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1. GECEN TUTANAK ÖZETİ 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; Burdur dep

rem bölgesinde incelemelerde bulunarak ihti
yaçları tesbit etmek ve Cumhuriyet Senatosu
nun vatandaşlara, «geçmiş olsun» dileğini ilet
mek üzere deprem mahalline giden heyet adına 
yaptıkları tetkikat sonucunu dile getirdi. 

13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla 
yürürlüğe giren, «Nükleer Enerji alanında hu

kukî mesuliyete dair Sözleşme» 'de yer almadı
ğı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında 
kanun tasarısı tekrar açık oya sunuldu ve ta
sarının kanunlaşması kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesi bir yedek üyeliği; 
Yüksek Hâkimler Kurulu bir asıl üyeliği ve 
Yüksek Hâkimler Kurulu bir yedek üyeliği 

için yapılan ikişer seçim turunda üyelerden 
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hiçbirisi yeterli çoğunluk oyunu alamadıkları 
için seçime devam olunacağı bildirildi. 

Salonda salt çoğunluğun kalmadığı anlaşıl
dığından 22 Haziran 1071 Salı günü saat 15,C0 
te toplanmak üzere Birleşime saat 16,16 da son 
verildi, 

Başkan Katip 
Başkanvekili Sivas 

Mehmet Fııcıldi Hüseyin öztürh 
KCitip 

Diyarbakır 
A?.mi Erdoğan 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet- Senatosu İsmir üyesi Ne

cip MiıkelfımoğluYmıı, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/569) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh

met Nuri Âdemoğlu'nuıı, Tufanbeyli Eiikii-
met Tabipliğine dair, yazılı sora önergesi Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/803) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TASARILAR 

1. — istanbul Teknik üniversitesine bağlı 
bir teknik okul açılmasına dair 10 . 3 . 1954 ta
rihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve 
istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 7 . 7 . 1943 tarihli ve 5243 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellere Mühendislik - Mimar
lık Fakültesi başlığı altında yeni kadrolar ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi : 
1/409; Cumhuriyet Senatosu 1/1237) (Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 15 er gün) 

2. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi : 1/212; Cumhu
riyet Senatosu : 1/1238) (Malî ve iktisadi iş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müd
det : 15 er gün) 

3. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 

(Millet Meclisi : 1/204; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1239) (Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) (Müddet : 15 er gün) 

TEKLİF 

4, — 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. O. 
Anayasasının 56 ncı vs 82 noi maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/524; Cumhuriyet Senatosu 2/331) (Anayasa 
ve Adalot Komisyonuna) 

RAPORLAR 
5, — Cumhuriyet Senatosu Manisa üyesi 

Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1026) (S. Sayısı : 1584) 

6, — Cumhuriyet- Senatosu İzmir üyesi Ne
cip Mirkelâmoğiu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 
1585) 
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7. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden harb gemileri, harb gemisi cihaz ve 
silâhları ve harb gemisi inşa malzemesi satın-
almmasına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/31; Cum

huriyet Senatosu 1/1224) (S. Sayısı : 1587) 
8. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarı

sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Mercisi; 1/198; Cumhuriyet Senatosu 1/1222) 
(S. Sayısı : 1588) 

BİPviNCî OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekiili Hayri Mumcuoğlu 

KATİPLEE : Orhan Küriimogiu (Bitlis), Kudret Bayhan (Niğde) 

AŞKAN — 77 nci Birleşimi açıyorum, 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra teşrif eden 
nadaslarımız işaret buyursunlar efendim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kanım, iki komisyon "faaliyet halinde, yukarda 
çalışmaktadır. Orada 25 arkadaşımız bulundu
ğunu tahmin ediyorum. Zannederim Başkanlık 
Divanına da tezkereler gelmiştir. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Trabzon Üyesi Ali Şakır Ağanoğlu'nun, 
Tekel maddelerine yapılan zamların piyasadaki 
enflâsyonist hareketleri kam çılıy ocağına ve bun
ların ihracatımızı menfi yönde etkiliyeceğine 
dair demeci. 

BAŞKAN — İki gündem dışı söz istemi var
dır. Birisi; Trabzon üyesi Sayın Ali Şakir 
Ağanoğlu, diğeri Sayın Muslihittin Yılmaz Me
te'nindir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Genel Kuru
lun tasviplerine sunacağım. Sayın Ali Şakir 
Ağanoğlu; direniyor musunuz? 

ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Evet 
efendim. («Mevzuu ne» sesleri) 

BAŞKAN — Mevzuu «Tekel maddelerine 
yapılan zamlar ve hayat pahalılığı hakkında 
gündem dışı söz rica ediyorum.» 

Sayın Ali Şakir Ağanoğlu Beyefendi diren
mektedirler. Oylarınıza sunuyorum. Konuşma
sını kabul buyuranlar işaret etsinler efendim... 
Teşekkür ederim. Kabul etmiyenler efendim... 
Kabul edilmiştir. Buyurun Saym Ali Şakir 
Ağanoğlu. 

ALİ ŞAKIR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
ym Başkan, Yüce Senatonun saym üyeleri; 4 
gün önce Hükümet tekel maddelerinin hemen 
hepsine çeşitli miktarlarda zamlar yaptı. Saym 
Gümrük ve Tekel Bakanı bu zamların gerekçe
sini açıklarken elde edilecek gelir fazlasının 
bir kısmı ile Burdur ve Bingöl deprem felâket 
bölgelerinin imar edileceğini ve zamların orta
lama % 15 nisbetinde bulunduğunu ifade et
miştir. Tekel maddeleri vasıtalı vergi konuları
dır. Yapılan zamlar vergi artırımı mahiyetin
dedir. Vasıtalı vergilerde yapılmış olan bu ar-
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turnalarla sağlanacak gelir fazlasının deprem 
felâket bölgelerine tahsis edileceğini söylemek 
bütçe tekniği bakımından hatalı bir yol olur. 

Bizim bütçe sistemimizde belirli gelirlerin 
belirli masraflara tahsisi şeklinde bir usul yok
tur. Bütçenin tekmil gelirleri bir kül teşkil 
eder ve gelirlerin tümü devletin masraflarına 
karşılık olur. 

Bütçede imar ve iskân Bakanlığı giderleri 
içerisinde «Tabiî âfetler fonu» diye bir bölüm 
vardır. İçinde bulunduğumuz 1971 yılından bu
güne kadar iki büyük felâket geçirdik. Burdur 
ve Bingöl'de meydana gelen depremler çok sa
yıda can kaybına ve milyonlarca liralık maddi 
hasara sebebolmuştur. Felâketzede vatandaşla-
rımızHi yaralarını kısa zamanda sarmak ve za
rar gören bölgeleri yeniden imar etmek için 
bütçede mevcut «Tabiî âfetler fonu» na büyük 
meblâğların ilâve edilmesi zaruridir. Bütçenin 
tümü içerisinde aktarmalar yapılarak ve ek 
ödenek verilerek bu ihtiyaçların kısa zamanda 
karşılanması gerekir. 

Diğer taraftan yapılan zamların % 15 nis-
betini aşmadığı belirtilmek suretiyle bunların 
iktisadi bünyemizde tesirlerinin hafif olacağı 
ifade edilmek istenmiştir. 

Sayın senatörler, zaruri ihtiyaç maddeleri 
üzerinden vasıtalı vergi olarak sağlanan gelir
ler ister istemez geniş vatandaş topluluklarına 
intikal etmekte ve geçim sıkıntısını artırmak
tadır. Durup dururken vatandaşların gelirleri 
% 15 nisbetinde artmış değildir. Fakat herke
sin kullandığı maddeler olarak tekel maddeleri 
bir günde ve bir kararla % 15 nisbetinde paha-
lanmıştır. Zamların diğer ihtiyaç maddelerine 
ve hizmetlere sirayet edeceği anlaşılmaktadır. 
Kömür, akaryakıt maddeleri, elektrik ve nakil 
vasıtaları tarifelerinin yükseleceğine dair ha
berler çıkmaktadır. 

Bu gidişle piyasada geniş etki yapacağın
dan, tekmil ihtiyaç maddeleri fiyatlarının da
ha fazla yükseleceğinden şüphe edilemez. Ha
len hayat pahalılığı az ve orta gelirli vatandaş
larımızın takatleri üstündedir. Geçim sıkıntısı 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu şartlar altında 
Devlet memurları maaşlarının artırılmış olması 
da bu zümrenin geçim şartlarını ıslah etmeye 
ve biraz daha rahat yaşamalarını sağlamaya 
yeterli olmamaktadır. Geçim sıkıntısının artma

sı, işçi ücretlerinin yükseltilmesi isteklerini de 
haklı hale getirecektir. 

iç piyasada fiyat artışları, ihracatımızı en
gelleyici bir tesir yapmaktadır. Paramızın de
ğerinde yapılan son operasyondan bu yana he
nüz bir yıl geçmediği halde, ihracatımızın ge-
lişememesinde, iç piyasada fiyat istikrarının 
sağlanamamış olmasının başlıca etkisi vardır. 
Bu bakımdan Hükümetin Devlet bütçesine ge
lir sağlamak hususunda kolay usul olan vergi 
zamlarına başvurmak yerine gerçek vergi re
formları getirmesini temenni etmekteyiz. 

Fiyat artışlarını körükliyen zamlardan ka
çınmak gereklidir. Aksi halde ekonomimiz bir 
fasit daire içerisinde bunalıp kalmaya mahkûm
dur. 

Gündem dışı konuşmak fırsatı verdiğiniz 
için Yüce Heyetinize şükranlarımı sunar, say
gılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

2. — Adana Üyesi Mudihittin Yılmaz Mete'
nin; pamuk taban fiyatının yeniden gözden ge
çirilmesine ve Çukobirlik, Tariş ve Sümerbankın 
alımlarının erken başlatılmasına diar demeci 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Yılmaz Me
te de pamuk fiyatları hakkında görüşmek üze
re gündem dışı söz verilmesini istemektedir. 

Direniyor musunuz beyefendi? 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Saym Başkanım, zorla söz verme şu son za
manlarda hastalık halini aldı. 

BAŞKAN — Hastalık değil efendim. Has
talık yok. işler sıhhatle devam ediyor. Direni
yor musunuz efendim? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkanım, biraz evvel... 

BAŞKAN — Biraz evvel Saym Ali Şakir 
Ağanoğlu'da Heyeti Umumiye kararı ile söz al
dı efendim. Bu itibarla zatiâlinizin Birleşimi 
açtığımız zaman geldi talebiniz lütfedin Heye
ti Umumiyenin oyuna müracaat edeceğim efen
dim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Müsaade ederseniz şöyle söyliyeyim: 

Pamuk fiyatlarının teşkili, ayını zamanda 
düşmemesi için bugün alınacak tedbirler hak
kında konuşmak istiyorum. Onun için arkadaş
larımın oy vereceğini sanıyorum ve direniyo
rum. 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete direnmek
tedirler. Konuşmasını tasvip buyuranlar işa-

k ret etsinler efendim... Etmiyenler... Buyurun 
Sayın Yılmaz Mete.. 

MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
5 - 10 gün evvel pamuk ve buğday ekicileri ile 
Sayın Başbakanı, Ticaret ve Sanayi Bakanını, 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanını ve Ziraat Ba
kanını, - yalnız Başbakan ayrı, diğerlerini top
lu olarak - ziyaret ettik ve buğday ekicilerinin, 
ayrıca pamuk ekicilerinin dertlerini kendile
rine arz ettik. İlgililer duyduğuna göre, konu
yu bize anlatmanızın sebebi, nedir, diyebilirsi
niz. 

Muhterem arkadaşlarım, müessese bir âdete 
göre burada gündem dışı olarak müstacel mev
zuların, acele konuların ilgililere duyurulma
sını, aynı zamanda milleti temsil eden parlö-
manterlerin, senatörlerin konu ile ilgilenmele
rimi sağlamak için, âdetolunduğu veçhile, bu
rada gündem dışı konular sık, sık görüşülür. 

Ben de sizlere konuyu arz edebilmek, ilgi
nizi çekebilmek için aynı zamanda Hüküme
tin de ilgisini daha kuvvetli olarak sağlıyabü-
mek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; teferruata inmiye-
ceğim. Pamuk taban fiyatının şu veya bu ol
ması, nasıl olması lâzım geldiği konusunu arz 
etmiyeceğim. Yalnız bugüne kadar tasarlanan 
fiyatların yeniden gözden geçirilmesi ve alı
nacak gerçek bilgilerle yeniden bir fiyat ilân 
edilmesi pamuk çiftçisinin, binnetice memleket 
ekonomisinin yararına olacaktır, ilân edilen fi
yatın düşmesine bâzı davranışlar sebeboîmak-
tadn\ Bunlardan birisi; Sümerbank Türkiye'
de en büyük iç alıcıdır, Devlet müessesesidir; 
verdiği fiyat bir nevi kontrol ve müdahale 
alımıdır, fiyatların aşağı düşmesini sağlar. 
Ama, senelerden beri görürüz ki; pamuklar 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Genel Kurulun Çarşamba günleri de 
toplanmasına dair Başkanlık Divanı kararı, 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşla
rı var, arz ediyorum: 
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çıkar, küçük çiftçi pamuğu satmaya kadar Sü
merbank satmalına işlemine başlamaz, kü
çük çiftçinin elinden çıkıp, tüccara geçtikten 
sonra, Sümerbank alıma girer. Bu küçük çiftçi
nin elinden ucuz çıkarmasını ve tüccar nâmı 
altında ve aynı zamanda büyük çiftçi olan ki
şilerin büyük kâr etmelerini doğrudan bir hare
ket olur. Cenupda Çukobirlik, Batıda Tariş 
Devletin yapacağı yardımla vatandaştan mü
dahale alımı yapar. Devlet verdiği paranın bir 
kısmının ortak olmıyanlara verildiğini görür
se, nitekim geçen sene oldu, 400 milyon lira 
para verdi, 10 milyon liralık alım yapıldıktan 
sonra, «madem ki, fiyatlar teessüs etti ve va
tandaş da bol miktarda getirip satıyor. Şu 
halde, piyasa teşekkül etti, bu parayı ben si
ze vermiyeceğmı.» diye, parayı geri çekmek 
suretiyle fiyatların tekrar düşmesine sebebol-
du. Her ilde, her ilçede beş on tüccar pamuk
lan topladıktan sonra, Çukobirlik, Tariş ve Sü
merbank alıma girdi. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konu ile ilgilen-
miyen arkadaşlarımın dönen dolabın ne olduğu
nu bilmediğini şu aaıda dinlemelerinden anlıyo
rum, Hiç alâka göstermediğinize göre anlıyorum 
ki, döüıen dolaptan haberiniz yok. Bu yıl da böy
le bir dolabın dönmemesi, küçük çiftçinin ezil
memesi ve beş on kişinin zengin edilmemesi için 
Sümerbamkın ve Tarişin depolarını hazırla
ması, paralarını önceden temim etmeleri gere
kir. Aksi takdirde, geçen yıllardan hiçbir far
kı olmaz ve istediği kadar yetkili şahıslar, 
Bakanlar hüsnüniyetle eırpınsınlar, hiçbir şey 
elde edemezler. 

Teferruata girmeden konuyu bu kadar kısa 
; arz edebildim. Sizleri meşgul ettiğim liçin bağış-
• lamanızı diler, saygılarımı sunarım. 

i BAŞKAN — Teşekkür ederim. Gündeme ge-
! çiyoruz efendim. 

&EN1L KURULA SUNUŞLARI 

Genel Kurula 
Meclislerin kesif bir çalışma dönemine gir

mesi dolayısiyle, gündemde bulunan konula
rın ve Meclisten gelecek kanun tasarı ve tek
liflerinin biran önce intacım sağlamak üzere, 
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Çarşamba günleri de Genel- Kurul toplantısı 
yapılması Başkamhik Divanimizin 21 . 6 . 1971 
tarihli toplantısında uygun görülmüş ve bu 
hususun Genel Kurula arzı kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun Yüksek tasviplerine arz 
olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Tekin Ariburun 

BAŞKAN — Genel Kumlumuzun Çarşam
ba günleride toplanması hususunu Başkanlık 
Divanı kararına müsteniden oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Çarşamba 
günleri de toplanması kararlaştırılmıştır, efen
dim. 

2. — 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 saydı Ka
nlımın 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Tem
muz 1965 tarih ve 657 saydı Devlet Memur
ları Kanununun 79 ucu maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Cumhuri
yet Senatosunca değiştirilen maddelerini görüş
mek üzere kurulan Karma Komisyona katılacak 
üyelere dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlı
ğı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir sunuş daha var, arz ediyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

ilgi : 17 . 8 . 1971 tarih ve 11118 sayılı yazı
lan. 

