞKAN — Kabul ödenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığının 
1971 yılı Bütçesi Kanun tasarısı Meclisimizce 
kabul edilerek kanunlaşmış bulunmaktadır. 
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III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Gruplar temsilcilerinin, Türkiye'mizin 
ve demokratik rejimimizin sanlı bekçisi Kahra
man Ordumuza Millet Meclisinin sevgi ve şük
ranlarının iletilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, arz ediyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 

Türkiye'mizin ve demokratik rejimimizin 
şanlı bekçisi Kahraman Ordumuza Millet Mec
lisinin sevgi ve şükranlarının iletilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 
ibrahim Aytaç Necdet Uğur 

Demokratik Parti Grup 
Başkanvekili 
Vedat önsal 

M. G. P. Grup 
Başkanvekili Y. 

Hasan Tosyalı 

(Alkışlar.) 
BAŞKAN — Başkanlıkça gereği yerine geti

rilecektir efendim. 
Millî Savunma Bakanlığı 1971 yılı bütçesi

nin milletimize, memleketimize, şanlı ve Kahra
man Ordumuza ve Millî Savunma Bakanlığının 
değerli mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. (Alkışlar.) 

Birleşimi, 20 Şubat 1971 Cumartesi günü 
saat 9,00 da toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,20 

«•M» 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen oyların sonucu, 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 89 

Kabul edenler : 70 
Reddedenler : 18 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 357 

Açık üyeılMer : 4 

ADANA 
Cevklet Akçalı 
Ali Oavit OraJl 

ADIYAMAN 
M. Zefei Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Günıgöır 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
îsımet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
M. Şükrü Çavdaroğhı 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevrut Yılmaz 

[Kabul 
BİTLİS 

Zeynel Abidin inan 
BURDUR 

Mehmet özbey 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Barlas Kümtay 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isımıet Angı 
M. Şemsettin Sönmez 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Naime İkbal To'kgöz 

edenler] 
IZMÎR 

Mustafa Akan 
Münir Daldal 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
ismail Hakkı Alaea 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kema'l Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çanikçı 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Vefa Tanır 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 

Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİVAS 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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ANKARA 
İbrahim Cüceoğlu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇORUM 
Cahit Angın 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

S*puet Güldoğaa 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırımı 
GİRESUN 

Abdullah İzmen 
İZMİR 

İhsan Gürsan 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

[Çekinser] 
KONYA 

Baha Müderrisoğlu 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

SAKARYA 
M Vedat önsal J.T.L. T V V A U ı l ı \ _ / X A * J C İ J . 

TEKİRDAĞ 

Orhaın Öztrak 

UŞAK 
Adil Turan 

Yekûn 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen ofylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih. Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali CaviU Ora! 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Mehımet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Haımıdi Hamaımıcıoğlu 
Ali İhsanı Ululbaihgî 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 162 
Reddedenler : 64 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 219 

Açık üyeiiMOT : 4 

Hasan Ali Gülcan 
ARTVİN 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldean 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osman Tan 

BitLECtK 
Şadı Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BÎTLÎS 
Zeynel Abidiın İnan 

BOLU 
Nihat Bayramıoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıu 
Mehmet özabey 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Kemal Bağcıoğlu 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazııu Dağlı 
Nurettin Ok ' 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Abduırrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslam 
Fuat Avcı 
Mehmıet Emin Durul 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELAZIÖ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septîoğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışmıan 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sutta. KaracaşeMr 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Lütf i Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet -Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

ÎÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
ismail Hakkı Tekmel 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Alküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman YeJteikin 
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KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş. 

KONYA 
Sezai Ergim 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

ADANA 
Fazıl Güleç 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

ANKARA 
Orhan Birgit 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışı]? 

BOLU 
Kemal Deımir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğltı 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpali 
Veli Bakirli 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratboğlu 

NlĞDE 
M. Naci Çerezci 

H. Avni Kavurtmacıoğlu; 
Haydar Özalp 

ORDU 
Hamdi Mağden 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğiu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Hassan Değer 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sanıet Güldoğan 
Hayrettin Hanağaa 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverda. 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Ferruh Bazbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 

İZMİR 
Şeref Balkşik 
öoşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Mustafa Kulbilay Imer 
1. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erfbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaaova 

TUNCELİ 
Kenan Arad 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Vöhbi Melik 

UŞAK 
Orhan Deoıgıiız 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
öahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

Ali Döğerli 
MUS 

Nermin Neftçi 
NİĞDE 

M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın öztrak 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELt 
Hüseyiaı Yenipmar 

URFA 
Necati Aksıoy ( ' 

644 — 



M. Meclisi B : 53 19 . 2 . 1971 0 : 2 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

ismail Arar 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Ali Kuza Güllüoğlu 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkes. 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAB 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin BaJksüt 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer E \en 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemail Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhanlgil 
(Rşk.V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Öilhat Bilgettıan 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
K^mal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Aıbdıüllâtlif Enjsıaröıoğlu 

EDÎRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Savın 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Rasdm CÜnisli 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz (B.) 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
1. Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah tzmen 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
(Bsk. V.) 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Sülevman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Sadettin Bilgiç 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
ibrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 

Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
Naime Ik'ba.1 Tok göz 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğuır 
Reşit Ülker 
Mehmet Yandımcı 
Lelbit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettlin Asutay 
İ/L. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasd Osma 
Akın özdemir 
Keımal önder 
Ali Nalkâ Üner 

KARS 
Veyis Koçulu 
(t) 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Metanet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afcsoy 
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KOCAELİ 
Cevaıt Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaış 
Necmettin Eribaifcan 
İhsan; Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
tlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

MAKAS 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu f 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nnri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 

Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
( İ Ü . ) 
Hüseyin Özalp (B.) 

SÎİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözıeri (İ.) 

TOKA^ 
Hüseyin Abbas 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

[Açtk üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birdnciioğlu 
(B.) 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzusner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçıilıi 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(I.Ü.) 

YOZGAT 
îsmalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülenıt Ecevit 
Ahmet Güner 
S. Tekin Müftüoğlu 

» e - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

53 NÖÜ BÖûLEŞÎM 

19 . S . 191711 Cuma 

Saat : ;9,00 

A ,- BAŞKANLIK: IDİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - tftKİNCÎ DEFA 'OYA (KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, (GENSORULAR! VE (GENEL 

GÖRÜŞLER 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İ Ş L E R 

IV 
A ,- HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERİLEN I I Ş L E R 
IB - TÜZÜK GEREĞİNCE BIÎR 'DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — '1971 yıli (Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karıma Komisyonu raporu ille 19!7Î1 yılı 
Bütçe kanunu taranışımda yapılan değişikliğe 
dair 'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
^e Bütçe Karma Komisyonu 'raporu (Millet 
Meclisi. 1/3186; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
;(Millet Meclisiı (S. Sayısı *: 257; Cumhuriyet Se
natosu! S. Sayısı •: 11481) ('Dağıtma tarihi : 
112.12..1971) 

X 2. — Bıedem (Tterfoiyesi' (Genel Müdürlüğü 
19171 yıllı Bütçe (kanunu tasansı v>e Bütçe (Karma 
Komisyonu raporuna ıdair Cumhuriyet Senatosu 
rve Bütçe Karma Komisyonu (başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Sıe-
ımatosu Ü/1103) ı(MMet Meclisi İS. (Sayısı •: 26ü; 
Cumhuriyet Senatosu iS. (Sayısı, <: 1483) (Dağıt
ma tarihi : '12.2.1971) 

X 13. — Vakıflar IGemel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe 'kamumu tasarısı ive Bütçe Kartana Koimiis-
yonu raporuma dıair Cumlhuriyet (Senatosu vıe 
Bütçe Karma Komisyonu (başkanlıkları tezkeıre-
leri (Millet Meclîsi 11/401; Cumhuriyet Senato

su 1/1154) .(Millet (Meclisi İSJSayıisı: )260; O t o -
huriyet Senatosu IS. Sayısı: 1496) (Dağıtma tas
rihi : 12.2.1971) 

X 4. — Ankara tlmiveraitesi 1971 yılı Butu 
>çe kamumu tasarısı 've Bütçe Karmıa KornıisyomU' 
raporuna (dair Cumlhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/387; Cumlhuriyet Senatosu 
1/1160) (Millet Meolnaiı ıS. Sayısı : (265; Cumu 
huriyet Senatosu İS. Bayisi : 1482) (Dağıtma ta
rihi : (12.2.1971) 

X ' 5 . — Ege Üniversitesi 19171 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve uBütçe Karma Komisyonu 
raporuma ıdair Cumlhuriyet ISeniatasu ve Bütçe 
Kartma Komisyonu1 (başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet Setnatosu 
1/1199) (MiHet (Meclisi S. Sayısı •: 2'6(6; ıGuimto-
ırîyet Senatosu (S. ISayısı : 1487) (Dağıtma ta^ 
rihi :,12J2.1971) 

X '6. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Ikanumu ta samı v>e Bütçe Karma Komuisı-
yomu raporuna dair Ouimlhuriiyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu BaışkanlıMan tezke
releri (Millet (Meclisi 1/3931; Cumhuriyet Se-
matosu ,1/11(61) (Millet Meclisi S. Sayısı : 2163i; 
Cumhuriyet Senatosu S. (Sayısı' : 1408) {Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 .1971) 

X 7. — iktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri 1971 yılı Bütçe kamumu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuma dair Cumhuriyet 
Senatosu we Bütçe Karma Koımisyomu Baştoam-
lıkları tezkereleri' (Millet Meclisi 1/3197; Cum
huriyet Senatosu 1/1162) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 1264; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1492) (Dağıtma tarihi : 12.2.1971) 

