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da konuşan Hatay Üyesi Mustafa Deli-
veli'nin şahsını istihdaf eden konuşmalara 
dair demeci. 60:61 

2. — Tokat Üyesi Zihni Betil, seçim
le ilgili kanunların bâzı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyo
na, ilgili komisyonlarca yapılan üye seçi
minin tâyin suretiyle yapıldığına ve bu
nun içtüzük hükümlerine uymadığına dair 
demeci. 61:63 

3. — Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun; Tabiî Üye Mucip Atak-
lı'nm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması ile ilgili rapor münasebetiyle şah
sı ve kürsüde kendisini müdafaa imkânı-

Sayfa 
na sahip bulunmıyan bir komutan hakkın
daki beyanlarına cevabi demeci. 63:64 

4,. — Aydın Üyesi Osman Saim Sarı
göllü'nün; Tokat Üyesi Zihni Betil'in, se
çimle ilgili kanunların bâzı maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayı
lı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyo
na üye seçiminin tâyin suretiyle yapıldı
ğına dair konuşmasına cevabı. 64:66 

5. — Çanakkale Üyesi Nahit Altan'm, 
seçimle ilgili kanunların bâzı maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayı
lı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon 
hakkındaki konuşmalara dair demeci. 66:68 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 68 

1. — Merhum İzmir Üyesi İzzet Bi
rana'dan boşalan içişleri Komisyonu üye
liğine Kırşehir Üyesi Ali Rıza Ulusman'ın. 
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aday gösterildiğine dair Adalet Partisi 
Grupu Başkanlığı tezkeresi. 68 

2. — Araya Kurban Bayramının da gir
mesi nazara alınarak, 12 Mart 1968 günün
den geçerli olmak üzere, C. Senatosu Ge
nel Kurul toplantılarına 19 Mart 1968 gü
nüne kadar ara verilmesine dair önerge 68 

G. GÖBÜSÜLEN İSLER 68 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mucip Ataklı'nm, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/516) 
(S. Sayısı : 1111) 68:76 

2. — Mehmedoğlu Murat, Çalışkan'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına dair kanım teklifinin reddine dair 
Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporunun Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/302, C. Se
natosu 2/236) (S. Sayısı : 1113) 76:77 

3. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim, Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/380; Cumhuriyet Senatosu 1/871) 
(S. Sayısı : 1103) 77:83 

4. — 5434 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 2/295: Cumhuriyet Senatosu 
2/238) (S. Sayısı : 1114) 83:84 

5. — Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/398; Cumhuriyet 
Senatosu 1/873) (S. Sayısı : 1104) 84:86,90:91 

6. — İşçilerin İyonizan Radyasyonlara 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/342; 
Cumhuriyet Senatosu 1/840) (S. Sayısı : 
1106) 86:88,92:93 

7. — İstanbul Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/387; Cumhuriyet Senatosu 1/872) 
(S. Sayısı : 1108) 88 

DÜZELTİS 89 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveli; beş tabiî üye
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile 
ilgili rapor münasebetiyle geçen birleşimde yap
tığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını beyanla 
bâzı açıklamalarda bulundu. 

Konya Üyesi Sedat Çumralı; Konya'daki sel 
felâketinin her gün biraz daha genişlediğini, ba

rajların durumunun tehlikeli bir hale girdiğini, 
Hükümetçe bâzı tedbirler alınmış ise de araç ve 
gereç bakımından bu tedbirlerin takviyesi ge
rektiğini bildirdi. 

İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu; 
Konya bölgesinde 35 yıldan beri bu derece ya
ğış olmadığını, tehlike melhuz olan bâzı köyle-
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rin boşaltıldığını, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı ile İmar ve îskân Bakanlığınca bâzı 
tedbirler alındığını ve bunlara devam olunaca
ğını bildirdi. 

Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okullar 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının ,Komisyon 
çalışmalarının bir ay uzatılmasına dair önerge
si okundu, kabul olundu. 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üze
re, ilgili komisyonlardan dokuzar üye alınmak 
suretiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına dair 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in önergesi okun
du ve kabul edildi. 

Tasarılar 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 3/702; 
Cumhuriyet Senatosu 1/887) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet P^eclisi 3/634, 1/221; Cum
huriyet Senatosu 1/888) (Bütçe ve Plân Komis
yonuna) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 3/771, 1/175; Cumhuriyet Senatosu 
1/889) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Mucip 
Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai 
O'Kan, Mehmet Şükran Özkaya'nın yasama do.-
kunulmazlıklarmın kaldırılması hakkındaki 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu, üzerinde cereyan eden uzun 
görüşmelerden sonra, komisyona geriverildi. 

7 Mart 1968 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,22 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Fikret Turhangil Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

4. — Orman Genel Müdürlüğünün 1964 yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 3/772, 1/170; 
Cumhuriyet Senatosu 1/890) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

Teklifler 
5. — 5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci 

maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddedilen met
ni (Miilet Meclisi 2 /41; Cumhuriyet Senatosu 
2/240) (İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 

6. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fen 
İşleri Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları bilan
çolarının onanmasına dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 3/411, 3/565; Cumhuriyet Senatosu 2/241) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

S" E 2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Mehmet Çamlıca (Kastamonu). 

BAŞKAN — 40 ncı birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş
melere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — istanbul Üyesi Ekrem Özden'in, geçen 
birleşimde geçen tutanak hakkında konuşan Ha
tay Üyesi Mustafa Deliveli'nin şahsını istihdaf 
eden konuşmalara dair demeci. 

BAŞKAN — Geçen tutanak hakkında Sayın 
Özden söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Senatonun değerli üyeleri; Salı günü ya
pılan Senatomuz toplantısında eski tutanaklar 
hakkında söz alan Sayın Senatör Mustafa De-
liveli, şahsımı hedef tutarak bâzı sözler sarf 
etmiştir. Büyük bir hınç içinde pervasızca görü
şüp şahsiyet yapan bu kimsenin bu kürsüde 
düştüğü seviyeye asla inmek istemiyorum. An
cak bu mütalâaları dinledikten ve taşkın ha
reketleri müşahade ettikten sonra, Sayın Delive-
li'nin, neden dolayı bu soyadını aldığım anla
mış bulunuyorum. Böyle gruplara, şahıslara sal
dırmanın mânası, pek güzel beliriyor. Bu şekil
de davranmaların hiçbir faydası yoktur. Üste
lik Senatonun karışması ve efkârın bulanması 
dolayısiyle rejimin sarsılmasına sebebiyet veril
miş olunuyor. Şu bir birimize düşmekten hiç 
olmazsa bu Yüksek Senatoda vaz geçsek ne olur
du? Millet bir rahat nefes alacaktır. Aksini yap
mak, teşvik etmek, Anayasa müesseselerine hü
cum etmek cemiyete ciddî zararlar vermektedir. 
Memleket idaresinin el birliği ve kardeşlik his
leri içerisinde yürütülmesi daima mümkün iken, 
böyle bir işe yaramıyan atakların ve durup du
rurken meselelerin şahsileştirilmesinde umumi 
bir menfaat tasavvur edilmez. Biz bura da 
âmmeyi ilgilendiren meselelerle meşgul olma

lıyız. Dedikodularla değil, jurnalcılıklarla de
ğil Hemen şunu ifade etmek isterim ki ben, bir 
musahabe esnasında böyle bir söz sarf etmiş 
değilim. Etmeme de imkân yoktur. Bunu tav
zih etmek isterim. Maksadınızı ve tertibinizi an
lıyorum. Siz adam yemeye çalışıyorsunuz, ama 
ben size katı gelirim, boğazınızda kalırım. Siz 
ne ses verirseniz veriniz, kervan yürüyecektir 
beyler, bunu iyi biliniz. 

Bâzı arkadaşlar bilhassa Sayın Ege hâdise
leri yanlış dile getirmiştir. Ben kendilerinden 
soruyorum, hâdiselere kim sebebiyet vermiştir? 
Grupları bir birine karıştıran kimlerdir? Bunlar 
zabıtlarda apaçık yazılıdır. «Anayasanın tanıdı
ğı müesseseleri tanımıyorum, millet tanımıyor» 
denirse burada durum ne olur? Bu bir fikir ileri 
sürme hâdisesi değildir, filvaki fikir hürriyeti 
bir haktır. Fakat bu şekli beyan, hakkın suisti-
malidir. Anayasanın tadili mümkündür, şartlar 
tekevvün ettiği, aded taazzuv ettiği zaman bu 
olur. Bunun münakaşası daima yapılır. Fakat 
burada kin, galiz ve intikam hisleri içinde değiL 
bu akıllıca ve ilmî esaslar içinde zamanla halle
dilir. 

Burada 9 subay dâvasında, muhbirden bah
seden ve muhbirin deli olduğunu iddia eden ar
kadaşlar bulundu. Bu dâvanın başından sonuna 
kadar bulunmuş bir müdafi avukat olarak ifade 
edeyim ki, bu sözler de yanlıştır. Kasten söy
lenmiştir. Hükümeti devirmek sabit olmamış, 
olamamış ve muhbir askerî mahkemece mahkûm 
edilmiş ve kendisinin ehliyeti cezaiyesi tam ol
duğu da sabit olmuştur. Bilinmiyen meseleler 
buraya getirilmemelidir. Bu kürsüde böyle söz-
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İer sarf edilmemelidir saygılarımı sunarım. 
(C. H, P. sıralarından alkışlar). 

2. — Tokat Üyesi Zihni Betü'in; seçimle il
gili kanunların bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması ve 306 sayılı Milletvekili Serimi Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısını görüşmek üzere kurulan Gerici Komis
yona, ilgili komisyonlarca yapılan üye seçiminin 
tâyin suretiyle yapıldığına ve bunun İçtüzük hü
kümlerine uymadığına dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Betil, gündem dışı zaptı 
sabık hakkında buyurun. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, 5 Mart 1968 Salı günü saat 15 te başlı-
yan Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu birle
şiminin tutanağı üzerinde maruzatta bulunmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Mâruzâtımın konusu Secim kanunu tasarısı
nı görüşmek üzere teşkili o birleşimde kararlaş
tırılmış bulunan Geçici Komisj^onun teşkil tar
dıdır. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Büyük 
Millet Meclisi ve Meclisler çalışmalarını kendi 
yaptıkları içtüzüklerin hükümlerine göre yürü
türler. İçtüzük hükümleri siyasi parti grupları
nın Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katılmalarını sağlıyacak yolda düzen
lenir. Anayasamızın 85 nci maddesi, komisyon
ların teşkili konusunda yüksek huzurunuzda 
tekrarladığım bu hükmü ihtiva etmektedir. Sa
yın Adalet Bakanının bir önergesi okundu, Sa
yın Adalet Bakanı bu önergesinde Anayasa ve 
Adalet Komisyonu ile İçişleri komisyonlarından 
seçilecek 9 ar üyeden kurulu geçici bir komis
yon kurulmasını teklif etmişti. Cumhuriyet Se
natosu Yüksek Genel Kurulu da bu önergeyi 
tasvibeylemişti. Bu kararın uygulanabilmesi için 
İçtüzük hükümlerine göre Anayasa ve Adalet 
Komisyonu ile İçişleri Komisyonunun ayrı ayrı 
toplanarak üyeleri arasından Geçici Komisyona 
katılacak dokuzar üyeyi seçmesi gerekirdi. 
Bendeniz Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
üyesiyim. Anayasa ve Adalet Komisyonu 5 Mart 
1968 Salı günü toplanmadı. Saat 17 sıralarında 
ogünkü birleşimi yöneten Baskanvekili Sayın 
Fikret Turhangil burada gerek Anayasa ve 
Adalet Komisyonu tarafından, gerekse İçişleri 
Komisyonu tarafından seçilmesi gereken doku
zar üyenin seçilmiş olduklarını ve adlarını bil-
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diren tezkereler okudu. Bunun üzerine Cum
huriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Nüvit 
Yetkin söz alarak; ben İçişleri Komisyonu üye
siyim, komisyon toplanıp seçim yapmadı, kim
senin haberi yok, bu usulsüzdür demiştir. Ben
deniz de Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi 
olduğum bu komisyonun da o gün toplanarak 
üyeleri arasından seçmesi lâzımgelen 9 kişiyi 
seçmediğini demin arz ettim. Savın Nüvit Yet
k in in bu maruzatı üzerine Sayın Baskanvekili 
Fikret Turhangil; «Ben Genel Kuruldan tas
vip istemiyorum, keyfiyeti bilgiye sunuyorum» 
demek zorunluğunda kalmıştır. Secim tasarısını 
görüşmek üzere teşkilini kararlaştırmış bulun
duğumuz Geçici Komisyona Anayasa ve Adalet 
Komisyonunca bu komisyon üyeleri arasından 
seçilmesi lâzımgelen dokuz kişiyi bu komisyon 
toplanarak seçmemiştir. Bu komisyonun başka
nı tâyin etmiştir. Keza İçişleri Komisyonu tara
fından ve bu komisyon üyeleri arasından seçil
mesi lâzımgelen dokuz kişiyi de bu komisyon 
toplanarak seçmemiştir. Bu komisyonun başkanı 
seçmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, geçmişte de Geçici 
Komisyon teşkilinin kararlaştırıldığı oldu ve o 
komisyonlara seçilecek üyeleri bir liste halinde 
ilgili komisyon başkanlarının tesbit ettiği ve 
binaenaleyh bir teamül husule geldiği düşünce
sinde olduğu cevabını, Sayın Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanından, kendisinin şifahi vâki 
izahı üzerine, aldım. 

Muhterem arkadaşlar; kanunun, İçtüzüğün 
ve öteki çeşit mevzuatın sarih hüküm ihtiva 
ettiği ahvalde teamüle yer yoktur. Teamül, an
cak, mevzuatın sarih hükümler tesis etmediği 
ahvâlde teessüs edebilir. Şayet geçmişte ilgili 
komisyonlar tarafından seçilmesi lâzımgelen ge
çici komisyona katılacak üyeler, ilgili komis
yonlarca seçilmeyip o komisyonların başkanla
rı tarafından tâyin suretiyle tesbit edilmiş ise 
buna teamül demeye imkân yoktur. Bâtıl ma-
kisun aleyh olamaz. Bâtıl olan şey, yüz kere 
tekrarlanmış olsa dahi gene bâtıldır, içtüzüğün 
19 ncu maddesi sarihtir ve Cumhuriyet Senato
su Sayın Genel Kurulu 5 Mart 1968 tarihli Bir
leşimde Anayasa ve Adalet Komisyonu Başka
nı ile İçişleri Komisyonu Başkanı tarafından 
ve o komisyon üyelerinden seçilecek 9 kişiden 
bir geçici komisyon kurulmasını karar altına 
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almamıştır. Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru- j 
lunun oylariyle tasvibettiği önergede de bu ge
çici komisyona katılacak 9 ar kişiyi Anayasa 
ve Adalet Komisyonu ile İçişleri Komisyonu 
başkanlarının seçmesi teklif edilmemiştir. Bu 
komisyonlardan seçilecek 9 ar üyeden kurulu 
bir geçici komisyon kurulması teklif edilmiş
tir. Binaenaleyh, oylarla tasvibe iktiran eden 
önergenin mazmunu da açıktır. Muhterem ar
kadaşlar bizim İçtüzüğümüzde komisyon baş
kanlarının komisyon başkanlık divanlarının ve 
komisyonların görevlerini tâyin eden ve nasıl 
ifa edeceklerini tesbit eden hükümler vardır. 
Bizim İçtüzüğümüzde komisyon başkanları, 
başkanlık divanları, komisyonların çalışmala
rına ait işlemleri sadece yönetirler. Komisyon
lar tarafından ifa edilmesi lâzımgelen görevle
ri ifaya yetkili ve mezun değildirler. Anayasa 
ve Adalet Komisyonu başkanı, içişleri Komis
yonu Başkanı ancak bu komisyonlar tarafından 
yapılabilecek olan işleri tek başlarına yöneti
ciliğe ait yetkilerini kullanmak suretiyle ifa 
edemezler. Komisyon başkanlarının görevleri- | 
ni, yetki ve sorumluluklarını tesbit eden tüzük 
hükümleri, benim bu açıkladığım hükümlerdir 
bu anlamda hükümlerdir ve uygulamaları da 
şimdiye kadar böyle olmuştur. 

Binaenaleyh, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
tarafından seçilmesi lâsımgeldiği, önergede 
teklif ve C. Senatosu Genel Kurulu tarafından 
tasvibedilmiştir. Geçici Komisyonların kurul
masından bahseden İçtüzüğün 18 nci maddesi 
geçici komisyonlara seçilecek üyelerin ilgili I 
komisyonlar tarafından seçilmesi lâsımgeldiği- 1 
ni sarahaten emretmektedir. İçtüzüğümüzün 
komisyon başkanlarına verdiği görevlerden ba
his hükümler arasında da hiçbir zaman, îr.çbir 
şekil ve surette komisyon başkanının, komis
yon yetkisini haizmiş gibi bir muamele ve iş
lem yapamıyacağı musarahtır. Bu kadar sarih 
durum karşısında şayet geçmişte tatbikat ol
muş ise tatbikatı teamül diye ileri sürmeye im
kân yoktur, arz ettim. Hakkında hüküm bula- j 
nan ahvâlde teamül teessüs etmez, hakkında 
hüküm bulunan ahvâlde, ihtihat tesis edilemez. 
Mevzuatın hüküm sevketmediği ahvalde ancak 
bu boşluğu doldurmak maksadiyle teamül ve 
içtihat teessüs edebilir. j 

Muhterem arkadaşlarım; seçim mevzuatı, 
konusu itibariyle mevzuat hiyerarşinde Anaya- | 
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sadan hemen sonra gelen son derece önemli 
bir konudur. 

Binaenaleyh, bu suretle seçilen geçici Komis
yonu 5 Mart Salı günü. saat 19,00 da toplana
cak diye üyelere tebligat yapıldı, bu komis
yonun o gün saat 19,00 da toplanacağı şeklin
de. Cumhuriyet Senatosu Başkanı sayın üyelere 
tebligat yaptı. Komisyon Başkanı, Komisyon ta
rafından seçimle belli olacak isimleri tâyin su
retiyle, acele olarak dermeyan etti, ki geçici 
komisyonu teşkil eden 18 üyeden bir tanesi
nin Konya'da, birisinin de İstanbul'da bulundu
ğunu sonradan öğrendim. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı geçici komisyona seçilen, Ankara'da 
bulunan 16 üyeye ikinci bir tebligat yapmak 
mecburiyetinde kaldı ve toplantıda bugün saat 
10,30 da olmıyacak, yarın saat 11,00 de olacak 
şekilde ikinci bir tebligata mecbur oldu. Bu ko
misyonun teşkilinin gerekçesi, iki komisyon ta
rafından, yani Anayasa ve Adalet Komisyonu 
ile İçişleri Komisyonu tarafından ayrı ayrı tet
kik edilmesi lâzımgelen seçim kanun tasarısının 
bir geçici komisyonda görüşülmesinin gerekçesi, 
işin süratle neticeye bağlanması idi. Sürat ba
kımından da vaktin izaasına yol açan bir durum
la karşılaşıldı. Bendeniz bugün geçmiş tutanak
lardan arz ettiğim veçhile, cereyan ettiği tesbit 
edilen bir husus hakkında söz alışımın sebebi, 
mevzuat hiyerarşisinde, Anayasadan hemen son
ra gelen, yalnız siyasi partileri değil, bütün 
vatandaşları hassasiyetle yakından ilgilendiren 
Seçim Kanununda değişiklik gibi bir konunun 
müzakeresine taallûk eden muamelelerinde hiç
bir usulsüzlük bulunmadığının, hiçbir yolsuzluk 
olmadığının kamu oyunca, bütün vatandaşlarca 
bilinmesinde fayda olduğuna kanaat getirdiğim-
dendir. Seçimle ilgili mevzuatın müzakeresinde, 
oylanmasında kabul edilmesinde, yürürlüğe ko
nulmasında ve uygulanmasında hiçbir usulsüz
lük, hiçbir yolsuzluk yapılmamalıdır, yapıldığı 
şüphesi vatandaş vicdanlarında makes bulma
malıdır. Usulsüzlüğün, yolsuzluğun vukuu hu
zursuzluk kaynağı olduğu gibi, usulsüzlüğün, 
yolsuzluğun vukubulunduğu endişesi dahi hu
zursuzluk kaynağı olur. Binaenaleyh, ben yapıl
mış işlemin içtüzüğe uygun cereyan etmemiş ol
duğunu, bu suretle belirtmek suretiyle yetkili
leri ikaz etmek gibi bir vazife yaptığım kanı
sındayım. 

Hürmetlerimle 
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BAŞKAN — Sayın Betilin zabtı sabık hak
kında vâki olan beyanları içinde Başkanlığın 
görevi ile ilgili husus bulunduğu cihetle şu hu
susun zabta geçmesi Başkanlıkça uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Sayın Adliye Vekilinin takriri veçhile, her 
iki komisyondan dokuzar kişi alınmak suretiyle 
18 kişiden müteşekkil bir karma komisyonun teş
kili oylanmıştır. Bu, Genel Kurul hizmetidir. Bu
nun dışındaki hizmetler Başkanca yöneltilmek
tedir. Vâki karar üzerine Başkanlıkça Divana 
getirilmiş bulunan vazife alma sonucu Genel 
Kurulun bilgisine arz edilmiştir. 

3. — Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun; Tabiî Üye Mucip Ataklı'nın, yasama do
kunulmazlığının kaldırılması ile ilgili rapor mü
nasebetiyle şahsı ve kürsüde kendisini müdafaa 
imkânına sahip bulunmıyan bir komutan hakkın
daki beyanlarına cevabi demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı, Sayın Millî Sa
vunma Bakanı, geçen birleşimde müzakeresi ya
pılan yasama dokunulmazlığı esnasında şahsı ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bâzı komutanları ile 
ilgili konuya cevap vermek üzere söz istemişler
dir. Buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; Anayasanın 79 ncu maddesi gereğin
ce Yüce Senatonuzda yapılmakta bulunan bir 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması müza
kerelerine Hükümet olarak katılmayı hiçbir 
zaman düşünmemişizdir. 

Ancak, tamamen Hükümet icra ve iradesi 
dışında cereyan eden ve yargı organlarınca 
hazırlanarak Yüce Senatonuza tevdi edilen 
dosya muhtevasını bir tarafa bırakarak şahsı
mız ve burada, bu kürsüde kendisini müdafaa 
imkânı bulunmıyan ve Silâhlı Kuvvetlerimiz 
bünyesinde yüksek bir mevkii işgal eden şe
refli bir komutan hakkındaki Senato zabıtla
rında yer bulan isnat ve iddialar da, elbette 
gerektirdiği cevabı alacaktır. 

Sayın senatörler, ordudan ayrılmış ve poli
tikanın her türlü davranışları içinde bulun
makta olan bâzı sayın Senatör ve Milletvekil-
lerimiz ordu ile irtibatlı imiş gibi görünmek 
ve sık sık ondan bahsetmek itiyadını bir türlü 
bırakmamışlardır. 
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Sayın Ataklı huzurunuzda bu itiyat ve dav
ranışın Silâhlı Kuvvetlerimizde uyandırdığı 
memnuniyetsizliği bildiği için bunun ezikliği 
içerisinde konuşmuştur. 

Sayın Ataklı, benim Millî Savunma Bakanı 
olarak davranışımdan bahsetmiştir. Bu iddia
lar mesnetsizdir. İktidara geldiğimiz günden 
beri böyle bir icraatımızın ve davranışımızın 
tek misalini ve mesnedini gösteremezler. 

Biz daima Türk Vatanının, Türk İstiklâli
nin ve Türk Cumhuriyetinin teminatı Türk Si
lâhlı Kuvvetlerini politikaya itme çabaların
dan şikâyetçi olduk ve daima bu davranışların 
karşısında bulunduk. 

Sayın Başbakan her vesile ile, «Orduya, 
camiye, mektebe politika sokulmamasını millî 
huzurun teminatı olarak gördüğünü» söyledi ve 
Hükümet olarak bu tatbikat içinde bulunduk. 
öyle zannediyorum ki, bu kürsüden sık sık 
etrafa tehditler savuran Sayın Ataklı, bugün 
her türlü politik tesirlerden uzak ve daima 
kendi komuta zinciri içerisinde şerefli göre
vinden başka bir şey düşünmiyen Silâhlı Kuv
vetlerimizin politika dışında oluşundan şikâyet
çidir ve huzursuzdur. 

Sayın senatörler, Sayın Ataklı burada bu 
kürsüden kendisini savunamıyaoak durumda 
bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Sayın ir
fan Tansel hakkında da aşırı isnatlarda bulun
muştur. Kendisinin de kabul ettiği gibi Sayın 
Tansel, durup dururken, bir beyanat vermemiş, 
eski Kurmay Başkanı ve bugün C. H. Partisi 
Milletvekili Hüsnü Özkan'ın şahsını hedef tu
tan isnatlarına, beyanlarına cevap vermiştir. 
Bu beyanatın, bu cevabın verilişinde de benim 
tesirimi görmek gülünçtür. 

Kendileri söyliyecekler, konuşacaklar, cevap 
almıyacaklar. Olmaz öyle şey arkadaşlar. 

İktidarımızdan beri beraber çalıştığımız Sa
yın Tansel daima meşruiyet içerisinde şevk ile 
vazife yapmış şerefli bir Türk kumandanıdır. 
Silâhlı Kuvvetlerce ve milletçe bilinen ve tak
dir edilen bir komutan hakkında Sayın Ataklı 
tarafından sarf edilen cümleler maşerî vicdan
da yer bırakmıyacaktır. Maziye ait isnatları
nın ise cevabını elbette alacaklardır. 

Sayın senatörler, sandıktan çıkmışlığı be-
ğenmiyen Sayın Mucip Ataklı ihtilâlden gel
miş olmanın övüncü içerisindedir. Bu çatı 
altında ve demokratik bir memlekette bu övün-
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ce yer verilemez. Bu cemiyette artık herkes 
kendi yerini almalıdır ve kendi iç huzursuzluk
larını etrafa yaymaktan vazgeçmelidir. 