31 Temmuz 1971 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 noi maddesi ile değiştirilen 14 Tem
muz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesi baklanda kanun teklifi münasebetiyle, 
Millet Meclisince kabul edilen metin üzerin
de, Cumhuriyet Senatosunun yaptığı değişik
l i ğ i Millet Meclisi Genel Kurulunca benim-
senmemesi üzerine, Anyasanın 92 nci maddesi 
uyarınca kurulması kararlaştırılan Karma Ko
misyona, Komisyonumuzdan aşağıda adları ya
zılı üyeler katılacaktır. 

Arz oluamı 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 

Yiğit Köker 
Yiğit Köker Ankara (A. P.) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Oral Karaosmanoğlu, (Manisa. (A, P.) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

ibrahim Etem Erdinç, Kütahya. (A. P.) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

ismail Yetiş, Ankara. (A.P.) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyor um: Kabul 

edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Ali Şakir Ağanoğlu, Trabzon. (C. H. P.)) 

BAŞKAN — oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Nurettin Âkyurt, Malatya. (O. H. P.) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

İbrahim Etem Earakapıcı, Urfa. (C. H. P.) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Bir önerge daha var, arz ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

iş kanunu tasarısı Millet Meclisinde kabul 
edilip, Cumhuriyet Senatosuna gelmiş bulun
maktadır. Havale edilmiş olduğu Tarım, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve imar iskân, Malî ve ik
tisadi işler, Millî Savunma, Sosyal işler, içişle
ri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından üçer üye alınmak suretiyle kuru
lacak Geçici Bir Komisyonda görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Atilâ Sav 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulması 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edlmiştir, efendim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazerin, üniversite ve yüksek okullarda vu-
hubulan boykot, işgal ve diğer hâdiselere dair 
Senato araştırması istiyen önergesinin geri ve
rilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 
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Öunıhurıyat Senatosu Başkanlığına 
Gündemde bulunan ve üniversiteler hakkın

da araştırma yapılmasını ihtiva eden (kerte
min g'eri verilmesini rica ederim, 

kaygılar. 
Kars 

Mehmet Haser 
BAŞKAN — Gereği yapılacaktır, efendim. 

6. — SEÇİMLER 

A. — Aiiajfdsa Mahketn^slne bir y<-d(:k i'.]j< 
seçimi. 

B. — 2) Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi . 

3) Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

BAŞKAN — Çok değerli arkadaşlarım, sıra 
yüksek yargı organlarının seçimine geldi. Ancak 
bir hususu Heyeti Celiienm dikkatlerine arz 
ederek, karar almak zorundayım. 

Flhal, Yüce Gsnel Kurul 15 kişilik Anayasa 

ve Adalat Komisyonunun ve emeklilikle Lgili 
kanun tasarısını inceliyen Geçici Komisyonda 
'bulunanı 6 sayın üyenin hali faaliyette yukarıda 
komisyonda (bulunmaları nedeniyle, çoğunluğu 
sağlamış ve çalışmalarını devam ettirmekte bu
lunmaktadır. Filhal seçimleri yaparsak, gün
demde diğer işlerin çoğunluğun âdemi husulü 
nedeniyle sekte&ar olması muhtemeldir. Bu iti
barla, bu gerekçe ile yüksek yargı organlarına 
seçimin ertelenmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul 
edilmiştir, efendim. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/450, G. Senatosu 1/1220) 
(S. Sayısı : 1586) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birimci görüşmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan 6996 sayılı Gülhane As
kerî Tıp Akademisi Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tosansınım, öne
mine ve maıhiyetine binaen, gündemdeki diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyoaıu Başkanı 
Yiğit Köker 

(1) 1586 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — öncelik teklifini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul 
edilmiştir efendim. 

Sayın Hükümet temsilcisi? Komisyon? Bu
radalar. Lütfen yerlerini alsınlar. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, burada Bütçe ve Plâm Komisyonu ra
porunun görüşülmesi teklif ediliyor. Fakat, 
esas itibariyle Millî Savunma Komisyonu rapo
runun görüşülmesi gerekir. Çünkü, konu Mil
lî Savunma Komisyonunu ilgilendirmektedir. 
Para dolayısiyle Bütçe ve Plân Komisyonunu 
ilgilendirir. 

'BAŞKAN — Zatıâliniz kabul buyurursunuz, 
bir tasan veya teklif muhtelif komisyonlardan 
geçmişse, bunlar ilgili komisyonlar tarafından 
aidolduğu maddeleri nedeniyle savunulabilir. 
Binaenaleyh, Millî Savunma Komisyonu Başka
nı veya sözcüsü de hazır bulunabilir, efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYÜRT (Uşak) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. Ama daha 
görüşmeye geçmedik. 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Bir hususu 
arz edeceğim. 

Zatıâlinize muhterem arkadaşımız tarafın
dan bir husus beyan edilmiştir. Bu konu Millî 
Savunma Komisyonunu alâkadar ettiği cihetle 
onun raporunun esas alınarak konuşmaların 
burada ona istinadettirilmesi söylenmektedir. 
Bu husus Komisyonumuzca da tezekkür edil
miştir. Raporda kaydı vardır. Gerek Anayasa 
ve gerekse içtüzüğe göre, iöteden beri takibetti-
ğimiz usule ve teamüllere uygun olarak, en son 
havale edildiği komisyonun raporu esas alın
mak suretiyle müzakereler cereyan etmektedir. 
Zatıâlinizin de işaret ettiği üzere, geçmiş ko
misyonların başkan ve sözcülerinin de söz hak
ları mahfuz kalarak şüphesiz bulunabilirler. 

BAŞKAN — Evet. 
'Tasarının maddelerle beraber gerekçesinin 

okunup okunmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 'Etmiyenler... Okun
maması kararlaştırılmıştır, efendim. 

'Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Sayın (Sırrı Atalay, Sayın Rifat öztürkçi-
ne... Başka söz istiyen?.. Yok. Buyurun Sayın 
Sırrı Atalay. 

İSIREI ATALAY (Kars) — Bu kanun tasa
lısı ile, terfi zaman ve sırası gelmiş albayların 
generalliğe yükselebilmeleri imkânlarını hazır-
lıyaibilmek için kadro verilmektedir. Ancak, ya
saların hukukta genellik, objektif olma ve şahsi 
olmama niteliklerini taşıması iktiza eder. Kişi
ye kadro ve belli bir sayı için kadrolar yasala
rın bu niteliğini taşımaz. Getirilen yasada belli 
sayıda ihtiyaçları karşılamak üzere kadrolar 
verilecek. Fakat aynı şekilde Danıştaydan ka
rar alacak veya alabilecek olanlara ise, verile-
miyecektir. Halbuki, yasalar bu imkânları her
kese sağlıyabilecek nitelikte olacaktır. Yarın 
veya üç gün sonra aynı şekilde Danıştaydan ka
rar alacaklar için yeniden yasalar mı getirile
cektir? Yeniden yasa sayısını çoğaltıp, aynı şe
kilde yeniden, aynı haklan iktisabedeeek olan 
generalliğe yükselecek albaylar için, aynı hakla
rı gerçekleştirebilmek nedeni ile yasanın çık
ması zorunlu hale gelecektir. Prensip olarak ya
sanın yanındayım, aleyhinde değilim. Ama şunu 
ifade etmek isterim ki, bu yasa niteliğinde ve 
objektif değildir; umumi değildir, daimi değil

dir. Belli kişiler için bu hakları taşıyacak ama, 
Devlet Şûrasından hak alacak, karar alacak 
aym nitelikteki kişiler için bu işlemediği gibi, 
ek geçici maddenin sonunda, bu kanuna daya
narak verilmiş bulunan kadrolar başkalarına 
tahsis edilme imkânına da sahibolmıyacaklar. 
Bu sebeple, bu kadrolar belli Danıştay kararı 
alman ve hakları olan, - Nitekim, bunun veril
mesi lâzım Danıştay kararının yerine getirilme
si lâzım. Ama, - aynı haklara sahibolacaklara 
verilmiyeceğine göre, onlar için de yeni yasalar 
çıkacaktır. Bir yasa mekanizması haline mi ge
tireceğiz biz Parlâmentoyu?.. Yasama organının 
eyle yasa tedvin etmesi iktiza eder ki, Millî Sa
vunma Bakanlığı Danıştay'dan karar alacak 
aynı statüye sahip kimselere aynı hakları vere
bilme imkânına sa.hiboiabilsin. Ümidederim ki 
Millî Savunma Bakanı buraya gelecek, diyecek 
ki «maddeyi değiştirin. Bu imkânı s ağrıyacak 
bir hüviyet verilsin.» Nitekim hükümet böyle 
istemiştir. Sanırım Bakan hükümet tasarısını 
savunacaktır. Fakat, bu, komisyonlarımızda ve 
Millet Meclisinde değiştirilmiş ve bu hale geti
rilmiştir. Objektif kanunlar yapmak sorandayız, 
Yoksa geçici ve bugünü idare eden, ama yarın
ki şartlara uygun ve o ihtiyaçlara cevap vere
cek nitelikte olmıyan yasaları yapmamak ikti
za eder. Yasa sayısı hergiia çoğalmakta, hsr-giin 
artmakta. Bir başka Danıştay kararı geldiği 
takdirde bir yeni yasa daha çıkarma zorunluğu 
olacaktır. Bunun için acaba objektif bir şekil 
veyahut çözüm yolunu bulmayı Sayın Millî Sa
vunma Bakanı salık verebilecek midir? Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Saym Rifat Öztürkçine, buyu
runuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; tasarının 
anahedefi ve mihrakı; bâzı hâkim albay arka
daşlarımızı kadro darlığı nedeniyle terfi ede
memişler ve bunlara, Damştaya açmış oldukları 
dâva sonunda, Danıştayca albaylıktan tuğgene
ralliğe terfi edebilme imkânı sağlanmıştır. Şim
di, burada askerî emre bir emir olarak itaade-
denler, komuta zinciri içerisinde kalanlar Da
mştaya müracaat etmedikleri için mağdur olma 
cihetine gidiyor. Bu husus orduda her an ku
manda zincirinin halkalarını zedeleme imkânı 
vardır. Demek ki, dâva açan rütbeyi alacak; 

— 418 — 



O. Ssnatosu B : 77 22 . 6 . 1971 O : 1 

ömre ve kumandaya itaadeden de rütbe alamı-
yaeak. Âym vasfı haiz olan, aynı kadroda olan, 
aynı sınıfta olan albaylardan bâzılarına bu ko
nun ile terfi edebilme imkânları bulunacak, di
ğerlerine bulunmıyacak. O saman diğerlerinin 
suçu nedir? Yaptığımız soruşturmaya göre bun
lar içerisinde de ancak 3 tane sayın tabip alba
yımız Danıştaya dâva açmamıştır. Bunların 
mağduriyetine mâni olabilmek için bendeniz 
maddeye «Danıştaya dâva açma müddetini ge
çirmiş bulunan ve aynı nitelikte olan tabip su
bayların da» maddeye ilâve edilmesi hakkında 
bir önerge verdim. Eğer Önerge iltifatınıza maz-
har olursa, kanun o zaman hakikaten bir ka-
nıyan sosyal yarayı tam olarak tedavi etmiş 
olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is'ti-
yen sayın üye?... Buyurunuz sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) — Muhterem Başkan; muhterem ar
kadaşlar; müzakere etmekte olduğumuz 
kanunun esas gerekçesi su, işin içyüzü 
şu: Gülhane Askerî Tıp Akademisinde kürsü 
direktörü olarak 10 profesör mevcuttur. Vak
tiyle bu 10 profesörün mesai gördükleri yerler 
generallik için tahsis edilmiş yerlerdir. Evvelce 
çıkartmış olduğumuz 928 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince orduda, 
muayyen nisbette general olmak mümkün, Tu
tulmuş, Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tıp 
Akademisine 2 generallik tahsis etmiş, diğer bu 
kürsü profesörleri kıdemli albay rütbesinde kal
mış ve bunlara general olma imkânı verilmemiş. 
Bunlar Devlet Şûrasına müracaat etmişler. Bu 
10 kürsü profesöründen 7 si Devlet Şûrasına 
müracaat etmiş; Danıştayda aldıkları sicillere, 
gördükleri vazifenin ehemmiyetine göre «gene
ral olmaları mümkündür» diye karar vermiş. 
Bu kararlar Millî Savunma Bakanlığına ibraz 
olunmuş. General olarak istihdam imkânı bulu
namamış. Bunlar tazminat dâvası acımışlar ve 
tazminat dâvasını da kazanmışlar. Bunun üzeri
ne Millî Savunma Bakanlığı, bu dâva açmış ve 
kararı kesinleşmiş olan 7 profesör için general
lik kadrosunun verilmesini istemektedir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; benim söz 
almamın ve huzurunuza çıkmamın sebebi şu: Bu 
kürsünün 10 profesörü, yani 10 direktörü var. 
Yedisi dâva açmış, dâvayı kazanmış. Tazminat 

dâvası açmış, tazminat dâvasını kazanmış. Şim
di bunları general yapalım deniyor. Halbuki 3 
tane daha profesör var, kürsü direktörüdür. Hali-
ihaaırda profesör olarak vazife görmektedir.Bun
lar askerlikte, böyle dâva açma, üstün takdiri
nin dışına çıkma, askerliğin icaplarına uygun 
olmaz v. ,s. gibi mülâhazalarla dâva açmamışlar. 
Yahut bunların dâva açıp kesinleşmesinden son-
TI, onlar hak kazanıp, bunlar geride kaldığı za
man dâva açtıklarında müddetin müruru bakı
mından da dâvalarına bakılmadığı söylenmek
te. Bir rivayette bu. Fakat muhakkak olan bir 
§sy varsa,, kürsü direktörü olarak 10 profesör 
vardır. Bunlardan zamanında dâva açanlar ge-
îiaralliğe hak kazanmışlardır, Millî Savunma 
Bakanlığı da bu 49 ncu maddede generaller 
muayyen bir misbete tabidir. Bu nisbeti nazara 
aldığımız takdirde ben bunları terfi eittiremi-
yorum; diyor. Yüksek huzurunuza geliyor ve 
buradaki kayıtta elinde kesinleşmiş ilâmı olan
lar için Genelkurmay Başkanlığı general kadro
su verme hakkını haizdir diye bu yetıM tanın
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten kanunlar 
umumi elmalıdır. Hakkını takibetmiyemi, Mec
lis onu hakkından maJhrum etmemelidir. Ve bu
radaki salâhiyet bu kimseler general olsun şek
linde değildir. Buradaki salâhiyet, eğer Millî 
Savunma Bakanlığı lüzum görürse, Genelkur
may Başkanlığı lüzum görürse terfi ettirebilir 
kaydını ihtiva etmektedir. Binaenaleyh 7 kad
ro 10 kadro olduğu zaman, objektif olarak, bir 
üniversitede profesörlük yapan bu 10 profesö
re, liyakatli olanlarının askerî makamlarca tes
t i i edilmesi suretiyle generallik payesinin veril
mesi mevzuu bahistir. 

Sözümü hülâsa ediyorum : 

Arkadaşlar, mahkemeye dâva açan, kazanan 
7 profesörün general olması temin edilsin, za
manında dâva açmıyanlar kalsın diyorsanız bu 
raporu aynen kabul etmek lâzım. Böyle değil-
de, madem ki bunlar 10 tane kürsü direktörü
dür, 7 si dâva açmış kazanmıştır. Diğerleri, bil
hassa askerliğin icaplarına daha fazla hürmet 
ve sadakat göstererek dâva açmamasından do
layı bunları haktan mahrum etmenin isabetli 
olduğuna kaani değilim. Bu itibarla bu işe mâni 
olan kayıt, görevli profesörlerden, «Hakların
da kesinleşmiş kazai kararlar bulunanlar» tâ-
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birini çıkardığımız zaman, «Elimde kazai ka
rar bulunanlar» tâbirini çıkarttığımız zaman 
hali hazırda profesörler için 10 kadro veriliyor 
demektir. Bunun içerisinde liyakatli olanları 
yine Genelkurmay Başkanlığı seçsin, tesbit et
sin diye kayıt var. Netice itibariyle 10 kadro
mu vereceğiz?.. 7 kadro mu vereceğiz?.. 
Bu 10 kişiden geriye kalan 3 kişi liya
katsizliğinden dolayı kıyıda kalan, geride 
kalan kişi değil; askerî icaplara uyup, 
üslerinin takdirlerini kabul eden, dâva yoluna 
başvurmıyan kimselerdir. Ben şahsan bu mev
zuda maddelere geçildiği zaman bir takrir veri
yorum. Bu metnin içerisinde, «Haklarında kesin
leşmiş kazai kararı bulunanlar» tâbiri çıkarıl
dığı zaman, hepsine şâmil olmak üzere kadro 
verilmesi mümkündür. Ve bu zamanda Genel
kurmay Başkanlığı liyakatli olanları tesbit ede
cektir, terfi ettirecektir. Bu şekli ile umuma 
hitabetmez vaziyette kalan ve burada liyakatle 
hizmet gören ve hakikaten aldıkları sicillerle 
liyakatlerini isbat etmiş olan geride kalmış 3 
profesörümüze daha imkân sağlamış olacağız. 
1 nci madde geldiği zaman takdim edeceğim 
önergeye iltifat buyurmanızı rica ediyorum. Te
şekkürler ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir sayın üye 
daha söz istemiştir. Ondan sonra lütfedin. 