X '8. — iîstanlbul Üniversitesi '1971 yılı Büt
çe kanlnu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuma dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıklan teskereleri 
(MdıHet Meclisi' 1/395; Cumhuriyet Senatosu 



1/1(1157) (Millet Meclisi İS. Sayısı ': BBtf; Cumu 
Ihuriyet Senatosu IS. Sayısı : 14190) (Dağıtma 
tarihi : 1 2 . 2.1971) 

X 0. — listanlbul (Tektnik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Ikanunu ıtasarasi' v̂e Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karıma Komisyonu Başlkanılıklıarı tezke
releri '(Millet -Meclisi 1/3(916; Cuimihuriyet Se
natosu 1/1158.) '(Millet Meclisi S. Sayısı : Ö02; 

Cumhuriyet Senatosu S, Bayisi c 114911) (Dağıtı
ma tarihi : 12 . '2 .119171) 

X 10. <— 'Devlet ISu 'İşleri (Genel Müdürlüğü 
11971 yılı Bütçe Ikanunu Itaisamsı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuma dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu BaışIkanMdarı 
tezkereleri '(Mfliet Meclisi 1/300; Cumhuriyet 
Senatosu 1/llGö) (Millet Meclfei S. Sayısı: 208; 
Cumhuriyet Senatosu IS. (Sayısı : 114185) (Dağıt
ma 'tarihi : 12.2.10171) 

X 11. — Karayolları Cenel Müdürlüğü 1071 
yılı Bütçe 'kanunu tasarısı ve 10711 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum-
ıhuıriyet Senatosu Başkanlığı teızkereısi ve Bütçe 
Kanma Komisyonu ıraporu (Millet Meclisi 1/318(9 ; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1155) (Millet Meclisi 
IS. -Sayısı : 2(71; Cumhuriyet Senatosu IS. (Sayısı : 
14J9'3) '(Dağıtana ıtarflhi :12J2.1071) 

X 12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 10l71 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri •(Millet IMecllisâ 1/394; Cuımjhu-
rijyet Senatosu 1/1156') (Millet Meclisi S. Sa
yısı : (250ı; Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 
1489) (Dağıtma tarihli c 12J2.1071) 

X 13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/400; Cum
huriyet Senatosu 1/1108) (Millet Meclisi S. 

Sayısı : $713; CumJhuriyet ISetaıaitosu IS. Sayısı : 
1495) (Dağıtma tarihi : 12:2.107!) 

X 14. — Devlet Üre tae Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe (kanunu tasarısı ve 
1071 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapıdan de
ğişikliğe 'dair Cuimhurilyet Senatosu Başkanlığı 
teskeresi ve Bütçe Kajrmıa Komisyonu raporu 
'(Millet (Meclisi 1/3191; Cuınhuriiyeıt Senatosu 
1/1105) (Millet Meclisi S. Sayısı •: 270; Cumhur 
rilyet Senatosu S. Sayısı •: 1486) ((Dağıtma ta
rihi :,12.!2.10,71) 

X 15. — Onman 'Genel Müdürlüğü 10171 yılı 
Bütçe Ikanunu tasarısı ve! Bütçe Karma Komis
yonu raporuma dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları teızke^ 
rederi (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Sena-
itosu 1/1189) (MMıet Meclisi S. Sayısı : '258; 
Culmhuriyet Senatosu 'S. ISayıısı : 14194) (Dağılt-
ma tarihi : i;2.'2.1071) 

X 16. — Devlet Hava Meydandan %lietmesi 
Cenel Müdürlüğü lOTl yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 19171 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı teskeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Milılet Meclisi 1/380; 'Cumhuriyet Se* 
naJtosu 1/1H64) (Millet Meclisi S. Sayısı : 272; 
Culmhuriyet Senatosu S. Sayısı : 11(4184) (Dağıt
ma tarihi : 12,2,10171) 

X17. — Petrol Dairesi Başkanlığı '1971 yı
lı (Bütçe 'kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko>-

misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkılaın teiz-
Ikerdori (Millet Meclisi 1/4012; Cumhuriyet Se-
nato'su 1/1167) (Millet Meclisi S. Sayısı : '21619; 
Cumhuriyet Senatosu İS. Sayısı : 14017) {Dağıt
ma tarihi :iaj2;ll&71) 

V 
M DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 

B - BİRİNCİ ( G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 
İŞLER 



Dönem : 3 A A A 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z Ö U 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/401; C. 

Senatosu 1/1154) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1490) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 .1.1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
. Sayı: 10983 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 6 . 1 . 1971 gün ve 1/401 - 79 sayılı yasınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 .1.1971 tarihli 31 nci Birleşiminde Aynen kabul 

olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy neticesi (134) 
Kabul 128 
2tar f 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/401 G.S. 1/1154 
No. : 76 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1971 tariMa. 31 nci Birleşimimde aynen kabul 
edıilen (Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe (kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ilişik alarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
(Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Rize Milletvekili 
Erol Akçal 

•»«v •java^ı 