Sayın senatörler, Yüce Senatonuzda yasa
ma dokunulmazlığı müzakereleri münasebetiyle 
Hükümetim, şahsım ve Türk Silâhlı Kuvvetleri 
kumandanları hakkındaki mesnetsiz her türlü 
iddiayı reddeder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

4. — Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü''-
nün; Tokat Üyesi Zihni Betil'in, seçimle ilgili 
kanunların bâzı maddelerinin yürürlükten kal
dırılması ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununa tazı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona üye seçiminin tâyin suretiyle yapıldı
ğına dair konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Genel Kurulca Seçim Kanunu
nu görüşmek üzere teşkiline karar verilen Ge
çici Komisyonun terekkübü hususunda gündem 
dışı (Sayın Adalet ve Anayasa Komisyonu Baş
kanı söz istemiştir. Buyurunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri; dün ve bu^ün Cumhuri
yet Senatosunda Genel Kurulca teşkiline karar 
verilen Karma ve Geçici Komisyon hakkında 
muhtelif şekillerde, birtakım izahlar ve doğ
ru kurulup kurulmayışı hakkında söylentiler 
devam etmektedir. Biraz evvel de bu kürsüye 
intikal etmişti. Deniyor ki Anayasa ne ka
dar mühimse Secim kanunları ki, bunlar içtü
zük hükümlerine göre komisyon seçimleri ile 
ilgili mevzuat ve tatbikat da o kadar mühim
dir. Bundan birimizin şüphesi yoktur. Bu tat
bikat yerinde olmamıştır, Başkan komisyonun 
yetkisini kullanmıştır, bu efkârı umumiyeye 
yayıldığı anda efkârı umumiye huzursuz kalır, 
huzurunu kaybeder, binaenaleyh bu komisyo
nun kanun hakkında vereceği karar da, gayet 
tabiî efkârı umumiyede menfi tesir yaratır, de
nilmektedir. Bu, çok tabiîdir ki efkârı umu
miyeye intikal ettiriliş şekline bağlıdır. Doğ
ru bir şey; yanlış, örfü âded yokmuş gibi, Tü
zükte sarih hükümler var da ihlâl edilmiş gibi 
göstermeye kalkılırsa umumi efkârda huzur
suzluğun sebebi fiil ve icraatta değil ve fakat 
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bunun inşaa ve yayımında olur. Bizim içtüzük 
hükümlerine göre komisyonların normal ola
rak teşkili tadadedildikten sonra Genel Kuru
la, Karma ve Geçici komisyonlar teşkiline yet
kisi verilmiş. Binaenaleyh Genel Kurul bu 
mevzuda çalışırken, içtüzük hükümlerine ria
yet ederek, Genel Kurulca teşkiline karar ve
rilen şeklin icrasına geçecektir. Binaenaleyh 
geçici bir komisyon kurulursa, yani tahkikat 
veya araştırma veya soruşturma komisyonu 
gibi bir komisyon kurulursa, bu komisyonun, 
Geçici Komisyonun kurulması Umumi Heyete 
aittir ve içtüzük birçok ahvalde kaçtan az, 
kaçtan çok olmaması hususunu tâyin eder. Bu 
gibi ahvaldedir ki parti grupları bu komisyo
na gerekli üyeleri başkanlığın daha evvelce 
Umumi Heyete tarzla tasvibini aldıkları oran
tılar nisbetinde üye verirler, Bu üye isimleri 
Heyeti Umumiyeye arz edilir, ve fakat kuru
lacak komisyon eğer bir teşkil yani bir Karma 
Komisyon teşkili ise, işte ahval burada arka
daşlarımızın söylediği gibi değildir. Bu kurul
muş bir komisyonun diğer bir komisyonla ya 
yek vücut, tam bir halde veya gösterilen 
adedler içinde ve orantıları nisbetinde teşkili 
demektir ki, bu iki ayrı şeyin veya iki ayrı şey
den muayyen adedeki bir kısmının bir araya 
getirilmesiyle meydana gelen komisyondur. Bu
rada esas nedir? Yine mürettep sayı üzerin
den bu komisyona düşen üyelerin nisbetidir. 
Arkadaşlarımız buraya da itiraz etmiyorlar, 
çünkü edemiyorlar. 

Bu. Umumi Heyetçe de tasvibedilmiş bir oran
tı. Tabiî bir kişi diye eğer komisyonda var ise 
ikiyi de veremiyecekleri için bu husus hakkın
da da bir iddiaları yok. Yalnız üç üyesi var da 
buradan iki kişi verilmişse işte o zaman itiraz 
sebebi başlıyor. Fakat Anayasa 85 nci madde
sinde, biraz evvel kıraat edildiği veçhile diyor 
ki; komisyonlarda siyasi parti grupları orantı
ları nisbetinde temsil edilecek şekildedir,. Yani 
bir komisyonda üç arkadaş varsa, her hangi 
bir parti siyasi grupundan bunun iki tanesi
nin verilmiş olmasının mahzuru nedir? 

Evvelâ bunların üzerinde duralım. Bu ket-
medilmemiş ki üç üyeden ikisi verilmiş. (Veri
lir mi sesleri) Verilir miye geleceğim. Verilmiş 
Kimdir bunlar? Aynı siyasi tandansta, aynı par
ti tüzüğünü, aynı parti nizamnamesini kabul et-
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miş, prensipleri kabul etmiş iki üyenin veril
miş olması. Şimdi meseleyi asıl bir arkadaşımı
zın tabiriyle tamamen kılçıklarından ayıklamak 
lâzımdır. Bu kurt koyun hikâyesidir. Yani su 
akıyor, sen suyu bulandırıyorsun. Hayır arka
daşlar burada böyle bir şey yok ve İçtüzüğün 
hiçbir maddesinde karma komisyonlar teşkili
nin ne şekilde yapılacağına dair bir maddei 
mahsusa da yok, tatbikat da yok, örf de yok. 
Cari örf şu : Bize karma komisyonlar hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanınca 
bir orantı bildirilir. Filân partiden su, filân par
tiden şu, filân partiden şu nisbette isimleri ve
riniz. Biz de bu isimleri eğer birden ziyade ise 
aralarından ona göre bir isim veririz. Yoksa bu 
filân arkadaş burada kendi partisine az bağlı
dır veya çok bağlıdır gibi bir mülâhazaya gir
memize imkân yok. Parpolites, eğer derhal bu
labilirsek parpolites sorarız, ama bu polites mev
zuunu bulamazsak ne yaparız? İs kalmaz. Yine 
içtüzük diyor ki : Komisyon başkanları Baş
kanlıkça kendilerine mevdu işleri yürütürler, 
komisyonu temsil ederler. Bu komisyona mu-
havvel bir kanun müzakeresi, bir tüzük maddesi 
müzakeresi değildir. Bizden Başkanlıkça *a-
lebedilen orantıya uygun, aynı partiye mensup 
üyeler arasından vermek... (C. H. P. sıraların
dan yani tâyin edilecek sesleri) O da, tâyin de 
bize ait değildir, o da başka bir mevzu. Biz isim 
veriyoruz, bizim komisyonumuzdaki orantıları
na göre talebedilen filân komisyondan su, filân 
komisyondan şu, falan komisyondan şu; filân
dan, filândan şunlar. Şimdi bütün mevzuları, 
eğer hep bir Anayasa mevzuu haline getirip ve 
her meselenin altında bir şüphe, her meselenin 
altından bir niyet aramak itiyadından evvelâ 
vazgeçmemiz lâzımdır. Günkü 1961 nenesinden 
bu yana geçen 6 küsur sene zarfında, bizzat bu 
kürsüden bu mevzularda haklılık ve hakkani
yet iddiasında bulunup başkalarını haksızlıkla 
itham eden arkadaşların birçok icraatlarını, 
birçok konuşmalarını hâlâ sakf içi»de kulağım 
işitir gibi. Binaenaleyh partiler, bâzı zaruret
lerle ve bâzı işlerde istical gösterirler. Bâzı 
mevzuun kendi zatında mündemiçtir bu istical 
sebep? Sebep bundan gelmektedir. Ve bir tarih
te aynı seçim kanunları buraya geldiği zaman, 
bugün geldiği zamanki müzakeresinde dinliye-
ceğimiz mevzuların tamamen aksine mütalâala
rın serd edildiği yine aşağıdaki zabıtlarda hepsi 
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mevcuttur. Binaenaleyh, Anayasayı her zaman 
ortaya getirmiyelim, bırakalım da biraz sayfa
ları tozlansın. Artık Anayasanın muayyen mad
delerini usuller, şekiller yani biraz rahat bıra
kılsın demek istiyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Anayasanın toz
lanması ne demek? Bu rafa kaldırmakla olur. 
(0. H. P. den müdahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
çok rica ederim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (De
vamla) — Muhterem arkadaşım hiç üzülmesin
ler, bu bir hukuk ilmî terimidir. Her dakika ka
rıştırılan Anayasalar o cemiyete uymamış de
mektir. Her dakika karıştırılıp maddeleri her 
hâdisede kendilerine göre mânalandırılan ana
yasalar oturmamış demektir. Bu, evet, Anayasa 
kitaplarında yazılı bir tâbir olduğu için yabancı 
gelmesin diye söyledim, yoksa sayfalarını her 
zaman karıştırmasınlar deseydim belki daha iyi 
anlaşılırdı. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetten gelen 
önerge Seçim Kanununun müzakere için Anaya
sa, Adalet Komisyonu ile İçişleri Komisyonun
dan dokuzar kişiden bir Gemici Karma Komis
yon kurulmasına dair. Bu oylanmış, Umumi He
yet her iki komisyondan 9 ar üyeden 18 kişilik 
bir Geçici Karma Komisyon teşkiline karar ver
miş. Başkanlık Divam bu komisyonlardan oran
tılarına göre, Anayasanın 85 nci maddesinde 
yazılı orantıya ve İçtüzüğün 18 ve ilgili mad
delerine göre komisyon başkanlarından bu oran
tılara göre Geçici Komisyona inim bildirmeleri 
istenmiş, hiçbir büküm olmadığı halde teamül 
de, şimdi arz edeceğim şekilde olduğu gibi, oran
tıları lîisbetinde partilerden isimler bildirilmiş 
ve Yüksek Heyete de bu orantı ile verilen isim
ler Başkanlıkça sunulmuştur. Bunun ne İçtüzü
ğe, ne Anayasaya aykırı hiçbir cephesi yoktur. 
Yalnız bir tek arkadaşlarıma göre aykırı bir 
noktası vardır, arzu ettikleri geciktirme sebep
lerinden birisi zail olmuştur. Ama tebligata gö
re, iştirak etmemek suretiyle maalesef komis
yonun çalışmasını engelleme sebepleri ellerinde
dir. Ne zamana kadar? İçtüzük hükümlerine gö
re gereken muamele cereyan edecek ve netice
de komisyon, Anayasa ve İçtüzüğe uygun ola
rak kurulmuş olan komisyon Seçim Kanununu 
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müzakere edip huzurunuza gönderecektir. Bina
enaleyh, hâdisede arz edildiği gibi ve efkârı 
umumiyeye birtakım usulsüz komisyonlar kuru
luyor gibi hususları ve komisyon başkanları 
keyfî muamele yapıyorlar gibi hususları tekzip 
için söz almış ve zannedersem ki, kâfi miktarda 
gerek Anayasa ve gerek İçtüzüğe .«-öre izahat 
verdiğime kaani olarak hepinizi saygılarla se
lâmlar, huzurunuzdan ayrılırım.. (Alkışlar) 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşuyorlar efen
dini. 

ZÎHNİ BETİL (Devamla) — Tutumunuz 
hakkında sos istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçmedik. 
Gündem dışındayız henüz. 

5. — Çanakkale Üyesi Nahif, Altan'ın: secimle 
ilgili kanunların bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması ve 306 sayılı Milletvekili Secimi Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dav: kanun 
tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yon hakkındaki konulmalara dair demeci 

BAŞKAN — Aynı konu ile ilgili olarak Sa
yın Nahit Altan gündem dışı söz istemiştir. Gö
rüşmek istiyor musunuz Sayın Altan. Buyurun. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; evvelemirde Gsçici 
Komisyonun teşkili mevzuu geçen birleşimde 
nihayete ermiş ve hukukî neticeleri doğmuştur. 
Bunun burada yeniden müzakeresi bahis mev
zuu olmaması iktiza eder. Ancak, saptı sabık 
hakkında buraya gelip bu mevzuu ortaya atmak 
bu işin düzeltilmesini isteme yolu olmayıp, di
rekt bir art fikrin ifadesinden başka bir şey de
ğildir. Bir kere evvelemirde bu mevzu ile aldı
ğımız takdirde komisyonların tenkili tü.'rök ba
kımından ne şekilde olmaktadır, gsçici komis
yonlar için sarih bir hüküm var mıdır, mevsim 
ortaya atılıyor. Şimdiye kadar tüzükte geçici 
komisyonlar hakkında bilhassa teşkili hakkında 
hiçbir ihtilâf olmamış, geçmiş bu geçici komis
yonun kuruluş şekline ait bütün muameleler bu 
komisyonun kurulusunda da aynen tatbik edil
miştir. Tüzüğümüzün 17 nci maddesinin CE) fık
rasında komisyonların, (A) fıkrasında sayıldık
tan sonra, (B) fıkrasında, «Genel Kurulca baş
ka komisyonlar da kurulabileceği gibi mevcut 
komisyonlardan bâzılarını kaldırabilir veya ko

misyonların üye sayısını değiştirebilir» dedik
ten sonra «Genel Kurul lüzum görürse karma 
yahut geçici komisyonlar da teşkil edebilir» de
mektedir. Yani karma veya geçici komisyonlar 
hakkındaki hüküm bundan ibarettir. Bunun 
usulünü koymamıştır. Her ne kadar 18 nci mad
dede komisyonların ne şekilde teşkil edileceği
ne dair bir hüküm varsa da, bu mevcut tüzük
te sarih olarak sayılan komisyonların ne şekilde 
teşkil edileceğine dair bir hükümdür. Burada 
şimdiye kadarki tatbikat bu tüzüğün bu hük
müne uygun düşmemektedir. Çünkü söyle bir 
hüküm vardır; «Üyeler, Cumhuriyet Senatosu
na katıldıklarında, komisyonların seçimi için 
meslek, ihtisas ve tahsillerini gösterir kısa hal 
tercümelerine ve katılmak istedikleri komisyon
ları bildirir birer belgeyi Cumhurhret Senatosu 
Başkanlık Divanına verirler.» der. Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanına verecekler. Hal
buki tatbikatımız, dağıtım cetveli yapılıp Di
vanla, grup başkanları bir araya gelip, Danış
ma Kurulunda dağıtım cetveli yapılıp müzakere 
edildikten sonra, her grup kendisine komisyon
larda tahsis edilen üyeler bakımından adayını 
grup göstermektedir. Yani grup mensupları o 
grupun idare heyetine hangi komir-yona katıl
mak istedikleri hususunu beyan etmektedirler. 
Bu kadar inceliklerine gidecek olursak, o vakit 
bütün komisyonlarımızı da dağıtmak icabeder. 
Yeniden bu prosedüre göre kabul etmek icabe
der. Bundan sonraki maddede Başkanlık Diva
nına mevdu bir iş olup «Cumhuriyet Senatosu 
grup başkanlıkları ile temas ederek grupların 
komisyonlara Cumhuriyet Senatosıındaki kuv
vetleri oranında katılmalarını sağhyacak şekil
de aday listelerini düzenler ve üyelere dağıttı
rır» der. Bunun dışında, bu umumi hükmün dı
şında karma ve geçici komisyonların hakkında 
bir hüküm yoktur. Bu bir. İkincisi, bu heyete 
dâhil olacak şahısların ne şekilde tesbit edile
ceğine dair ise sarih bir hüküm yoktur. Adayı 
kimler gösterir, bu ne şekilde umumi heyete su
nulur, burada yoktur. Cumhuriyet Senatosunda 
umumi olarak şimdiye kadar tatbik edilen usul 
komisyon başkanlıklarına, divanlara mevdu bir 
iş olduğu için Divan Başkanlığı tarafından böy
le bir komisyonun evvelâ Umumi Heyetçe ku
rulması kabul edildikten sonra, bildirilir. Ko
misyon başkanı, ilgili olduğu için, kendi komis
yonlarında mevcut şahıslardan aday gösterir ve 
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nitekim bu geçici komisyonda aynı prosedüre j 
tabi olarak buraya arz edilmiş, komisyon baş
kanları Adalet Bakanlığının teklifi üzerine aded < 
bakımından tesbit edilerek kendilerine vâki ta
lep üzerine adaylarını göstermişlerdir. Bugün 
burada konuşan arkadaşlarımız veya bunun 
muterizi olan arkadaşlarımız, bu teklif yapıl
dığı zaman bir itirazda bulunmamalar, yani 
aday olarak gösterilen bu arkadaşlarımızın .şa
hıslarına, sıfatlarına ve adedlerine bir itirazda 
bulunmamışlar, oylanmış, kabul edilmiş, ondan 
sonra gelip burada bir usulsüzlükten bahsetmek 
gibi garip bir duruma düşmektedirler. 

Binaenaleyh, ancak, onların burada şu şekil
de bir itirazları olabilirdi. O gün komisyon ten
kil edilirken bu komisyona üye olarak gösteri
len kendi gruplarından her hangi bir arkadaşın 
«hayır bunu istemiyoruz, bkim grupumusun 
göstereceği aday sudur seklinde itirazları olsay
dı; kendilerine tahsis edilen, kendilerine Ana
yasanın verdiği oran bellidir.' Bu hem Anaya
sanın 85 nci maddesine, hem de İçtüzüğün 8 ve 
14 ncü maddesi gereğince oranları nishetir.de 
verilen kontenjana tam mânasiyle riayet edil
miş bir aday listesi de var. Bu durum karşısın- j 
da Tüzüğe aykırılık idiasma imkân ve ihtimal j 
olmaması iktiza ederken mücerret Tüzüğün bu 
sükût etmiş, sarahaten belirtmemiş olan nokta- ] 
lanndan istifadeye kalkmak ve germi?, teav-vü! ! 
ve tatbikatı unutmuş görünmek ancak bir T:l j 
fikrin eseridir. Şurada bir şeyi daha hatırlata
yım; farz edelim ki, bu komisyon tamam.ra mu- ] 
halif partinin elemanlarından teşekkül etse bile, j 
ve getirecekleri rapor şu konuşacakları mevziî 
bakımından tamamen istenilenin aksi olsa bile, 
Umumi Heyet bununla bağlı olmadığı gibi v.? 
burada Umumi Heyete gelen rapor kabul edil
meyip, Seçim Kanunu geldiği şekilde kabul 
edilse arkadaşlarımızın ne3/e itirazı olacaktı? 
Umumi Heyetin kararını mı kabul etmeyecek
lerdi, Anayasayı da mı kabul etrniy eşeklerdi? 

İkinci husus, yine şurasını arz edeyim; bu
nu bu kadar büyütmeye hacet yoktur. Anayasa 
Mahkemesine ve Anayasaya çok güven diklerini 
beyan edip her zaman sık sık tekrar ettiklerine 
göre, telâşları niye? Demek ki, bu telâş bunun 
usulüne uygun olduğunu göstermektedir, Eğer 
usulüne uygun olup, Anayasa Mahkemesine mü- s 
racaatlarında ve geçmiş teamüle aykırı bir cine- i 
tin de olmadığına kaani olmasalardı ve müra- i 
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caat ise Anayasa Mahkemesinin bunu tahkik 
edeceğinden mutlaka emin bulunmamalardı, bu
gün bir itirazı burada lüzumsuz yere vakit har
camazlardı. Onlar bu neticeyi Anayasa Mahke
mesinden alamayacaklarını bildiklerinden sırf 
hayayı bulandırmak ve bir şüphe yaratmak ga
yesiyle buraya çıkıp bu kürsüyü işgal etmese-
i t i .:.!. 

B Â Ş K Â I T — Sayın Altan meselenin üzerin
de objektif olarak durmanızı rica ederim. 

NAKİT ALTAN (Devamla) — Objektif ola
rak durduğumuz noktalarla onların sübjektif 
olarak temas ettikleri noktalara biz de sübjek-
' f ol" "^1 ^ v 'eriyoruz. Niyetleri budur. 
""-> - i r " Mkmüne aykırı hiçbir cihet 

rc1 ı A1 / i ı / ı göre de 8.5 nci maddedeki 
o ° il v n z>"\ bakımından tam mânası ile 
Ar - / -va 7 ""vv bir komisyon teşekkül etmiş
tir " " , M - ^ h ından ibarettir, hürmetlerimle. 

"MI r " - ?fL (Tokat) — Saym Başkan, 
^-«^z V k k m l a söz istiyorum, konuya gir

i l T /sr^Tiî ~\ 
7 3 STI } 7 — Hnyır efendim, bir dakika mü-

"° "^ "* T^ ı *~z vermedim, tutumum hak-
s 1- ı V r n -> tutumum gündem dışı söz 

~ > ^ I (Tokat) _ Sayın Başkan, 
• "• ' 7 ıda konuşmak yetkim vardır, 

\ im diyorum. 

"* ' * ' T .'.umum hakkında söz hakkı-
1 ' ^ denizin de tutumum hakkın-

Pn <• * " ^ kkım vardır. 
, _ „ - - ; . T (Tokat) — S a y ı n Başkan, 
*ı 1 

- r- --» ?7 _ ~>iC ^-jVika efendim, gündemde 
•>" - r-c J ı r var, beyefendi, gündem 

r ^ - ~ t ı t 

"TTr j> ~Î 'TT ;Tokat) — Gündem içi, gün-
0 ' - ^ JVI diyorsunuz, bu durumla ilgili-

1 - v ?r> Hıtumunuz hakkında Umumi 
ı^n \ ' bulunacağım. 

~ ^£~" >,'r - Cümdem dışı söz verdim, ar-
^ ' * "^u" iyonlar efendim, tutumum bu. 

<••<- <- - i-)*- s? b edanınız geçiyor. 
"t ırı T"1 d', Sayın Özden'in zaptı sabık 

b 1 1 " T ' " n 1 "^c-i üzerinde söz istediniz, size 
d" " z ^ 'emiyeceğim. Gelecek birle-

l„ - - H a a nv hakkında sizin de söz isteme 
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ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
İsrar ediyorum, talebim tüzük hükümlerine uy
gundur. Şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosu 
tarihinde zaptı sabık hakkında konuşan kimse
ye karşı gündem dışı konuşma yolu ile hiçbir 
Başkanvekili söz hakkı vermemiştir. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Merhum, izmir Üyesi İzzet Birand'dan 
boşalan İçişleri Komisyonu üyeliğine Kırşehir 
Üyesi Ali Rıza Ulusman'ın aday gösterildiğine 
dair Adalet Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçişleri Komisyonu üyesi bulunan Cumhuri

yet Senatosu İzmir Üyesi İzzet Birand'ın vefatı 
dolayısiyle boşalan bu komisyon üyeliği için 
Grupumuzdan Kırşehir Senatörü Ali Rısa Ulus
man'ın aday gösterildiğini saygılarımla arz ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grup Başkanı 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Ge
lecek birleşimde seçim yapılacaktır. 

2. — Araya Kurban Bayramının ola girmesi 
nazara alınarak, 12 Mart 1968 gününden ge
çerli olmak üzere, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurul toplantılarına 19 Mart 1968 gününe ka
dar ara verilmesine dair önerge 

BAŞKAN — Tüzük gereğince birinci defa 
görüşülecek işlere geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nın, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/516) (S. Sayısı : 1111) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 

(1) 1111 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuldadır. 

Bu tutumunuzu yereceğim ve sizi Genel Kü* 
rula şikâyet edeceğim. 

Zaptı sabık hakındaki konuşma gündem dışı 
konuşma müzakere mevzuu imiş gibi ele alındı. 
Bu tutumunuzu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Beyanınız zapta geçti efendim. 
Gündeme geçiyorum efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Çalışmalarla ilgili bir önerge 
var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Araya bayramın girmesi de nazara alınarak, 
Senatomuzun, ilk çalışma günü olan 12 Mart
tan itibaren 18 Marta kadar müzakerelerine ara 
verilmesini ve 19 Mart, 1968 Salı günü toplan
masını arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu Bşk. V. A. P. Grupu Başkanı 
Ankara Bursa 

Hıfzı Oğuz Bekata Şeref Kayalar 
Güven Partisi Bşk. V. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Takrirde yazılı olduğu veçhile, 
araya bayramın da girmesi hasebiyle, 12 Mart
tan muteber olmak - ki bayrama raslıyor - ve 
19 Martta toplanmak üzere 18 Marta kadar mü
zakerelere ara verilmesini arz ve teklif etmek
tedir. Takriri oylarınıza arz edeceğim. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
21 . 2 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Hükümetin mânevi şahsiyetini 
alenen tahkir ve tezyif ve suç işlemeye teşvik 
ve tahrik fiilleri isnadedilen, Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi Mucip Ataklı'nın yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlığın 12 . 10 . 1966 tarihli ve 6/2-8746 
sayılı tezkerelerine bağlı muameleli dosya Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirti
len usul ve esaslar dairesinde işleme tabi tutu-

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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larak, Komisyonumuzun 21 Şubat 1968 tarihli 
Birleşiminde görüşüldü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması iste
nilen Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı'ya isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine 
göre Anayasanın 79 ncu maddesi ile İçtüzüğün 
139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki 
kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının 
sona ereceği zamana bırakılmasına karar ve
rildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 
Sözcü 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

İstanbul 
E. Özden 

Rize 
Muhalifim, sebebi ekli 

0 . M. Agun 
Samsun 

Muhalifim 
R. Rendeci 

Muhalefet 

Bu raporda Sözcü 
Diyarbakır 

S. Cizrelioğlu 
Kâtip 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Hatay 
Muhalifim 
M. Deliveli 

Konya 
S. Cumralı 

Sakarya 
M. Tığlı 

Tokat 
Z. Betil 

şerhi 

Tabiî üyelerin üyelik sıfatları devamlılık 
arz ettiği cihetle, bir tabiî üyenin yasama doku
nulmazlığının kaldırılmaması; bu üyenin istifa 
veya bir siyasi partiye intisabetmemesi halle
rinde, hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın 
hiçbir şekilde yapılamaması neticesini doğura
cağından, alman karara muhalifim. 

Hatay 
M. Deliveli 

Muhalefet şerhi 

Beyanamede ve olayda suç unsurları mev
cuttur. Bu itibarla teşriî masuniyetin kaldırıl
ması lâzımdır. 