Sayın Fahri Korutürk buyurunuz efendim. 
FAHRİ KASUTÜRK (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, Sayın Senatörler; Gül-
hane Askerî Tıp Akade'misinin bâzı profesörle
rini terfi ettirmek üzere Genelkurmay Başkan
lığına yetki veren kanun tasarısı üzerinde görü
şüyoruz. Bu kanunun Millet Meclisinde görüşül
mesi esnasında da bulundum. Filhakika Gülha-
ne, tarihi itibariyle, yurt içinde ve yurt dışın
da büyük bir şöhret yapmış müessesemizdir. 
Buradan yetişenlerle ve bu müessesede çalışan
larla iftihar ederiz. 

Anlaşılıyor ki, ehliyetleri ve liyakatleri as
kerî şekilde de tesbit edilmiş olanlara, kadro
suzluk dolayısiyle terfi etmek imkânı bulunmı-
yanlara bu kanunla Genelkurmay Başkanlığı 
ayriyeten terfi ettirmek imkânını elde etmiş ola
caktır. 

Ben bu meseleye bir diğer açıdan bakmak 
istiyorum. Askerî üniforma taşıyanlara behema-
hal rütbeleri mukabilinde omuzlarına bir yıldız 
koymak; her zaman kendilerine yan ödenekler 

vermek ve bir unvan vermekten daima üstün 
oluyor. 

Bu itibarla askerliğin yan ödemelerle ve 
profesör, ordinaryüs profesör ve de tıbbî fbir ta
rafa bırakalım, teknik elemanları alalım; tek
nik elemanlarımızda mühendis, yüksek mühen
dis, doktor mühendis unvanları ile tatmin edil
miş olmuyorlar. Asker üniformasını taşıyan 
insan muhakkak omuzunda bir yıldızı ilâveten 
taşımak istiyor. 'Bu itibarla idare daima müşkül 
bir durumda kalmıştır. Hukukçu, mühendis 
ve doktor bir taraftan askerî 'üniforma taşıdığı 
için amiral ve general olmak iddiasındadır. Fa
kat diğer taraftan hariçte, özel sektörde çalı
şan emsaline kıyasla eşit bir refaha kavuşama
dığı için yan ödemeden istifade etmektedir. 
Bu itibarla öteden beri idare 'bu is hususunda 
daima müşkülâta mâruz kalmıştır. Bir zaman
lar muharip ve yardımcı muharip diyerekten 
doktora, mühendisi ve hukukçuyu cephe ve 
harb edenlerle ayırarak bir kısmına rütbe ve 
unvan vermek ve bir kısmına da yan ödemeler 
vermek suretiyle bir muvazene üzerinde yiirün-
müşitür. Fakat modern harblerde cephe ile cep
he gerisi tamamen birleştiği için muharip ve 
gayrimuharip şeklinde üniforma taşıyanları 
ayırmak adaletsizlik olduğundan ve moralman 
da menfi tesir ettiğinden bu sistem terkedil
miştir ve kendileri de aynı 'surette, yani kendi
leri demekten maksadım, doktorlarımız, mü
hendislerimiz ve hukukçularımız da general ve 
amiral rütbelerine çıkmışlardır. Fakat idare
nin daima bu müşkülâtı devam edip gitmiştir. 

Şimdi, bir taraftan bütçe ile bu yan öde
melerde kendilerini tatmin etme (hususunda ka
yıtlı bulunan idare, diğer taraftan Silâhlı Kuv
vetlerde general ve amiral miktarının da ka
yıtlı olması ile bağlı bulunmaktadır. Bu gene
raller ve amiraller Doğuda, Orta - Doğuda ve 
Batı'da 2 - 3 subaya bir general veyahut ta 150 
subaya bir general, bir amiral, veyahut da 100 
subaya bir general, bir amiral olmak üzere sı
nırlandırılmıştır. Zaten idare ya buna veyahut 
ta bütçe kısmına tabi kalmak mecburiyetin
dedir. Bu bakımdan zannediyorum ki, bu pro
fesörlere istisnai bir muamele yapılarak, şimdi 
926 sayılı Kanun müzakere ediliyor, bunda da 
göreceğiz, Türkiye'de şayanı memnuniyettir 
% 1 esasına gitmektedir. Bizde on sene 
evvel ihtilâlde azalmış olan amiral ve ge-
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neral miktarı on sene zarfında tekrar 
% 1,5 a çıkmış bulunmaktadır. Bunu 
düzeltmek ihtiyacı belirmiştir. İdare bunu 
düzeltecektir. Burada anlaşılıyor ki, kendileri 
dâva açmış ve müktesep İnaklar mahiyetinde 
iddia etmiş olan profesörleri general ve amiral
liğe terfi ettirmek cihetine gitmektedir. Diğer
leri için bu % 1 esası cari kalacaktır. Ya muha
rip isınıf gibi kendileri de bu nisbete, bu sınır 
içerisine girmeye razı olacaklardır veyahut ta 
tamamen yan ödemelerden vazgeçeceklerdir. 
Filhakika, şimdi yan 'ödemelerden vazgeçebili
riz diyerekten bir söz Verilebilir. Fakat, işiti
yoruz ki, teknik personel mahrumiyet 'ödemele
ri, risk tazminatı gibi yine sağdan ve soldan 
haklı olarak özel sektörde kendilerine eşit olmı-
yan şekilde müreffeh yaşıyan mütehassıs em
sali ile aynı refaha kavuşmak arzusundadırlar. 
Bu itibarla, ben idarenin bu hususta vereceği 
kararda çok etraflı düşünmesi ve şimdiye kadar 
geçmiş olan tecrübelerden ders alması noktai 
nazarındayım. Bunu bir müşahade olarak arz 
etmek istedim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 3YÜ1-
lî Savunma 'Sayın 'Bakanı Ferid Melen. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME-
LSN (Van) — SSayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; huzurunuza gelen bu tasarı bir infaz 
kanunu tasarısıdır. Danıştayca sicil alıp da 
kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilememiş olan 
7 doktor profesör albayın terfi haklarım ta
nımıştır. Uzun zaman kadro bulunmaması se
bebiyle bu karar infaz edilememiştir ve bunlar 
Danıştaya müracaat ederek tazminat almışlar
dır. Her sene 50 şer bin lira ve kadro bulun
madığı için mütemadiyen bu tazminatı almaya 
devam edecekler, tabiî. Bu sebeple bu kararları 
infaz zarureti hâsıl olmuş, kadro da mev-
cudolmadığı için bu tasarı getirilmiştir. 

Bilindiği gibi, Askerî Personel 'Kanununa 
göre general sayısı ısubay mevcudunun % 1,5 
ile takyidedilmişfrir. % 1,5 u aşamaz ve şimdi 
Mecliste bulunan bir kanunda da bu % 1 in
dirilmektedir. Ayrıca yardımcı sınıfların mev
cudu da 1/6 yi aşamaz. Binaenaleyh, kadrolar
la oynamak, genişletmek mümkün değildir. Bu 
yüzden bir istisna olmak üzere münhasıran bir 
ilâmı infaz edebilmek üzere ve şahsa mahsus, 

yani bunların şâhsına, mahsus olmak üzere bir 
kanun tasarısı hazırlanıp Meclise sunulmuş
tur. 

Şimdi, arkadaşlar derler ki; canım 7 kişi 
için böyle bir kanun getirildiğine göre, dâva 
açmamış 3 kürsü profesörü daha var ve onlar 
için de üç tane kadro alalım, bu suretle onları 
da tatmin edelim, adalet bunu gerektirir. 

Tabiî insanın aklına evvelâ o gelir. Adalet 
duygusu ile hareket etçiğimiz takdirde bu teklif 
îaie giiphesic yerindedir, mantıkidir. Ama, ada
let duygusu ya-ımıda askerî icaplar da vardır, 
hisraetin icapları da vardır. Binaenaleyh, onu 
da düşünmek lâzımdır. Şimdi, bn* defa dâva aç
mamış oldukları söyleniyor, yanlış. Dâva açmış-
bvî'dır, bu £*eri kalan 3 profesör de dâva açmış
tır. Bir tanesi 1909 da, diğerleri 1970 yılında 
dâva açmışlardır ve dâvaları derdesti niyettir, 
devanı etmektedir. Binaenaleyh dâva açmışlar
dır. 

Bu dava ya müspet neticeleneceirtir, ya men
fi. Bir defa dâvanın onların lehine neticelenece
ğini peşinen kabul etmeye imkân yoktur. Be
hemehal Danıştay bunu da kabul edecektir ka
naatinde, görüşünde değiliz biz. Çünkü, aslında 
bundan evvelki kararlarında da Danıştay bir 
miktar kanunu zorlamıştır. Zannediyorum Da-
ınştayın, bir hayli biriken misaller karşısında, 
bu hususta yeni bir görüşe sahibolacağını sanı
yorum. Çünkü terfi edebilmek için, bir kimse
nin terfie hak kazanabilmesi için sadece sicil 
alması kâfi değildir, kadro da bulunması lâzım
dır. Kadro bulunmaması sebebiyle terfi etme
mişlerdir. Binaenaleyh, kadro bulunmaması se
bebiyle terfi edemiyenleri Danıştay kararı ile 
terfi ettirmeye imkân yoktur. 

Muharip sınıflarda şöyle cereyan ediyor 
muhterem arkadaşlar. Muharip sınıflarda sicil 
aldığı halele kadro bulunmazsa emekliye ayırı
yorlar. Muharip sınıfta bir albay sicil alır, fa
kat kadro bulunmazsa emekliye ayrılır. Bir yar
bay sicil alır albaylık için, kadro bulunmazsa 
emekliye ayrılır. Burada emeklilik muamelesi 
başka sebeplerle cereyan edebilir. Bir üniversi
te muhtariyeti mahiyetindedir, muhtariyetleri 
mevcuttur. Emeklilik muamelesini bunların 
profesörler kurulu yapmaktadır. Binaenaleyh, 
bir mecburiyet de koymamıştır kanun bunlar 
için. Bunlar oldukları gibi rütbelerinde devam 
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edegelnıişierdir ve bu sebeple emekliye ayrıl
mamışlardır. Halbuki diğer sınıflarda emekli
ye ayırırlar. 

Muhterem .arkadaşlar, bu durumda kanunu 
genişlettiğimiz takdirde bir defa mahiyeti deği
şir, bir infaz kanunu olmaktan çıkar, bir kadro 
genişletilmesi kanunu mahiyetini alır, ki bunu 
sadece bir sınıfa tanımak haklı ohn&z. Eğer id 
hak ve muadelet bakırımdan ele alırsak, neden 
yalnız doktorlara? Kadrosuzluk sebebiyle her 
sene terfi edemiyen yüzlerce, hattâ binlerce su
bay vardır. O vakit bunlar için de kadro geniş
letip, muadelet eğer gerektiriyorsa bunları da 
terfi ettirmek lâzım. Binaenaleyh, m bu zavi
yeden alırsak bir başka adaletsizliğe sebebolu-
r ı i i . 

İkincisi; Danıştay henüz karar vermemiş, 
Tesrii Meclis karar alıyor, bunlara yer hasırlı
yor, siz Danıştaydan karar alır gelirseniz, sisin 
terfinizi ben hasırladım., diyor. Bu Dan.-şt ayı 
karar vermeye bir nevi teşviktir, hattâ zorlama
dır. Bunu bir Meclis yapmamalı ve yapmaz sa
nıyorum. 

Efendim bunlar karar alırlarsa ne olacak?.. 
Karar alırlarsa şu olur : Karar alırlarsa eğer 
kadromuz mevcut ise o andaki mevcudolabilir. 
Hem emekliye ayrılan var, istifa edenler vesai
re. O vakit bos kadrodan bunlar terfi ederler. 
Kanun çıkarmaya veya kadro genişletilmesine 
ihtiyaç yoktur. Eğer kadro rnevcudaimaz~a, bu 
ilâmı da infaz mecburiyetinde kalırsa idare, o 
vakit yine böyle bir kanun getirme durumuna 
girer, ama mahiyetini bozmayız. Yani bu kanu
nu bir kadro genişletilmesi mahiyetinde bir ka
nun haline sokmamanızı rica ediyorum. O vakit, 
dediğim gibi, bu bütün sınıflar için bir hak do
ğurur. Sadece 3 tane tabip için değil, bütün sı
nıflar için bir hak doğurur. Meclis bu yola git
memeli ve kapıyı açmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu nokta üzerinde ıs
rarla duruyorum ve arz ettiğim gibi bu ordu di
siplini ile, ordunun kuruluşu ile yakından ilgili 
bir konudur. Bu sebeple Yüksek Heyetinizden 
bir infaz kanunu mahiyetimde telâkki edilerek, 
bu kanunun daha da genişletilmem esini ve bil
hassa rica ediyorum. Aksi halde, bunun altın
dan kalkamayız ve o vakit bu kanunu Hükü
met geri isteme durumunda kalabilir vo buma-
rm da hakkı bu arada sıvan olabilir. 

Takdir sizindir, Saygılarımla. 
SALİH TÜEKMSrT (Ağrı) — 

kan, bir sorum var. 
rSayın Ba; 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, Da-

nıştaTT-aan aldığı karar general rütbesine hak 
kaşandığı tarihten itibaren yürürse iki defa 
menfaat sağlamış oîmıyacak mıdır? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Tazminat sanıyorum M, 
muayyen bir devre için verilmiştir. Binaena
leyh, bundan sonra yeniden tazminat bu kanun 
çıkarsa verilmiyeceğine göre, bir çifte menfa
at sağlanmış olmuyor. 

SALİH - TÜRKMEN (Ağrı) — Rütbe hak
kında, yani hak kazandığı zamandan işlerse. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Arkadaşlarımız hak doğ
maz diyorlar, işaret ediyorlar. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Be
nim de bir sorum var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun, 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Bakanımız buyurdular ki, eğer Danıştay bun
ların terfiini uygun mütalâa ederse, ayrıca bu 
üç kişi için de bir özel kanun getirilebilir mea
linde bir konuşma yaptılar. Şimdi her partinin 
Anayasa değişikliği üzerinde yaptığı çalışma
larda, Danıştayın idarenin almış olduğu karar
lar üzerinde değiştirme hakkının ortadan kal
dırılacağına g-öre... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — öyle bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — O za

man bu dâvayı açmış olanların dâvaları otoma-
tikman sükût ettiğinden aynı emsalde olan al
bay terfi edemiyecektir. Geride kalan zaten üç 
kişidir. Umuma teşmil yok, sonra Grenelkurmay 
Başkanına salâhiyet veriyor. Yani o zaman Da-
nıştaya dâva açıp da, dâvaları sonuca ernıiyen-
lerin hukukî durumu ne olacaktır? 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, daha teklif 
karakterini de almıyan bir şey için.. Evet Sa-
yın Bakanın takdirine bağlı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Evet, arz edeyim efendim. 
Bir defa dâva açan üç kişiden ibaret değil. Sa
dece tabipler arasında - Elimde bir liste var. -
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18 kişidir, üç kişi... Siz kürsü profesörlerini 
kastediyorsunuz, onlardan ibaret değil. Daha 
başka 18 kişi albay tabip dâva açmıştır; bir. 

Arz ettiğim gibi, dâvayı kazandıkları tak
dirde bir imkân var, o da boş kadro varsa... 
Çünkü, boş kadro her sene değişilir. Tıkanmış 
değil kadrolar. Emekliye ayrılanlar olur, şu 
olur, bu olur. Binaenaleyh boşalır kadrolar. Boş 
kadro varsa, hakkıdır, oraya terfi edecektir. 
Boş kadro yoksa, o vakit arz ettiğim gibi taz
minat yolu var ve yeni bir kanun getirme yolu 
var. Eğer Anayasa değişir, Danıştaydan bu yet
ki alınırsa o vakit bu yetki bir başka mahke
meye verilecektir, Danıştayın yerine o baka
caktır. Mesele değişmez. Hakkın iptali diye bir 
şey yok. Yani dâva açmalarını men edecek bir 
Anayasa değişikliği hiç şüphesiz düşünülmü
yor. Sadece bir merci değişikliği olabilir. Bu ka
dar. 

BAŞKAN — Başka soru sormak istiyen? 
Yok. 

Sayın Muslihittin Yılmaz Mete buyurunuz. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
Sayın Millî Savunma Bakanımız, «kadro bu
lunmadığı zaman muharip sınıflar emekliye 
sevk edilir» dediler. Doğru. Bizim burada bah
settiğimiz kimseler, profesör olan kimseler. Ya
ni, en yüksek mevkie gelmiş insan. Bu adam 
binbaşı da olsa, albay da olsa, yarbay da olsa, 
general de olsa mevkiin en yükseğine gelmiş, 
kadrosunu bulmuş, yalnız askerî rütbe verilmi
yor bunlara. Bunu arz edeyim. Bunlar, Danış
tay mevzuu. Halen, bahsettiler, ben bilmiyo
rum, Danıştay dâvası varmış birkaçının. Onun 
için bahsetmek istemezdim ama, niçin terfi et
tirilmeyisin den bahsedince şu noktaya işaret 
etmek zorunluluğunu duydum. Bunlar, «muha
rip olmıyan sınıflar, kıta hizmeti yapmadıkları 
için terfi ettirilemez.» maddesine, hükmüne bi
naen terfi ettirilmemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım... 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Değil. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam

la) — Evet efendim, evet. Hattâ örneği de var
dır. Mevki Hastanesi kıta sayılmıştır, sizin ta
nıdığınız bir kıymetli doktorumuz oraya veril
miştir, ordan general olmuştur. Akademide pro
fesör olan bir zat... Akademide olamazsın diye 
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oraya verilmiştir. Yani Ankara'daki bir hasta
ne Mevki Hastanesi ismini aldığı için, oraya 
baştabip olan bir profesör terfi ettirilebiliyor, 
Ankara'da Askerî Tıp Teşkilâtının en yüksek 
mercii olan, en yüksek mevkii olan Crülhane 
Askerî Tıp Akademisindeki bir profesör terfi 
ettirilemiyor. Bu yanlışlığı veya bu haksızlığı 
düzeltmenin ordu disipliniyle hiçbir ilişkisi yok
tur, muhterem arkadaşlarım. Bir haksızlığın 
düzeltilmesi disipline tesir etmez. Bilâkis disip
lini kuvvetlendirir. Bunu bir kere böyle bile
lim. 

G-ülhane Askerî Tıp Akademisinde profesör
lüğe yükselmiş bu zat. Profesörlerin çoğu ge
neral orada. Bu zat profesörlüğe yükselmiş. 
Şimdi biz buna sen profesör olur musun, ola-
mazmısın denmiş diye böyle bir yol tutulmuş 
ve general olamamış. Şu halde Danıştaya git
miş emsali karar almış. Üç tanesi demiş M; 
«Yok bizi terfi ettirmediler, her halde gelecek 
sene ettirirler.» Yani general olmak üzere bü
yük bir şey değil. Ben mevkiime geldim, zaten 
profesörüm. General olsam da burada profesö
rüm, olmasam de bu mevkideyim. Öyle ise bu 
sene dâva açmıyayım.» diyen üç tane şahsın: 
mağdur edilmesi için... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Onlar da açmışlar. 

MUSLİHİTTİN YILMAZMETE (Devam
la) — Yani bunlar zamanında açmamışlar. On
lar da vaktiyle ötekilerle beraber açsalardı, 
belki aynı kararı alacaklardı. «BelM» diyorum 
daima. Mutlaka kazanacaklar veya kazanmıya-
caklar diye bir iddiam yok. Ama, onlarla birlik
te dâva açmamış, bir - iki sene sonraya bırak
mış ise, bu zatların mağdur edilmesi için kâfi 
sebebi Sayın Bakan ileri sürmediler. 

Bendeniz ele bu hususta benzer bir teklif 
yaptım. Kıymetli arkadaşlarıımın ötekilerden 
hiçbir farla olmıyan, ilmî yetenek bakımından 
hiçbir farkları olmıyan, mevki itibariyle profe
sör olmuş olan fakat, generallik rütbesi veril-
miyen üç şahsın da muhterem Bakana biraz ev
vel ben şifahi olarak sormuştum, «Acaba, Da
nıştaydan karar aldıkları takdirde bunların da 
terfi için bir hüküm konabilir mi?» diye. «Ol
maz» demişlerdi. Buradan da ajynı şekilde ifade 
ettiler. Onun üzerine biz de ek geçici maddede
ki «alırlarsa bunları da general olsun» demedik, 
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ya kadro tahsisimi... Uzatmıyorum ben, öner
gem de var, belki de okunacaktır. Kadro tahsi-
sM Genelkurmay Başkanlığına bıraktık. Yok
sa, bunlar karar alırlarsa terfi etsinler, general 
olsunlar, almazlarsa olmasınlar demiyoruz. Di
yoruz ki, Askerî Tıp Akademisinde görevli pro
fesörlerin generalliğe yükselmeleri 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
49 ncu maddesinde yazılı kadro miktar, oran 
ve kontenjanlar dışında tuğgenerallik kadrola
rı tahsis etmeye Genelkurmay Başkanı yetkili
dir. Genelkurmay Başkanı bu kadrouyu bunlar 
için de tesis etmiş olacaktır. Netice bunlar Da-
nışitaydan karar alamazlarsa elinde iki - üç tane 
kadro olur. Başka layik olan kimseyi terfi ettir
miş olur. Yoksa, kadro alındı, generallik kadro
su tahsis edildi, «öyle ise mutlaka bir adamı ge
neral yapalım diye bir zorlama yok. 

Benim maruzatım bu yönden. Sayın Baka
nın verdiği izahat üzerine oldu. Her halde tak
ririmize iltifat buyurmanızı bekler, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Millî Savunma Ba
kanımızın izahlarından sonra ikinci bir defa 
söz almaya mecbur kaldım. Şunu ifade edeyim 
ki, Sayın Millî Savunma Bakanımız bizim 
teklifimizin ı*eddi sadedinde «askerî icapların 
nazara alınmasını» buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar, eğer £u kanun teklifi 
bu zevatın doğrudan doğruya general olmasını 
temin eieaydi, biz bu görüşün karşısında olur
duk. Ne yapıyor bu? Terfi etme imkânını Ge
nelkurmay Balkanının takdirine bırakıyor. Ya
ni elinde ne cins ilâm olursa olsun eğer o zat 
genera,! olma sıfatını ve vasfını haiz değilse, Ge
nelkurmay Başkanı kadro vermiyecektir. Bu 
itibarla metinde askerî icaplar kemali ile yeri
ne getirilmektedir, nazara alınmaktadır. 

Bunu lütfen kendileri de kabul buyursun
lar. Kendileri zamanında gelmiş, derecattan geç
miş buraya gelmiş bir kanun değil Bugün kar
şılaştılar ve şunun bünyelinde bir adaletsizlik 
olduğunu lütfen kabul buyursunlar. 10 profe
sör var, liyakatle çalışıyor, dâva açılmış, ne za
man açılmış İdi i yılında. Niye iki yıl önce 
açanlar dâvayı kazanmış bu son yılda?... Her 
30 Ağustosta elden geçme imkânları var, bu-
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mm için dâva açmışlar. Şimdi ben burada me
tinden «Haklarında kesinleşmiş kazai kararı bu
lunanlar...» tâbirinin çıkmasmı istiyorum. Niye 
istiyorum? Arkadaşlar, bu zamana kadar evvel 
ve âhir müdafaa ettiğimiz mevzu, idare, tasar
ruflarında bir takdir hakkını haizdir. Devlet 
Şûrası kanun ve nizama aykırı olduğundan do
layı bir kararı bozabilir. Fakat bu karar mut
lak surette idareyi icbar etmez, idare o kara
rın sıfatı bakımından, vasfı bakımından yerine 
getirilip getirilmemeâni takdir eder. Nitekim, 
elinde alınmış bir hayli kararı olan generaller 
vardır, öenelkurmay Başkanlığı bunları gene
ral yapmamaktadır. Ve çok isabetli yapmakta
dır. Tazminat öder fakat, onu oraya getirmez. 
Buradaki ne oluyor? Kaza kuvveti, yani Danış
tay doğrudan doğruya Millî Müdafaa Vekâleti
nin yerine kaim olup, generalliğe terfi ettirme 
imkânını bağışlıyor. Elinde kazai kararı olan
lar kaydı Devlet Şûrası kararı dolayısi^ j bu 
zevatın general olmasına imkân veriyor. Biz ne 
diyoruz? Diyoruz M, bu kadro 7 dir. Aradaki 
fark üç tanedir. Bu üç profesör, liyakati müsel
lem kimselerdir. Bütün mesaileri boyunca, bü
tün hizmetleri boyunca takdir görmüş, profe
sörlük payesine ulaşmış ve ilâveten kürsü direk
törü olmuş kimselerdir. Maiyetinde profesör
ler çalıştıran bir makamda bulunuyorlar. Diyo-
ruz ki, askerî icaplara gayet uygun olan, elin
de kazai kararı olsun veya olmasına Genelkur
may Başkanlığı, eğer bu zevatın liyakatinden 
eminse, generalliğe terfi için şartları haiz ise, 
49 ncu maddedeki kayıtlara bağlı olmasın, bun
ları terfi ettirebilsin; demek suretiyle Genel
kurmay Başkanlığınla askerî icaplara uymasını 
da temin ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten bu kanu
nun şevkinde bizi muazzebeden, bu zevatı biz 
tanımayız. Fakat, bizi muazzebeden bir deği
şiklik yapılmıştır, Millet Meclisinde yapılmıştır. 
Hüküm etten gelen teklif böyle değil. Hükü
metten gelen teklif gayet güzel. Elinde kesin
leşmiş karardan bahsetmiyor. Millet Meclisinin 
komisyonunda elinde kesinleşmiş kararı olan
lara inhisar ettirilmiştir. 

Netice itibariyle, kürsü direktörlüğü paye-
sins ulaştırılmış, bu üç profesörümüz terfie lâ-
yıksa, aldığı siciller müsaitss. emsalinden daha 
önsafta ise bunlara da terfi etme imkânı verii-
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sin. Bunu kim takdir etsin? Meclis değil. Ge
nelkurmay Başkanı takdir etsin. 

Muhterem arkadaşlarım, istenen üç kadro
dur ve hakikaten liyakati müsellem olan kim
selerdir. Burada her hangi bir makamı şu kara
nımızla bağlama yoktur. Kadro verilecektir, 
Genelkurmay Başkanlığı liyakati olanları terfi 
ektirecektir. Tutacaktır; kadro vardır fakat, 
diğerlerine eğer liyakati yoksa o kürsü direk
törlüğü payesine haksız olarak ülaşmışsa onu 
terfi ettirmiyecektir. Serapa yetkili kendine bıra
kıyoruz. Bu itibarla vereceğimiz takririn ilk 
Hükümetten gelen şekline uygun olarak kabul 
edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen, Millî 
Savunma Bakanı. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; eksik izah ettiğim anlaşılıyor. Maksa
dımı anlatamamışım. 

Bu defa tekrar arz edeyim. Bu kanun bıir 
kadro genişletilmesi kanunu değildir ve olma
malıdır. Çünkü, bunu yaparsak hakikaten 
Askerî Personel Kanununda kabul edilen esas
ta, prensiplerde hata edilmiş olduğunu kabul 
ederiz, ki böyle bir iddiada değiliz. Askerî 
Personel Kanunu generaller için mabetler tesbit 
elmiş, subay mevcudunun % 1,5 u demiş. Yar
dımcı sınıflar için bunun 1/6 demiş. Binaen
aleyh ayrı bir kanunla yardımcı (sınıflarda ge
neral sayışım tesbit etmek demek, bu nisbeti 
değiştirmek demektir. Eğer buna ihtiyaç ol
saydı, zaten Aslkerî Personel Kanununda bunu 
teklif eder ve getirirdik. Nitekim, bir müd
det sonra -Meclistedir- huzurunuza gelecek. 
Eğer böyle bir ihtiyaç varsa, onu Askerî Per
sonel Kanununda yaparsınız, teklif edersiniz. 
Aslında bunun yeri oralsı. 

Efendim, Gülhane için bu nisbet dâhilinde 
kalmaya imkân yoktur, bu jkadro ille tatmin et
meye imkân yoktur, genişletin, 1/6 değil, 1/5 
t>lsun, 1/4 olsun denebilir. Bu ayrı bir prob
lem. Veyahut Sayın Amiralimin söylediği gibi, 
bir başka rejim tatbik edilir bunlara. Yan öde
me v. s. ile. Behemehal generallik rütbesi 
verme şartı olmayabilir. Bu başka bir prob
lem. 

Şimdi, biz onu düzeltmiyoruz, onda dü
zeltme yapmıyoruz. Biz, infaz Îkanunu getiri

yoruz. Bu infaz kanununun mahiyetini değişti
rirseniz, dediğim gibi bir tevsi kanunu mahi
yetine sokarsanız, o vakit arz ettiğim gibi, öte
ki prensibi zedelemiş olursunuz. Bâzı mese
lelerde, hiç şüphesiz, adalet duyguları, merha
met duyguları, insanları tahrik eden başlıca 
âmillerdendir. Ama, onun yanında bilhassa or
du gibi üzerinde titrediğimiz bir müessese de, 
onun kuruluşuna esas olan prensipleri de göz 
önünde bulundurmak lâzım. Hattâ bunların 
ötesinde değer vermek lâzımdır. Bu prensipleri 
bozmamak, bu prensipleri zedelememek lâzım-
6 T. Şimdi, bir yan şey ile, mevcut birkaç 
profesöre, işi takibettiler diye yeni kadrolar 
vermek suretiyle bunu zedelerseniz, hakikaten 
adalet duygusu yerine gelmiş olur, belki adalet 
duygusu ile hareket etmiş oluruz. Ama üze
rinde titrediğimiz bir başka prensibin zedelen-
î.aesine yol açmış oluruz. Ne olur bilir misi
niz? Biraz evvel iarz ettim, eğer bu prensibi 
bozacaiksak, neden yalnız tabip, başka sınıflar 
değil 7 Başka sınıflar da var bu durumda. 
Aynı sebeple terfi edemiyor, kadrosu yok, genç 
yaşta emekliye ayrılıyor. 49 yaşında emek
liye ayrıııyor, 50 yaşında emekliye ayrılıyor, 
33 yaşında emekliye ayrılıyor. İnsanlar genç 
yaşta emekli oluyor. Neden? işte, ordunun bir 
mahrutu vardır, v. s. dir. Onu muhafaza et
mek lâzımdır. Orduyu (sağlam bir ordu halin
de yürütmejk için, bu prensipleri zedelememek 
lâzım. Adalet duygusu ile yazık canım, bu 
adamı 39 yaşında emekliye ayırıyorsunuz deyip, 
bunlara bol kadro vermeyi düşünmezsiniz el
bette. Burada da öyledir. 

Binaenaleyh, askerî icaplar derken bunları 
düşünüyorum. Arz ettiğim gibi bir defa zede
lerseniz hakikaten başkaları hak kazanır. Şimdi 
üç tabip için kadro istiyorsunuz. E., dâva aç
mış 18 Mşi daha var. Onlar için niye istemi
yoruz? Onun dışında başka sınıflar da var. 
Muhterem arkadaşlar, bu sebeple diyorum, 
bu kanunu getirildiği sekilide, bir infaz kanu
nu olarak, bir Devlet Şûrası kararının, hükmü
nün yerine getirilmesi kanunu olarak, o hudut 
içinde mütalâa edersek kendi kendimize pren
sipler içinde kalırız. Bu hududu aştık mı, iki 
veya üç kişiyi adalet duygularımızın tesiri ile 
korumak için, o vakit mahiyeti değişir, bu yol 

I /açılır, başka talepler haklı olarak açılır ve em-
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sal olur. Bu emsali yaratmamanız için bu İs
rarı göısteriyorum. 