Rize 
O. M. Agun 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın üye? 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, Sayın 
Deliveli? Buyurun, komisyondasınız, rapora mu
halifsiniz evet. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, aziz arkadaşlarım; bu mevzuda söz
lerime başlamadan evvel Sayın özden'in demin 
konuştuğu mevzua gelecek celse hakkımı kul
lanmak ve bundan evvelki görüşmelerde Sayın 
Ataklı'nm da hakkımda söylediklerine de yine 
o mevzuun buradaki müzakeresinde cevap ver
mek hakkımı mahfuz tutmak suretiyle, bugün
kü mevzu üzerinde görüşlerimi arz etmek üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlarım; evvelâ şunu arz etmek is
terim, hiçbir mevzuda şahsiyete dokunmanın, 
şahsı hedef almanın doğru olmadığına ben de 
kaaniim. Yalnız bir arkadaşınız kürsüye çıktığı 
zaman, muayyen şeyleri söylediği zaman, söy
letenin de, neden söyletti diye hiç olmazsa, kür
süde konuşanı muaheze ederken, onu bu yola 
sevk eden arkadaşı da hatırlamanızı istirham 
edeceğim. Ben, Anayasa mevzuunda gelsem, de
sem ki, arkadaşlar Cumhuriyet Senatosu bu
günkü Anayasanın mevcudiyeti karşısında fu-
zulidir. Fikir; ve doğrudur. Noktai nazarım bu
dur. Ben Anayasanın, Anayasa Mahkemesinin 
mevcudiyeti karşısında bu Senatonun zaidoldu-
ğuna kaaniim. Ben gelir, bunu müdafaa edersem, 
veyahut dersem ki, yargı organları hakkında 
Anayasanın şu hükmü, konut dokunulmazlığı 
hakkında şu hükmü veya filân hükmü; falan 
hükmü hukukan doğru değildir. Benim hukuk 
anlayışıma, benim mantık anlayışıma, benim 
izan ve insafıma uymaz. Evet doğrudur, Anaya
sada mevcut Anayasanın hiçbir zaman değişmi-
yeceği diye bir şey var mı? Anayasayı da yapan 
nihayet Kurucu Meclis. Halkın referandumuna 
arz edilmiş. Ama günün birinde bir arkadaşımız 
gelir Anayasanın şu veya bu maddesinin değiş
tirilmesini ister. Bana sorarsanız arkadaşlar, 
elimde imkânım olsa ben bu Senatoyu lağvede
rim. Anayasa Mahkemesi vardır, işleri geciktir
mekten başka bir yere gitmez. Bütçe iki defa 
orada okunur, Maliye Vekili iki defa konuşur, 
biri orada, biri burada. Başvekil iki defa orada, 
bir de burada hitabeder. Oradan kanun gelir. 
Nerede bunun kolaylık yaratması. Binaenaleyh, 
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ben bunları söylemez miyim? Neden pski arka
daşlar Anayasanın vücudunuzun mevcudiyetine 
imkân veren bir müessese hakkında konuştuğum 
zaman hiçbir yerden bir ses gelmiyor. Arkadaş
lar çok rica ederim. Her mevsim, burada ko
nuşan arkadasınız, ama gayrlkasli olabilir, şah
siyete dokunabilir. Ama muayyen bir mevzuda 
Anayasaya aykırılığı hukuka aykırılığı, hattâ 
hukuktan evvel, yazılıyı bırakın, yasısıs, hukuki 
aykırı olan bir mevzu hakkında gelmiş konuşma 
yapabilir, dinlemek mecburiyetindeyiz. Diğer 
arkadaş çıkar cevabını verir, belki ikna olur, 

Şimdi arkadaşlar, mevzuunıuz bir dokunul
mazlıktır. Benim dokunulmazlıktaki noktai na
zarım şudur: Evvelce de arz ettim, Eğer muay
yen müddetli olsa dokaırünıazbkıiî kaldı
rılması istenen Ataklının muayyen kir 
devresi olsa, o devrenin sonuna taliki 
doğrudur. Buradaki suç nedir? Hükümetin mâ
nevi şahsiyetini neşren tahkir ve tezyif etmek. 
Etmiş veya etmemiş; doğru veya yankg, takdir 
hakkını kullanacak mahkemedir. Hükmü vere
cek mahkemedir. Nihayet biz bu m yine Ana
yasanın, yine tüzüğün hükümleri içinde müta
lâa edip takdir etmek ve takdirimizde yalnız 
önümüzdeki evraka istinadetmek kayıt ve şar-
tiyle, havale etmekten ibarettir. Niye tahkikata 
havale ediyoruz? Mahkemeye gidecek. Ne ola
cağı belli değildir. Veya cezası varsa çekmeye 
gidecektir. Bütün bunlar nedir? Bütün bunla" 
bizim, önümüze gelen muayyen hâdisenin olduğu 
gibi, objektif olarak tesbitinden ibarettir. Ama 
geliyorum arkadaşlarım, Anayasamızda mevcut 
bir dokunulmazlık müessesesi kabul edilmiştir. 
Nedir sebebi? Bütün dünyanın Anayasalarında 
vardır. Sebebi şudur: Türkiye Büyük Millet 
Meclisi âzasından birisinin düşüncesinden, ko
nuşmasından, hizmetinden veya hizmet anlayı
şından veya bu memleketin lehinde, aleyhinde 
olabilir, kabul edilir, edilmez her hangi bir gö
rüşünü şu veya bu şekilde muayyen bir mak
sadın altında, baskı altında tutmamaktır. Ni
çin konuyor? Bir âmme hizmeti görüyor diye. 
Niçin konuyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bir ferdidir diye, konuyor. Şu halde bir mi
sal. Bize bir dokunulmazlık verildi. Hepimizin 
dokunulmazlığı var. Bu dokunulmazlığımız 
ölünceye kadar devam eder mi etmsa mi? Be
nim. üzerinde durmak istediğim bu, Etmez, ar

kadaşlar. Seçilmedim altı sene sonra seçile
bilirim. Bir altı sene geçer, düşebilirim. 

Nedir? Hiç olmazsa mağdur olanın dâva 
hakkı vardır. Altı, oniki, veya yirmi sene sonra 
vardır, yaş haddi vardır. Ama burada böyle bir 
şey yoktur. Ne olacak? Ben mağdurum, faili 
tabiî üyelerden bir arkadaş, ölünceye kadar 
onu bekliyeceğim, o zaman da bir misal göste
receğim. Bırakın ağır cezalı suçları hafif ce
zalı dahi olsa kavga edeceğiz veya karşılıklı 
her hangi bir münakaşada bulunacağız. Ramak 
kalmıştır, belki de olabilir. Ben 6 sene sonra 
hâkimin huzuruna çıkacağım, mahkûm olaca
ğım, mahkûmiyetimi çekeceğim. Hattâ benim 
kargımda olup da, beni daha ağır şekilde yara
lamanın veya daha müessir fiilde bulunmanın 
şu veya bu şekilde daha ağır bir cezayı müs-
telzim fiilinden dolayı öbür arkadaş mahkeme
ye gitmiyecek. Ne olacak arkadaşlar? Biz bu
rada dokunulmazlığı kaldırmassak veyahut kay
dı hayat şartiyle senatör arkadaşların doku
nulmazlığını kaldırmazsak o zaman ne olur? 
bir hüküm veriliyor. Nedir hüküm? Bilâ istis
na bu arkadaş mahkemeye gitmiyecektir. Hak
kında takibat yapılmıyacaktır. Veya ancak 
Anayasada yazılı bir partiye girerse, ayrılır şu 
veya bu sebeple; o zaman gidecektir. Neye bı
rakıyoruz? Kendisinin iradesine bırakıyoruz. 
O hakle bir nevi af oluyor. Yani Mahkemeye 
göndermenıek için bir afnanıe hazırlayıp veri
yoruz, dokunulmazlığı bıraktık kaldırmıyo
ruz, diyoruz, affediyoruz. Af mahiyetinde dahi 
alsak, bizim, tek grupumuzun, heyetimizin ve
receği bir yetki değildir, bir salâhiyeti de yok
tur. Bu bakımdan da gitmesi lâzımdır. Diye
ceksiniz ki, Anayasada böyle bir hüküm yok
tur. Hakikaten yok ve hattâ Anayasada hüküm 
olmadığı şuradan da bellidir. Kurucu Mecliste 
bu dokunulmazlık mevzuu hazırlanıyor. Millî 
Birlik Grupuna geliyor, Millî Birlik Grupu Ko
mitesinden Sayın Ataklı diyor ki, bizim de do
kunulmazlığımız vardır. Bu ne olacaktır? Bâzı 
arkadaşlarımız diyor ki, sizin dokunulmazlığı
nla da aynı prosedüre tabidir. Bu teklif bütün 
Millî Birlik Komitesi üyeleri tarafından ekse
riyetle kabul ediliyor. Yani biz de bu prosedü
re tabiyiz. Şimdi burada Anayasada sarahat 
yoktur. Eğer Anayasa sarahaten dese ki, «kay
dı hayat şartiyle hiçbir zaman dokunulmazlığı
na dokunulamaz.» Böyle bir hüküm yok. öbür 
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taraftan Anayasa, dokunulmazlığın kaldırılma- j 
sini âmir hüküm olarak değil, yapılabilir ola
rak muayyen sebeplere bağlamış. Ne diyor? 
Şu, şu, şu fiiller mevcutsa o zaman dokunul
mazlık kaldırılabilir. Ben burada sizin vicdanı- I 
niza hitabediyorum. Âmir hüküm olmadığı hal
de kaydı hayat şartiyle senatör olan bir arka
daşın mahkemeye gitmesini, tahkikat için veya 
cezanın infazını tehir için gitmesini durdurma
ya hakkımız yok. Ne yaparız arkadaşlar? Bir 
yol var. Anayasada hüküm olmadığına göre, 
Anayasanın diğer hükümleri vardır. Burada 
bir kıyasla mânalandırmak suretiyle, bunları 
tatbik etmek suretiyle, bu yolun sonunu bul
mak mümkündür Bizim bir Medeni Kanunu
muz vardır. Diyor ki, Medenî Kanun: «Kanun 
lâfzı ile ruhu ile temas ettiği bütün meseleler
de mer'idir.» Evet lâfzıyle bunun içinde doku
nulmazlık aynı bizim gibi, bize bağlıdır, bizim 
prosedüre bağlıdır, bizim gibidir. Ama ruhuna 
aykırıdır. Neden aykırıdır ruhuna? Şunun için 
aykırıdır. Arkadaşlar Anayasanın, kişinin do
kunulmazlığının, cemiyetin haklarını, kişinin 
haklarını ve karşılıklı münasebetlerini yargı or
ganını, birçok müesseseleri koymuştur. Başın
dan sonuna kadar tetkik ettiğiniz zaman bu 
müesseseler arasındaki münasebet, eşitliğin, im-
tiyazsızlılığm adaletin, hakkaniyetin bütün kün-
hünü bünyesinde yerleştirmiştir; kendi madde
leri içinde. Şimdi bu eşitsizliğin herkese eşit 
muamele yapılmasının, hiç kimseye imtiyaz ve
rilmemesinin hükümlerini içine alan bu Anaya
sanın içinde bir veya birkaç arkadaşın tabiî se
natörü diye mahkeme huzuruna gönderilmeme
si bu Anayasanın eprisi içinde ruhuna aykırı 
düşer. Diyor ki, bunun çaresini bulmuş, Me
deni Kanun. Eğer hüküm yoksa diyor ki, Ana
yasada hüküm yoksa ne yapar? Bu hükmü ve
recek olan hâkim buraya kıyas suretiyle bu 
hükmü tatbik eder. Hâkim evvelâ örfe göre, 
örf ve teamüle göre; örf de yoksa kendi vazıı 
kanun olsa idi ne yapardı? işte siz, böyle bir 
hüküm olmadığına göre bu hükmü kanun ko
yucusu olarak takdir, kıyas suretiyle kendiniz 
hüküm vereceksiniz; yani biz sonuna kadar 
mahkemeye sevk ettirmemenin, cezayı infaz et
tirmemenin salâhiyetine sahip değiliz. Biz buna 
sahibolmadığımıza göre, buna bir formül bulma
nın yolunu bulma mecburiyetindeyiz, heyeti umu
miye olarak. Gelelim ikinci kısma: Arkadaşlar 

j «bir hakkın suiistimalini veya bir hakkın izra-
rmı kanun himaye etmez.» Farzımuhal ben ar
kadaşım için söylemiyorum. Farzımuhal bir 
tabiî üye geldi, suç işlemeyi itiyat edinmiş. Bir, 
iki, üç, beş, sekiz on tane suç işledi. Yüz tane 
işledi. Onu bu suçlardan mahkemeye sevk et-
miyecek misiniz? Yüz tane de mağduru var
dır. Yüz tane mağdur her gün kapınıza gele
cek. Beni dövecek, önümü kesecek, filân yerde 
şunu vuracak mahkemeye gitmiyecek? Neden? 
Dokunulmazlığı var. Hayır arkadaşlar. Doku
nulmazlıkta bu hakkın suiistimalidir. Başkası
nı izrar ettiği anda hakkın suiistimalidir. Bu 
da hukukî değildir, kanuni değildir, vicdanî 
değildir. Bu bakımdan dokunulmazlığın kaldı
rılması lâzım. Kaldı ki, dokunulmazlığın kaldı
rılması halinde Yüksek Anayasa Mahkemesine 
itiraz hakkı var ve bu yolu deniyelim. İtiraz 
ederse Anayasa Mahkemesi belki bir yol, bir 
çare bulabilir. Bu itibarla ben dokunulmazlı
ğın, arz ettiğim tabiilik sıfatının devamlı oluşu 
sebebine istinaden, kaldırılmasına karar veril
mesini istirham ediyorum, öbür haklarım mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bir sayın ar
kadaşımızın dokunulmazlığının kaldırılmasiyle 
ilgili husus yüksek huzurunuza gelmiştir. Ko
misyon dokunulmazlığın kaldırılmasına mahal 
olmadığı yolunda bir karara varmıştır. Biraz 
evvel görüşen kıymetli arkadaşımız daha zi
yade meseleyi tabiî senatörlük müessesesi ba
kımından tetkik ederek, devre sonu bahis ko
nusu olmadığına göre, bu meselede evleviyetle 
dokunulmazlığın kaldırılması cihetine gidil
mek lâzım gelir yolunda bir mütalâa serd etti
ler ve arkadaşımız bir tabiî senatör tasavvur 
edinki, sık sık suç işleme istidadında olsun ve 
her seferinde dokunulmazlığı devre sonuna kal
sın. Nasıl olur bu? Maşerî vicdanda nasıl tesir 
yapar diye bir ifadede bulundular. Anayasamı
zın 79 ncu maddesiyle dokunulmazlık müesse
sesi hakkında hüküm getirmiş. Ama, dikkatle 
incelersek biaim İçtüzüğümüzün 139 ve 140 ncı 
maddeleri ciddî surette bütün bu tereddütleri 
izale edecek esaslı hükümler vas'etmiş bulun
maktadır. Bu hâdise de Sayın Ataklı'ya isna-

] dedilen suçun evvelâ ciddiyet arz edip, etmedi-
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ği meselesine bakmış komisyon ve ciddiyet ara I 
eden bir mahiyette görmemiştir. Zira bir bildiri 
neşredilmiş ve bu Türkiye Millî Gençlik Teşki
lâtı ve talebe federasyonları başkanlariyle bir
likte bir arada neşredilmiş. Hepimiz biliyoruz 
ki bunlarda mahkemeye verilmiş beraet et
miş. Yani biraz da arkadaşlarımın burada bir 
hukukçu olmaktan daha çok siyasi vasıf taşı
dıklarını dikkate alırsak yani komisyon gayet 
yerinde bir kararla mazide olmuş, bitmiş ve hu-
kuM cephesiyle de beraet kararına müncer ol
muş hâdiseleri depreştirmenin manasızlığı üze
rinde durmuş ve dokunulmazlığın kaldırılma
sına mahal olmadığı yolunda isnadın ciddiyeti
ni dikkate almak suretiyle karar vermiştir. Sa
yın Deliveli arkadaşımızın söylediği «devamlı 
suç işlerse ne olur» falan şeklindeki durumlar 
için, içtüzüğümüz çok güzel bir hüküm getir
miştir. Arkadaşlar ne diyor, isnadedilen fiil 
kamu oyunu etkiliyen mahiyette bulunursa o 
zaman suçun mahiyet ve vasfına bakılmasına 
lüzum yoktur. O takdirde dokunulmazlığın kal
dırılması cihetine gidilir. Bu bir tabiî se
natör olsun, yoksa vesair bir senatör olsun bir 
Türkrye Büyük Millet Meclisi üyesi kim olursa 
olsun, böyle dokunulmazlığı kaldırılmıyacak 
diye ikide bir hâdise yaparlarsa bizim içimizde 
herhangi bir arkadaşın böyle bir şey yapac^ğ'1-
nı tasavvur dahi etmek istemiyorum ama, ya
parsa bizim içtüzüğümüz çok güzel bir hüküm 
getirmiştir. Suç basittir, harekettir, tehdittir, 
ne bileyim gösterişli hareketlerdir, filândır, 
ama devamlı yapıyor, başkalarının da izzeti 
nefsini rencide ediyor. Böyle arkadaşlar hak
kında bizim İçtüzüğümüze göre dokunulmazlı
ğının kaldırılması kararını vermek kabildir. 
Ama içinde bulunduğumuz hâdise ile bu endi
şenin izharına sebebiyet veren faraziyenin, far
zımuhalin bir münasebetini kurmak değildir. 
O itibarla, meseleyi derinliğine götürmeye hiç 
lüzum olmadan komisyonumuzun büyük bir 
anlayışla getirdiği dokunulmazlığın kaldırılma
sına mahal olmadığı kararının Yüce Heyetini
zin tasvibine mazhar olması, zannediyorum ki, 
bizim görüşlerimizin selâmeti bakımından ye
rinde olur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, komisyon üyesi
siniz lehinde efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, yası 50 yi 

geçmiş muhterem bir senatörün talebe cemiyet
leri arasına karışarak, henüz çocuk mevkiinde 
bulunan talebelerle hükümeti tehdit mahiyetin
de olan beyannameler imza etmesini, en asgari 
mânası ile vicdanen hafif buldum. Bir senatö
rün mücadele mevkii daha çok Senato kürsüsü 
olması lâzımgelir. Eğer yazarsa, gazetelere ma
kale vermek suretiyle kanaatlerini açıklar, ama 
bu devirdir, ihtilâlden yeni çıkmış olan mem
leketlerde bu gibi şeyler daima olacaktır. Filha
kika o günden bugüne kadar bunlar tekerrür 
etmemektedir. Esasen Sayın Mucip Ataklı'ya 
iştirak etmiş diğer tabiî senatörlerin bulunma
maları dahi çok manalıdır. Bu da gösteriyor ki, 
o heyecanlı devirleri Sayın Mucip Ataklı Beye
fendi de geçirmiş olduğu için bu tekerrür etme
mektedir. Esasen beyannamede metni itibariyle 
asla Hükümete hakaret mahiyetinde bir ibare de 
yoktur. Ancak Anayasanın uygulanması babın
da Hükümeti en son defa ikaz etme yolunda bir 
ihtarı vardır. Bu olsa olsa bir tehdittir. Fakat 
belki Hükümet azaları ferden ferda tehdide mu-
hatabolur, ama bir Hükümet kudretinin bir zat 
tarafından tehdide muhatabolması ve bir şahsm 
Hükümeti tehdidetmesi bence fiilen muhaldir. 
Muhal olarak doğmuş olan bu fiilde bir suç un
suru görmediğim için ve daha ziyade bir blöf 
mahiyeti sezdiğim için bu komisyonda müspet 
oy verdim. Dokunulmazlığın kaldırılmaması yo
lunda oy verdim. Bu sebeple mucip sebebi açık
lamamış olan komisyonda kullandığım oyun se
bebini burada izah etmek zaruretini hissettim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlarım huzurunuza gelen ve karara bağlan
ması lâzımgelen bir tabiî senatörün dokunul
mazlığının kaldırılıp kaldırılmaması meselesi
dir. Komisyon bir karara varmış ve getirmiştir. 
Bu karar doğru mu, yanlış mı olduğu, yani mev
cut delillere göre başka bir görüşe varılmasını 
gerektirebilir. Mesele başka türlü münakaşa edi
lebilir, ama burada konuşan bâzı arkadaşlar, 
meselâ sayın arkadaşım Deliveli esas itibariyle; 
yani dosyada bulunan esbabı mucibenin böyle 
bir karar vermeye müsaidolmadığı şeklinde ol
madı da hukukî bâzı mütalâalar dermeyan etti. 
Ve bu hukukî mütalâalar tarihe geçecektir ve 
mesele de mühim olduğu için cevap vermekten 

— 72 — 



O. Senatosu B : 40 
kendimi alamadım. Evvelâ buyurdular ki, bir 
senatör veya bir milletvekili bir Anayasanın ta
mamını veya bir kısmının tadilini istemesi sug 
değildir. Kendisi ile tamamen hemfikirim. Her 
kanun gibi Anayasa da zamanla bâzı kusurları 
anlaşılır ve tadili de istenebilir. Ama bunun za
manı geldiği vakit mevzuubahisolabilir. Fakat 
bu tadil edilmedikçe buna hürmetkar olmak lâ
zımdır. Bizim burada itiraz ettiğimiz şey Anaya
sanın şu maddesini veya şu müessesesinin ihti
yaca tekabül etmediği, değiştirilmesi lâzımgeldi-
ği fikri değildir. Söz söylerken bir müessesenin 
âdeta tezyif eder şekilde söylenmesi veyahut 
yanlış bir esbabı mucibe olarak ileri sürülmeği
dir. Meselâ Sayın Deliveli tabiî senatör arka
daşlarımızdan bir kısmının dokunulmazlıkları
nın kaldırılmasını isterken esasen milletin tas-
vibetmediği bir müessese, dedi. Milletin tasvibet-
mediği bu müesseseyi dokunulmazlığın kaldırıl
ması için bir esbabı mucibe olarak getiremezler, 
Bu müessese mevcudolduğu... 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Benim 
düşündüğüm şey o... 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Hayır 
ben arz ediyorum, geçenlerde böyle bir şey oldu, 
Mecdi Agun Bey kalkar der ki, «ben milleti tem
sil ediyorum, bunlar kimi temsil ediyor?» Bu 
böyle müesseseye, böyle sözleri tasvibetmiyoruz. 
Yoksa tariz daima hakkınızdır ve buna itirazı
mız yoktur. Yani biz diyoruz ki, Anayasa tadil 
edilmedikçe bütün müesseselerine hürmet etme
ye mecburuz. Anayasaya gelmeden, bir kanun 
bile her zaman değiştirilebilir. Ama değiştiril 
medikçe ne kadar kötü olursa olsun tezyif edile
mez. Ama konuşmalarda bunu tanımamak gibi 
bir mevzu olunca bizim yeminimiz bu Anayasa
ya hürmet uğrunda bizi mücadeleye mecbur et
tiği için karşısına bunun için çıkıyoruz. 

Tabiî senatörlük müddetinin hayatı boyun
ca devam edeceği için buna vicdanınız nasıl mü
saade eder, diyorlar. Bunun için kanun çıkar
mak lâzımdır, diyorlar. Ve hattâ Medeni Kanun
dan da misal getirdiler, dediler ki, olmazsa 
vâzıı kanun olsaydı bu meselede nasıl vaz'ede
cek idiyse ona göre yapalım, dediler. Muhterem 
arkadaşlarım; Medeni Kanunun o hükmü, önü
ne bir ihtilâfın halli gelen hâkim içindir ve ona 
der ki, Kanunu tatbik edeceksin, eğer kanunda 
hüküm yoksa örf ve âdete göre, o da yoksa sen 
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vâzu kanun olsaydın o meselede nasıl hüküm 
vaz'edecek idiysen ona göre halledeceksin, de
mektedir. Ama biz burada o durumda değiliz. 
Elimizde mevcut bir kanun vardır, bu kanunun 
sarih hükmü ile bağlıyız. Ne diyor; milletvekili 
hakkında bir dosya komisyona geldi mi, bu dos
yaya göre, bu esbabı mucibeye göre, ya dokunul
mazlığını kaldırır veyahut devre sonuna bırakır. 
Şimdi milletvekili için devre sonu seçimlere ka
dardır, seçilirse bir devre daha geri gider. Yani 
seçildiği, milletvekili olduğu müddetçe hakkında 
takibat yapılmıyabilir. Ama komisyon eğer bu 
kararı vermişse. Dokunulmazlık bir tabiî senatör 
için geldi, komisyon, isnadedilen suçları delil
ler muvacehesinde dokunulmazlığın kaldırılma
sını kâfi görmüyor. Ama arkadaşlar diyor ki, 
öyle ama madem ki, bunun müddeti uzundur, 
bekletmiyelim derler ve adeta bu deliller başka
ları için kaldırma sebebi olmasa bile, tabiî sena
törler için daha kısa bir devrede gitsin hesabını 
versin derler. Bu şekilde kıyaslama olmaz. Hele 
bu meselelerde Medeni Kanunda olduğu gibi kı
yas suretiyle cezai mevzuatta, usûli mevzuatta 
ve hattâ suç isnadında kıyas yolu ile hüküm cıT 
kanlamaz. Medenî Kanunda sarahaten böyle 
dendiğine göre, beklemek mecburiyeti vardır. 
Ama Medeni Kanunun bu maddesi tatminkâr 
olmıyabilir. Arkadaşım bunu fazla bulabilir. O 
Anayasanın tadili için bir madde getirilir, bu 
olur. Ama bu tadil edilmediği müddetçe sırf ta
biî senatör olduğu için yeni bir sebep aramak 
lâzım değildir. Hattâ geçen gün kendisinin ileri 
sürdüğü bir misali vereyim. Burada dediler ki, 
Sezai O'Kan'a isnadedilen suç itibariyle, deliller 
itibariyle onun hakkında müspet rey kullanaca
ğım, yani onunkinin bırakılmasını tasvibediyo-
rum dedi. O halde bu esbabı mucibesi ile kendi
sinin mütalâası mutabık değil. Sezai O'Kan da 
bir tabiî senatördür, onun hakkında niçin müs
pet oy kullanıyor. Olmadı. Demek ki, müddet 
esası mühim değildir. Mühim olan delillerin kâ
fi olup olmadığıdır, delil kâfi değilse bunu tat
bik edemeyiz. 