Kaldı ki, bu kimseler ister Danıştaydan ka
rar alsınlar, ister almasınlar, terfi ettirümiye-
ceklsr diye bir iddiamız yok. Boş kadro olursa 
yarın, Danıştaydan karar almasalar dahi si
cil almışlarsa, Askerî Şûra bunların general ol
masını kabul etmişse Genelkurmay bu teklifi 
yapıyorsa ki, çünkü general olmak için bâzı 
şartlar lâzımdır: Siciü alacak, kadro müsaido-
laeak, Askerî Şûra karar vermiş olacak, Ge
nelkurmay teklif etmiş olacak. Ondan sonra 
general olabilir bir kimse. Diğer sınıf (subay
ları durumunda değil. Sadece sicil (alması ve
yahut kadro bulunması da yetmez. Başka şart
lar daha koymuştur kanun. Eğer kadro müsait 
olursa ve bunlarda yerine gelirse elbettejM Dev
let Şûrasından karar almasa dahi bu terfi ola
caktır. Ama, alamadığı takdirde arz ettim, ni
hayet bunlar için bir kanun getirmeyi düşünen 
Hükümet, çünkü bizce Danıştay kanarlarının, 
kazai mercilerce verilen kararların infaz edil
mesi esastır. Binaenaleyh, bunu getiren Hü
kümet aynı zaruret hasıl olursa bir jkanun da 
onlar için getirebilir. Ama,, şimdiden na
sıl olsa gelecekti diye kabul ederseniz, işin ma
hiyeti değişir. Bir defa Danış tayı da karar 
vermeye bir nevi teşvik etmiş olursunuz, hat
tâ zorlamış olursunuz. 

Bu sebeple bu yolun açılmamasını bilhassa 
Yüce Heyetten istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bir so

rum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Efen

dim, Sayın Bakan bundan evvelki konuşmasın
da eğer bu üç profesör karar alıp getirirlerse, 
kadro varsa ve bu kadrolarda... Zabıtlara geç
miş olması bakımından çok önemli, eğer bunlar 
işten ayrılır, emekliye ayrılır, yahut ölürlerse 
bu kadrolar kendiliğinden kalkar, diyor. Sayın 
Bakan bundan evvelki konuşmalarında bundan 
bahsettiler. Bu zabıtlara geçmesi bakımından 
önemlidir. 

BAŞKAN — Buyrunuz efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — Öyle bir mâna çıkmışsa tas
hih edeyim hemen. Kadro varsa dediğim, 
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BAŞKAN — Konuşmak için mi efendim, 
buyurun. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan bir sorum var müsaade ederse
niz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. YILMAZ METE (Adana) — Sayın Ba

kan bu bir kadro genişletilmesi değildir, bir in
faz içindir, dediler. Gayet doğrudur. Yalnız bir 
genişletme oluyor. Çünkü burada «49 ncu mad
dede yazılı kadro, miktar, oran ve kontenjan
lar dışında» demek suretiyle zaten genişletili
yor. Oranı aşıyor. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİT ME
LEN (Devamla) — Yani oranı değiştirmiyoruz. 
Oranı değiştirmiyoruz, 1/6 i, 1/5 yapmıyoruz. 
Sadece bu oran dışında, istisnaen, muvakkat 
bâzı kadrolar kabul ediyoruz. Maksadım o. 

M. YILMAZ METE (Adana) — General 
kadrosunda bir oran aşması oluyor ama. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİT ME
LEN (Devamla) — Oluyor, ama arz ettiğim gi
bi. Yani kadro genişletilmesi şu : Güllhane için 
general kadrosu faraza 20 ise, bunu 30 yapmı
yoruz, 27 yapmıyoruz, 20 kalıyor. 7 tane, bu ze
vata mahsus kadro veriyoruz, muvakkaten. 
Esas kadro yine 20 dir. 

M. YILMAZ METE (Adana) — 7 olacağı
na. 10 olsun diyoruz biz de. 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Bir su
al soracağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Sayın 

Bakan prensipten bahsettiler. Hakikaten asker-

umumi kadro varsa, yani Gülhaneye tahsis edil
miş kadrolar varsa. Bu kadrolar şahsi kadro
dur. Bu kanunla tahsis edilen |kadrolar münha
sıran bu Mmselıere mahsus kadrodur ve ayrıl
dığı takdirde kalkacaktır. Sebep de o 1/6 nis-
betini ihlâl etmemek içindir. Yani, bir kadro 
genişletmek! yapmıyoruz. Sadece bir ilâmı in
faz için bir muvakkat kadro kabul ediyo
ruz. Kendi şahıslarına mahsustur, ayrıldıkları 
takdirde kadro kalkacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. Sayın Balkan 

soru var efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Hayır 

soru değil, konuşacağım. 
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likte prensiplere bağlı olmak gerekir. Şimdi 
eğer prensiplere bağlı kalıyorsak, ki yeni Hü
kümet Devlet Şûrasının bu şekildeki tasarruf
larına karşı Devlet Şûrası Kanununda bir tadi
lâtın yapılması taraftarıdır. Bence Hükümet 
prensibe aykırı olan bu kararın külfetini yük
lenmesi gerekir. Bu şekilde bir kanunu çıkar
makla esasen prensipler bu suretle çiğnenmiş 
olur kanısındayım. 

BAŞKAN — iSorunuzu lütfen tevcih buyu
run. 

M. SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Yani, 
arz etmek istediğim, şayet prensiplerin müdafii 
ise bu üç kişi için prensibin tatbiki değil, hepsi 
için aynı prensibin tatbik edilmesi daha doğru 
olmaz mı? 

BAŞKAN — Evet, buyurun ıSayın Bakan. 
Son cümle ile sioru karakterini aldı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİT ME
LEN (Devamla) — ıSayın arkadaaşıma arz ede
yim. İlâmın infaz edilmesi bir prensiptir. Per
sonel Kanunundaki esas nisbetlerin muhafaza 
edilmesi de bir prensiptir. Esas nisbetleri mu
hafaza etmekte İsrar ediyoruz. Ama, beri taraf
tan elimizde bir ilâm var, bu ilâmı da infaz et
mek bir zarurettir. Bunu istisnaen kabul ediyo
ruz. 

Şimdi, diyorki arkadaşlarım, madem bunu 
kabul ettin, canım geride üç kişi daha var dâ
va açmış, onları da kabul et. işte o vakit diyo
ruz ki, prensip bozulur. Çünkü, daha karar alıp 
almıyacakları belli değil. Muhtemeldir ki Da
nıştay bunların dâvasını reddeder. Belli değil. 
Neden şimdiden bunlar için kadro kabul ede
yim. işte o vakit prensipsizliğe giriyor. Bunu 
izah etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. ISoru 
cevaplandırılmıştır. Sayın öztürkçine, buyurun 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 22.2.1971 
tarihinde Hükümet tasarısının tam metni Yüce 
Meclise şu şekilde sunulmuştur : 

«6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununa aşağıdaki geçici maidde eklenmiştir.» 

ı«Ek geçici madde — 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu madde
sindeki nisbet ve kontenjanlara bağlı kalmmı-
yarak ilişik listede (gösterilen Grülhane Askerî 

Tıp Akademisi klinikleri direktör kadrolarının 
30 . 8 . 1968 ve 30 . 8 . 1969 tarihlerinde bu 
kadrolarda görevli bulunanlara tahsis edilmek 
üzere tuğgeneral olarak tesbitine Genelkurmay 
Başkanlığı yetkilidir» der. 

Tasarının esası bu. Şimdi bu Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonunda tamamen değişi
yor ve şu şekli ahyor Senato Komisyonunda da: 

«Bu kanunun yayımı tarihinde Grülhane As
kerî Tıp Akademisinde görevli profesörlerden 
generalliğe yükselmeleri için haklarında ke
sinleşmiş kazai kararı bulunanlara..» diyor. 

Ne zaman Bu kanun ne zaman yürürlüğe gi
rerse. Halbuki Hükümet tasarısında bu 3.8.1968 
ve 30.8.1969 yılı arasındaki akademi profesör
lerine tahsis edilen bir kadro olarak çıkartıl
mak isteniyor. Hükümetin tasarısı bu; bir sene
lik. 1968 ve 1969 yıllarına aidolan husustur. 
Ama, Millet Meclisi Millî Savunma Komisyo
nunda bu müddet kaldırılmış, bu kanunun ya
yımı tarihinden itibaren deniyor. Birincisi bu. 

Sayın Bakanımız personel rejimi bozulacak
tır, diyor. Danışjtaya dâva açanlar hak kazanı
yor, yarın diğer dâvalarda kazanıldığı zaman 
personel rejiminin durumu ne olacakı Yahutta 
dâva açmaya lüzum »görmemiş, askerlik disipli
nini ruhunda adamakıllı benimsemiş olan bu 
albay profesörlerin Danıştaya dâva açmamak 
suretiyle, veyahutta açmış sonuçlanmamışları 
varsa bunların hukukî durumu ne olacaktır? 
Bu itibarla bendeniz Hükümetin görüşüne işti
rak etmeye imkân bulamıyorum. Bir taraftan 
Cumhuriyet Senatosu adalet dağıtırken, öbür 
taraftan da adaletini geç almaya teşebbüs eden
lerin de adaletini bir nevi boğuyoruz burada 
aziz arkadaşlarım. Bendeniz Sayın Nusret Tu
na'nm fikrine tamamen iştirak ediyorum. Eğer 
burada «haklarında kesinleşmiş kazai kararlar 
bulunanlar» cümlesi metinden çıkacak olursa, 
bu gibi kadrolarda miktarı, oranı, kadro duru
mu, Genelkurmay Başkanının emrinde olacağı
na göre, hiçbir zaman personel rejiminin zede
leneceğine dair bir düşünceye sahip değilim. 
Arkadaşımızın vermiş olduğu önergeye iltifat 
halinde hakikaten Cumhuriyet Senatosu asli 
vazifelerinden bir tanesini de tamamen yapmış 
olacaktır kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakereler 
Sayın Bakan dâhil, 9 sayın üye konuşmak su
retiyle tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasvibinize sunulan önergede ivedilik de 
teMif edilmiştir. İvedilikle müzakeresi hususu
nu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Yasayı okutuyorum : 
6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 

Kanun 
Madde 1. — 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp 

Akademisi Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

Ek geçici madde — Bu kanunun yayımı ta
rihinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde gö
revli profesörlerden generalliğe yükselmeleri 
için haklarında kesinleşmiş kazai kararı bulu
nanlara, 926 sayılı Türk Siâhh Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 49 ncu maddesinde yazılı kad
ro, miktar, oran ve kontenjanlar dışında tuğge
nerallik kadroları tahsis etmeye Genelkurmay 
Başkanı yetkilidir. 

Ancak, bu kadrolara terfi ettirilenlerin gö
revlerinden ilişiklerinin kesilmesi halinde ken
dilerine bu kanuna dayanılarak verilmiş bulu
nan kadrolar başkalarına tahsis edilemez ve 
kendiliğinden ortadan kalkar. 

(BAŞKAN' — DDeğerli arkadaşlarım, 1 nci 
madde üzerinde 3 tane tâdil önergesi verilmiş
tir. Birincisi, ıSayın Bifat 'öztürkçine; ikincisi, 
ISayın Ahmet Nusret Tuna; Üçüncüsü Sayın M. 
Yılmaz Mete'nindir. 

iSayın Bifat öztürkçine, tümü üzerindeki 
görüşmesi Sırasında Sayın Ahmet Nusret Tuna'-
nın önergesine katıldığını ifade etmişlerdi. 

iSayın M. Yılmaz Mete'nin dikkatle okudu
ğum değişiklik (önergesinin ikinci cümlesindeki 
kaydı, ISayın Bakana yönelttikleri soru nedeni 
ile, yani bu kere verilecek kadroların istisnai 
bir infaz kanunu niteliğinde olacağı nedeni ile, 
«başkalarına tahsis edilemez» hükmünün ha
şiv olması iktiza eder. 

Bu suretle ıSayın M. Yılmaz Mete 2 nci cüm
leden vazgeçerlerse o zaman önergeler bir ka
rakter arz edecektir. 

Ayrıca izahına lüzum (görüyor musun, Sa
yın İM. Yılmaz Mete? 

M. YILMAZ METE (Adana) — Hayır, iza
ha lüzum görmüyorum. 

BAŞKAN — 2 nci cümleyi önergenizden çı
karıyor musunuz? 

M. YILMAZ METE (Adana) — Metindeki 
«... başkalarına tahsis edilemez...» tâbirini ben 
de kabul ediyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Bakana yönelttiğiniz so
ruda, Gülhane Askerî Tıp Akademisine veri
len kadrolar bu nedenle genişletilmiş oluyor 
mu, olmuyor mu? dediniz. Sayın Bakan da ver
diği cevapta, olmuyor, bu bir infaz kanunudur; 
bu nedenle bu kadrolar şahıslara aittir; şahıs
ların her hangi bir surette hizmetten uzaklaş
ması halinde bu kadrolar gayrıya tahsis edile
mez, dediler. 

Ben yanlış anlamadımisa ISayın Bakanın iza
hı budur. 

Sayın Bakan, böyle midir, efendim? 

M*LLÎ ISAVUNMA CBAKANI PERÜD ME
LEN (Van) — Böyledir, ISayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu itibarla, zatı âlinizin 2 nci 
cümlesi haşiv oluyor. ISayın Bakanın izahı bu, 
metin de bu. Binaenaleyh, takdir sizin, tabia-
tiyle. Yani, önergeler birleşiyor. 

M. YILMAZ METE (Adana) — 2 nci cüm
leden vazgeçiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Teşekkür 
ederim, efendim. 

Madde üzerinde görüşmek is'tiyen sayın 
üye?.. Yok. 

önergeleri okutuyorum, efendim. (Sayın Ri-
fat ^öztürkçine, Sayın Ahmet Nusret Tuna'nın 
önergesine katılıyor. ISayın Mete, sizinki de bu 
suretle birleşmiş oluyor. Şu halde bir önerge 
var, o da iSayın Ahmet Nusret Tuna'nın, oku
tuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek geçici maddeden «haklarında kesinleş

miş kazai kararı bulunanlara» kelimelerinin çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Ayrıca izaha lüzum görmüyor
sunuz. 

iSayın Hükümet?.. 
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HÜKÜMET ADINA MİLLÎ SAVUNMA BA
KANI FERİD MELEN (Van) — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Her iki Ko
misyonun sözcüsü ive başkanı var. Mütalâaları
nız ne efendim? 

Bütçe ve Plân İKomisyonu Sözcüsü İSayın 
Faik Atayurt, ilk söz sizindir efendim, buyu
runuz. 

IBÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, bu kanunun sevk sebebi, doğrudan doğru
ya Danıştayda görüşülmüş olan bir dâvanın 
kaziyei muhakeme haline gelmiş ilâmlarının 
infazı zaruretinden doğmuş bulunmaktadır. 

Bu itibarladır iki, bu kanunu, muhtelif arka
daşlarımızın iliştirdiği şekilde; genellik, eşit
lik, gayri şahsilik ve objektiflik gibi esaslar 
üzerinden ayrı ayrı diğer kanunlardaki unsur
lar veçhile mütalâa etmeye imkân yoktur. Bu, 
sadece kanunun yürürlüğe girdiği, yayınlandı-
ği tarihe kadar kaziyei muhkeme şeklinde 
ilâm almış ve tuğgeneralliğe yükselmek duru
munda bulunan sayın profesör albayların bu 
ilâm muvacehesinde Türk Silahlı Kuvvetleri 
Kanununun 49 ncu maddesinin (D) fıkrasında
ki sınırlan, ek geçici madde ile ve sırf buna 
muhassas olmak üzere bir kere nazarı itibara 
alınmadan tahakkuku icabetmıektedir. 

Bu itibarladır ki, kanunun sevk sesebine, esas 
gayesine mugayyir gördüğümüz bu teklife ka
tılmadığımızı iKomisyon olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet namına Sayın Millî 
Savunma Bakanı ve Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü Sayın Atayurt katılmadılar. 

Şimdi Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü 
Sayın Faruk Kınaytürk, Komisyon adına gö
rüşünüzü bildiriniz. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Biz 
Genel Kurulun kararına ittiba ediyoruz, Millî 
Savunma Komisyonu olarak. 

BAŞKAN" — Genel Kurulun kararına ittiba 
ediyorsunuz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan 
bir tek noktayı arz edeceğim. 

IBAŞKAN — Buyurunuz. 
IHAMDİ ÖZER (Malatya) — Danıştay, kad

royu mülâhaza etmeden mi karar veriyor? Bun
dan sonra kadroyu 'hesaba katmadan verilecek 
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j bu kararlara göre biz burada kadro mu vere
ceğiz, kadro mu çıkaracağız? Biz kabul edecek
sek Danıştayın karar ve infazı bakımından değil. 

Bunları arz etmek istedim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Ah

met Nusret Tuna'nm 'önergesi M, diğer önerge 
sahipleri M. Yılmaz Mete ve Sayın Rifat öz-
türkçine de buna katıldılar. Metinden, «hakla-

! rmda kesinleşmiş kazai karan bulunanlara», 
ibaresinin tayymı istemektedir. 

| Hükümet ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü bu 
önergeye katılmadıklarını ve Millî Savunma 

I Komisyonu Sözcüsü de Heyeti Umumiyenin 
takdirine bıraktıklannı ifade buyurdular. 

önergenin dikkate alınıp, alınmaması hu
susunu oylannıza Sunuyorum. Kabul edenler... 

i Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi tekrar okutuyorum. 

I (1 nci madde ve ek geçici madde tekrar 
'okundu) 

I BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oy
lannıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 1 nci madde okunduğu şekli ile ka
bul edilmiştir. 

I Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
• rürlüğe girer. 

! BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Madeyi oylarınıza sunuyorum. 

ı Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci ma-
de kabul edilmiştir. 

i Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
| yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasannın tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok.. Tasannın tümünü oylannıza arz 
ediyorum. 'Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Tasarının tümü kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

j 2. — Deniz Kuvvetlerine yabancı nıemleket-
I lerden Jıarb gemileri, Jıarb gemisi cihaz ve silâh-
1 lan ve harb gemisi inşa malzemesi satınalınma-
I sına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
I kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
[ Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 
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raporları (Mil-et Meclisi 1/31; Cumhuriyet Se
natosu 1/1224) (S. Sayısı : 1587) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, arz ediyorum, 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan Deniz Kuvvetlerine yabancı 
memleketlerden harb gemileri, harb gemisi ci-
Chazı ve silâhları ve har'b gemisi inşa malzemesi 
satmalınmasına dair kanun tasarısının önemine 
ve mahiyetine binaen gündemdeki diğer işlere 
ıtakdimen önoelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

iBütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker 

Ankara 

BAŞKAN — öncelik teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

İvedilik teklifi var. ivedilikle görüşülme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi 
hususu kabul edilmiştir. 

(Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden 
harb gemileri, (harb gemisi ve cihaz ve silahları 
ve 'harb gemisi inşa malzemesi satınalınmasma 
dair Kanun. 

Madde 1. — Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan harb gemilerinin veya harb gemisi yapı
mında gerekli olup dâhilden temin edilemiyen 
malzemelerin veya savaş güçlerini artırmak 
amacı ile harb gemilerine monte edilecek teç
hizat silâh ve sistemlerinin yabancı memleket
lerden satmalınması için yıllık ödeme miktarı 
yüz milyon lirayı geçmemek üzere beşyüz mil
yon liraya kadar gelecek yıllara sâri yüklen-

(1) 1587 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

melere girişmeye Millî Savunma Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok Birinci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde gereğince kul
lanılacak lüzumlu ödenek her yıl Milli Savun
ma Bakanlığı bütçesine konulur. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye?.. Yok. ikinci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci maddede belirtilen 
amaca uygun olarak satınalmacak malzeme, 
teçhizat, silâh ve sistemler, her türlü vergi, re
sim, hare ve ardiye ücretlerinden muaftır. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde &öz is
tiyen sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Rifat Öz-
türkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Benim 
Hükümetten bir sorum olacaktır. 

Efendim, 3 ncü maddede «malzeme» diyor. 
«malzeme, teçhizat, silâh ve sistemler, her tür
lü vergi, resim, hare ve ardiye ücretinden 
muaftır» deniyor. 

Halbuki, 1 nci maddede «... teçhizat, silâh ve 
sistemlerinin...» diye geçiyor. Birinci maddede, 
«malzeme» tabiri diye bir deyim yok. Bu ba
kımdan 3 ncü maddenin tatbikatı nasıl olacak
tır, malzeme yönünden? 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — 3 ncü madde 1 nci maddeye 
bağlanmaktadır. 1 nci maddede belirtilen ama
ca uygun olarak satınalmacak malzeme ve ve-
saireden bahsediliyor ve 1 nci maddeye bağla
nıyor. 

BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırılmış
tır. 

Madde üzerinde başka söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 4 noii mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Amiral Sayın Fahri Ko-
rutürk. 

FAHRİ KORUTÜKK (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
pek kısa bir iki maruzatım olacak. Deniz Kuv
vetlerine yabancı memleketlerden harb gemisi, 
gemi yapımına ait malzeme satmalına husu
sunda büyük bir yetki veren kanun, gecik
miş olmasına rağmen, bugün huzurunuzda ka
bul edilmiş yahutta edilmek üzere bulunmak
tadır. 

•Görülüyor ki, Hükümet, Millî Savunma 
Bakanlığına aidolup da muhtelif nedenlerden 
dolayı şimdiye kadar gecikmiş olan kanun
ları süratle tahakkuk ettirmek gayreti için
dedir. Bu hususta Millî Savunma Bakanı Fe-
rid Melen'in gayretine bilhassa teşekkür et
mek isterim. 

Bu kanunun müzakeresi esnasında Millet 
Meclisinde de birçok temenniler izhar edildi. 

Alınacak olan gemilerin tiplerini, cinsle
rini ve sınıflarmı tâyin etmek şüphesiz De
niz Kuvvetleri sevk ve idaresini bugün uhde
sine tevdi etmiş bulunduğumuz Deniz Kuv
vetleri Komutanlığı ve nihayet Genelkurmay 
Başkanlığı tâyin edecektir. 

Bu tâyinde, Millet Meclisinde görüşülen 
kanunun maddeleri esnasında bâzı temenni
lere şahidoldum. O itibarla işaret etmek is
tiyorum. Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri ve 
Türkiye'nin deniz stratejisi üzerinde düşünü
lürken yalnız Karadenizde çok kuvvetli bir 
komşumuzun bulunması veyahut da Marmara 
Denizine Deniz Kuvvetlerimizi inhisar ettir
mek mecburiyetinde kalışımız ve bu paranın 
başka yerlere tahsis edilmesi gibi birtakım 
düşünceler ileriye sürüldü. Türk Milleti bir 
Akdeniz Devletedir, sayın senatörler. Bu 
vesileyle bunu belirtmek isterim. Tarihte 
l>öyle olmuştur ve istikbâlde de böyls olduğu 
takdirde ref a.ha kavuşacaktır, 

Birçok milletler ve bilhassa komşumuz olan 
millet tarih boyunca sıcak denizlere çıkmak 
gayreti içerisinde savaşmıştır ve elan aynı 
emeller peşinde olduğu görülmektedir. Bina
enaleyh Türkiye için de Akdeniz esastır. Bizi 
dünya tarihlerine hağlıyan deniz, Akdeniz-
dir. Ve alınacak gemilerimizde, yapılacak 
donanmamız aksamının temininde Akdeniz bi
zim için esas deniz olmalıdır. Tersanelerimiz, 
fabrikalarımız ve Donanmamız hususunda, de
niz menfaatlerimiz hususunda Akdeniz hede
fimiz olmalıdır. Bir hâtıra olaraktan bunu 
arz ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Değerli arkadaşlarım; tasarı üzerindeki 

müzakereler sona ermiş bulunmaktadır. 
Yasanın 3 ncü maddesinin muhtevi bulun

duğu hükümlere göre tasan açık oylarınıza 
sunlumuştur. Vazifeliler kutuları dolaştırsın
lar efendim. 

3. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi; 1/198; C. Senatosu 1/222) (S. Sayısı : 
1588) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var arz ediyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı ta

bedilerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmakta
dır. 

Tasarının önemine ve mahiyetine binaen ge
len kâğıtlardan gündeme alınarak, gündemdeki 
diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkam 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Evvelâ gündeme alınması ko
nusunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Gündeme alınması kabul edilmiş
tir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
1 dadu-
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Gerekçenin maddeleriyle birlikte okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 
Okunmasını kabul edenler... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sa3nn Başkan, 
okunsun. 

BAŞKAN — Etmiyenler... Okunmaması ka
bul edilmiştir efendim. 

Komisyon ve Hükümet?.. Millî Savunma Ba
kanı Sayın Ferid Melen bulunuyorlar. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok, 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler.,. Etmiyenler... 
İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Harcırah Kanununa ek Kanun 
Madde 1. — 10 . 2 . 1954 tarihli ve 6245 

sayılı Harcırah Kanununa aşağıdaki madde ek
lenmiştir : 

Ek madde 1. — Yüksek Hâkimler Kurulun
ca denetimle görevlendirilecek kuruldaki üst 
dereceli hâkimlerle yüksek denetim süresince 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirleri Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/554) 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçme?.. Bu
rada. Maliye Bakanı?.. Yok, Gelecek birleşime 
kalmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ce?a evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/527) 

BAŞKAN — Sayın Özmen?.. Burada Adalet 
Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrımın, Kars ili köylerinin su stkın-
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

BAŞKAN — Sayın Ayrım?.. Yok, Sayın Ba
kan?.. Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Son Havadis Gazetesinin 

yevmiye ve yol masrafları 6245 sayılı Kanunun 
33 ncü maddesinin (b) fıkrasında yazılı olanlar 
gibi ödenir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye?.. Yok. Birinci maddeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul, edilmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü (üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Yasanın tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

7 . 5 . 1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer?,, Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. Gelecek birleşime kalmış
tır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Gelecek birleşime kalmış
tır. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya'da kayısı ürününe dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/565) 

BAŞKAN — Sayın Özer?.. Burada. Sayın 
Başbakan?.. Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûifi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen?.. Yok. Sayın Ba
kan?.. Yok, Gelecek birleşime kalmıştır. 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

Gündeme devam edivoruz efendim. 
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9. — CUMHURİYET SI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un, 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. Gelecek birleşime kalmış
tır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan kolera has
talığına dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/36) 

BAŞKAN — Sayın Özden?.. Yok. Sayın Ba
kan?.. Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, üniversite ve yüksek okullarda vu
kubulan boykot, işgal ve diğer hâdiselere dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/38) 

4. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan menti ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/348: C. Senatosu 
1/1205) (S. Sayısı : 1571) Dağıtma tarihi : 
31 . 5 . 1971) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Sa
yın Sözcüsü Faik Atayurt?,. Buradalar. Sayın 
Bakan?... (Temsilcisi var, sesleri) Temsilen bel
genizi lütfen gönderin. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 
bu kanun tasarısında bendeniz sözcü bulunma
maktayım. Başkan ve Sözcüsü Sayın Yiğit 
Kökendir. 

BAŞKAN — Enver Bahadırlı?.. 
Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının görüş

me süresi de bitmek üzeredir. Yarın son günü. 
Komisyon?.. Yok. Yarma kalmıştır, efendim. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet To-
paloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Kara-

IVTOSU ARAŞTIRMASI 

BAŞKAN — Geri alınmıştır efendim. Gün
demden çıkarılıyor. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
At alay'm, son beş yıl içinde açılan ve kullanılan 
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kat
kı ve etkilerine dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Buradalar. Sa
yın Bakan?.. Yo'k Gelecek birleşime kalmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'nı, böl gel er ar asında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/43) 

BAŞKAN — Saym Atalay?.. Buradalar. Sa
yın Bakan?.. Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cumhu
riyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 ye 2 nci 
ek) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat ve 
Topaloğlu?.. Yoklar. Kanun ve içtüzüğümüz ra
porun görüşülmesine imkân vermemektedir ko
misyon olsa da. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cum
huriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 

BAŞKAN — Sayın Süersan?., Yok. Dilekçe 
Karma Komisyonu Sözcüsü?.. Yok. Gelecek bir
leşime kalmıştır. 

7. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 .7. 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü?.. Yok. Ge
lecek birleşime kalmıştır. 

7. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER (Devamı) 
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9. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI (Devam) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Haindi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düzeni

ni yok etmek amacını güdenlerin adalete teslimi 

hususunda Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/45) 

BAŞKAN — Sayın Özer?,, Burada. Bakan
lardan kimse yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

S. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan'ırı yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nu?., Yok, Gelecek birleşime kalmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Or
han Süersan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/1026) (S. Sayısı : 1584) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nu Başkan ve Sözcüsü?,. Yok. Gelecek birleşime 
kalmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne

cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 1585) Dağıt
ma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

BAŞKAN — Komisyon Başkan ve Sözcüsü?.. 
Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

Açık oylama sonucuna intizar ediyoruz, Va
zifeliler oy kupalarını sıralar arasında dolaştır
sınlar efendim, 

Oylama işlemine itiraz vâki olmuştur. Bu
gün için gündemimizde görüşülecek bir madde 
kalmamıştır. Alman karar gereğince yarın saat 
15,00 te toplanılmak üzere 77 nci Birleşimi ka
patıyorum. Oylama işlemi yarın tekrar edile
cektir: 

Kapanma saati : 15,02 

B 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin'in, İller Bankası tarafından 
yapılan yardım ve tahsislere dair yazılı soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin 
Babüroğlu'nıın cevabı (7/695) 

22 . 10 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki maddelerde açıklaman soruları
mın yazılı olarak imar ve iskân Bakanlığımca 
cevaplandırılmaısıjna delâletlerini saygı ile rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana üyesi 

Mukadder öztekin 

1 — Halen Nevşehir Milletvekili olan, «eski 
iller Bankası Genel Müdürü Esat Kıratlıoğlu'-

mun 27 aylık görev sür'esi içinde seçim daire
sine bağlı mahallî idarelere iller Bankası kay
nağından yaptığı tahsislerin listesi, Yönetim 
Kurulu kararları tarih ve sayıları ile ilişiktedir. 

2 — Yaklaşık olarak 50 milyona baliğ olan 
bu yatırımların ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı ve yıllık icra programları ile ilgili dere
cesi nedir? 

3 — 17 . 6 . 1967 tarihi ile 12 . 10 . 1969 
tarihleri arasımda Adana, içel, Niğde, Ağrı, 
Kars, Rize, Çorum, Bursa illeri hudutları için
deki mahallî idarelere yapılan yardım ve (tah
sislerin bir cetvel halinde bildirilmesi. 

Not : Soru ile ilgili cetveller Kanunlar Mü
dürlüğü dosyasındadır. 
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Bakanlık Müşavirliği 
36 

18 . 6 . 1971 
Adana Senatörü Mukadder öz-
tekin'in yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu' Başkanlığıma 
İlgi : 11.6,1971 gün ve 1077441729-7/695 

sayılı yazı. 
tiler Bankasınidan ıbâzı mahallî idarelere ya

pılan yardımlara dair bakanlığıımiizca cevap
landırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi iSayın Mukadder öztekin'in ya
zılı soru önergesinin, bugüne kadar cevaplan
dırılmadığı ilgideki tekit yazılarınızdan öğre
nilmiştir. 

Yapıllan inceleme sonunda, eski Bakan Sa
yın Hayrettin Nakilboğlu tarafından Teftiş Ku
rulu Başkanlığı kanaliyle hazırlanan cevap 
dosyasının, gizli olduğu kaydiyle bakanlık ka
sasında muhafaza edilerek gönderilmeidiği an
laşılmıştır. 

Başkanhğınızca istenilen yazılı soru önerge
sinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
ıSelâhattin BaJbüroğlu 
imar ve iskân Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Ün'er'in, Günaydın Gazetesinde yayımla
nan bir yazıya dair yazılı soru önergesi ve Ada
let Bakanı İsmail Arar'rn cevabı (7/797) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumum Adalet Bakanlı

ğımca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Ragıp Üner 
Kontenjan Senatörü 

Soru : 28 . 5 . 1971 tarihli Günaydın Gaze
tesinde yazıldığına göre Hakkâri'de bir ânlza-
yı gidermek üzere yüksek gerilimli elektrik 
nakleden direğe çıkan iki vatandaştan îbirisi 
ölmüş, diğeri de komaya girmiştir. 

Tamir neticesini almadan tellere cereyan 
veren ve iki ailenin ocağını sönldüren ilgililere 
ne gilbi muamele yapılmıştır? 

(Gazeteden kesilen kupür ilişikte sunul
muştur.) 

NOT : Büyük bir dosya teşkil eden ve üze
rinde (gizli) kaydı bulunan cevaba ilişik cet
veller Kanunlar Müdürlüğü dosyasındadır. 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 29071 

19 . 6 . 1971 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 

Kontenjan Üyesi Ragıp 
Üner'in soru önergesinin 
cevaplandırıldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 6.6.1971 gün ve 7/797-11375/10644 
sayılı yazılarına. 