! 
| Hakkın suiistimalini de zikrettiler. Burada 
i hakkın suiistimali meselesi de tatbik edilemez. 

Hakkın suiistimalinde bir kimse halkkım kulla-
| nırken, sırf başkasını ızrar için kullanırsa o, hak

kın suiistimali olur, buyurdular, misal verdiler 
i ki, bir tabiî senatör şu fiilde bu fiilde bulunur, 
( şunu, bunu derse onun dokunulmazlığını kaldır-
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mayacak mıyız? Böyle birşey mevzuubahs değil
dir. Çünkü komisyonlar bu türlü hareketleri 
itiyadeden bir arkadaş hakkında, bunu sen iti
yat haline getirdin, bu vaziyet hakikaten şeref 
ve haysiyete yakışmıyor, teşriî masuniyetini kal
dırmaya karar veriyorum, der. Komisyonu bu
rada o zaman men eden bir husus olmaz. Ama 
komisyon gelen delillere ve suç isnadına göre 
delilleri kâfi görmüyorsa, sırf müddeti uzundur 
dolayısiyle kıyas yolu ile kısa bir müddet çıkar
dı mı tabiî senatörü diğer üyelere göre daha de
ğişik ve. mevcudolmıyan bir sisteme tabi tutmuş 
olurdu. Tesrii masuniyeti kaldırma sebebi mev
cudolmıyan bir kimse, aynı hâdiseye düşmüş 
bunlardan birisi tabiî senatör diğeri milletvekili. 
Milletvekili daima seçimlerde kazanarak kalacak, 
tabiî senatöre diyeceğiz ki, sen dört sene, beş se
ne sonra git hesap ver. Bu olmaz. Bu adalet ol
maz ve mevcut sarih kanun hükümlerine aykırı
dır. Önümüzdeki dosyada mevcut deliller de 
kâfi görülmediğine göre, arkadaşım da bu delil
ler kâfi değildir, bu delillere göre kaldırılması 
lâzımgelir diye de burada söylemediğine göre, 
sırf tabiî senatörlük müessesesine istinat ile mu
halif kalmasını tasvibetmiyorum. Bu itibarla 
komisyçnun kararının tasdikini arz ve rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, Buyurunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem «ar
kadaşlar; hukukçu arkadaşlarım meseleyi hu
kuk yönünden tahlil ettiler. Malûm bulunduğu 
üzere dokunulmazlık Parlâmentolarda yalnız 
bir hukuk müessesesi olarak değil, aynı saman
da bir politik müessese olarak yer almıştır. Bi
naenaleyh, bir hâdisede dokunulmazlığın kaldı
rılmasın?. gerektiren sebepler mevcut değilse 
başka mülâhazalarla hareket etmek dokunul
mazlık müessesesinin esasına, temeline aykırı 
hareket etmek demektir. Yani sıfatı no olur
sa olsun, seçim müddeti ne olursa olsun, kna-
de dilen fiilin kaldırılmasında bu komisyon ye
terdi sebep görürse kaldırılır, görmezse kaldırıl
maz. Başka mülâhazalar ve başka mütalâalar, 
tefsir ihtiyacı bu mevzuda bahis konusu ola
maz. Yani kanunda sarahat yok, içtüzükte sa
rahat yoktur, binaenaleyh, teşriî dokunulmazlı
ğı kaldırılacak, heyet tefsirde bulunsun, ona gö
re yeni hüküm vazetsin demek dokunulmazlığın 
esasının kabul edilmemesi mânasına gelir kana
atimce. 

Dokunulmazlık n K.-» c1' . ı 
hal mevcut ise h ıku ve ^ r 
lir, değilse veriln e? A^cta îe ı 
lanmış, Sayın Deh »l* f 5 

nin ifadesidir. D r o i " J " * 
görecek bir arlr*^0 , c n l° 
nu da ihlâl eden c c d n -> 
düşünülür, ona ge*e ln ~ ' 
kanunsun sen, h_J ^ <\^ r 

sanın metninde sa^ha"1 \c ı J\ 
et, yeniden hüi< um t,,s1 s c -~ ' 
olur ki, arz ettıgı i se1 Ver 
kün değildir. A ^ n h ı ^ t <-
tiyor. Bir misahe aız e e , T 

yeni tatbike gir^ * Z Î H 1 "* I 
ma dâvasını rüyet etmı v^ 
o sırada celseyi tsl ı lc e • 
müfettişi ki, - kanı*"-1 ~ *•"* f t 

kibetmek için vazıfe"criı ı1 ı ı 
hâkim bey dem>s, 1 ^ ^J ı T a/ ±" 
verdiniz ,demiş Medr I ^ i ı . n . <-> x 

desine göre, b«n V3.7^ h r t i c " ~ * 
maya karar verire31*?* on..* I 
Malûm bulundı ga zc e \o ^ 
rnek için o k a m p l a ^e1-**! _ 
sebepler var. O be cpleı J e ı msı o ın \ 1 < kc 
sanmaya karar \e1.i,"i 
kanunum diye er ' ı 1 ^ 
boşanma için 1 ?ra ve** <"~ "* * * 
Yüksek Heyetini? Je ı ~ * 
melı için kanı T la J** x~ 
mevcut esaslar: T-a?" ^ 
niz. Bunun dışına -* Ü ' 
sisi ile Anayasar* n c< o " c * <* s. 
tahribedecek bi* h ^ '*~ı * ^r ° ' C 
Komisyonun te+k*l ~>A~ı nr 
ğm kaldırılmasına r*au' , " ^ 
rm tasvibi lâzımdır Yal ^ " s 
rarının bu yok!'* o7ac 311"0 °*~ 1 ~>t-"! 

deniz ta tbikat t ı r ge1cn ? v * ° 
seleyi bu açıdan bırnz 6"lı *.* '•* 
lerini bekliyordu** ı Ce* 1 r- -> r v , 
ama arz ettiğim ? k i j ° i r £ ' -"u 1 * ~ 
litik hüviyeti ieırde ^ucal"** et V 1 1̂  
Meseleyi sağa, sol tas'i " ç 
etmek olur ve net ea*> f e 
ki gelen mesele < c k„ x ., I~ 
tün meseleyi ortaya oy * 1* * *-eı 
mistir. Bunun t a s^a ı lazımdı*. ™^e^Kui ede
rim. 
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BAŞKAN — Komisyon rapc * c 
kaça konuşacak sayın üye yok - o .. y J 
cüsü sıf atiyle Sayın öizrelioğlu V y " ' 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZöUoJ ^-L ı" " 
TİN CİZEELİOĞLU (Diyarbs r . ) - P i 
Başkan, muhterem senatörler; 21 T ^ v. 
natomuzuri Üyssi Sayın Mucip J1' •> -1 

da, Hükümetin mânevi şahsiydi* ı n't 
kir ve tezyif ve suç işlemeye tt \ ı \ T*O 
fiilleri isnadedilmek sureliyle O S i * 
fmdan ilgili merciler kanaliyla K >~n : Î . 
intikal etmiş bulunan doıyam^ „̂ ı r ? 
sinde isnadın ciddiyeti, Anaya,,a,,ıız,n 70, içtü
züğümüzün 139 ve 140'ncı maddeleri mucibince 
dokunulmazlığın kaldırılmasını gerektirir hor 
hangi bir husus müşahade etmediğinden Sa
yın üyenin dokunulmazlığının kaldınlmama
sına karar vermiştir. Bugün Muhterem Heye
tinizde müzakere edilmekte bulunan mevzu iş
te bu mevzudur, Yani Anayasa müessesesi olan 
dokunulmazlık üzerinde alınmış, komisyonca 
huzurunuza sevk edilmiş bulunan bir karar
dır. Komisyonunuz meseleleri dokunulmazlık 
müessesesinin ruhuna ve bu dokunulmazlık mü-
essesiyle ilgili olarak gelmiş bulunan dosya
nın Anayasa ve İçtüzük hükümleri ışığı altın
da, muhteviyatına göre meseleyi tetkik ve ka
rara varır ve işte böyle yapmıştır. Doknulmaz-
lık meselelerinde komisyonca göz önünde tu
tulması lâzımgelen husus Anayasa, içtüzük hü
kümleridir. Yoksa her hangi bir üyenin üye
lik sıfatının menşei değildir. Dokunulmazlık 
Anayasada, menşei ne olursa olsun, her üye
ye tanınmış bulunan ve üyeyi olur olmaz hâ
diseler karşısında takibat ve tahkikat endi
şesinden uzak tutan bir Anayasa müessesesi
dir. Meselelerin bu zaviyeden tetkiki ile ka
rara varılması komisyon için mutlak bir za
rurettir, arz etmiş bulunduğumuz Anayasa ve 
İçtüzük maddeleri mucibince. Üyelerin sıfat, 
menşeleri araştırılarak dokunulmazlık husu
sunda bir karar verilmesi iktiza etse idi eğer, 
Anayasanın tanzimi sırasında bu üyeler için ay
rıca bir hüküm vaz'ı yoluna gidilirdi. Anaya
samız, 70 ve 80 nci maddelerinde tabiî üye sı
fatını taşıyan bu sayın üyelerinde seçim hali 
istisna hali olmak şartı ile, diğer üyelerin du
rumları gibi mütalâa edileceklerini ve aynı 
esaslara tabi bulunduklarını sarahatle vaz'et
miş bulunmaktadır. Bu sarahatin dışına çık

mak bizzat Anayasanın arzu etmiş olduğu, ifa
de etmiş olduğu maksadın dışında hareket 
etmek olur ki, komisyonumuz elbette ki bunu 
yapamazdı ve yapmamıştır. Komisyona intikal 
etmiş bulunan dosyada bir Basın Bildirisi baş
lığı ile 17 . 9 . 1966 tarihini taşıyan bir bildiri 
vardır. Belki bâzı arkadaşlarımız dosyanın 
ehemmiyet ve ciddiyetinden şüphe-ve tereddü
de kapılabilirler, onun içindir ki bu bildiriyi 
hülâsa olarak arz edeceğim. «Buna rağmen son 
olaylar da gösteriyor ki, kanunlar ısrarla tek 
taraflı olarak işletilmekte, olaylar karşısında 
Hükümet âciz kalmakta, veya kasden göz yum
maktadır. İktidar sorumluları bu alçakça ve 
hain yayınlar hakkında gerekli tedbirler al
madığı, Anayasa ve kanun hâkimiyetini ger
çekleştirmediği takdirde Yüce Türk ulusunun 
geleceği ve mutluluğu adına Anayasanın emri
ni ve kanun hâkimiyetini gerçekleştirmek gö
revini doğrudan doğruya biz üzerimize ala
cağız». Bu bildiride Sayın Mucip Ataklı'nm 
da ismi, soy adı bulunmakta. Bildiri tarafın
dan yayınlanmış olabilir olmıyabilir de. Olsa 
da olmasa da komisyon için arz etmiş olduğu
muz gibi, dosyada sadece mevcudolan bu bil
diriye göre verilecek en isabetli karar doku
nulmazlığın kaldırılmaması idi. Dokunulmaz
lık müessesesi hususunda içtüzüğümüzün 140 
ncı maddesinin bir ve ikinci fıkraları arasın
daki tâbir farkı, haklı olarak bazan muhte
rem üyeleri başka türlü düşünceye sevk edi
yor. içtüzüğün 140 ncı maddesinin 1 nci fık
rası dokunulmazlığın kaldırılmasına taallûk 
eder ve işte ciddiyet ve gösterilen birtakım şart
lar mevcudolduğu takdirde üyenin dokunul
mazlığının kaldırılmasına karar verilir, der. 
Bunun mefhumu muhalifi, bunun aksi tâbiri, 
ikinci fıkrada dokunulmazlığın kaldırılması
na karar verilir şeklinin yer alması icabeder-
ken, bilinmez nedendir, ikinci fıkra da tetkik 
buyurulduğu zaman görüleceği üzere, doku
nulmazlığın kaldırılmasına lüzum olmadığı ka
naatine varıldığı takdirde, tahkikat ve takiba
tın üyenin, üyelik sıfatının sona ereceği zama
na bırakılır tâbirini kullanmak suretiyle bir
takım endişelere bu şekilde yol açılmış olmak
tadır. Haddizatında esas tâbir, birinci fıkrada 
dokunulmazlığın kaldırılması olduğuna göre,, 
ikinci fıkrada dokunulmazlığın kaldınlmamasına 
karar verilir şeklinde olmak iktiza ederdi, esas-
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ta budur. Tasavvur buyurulsun, ki, her hangi 
bir üye hakkında tahkikat ve takibat yapıl
mak isteniyor, hattâ dokunulmazlığının kal
dırılması talebedilmiştir, bu hususta henüz bir 
karar verilmiştir, üyelik sıfatı sona ermiştir. 
Üyelik sıfatı sona erince, komisyon o üye hak
kında karar veremez, ilgili merci onun hakkın
da'otomatik olarak tahkikat ve takibata ge
çer. Binaenaleyh, bizim sonraya bıraktığımız 
husus, tahkikat ve takibat yapılması değil, üye
nin dokunulmazlığının kaldırılması hususu
dur. Ancak içtüzükte bu şekilde bir tâbirin 
yer almış olduğu ve bu komisyon da bunu, bu 
şekilde rapora derçetmek mecburiyetinde bu
lunduğu cihetledir ki, bâzı tereddütler hâsılol-
maktadır. 

Beyanname muhteviyatı gibi, biraz evvel
de arz etmiş bulunduğumuz veçhile, hiçbir 
hâdisede komisyon ömine gelmiş bulunan me
selede, o mesele ile ilgili bulunan şahsın üye
lik sıfatının menşei üzerinde durmaz. Bu tam 
bir sarahat taşımaktadır. Biz arz etmiş bulun
duğumuz veçhile, dosyada sadece mevcut bu
lunan ve mahiyetini sizlere arz etmiş bulun
duğum bu bildiriyi tetkik neticesinde Sayın 
Mucip Ataklı'nın dokunulmazlığının kaldırıl
masına Anayasa ve içtüzük hükümleri muci
bince imkân bulunamıyacağı neticesine vardı
ğımızdan huzurunuzda tetkik edilmekte bulu
nan rapor muhteviyatı olarak dokunulmazlı
ğın kaldırılmasına karar vermiş bulunmakta
yız. Keyfiyeti muhterem takdirlerinize arz 
ederken komisyonumuzun etraflı olarak me
seleyi düşünüp bu karara varmış bulunduğunu 
tekraren arz eder, komisyon raporunun tas
viplerinize mazhar olmasını temenni eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Konu üzerinde başkaca görü
şecek sayın üye yok. Sayın Mucip Ataklı'nın 
yasama dokunulmazlığının, üyelik sıfatının so
na ereceği' zamana bırakılması hususuna mü
tedair Anayasa ve Adalet Komisyonu kararı
nı yüksek tasviplerinize arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Mehmedoğlu Mu/rat Çalışkan'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifinin reddine dair Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu Raporunun Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/302; 
C. Senatosu 2/236) (S. Sayısı : 1113) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum! 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
29 . 2 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 1 . 1968 tarihli 26 ncı 
Birleşiminde öncelikle görüşülerek işari oy ile 
reddedilen, Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 
16 . 1 . 1968 tarihli ve 1993 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderihnek-
le, Komisyonumuzun 29 Şubat 1968 tarihli 13 ncü 
Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de ha
zır bulundukları halde tetkik ve müzakere olun
du. 

Millet Meclisince reddedilen teklif; Dersim 
harekâtına katılan Mehmetoğlu Murat Çalış-
kan'a, hayatta bulunduğu müddetçe vatani hiz
met tertibinden 500 lira aylık bağlanmasını ön
görmektedir. 

Kanun teklifinin gerekçesinde; Murat Çalış
kan'm jandarma eri olarak Dersim harekâtına 
iştirak ettiği, göğsünden ve ayağından yaralan
dığı ve kısmen tedavi edildikten sonra terhis 
olduğu, arızasına rağmen bir süre çalışarak ha
yatını idame ettirdiği halde, hastalığının nük
setmesi üzerine mefluç bir hale geldiği; bu iti
barla, Murat Çalışkan'a Devletin elini uzatma
sının bir kadirşinaslık olacağı ifade edilmekte
dir. 

İlgili temsilcilerin verdikleri izahattan; Harb 
Tarihi Dairesinde, Murat Çalışkan'm üstün ba
şarısını tevsik edecek bir kayda tesadüf edilme
diği anlaşıldığından, teklifin reddine dair olan 
Millet Meclisi kararı, Komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu rapor Sözcüsü 
Başkan ve Kâtip 
Kocaeli Uşak 

L. Tokoğlu M. F. Atayurt 

(1) 1113 S. Sayılı basmayazı tutanağın sa
nandadır. 

— 76 — 



O. Senatosu B : 40 7 . 3 . 1968 O : 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara 
R. Üner 
İstanbul 

H. Berkol 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Y. Köker 
Niğde 

K. Bayhan 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 
Yozgat 
Yeşilyurt 

BAŞKAN* — Rapor üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye yok. Bütçe Plân Komisyonu ra
porunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/380; Cumhuriyet Senatosu 
1/871) (S. Sayısı: 1103) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır efendim: 

Yalnız ivedilik hususunu oylıyacağım. Zira 
öncelik hususu gündemde bulunduğu için ve gö
rüşeceğimiz için lüzum yok, sıradadır zaten. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
1103 sıra sayılı kanun tasarısının ivedilikle gö
rüşülmesini ars ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Bşk. 
Osman Salihoğlu 

Kanunun adı : 
Ankara üniversitesi kuruluş kadroları Kanu

nuna ek kanun tasarısı (1/871) 
E Â Ş K Â K — Komisyon ve Hükümet burada. 

Müzakeresine' geçiyoruz. Raporun okunup okun
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum, Okun
masını kaVal edenler... Okunmamasını kabul 
edenler.,, Eapcrun okunması kabul edilmemiş
tir. ' 

Kanunun tümü üzerinde buyurun, Sayın Ata-
lay. 

SIEEÎ AT AL AY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, gelen tasarı ile Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesine bağlı bir Yüksek Hayvan 
Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı Bilimleri Uz-

(1) 1103 S. Sayılı oasmayazı tutanağı so
nun d a dır. 

manlık Yüksek Okulu kurulması istenmektedir. 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun ikinci mad
desi gereğince Veteriner Fakültesine bağlı ola
cak, Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı 
Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu açılması ve
teriner hekimlerini iki sahada hayvan yetiştiri
ciliği ve hayvan sağlığı konularında yetiştir
mek üzere bir yüksek okul açılması talebedil-
mektedir. Buna iştirak etmemek imkânı yok
tur. Gerçekten veteriner hekimlerini iki saha
da yetiştirmek böylelikle memleket hayvancılı
ğında, daha etkili daha yetkili olmalarını sağla
mak şüphesiz ki, faydalı olacaktır. Nitekim 
Hükümet tasarısında millî geliri hayvaneıkğın 
kallanması ve geliştirilmesi yolu ile artırmak 
ve nüfus artışı dolayısiyle memleket nüfusunun 
beslenmesi yönünden hayvancılığın ehemmiyeti 
üzerinde durulmakta ve böylelikle eğitim ve hiz
met bakımından yeni kadrolar istenmekte, bir 
yüksek uzmanlık okulu, yani fakültelerin Hac
rinde bir yüksek uzmanlık okulu açılması isten
mektedir. Çünkü, fakülteyi bitirmiş bu veteri
ner hekimlerin iki sahada gelişmelerini sağla
mak için bir yüksek uzmanlık okulu açılması 
istenmektedir. Ve gerekçe de yerindedir. An
cak bu arada Sayın Millî Eğitim Bakanından ve 
çok kıymetli Veteriner Fakültesi Dekanından 
bâzı şeyleri öğrenmek ve bâzı şeylerin kamu 
oyunda açıklığa kavuşması bakımından beyan
larını işitmek isteriz. Hayvancılığın Türkiye'de
ki önemi pek anlaşılmış değildir. Hayvancılık 
millî gelirdeki payı biraz sonra Yüksek Heyeti
niz önünde görüşülecek olan İstanbul Üniversite
sine bağlı bâzı teşkilât kadroları için, istanbul'
da açılacak veyahut açılmak istenen veyahut 
açılmasına karar verilmişte, kadroları için Yük
sek Heyete gelecek ve biraz sonra gündemde 
görüşülmesi yapılacak olan İstanbul Üniversite
sine bağlı Veteriner Fakültesinin gerekçesinde, 
o gerekçede ifade ediliyor, deniyor ki, millî ge
lir, 1985 te 20 milyar lira tanından elde edil
mekte, bunun 7 milyarı hayvancılıktan gelmek
tedir. Eeğer et, süt kaybı önlenirse, millî geli
re daha çok yedi milyar liralar temin edebile
cek bir kuvvete erebilecek bir duruma erişebi
lecektir. Bunların hepsinde gerçek payı vardır. 
Ancak biraz sonra istanbul üniversitesine bağlı 
kurulması istenilen veteriner fakültesi üzerin
de de görüşlerimi ifade ettiğim zaman arz ede
ceğim gibi; hayvancılığın kalkınması ve kaderi 
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hayvancılığa bağlı, geniş kütlelerin kalkındı
rılmasını temin edecek bir mahiyette olması ge
rekil'. Geri kalmış bölgeler tetkik edilirse, görü
lür ki, esas geçim kaynağı, geri kalmış bölgeler
de iki unsura dayanmaktadır. Ziraat ve hayvan
cılık. Sanayi, el sanatları, büyük sanayi geri 
kalmış bölgelerde görülmemektedir. 

8 143 geri kalmış bölge köyünde ziraat 
mahsullerine raslayamayız. Zirai mahsuller sa
natına, orman mahsullerine, el sanayiine, küT 
çük sanayie, büyük sanayi zaten yok, rasla-
mak mümkün değildir. Çeşitli bitkiler de mev
cut değildir. Ya hububata dayanır, ya hayvan
cılığa. İM hususa kaderi bağlıdır, 8 143 geri 
kalmış Doğu - Anadolu köyündeki halkın ka
deri. Bunların iki şeyi vardır. Ziraat ve hay
vancılık. Hayvancılık, yetiştirme, mevzuumuz-
la ilgili, Sayın Bakan bu mevzu ile ilgili hay
vancılığın yetiştirilmesinde, et kalitesini yük
seltmek, sıkleti yükseltmek, sütün beşyüz ci
varında olan yıllık verimini, dünya ortalaması 
üçjbin civarında iken, biz hâlâ beşyüz litre 
sütü büyük bir terakki olarak addetmekteyiz. 
Bunun 1 000 veya 1 500 litreye çıktığı zaman 
geniş bir halk kütlesinin kaderi değişir, Kal
kınma budur. Kalkınma edebiyat değildir. Kal
kınma geliri artırmaktadır. Geniş bir köylük 
yerler halkının gelirini artırmak için, iki yolu 
seçmek mecburiyetindeyiz. Birisi zirai saha, 
diğeri hayvancılık sahası. Hayvancılığı sadece 
hayvan hastalıkları ile mücadele olarak anla
dığımız müddetçe, hayvancılığı geliştirmeye 
ve kaderi hayvancılığa bağlı 8 143 köylük yer
deki nüfusu, beş milyonu bulan köylük yer 
halkını kalkındırmanın imkânı yoktur. Şimdi 
istanbul'da Veteriner Fakültesi açıyoruz. An
kara'da Veteriner Fakültesine bağlı bir yük
sek hayvan yetiştiriciliği ile ve hayvan sağlığı 
ile ilgili bir uzmanlık okulu açıyoruz. Peki 
benim şimdi arz etmek istediğim şey şu : Geri 
kalmış bölgelerde, bahusus kaderi hayvancılık 
ve ziraate bağlı bölgelerde, hayvancılığı ge
liştirmek ve yetiştirmek için yüksek derecede 
veyahut yüksek derecede olmamak üzere bu
nunla ilgili okulları niçin açmıyoruz? işte 
Sayın Millî Eğitim Bakanından sorum bu, ko
nu ile ilgili husus burası. Niçin açmıyoruz? 
istanbul'da açıyoruz, Ankara'da açıyoruz, ka
deri sadece hayvancılığa bağlı geri kalmış böl
gelerde bunları açmıyoruz, işte mesele burada, 
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açmıyoruz. Hayvancılığa kaderi bağlı, millî 
gelirde hayvancılık ve tarımdan elde edilen, 
yıllık gelir payı Türkiye ortalamasının 1/5 i 
oranında ilçeler, köyler ve iller vardır. Bun
ları nasıl kalkındıracağız? Bunları kalkındır
mak için hayvancılığı geliştireceğiz. Hayvan
cılığı geliştirebilmek, hayvancılığı yetiştirici 
şekli ile bir gelişime götürebilmek için de, eği
tim hizmetlerini götürmek mecburiyetindeyiz. 
Eğitim hizmetlerinin başında hayvan yetiştiri
ciliği yüksek okullarını Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesine bağlı olarak mı yapabile
ceğiz, yoksa Atatürk Üniversitesine bağlı hay
vancılık ve yetiştiricilik okulları açmakla mı 
yapmak mümkündür? işte burada, bunun için 
bâzı rakamlar vermek isterim : 

Hayvancılık Türkiye'de kaderi ile başfoa-
şadır. Bütün iktidarlar uzun yıllar hayvancı
lığı, hayvan sağlık mücadelesi şeklinde anlamış 
ve Ziraat Bankasının büyük bir kısmı donmuş 
olan yılda 74 - 84 ve nihayet 100 lira civarında 
zirai kredi dağıtma şeklinde hayvancılığı ge
liştirme politikaları güdülmüştür. Bugün de 
bir adım ileride bir şekilde gitmiyoruz. Top
rak yok. Geri kalmış bölgelerde tarım toprağı 
mevcut değildir. Kaderi tarım şartlarına, tarıma 
bağlı değildir. 8 143 geri kalmış Doğu - Ana
dolu'nun bu köylerinde 672 800 çiftçi ailesinden 
249 288 inin hiç toprağı yoktur. Yani % 37,35 
çiftçi ailesinin resmî rakamlarla 249 288 çiftçi 
ailesinin bir karış toprağı yoktur. Demek ki 
geri kalmış bölgelerde 8 143 köyden 672 bin 
çiftçi ailesinden 249 288 inin bir karış toprağı 
yoktur. 214 037 çiftçi ailesinin ise, bir dönüm
le 25 dönüm arasında toprağı vardır. Böylelik
le topraksız bir kütlenin hayvancılığa gideceği, 
tarla ziraati yapmadığı zaman, hayvancılık ge
çiminde ise, millî gelirdeki payı az, hayvan
cılık kaderi ile başbaşa bırakılır ve hayvancılı
ğın geliştirilmesi için eğitim sahasında tedbir
ler alınırken, bu tedbirler Atatürk Üniversi
tesi sahasına götürülmez, veyahut hayvancı
lığın gelişme şansı mümkün ve altyapısı mü-
saidolan Kars\ Van gibi çeşitli bölgelerde bu eği
tim müesseseleri getirilip açılmaz, Ankara ve 
İstanbul'da açılmak istenir. îşte bu. Yoksa 
ben yüksek hayvan yetiştiriciliği ve hayvan 
sağlığı ile ilgili bir bilim yüksek okulunun açıl
masına bir itirazım yok, yerinde. Ama bunlar 
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gelirken, veyahut İstanbul'da bir veteriner fa
kültesi açılırken, Atatürk Üniversitesine bağlı 
bir veteriner fakültesinin açılmasının ve bunla
rın hatırlanıp getirilmesine şaşmamak mümkün 
değildir. İkinci Beş Yıllık Plânda çeşitli vete
riner fakültelerinin açılması zarureti açıklan
maktadır. 