Günaydın Gazetesinin 28 . 5 . 1971 günlü 
nüshasında, yayımlanan ve Hakkâri ilinde vu-
kubulan bir elektrik arızasını gidermek için 
yüksek gerilimli cereyan nakleden elektrik 
direğine çıkan iki vatandaştan birinin ölümüne, 
diğerinin komaya girmesine sebebolan hâdi
se ile ilgili olarak, Cumhuriyet Senatosu Kon-
tencan Üyesi Sayın Prof. Dr. Ragıp Üner'in 
Bakanlığımıza yöneltmiş bulunduğu yazılı so
ru önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Ragıp Üner'in söz konusu önergelerinin 
Bakanlığımıza tevdiini mütaakıp, keyfiyet der
hal Hakkâri C. Savcılığından telle sorulmuş, 
alınan cevabi yazı ile; 17 . 5 . 1971 tarihinde 
şehir elektrik şebekesinde, yıldırım düşmesi 
sonucu meydana gelen arızanın giderilmesi 
için şebeke memuru Sadullâh Taş ile yardım
cısı Mustafa Yaman'in görevlendirildikleri, şe
hir ile şehrin, 1 Km. dışında bulunan elektrik 
santralı arasında telefon rabıtası da bulun
madığı için, adı geçenlerin santral makinisti 
Abdullah Kusar ile evvelden, cereyanın kesil
mesi ve bundan sonra 20 dakika içinde telle
rin bağlanması ve bilâhara santralın kontrol 
ve tekrar ceryan verilmesi hususlarında mu
tabık kaldıkları, ancak ikinci defa ceryan ke
silip kendilerinin tamiratı tamamlamak üze
re direğe çıkmalarında, tamiratın bitmiş oldu
ğunu sanan makinistin ceryan vermesi üzerine 
olayın vukubularak Mustafa Yaman'ın vefat 
ettiği, Sadullâh Taş'in da ağır yaralanmış bu
lunduğu, hâdiseyi mütaakıp tahkikata bizzat 
el koyan C. Savcı Yardımcısı tarafından sanık 
makinistin tevkifi için talepte bulunulmuşsa-
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da, mahkemece tevkifine mahal görülmediği, 
ikmal edilen soruşturma sonunda, sanık Ab
dullah Kusar hakkında tedbirsizlik ve dikkat
sizlikle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek 
suçundan Hakkâri Asliye Ceza Mahkemesine 
kamu dâvası açılarak, işin yargı orgamma in

tikâl etmiş bulunduğu bildirilmiştir. 
Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de

lâlet buyrulmasını saygılarımla arz ederim. 

ismail Arar 
Adalet Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

77 NOt (BİRLEŞİM 

22 . 6 . 1971 Salı 

Saat : 15,00 

A : BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ananasa Mahkemesine bdr yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hakimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hakimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimli. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
ipital edilen Belediye Gelirleri Kanununun bâzı 
«hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu-
ısuf Ziya Ayrım'in, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Son Havadis Gazetesinin. 
7 . 5 . 1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/563) 

5. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi 
Hamdi özer'in, Malatya'da kayısı ürününe dair 
Başbakandan Sözlü sorusu (6/565) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

IU 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi 
Yiğit Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Ekrem özden'in, istanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalanmda vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

X 6. — Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri) nân kuruluş, 
hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi : 
1/348; Cumhuriyet Senatosu : 1/1205) (S, Sa
yısı : 1572) (Dağıtma tanM : 31 . 5 . 1971) 
(Ret) (Bitiş tarihi : 23 . 6 . 1971) 
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7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Ü^esi Hay

dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağitma tarihi : 4 . 6 .1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

9. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karana Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1ÖÖ2) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1026) (S. Sayısı : 1584) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

13. — Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 1585) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6996 sayılı GüJhane Askerî Tıp Aka
demisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının MHüet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/450; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1220) (S. Sayısı : 1586) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1971) 

2. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memleket
lerden harb gemileri, harb gemisi cihaz ve silâh
ları ve harb gemisi inşa malzemesi satınalınma-
sma dair kanun tasarısının MüHet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/31; Cumhuriyet Se
natosu 1/1224) (S. Sayısı : 1587) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 . 1971) 

. . , > . . . >?-•'<' .<..., 
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Toplantı : 10 I £*Ûİ* 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | P O O 

6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 

Bütçe ve Plân Komisyonları raporları (Millet Meclisi : 1/450; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1220) 

(Not : Millet Meclisi IS. Sayısı : 319) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7.6.1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3175 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 6 . 1971 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 27 . 2 . 1971 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 4 . 6 . 1971 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Saym : 319) 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Koynisyonu ,, 10 . 6 . 1971 

Esas No: 1/1220 
Karar No: 10 
Sıra No : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 Haziran 1971 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasaı-ısı, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Haziran 1971 tarihli ve 
3175 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 10 Ha
ziran 1971 tarihli Birleşiminde Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi' Kanununa bir geçici mad
de eklenmesi ile, Akademide görevli profesörlerden Generalliğe yükselmeleri için haklarında ke
sinleşmiş kazai karar bulunanlara, 9726 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 
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ncu maddesinde yazılı kadro, miktar, oran ve kontenjanlar dışında Tuğgenerallik kadroları tah
sis etmeye Genelkurmay Başkanını yetkili kılmayı öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde ifade edildiği üzere, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin, 
a) Ruh Hastalıkları Klinik Direktörlüğü, 
b) Sinir Hastalıkları Klinik Direktörlüğü, 
c) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Direktörlüğü, 
d) İkinci Hariciye Klinik Direktörlüğü, 
e) Deri Hastalıkları Klinik Direktörlüğü, 
f) Birinci İç Hastalıkları Klinik Direktörlüğü, 
g) Farmakodinami Direktörlüğü, 

Görevlerini başarı ile yürütmekte iken, liyakatlerine rağmen kadro yetersizliği nedeni ile Ge
neralliğe terfihleri yapılaımaımış ve müracaatta bulunmaları üzerine Danıştayca da Generalliğe ter
fihleri kazai hükme bağlanmış olduğu halde yine kadrosuzluk nedeni ile haklarındaki bu kazai 
hükmün yerine getirilmesine imkân bulunamayan Prof. Dr. Albayların bu mağduriyetleri süregel
miştir. 

Millet Meclisi metni ile, kanun tekniği icabı tasarıya genellik, objektiflik ve gayrişahsilik 
prensipleri getirilmiş ve ıtasarının gerekçesinden alınarak yukarda tadadedilen klinikler direktör
lüklerinin ya m sıra Gülhane Askerî Tıp Akademisinin, generalliğe yükselebilmeleri için hakla
rında kesinleşmiş kararları bulunan diğer profesör doktor albaylarının da aynı haklardan yarar-
laııdırılabilmeleri sağlanmıştır. 

Getirilen metin ile, tanımlanan kişilere tahsis edilen kadrolar, tanımlanan kişilerin görevlerin
den ilişkilerinin kesilmesi halinde kendiliğinden ortadan kalkacak ve yürürlükte olan Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununda benimsenen düzenin muhafazası temin edilecektir. 

Memleketimizdeki itip öğreniminin kuruluşunda ve gelişmesinde ve nihayet sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesinde unutulamııyacak görevler ifa eden Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bu verimli 
çalışmalarında 'büyük 'hizmetleri geçen ve liyakatlerine rağmen kadrosuzluk nedeniyle bu şeref 
payesinden yoksun kalan ve haklarında da kesinleşmiş kazai kararlar bulunan, metinde tanım
lanmış kişilerin bu mağduriyetlerinin önlenmesini ve kesinleşmiş kazai kararların infaz edilebilme
sini imkân dâhiline getiren tasarı komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Tl - Millet Meclisi metninin i. 2 ve o neü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

I I I - Tasarıya esas Cumhuriyet Senatosu İhtisas Komisyonunun Millî Savunma Komisyonu ol
ması hasebiyle Genel Kurul müzakerelerinin komisyonumuz raporu ve rapora esas metni üzerinde 
yapılması hususunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

IV - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda, öncelik ve ivedilikle 
da istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 
Başkan Başkanveki'li Sözcü 

Nevşehir İstanbul Burdur 
İ. Şevki Atasağun Muhalifim F. Kmaytürk 

Bu kanun bir imtiyaz 
getiriyor 

C. Yıldırım 
Afyon K. İçel İzmir 

K. Şenocak T. Özdolay O. Kor 

Aydın Tabiî Üye Ankara 
H. Goral F. Özdilek M. TJlusoy 

(C. Senatosu S. Sayısı : 1586) 

görüşülmesi husıısım-

Kâtip 
Samsun 

E. Işıklar 

Antalya 
A. Tekin 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Rütç& ve Plân Komisyonu 15 . 6 . 1971 
Esas No. : 1/1220 

Karar No. : 121 

Yüksek Başkanlığa 

"Millet Meclisinin 4 . 6 . 1971 tarihli 108 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kalbul edilen, 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkın'da kanun tasarısı, Komisyonumuzun 15 Haziran 1971 tarihli 35 nei Birleşiminde, 
Millî Savunniia Bakanı FteriJd Melen de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. Millet Meclisi metni, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli profesörlerden generalliğe 
yükselmeleri için haklarında kesinleşmiş kazai karar bulunanlara, 926 sayılı 'Türk Silâhlı Kuv-

~vetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesinde yazılı ka'dro, 'miktar, oran 've kontenjanlar dı
şında tuğgenerallik ka'droları tahsis etmeye Genelkurmay Başkanının yetkili kılınmasını öngör-, 
m ektedir. 

Crerekçede de ifade edildiği üzere, 1968 ve 1969 yıllarında Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
kliniklerinde 'direktörlük görevi ifa etmekte olan tabip albayların tuğgeneralliğe yükseltilmeleri, 
ka'dro yetersizliği nedeniyle mümkün'olamamış; Danıştayca generalliklerine karar verilmiş olup, 
yine kadro yetersizliği nedeniyle rütbe yükseltilmesi işlemi gecikmiş 'bulunanların hak ettikleri 
rütbeye erişmelerini ve 'bu suretle Danıştay kararlarının infazını sağlamak için, konunun 'bir ka
nunla düzenlenmesi gerekmiştir. 

Bu amaçla hazırlanan tasarı üzerinde 3111iet Meclisince yapılan değişiklikler sonucunda kabul 
edilen 'metinle, Gülhane i Askerî Tıp Akademisinde görevli profesörlerden generalliğe yükselme
leri için haklarında, kesinleşmiş kazai karar bulunanlara, 026 sayılı Kanunun 49 ucu maddesinde 
yazılı kadro, miktar, oran ve kontenjanlar dışında tuğgenerallik kadroları tahsis etmek yetkisi 
Genelkurmay Başkanına tanınmakta; ancak, İm kadrolara terfi ettirilenlerin görevlerinden ilişik
lerinin kesilmesi halinde kendilerine verilmiş bulunan kadroların başkalarına tahsis edilemiyeceği 
ve kendiliğinden ortadan kalkacağı hükme bağlanmak suretiyle, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununda benimsenen sistemin muhafazası temin edilmektedir. 

Kesinleşmiş kazai kararların infaz edilebilmesini sağlıyacak nitelikte görülen Millet Meclisi 
metni, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

LI - Millet Meclisi metninin 1 nei ,2 nei ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir'. 

III - Tasarıyı daha önce ineeliyen Millî Savunma Komisyonunca hazırlanan raporda, ihtisas 
komisyonu olmaları hasebi ile Genel Kurul müzakerelerinin, komisyonlarının rapora üzerinde 
yapılması hususunda istemde bulunulmasının kararlaştırıldığı ifade edilmekte ise de; Komisyoııu-
muzdaki müzakereler sırasında, tasarının mahiyeti itibariyle en son olarak Komisyonumuza ha
vale edileceğine ilişkin İçtüzük hükmü ve bugüne kadar benzer tasarı ve tekliflerin görüşülme
sinde takibolunan usul dikkate alınarak. Millet Meclisindeki uygulamaya da paralel olarak, Ge
nel Kurul müzakerelerinde Komisyonumuz raporunun esas alınmasının gerekli bulunduğuna işa
ret edilmiş ve bu hususun rapora derci kararlaştırılmıştır. 

' IV - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

(0. Senatosu S. Sayısı : 1586) 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

T. Köker 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur 

1. C. Ege 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

M. 

M. 

A. 

Sözcü 
Uşak 

F. Atayurt 

Edirne 
N. Ergendi 

Maraş 
Kar akile ilk 

Konya Ankara 
O. N. Canpolat İ. Yetiş 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Kütahya Malatya 
t. E. Erdinç N. Akyurt 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye Trabzon 
Muhalifim A. Ş. Ağanoğlu 

Muhalefet şerhim eklidir Toplantıda bulunamadı 
.Sy. Özgür 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Muhalefet şerhim 

6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında
ki tasarı 926 sayılı Askerî Personel Kanununun 49 neu maddesi «d» fıkrası hükmü muvacehesin-
Akademideki klinik direktörü profesör tabip albaylardan tuğgeneralliğe terfi için yalnız Danış
taydan kesinleşmiş karar almış olanları kapsamakta ve 49/d fıkrası dışında geçici ek ilâve kad
ro talebetmektedir. Halbuki Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde Danıştaydan karar alan
larla aynı nasıplı ve aynı yıllarda klinik direktörlüğü yapmış 3 profesör tabip albay (Fizik 
tedavi, göğüs hastalıkları, koruyucu hekimlik) kürsüleri direktörleri daha mevcuttur. Bu de
ğerli profesörler de arkadaşları gibi kazai karar almak için aynı tarihlerde Danıştaya başvur
muş olsalardı terfi için gerekli bütün nitelikleri haiz olduklarından bunlar da muhakkak olum
lu karar almış olacaklardı. 

Kazai kararı alan 7 profesöre kadro tahsis edilip aynı nitelikleri haiz geri kalan 3 profesöre 
kadro vermek imkânının sağlanmaması bunların bir yandan telâfisi imkânsız mağduriyetlerini 
mucibolurken diğer taraftan da kanunun genellik, objektiflik, eşitlik ve gayrişahsilik nitelikle
rini zedeliyecektir. Nitekim Millet Mecelisinin Millî Savunma Komisyonu ile Bütçe Plân Komis
yonunun raporlarında bu hususa değinilmiştir. Teklifimizin kabulü ile Danıştaya başvurmıyarak 
idari tasarrufa karşı çıkmamış olan 3 profesörün mağduriyetleri önleneceği gibi kendilerinin hiz
mete teşviki sağlanmış ve moral çöküntüleri giderilmiş, ayrıca bariz bir haksızlık da düzeltilmiş 
olacaktı. Gerçi Bakanlık bu 3 profesöre de Danıştaydan kazai karar aldıkları takdirde onların da 
terfi edebileceklerini söylemiştir. Ancak 926 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinde belirtilen Gene
ral ve Amirallik oranları dolmuş olduğundan, bu albayların hepsi veya bir kısmı Danıştay kararı 
ile terfi ettikleri takdirde kazai organın kararının uygulanması için kadroda emeklilik veya 
ölüm gibi sebeplerle boşalma olması veya bunlar için de ayrı bir kadro kanunu çıkarılması zaru
reti vardır. Ayrıca Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan Generallik ve Amirallik oranını 
!% 1,5 tan daha aşağı indiren tasarı karşısında bu albayların terfileri halinde yeni kadro kanu
nu çıkarmak zorunda kalınacaktır. 

Kanunların eşitlik, âdillik ve genellik ilkelerine aykırılığı nedeniyle tasarıya muhalifim. 
Tabiî Senatör 

Selâhaitin Özgür 

(C. Senatosu S. Sayısı : 1586) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

6996 sayılı Giilhane Askerî Tıp 
Akademisi Kanununa geçici bir 

madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. —• 6996 sayılı 
G-ülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

EK GEOÎCÎ MADDE — Bu 
kanunun yayımı tarihinde Giil
hane Askerî Tıp Akademisin
de görevli profesörlerden ge
neralliğe yükselmeleri iein hak
larında kesinleşmiş kazai kara
rı bulunanlara, 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 49 ncu maddesinde 
yazılı kadro, miktar, oran ve 
kontenjanlar dışında tuğgene
rallik kadroları tahsis etmeye 
Genelkurmay Başkanı yetkili
dir. 

Ancak, bu kadrolara terfi et
tirilenlerin görevlerinden ilişik
lerinin kesilmesi halinde kendi
lerine bu kanuna dayanılarak 
verilmiş bulunan kadrolar baş
kalarına tahsis edilemez ve ken
diliğinden ortadan kalkar. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu vürütür. 

Millî Savunma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

6996 sayılı Giilhane Askerî Tıp 
Akademisi Kanununa geçici bir 

madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

6996 sayılı Giilhane Askerî Tıp 
Akademisi Kanununa geçici bir 

madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(C. Senatosu S. Sayısı : 1586) 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU Sc Sayısı : 

Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden harb gemileri, harb 
gemisi cihaz ve silâhlan ve harb gemisi inşa malzemesi' satmalm
masma dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komis

yonları raporları (M. Meclisi : 1/31; C. Senatosu : 1/1224) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 320) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8.6. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 401 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 6 . 1971 tarihli 109 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden harb gemileri, harb gemisi ci-
lıaz ve silâhları ve harb gemisi inşa malzemesi satmalmmasma dair kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Sabit Osman Avcı 
Millet Meçlisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 4, 7 . 6 . 1971 tarihli 108 ve 109 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 320) 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 10 . 6 .1971 

Esas No: 1/1224 
Karar No: 11 

Yüksek! Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 Haziran 1971 tarihli 109 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden harb gemileri, harb ge
misi cihaz ve silâhları ve harb gemisi inşa malzemesi satmalmmasma dair kanun tasarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının 8 Haziran 1971 tarihli ve 401 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 10 Haziran 1971 tarihli Birleşiminde Hükümet adına 
Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

587 
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I - Tasarı, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan harb gemilerinin veya harb gemilerinin yapımın
da gerekli olup dâhilden temin edilemeyen malzemelerin ve savaş güçlerini artırmak amacı ile 
harb gemilerine monte edilecek teçhizat, silâh ve sistemlerinin yabancı memleketlerden satmalın-. 
ması için yıllık ödeme miktarı yüz milyon lirayı geçmemek üzere beş yüz milyon liraya kadar ge
lecek yıllara sari yüklenmelere girişmeye Millî Savunma Bakanını yetkili kılmayı öngörmekte
dir. 

Tasarının gerekçesinde ifade edildiği üzere, ülkemizin deniz savunması ile görevli Deniz Kuv
vetlerimizin durumunun düzeltilmesi ve daha güçlü bir hale getirilebilmesini teminen her çareye 
başvurularak bir asgari kuvvet hedefine ulaşacak tedarik plânı hazırlanmış ve ihtiyaçların NATO 
ve dış yardımlardan teminine çalışılmışsa da, Deniz Kuvvetlerimizin vurucu gücünü teşkil eden 
ve İkinci Dünya Harbi sırasında inşa edilip normal ömürlerini tamamlamış muhriplerden dört ade
dinin yenilenebilmesini temin maksadı ile yabancı memleketlerden satmalmabilmelerini imkân dâ
hiline sokacak işbu tasarı 1965 senesinde T. B. M. Meclisine teklif edilmiş ve Millet Meclisi Millî 
Savunma Komisyonundan da geçmiş olmasına rağmen genel seçimler nedeni ile kanunlaştırılabilme-
si imkânı elde edilememiştir. 

Tasarının T. B. M. M. teklif edildiği 1965 yılından bu yana yukarıda belirtilen tedarik plânı 
dairesinde yürütülen çalışmalar sonucu harb gemisi sanayiinde ilerleme ve gelişme kaydedilmiş
se de, vurucu kuvvet ihtiyacı için gerekli alımlarda bulunulması zorunlu olma vasfında kayba uğ
ramamış ve hattâ bu zaruret daha şiddetli bir hal almıştır. 

Bunun yanı sıra, harb gemisi sanayiinin yeterince işliyebiknesi ve gelişmesi için gerekli olan 
malzemelerin veya. harb gemilerine savaş güçlerini artırmak amacı ile monte edilecek teçhizat si
lâh ve sistemlerinin de yine yabancı memleketlerden satınalınabilme imkânlarının da işbu tasarı 
kapsamına dâhil edilmesinde fayda mütalâa edilerök Millet Meclisince Hükümet teklifinde deği
şiklikler yapılmıştır. 

Ayrıca, Millet Meclisince, tasarının Hükümetçe T. B. M. M. teklif edildiği tarihten günümüze 
kadar geçen sürede yukarda anılan vurucu güçlerin yani muhriplerin değerlerinde büyük ölçüde 
yükselme kaydedilmiş olması ve nihayet önceki prağrafta sözü edilen malzeme veya harb gemile
rimize savaş güçlerini artırmak amacı ile monte edilecek teçhizat, silâh ve sistemlerinin de tasa
rıya esas satınalınabilme imkânı kapsamına dâhil edilmiş olması sebebiyle tasarının malî imkânları 
da yükseltilerek günümüzün ihtiyaçlarını karşılryacak hale getirilmiştir. 

Yukarda esasları belirtilen ve Millet Meclisince malî yönden zamanın ihtiyaçlarına uygun hale 
getirilen tasarı Komisyonumuzca Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirici, harb gemisi sanayiini gelişti
rici ve millî ekonomimize geniş ölçüde katkıda bulunucu yönler de gözetilmek suretiyle benim-
sen.miştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

III - Tasarıya esas Cumhuriyet Senatosu İhtisas Komisyonunun Millî Savunma Komisyonu ol
ması hasebi ile Genel Kurul müzakerelerinin Komisyonumuz raporu ve rapora esas metni üzerinde 
yapılması hususunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

IV - Tasarının mahiyeti ve müstaceliyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Nevşehir İstanbul Burdur Samsun 

İ. §. Atasağun C. Yıldırım F. Kınaytürk E. Iğiklar 

A. Karahisar İçel İzmir Antalya 
K. Şenocak T. Özdolay O. Kor A. Tekin 

Aydın Tabiî "Üye Ankara 
H. GoraJ F. Özdilek M. Uluso& 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1587 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 15 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/1224 
Karar No. : 122 

Yüksek Başkanlığa 

•'Millet Meclisinin 7 . 6 . 1971 tarihli 109 ucu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen. Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden harb gemileri, hartb gemisi ci
haz ve silâhları v0 ha it) gemisi inşa malzemesi satmalmmasına dair kanun tasarısı, Komisyonumu
zun 15 Haziran 1971 tarihli 35 nci Birleşiminde, 'Millî Savunma Bakanı Ferid Melen de hazır bu
lunduğu halele tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni. Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan harb gemilerinin veya bari) gemisi 
yapımında gerekli olup dâhilden temin edilemiyen malzemelerin veya 'savaş güçlerini artırmak 
a'maciyle harfb gemilerine monte edilecek teçhizat, silâh ve sistemlerinin yalbancı memleketlerden 
satınalımması için yıllık ödeme miktarı yüz milyon lirayı geçmemek üzere beşyüz milyon liraya 
kadar gelecek yıllara sâri yüklenmelere girişmeye Millî Savunma Bakanının yetkili kılınmasını 
öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde, memleketimizin deniz savunması ile görevli Deniz Kuvvetlerinin duru
munun düzeltilmesini teminen her çareye başvurularak asgari kuvvet hedefine ulaşacak bir tedarik 
plânının yapıldığı ve bu gemilerin XATO ve dış yardımlardan teminine çalışıldığı; ancak, dört 
mulhrilbin tedariki için her hangi bir imkân bulunamadığı belirtilerek, gemilerin tedariki ve öde
me hususlarının tesfoiti maksiadiyle, gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine yetki veren 
bu kanun tasarısının hazırlandığı ifade edilmektedir. 

'Tasarı üzerinde Millet Meclisince yapılan değişiklikler sonucunda. Deniz Kuvvetlerinin ihti
yacı olan harfb gemilerinin yamsıra, harlb gemisi yapımında gerekli olup dâhilden temin edilemi
yen malzemelerin veya savaş güçlerini artırmak amaciyle harb gemilerine monte edilecek teçhizat, 
silâh ve sistemlerin de yalbancı memleketlerden satınalınaıbilmesi imkân dâhiline getirilmek sure
tiyle Millî Savunma Bakanlığına inisiyatif verilmiş; dünya fiyat konjonktüründe meydana gelen 
değişiklikler dikkâte alınarak tasarı ile talelbolunan malî imkânlar genişletilmiş; satınalmacak 
malzeme, teçhizat, silâh ve sistemlerin, her türlü vergi, resim, hare ve ardiye ücretlerinden muaf 
tutulması temin edilmiş bulunmaktadır. 

Deniz Kuvvetlerimizin daha güçlü ve modern 'bir seviyeye getirilmesine imkân sağlıyacak olan 
tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci maddeleri Komisyonumuzca ay
nen kaibul edilmiştir. 

III - Tasarıyı daha önce incefliyen Millî Savunuma Komisyonunca hazırlanan raporda, ihtisas ko
misyonu olmaları haselbiyle Genel Kurul müzakerelerinin, komisyonlarının raporu üzerinde yapıl
ması hususunda istemde bulunulmasının kararlaştırıldığı ifade edilmekte ise de; Komisyonumuiz-
daki müzakereler sırasında, tasarının uzun vadeli plânla ilgisi bakımından en son olarak Komis
yonumuza havale edileceğine ilişkin İçtüzük hükmü; tasarının vergi, resim ve harçlarla ilgili hü
küm ihtiva etmesi; ve buigüne kadar aynı mahiyetteki tasan ve tekliflerin görüşülmesinde taki-
bolunan usul dikkate alınarak, Millet Meclisindeki uygulamaya da paralel olarak, Genel Kura1! 
müzakerelerinde Komisyonuımuız raporunun esas alınmasının gerekli bulunduğu ve bu hususun 
rapora derci kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1587 
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IV - Tasarının Genel Kurulda öneelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

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

(Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

iSözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kâtip 
Konya Ankara 

O. N. Canpolat î. Yetiş 
Toplantıda bulunmadı Toplantıda bulunmadı 

Aydın 
î. C. Ege 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Kütahya Malatya 
1. E. Erdinç N. Akyurt 

Toplantıda bulunmadı Toplantıda bulunmadı 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Maraş 
A. Karaküçük 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 
Urfa 

1. E. Kmrakapıcı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1587 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Deniz Kuvvetlerine yabancı 
memleketlerden harb gemileri, 
harb gemisi cihaz ve silâhları 
ve harb gemisi inşa malzemesi 

satınahnmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Deniz Kuv
vetlerinin ihtiyacı olan harb 
gemilerinin veya harb gemisi 
yapımında gerekli olup dâhil
den temin edilemiyen malzeme
lerin veya savaş güçlerini ar
tırmak amacı ile harb gemileri
ne monte edilecek teçhizat si
lâh ve sistemlerinin yabancı 
memleketlerden satmalmması 
için yıllık ödeme miktarı yüz 
milyon lirayı geçmemek üzere 
beşyüz milyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri yüklenme
lere girişmeye Millî Savunma 
Çakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde 
gereğince kullanılacak lüzumlu 
ödenek her yıl Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesine konulur. 

MADDE 3. — Birinci mad
dede belirtilen amaca uygun 
olarak satınalmacak malzeme, 
teçhizat, silâh ve sistemler, her 
türlü vergi, resim, hare ve ar
diye ücretlerinden muaftır. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu 
Millî Savunma ve Maliye ba
kanları yürütür. 
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Millî Savunma Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Deniz Kuvvetlerine yabancı 
memleketlerden harb gemileri, 
harb gemisi cihaz ve silâhları 
ve harb gemisi inşa malzemesi 

satınalınmasına dair kanun 
tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi1 aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Deniz Kuvvetlerine yabancı 
memleketlerden harb gemileri, 
harb gemisi cihaz ve silâhları 
ve harb gemisi inşa malzemesi 

satınalınmasına dair kanun 
tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Mület Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

Cumhuriyet Senaıtosui (iS. Sayısı : 1587 
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Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Harcırah Kanununa ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 

Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/198; 
C. Senatosu : 1/1222) 

t(Not : Millet Meclisi S. ıSayısı : 219) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 6 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1130 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 3 . 6 . 1971 tarihli 107 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oyla kabul edilen, Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 10 . 2 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 5, 19 . 3; 3 . 6 .1971 tarihli 66, 74 ve 107 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 219) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 9 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/1222 
Karar No. : 61 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 Haziran 1971 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
îşari oy ile kabul edilen, Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığına gön
derilmekle Komisyonumuzun 9 Haziran 1971 tarihli Birleşiminde Adalet ve Maliye Bakanlığı 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Anayasanın 144 ncü maddesi uyarınca Yüksek Hâkimler Kurulu bünyesinde teşek
kül edip, denetim görevini yürütecek heyet mensuplarına ve zaruret halinde denetimle görevlen
dirilecek Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerine verilecek yevmiye ve yol masraflarının 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (b) fıkrasında yazılı olanlar gibi ödenmesini öngörmek
tedir. 

Anayasanın 144 ncü maddesinin son fıkrasında hüküm altına alındığı üzere, hâkimlerin deneti
mi, belli konular için Yüksek Hâkimler Kurulunca görevledirilecek üst derecedeki hâkimler eli 
ile yapılacaktır. 

588 



— 2 — 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, üst dereceli hâkimlerin yeterince yüklü durumda 
bulunduklarından bu yüklü asıl görevlerinin yanı sıra bir de denetim ve soruşturma ile iştigalleri 
anılan asıl görevlerinin yerine getirilmesi aksatıcı bir sonuç, doğurabilmektedir. 

Arz edilen nedenle Yüksek Hâkimler Kurulu bünyesinde denetim görevini yürütecek bir heye
tin teşekkülünde fayda ve zaruret görülmüş ve bunu gerçekleştirmek üzere de halen Millet Mec
lisinde görüşülmekte olan ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan tasarı da ayrıca getirilmiştir. 

Yukarda da ifade edildiği üzere, işbu tasarı ile ,anılan heyet mensuplarının ve zaruret halin
de denetimle görevlendirilecek Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin yevmiye ve yol masraflarının 
ödeme şekli düzenlenmektedir. 

Uygulamada, işbu tasarı ile. Önceki paragrafta sözü edilen ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan tasarı ile bütün teşkil edeceklerdir. 

Arz edilen esasları ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil

miştir. 
I I I - Tasarının önemi ve mahiyeti gözetilerek Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşül

mesi hususunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 
Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Samsun Tokat Eskişehir Balıkesir 

R. Rendeci Z. Betil Ö. JJcuzdl N. Demirel 

Gaziantep Hatay Rize Sakarya 
1. Kutlar M. Deliveli M. Agun M. TığU 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 15 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/1222 
Karar No : 123 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 6 . 1971 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı, Komisyonumuzun 15 Haziran 1971 
tarihli 35 nci Birleşiminde, ilgili Adalet ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Yüksek Hâkimler Kurulunca denetimle görevlendirilecek kuruldaki üst dereceli 
hâkimlerle Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin denetim süresince yevmiye ve yol masraflarının, 
6245 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin (b) fıkrasında yazılı olanlar gibi ödenmesini öngörmekte
dir. 

Gerekçede de ifade edildiği üzere, Anayasanın 144 ncü maddesinin son fıkrasında, hâkimlerin 
denetiminin belli konular için Yüksek Hâkimler Kurulunca görevlendirilecek üst derecedeki hâ
kimler eliyle yapılacağı belirtilmiş bulunmaktadır. Ancak, üst dereceli hâkimlerin esasen çok mah
mul durumda olmaları nedeniyle, bunların asıl görevlerini bırakarak istenen denetim ve soruş-
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turmayı yapmalarının güçlüğü dikkate alınarak, münhasıran denetimle görevlendirilmek üzere 
Yüksek Hâkimler Kurulu bünyesinde bir kurul teşkili düşünülmüştür. 

Bu kurul mensuplarına ve zaruret halinde denetimle görevlendirilecek Yüksek Hâkimler Kuru
lu üyelerine verilecek yevmiye ve yol masraflarının 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü mad
desinin (b) fıkrasında yazılı olanlar gibi ödenmesini sağlamak amaciyle hazırlanan tasarı, Komis
yonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

Ancak, Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında, resmî sektörün çeşitli dallarında istihdam 
edilmekte bulunan müfettiş, müfettiş yardımcısı, hesap mütehassısı, hesap mütehassısı yardımcısı, 
kontrolör, kontrolör yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı gibi muhtelif personele, - 1327 sayılı 
Kanunun kabulü ile, aylık ve ücretlerde büyük ölçüde ve tatminkâr şekilde artış sağlanmasına 
rağmen - çeşitli elâstikî idari formüllerle bu görevler fiilen yapılmadığı halde sürekli olarak 
(yılın bütün günleri üzerinden) yüksek miktarlarda yevmiye tahakkuk ve itasına imkân verildiği 
tesbit olunduğundan; bu kabil personelin yevmiyeleri az ise uygun seviyeye çıkarılması ve fakat 
geçici görevlerinin belli sürelerle sınırlandırılarak, bilfiil teftiş, murakabe ve kontrolün yapıl
dığı günlerde harcıraha müstahak kılınması, bunun dışında sürekli yevmiye tahakkuk ve itasın
dan tevakki olunması temenniye şayan görülmüş ve bu hususun rapora derci kararlaştırılmıştır. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da 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. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Uşak Konya Ankara 

T. Köker M .F. Atayurt O. N. Canpolat İ. Yetiş 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Aydın Edirne Kütahya Mialatya 
1. C. Ege M. N. Ergeneli İ. E. Erdinç N. Akyurt 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Manisa Maraş Tabiî Üye Trabzon 
O. Karaosmanoğlu A. Karaküçük S. Özgü?- A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı 
Urfa 

1. E. Karakapıcı 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Harcırah Kanununa ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 10 . 2 . 1954 
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah 
Kanununa aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Yüksek 
Hâkimler Kurulunca denetimle 
görevlendirilecek kuruldaki üst 
dereceli hâkimlerle Yüksek 
denetim süresince yevmiye ve 
yol masrafları 6245 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesinin (b) 
fıkrasında yazılı olanlar gibi 
ödenir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

Harcırah Kanununa ek kanun 
tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Harcırah Kanununa ek kanun 
tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1588) 