Türkiye'nin üçbin küsur veterinere ihtiyacı 
vardır. Bugün veteriner mevcudu binin civa
rındadır ve bunun bir kısmı da idari hizmetler
dedir. % 18 i idari hizmetlerdedir, bin civarın
daki veterinerin. İhtiyaç 3 binin üstündedir. 
Rusya'da 38 tane veteriner fakültesi, Amerika'
da 18 veteriner fakültesi, Türkiye'de halihazır
da bir veteriner fakültesi. Yüksek okullar ve 
yeni veteriner fakülteleri açıldığı zaman da bun
lar gelişmiş bölgelerde ve hayvancılığı mev-
cudolmıyan bölgelerde kurulmaktadır. Hay
vancılığı mevcudolmıyan bölgeler Ankara, hay
vancılığı mevcudolmıyan bölge İstanbul, hay
vancılığı mevcudolmıyan bölge Elâzığ, hayvan
cılığı mevcudolmıyan bölgelerde, veteriner fa
külteleri, yüksek okullar, ama hayvancılık ge
çim kaderi teşkil eden ve hayvancılığı millî ge
lirde,' yani geçim kaynağı olan bölgelerde ise, 
bu şekildeki üniversite ve yüksek okulların açıl
masına gelince, sadre şifa veren bir müjde veya
hut bu yerlerde de açılacağına dair her hangi 
bir işaret bulmak mümkün değildir. 

Şimdi bir yüksek okul açılabiliyor. Bir me
sele de şu : 4936 sayılı Kanunun ikinci mad
desine göre, bir yanlış tatbikat da yıllardan be
ri devam etmektedir. 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun ikinci maddesine göre, 4 çeşit eği
tim müessesesi kurulabilir. Üniversitelere bağlı 
fakültelerin fakültelere bağlı yüksek okulların, 
enstitülerin ve kurumların, ikinci fıkrasında 
üniversitelere bağlı fakülteler ve yüksek okul
ların ancak fakülte veya yüksek okul olarak 
üniversitelere bağlı olarak açılması âmir hü
kümdür. Demek ki üniversiteye bağlı yüksek 
okul veya fakülte açılır, fakütlere bağlı olarak 
enstitü ve diğer eğitim kurumları açılabilir. 
Fakültelere bağlı yüksek okulların 4936 sayılı 
Kanunun ikinci maddesine göre kurulması müm
kündür. Ama bugün kuruluyor. Hacettepe Tıp 
Fakültesine bağlı bir yüksek okul veyahut da 
bir başka üniversitenin bir başka fakültesi. 
Ama, 4936 sayılı Kanun sarih, İkinci fıkrası der 
ki; üniversiteye bağlı fakülteler, fakültelere 

bağlı yüksek okul ve enstitüler. İkinci fıkrasın
da ise; kurumlar ve enstitüler fakültelere bağlı 
olarak açılabilir. Buna bir şey demiyorum. İle
riden beri tatbik ediliyor. Ama bir daha Üni
versiteler Kanunu geldiği zaman bu hususa bir 
açıklık vermek lâzım. 

Yüksek okullar bir kanuna ihtiyaç kalmadan 
Millî Eğitim Bakanlığının onayı üzerine, üniver
siteler senatosu tarafından açılabilecek midir, 
açılamıyacak mıdır? Yani fakülteye bağlı yük
sek okullar açılabilecek midir, açılamıyacak 
mıdır? Yoksa yüksek okullar üniversitelere 
bağlı olarak mı açılacaktır? Bir sarahate kavu
şursa çok iyi olur. Ama burada Ankara Üni
versitesi, Veteriner Fakültesine bağlı bir 
yüksek okul. Tatbikatta örnekbri var. O da 
kurulacak. Bundan yana, bu nedir? Veteriner 
hekimlerin, ihtisaslaşmalarını temin edecek 
ama, benim şinidi Sayın Millî Eğitim Baka
nından ve Sayın Dekandan öğrenmek, sormak 
istediğim bir husus vardır. Niçin ikinci plâ
nın öngördüğü hayvancılığı geliştirmek ve bunu 
bölgeler arasında yaymak politikasına uygun 
olarak bize bunu getiremezler, yahut daha önce 
hayvancılığın kaderini teşkil eden bölgeler
de, yüksek okullar ve beslenme enstitüleri 
açma yoluna gitmiyorlar? Üniversite demek, 
üniveriste hocalarını Ankara veya İstanbul'da 
veya istedikleri yerlerde tutmak demek de
ğildir. Üniversite mensuplarını öğretim üyele
rini gerekirse yurdun mahrumiyet bölgelerine 
de götürmek Millî Eğitim Bakanlığının ve 
üniversitelerin vazifeleri arasında olması ica-
beder. Yoksa, rahat yerde yüksek okulu, ra
hat yerde enstitüyü rahat yerde şeyi açabi
lelim, öğretim üyeleri ancak oraya gelebilir. 
Ama yurdun diğer yerlerine göndermeme k 
bu mümkün değil. Üniveristeden bunu iste
mek hakkımızdır. 

Millî Eğitim Bakanlığından bunları istemek 
bu milletin hakkıdır. Üniversiteleri, yüksek 
okulları bütün dünya memleket sathına yay
mıştır. Rusya'da 18 tane veteriner fakültesi, 
Amerika'da 18 tane veteriner fakültesi, Hin
distan'da 7 tane veteriner fakültesi, Alman
ya'da 10 un üzerinde veteriner fakültesi; 
1 - 2 büyük şehirde değil, bütün bir memle
ket sathında, Nebraska'da bilmem nereye ka
dar yayılmış bulunmaktadır. Biz yine Ankara 
ve İstanbul'da veteriner fakültelerini kuruyo-
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ruz. Ama niçin Atatürk Üniversitesine bağlı 
veteriner fakültesi değiL Niçin Kars'ta beslen
me enstitüsü değil, niçin Kars'ta hayvancı
lıkla ilgili diğer bir kurumu, Ankara Üniver
sitesi veteriner fakültesinin kıymetli ve müm
taz dekanı feragatları gösterip de bu kurum
lan yurdun diğer yerlerinde, eğitime muhtaç 
500 Kg. süttür bugün bir ineğin kaderi, bunun 
birim olarak, üniversite olarak 501 Kg. olması 
için emek sarf ediyorlar mı? işte üniversite bu 
demektir. Üniversitenin sadece vazifesi talebe 
yetiştirmek değildir, üniversite, muhitinde ve o 
çevreyi kendisine çekebilmek durumundadır. 
Hayvan sikleti 70 - 80 Kg. dır, koyun sikleti 50 
Kg. altındadır. Deride, dünyanın en kötü deri
sini vermekteyiz. Yapağı öyle. Hayvancılık bu 
şekilde kaderi ile başabaşadır. üniversite, bir 
yüksek okul düşündüğü zaman Ankara, bir 
yüksel okul veya fakülte düşündüğü zaman İs
tanbul. Ama niçin Erzurum değil, niçin Van de
ğil, niçin Kars değil, niçin Erzincan değil, niçin 
Gümüşane değil? Niçin bu hizmetler enstitü 
kurumlar olarak niçin götürebiliyoruz. Ziraat 
Fakültesi dediğimiz zaman niçin Adana'da, 
niçin Erzincan'da değil? Hep rahat, hep büyük 
yerlere götürülmektedir. Ama yıllar yılı fakru 
zaruretin ve yoksulluğun içinde olan bölgelere 
bu götürülmez? Öğretim üyesi yetiştirmek 
için, 600 öğretim üyesi için 1968 yılında İkinci 
Beş Yıllık Plânda dış memleketlere gönderilme
sini ve bunlar geldiği zaman çeşitli kurumlarda 
eğitim sahasında öğretim üyesi olarak vazife 
görmesini öngörmektedir. Veteriner fakültele
ri ve yüksek okulları açabilmek için, plânlı ola
rak, ben falan yerde bir yüksek okul açacağım 
hayvancılıkla ilgili, ben falan yerde üç yıl sonra 
bir tarım okulu açacağım, bir tarım fakültesi 
açacağım, onun öğretim üyesini yetiştirmek 
üzere cefaitler var mıdır, programlar var mıdır? 
Hayır yoktur. Siyasi baskılar veya Üniversite 
Senatosunda ağır basmalar üzerine, Elâzığ'da 
Veteriner Fakültesi açılır ama, Kars'ta veya 
Erzurum'da açılmaz, münakaşasını yapalım. Bir 
Üniversite, fakültesinin Elâzığ'da, Kars'ta veya-
hutta Erzurum'da açılmasının faktörleri nedir,. 
ölçüleri nedir? Kamu oyunun bunları bilmesi 
mecburiyeti vardır, bunları bilmesinde zaruret 
vardır. Demokrasi açıklık rejimi demektir ve 
en iyinin, en müsait yerde yapılmasını istiyen 

J bir sistemin ifadesidir, bir sistemin tâ kendisi
dir. üniversitelerden istediğimiz budur. 

I Şimdi sözlerimi özetliyecek ve bir noktada 
j bağlıyacağım. Veteriner Fakültesine bağlı bir 

yüksek uzmanlık okulu yerinde bir kuruluştur 
j ama bu kurulurken gönül isterdi ki Veteriner 

fakültesi bir feragat, bir fazilet örneğini de 
j göstererek aynı şekilde kurumları enstitüler, 
| beslenme enstitülerini de geri kalmış Doğu 
j Anadolu hayvancılığını geliştirmek için de ge

tirseydiler. O zaman daha gönül rahatlığı ile ve 
i seve seve oy veririz. Bu zarureti kabul ediyo-
l ruz, doğrudur, yerindedir. Ama onu istemek 
| hakkımızdır. Ama, bunlar olmayınca bir iç bu-
j rukluğu olur. Saygılarımla. 

| BAŞKAN — Tümü üzerinde başka görüşmek 
İ istiyen Yok.. Komisyon sözcüsü buyurun. 

j KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK ATAYURT 
| (Uşak) — Muhterem Başkan, değerli sentörler; 

müzakere etmek üzere bulunduğumuz Anka-
j ra Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı üzerinde bâzı maruzatta bulun
mak istiyorum. Çünkü, mevzuun lâyıkı veçhile 

I ihata edilme mecburiyeti vardır. Esasen konu 
i komisyonumuzda da etraflı bir şekilde incelen-
I mir, ve müzakere edilmekte bulunulan kanun 
! tasarısını aynen benimsemek ve Hükümet tek-
i lifine tamamiyle katılmak suretiyle huzurunu-
I za. gelmiş bulunuyoruz. 
] Muhterem arkadaşlar, Türkiye Millî İktisa-
! dinin dayanak noktalarını mütalâa ettiğimiz 
I takdirde bunların sırasiyle ziraat sektörü, hay-
| vancılık sektörü ve ormancılık sektörü başta 
\ gelmek üzere bunu takiben madencilik, nıüna-
| kale ve dolayısiyle imalât sanayii halinde yani 
I müstahsil sektörler itibariyle ele almak mecbu-
| riyeti vardır. Memleketimizde hayvancılğm 
[ önemi aşikârdır. Nitekim Sayın Sırrı Atalay da 
| hayvancılığın önemine değinmişler ve hakikaten 
I usun yıllar bu mesele üzerinde lâyıkı veçhile 
I eğinilmemiş bulunduğu içindir ki, Türkiye hay-
j yarıcılığı kalkmamaımş, gereken ıslah müesse-
; seleri kurulamamış, besicilik kontrolleri yapı-
I lama iniş, hayvan ürünleri lâyıkı veçhile ilmî ve 
\ teknik esaslara göre kıymetlendiirlememiştir. 
I An sak bir kaç yıldan beri üniversitelerin açıl-
j ması konusuna ilişkin olarak veteriner fakül-
\ tt'îeri de ele alınmış ve bu konuda gereken etüt-
! ler yapılmış, hazırlıklara geçilmiş ve nitekim 
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İstanbul'da bir Veteriner Fakültesi kurulmuş 
olmakla beraber, bu kere 4936 sayılı üniversite
ler Kanununun ikinci maddesindeki yetkiye is-
tinadetmek suretiyle Ankara Üniversitesine bağ
lı olarak bir hayvan yetiştiriciliği ve hayvan 
sağlık bilimleri uzmanlık yüksek okulu tesisi 
derpiş clilmiş bulunmaktadır. Tasarı tamamen 
bu mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, tedris sistemi iti
bariyle ve ele aldığı müfredat programı dolayı-
siyle, hayvancılık konulan üzerinde araştırma 
yapmakla beraber hayvancılığın ıslâhı, ye
tiştirilmesi, zooteknik meseleleri ve aynı 
sanırında hayvan mahsullerinden faydalanılma
sı ve millî ekonominin bu vadide istikbal vade
den kısımlarının en yarayışlı bir şekilde ele alın
ması için veteriner fakültelerinin kuruluşuna 
gittikçe daha fazla önem verilmektedir. Ve bu
rada tahsil süresi beş yıldır. Bu kere, müzake
resi yapılmakta olan kanun tasarısı vesilesiyle, 
kurulacak olan 'Hayvan Yetiştiriciliği ve Hay
van Sağlık Bilimleri Uzmanlığı Yüksek Okulu 
esas itibariyle bir tahsil süresine sahiptir. Ve bu
rada okuyacak ve yetişecek olan veteriner he
kimle:', ancak veteriner mezunlarıdır, Binaena
leyh, bunların kurulma yerleri ve imkânları ge
rek 5458 sayılı Üniversiteler Kanununun âmir 
hükmü muvacehesinde ve gerekse meselenin ta
mamen ilmî ve teknik bîr mahiyet arz etmesi se
bebiyle, tamamiyle üniversite organlarının ya
pacağı etütlere bağlı olarak birtakım projeler. 
ihsan vo bundan sonra, bunların görüşülmesin
den sonra yapılabilmektedir. Şüphesiz bu me
seleler Sayın Ata'îayın bahsettiği şekilde bir 
saman süresi içinde ele alınacak ve hayvancılık 
bakımından ümit vadeden ve hakikaten iktisa
di meseleleri tamamen hayvancılığa bağlı olarak 
inkişaf ettirmek istidadı gösteren Kars ve Er
zurum ve bu mıntaka sahası ve onun halkı bu 
sahada daha fasla geliştirilmiş olacaktır. Nite
kim gerekçe, buna ait müsbit evrak ve raporlar 
tetkik edildiği takdirde görülecektir ki, Kars'ta 
bir Zooteknik Enstitüsü açılması ve bu ka'bîl 
şartların elverişliliği dolayısiyle Elâs'ğ'da Besin 
Kontrol' Enstitüsü açılması yolunda gereken 
teşebbüs ve araştırmaların yapıldığı ve bu yol
da ieabedeii. plânlamanın düzenlendiğini göre
ceklerdir. Hayvancılığın yetiştirilmesinde ırk
ların ıslahı, hayvan sayısının tahdidi, meraların 
ıslahı ve plânlı ve düzenli otlamaeılık ve ahır 
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i hayvancılığımı! tesis edilmesi ve nihayet elde 
I edilecek hayvan mahsullerinin a^lî ve tâli ürün

ler olarak hayvan mahsullerinin Türk ekono
misinin şartlarına ve icaplarına en uygun bir 
şekilde yüksek değerde kıymetlendirilmesi baş
lıca kaygılardan bulunduğu cihetle, veteriner 
fakülteleri ve bu arada üniversitelerimin konu
ya eğilmişler ve bunlar olumlu bir safhaya in
tikal ettirilmiş bulunmaktadırlar. Gayet tabiî
dir ki, yalnız yüksek ihtisas elemanları ve vete
riner hekimleri yetiştirmekle de konuyu tam mâ-
nasiyle başarmak mümkün ve kabil değildir. Bu
nun yanında hayvan sağlık memurları ve diğer 
yardımcı ve teknik personelle birlikte halkın da 
bu vadide eğitilmesi gerekmektedir. Bu sebep
ten ötürüdür ki, gerek veteriner fakülteleri ve 
gerekse bu yüksek tahsil müessesesinin çeşitli 
kol ve dallarında yetişen bu elemanların, hal
kın da bu vadide eğitilmesine ayrıca gayret ve 
itina ederek, Türkiye'de hayvancıkğm bugünkü 
seviyeden daha üst bir seveyeye ve İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planındaki gayelerine uygun 
bir cihetten sevk ve idare edilmesine gayret ede
ceklerdir. Bu sebeple tasarıya tanıamiyle ilti
fat edilmesini ve oylanmasını şahsan komisyon 
olarak istirham etmekteyiz. 

Sayın Sırrı Atalay, bu konu ile alâkası bu
lunmamakla beraber, bâzı noktalara daha değin
mişlerdir. Hayvancılık kaderi ile başbaşa bı
rakılmıştır, zirai kredi, sadece sirai meselelere 
hasrü tahsis edilmekte ve hayvancılık bu. ba
kımından desteklenmemiştir ve nihayet toprak 
meselelerine değinerek toprak reformu ve dola
yısiyle zirai reform konularım da bu meseleler 
üzerinde mütalâa etmişler ve bu yüksek okul, 
müessese ve veteriner fakültelerinin Kars ve Van 
gibi hayvancılığı hakikaten ileri olan illerimizde 
kurulmasının daha doğru olacağını belirtmişler
dir. Ve ayrıca bugün tatbikatta çalışmakta bu
lunan veteriner hekimlerle, mütehassısların 
yüzde 18 inin idari işlerde çalışmış bulunmasını 
yermek suretiyle, bunların bilfiil tatbikata ve 
sahaya çıkarılarak, doğrudan doğruya hayvan
cılık meseleleriyle uğrasan mevzularda istihdam 
edilmesinin şart olduğunu belirtmişlerdir. 

Konu ile alâkalı bulunmamış olmakla bera
ber, bu meselelerde haklı elan meselelerle, hak
sız tenkit ve görüşleri birbirinden tefrik etmek 

j mecburiyeti vardır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de hayvan
cılık katiyen kaderiyle bajb-aşa bırakılmamıştır 
ve bırakılmama durumundadır. Nitekim açıl
makta bulunan veteriner fakülteleri ve buna 
inzımamen açılacak olan yüksek tahsil mües
seselerinin bu konuda ne kadar fazla teveccüh 
göstermesi bakımından önemli bulunmaktadır. 
Kredi meseleleri, bu konunun dışında bulun
maktadır, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
bunların verilme esasları hasmı, şekil ve şart
ları genişletilmiş icabeden tedbirler alınmıştır. 
Bunlar İkinci Beş Yıllık Plânın müzakeresi sı
rasında mütalâa edilmiş bulunuyordu. Toprak 
reformu meselesi de yine konu ie alâkalı değil
dir. Esas itibariyle, memlekette mevcut olan 
toprakların kullanılmasında* üç önemli konuyu 
birbirinden tefrik ederek mütalâa etmek mec
buriyeti vardır. Bunların birisi mutlak ziraat 
toprakları. Bunlar muayyen vasıf ve karak
ter istiyen topraklardır. 

ikincisi, mutlaka hayvancılık yapılacak ya
ni, meraya tahsis edilecek topraklar; 

Üçüncüsü de; mutlak orman topraklarıdır 
ki, şimdiye kadar olan biri diğerine galebe çal
ma şeklinde, safha safha bu üç sektöre hars ve 
tahsis edilmiş olan topraklar üzerinde birtakım 
münasebetler olmuş, biri diğerine gelebe çal
mak suretiyle; messlâ. zirai sektör diğer saha
lara tahsis edilmiş olan topraklar üzsrinde ken
dilerine miktar artışını temin edecek istikamet
lerde gelişmiş ise d.e, bu meseleler plânlı dev
reye girildikten sonra önlerim's ve önlenmesine 
devam edilmiş bulunulmaktadır. Mesele tama
men ilmî ve teknik bir mahiyet arz etmektedir. 
Binaenaleyh, bir yüksek okulun açılması imkâ
nı ve şartlarının nerelerde mevcut olduğunu, 
üniversitelerin mûtfkasnıs ilim adamları, pro
fesör ve doçentlerin kendi mevzuatları çerçeve
si içinde ilmî ve teknik esasa uygun bir şekilde, 
bütün yurt çapında etüt edilmesi suretiyle, en 
uygun mahal olarak, halen tesbit etmiş okluk
ları Ankara Veteriner Fakültesine bağlı olarak 
bir yüksek okul açılmasını münasip ve uygun 
gördükten sonra, gereken tetkik mercilerinin de 
tasvibi alınarak tasarı buraya gelmiş bulun
maktadır. Bu sebeple tasarının olumlu karşı
lanmasını, yüksek takdirlerinize arz eder, Yü
ce Senatoyu hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun tümü 
üzerinde başkaca konuşacak sayın üye? Yok. 

i Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi istenmektedir. İve
dilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Ankara üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanu

nuna ek kanun 
Madde 1. — 4938 sayılı Üniversiteler Kanu

nunun 2 nci maddesi uyarınca, Ankara Üniver
sitesi Veteriner Fakültesine bağlı olarak kurul
muş bulunan «Kayvan Yetiştiriciliği ve Hay
van Sağlık Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu» 
na ait bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kuruluş 
kadroları 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanunundaki (1) sayılı cetve
le eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen. sayın üye? Yok. Maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu yüksek okula ek görevle 
I atanan ve hariçte resmî veya özel bir işi bulım-

mıyan üniversite mensubu öğretim üyelerinin 
almakta oldukları üniversite tazminatına halel 
gelmez, haklarında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 

j sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
bul'edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
j y'l.:ik-:iiğ3 girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
I tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4, — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok, Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Tekin Arı-
burun. Buyurun efendim. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; her ne kadar 

I konu benim meslekim ile ilgili değilse de, Sayın 
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Sırrı Ataiay'm bu kanun vesilesiyle arz etmiş 
olduğu gayet mühim temennileri ve bilhassa yi
ne bu kanun vesilesiyle desteklemeyi yerinde 
gördüğüm bir iki müşahedemi arz etmek istiyo
rum. Kanun yalnız hayvan yetiştiricileri ve hay
van sağlığı bakımından veteriner fakültesine bir 
iki mühim kadro eklemek dâvası değildir kana
atimce. Hepinizin meşgul olması icabeden mem
leketin mühim bir konusu üzerinde, vesile gel
dikçe, Devletin, Hükümetin ve ilgili arkadaşla-
nmısm dikkatlerini çekmemiz icabeder. Her za- . 
man söz söylemek bahis konusu olmuyor, her 
zaman mümkün de olmuyor. Fakat, yeri geldik- [ 
çe ehemmiyetli g-ördüğümüz müşahedemizi ve | 

erimizi bu vesile ile yine aynı makam sa- \ 
hibi olan zevata arz etmek faydalı olur, zannm-
dayım. Bunun için bu girişle huzurunuzu birkaç 
dakika alacağım için, şimdiden affmızı dilerim. 

Sayın arkadaşlarım, geçen yaz bir vazife ile j 
Doğu illerimize, birkaç ile gitmiş ve orada bâzı i 
intibaalar edinmiştim. Bilhassa hayvancılık ko
nusunda yerini de arz edeyim. Bunlardan bir ta
nesi bilhassa Van ve Hakkâri vilâyetimizdir. 
Bilhassa Hakkâri vilâyetimizde konuşurken, ka
çakçılık ve hayvan yetiştirmesi üzerinde ciddî 
l i re t te duruldu ve bâzı dilekleri bildirildi. Bu 
dileklerden bir tanesi de Doğu illerimizin gereği 
olan gerek hayvan sağlığı, gerekse hayvan yetiş
tirme bakımından lüzumlu okul ve mütahassıs 
ve memurların bulunmayışı keyfiyeti idi ve bu
nun yanında da satış imkânlarının olmayışı key- I 
fiyeti idi. Bu vesile ile bunu arz ettim. Meselâ j 
sordum, dedim ki, siz takriben ne kadar hayvan j 
yetiştirirsiniz? Çoğu küçük baş hayvan yetişti- i 
riyorlar, 500 000 civarındadır. Bunu iki misli 
yapamaz mısınız? Kolaylıkla yaparız, fakat hay
vanları pazarlara sevk edemeyiz, çünkü sürüler
le hayvanları başka illerin, başka kazaların, ot
laklarından geçirmek zorundayız. Bu mümkün 
değil, buralarda harb olur dediler. Yol yok, pa
zar yok. Ondan sonra hayvancılık inkişâf etmez, 
ondan sonra aradığımız takdirde orada bu iş
lere kolaylık gösterecek olan, sağlıyacak olan 
mütehassıs elemanlar bulunmaz. Mütehassıslar 
tarafından yetiştirilmiş zevat da bulunmaz, in
sanlar da bulunmaz. Sonra hayvancılıktan bah
sedilir. Doğrudur. Fakültelerimize ve üniversi
telerimize, hattâ başka üniversitelerimize dahi 
birçok yeni kadrolar eklemek suretiyle bu husus
taki ilgili ve profesyonel insanların yetiştiril

mesini sağlıyalım. Fakat aynı zamanda yine bu 
işle ilgili olan Hükümet bakanlıkları tarafından 
lüzumlu olan diğer yan tedbirlerin de inkişaf 
tedbirlerinin de beraber alınması icabeder. işte 
benün de mâruzâtım budur. Aksi takdirde yüz-
binlerce hayvan ölür. Daha çok yetiştirme imkâ
nı varken yetiştirilemez sağlık hususlarında ora
lara gerekli insan gitmez, gerekli talebe yetişti
rilmez ve ykıe Ankara ve İstanbul'da tıpkı Sa
yın Sırrı Ataiay'm söylediği gibi Ankara ve İs
tanbul civarında yalnız bâzı grup talebenin ye
tiştirilmesi ve hemen Devlet kadrolarında, yine 
o civarlarda yer alması, vazife alması gibi bir 
keyfiyete yardım etmiş oluruz. Sayın arkadaş
lar, konumu lütfen mevzuun dışında addetmeyin. 
Bilhassa Sayın Komisyon azasından istirham 
ediyorum. Bakan da buradadır, Hükümet rük
nüdür, diğer ilgili bakanlara da sirayet etsin 
bu husus yan tedbirleri de beraberce alalım ve 
hayvancılık üzerinde ciddî olarak duralım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — 5434 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/295; 
Cumhuriyet Senatosu 2/238) (S. Sayısı: 1114) 
(1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

G-ündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
1114 sıra sayılı kanun teklifinin ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Bşk. 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 

Kanunun adı : 
5434 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesine 

dair kanun teklifi (2/238) 

(1) İlli S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Diğer işlere takdimen takrirde 
bahse konu kanun teklifinin müzakeresini oyla
rınıza sunacağım, öncelikle, kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasmı 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmsk istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. İvedilikle görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ko
misyon sözcüsü, Hükümet Temsilcisi burada
lar. 

5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir : 

Geçici Madde — Durumları 5951 sayılı Ka
nunla, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
(II) işaretli fıkrasına eklenen (L) bendi şü
mulüne girenlerle Kurucu Meclis üyeliğinde 
bulunmuş olanlardan halen emeklilik hakkı ta
nınan görevlerde .veya T. B. M. M üyeliğin
de bulunanlardan tanınan (8) aylık süre 
içinde müracaat etmemiş bulunanlar için bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
yeniden bir yıllık süre tanınmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

BAŞKAN — Made 'işerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madds üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Kanunun tümü üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?. Yok. Kanunun tümü
nü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi Kuruluş kadroları kanunu tasa
rısının Millet M edişine e kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/398; Cumhuriyet Senatosu 1/873) (S. Sa
yısı : 1104) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, sırada olması 
hasebiyle öncelik değil, yalnız ivedilik için 
okutulmaktadır. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak 
işler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çı
karılan (1104) sıra sayılı kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Osman Salihoğlu 

Kanunun adı : 
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak

kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat 
Fakültesi Kuruluş kadroları kanunu tasarısı. 
(1/873) 

BAŞKAN — İvedilik hususunda karar al
mak gerektiğinde alınacaktır. Takrir gereğince 
komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? 
Buyurun Sayın Mete. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; kalkın
ma çabası içerisinde olan memleketlerde tek
nik öğretimin önemi izahtan uzaktır. Bizim 
gibi ziraat memleketi olan ve diğer ilerlemiş 
milletlerin seviyesine ulaşabilmek için büyük 
çaba sarf edilen memleketlerde her halde zi
raat fakültelerinin, veteriner fakültelerinin 
başka birtakım okullara tercihan ve çok 
miktarda açılması memleketimiz için daha ha-

! yırlı olacaktır. Yüksek okulların, fakültelerin 

(1) (1104) S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadrr. 
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açılmasında bâzı güçlükler olduğu malûmu
nuz. Bilhassa öğretim üyelerinin bulunmasında 
güçlük çekilmekte. Biz Senatonun, Ankara 
Üniversitesinin Ziraat Fakültesi kadroları ile 
Adana'da açılacak bu bölümü destekleme ka
rarını memnunlukla karşıladık, Cumhuriyet 
Senatosunun Bütçe ve Plân Komisyonunun ka
bul ettiği : 

1. Üçüncü maddedeki mahrumiyet kelime
sinin çıkarılması ve yapılacak zamların % 50 
den % 100 e çıkarılması da iyi olmuştur ka
naatindeyiz. Burada huzurunuzu kısaca işgal 
ediyorum. Bu kanunu getirenlere teşekkür 
ederiz, görev alacak arkadaşlarımıza şimdi
den teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunarız. 
Temennim odur ki, yurdumuzun birçok yerîe-
rinde bu nevi teknik okulların açılmasına hız 
verelim, yoksa hiçbir memleket imam - hatip 
ökullariyle kalkınamaz ve hiçbir Hükümet bu
nunla öğünmemeîi. Açacağı teknik okullarla, 
teknik üniversitelerle öğünmelidir. Hepinizi 
saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. İvedilikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. 

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

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısı 
Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu

nunun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üni
versitesine bağlı olarak açılan Adana Zirat 
Fakültesine ait ilişik (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde gösterilen kadrolar Ankara Üniversitesi 
(kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere (Adana 
Ziraat Fakültesi) adı altında eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Madeyi cetveli ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Adana Ziraat Fakültesine ek 
görevle tâyin edilip üniversite tazminatı alan 
öğretim üyelerinin bu tazminatlarına halel gel
mez. Bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — A) Ankara Üniversitesine 
bağlı olarak açılan Adana Ziraat Fakültesinde 
sürekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğre
tim görevlisi, uzman vs asistanlarla 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Ka
nunla değişik 82 nci maddesi gereğince geçici 
olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve yar
dımcılarına bu görevi aylar itibariyle mun
tazaman ve fiilen yaptıkları sürece her ay bü
tün istihkaklarından ayrı olarak aşağıda göste
rilen oranlarda ödenek verilir. 

a) Profesörler 1 nci brüt maaşın yüzde 
yüzü, 

b) Öğretim görevlisi doçentlerin 3 ncü de
receye veya daha az olanlara 3 ncü derece 
brüt maaşın yüzde yüzü, 3 ncü dereceden daha 
yüksek olanlara almsfcta oldukları maaşın yüz
de yüzü, 

c) Uzmanlar ile asistanlardan maaşı 
7 nci derece ve daha az olanlara, 7 nci derece 
brüt maaşın yüzde yüzü, 7 nci dereceden daha 
yukarı olanlara almakta oldukları maaşın 
yüzde yüzü ödenir. 

B) Bu üniversitelerde geçici olarak gö
revlendirilenlere 10 Şubat 1954 tarihli 6245 
sayılı Harcırah Kanununun 4? nci maddesinde 
kabul edilen geçici görev yevmiyesi verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Kanunun tümü üzerinde sayın 
Ünaldı, buyurun, 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Çok muh
terem arkadaşlar, Adana'ya Ankara Ziraat Fa
kültesinin patronajı altında bir ziraat fakültesi 
açılmasına mütedair kanun tasarısını kabul bu
yurdunuz. Biz Adana temsilcisi olarak hepinizi 
minnetle, şükranla karşılar, teşekkürlerimi arz 
ederim. Ziraat tahsili uzun senelerden beri mem
leketimizde bölgevî bir tedris sistemine bağlan
ma yolunda bir temayül gösterdiği halde bu
güne kadar bu iyi bir gelişme istikameti gös
termemiş idi. Fakat Maarif Vekâletinin bu yol
da gösterdiği ilgi ve alâka, bölgevî bir tedris 
sistemine bağlanma lüzumunu kuvveden fiile 
çıkarmış ve zirai bilgilerin, bu kanunla, Maa
rif Vekâletinin yönelmiş bulunduğu istikame
te yönelmiş olduğunu görmenin hakikaten bu 
tahsil branşı mensuplariyle beraber sevinilecek 
bir husus olduğunu kabul ediyorum. Kanunun 
kabulü dolayısiyle de teşekkürlerimi arz için 
huzurunuzu işgal ettim. Teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6. — İsçilerin İyonizan Radyasyonlara karşı 
korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul, olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal işler 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/342; 
Cumhuriyet Senatosu 1/840) (S. Sayısı : 1106) 
(D 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresi
ne geçiyoruz, bu hususta bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında ve ismi aşağıya çıkarılan 1106 sıra 
sayılı Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Sosyal işler Komisyonu 
Başkanı 

Edip Somunoğlu 

(1) 1106 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
n undadır, 

Kanunun adı : 
İşçilerin iyonizan Radyasyonlara karşı ko

runması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Ça
lışma sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı. (1/840) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Okunmasını arzu edenler... Okunmamasını arzu 
edenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. Ka
nunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın 
üye... Sayın öztürkçine buyurun. 

Çalışma Bakanlığı mümessili buradalar. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu anlaşma 
22 Haziran 1960 tarihinde yapılmıştır. Aradan 
uzun zaman geçtikten sonra Yüce Meclisler 931 
sayılı Yeni İş Kanununu kabul etmiştir. Bun
dan başka bu gibi anlaşmaların ne şekilde 
onaylanacağına dair bir de 244 sayılı Kanun 
mevcuttur. Bu 244 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin ikinci fıkrasında bu gibi anlaşmaların 
mevcut kanunlara aykırı olmıyacağını sarahat
le zikretmektedir. Fiilî durum böyle olunca, 
acaba 931 sayılı iş Kanununun 69 ve 78 nci 
maddeleri bu anlaşmaya göre ne şekilde uygu
lanacaktır? Zira burada sanayie ait işçilerde 18 
yaşını doldurmamış erkek çocukların gece ça
lışmasına imkân olmadığına göre bu radyasyon
da bu çocukların çalışma durumları anlaşmanın 
altıncı maddesine göre burada 18 yaşındaki ço
cukların ve ondan aşağı olan'çocukların ne şe
kilde çalışacağı tadadedildiğine göre, bu du
rum karşısında bu anlaşmamn 6 ncı maddesi 
iş Kanunumuzun 69 ve 78 nci maddelerine ay
kırı düşmektedir. 

Diğer bir husus bizde radyasyon kanunu 
mevcut değildir. Radyasyon kanunu mevcudol-
madığına göre, bu anlaşmaların 4 ncü, 5 nci 
6 ncı, 11 nci, 12 nci ve 13 ncü maddeleri tat
bikat sahasında ne şekilde uygulanacaktır? Ko
misyon bu hususta tenvir ederse kendilerine te
şekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti

yen sayın üye? Yok. Komisyon adına görüş
mek mi istiyorsunuz Sayın Karaöz? 

TURİZM VE TANITMA VE SOSYAL İŞ
LER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS KARA
ÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, bir hata olduğu
nu zannediyorum. Başlıkta «İşçilerin İyonizam 
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radyasyonlara karşı korunması...» diye okun
du, bu «iyonizan» olacak. 

BAŞKAN — (N) olarak okundu, sonu (N) 
olacak. Ben «n» li okudum. «İyonizan» diye 
okudum efendim, görüşmek istiyor musunuz? 

TURİZM TANITMA VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS KARAÖZ 
(Muğla) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaöz. 
KOMİSYON ADINA İLYAS KARAÖZ 

(Manisa) — Sayın Başkan, değerli senatörler, 
işçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korun
ması hakkında 115 sayılı sözleşme, üyesi bu-
lundumuz milletlerarası çalışma teşkilâtının 
1960 Haziran ayında Cenevre'de yaptığı 44 ncü 
milletlerarası çalışma konferansında kabul edil
miş ve bugüne kadar 16 memleket tarafından 

, onaylanmış bulunmaktadır. Bu sözleşmenin 
memleketimiz tarafından da onaylanmasında 
fayda mülâhaza ediyoruz. 

Muhterem senatörler; yer yüzünde radyoak
tif maddelerin kullanılmasında devamlı bir ar
tış vardır. Gün geçtikçe daha geniş bir işçi küt
lesi, bunların tevlidettiği tehlikeye mâruz kal
maktadır. Meselenin bu önemi iyonizan radyas
yonlara karşı korunmanın müşterek esaslarının 
milletlerarası bir sözleşme ile tesbitini zaruri 
kılmıştır. Memleketimizde de gerek sınai, ge
rekse tıbbi alanda bu ışınlarla çalışan yerle
rin ve kimselerin miktarı gün geçtikçe artmak
ta, teknoloji de bu yönde gelişmektedir. 

Muhterem senatörler; bu sözleşme iyonizan 
radyasyonlara karşı alınacak tedbirlere dair 
genel esasları ihtiva etmekte, 16 yaşından kü
çüklerin bu kabîl işyerlerinde çalıştırılmasını 
yasaklamaktadır, işçilere özel elbiseler veril
mesi, bunların sağlık muayenesine tabi tutul
maları, tehlikelere karşı bilgili kılınmalarını ve 
bir teftiş mekanizmasının kurulması gibi hu
susları da öngörmektedir. 

Muhterem senatörler; memleketimizde bu 
ışınlara mâruz kimseler hastanelerde ve Atom 
Enerjisi Komisyonuna bağlı tesislerde çalış
maktadırlar. 115 sayılı sözleşme millî mevzua
tımız ve tatbikatı ile çelişmemektedir. Şöyle ki; 
radyoloji radyum ve elektrikle tedavi ve diğer 
fiziyoterapi müesseseleri hakkında 5153 sayılı 
Kanun ve buna ilişkin 6 . 5 . 1939 tarih ve 1081 
sayılı tüzük bu hususta özel hükümler ihtiva 
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etmektedir. Ağır ve tehlikeli işler nizamname
sine ek cetvelin 15 nci bölümü ve 93 ncü sıra 
numarasında radyoloji işleri; radyum ve radyo
aktif maddelerle yapılan işlerde 18 yaşından 
aşağı küçüklerin çalıştırılamıyacağı hükme bağ
lanmıştır. 6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyo
nu Kuruluş Kanununa göre çıkarılan 31 Mart 
1967 tarihli 6/7946 sayılı kararname ile 25 Ni
san 1967 tarihinden itibaren yürürlüğe konu
lan radyasyon sağlığı tüzüğü millî mevzuatımız 
arasındadır. 

Nükleer tesislere gelince; bunların en önem
lisi Çekmece nükleer araştırma ve eğitim mer
kezidir. Burada sözleşmedeki esaslar tatbikatta 
tamamen nazarı itibara alınmazsa radyasyonla
ra karşı korunmada Milletlerarası radyolojik 
korunma komisyonu tarafından yapılan tavsi
yelere göre hareket edilmektedir. Bu korunma
dan merkez sağlık tüzüğü grupu sorumludur. 
Görülüyor ki, memleketimizin bu sözleşmeyi 
onaylaması için hiçbir engel yoktur. 

Sayın öztürkçine arkadaşımız bu sözleşme
nin altıncı maddesini mevzuubahsettiler ve de
diler ki; bu Yeni iş Kanununun yani 931 sa
yılı Kanunun 68 ve 69 ncu maddelerine aykı
rıdır. Mevzuatımız yönünden bir aykırılık 
mevcut değildir. Kendilerine cevaben arz ede
rim, saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesi hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. İvedilikle görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Ko
runması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun. 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tı 44 ncü Genel Konferansı tarafından 22 Ha
ziran 1960 tarihinde kabul edilen «işçilerin iyo
nizan radyasyonlara karşı korunması hakkında 
115 sayılı Sözleşme» nin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Kanunun tümü açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

7. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/387; Cumhuri
yet Senatosu 1/872) (S. Sayısı : 1108) (1) 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki müzakerele
re geçiyoruz. Bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

"Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısımında bulunan ve ismi aşağıya çıkarı
lan 1108 sıra sayılı Kanun tasarısının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı • 

Osman Salihoğlu 

Kanunun adı : 
istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Ka

nun tasarısı. (1/872) 

BAŞKAN — ivedilikle kararı sırası geldi
ğinde alınacaktır. Sıradadır, öncelik kararı 
alındı. Komisyon raporunun okunup okunma
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını arzu edenler... Okunmamasını arzu eden
ler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1108 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
İstanbul üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanu

nuna ek kanun 
Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu

nunun ikinci maddesi uyarınca istanbul Üniver
sitesinde açılan Veteriner Fakültesinin kuruluş 
kadrolarına ait 1 ve 2 sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolar 5247 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayı
lı cetvellere eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi cetvelleri ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Veteriner Fakültesinde mev
cut ve kurulacak kürsülerdeki dersleri okuta
cak öğretim üyeleri bulunmadığı takdirde, di
ğer fakültelerin öğretim üyeleri atanabilirler. 
Bu suretle atananlara, Üniversiteler Kanunu
nun 27 . 10 . 1960 tarihli ve 115 sayılı Kanunla 
değişik 32 nci maddesine göre de tazminat ver
meye devam olunur, haklarında 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen Sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.:. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oylarını kullanmiyan sayın üye? Yok. 
Bir evvelki açık oylama muamelesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Sözleşmenin onaylanması hak
kındaki kanun tasarısına açık oyunu kullanmi
yan saym üye? Yok. Oy verme muamelesi bit
miştir. 
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Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat 
Fakültesi Kuruluş Kadroları Kanunu tasarısının 
açık oylamasına 93 sayın üye katılmış, 92 kabul, 
1 ret; saltçoğunluk sağlanmıştır. 

işçilerin iyonizan Radyasyonlara Karşı Ko
runması hakkındaki 115 sayılı Milletlerarası Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısının açık oylamasına 98 sayın 
üye katılmış, 98 kabul. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Gündemde başka bir husus bulunmadığı ci
hetle Yüce Genel Kurulun ittihaz etmiş bulun
duğu karara binaen 19 . 3 . 1968 Salı günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,20 

»>-•« 

7 . 3 . 1968 tarihli 
yapılacaktır. 
S. Sayısı 

7. — DÜZELTİŞ 

40 ncı birleşim tutanağı sonuna ekli basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler 

1103 
1106 

1 nci madde 7 nci satırdaki (sağlık) sağlığı olacaktır. 
1 nci sayfa başlıktaki (iyomizam) iyonizan olacaktır. 

\>m<i . .<.. 
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1104S. Sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları Kanunu tasarısının 3 

sayılı Kanuna ek Adana 
maddesine verilen oyların neticesi 

(Salt çoğunluk sağlanımıştır.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaç! ı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Man sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğm 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalç.uk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katıimıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
93 
92 
X 
0 

80 
o • ) 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertıığ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Giileügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Tülip özdoJay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğhı 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orlıan Akça 
î. Eteni Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 

Eınm jri-çar 
Orlıan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Zeki Kumrıılu 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salilıoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal • Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Z al oğlu 

URFA 
İ, Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

— 90 



0. Senatosu B : 40 7 . 3 . 1968 O : 1 

[Reddeden] 

ANKARA 
Yiğit Köker 

[ Oya kattlmıy anlar j 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai C Kan 
Fahri ( zdilek 
Mebme ; Özgüneş 
Selâhattin Özgür (I. Â) 
M. Şükran Özkaya 
Hayda .* Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Muk adder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (B§k. V.) 

ANKARA 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangii 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora, 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyicloğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

{Açık üyelikler'] 

Balıkesir 1 
Bitlis 1 
İzlmîir 1 

Yekûn 3 
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işçilerin iyonizan Radyasyonlara karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Ş©noe ak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 98 

Kabul edenLer : 98 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 82 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgu+ 

DIYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügili 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğiu 

SAMSUN 
II. Enver Tşıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyl'emezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

— 92 — 



O. Senatosu B : 40 7 . 3 . 1968 O : 1 

UEFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
^tefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhan gil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Bahmi Arıkan 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

[Oya katümty anlar] 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ.Â.) 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

[Açık ü\ 

Balıkesir 
Bitl'\s 
İzmir 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Sami Turan 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağım 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batu: 

/elikler] 

1 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 

93 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

40 NCI BİRLEŞİir 

7 . 3 . 1968 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı'nm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/516) (S. Sayısı : 1111) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 2 . 1968] 

2. — Mehmedoğlu Murat Çalışkan'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifinin reddine dair Millet MecKsi 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporunun Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/302; 
C. Senatosu 2/236) (S. Sayısı : 1113) [Dağıt
ma tarihi : 2 . 3 . 1968] (Ret) 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/380; Cumhuri
yet Senatosu 1/871) (S. Sayısı : 1103) [Dağıt
ma tarihi : 23 . 2 . 1968] 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi Kuruluş kadroları kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/398; Cumhuriyet Senatosu 1/873) (S. Sa
yısı : 1104 [Dağıtma tarihi : 23 , 2 . 1968] 

X 3. — işçilerin iyonizan Radyasyonlara 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sos
yal işler komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/342; Cumhuriyet Senatosu 1/840) (S. Sayısı : 
1103) [Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1968] 

4. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadrola
rı Kanununa ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/387; Cumhuri
yet Senatosu 1/872) (S. Sayısı : 1108) [Dağıt
ma tarihi : 27 . 2 . 1968] 

5. — 5434 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/295; 
Cumhuriyet Senatosu 2 / 238) (S. Sayısı : 1114) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 
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Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/380; Cumhuriyet Senatosu 1/871) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 469) 

Millet Meclisi 
Genel sekreterliği - 23 . 1 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4628 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 22 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İki Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 1 , 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 469) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 25 . 1 . 1968 
Esas No. : 1/871 

Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul ledilen, Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek İkamın tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 23 . 1 . 1968 tarih Ve 46 28 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına göndeırilm'ekle Komisyonumuzun 25 . 1 . 1968 tarihli Birleşiminde, Üniversite temsilci
leri ye Millî Eğitim Bakanı adına Yüksek Öğret im Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı Bütçe Malî 
Kontrol Müşaviri de ihazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uyarınca Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesine bağlı olarak kurulmuş bulunan «Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı 
Bilimleri Yüksek Okulu» na ait yeni kadroların Ankara Üniversitesi kuruluş kadrolarına eklen
mesini öngörmektedir. 
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Tasarının gerekçesinde ide ifade edildiği üzere ekonomik kalkınmamızda önemli 'bir yeri olan 

yurdumuz hayvancılığının geliştirilmesinde, hayvan hastalıklarından ileri gelen millî gelir kaybı
nın azaltılmasında, gittikçe artan nüfusumuzun hayvani gıdalara olan ihtiyaçlarını tam olarak kar
şılanmasında ve karşılaşılan diğer çeşitli sorunların çözümlenmesinde ilmî inceleme ve çalışmala
rın rolünün "büyük olduğu açıktır. Bu gibi ilmî sorunların çözümlenmesi, bu konunun çeşitli sa
halarında derinleşmeyi ve özel bir ihtisası gerekmektedir. 

Bu görevleri yapmakla yükümlü bulunan veteriner hekimlerin fakülteden mezun olduktan son
ra çeşitli sahalarda derinleşmelerini ve muayyen sahalarda özel İhtisas yapmalarını sağlıyacak 
bir yüfksek ihtisas okuluna ihtiyaç duyulmuş ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa dayanılarak 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı olarak, bu Üniversite Senatosu kararı ile teşek
kül etmiş ve kendisinden beklenen eğitim ve hizmet potansiyelini sağlamak amaciyle de bu yeni 
kuruluşun gerekli öğretim üye, öğretim üye yardımcısı ve nihayet idari personel ile tedhizi icabet-
miştir ki, feu amaçla getirilen tasarı Komisyonu muzca ıda 'benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 neü maddeleri ıbağlı cetvelleriylc birlikte Komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan Sözdü Talbiî Üye Cumhur'başkanınca S. Ü 
İzmir Tabiî Üye K. Karavelioğlu Z. Tüzün 

C. Okurer Söz hakkım saklı 
M. Özgüneş 

Ankara Binigöl Çankırı Elâzığ 
T. Cebe A. H. Yurtsever H. Dağlı C. Ertuğ 

İmzada 'bulunamadı 

Kayseri 
8. Turan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 19 . 2 . 1968 
Esas No. 1/871 
Karar No. 57 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 1 . 1968 .tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 23 . 1 . 1968 tarihli ve 4628 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 19 Şubat 1968 tarihli 11 nci Birleşiminde ilgili Hükümet 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesine istinaden kurulmuş bulunan 
Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okuluna öğretim üyesi, öğ
retim yardımcısı ve memur kadroları verilmesini öngörmektedir. 

Kalkınmamızda önemli bir yer tutan hayvancılığımızın geliştirilmesi, hayvan hastalıkları ile ba
şarılı bir mücadelenin yürütülmesi, artan nüfusumuzun hayvani gıdalara olan ihtiyacının karşılan
ması ve hayvancılık alanındaki meselelerin çözümlenmesinde; ilmî araştırma ve çalışmalar önemli 
bir yer işgal etmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi ise, birçok ilim ıdallarmda olduğu gibi, hayvan 
yetiştiriciliğinde ve hayvan sağlığının çeşitli sahalarında da bir özel ihtisası gerektirmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1103) 
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Bu ihtiyacın bir neticesi olarak, veteriner hekimlerin fakülteden mezun olduktan sonra özel ihti

sas yapmalarımı sağlamak nmaksadiyle ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesine isti
naden Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı olarak, «Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan 
Sağlığı Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu» açılmıştır. 

Bu yüksek -okulun, tam faaliyete geçmesi ve verimli bir çalışma yapabilmesi için zaruri bulu
nan öğretim üyesi ve idari personel kadrolarının istihsalini öngören tasarı, Komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler, bağlı cetvelle birlikte aynen ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine 'arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu Raporda Başlkan 

ve Sözcü Kâtip 
Sakarya Uşak Anlkara İstanbul 

O. Salihoğlu M. F. Atayuri Y. Köker H. Berkol 

Niğde 
K. Baykan 

Ordu 
Ş. Koksal 

Tbalbzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Van 
F. Melen 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ak kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi uyarınca, Ankara Üni
versitesi Veteriner Fakültesine 
bağlı olarak kurulmuş bulunan 
«Hayvan Yetiştiriciliği ve Hay
van Sağlık Bilimleri Uzmanlık 
Yüksek Okulu» na ait bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kuruluş 
kadroları 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
Kanunundaki (1) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Yüksek 
Okula ek görevle atanan ve 
hariçte resmi veya özel bir işi 
bulunmıyan Üniversite mensu
bu öğretim üyelerinin almakta 
oldukları üniversite tazminatı-

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
Kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1103) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

na halel gelmez, haklarında 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisi metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağ
lı (1) sayılı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisi metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

D. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağh cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 

Doçent 

b) öğretim yardımcıları 

1 
2 
2 
2 
2 
3 
o o 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
950 

7 Asistan 800 

D. Görevin çeşidi 

8 Asistan 
9 i» 

10 » 

c) Memurlar 

4 Müdür 
5 Sekreter 
5 Kütüphane Müdürü 
6 idare Şefi 
7 tdare Memuru 

Aded Aylık 

2 700 
3 600 
3 50O 

1 1 250 
1 1 100 
1 1 10O 
1 800 
1 600 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edilen (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

t>o<i .«.. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1103) 



Toplantı : 7 { 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro l an hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek Adana Ziraat Fakültesi Kuruioş kadroları kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisjronları raporları (Millet Meclisi î / 3 9 8 ; 

Cumhuriyet Senatosu 1/873) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 441) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24.1.1968 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4752- 1/398 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 1 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 6.7. 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 . 1 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 441 e 1 nci ek) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 31 . 1 . 1968 

Esas No. : 1/873 
Karar No. : 10 

YUksek Başkanlığa 

Millet Meclisi 'Başkanlığının 22 . 1 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek işari oy ile kabul edilen, Ankara Üniveristesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sa
yılı Kanuna ek Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları Kanunu tasarısı, 25 . 1 . 1968 tarih 
ve 4752 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 
31 . 1 . 1968 tarihli Birleşiminde, Millî Eğitim Bakanı ile Ankara ve Adana Ziraat fakülteleri 
dekanları da hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. Tasarı, Adana'da Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan yeni Ziraat Fakültesi için 
gerekli kadroların istihsalini öngörmektedir. 

104 
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Tasanmn gerekçesinde *de ifade 'edildiği üzere, ülkemiz ekonomisi esas itibariyle tarım sek

törü üzerinde kurulmuş olup, tarımın gün geçtikçe teknik imkânlarla teçhiz olunması ve bu 
sektörde âzami prodüktiviteye yaklaşmak istenmesi Devlet sektörü ve özel sektör için her gün 
artan bir ziraat mühendisi talebi ile karşı karşıya 'bulunmaktadır. 

Hal böyle ilken, ibugün tedrisat yapan üç ziraat fakültesinle yılda ancak 50O öğrenci alın
maktadır. 

Uzun vadeli Kalkınma Plânımızda da öngörül'üdğü üzere ülkemiz tarımı için gerekli yeni 
ziraat fakültesinin açılması icafbetmiş ancak, fakültenin tesisi için gerekli olan öğretim üyesi 
ihtiyacı nazara alındığında yeni 'fakültenin müstakil olarak teessüs etmesi imkânsız görül
müş ve bu konuda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin eğitim potansiyelinden istifade edi
lerek bu arzu başanlmaik istenmiştir. Böylece 4936 sayılı Kanunun .2 nrei maddesine dayanılarak 
Ankara Üniversitesi Senatosunun 31 Mart 1967 tarihli toplantısında, Adana'da Ankara Üniversi
tesine bağlı bir ziraat fakültesinin kurulması kararlaştırılmış ve bu karar Millî Eğitim Bakanınca 
6 . 5 . 1967 tariflimde 'onanmıştır. 

Sözü edilen fakültenin normal eğitime devam edebilmesi için lüzumlu kadroların ve tahsisa
tın istihsalini öngören bu tasarı komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 4 ve 5 nci maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. >— Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi esas itibariyle komisyonumuzca da be-
nimsenmişse de maddenin birinci fıkrasının sonuncu cümlesindeki '(mahrumiyet) deyimi psikolojik 
nedenlerle mahzurlu telâkki edilerek metinden çıkartılmış ve bu maddenin (a), (b), (c) bend-
lerinde belirtilen tazminatların parlâmentomaızca evvelce Atatürk Üniversitesine ve Karadeniz 
Teknik Üniversitesine ait kanunlarda kabul edildiği üzere % 100 oranında yükseltilmesi eşitlik 
mülâhazası ile uygun görülmüş ve metinde bu yolda tashihat yapılmıştır. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa say
gı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan ve 
ıSözcü 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Ankara 
T. Cebe 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 19 . 2 . 1968 

Esas No. : 1/873 
Karar No. : 5<9 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 1 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Ka
nuna ek Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı
nın 24 . 1 . 1968 tarihli ve 4752 sayılı yazıları ile 'Oumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönde-

öumhuriyet Senatosu (ıS. Sayısı :' 1104) 

Kâtip 
Tunceli 

A. Bora 

Çankırı 
H. Dağlı 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Oumhurbaşkanınca S. Ü. 
Z. Tüzün 

Kayseri 
S. Turan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
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rilmekle, komisyonumuzun 19 Şubat 1968 tarihli 11 nci Birleşiminde ilgili -Hükümet temsilcileri 
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı olarak kurulan (Adana Ziraat Fakül
tesine, öğretim üyesi, öğretim yardımcısı ve memur kadroları verilmesini öngörmektedir. 

'Memleketimizin ekonomisi, esas itibariyle tarıma dayanmakta olup; tarım sektörü, ekonomik 
ve sosyal ölçülerle toplum hayatımızda en önemli yeri işgal etmektedir. Bunun neticesi olarak 
tarımın her geçen gün teknikleşmesi ve entansifleşmesi dolayısiyle, gerek Devlet sektöründe, 
gerekse özel sektörde gittikçe artan ziraat mühendisi talebiyle karşılaşılmaktadır. 

Bu durum ımuvacehesinde, memleketimizde yeni ziraat fakültelerinin açılması, kaçınılmaz 
bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. Ziraat fakültesi, yeni elemanlar yetiştiren kaynak ol
manın yanısıra, bölge tarımı ve ekonomisi üzerinde büyük etkiler yapan bir tatbikî fakülte 
niteliğindedir. Bu bakımdan, ülkemizin önemli tarım bölgelerinde ziraat fakültelerinin bulun
ması, o bölgeler tarımınım geliştirilmesinde ve kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli rol oy
nayacaktır. 

Ancak, yeni fakülte açılmasında karşılaşılan en büyük güçlüğün öğretim üyesi temini olduğu 
bir gerçektir. Bu güçlük çözümlenmeden fakülte açılması, beklenen hizmetin istihsaline engel teş
kil edeceği cihetle, uygun mütalâa edilmemek gerekir. 

Bu bakımdan, şimdilik Türkiye'de müstakil bir fakülte yerine Türkiye'nin en eski Ziraat Fa
kültesi olan Ankara Ziraat Fakültesine bağlı bir öğretim kurumunun açılması, daha verimli bir 
çalışmanın gerçekleştirilmesine imkân verecektir. Esasen, Ankara Ziraat Fakültesinde mevcut bu
lunan kadro, kendisine bağlı olarak açılacak bir Ziraat Fakültesini, orada yeni öğretim üyeleri ye-
tişinceye kadar, besliyebilecek ve eğitimi yürüte jilecek bir seviyede bulunmaktadır. 

Bu itibarla, memleketimizin önemli bir tarım bölgesi olan Adana'da kurulan Ziraat Fakültesine, 
ihtiyacı olan kadroların verilmesini öngören tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 4 ve 5 nci maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiş; ancak, 3 ncü madde, Millî Eğitim Komisyonunun Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Tek
nik Üniversitesine ait kanunlara mütenazır olarak yaptığı değişikliklerin uygun 'mütalâa edilmesi 
sebebiyle, Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan 
ve Sözcü Kâtip 
•Sakarya Uşak Ankara 

O. Salihoğlu Hükümet ve Millet Mec- 3 ncü maddeye muhalifim 
is'i metninin kabulüne ta- Y. Köker 

raftarım 
M. F. Atayurt 

Niğde Ordu Trabzon Van 
K. Bayhan Söz hakkım mahfuz Ö. L. Hocaoğlu F. Melen 

8. Koksal 

Yazgat 
1. Ye§ilyuri 

Cumhuriyet Senatosu (8. Sayısı :< 1104) 

İstanbul 
H. Berkol 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nei 
maddesi ger öğünce Ankara Üni
versitesine bağlı olarak açılan 
Adana Ziraat Fakültesine ait 
ilişik (1) ve (2) sayırı cetvel
lerde gösterilen kadrolar An
kara Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı 
Kamuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellere (Adana Ziraat Fa
kültesi) adı altında eklenmiş
tir. 

MADDE 2. — Adana Ziraat 
Fakülte'sitne ek görevle tâyin 
edilip üniversite tazminatı alan 
öğretim üyelerinin bu tazmi
natlarına halel gelmez. Bunlar 
hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi uygulanmaz. 

MADDE 3. — A) Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak açı
lan Adana Ziraat Fakültesin
de sürekli olarak görev alan 
öğretim üyesi, öğretim görev
lisi, uzman ve asistanlarla 4936 
sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 115 sayılı Kanunla değişik 
62 nci maddesi gereğince geçi
ci olarak görevlendirilen öğre
tim üyeleri ve yardımcılarına 
bu görevi aylar itibariyle1 mun
tazaman' ve fiilen yaptıkları sü
rece her ay bütün istihkakla
rından ayrı olarak aşağıda gös
terilen oranlarda mahrumiyet 
ödeneği verilir. 

a) Profesörlere 1 nci dere
ce brüt maaşın yüzde ellisi, 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları 
Kanun"U 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 ncii maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — A) Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak açı
lan Adana Ziraat Fakültesin
de sürekli olarak görev alan öğ
retim üyesli, öğretim görevlisi, 
uzman ve asistanlarla 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değişik 
62 nci maddesi gereğince geçi
ci olarak görevlendirilen öğre
tim üyeleri ve yardımcılarına 
bu görevi aylar itibariyle mun
tazaman ve fiilen yaptıkları sü
rece her ay bütün istihkakların
dan ayrı olarak aşağıda göste
rilen oranlarda ödenek veri
lir. 

a) Profesörler 1 nci brüt 
maaşın yüzde yüzü, 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Millî Eğitim 
Komisyonunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1104) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

b) Öğretim görevlisi ve 
doçentlerden 3 ncü dereceye 
veya daha az olanlara 3 ncü 
derede brüt maaşın yüzde elli
si, 3 ncü dereceden daha yük
sek olanlara almakta oldukları 
brüt maaşın yüzde ellisi, 

c) Uzmanlar ile asiistanlar
dan maaşı 7 nci derece ve daha 
az olanlara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde ellisi, 7 nci dere
ceden daha yukarı olanlara al
makta oldukları brüt maaşın 
yüzde ellisi ödenir. 

B) Bu üniversitelerde ge
çici olarak görevlendirilenlere 
10 Şubat 1954 tarihli 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 42 
nci maddesinde kabul edilen 
geçici görev yevmiyesi veril
mez. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe' girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

b) Öğretim görevlitei ve do
çentlerin 3 ncü dereceye ve
ya daha az olanlara 3 ncü de
rece brüt maaşın yüzde yüzü, 
3 ncü dereceden daha yüksek 
olanlara almakta oldukları ma
aşın yüzde yüzü, 

c) Uzmanlar ile asistanlar
dan maaşı 7 nci derece ve daha 
az olanlara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde yüzü, 7 nci dere
ceden daha yukarı olanlara al
makta oldukları maaşın yüzde 
yüzü ödenir. 

B) Bu üniversitelerde geçi
di olarak görevlendirilenlere 
10 Şubat 1954 tarihli 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 42 nci 
maddesinde kabul edilen geçici 
görev yevmiyesi verilmez. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet 'Senatosu (S. Sayısı : 1104) 
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(Millet Meclisi metnine bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 
). 

X 

2 
3 
4 
5 

7 

7 
8 
9 
3 
4 

Görevin çeşidi 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 

b) 

Asistan 
» 
» 

Uzman 
» 

a) öğretim 

öğretim 

üyelen 

Aded 

5 
5 
5 
5 
5 
fi 
X, 

yardımcıları 

10 
10 
10 

1 
" 2 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 

1 500 
1 250 

D. 

5 
4 
5 

5 
6 
7 
7 
7 
9 

10 
9 

Görevin çeşidi 

» 
Okutman 

» 

c) Memurlar 

Sekreter 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 
Büro Şefi 
Öğrenci İşleri Şefi 
Ayniyat ve Ijevazım Memuru 
Am!bar Memuru 
Memur 

Yekûn 

Aded 

2 
1 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
6 

88 

Aylık 

1 100 
1 250 
1 100 

1 100 
950 
800 
800 
800 
600 
500 
600 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Adod Aylık 

Dekan 210 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul edilen (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince kabul etdiien (2) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

»>-©-« . « • . 

Cumhuriyet Senatosu ('S. Sayısı :•' 1104) 



Toplantı : 7 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 

İşçilerin iyonizam radyasyonlara karşı korunması hakkında 115 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metnj ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Sos
yal İşler komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/342; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /840) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 310) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 12 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/342-3925 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 12 . 1967 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, işçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korunması .hakkında 115 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 16 . 3 . 1967 tarihinde Başkan Ukça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 25 ve 27 . 12 . 1967 tarihli 21 ve 22 nci birle simlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabıd 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 310) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 10 . 1 . 1968 

Esas No. : 1/840 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

İşçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair kanun tasarısı, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonunun 9 . 1 . 1968 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri ide hazır bulun
dukları halde incelendi ve görüşüldü. 
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Tasarının 'gerekçesinde 'belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa eıdildiğimden ta

sarı, Millet Meclisiıiden gelen şekliyle' aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Sosyal İşler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlğa saygı ile 

sunulur. 
Başkan Kanunlda Sözcü Manisa İstanbul 
Samsun Tekirdağ F. Alpiskender T. Arburun 

F. Tevetoğlu C. Tarlan " 

Sinop 
S. Batur > 

Ankara 
M. Vural 

Anlkara 
H. 0. Bekata 

Çorum 
8. Yolcuk 

Konya 
M. Oluz 

Ağrı 
8. Türkmen 

TaJbiî Üye 
A. Yıldız 

Cumhuriyet 'Senatosu (S. Sayısı : 1106) 



Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu < 23 . 2 . 1968 

Esas No. 1/840 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 12 . 1967 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, İşçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korunıması hakkında 115 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Komis
yonumuzun 22 . 2 . 1968 tarihli toplantısında ilgili Bakanlılk temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi 

Bu sözleşme üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1960 yılı Haziran ayında 
Cenevre'de yaptığı 44 neü Milletlerarası Çalışma Konferansında kabul edilmiş ve bugüne kadar 
Teşkilâta mensup 16 üye memleket tarafından onaylanmıştır. 

Yer yüzünde Radyoaktif maddelerin kullanılmasında devamlı bir artış vardır. Gün geçtikçe 
daha geniş bir işçi kütlesi bunların tevlidettiği tehlikeye mâruz kalmaktadır. 

Bilindiği üzere memleketimizde de gerek sınai ve gerekse tıbbi alanda radyoaktif maddelerin 
kullanılması gün geçtikçe artmakta ve bu maddelerin tevlidettiği radyasyonlara mâruz "kalan ilim 
adamı, teknik eleman ve işçilerimizin yekûnu da her gün biraz daha çoğalmaktadır. 

Meselenin önemi, iyonizan radyasyonlara karşı korunmanın müşterek esaslarının milletlerarası 
bir sözleşmeyle tesbitini zaruri kılmıştır. 

Milletlerarası Çalışma bürosu bu sebeple üye devletleri sözleşmeyi onaylamaya teşvik etmekte 
ve bu maddelerle çalışanların işgüvenliği ve işçi sağlığı yönünden iyonizan radyasyonlara karşı 
etkili bir şekilde korunmasını sağlamak ımaksadiyle gerekli tedbirlerin alınmasını istemektedir. 
Sözleşmenin onaylanması memleketimize hiçbir malî külfet yüklemediği gibi, millî mevzuatımıza da 
aykırı düşmemektedir. % 

Yukarda arz ve izah edilen sebepler muvacehesinde mezkûr tasarı Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilerek Millet Meclisi metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur 

Başkan Sözcü Kâtip 
Erzurum Muğla Mardin Bolu 

E. Somunoğlu 1. Karaöz A. Saraçoğlu & Arıkan 

(Burdur Trabzon Tabiî Üye 
F. Ktnaytürk R. Zaloğlu V. Ersü 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

İşçilerin İyonizan Radyasyonla
ra Karşı Korunması hakkında 
115 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı 44 ncü Genel 
Konferansı tarafından 22 Hazi
ran 1960 tarihinde kabul edi
len «İşçilerin iyonizan radyas
yonlara karşı korunması hak
kında 115 sayılı Sözleşme» nin 
onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

— 4 — 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

İşçilerin İyonizan Radyasyonla
ra Karşı Korunması hakkında 
115 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin on aylanmasın in 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Sosyal işler Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

İşçilerin İyonizan Radyasyonla
ra Karşı Korunması hakkında 
115 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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İŞÇİLERİN İYONİZAN RADYASYONLARA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya davet edi
lerek orada, 1 Haziran 1960 tarikinde karkdördüncü toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtı! Genel- Konferansı, 

Toplantı gündeminiın dördüncü maddesini teşkil eden, işedlerin iyonizan radyasyonlara karşı 
ıkorunımasiyle ilgili çeşitli tekliflerin kabulüne, 

Bu tekliflerin bir Milletlerarası Sözleşme sekimi almasına karar verdikten sonra, 
Bin dolkuzyüz altmış Haziran ayının işbu yirmi ikinci günü, radyasyonlara karşı korunmaya 

dair 1960 Sözleşmesi şeklinde adlandırılacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder : 

KISIM - I. 

Genel Hükümler 

Madde — 1. 

işbu Sözleşmeyi onaylayan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının her üyesi, onu mevzuat yoluy
la, tatbikata ait usul ve kaideler veya diğer münasip tedbirlerle uygulamayı taahhüt eder. Bu 
Sözleşme hükümlerinin uygulama alanına konulmasında yetlkili makam işçi ve işveren temsilci
leriyle istişarede1 bulunacaktır. 

Madde — 2. 

1. Bu sözleşme, işçilerin çalışmaları arasında iyonizan radyasyonlara maruz kalmalarına se
bep olan bütün faaliyetler hakkında uygulanır. 

2. Maruz kalınabilecek iyonizan radyasyon dozlarının zayıf olması sebebiyle, Sözleşmenin uy
gulama alanına konulmasını sağlamak amaciyle 1 nci maddede öngörülmüş olan usullerden biri 
yoluyla Sözleşme hükümlerinden istisna edilecek olan a mühürlü veya mühürsüz radyoaktif mad
deler ve iyonizan radyasyon neşreden cihazlar, hakkında bu Sözleşme uygulanmaz. 

Madde — 3. 

1. Bilgi alanında kaydedilen gelişmelerin ışığı altında, işçilerin sağlık ve emniyetleri bakımın
dan iyonizan radyasyonlara karşı etkili bir şekilde korunmasını sağlamak maksadiyle münasip her 
türlü tedbir alınacaktır. 

2. Bu maksada uygun, gerekli usul ve kaidelerle tedbirler kabul edilecek ve etkili bir konuşma 
sağlanabilmesi için zaruri olan bilgiler istifadeye açık bulundurulacaktır. 

3. Bu şekilde etkili bir korunma için : 
ıa) Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanmasından sonra işçilerin iyonizan radyasyonlara 

karşı korunması için alman tedbirler, Sözleşme hükümlerine uygun olacaktır; 
b) Söz konusu üye, Sözleşmenin onaylanmasından önce almış bulunduğu tedbirleri, Sözleşme 

hükümleriyle uygunluk teırrin etmek maksadiyle, mümkün olan en kısa bir zamanda değiştirecek ve 
onaylamadan önce mevcut olan diğer tedbirlerin de aynı istikamette değiştirilmesini teşvik ede
cektir; 

c) Söz konusu üye, Sözleşmenin onaylanması sırasında, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürüne, Sözleşme hükümlerinin ne şekilde ve hangi kategorideki işçilere uygulandığını göste
ren bir bildirge gönderecek ve Sözleşmenin uygulanması hakkındaki raporlarında bu konudıa elde 
edilen gelişmeyi belirtecektir; 

d) Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu,, bu Sözleşmenin ilk yürürlüğe girmesin
den itibaren üç senelik bir müddet sonunda, Konferansa, bu paragrafın (b) fıkrasının uygulan-
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masiyle ilgili ve bu hususta alınacak tedbirler bakımından uygun gördüğü teklifleri ihtiva eden 
özel bir rapor sunacaktır. 

\ 

KISIM - II . 

Korunma Tedbirleri ' 

Madde — 4. 

2 nci maddede sözü edilen faaliyetler, Söyleşmenin işfou kısanında öngörülen (korunmayı sağ-
lıyacak tarzda tanzim" ve icra edilmelidir. 

Madde —• 5. 

İşçilerin iyonizan radyasyonlara maruz kalışlarının mümkün olan en asgari hadde indirilımıe1-
si için her türlü gayret sarfedilımeli ve fuzuli olan her türlü maruz kalışlar bültün ilgili taraf
larca önlenmelidir. 

Madde —•• 6. 

1. Çeşitli kategorilerdeki işçiler için, organizma dışı veya içi kaynaklardan gelebilecek iyo
nizan radyasyonların tecviz edilebilir azamî dozları ve organizmaya girmesine cevaz verilöbile-
eek radioakıtif maddelerin azamî miktarları, işbu Sözleşmenin 1 nci kısmına uygun olarak teıs-
bit edilecektir. 

2. Tecviz edilen bu azamî doz ve miktarlar, yeni bilgilerin ışığında, devamlı şekilde yeni
den incelemeye tabi tutulacaktır. 

* . Madde —-< 7. 

1. Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışan ve : 
a) 18 ve daha yulkarı yaşta, 
b) 18 yaşından küçülk olan işçiler için uygun seviyeler, 6 nci madde hükümlerine uygun ola

rak tesbit edilmelidir. > 
2. 16 yaşından küçük olan hiç bir işçi iyonizan radyasyonlara sebep olan işlerde çalıştırıl

mamalıdır. 

MADDE — 8. 

Doğrudan doğruya radyasyon işlerimde çalışmıyan fakat iyonizan radyasyonlara veya radyo
aktif maddelere mâruz kalmaları ihtimali bulunan mahallerde kalan veya bu mahallerden geçen 
işçiler için uygun seviyeler, 6 nci madde hükümleri gereğince teslbit edilmelidir. 

MADDE — 9. 

1. iyonizan radyasyonlardan ileri gelen tehlikelerin Euevcudiyetini göstterımelk üzere, uygun 
bir tehlike işaretinden faydalanılmıalıdır. Bu konuda gerekli görülen her türlü btiügi işçilere ve
rilmelidir. 

2. Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışan bütün işçilere, bu işlerde çalıştırılmadan 
önce veya çalıştırıldıkları sırada, güvenlikleri ve sıhhatlerinin korunması için alınacak ihtiyat 
tedbirleri ve bu tedbirlerin alm/maısını gerektiren sebepler hakkında lâzımgtelddği şekilde Mlgi ve
rilmelidir. 
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MADDE — 10. 

Mevzuat, işçilerin çalışmaları sımışımda iyonizin radyasyonlara mâruz kalmalarını ihitaç eden 
'işleri, işbu mevzuat tarafından tessbilt olunacak usuller dairıesiinde belirtmelidir. 

MADDE - 11. 

Tesfbit edilen seviyelere riayet edilip edilmediğinin doğrulanması almaciyle, işçilerin iyonizan 
radyasyonlara ve radyoaktif maddelere ne dere «ey e kadar mâruz kaldılklarını tâyün eitını>ek üz ere 
işçiler ve işyerleri lâzımrg ekliği şekilde konitro'le tabi tutulmıaibdır. 

MADDE - 12. 

Doğumdan doğruya radyasyon işlerinde çalışan bütün işçiler, bıı işlerde çalışmadan önce veya 
çlalıışımaya başladıktan kısa bir zaman'sonra sağlık muayenesine talb'i tutulmalı ve bundan sionra 
tmjünasiip aralılklarla bu sağlık mni'ayene'leriindetn geçinjlmeüildlir. 

MADDE - 13. 

iyonizan radyasyona mâruz kaJlmanın nitelik' veya derleceisd veya her ikisi sebebiyle, hangi 
hailende aşağıdaki tedbirlerin stüratle alınması doabedecıeğli, 1 ncd maiddede öngörülen, sözleşme
min yürütümlünü sağlayıcı uygulama met odlarından biri yoliyle belirtilecektir : 

a) İşçi münasip bir sağlık mıııayenesine tabi tutulmalıdır; 
b) İşveren yetkili makam tarafından verilen talimata uygun olarak bu malkalma keyfiyetten 

Hıalb'er verme'Mdir; 
e) Radyıaısyonlana karşı korunma konusunda yetkili şahıslar, işçinin işini hangi şartlar altım

da yaptığını incelenmelidir; • 
d) İşveren, telknilk müşahadelıere ve tılbbd görüşlere dayanan düzeltildi lüzumlu bütün tedbir

leri almalıdır. • 

MADDE -14. 

Hiçbir işçi, yetkili tılbbî görüşe aykırı olarak <iyoııizan radyasyonlara mâruz kalmasını gerek
ti rebilecek işlerde çalışftiirıimıaımalı veya çalıştırılmaya devam edilmemelidir. 

MADDE - 15. 

Bu sözleşmieyi onaylıytan her üye, sözleşme hükümlenindn uyguilamimıasımı denetleme amaciy-
le .mıünaısip teftiş hiızmuet'leni sağlamayı veya yeteri kadar bu teftişin sağlanmış olup olmadığını 
araştırmayı taahlhıüdeder. 

KISIM - I I I 

Son hükümler 

MADDE — 16. 

Bu sözleşmenin kesin onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göm-
derdîecek ve onun tarafından teısıcil edileeelktir. 

MADDE - 17. 

1. Bu sözleşme ancak onaylama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerimi bağlıyacaktır. 
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2. Bu sözleşme, ilki üyenin onaylama belgesi Genel Müdür ta/rafından tescil edildiği tarih

ken on iikd ay sonra yürürlü ğie ıgiree ektir. 
3. Daha sonra bu sözleşme, onu onaylryan her üye için onaylama belgesi tescil edildiği tarih

ten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

MADDE — 1 8 . 

1. Bu sözleşmeyi onaylıyam her üye onu, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir 
devre sonumda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu müdürün tescil 
•edeceği bir belge ile feshedebilir. Fesih tescil tarihimden ancak bir yıl .sonra muteber olacaktır. 

2. Bu sözleşmeyi onaylamış olan ve bundan evvelki fıkrada sözü edilen beş yıllık devrenin 
ıbiltiımimden itibaren bir yıi zarfımda bu maddede öngörülmen fesih hakkımı kullanmıyan her üye 
yeniden beş yıllık bir (müddet için bağlammış olacak ve daha sonra bu sözleşmeyi, her beş yıllı/k 
devrenin biltiımimde bu madde öngörülen şartlar altında feshedebilecektir. 

MADDE — 19. 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü Milletlerarası Çalışıma Teşkilâtı üyeleri tara
fımdan kendisime bildirilen bütün onaylama ve fesihlerin tescil olunduğunu teşkilâtın bütün 
üyelerine bildirecektir. 

2. Genel Müdür kendisime gönderilen sözleşmenin ikinci onaylama belgesinin tescil olundu
ğunu teşkilât üyelerine bildirirken, bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkımda teşkilât 
üyelerinin dilkkaıtini çekecektir. 

MADDE — 20. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarıdaki maddelere uygun olarak tescil etmiş 
olduğu bütün onaylamalara ve fesihlere dair tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 
102 nci maddesine uygun olarak tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterime ulaş
tıracaktır. 

MADDE — 21. 

Milletlerarası Çalışıma Bürosu Yönetim Kurulu geerkli gördüğü her seferinde, bu sözleşmenin 
uygulanması hakkındaki bir raporu genel konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısmen 
değiştirikaeısi meseleninim konferans gündemime alınması lüzumu hakkında karar verecektir. 

MADDE — 22. 

1. KJomfıeransın bu sözleşmeyi tamamen veya kıısımen değiştiren yeni bir sözleşme kabul et
mesi halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmediği takdirde : 

a) Tadil edici yemi sözleşmenin bir üye tarafından ' onaylanması keyfiyeti, yukarıdaki 
18 nci nııaıdde nazara alınmaksızın ve tadil edici yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve 
şantiyle, bu sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirecektir. 

b) Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu sözleşme üyelerin 
onaylanmasına artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2. Bu sözleşme, onu onaylayıp da tadil edici sözleşmeyi omaylaıımamıış bulunan üyeler »için 
her halde şimdiki şekil ve muhtevasiyle yürürlüktbe olmakta devam edecektir. 

MADDE — 23. 

Bu sözleşmenin Inğilizae ve Fransızca metinleri aynı derecede muteblerdir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 110İ6) 



Toplantı : 7 I 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. S a y ı s ı : I 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 

Meclisi 1 /387; Cumhuriyet Senatosu 1 /872) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 472) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 1 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4629 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 1 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 22 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 1 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 472) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 25 . 1 . 1968 

Esas No. : 1/872 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 1 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kalbul edilen, İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun .tasarısı, Mil
let Meclisi Başkanlığının 24 . 1 . 1968 tarih ve 4629 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle Eomisy onumuzun 25 . 1 . 19'68 tarihli Birli esiminde, Üniversite temsilci
leri ile Millî Eğitim Bakanı 'adına Yüksek öğretim Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı Bütçe Malî 
Kontrol Müşaviri de hazır (bulundukları halde tetlkik ve müzakere olundu. 

'1. Tasan istanbul Üniversitesine ibağlı bir veteriner fakültesinin açılması için ıgerekli teşkilât 
kanunu olarak 'getirilmiştir. Tasarının ^gerekçesinde de ifade edildiği üzere Türkiye, haiz olduğu 
eoğrafi özellikleri ile sosyal ve ekonomik yapı bakımından ileri bir 'hayvancılığın yapılması için 
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bütün imkânlara maliktir. Nüfusun % 80 i köylerde yaşamakta, geçimini tarım ve hayvancılıktan 
sağlamaktadır. Son istatistik verilerine göre Türkiye'de yüzbin küçük ve büyükbaş hayvan bulun
maktadır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının zikredil ligi üzere ortalama olarak tarımdan elde edilen 
(21) milyarlık millî gelirin % 31 i yani yedi milyarı hayvan mahsullerinden elde edilmiştir. Ayrı
ca Tarım Bakanlığı istatistiklerine göre bir yılda et kaybından 2 milyar, süt kaybından 2,5 milyar, 
yapağı kaybından 135 milyon, yumurta kaybından 750 milyon, yakılan gübreden 900 milyon, canlı 
hayvan kaybından 67,5 milyon, erkek kuzu kesiminden 280 milyon olmak üzere 'On milyar liranın 
üzerinde 'bir millî gelir kaybı mevcuttur. 

Hail böyle iken, kanunlarımızın hayvan yetiştirme görevini yüklediği veteriner hekimlerimi
zin, 1 Temmuz 1966 tarihindeki duruma göre sayısı ancak 1 026 olup, bunun da % '18 i idari hiz
metlerde çalışmaktadır. Ülkeler 'çapında yapılan istatistiklere -göre yüzbin baş hayvana düşen ve
teriner hekim sayısı itibariyle 1,3 oranı ile Türkiye en az veteriner hekime sahip ülkedir. Bu ger
çekler ve Birinci Beş Yıllık Plânımızın kabul ettiği esaslar gözetilerek İstanbul Üniversitesince bir 
veteriner fakültesi 'açılması için zaruri öğrenci - öğretmen ve materyal faktörleri nazara alınıp üni
versitenin eğitim potansiyelinden en ziyade istifade ile, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa daya
nılarak İstanbul'da bir veteriner fakültesi açılmıştır. 

Bu fakültenin arzulandığı üzere eğitimini ve hizmetlerini gerçekleştirelbilme amaciyle de 'bu ka
nun tasarısı getirilmiştir. Bu maksatla getirilen ve arz edilen esaslara dayalı tasarı, komisyonumuz
ca da benimsenmiş ve fakültenin gelişmesinde halen eğitim ve hizmet fonksiyonunu yitirmek üzere 
'bulunan Askerî Veteriner Fakültesi imkânlarından ve akademik kariyere haiz mensuplarından ön
celikle ve âzami derecede istifade edilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kaibuıl edilmiş
tir. 

Havalesi uyarınca Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Sözcü Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Tabiî Üye Söz hakkım mahfuz. Zerin Tüzün 

Mehmet Özgünes Kâmil Karavelioğlu 

Bingöl Çankırı Elâzığ 
Arif Hikmet Yurtsever Hazım Doğh Celâl Ertuğ 

İmzada bulunamadı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 19 . 2 . 1968 

Esas No. 1/872 
Karar No. 59 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 1 . 1968 tarihli 30 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının 24 . 1 . 1968 tarihli ve 4629 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 19 Şubat 1968 tarihli 11 nci Birleşiminde ilgili Hükümet 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Başkan 
İzmir 

Cahit Okurer 

Ankara 
Turgut Cebe 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1108) 
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I - Tasarı, İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan Veteriner Fakültesine, gerekli öğretim 
üyesi, öğretim yardımcısı ve ımemur kadrolarının verilmesini öngörmektedir. 

Memleketimiz, gerek toprak ve iklim şartları ve gerekse ekonomik ve sosyal yapının özellikleri 
bakımından, kârlı ve verimli bir hayvancılık faaliyetine elverişli bulunmaktadır. Nüfusumuzun bü
yük çoğunluğu köylerde yaşamakta ve maişetini tarımdan ve hayvancılıktan 'sağlamaktadır. 

Bu yaygınlığın 'bir neticesi olarak, tarımdan elde edilen millî gelirin üçte biri de, hayvan ve hay
van mahsullerinden temin edilmektedir. Bu değer, hayvancılığın, memleketimiz ekonomisi yönünden 
taşıdığı önemi açıkça göstermektedir. 

Mevzuatımıza göre; memleketimizdeki hayvanların sağlığını korumak, kendilerine zarar veren 
her türlü âmillerle savaşmak, verimlerini ve sayılarını çoğaltmak, vasıflarını yüseltmek, hayvan
lardan insanlara geçen hastalıklar yönünden hayvanları ve hayvani maddeleri insan sağlığına zarar 
vermiyeeek bir hale getirtmek her türlü hayvan mahsullerini .muayene ve tahlil etmek, hayvan has
talıklarında kullanılan serum, aşı ve diğer biyolojik müstahzaratı muayene ve murakabe etmek ve 
lüzumlularını yapmak, hariçten gelecekleri kontrol etmek, ıbunMra ait enstitü, lâboratuvar, tetkik 
ve muayene tahlil istasyonları açmak, memleket içinde hayvan parkları tesis etmek ve işletmek, 
hayvan hastaneleri, klinik ve dispanserleri kurmak ve kurulmuş bulunanları kontrol etmek, gibi 
görevler, Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiş 'bulunmaktadır. 

Bu kadar yüklü görevlere karşılık, 1 . 7 . 1966 durumuna göre, Tarım Bakanlığının elinde mev
cut veteriner hekim sayısı, sadece 1026 dan ibarettir. Gerekçeden anlaşıldığına göre, bunların 
yüzde 18 i de, idari görevlerde çalışmaktadırlar. Bu durum muvacehesinde, bu kadar az eleman top
luluğu ile, yukarda belirtilen hizmetlerin yürütülmesini 'beklemek ve verimli bir 'çalışma elde etmek 
mümkün görülememektedir. 

Dünya ülkelerinde, veteriner fakülteleri ile veteriner hekimlerin sayıları ve hayvan miktarı, yüz 
bin 'baş hayvana düşen veteriner sayısının tetkikinden anlaşılmaktadır k i ; Türkiye, bir Veteriner 
Fakültesi, 1 026 veteriner hekime karşılık 100 milyon evcil hayvana sahip bulunmaktadır ve yüz 
bin baş hayvana ancak 1,3 veteriner hekim düşmektedir. Bu değerler, diğer ülkelere oranla, mem
leketimizde veteriner hekim sayısının az olduğunu ve hayvancılık alanında b>ir gelişmenin sağla
nabilmesi için yeni kaynaklara ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir. 

Gerçekten, Türkiye'de mevcut tek Veteriner Fakültesinin imkânları, iher öğretim yılında 70 den 
fazla öğrenci almaya ve yetiştirmeye müsait bulunmamaktadır. Esasen, memleketimizde ilk veteri
ner okulunun kuruluş tarihi olan 1842 yılından 'bu yana, 3 262 veteriner hekime diploma veril
miştir. Bu itibarla, memleketimizin ihtiyacı bulunan elemanların temini, ancak yeni -bir fakültenin 
açılması ile mümkün olabilecektir. 

Bir taraftan ders ve tatbikat, diğer taraftan araştırmalar yapmak suretiyle, hayvancılığımızın 
gelişmesinde ve (hayvancılık alanındaki meselelerin çözümlenmesinde Önemli hizmetler ifa edecek 
olan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine, ihtiyacı ^bulunan kadroların verilmesini öngören 
tasarı, Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler, bağlı cetvellerle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Rap onda Başkan 
ve Sözcü 
Sakarya 

O. Salihoğlu 
Niğde 

K. Baykan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1T08) 

Kâtip 
Uşak Ankara İstanbul 

M. F. Atayurt Y. Köker H. Berkol 
Ordu Tralbzon Van 

Ş. Koksal Ö. L. Hocaoğlu F. Melen 
Yozgat 

t. Yeşilyurt 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun ikin
ci maddesi uyarınca İstanbul 
Üniversitesinde açılan Veteri
ner Fakültesinin kuruluş kad
rolarına ait 1 ve 2 sayılı cet
vellerde yazılı kadrolar 5247 
sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sa
yılı cetvellere eklenmiştir. 

MADDE 2. — Veteriner Fa
kültesinde mevcut ve kurula
cak kürsülerdeki dersleri oku
tacak öğretim üyeleri bulun
madığı takdirde, diğer fakül
telerin öğretim üyeleri atana
bilirler. Bu suretle atananla
ra, Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarihli ve 115 
sayılı Kanunla değişik 32 nci 
maddesine göre de tazminat 
vermeye devam olunur, hakla
rında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi hükmü uygu
lanmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisi metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul olu
nan metne bağlı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisince kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1108) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

istanbul üniversitesi Veteriner Fakültesi 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
4 
5 

4 
5 
8 
6 
7 

11 

Q 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

»; 
Asistan 

» 
» 
» 

Uzman 
» 

',) Öğretim üyeleri 

Öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 
Fakülte Sekreteri 
Kitaplık Müdürü 
Kütiiphan< 
Büro Şefi 
Öğrenci İş 
Memur 

3Cİ 

ileri Şefi 

2 
2 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
3 

6 
10 
10 
10 

2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
5 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 10O 
1 100 

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

1 250 
1 100 

700 
950 
800 
450 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Dekan 1 210 

Bütçe ve Mân Komisyonunun kabul ettiği 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayalı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1108} 





Toplantı : 7 İ l l i 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I I I | 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip Ataklı'nm yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /516) 

T. C. 
Başbalcanlık 12 . 10 . 1966 

özlük ve Yazı î§leri 
6/2-8746 Konu : Cumihuriye Senatosu Tabiî 

Üyesi Mucip Ataklı'nm yasama do
kunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

17 . 9 .1966 tarihinde Mucsip Ataklı ile T. M. O. T. ev T. M. T. F. Genel başkanlarının imzaları 
altında müştereken tanzim edilip, dağıtılan basın bildirisi ile Hükümetin mânevi şahsiyetini 
neşren tahkir ve tezyif ve suç işlemeye tahr!kt3n sanık Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir ka
rar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 10 .10 . 1966 tarihli ve 34486 sayılı teskere
nin örneği ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakının bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

Süleyman Demir el 
Başbakan 

10 . 10 . 1966 

Konu : Tabiî Senatör Mucip Atak
lı'nm yasama dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

17 . 9 .1966 tarihinde Mucip Ataklı ile T. M. G-. T. ve T. M. T. F. Genel Başkanlarının imza
lan altında müştereken tanzim edilip, dağıtılan basın bildirisi ile Hükümetin mânevi şah
siyetini neşren tahkir ve tezyif ve suç işlemeye trhrikten sanık Tabiî Senatör Mucip Ataklı'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması Ankara Cumhuriyet Savdığının 24 . 9 . 1966 gün ve 
19.66/389 sayılı yazısiyle talefeolunmuştur. 

Cumhuriyet Savdığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık sorutturması evrakı bir
likte sunulmuş ve Hükümetin mânevi şahsiyetini neşren tahkir ve tezyif etmek suçundan T. ö. 
Kanununun 160 ncı maddesi gereğince takibat yapılnuaîsma Bakanlığımızca izin verilmiş «ol
makla, Türkilye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Talbiî Senatör 
Mucip Ataklı 'mm Hükümetin mânevi şahsiyetini neşren talhkir ve tezyif ve suç işlemeye tah
rik suçlarından yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir 
buyuruîmasma delâletleri arz olunur. 

îznm 
Hasan Dinçer 

Adalet Bakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 34486 



— 2 
T. C. 
Ankara 

Cumhuriyet Savcılığı 
24 . 9 . 1966 

Adalet Bakanlığına 

Yayımladığı bildiri ile Hükümetin mânevi şahsiyetini tezyif ile halkı suç işlemeye tahrik 
ve teşvik etmekten sanık Tabiî Senatör Mucip Ataklı hakkında düzenlenen evrak ilişikte 
sunulmuştur. 

Sanığa ıııüsnet suçlardan Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir suçu hakkında T. C. K. 
nun 160/2 maddesi uyarmca izin verildiğinde ve ayrıca halkı suç işlemeye tahrik ve teşvik su
çundan ötürü yasama dokunulmazlığının kaldırılması için gereğinin ifasını takdirlerinize arz 
ederim. 

İmza 
H. Fazıl Alp 

Cumhuriyet Savcısı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/516 
Karar No. 15 

21 . 2 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, Hükümetin mânevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ve suç işlemeye teşvik ve tah

rik fiilleri isnadedilen, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip Ataklı'nm yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlığın 12 . 10 . 1966 tarihli ve 6/2 - 8746 sayılı tezkerelerine 
bağlı muameleli dosya Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, İçtüzüğün 139 ve 140 neı 
maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde işleme tabi tutularak, Komisyonumuzun 21 Şu
bat 1968 tarihli Birleşiminde görüşüldü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip Atak
l ıya isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre Anayasanın 79 ncu maddesi ile İçtüzüğün 139 ve 
140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının sona ereceği 
zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. SangöUü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

Rizo 
Muhalifim, sebebi ekli 

0. M. Agun 

Bu Raporda Sözcü 
Diyarbakır 

S. Cİzrelioğlu 

Haıtay 
Muhalifim 
M. Deliveli 

Sakarya 
M. Tığlı 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

İstanbul 
E. Özden 

iSamisum 
Muhalifim 

R. Rendeci 

Kâtip 
Tekirdağ 

/ / . Mumcuoğlu 

Konya 
8. Çumralı 

Tokat 
Z. Betil 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1111) 



Muhalefet, şerhi 

Tabiî üyelerin üyelik sıfatları devamlılık arz ettiği cihetle, bir tabiî üyenin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmaması; bu üyenin istifa veya bir siyasi partiye intisabetmemesi hallerinde, hak
kındaki kovuşturma ve yargılamanın hiçbir şekilde yapılamaması neticesini doğuracağından, alı
nan karara muhalifim. 

Hatay 
M. Deliveli 

Muhalefet şerhi 

Beyannamede ve olayda suç unsurları mevcuttur. Bu itibarla teşriî masuniyetin kaldırılması 
lâzımdır. 

Rize 
M. Agun 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1111) 





Toplantı : 7 i i ı A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 I I 0 

Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifinin reddine dair Millet Meclisi Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporunun Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2 / 3 0 2 ; Cumhuriyet Senatosu 2 /236) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 216) 

Mîllet Meclisi 
Genel Sekreterliği _ _,,,....—..--_. 16 . 1 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1993-2/302 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12.1.1968 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işari oy ile reddedi-
len, Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet tsrtibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 9.5.1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
12.1.1968 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 
216) 

CUMHURİYET SENATOSU KASTAMONU ÜYESİ AHMET NUSRET TUNA VE 9 ARKADA-
SININ TEKLİFİ 

Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. —- Dersim harekâtına katılarak göğsünden yaralanıp hayatını çalışarak kazanamı-
yacak hale gelen Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet ter
tibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayımını takibeden ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —* Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. t 
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Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 15 . 2 . 1967 

Esas No. : 2/302 
Karar No. : 37 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, Mehmetoğlu 
Murat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi» incelendi ve 
görüşüldü : 

Kanun teklifinin gerekçesinde Murat Çalışkan'm jandarma eri olarak Dersim harekâtına işti
rak ettiği, ayağından ve göğsünden yaralandığı, terhis edildiği, ve fakat bir zaman sonra hasta
lığının nüksetmesi üzerine çalışamaz hale geldiği, maluliyet maaşı istemişse de aradan zaman geç
tiği için kabul edilmediği belirtilmektedir. 

Dosyasında bulunan evraklara göre : Göğsündeki kurşun yarasından dolayı raporla tesbit edil
diğine göre çürüktür. Hiçbir yerden geliri yoktur. 51 yaşındadır ve 3 çocuğu vardır. Harb tarihi 
kayıtlarında adı yoktur. 

Emsaline nazaran üstün başarı gösterdiğine dair dikkate değer bir vesikası bulunmıyan mez
kûr şahsa ait teklif komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Ankara 
II. T. Toker 

Gümüşano 
S. Savacı 

Başkanvekili 
Rize 

E. Y. Akçal 

Balıkesir 
E. Güreli 

İstanbul 
N. Eroğan 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bay ar 

Bursa 
A. Türkel 

İzmir 
1. Gür san 

Kütahya Niğde 
M. Erez M. Aliınsoy 

Malî ve İktisadi î§ler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadı İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/236 

Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna 
ve 9 arkadaşının, Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık 'bağlanmasına 
dair kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması istenen şahsın dosyasında üstün (başarı ve 
hamasetine ait hiçbir vesika mevcudolmadığı gibi, Harb Tarihi Encümeninde de üstün başarısını 

Kâtip 
Bolu 

II. / . Cop 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Yüceler 

Niğde 
H. Özalp 

26 . 2 . 1968 

(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1113) 
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tevsik edecek ibir kayda tesadüf edilmediği idgili temsilciler tarafından flbeyan edilmiş olduğundan 
adı geçen şahsa vatani hizmet tertibinden aylık 'bağlanması mümkün görülmemiş ve teklifin red
dine mütedair bulunan Millet Meclisi raporu Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Ptlân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Bu raporda Başkan ve Sözcü 
Manisa 

Refik TJlusoy 

Muğla 
îlyas Karaöz 

Samsun 
Rıza l§ttan 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

izmir 
Enis Kansu 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

Çanakkale 
Ziya Termen 

Muş 
îsa Hisan Bingöl 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Ay diner 

İstanbul 
Şevket Akyürek 

Balıkesir 
Nejat Sarhcalı 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/236 
Karar No. : 62 

29 . 2 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinim 12 . 1 . 1968 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işari oy ile 
reddedilen, Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 16 . 1 . 1968 tarihli ve 1993 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 29 Şubat 1968 tarihli 13 ncü Birleşiminde 
ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Millet Meclisince reddedilen teklif; Dersim harekâtına katılan Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a, 
hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden (500) lira aylık bağlanmasını öngörmek
tedir. 

Kanun teklifinin gerekçesinde; Murat Çalışkan'm jandarma eri olarak Dersim harekâtına iştirak 
ettiği, göğsünden ve ayağından yaralandığı ve kısmen tedavi edildikten sonra terhis olduğu, arıza
sına rağmen bir süre çalışarak hayatını idame ettirdiği halde, hastalığının nüksetmesi üzerine mefluç 
bir hale geldiği; bu itibarla, Murat Çalışkan'a Devletin elini uzatmasının bir kadirşinaslık ola
cağı ifade edilmektedir. 

İlgili temsilcilerin verdikleri izahattan; Harb Tarihi Dairesinde, Murat Çalışkan'm üstün başa
rısını tevsik edecek bir kayda tesadüf edilmediği anlaşıldığından, teklifin reddine dair olan Millet 
Meclisi kararı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
İstanbul 
17. Berkol 

Bu Eaporda Sözcü 
ve Kâtip 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Niğde 
K. Bayhan 

t 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 
Yozgat 
Yeşilyurt 

Ankara 
Y. Köker 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 

(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1113) 





Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | İ I 4 

5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 2 /295; Cumhuriyet Senatosu 2/238) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 280) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6.2. 1968 

Kanunlar M iıd il rlüğü 
Sayı : 1972 - 2/295 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Mscl'sinin 5 . 2 . 1963 tarihli S" ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikte görüşübrek rar i 
oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozheyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 6.5. 1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilm:ş ve. Genel Ku
rulun 5.2. 1968 tarihli 36 ncı Birleşiminde öncelik ve iv&düikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 280) 

Malî ve iktisadi iıler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 26 . 2 . 1968 

Esas No. 2/238 
Karar No. 6 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruîan 5434 sayılı Kamına geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin vermiş oldukları tamamlayıcı bilgiler 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, bahis konusu kanun teklifi Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 



öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu Raporda Başkan 
ve Sözcü 
Manisa 

fi. Ulusoy 

Muğla 
/. Karaöz 

Erzincan 
F. Baysoy 

Balıkesir 
M. Güler 

Muş 
t. Bingöl 

Çanakkale 
Z. Termen 

Balıkesir 
N. Sarlıcah 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
II. Aydıner 

-
İstanbul 

Ş. Akyürek 

Samsun 
Rıza Ilıtan 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Bütçe ve Plân Komisyona raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/238 
Karar No. : 61 

29 . 2 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 2 . 1968 tarihli 36 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, Millet 
Meclisi Başkanlığının 6 . 2 . 1968 tarihli ve 19 72 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 29 Şubat 1968 tarihli 13 ncü Birleşiminde ilgili Hükü
met temsücileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, durumları 5951 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci (maddesinin (II) işaretli 
fıkrasına eklenen (L) bendi şümulüne girenlerle, Kurucu Meclis üyeliğinde bulunmuş olanlardan 
halen emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya T. B. M. M. üyeliğinde bulunanlardan, tanınan 
altı aylık süre içinde ımüracaat etmemiş olanlara, yeniden bir yıllık müracaat süresi tanınmasını 
öngörmektedir. 

Bilindiği üzere, 9 , 6 , 1952 tarihli ve 5951 sayılı Kanunla, emeklilik hakin tanınan vazifeler-
do bulunduktan oonra milletvekilliğine seçilenlere, seçildikleri rtarihten itibaren 23 . 10 . 1962 tarihli 
ve 82 sayılı Kanunla da, emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra Kurucu Meclis 
üyesi olanlara, söz konusu kanunun yayımı tarihinden itibaren (6) ay içinde müracaat etmeleri 
halinde, milletvekilliğinde ve Kurucu Meclis üyeliğinde geçen sürelerinin emeklilikte devam etmesi 
kabul edilmiş; bu süreler içinde müracaat edememiş olanlara da, 23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 sa
yılı Kanunla, yeniden (6) aylık bir süre verilmiş bulunmaktadır. 

Teklifin gerekçesinde belirtildiğine göre, 545 sayılı Kanunla tanınan süre içinde de müra
caat edememiş olan T. B. M. M. üyeleri mevcut bulunmaktadır. 

Emekliliğe tabi hizmette bulunanlardan Parlâmento üyeliğine seçilenlerin bu sosyal güvenlik
ten istifade etmeleri 5951 sayılı Kanunla gerçekl oştirilmek istendiğine göre, müracaat edememiş 
üyelere yeniden (6) aylık bir süre tanınması, ko misyonumuzca da uygun mütalâa olunmuş ve tek
lif benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. • 

(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1114) 
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III - Teldifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 

kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Bu raporda Sözcü Kâtip 
Kocaeli Niğde Uşak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

L. Tokoğlu K. Baykan, M. F. Atayurt B. Üner 

İstanbul 
II. Berkol 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Trabzon 
ö. ,L. Ilocaoğlu 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

5434 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — Du
rumları 5951 sayılı Kanunla, 
5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (II) işaretli fıkra
sına eklenen (L) bendi şümu
lüne girenlerle Kurucu Meclis 
üyeliğinde bulunmuş olanlar
dan halen emeklilik hakkı ta
nınan görevlerde veya T. B. M. 
M. üyeliğinde bulunanlardan 
tanınan (6) aylık süre içinde 
müracaat etmemiş bulunanlar 
için bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren yeniden 
bir yıllık süre tanınmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Malî ve İktisadi İşler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

5434 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği netin 

5434 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmişine dair Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

*>9<l 

(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1114) 




